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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!

aaaah... eindelijk 
stilte...

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

kroak?

kraaa!

kraaa!

keelin?! wat 
is er? 

oo...oww... een nachtmerrie... er is een wezen naar 
schemermeer gekomen... ik voel het!

vreemd... dat 
 gevoel is plots 
weer weg... zou 

ik me ver gist 
hebben?

we nemen geen risico! 
kleed je aan! we doorzoeken 

schemermeer!

voor de 
zoveelste keer! 

stil, kor! krrr...
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aaaah!
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vlad dracula is koning 
van walachije wanneer 
het land in 1462 door  
de ottomanen wordt 

aangevallen. 

de overmacht is 
te groot en dracula 
wordt verplicht zich 
terug te trekken in 

zijn burcht. het einde 
lijkt onafwendbaar. 

deze transformeert 
dracula in een vampier 
met bovennatuurlijke 

krachten!

in deze monsterachtige gedaante stort vlad zich op het otto-
maanse leger en brengt hen een verschrikkelijke nederlaag toe! 

terwijl zijn mannen de 
burcht met de moed der 
wanhoop trachten te 

beschermen sluit dracula 
een pact met de machtigste 

der demonen: de duivel! 
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