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en?

Dorian leeft,  
maar is 

bewusteloos!  
Het afremmen  
was heftig, hij  

heeft misschien  
wat gebroken…

dat is niet 
de prioriteit, 

Valerie! 
haal ons  
hier weg!

Ik doe wat ik kan, maar de 
commando’s hebben iets  

beter materiaal dan dit wrak, 
mocht dat je nog niet zijn 

opgevallen!

maar waarom 
schieten ze  

op ons?

Zouden ze niet moeten 
proberen ons te enteren  
en gevangen te nemen in 

plaats van ons in de lucht  
aan flarden te schieten?

Luister, Trevor, ik  
denk dat we inmiddels  
wel kunnen stellen  

dat de regering geen 
spelletjes speelt met 

mensen die hun geheimen 
willen onthullen!  

check liever de staat  
van het toestel, het  
lukt me niet om het  

recht te houden!



we zijn 8% zweefvermogen kwijt.  
heb je daar wat aan?

12%! dat 
wordt  
zo een 

ketting-
reactie!

Oké! verandering  
van strategie!

hééé!

wil je op zee 
landen?

met deze 
inclinatie
hebben we 

nooit genoeg 
stijgkracht  
om recht te 

trekken voor  
we landen!

dat weet ik,  
dat is niet  
het doel!

Wilt u ons midden in de zeestad  
laten zinken, dat gaat wat ver,  

niet?

Dat is het idee, 
Alexandra… maar 

als iemand iets 
anders weet, hou 
ik me aanbevolen.

Je bent gek!

dat is ook het idee, maar  
dat heb je al gezegd, toch?  

hou je vast, allemaal!
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Je hebt het 
zweefsysteem 
afgekoppeld? 
maar zonder 

zijn we 
verloren!

Kop dicht nu, 
Trevor!

het is  
5000 voet  
diep daar. 

de druk zal  
ons doden  

voordat we bij  
de 300 zijn!

Hij heeft dit  
keer wel gelijk, 

Valerie.

Maar wanneer iets zinkt, is de 
plaatselijke penoze normaal 
gesproken nooit ver weg…

weet ik.

Nu moeten we alleen  
maar duimen dat hun  

reputatie als rovers niet  
overdreven is... 
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