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 Kom op!  
Ga omlaag,  

pokke—

Wat is  
er toch mis  

met dat  
rotzeil?

Jongens,  
reddings- 

lijnen vast!  
Nu meteen!

Het  
zeil –

Boeit  
me niet!

Roy! 
serena!
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Roy! 
Serena!

Serena!

O 
God...

Ik had haar  
vast, mam...  

maar ze  
glipte uit  

mijn hand... 

Is alles...

Roy! Wat  
heb je nou  

weer gedaan,  
idioot?
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Bruce!  
Serena is overboord 
geslagen, draai de  
boot in godsnaam  

om!

Als dat 
rotjoch 
niet...

Het is Roys  
schuld niet!  

Luister naar me, 
Serena is  

weg!

Hoe dan?
Dat lukt me  
nooit in dit 
noodweer!

Help! Help  
me! Mam!

Hrgh...  
blgh...  
help...  
grgh!
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Bruce! De motor,  
verdomme! Laat  
die zeilen toch  

zitten...

De instrumenten  
draaien door. Waar komt  

die mist vandaan?

Serena! Wat is dat?

Mam...

Pap...

Help me... 
help!
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Bruce!  
Kijk uit! Hij ligt op 

ramkoers! Wel  
alle...

Serena! 

Serena! 

Waar is die  
eikel mee bezig?
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Huh...?  
Wie... Geen paniek!
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Goed zo.  
Kom maar.

{Gh}

{Ftoe}

Niet praten.  
Eerst  

opwarmen.

Waar? 
Wie?
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Nam 
puella 
est?

Vero. 
Puella.

Ja. Een meisje.Is dat soms een meisje?

Kap’tein 
Quayle! Een 
passagier!

Wie hebben 
we hier?

Serena 
Henderson, 

meneer.

Uit welk jaar 
ben je 

gekomen?

Wat... 
wát?

Ik vroeg 
welk jaar 

het is. Wat is 
de datum?

Eh, het is 
2017...

Tweeduizend- 
zeventien... 

de tijd vliegt.
Breng onze 

passagier naar de 
eersteklas salon. 

Verzorg haar 
goed, heren.
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En, Blake... vis een  
fatsoenlijke matroos op 

als je nog eens de  
held uithangt.

Merrifield! 
Twee graden 
westwaarts!

Aye! Twee 
graden west!

wie...

ik ben 
John.

Welkom 
aan boord.

wie ben 
jij?

Vort, haal het 
grootzeil binnen. 
En rap een beetje.
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