
Hoewel,
dat laatste
zou ik eigen-
lijk BEST nog
wel eens wil-
len horen.

Je HOOFD staat
er niet meer naar,

maar ze blijven maar
zeuren… ‘Kun je mijn
vriend bespioneren,
Felicia? Volgens mij
gaat hij vreemd.’ Of ‘Toe,

Felicia, trek
je zo dat span-
nende pak nog

eens aan?’

Mijn laatste
vriendje is alweer

lang geleden…

Net als mijn
laatste vriendin…

VEEL te
lang…



Misschien
doet zo’n reis
naar New York

me GOED.

Voor Meg
naar Tricia
zoeken…

Even lekker
shoppen…

Vrienden
opzoeken…

En HEEL
misschien…

…als
ik in de

stemming
ben…

…ook
nog langs
bij mijn EX-
VRiENDJE.



Twee dagen geleden werd Donald
Phillips, een leerling op de middelbare

school waar ik lesgeef, dood aangetrof-
  fen. Het was blijk-
     baar Een over-
      dosis heroïne.

Het was een goede
jongen. Volgens zijn

vrienden had hij helemaal
NiETS met drugs. En toch
ligt hij nu in de koelcel

van het mortuarium.

Het KAN natuurlijk een typisch
gevalletje zijn van beginnerspech…

iemand die voor het eerst drugs probeert,
niet weet waar zijn grenzen liggen en dat
met de dood moet bekopen. Heel aanneme-

      lijk zelfs… op één
         klein detail na… Uit de lijkschouwing blijkt dat

Donald NOOiT heroïne had gespo-
ten, gesnoven of gerookt.

Geen naaldsporen
op zijn arm, geen

blaren op zijn lippen,
niets mis met zijn
neustussenschot.

De heroïne in
zijn lijf werd
hem fataal…

maar niemand kan
vertellen hoe dat
spul daar KWAM.



ik heb me van-
daag dus maar

ziekgemeld en zit
nu achter de dealers
aan die actief zijn in
de wijk waar Donald

woonde.

ik volg ze al de
hele ochtend. We

zijn intussen in Mid-
town en zolang ze
me niet zien, bren-
gen ze me wellicht
rechtstreeks naar

hun baas.

En dan mag
die baas een paar
VRAGEN van mij

beantwoor…

Oh,
kak…

ik ben
dus GEEN Sue

Richards.

Oké,
en dat

was jullie
beurt.

Nu is
het MiJN

beurt.



ik maak
je verdom-

me AF…

Hijn haak…
he hrak hijn

haak, hul!

Fuck!

Pak
hem, PAK

HEM!

Komt
goed!

Nee…
komt
VOET!

Snap
je?

Wat is er, El-
mer? Zijn je ko-

gews op?

De slechte
grappen zijn
altijd meer
voor de om-
standers.

Dag
eend!

OOF!

ahhh!

Door de
slechte grappen
gaat het er bij de
omstanders beter
in dat een volwas-
sen vent in een su-
perheldenpak ie-
mand op straat in
elkaar timmert.

Dag
konijn!

Uhn!
Mijn… mijn

hoofd… Th-th-
that’s all,

folks!

oké, het is ook voor
mij. Door de slechte grap-
pen gaat het er ook bij MiJ
beter in dat een volwassen
vent in een superhelden-

pak iemand op straat
in elkaar timmert.


