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Hoofdstuk
door Noelle Stevenson

Wat? Wie ben jij?
Hoe ben je hier
binnengekomen?

KLOP

Hé, baas!
Ik ben Nimona.

Oh
huh
Leuke
arm

K

KLIN

Het Bureau
heeft me gestuurd.
Ik ben je nieuwe
sidekick!

Heeft het Bureau
je echt gestuurd?

KRAAK
KRAAK

Dat slaat
nergens op. Waarom
zouden ze me een of
ander kind sturen
als sidekick?

Die ben ik
vergeten in
eh

Ja

Geen idee, misschien
om je imago op te
krikken?
Om beter
over te komen
bij de jeugd.

OKÉÉÉÉ, het Bureau
heeft me niet
gestuurd.
Ik WIST
het.

Waar is
de brief?
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Maar ik ben een
enorme fan van je!

Jij bent
Ballister Zwarthart,
de grootste naam in de
schurkerij!

Je inspireert
me!

Ik heb geen tijd voor
een KIND dat de
hele dag achter me
aan loopt.

Ja, nou, ik heb geen
sidekick nodig.

Ah, kom op!
IEDEREEN heeft
tegenwoordig een
sidekick.

IK BEN
EEN HAAI!

Ik ben
geen kind.

O ja, ik moest je nog
vertellen dat ik een
gedaanteverwisselaar
ben.

Tja, ik denk dat
dat wel handig
kan zijn.

Goed, je bent
aangenomen.
Welkom bij de club.

Ja,
dat
was een
goed
idee
geweest.
EINDE VAN
HOOFDSTUK
EEN.
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Hoofdstuk
O yeah,
laten we
snode plannen
smeden!

Wauw!
Dit is zo
cool!

We vallen de stad aan
met mijn genetisch
gemanipuleerde draken.

Zijn dit ze?
Mag ik ze zien?

Hou op.
Geef hier.

Dit gaan
we doen.

De koning is bij de
parade in het
centrum.
Onze draken
vliegen
naar beneden en
ontvoeren hem.

Hmm, niet gek.
Die explosie
is ook leuk.

Maar
ik heb
een paar
suggesties.

Vanaf het hoogste
gebouw laat ik
weten wat onze
eisen zijn.
Dan
vliegen we
ervandoor
met de
koning, en
laten het
gebouw
ontploffen.
Wacht, ik
laat 't wel
zien.

N
UK
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We kunnen wel
wat meer chaos
gebruiken. Ik bedoel:
overal vuur.

We vermoorden
de koning terwijl
iedereen toekijkt.
En dan kroon je jezelf
tot nieuwe koning.

Nee, zo werk
ik niet.

Wat bedoel je,
er zijn regels?
Waarom zou je
regels volgen?

Is dat niet juist het
idee van een schurk
zijn? Dat je geen
regels volgt?

Goudzak probeert ons
natuurlijk tegen te houden,
dus ik neem een andere
gedaante aan, overval hem
en schakel hem uit voor hij
in de gaten heeft wat hem
overkomt!

Je kunt niet
zomaar in het
wilde weg mensen
vermoorden. Er zijn
regels, Nimona.

Mag ik op z'n
minst Heer Goudzak
vermoorden? Hij laat je
plannen altijd in de
soep lopen!

... dan ben ik dat.
Nee.
Als iemand hem
vermoordt...
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Ooit waren we vrienden.
Helden in opleiding.

We waren de twee
veelbelovendste helden die het
Instituut ooit had gezien.

Tot de dag van het steekspel.

We hadden het nooit eerder
tegen elkaar opgenomen.

Ik knalde hem zo
van zijn paard
af.

Het was een terechte
overwinning.

maar Ambrosius
haat
verliezen.
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Hij heeft altijd volgehouden
dat het per ongeluk ging.

BOEM
Niemand kon het
tegendeel bewijzen.
Het Instituut
bleek geen
eenarmige held
nodig te hebben.
Dus ik kon
nog maar één
ding doen.

Je meent het?
Jij werd eruit
geschopt omdat
hij een slechte
verliezer is?

Je hoeft niks
duidelijk te maken.
Je moet ze
vernietigen.

En nu hebben ze je klem
in een wereld waarin
je niet kunt winnen!
Daar word je toch
woest van?

Zoals ik al zei,
Nimona, ik speel
volgens de regels.
Niet hun regels.
De mijne.

Het gaat niet om
winnen. Het gaat erom
iets te duidelijk
te maken.

Ik weet niet of het
helpt, maar ik vind je
arm best cool.
Dank je.

EINDE
VAN
HOOFDSTUK
TWEE.
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Hoofdstuk
Je weet dat ik hier
in iets van tien seconden
zelf binnen had kunnen
komen, hè?

Ik stuur je niet in je eentje
op je eerste klus af.
Beschouw dit maar
als een proefritje.

Kom nergens aan.
Dit zijn heel gevaarlijke
stoffen.

Wat voor wetenschapsding
had je ook weer
nodig?

KRRR

PRIK

BLIJF STAAN, SCHURKEN!
BLIJF VAN DIE WETENSCHAP AF!
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Goudzak!
Ik had kunnen
weten dat jij zou
opduiken!

Waarom ben je
dan zo
verbaasd?
Ssst

Ik zie dat je een
schildknaap hebt!
Wat leuk voor je,
Ballister.

Ambrosius, dit is mijn
nieuwe sidekick, Nimona.
JA, EN JIJ
BENT ER
GEWEEST,
GOUDZAK!

Nou, zij is...
pittig, zeg.

Ja, nou,
ik zal je pittig
laten zien,
gladjanus.

Mag ik hem nu vermoorden?

Charmant.

NEE.
Je raakt
eraan
gewend.
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Hé daar! Stop!
Hoe zijn jullie hier
binnengekomen?

Ik heb het onder
controle, heren.

Ik regel het wel, baas!

Zo is dat,
sukkels!

NIM...

SJ
WOE
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G R
R R

R R

YAAAAH

Huh?

STEEK!

GRIJP

K L
E

N

G
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NIMONA!

O NEE, MOOI NIET!

Maar dan slaat hij
alarm, baas!

Stop!

PAS

WIEOO

Hij heeft alarm geslagen,
baas!

WIEOO

OP!

WIEOO

WIEOO

INDRINGERS

Ik regel het wel!

WIEOO

WIEOO

WIEOO

NIMONA!
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WIEOO

WIEOO

Verdomme,
Nimona...

WIEOO

WIEOO

Wat een gedoe altijd, hè,
met die schildknapen?

Blijf even staan, schurk!
We moeten vechten,
daar word ik voor betaald!

EN
GARDE!

Ga opzij.

KL

EN

G
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Als ik haar niet tegenhoud,
vermoordt mijn sidekick
nog iemand. Dat wil je toch niet?
Bah, doe niet zo ongezellig.

Mis je onze gevechten niet?
We hebben dit niet meer gedaan
sinds die keer dat je de dochter
van de koning probeerde
te klonen!

Ambrosius,
ik heb hier
echt geen
tijd voor!

ZELFVERNIETIGINGSPROCES GESTART.
TIEN MINUTEN TOT ZELFVERNIETIGING.

Probeer je me
jaloers
te maken?

NIMONA!

Je bent gek.

Dit was niet
de bedoeling.
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Wacht!
Nimona is nog
daarbinnen!

Kom mee! Er is hier
vlakbij een uitgang!

En jij denkt
dat schildpadden megaexplosies overleven?

VIJF...

VIER...

We hebben
geen tijd om haar
te gaan halen!

DRIE...

Die redt zich wel!
Ze verandert vast
in een schildpad
of zo!

ZELFVERNIETIGING OVER 30 SECONDEN

TWEE...

EEN…
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N

Ga nou maar.
Er kunnen elk moment
nieuwe bewakers
komen.
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LIVE

INKOMEND GESPREK

OSIE
EXPL

DIREcTEUR
Instituut voor
Rechtshandhaving en Heldendom

ORIUM
BORAT

IN LA

... schijnt
het werk te zijn
van de beruchte superschurk
Ballister Zwarthart.
Het aantal slachtoffers
is nog niet bevestigd...

Wat
een stunt
weer
vandaag,
Zwarthart.

Wat wil je
van me?

Je sidekick?
Zij is er niet levend
uitgekomen.
Daar hebben we wel
voor gezorgd.

Het aantal
slachtoffers lijkt...
ongewoon
voor jouw doen.

Je meent
het.

Zijn er nog
overlevenden
gevonden?

Het ging
niet volgens
plan.

Dus uw mensen
activeerden de
zelfvernietiging!

Als
reactie
op een
mogelijke
dreiging.

Ze was
nog maar een
kind.

Dat is
niet ons
probleem.
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Wat voor iemand
blaast een heel gebouw op
om een kind te
vermoorden? U bent
een monster.

IK BEN
EEN HAAI!

Ik
ben
geen
monster.

AAAAHHH

N-Nimona?

VERDOMME,
NIMONA!

Hé, baas!
Hoe gaat-ie?

Je liet me
geloven dat je
dood was!

Je vindt me leuheuk,
je was bezo-horgd.

Jij
kleine...
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Waar ben
je?
In het
hoofdkwartier
van het Instituut!
Ze weten niet
dat ik hier ben.

Kom
onmiddellijk
terug!

Goed, oké.

Mag ik al deze
SUPERGEHEIME
plannen
meenemen?

Zoals je
wenst, baas.
En doe dat
NOOIT
meer.

Ja! Ja!
Maar ga daar
weg voor ze je
pakken!

Hé! Jij mag hier
helemaal niet
zijn!

NEE, NIMONA,
hou daar nou
mee op!

Oeps,
moet gaan!

EINDE VAN
HOOFDSTUK
DRIE.
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