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ik heb je in huis gehaald als
gezelschap! niet om me uit
mijn slaap te houden.

nee, je krijgt geen koekje! wacht maar
tot morgen! en laat me nu slapen!

kraaa!

voor de
zoveelste keer!
stil, kor!

krrr...
aaaah... eindelijk
stilte...

dat is keelin! vlug, kor, ga kijken wat er scheelt!

kraaa!

kroak?

keelin?! wat
is er?

vreemd... dat
gevoel is plots
weer weg... zou
ik me vergist
hebben?
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oo...oww... een nachtmerrie... er is een wezen naar
schemermeer gekomen... ik voel het!

we nemen geen risico!
kleed je aan! we doorzoeken
schemermeer!
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hé! wat doet dat vogelbeest hier?!

da’s het nieuwe huisdier van vega!

kor, vlieg naar vega en zeg hem dat we
bezoek uit de onderwereld hebben!

kraaa!!!

uit de hondenmand, wilko! werk aan de winkel!

hondenmand! pft! twee jaar geleden
sliep mijnheer nog in een doodskist!

niet bekvechten,
jongens! zoeken!

wat een akelig gehuil!
van een of ander beest?!

zo
te horen
zijn het er
meerdere!

het lijken wel soortgenoten van jou!
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onmogelijk, die had ik dan
al lang geroken!

wacht eens... ik ruik... bloed!

wat?! van
een hond?
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nee, van een mens! de geur komt uit de bossen!

wacht... de geur is
weg! ik ruik niks
meer!

ik voel ook niks
meer! heel
raar...

het kwam hiervandaan!

maar dat kon
ík zelfs horen!
kom op!

kijk daar!

wie is
dat?!

hé, maar dát kan ik ook!
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