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niets te zien. ben je zeker 
dat hij hier is?

natuurlijk! ik ben hem gevolgd. 
ik was onzichtbaar.

dan heeft hij die eigenschap 
van je overgenomen. 

en waar is keelin? 

die zit wat verderop langs de 
vijver. ze wacht op een 
signaal. dat hebben we 
allemaal besproken!

voor iemand met een superscherp 
gehoor luister jij heel slecht! 

we zitten hier tijd te verliezen! 
volgens mij is hij al lang 

                     weer weg! 

wilko! blijf hier! 
hij is hier! ik weet 

’t zeker! 

o ja?!

kijk! 

zie je? 
geen reactie! 

die...

heb je nu 
je zin?! zeg dat wel! 

eindelijk!
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wilko! dat was 
niet het plan!

nu heb ik 
geen andere 

keuze!

wat voeren 
die twee toch 

uit?!

dan maar zonder signaal! langer 
wachten heeft geen zin! 

wilko, laat dat beest los! 
anders kan ik niks beginnen! nee, 

maar…!
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dat was een goeie!
ja, hé!

vrolijke boel daarbinnen!

dat valt toch tegen. heb je het gezicht van cooper al gezien? hahaha!

ik ook niet. maar hij is blijkbaar wel héél goeie vriendjes 
met helena. er bloeit iets moois tussen die twee.

hahaha!

denk je? 
kennen jullie die kerel 
daar aan de bar? ik heb 
dat heerschap hier nog 

nooit gezien.

goeieavond!

o, en dat vind jij leuk, misschien?!

ik moet ze uit elkaar halen! 
ze moet weten wat ik voor haar voel! 

anders gaat die kerel met haar 
aan de haal! 

die cooper heeft echt een 
abonnement op rothumeur. waar was 

dat nu weer goed voor?

is dat niet duidelijk? 
cooper heeft zelf 

een boon voor 
helena.

Nachtwacht2_binw_v4.indd   3 18/04/19   09:05



zelfs ik wist het! 

jullie vergeten dat ik 
een vampier ben! die houden zich 
niet bezig met emoties. daarom 

ben ik ook nooit bang!

zeg jongens, ik was 
natuurlijk niet écht bang.

ik loop even 
met je mee!

zeker een kortsluiting! 
je roept er beter een elektricien bij!

ik haal pieter!

rustig maar, angstloze! 
de elektriciteit 
is uitgevallen. 

wat was 
dat?! 

hallo! je moet 
geen supergevoelige elf zijn 

om dat te zien. 

ik... ik... nee, het is niks... ik 
voel me een beetje 
draaierig... het gaat 

alweer over...

wat scheelt er? 
ahh...ik... 

keelin? 

o ja? 
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Halloweennacht... 
op het kerkhof van 
schemermeer...
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leuk dat de opa van helena zijn 
boerderij uitleent voor het 

halloweenfeest!
pfft, 

belachelijke 
onzin!

sacha! ben je nu 
eindelijk klaar? 

ik zou je hulp goed kunnen gebruiken! ja, ik kom, maar...

...ik weet niet wat ik moet 
aantrekken! er zit niks leuks bij! 

kan niet!

met een doos vól verkleedspullen? 

waarom niet? gisteren vond 
je jezelf nog zo lelijk!

haha! 
grappig, 
hoor! 

dat draagt 
linde al! het 

is een ramp! ik 
kan toch niet 
als mezelf 

gaan?

en dit! het 
monster van 
frankenstein!

dat heb ik 
vorig jaar al 

gedragen!

hier! dat alienmasker! 
da’s grappig!
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