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wat een sombere rotdag… 

ook dat nog! een mistbank! brrr… ik wou dat ik 
al thuis was… met 
een lekkere kop 
warme choco  

van tante.

wat... wat is dat?!

een gezicht in de mist?! hoe kom je erbij?

  maar het is echt waar! 
en het viel mij aan!

wat een onzin. 
de jeugd heeft 

te veel fantasie!

ja, daar kunnen we jou niet van verdenken. 
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maar ik verzin helemaal niks! 
bovendien ben ik misselijk  

van de stank.

euh… tijd voor onze pauze, jongens! even uitwaaien!

wat bezielt jou opeens? die stinkende mist! ik kreeg er een slecht gevoel bij.  
we moeten hem zo snel mogelijk vinden!

geen probleem, ik ruik hem al. 
niet bepaald een geurtje dat je 

je liefje cadeau wilt doen!  
hij zit daar ergens! 

sacha had gelijk.  
dat is inderdaad geen  

gewone mist!

zeker niet! dat is een vaporia, een neveldemon.  
bijzonder giftig voor planten. de bomen  

verliezen hun bladeren.

en wat erger is, hij  
is op weg naar het 

centrum van 
schemermeer!

we sturen 
hem terug!

dat gaat zomaar niet. een neveldemon bestaat uit 
miljoenen minuscule druppeltjes gif! onze stralen kunnen  

die nooit allemaal tegelijk raken.

wat doen we dan? 

de druppels laten botsen 
zodat ze samenklitten in 
één grote watermassa. 
dezelfde manier waarop 

regen ontstaat! 

laten botsen, zeg je? ik 
weet al hoe! 
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even een supersonisch beentje 
voorzetten!

 ik cirkel supersnel om 
hem heen en maak zo 

een stevige windhoos!

klaar!

opsporen, strategie 
bepalen en terugsturen!  
de ideale samenwerking!

horribilis! mislukt! de nachtwacht heeft  
de vapora naar het duistere hart  

gestuurd!

nu kan hij niet meer naar de waker zoeken!

ik zei het jullie toch! de kans dat 
hij die kon vinden was erg klein!

we moeten hem opsporen! 
we pakken het anders aan!
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