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Voor mijn dochter Jana.
Fan van de Nachtwacht, 
én papa’s grootste fan...
                Steve Van Bael
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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 nooit! 

keelin! nu!

vooruit, jongens! 
nu of nooit!
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waarom kun jij je nooit eens bedwingen? 
we gingen de waterduivel met een list vangen! 

een list! maar ja, daar houdt mijnheer 
spierbundel niet van!

wat zeur je nu? 
we hebben ‘m toch 
teruggestuurd?

ach, rot toch op! zonder mijn 
spierkracht zijn jullie niks!

niet dankzij 
jou!

humeurig zijn is ook één van zijn 
superkrachten, denk ik.

een beetje begrip, vlad. het was de 
laatste tijd erg druk rond het portaal. 

hij is vast een beetje vermoeid.
vermoeid? 

wilko is eerder 
vermoeiénd. 

maar goed, ik zal 
met ‘m praten. 
de nachtwacht 

kan zich 
geen ruzies 

veroorloven!

eerlijk gezegd 
vond ik het ook niet 
makkelijk vandaag! 

ik had dat magische net 
veel makkelijker over 
die waterduivel kunnen 

gooien als ik kon 
vliegen!

helaas! 
jij bent een wandel-elf 

en die blijven best 
met de voetjes op 

de grond. 
jammer 

genoeg... 

hé, bestaat er niet zoiets als vliegpoeder? 
ik heb daar ooit eens iets over gelezen!

zou kunnen. 
ik zoek ‘t op. oei! 

onweer op 
komst!
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