
Begroetingscomité.

Malcolm Reynolds grijnsde als een jongetje op zijn eerste afspraakje. Het was nu twee jaar 
geleden sinds hij zelf had mee mogen doen aan het NKSF Survivor spel en ondanks het feit 
dat hij toen geen winnaar was geworden, was het natuurlijk een hele grote eer om Serenity ter 
beschikking te stellen aan de Organisatie.
Nadeel van de situatie was natuurlijk dat zijn scheepsarts zich nu op de USS Voyager bevond, 
maar in ruil daarvoor hadden ze nu de beschikking over de diensten van een zogenaamd 
Emergency Medical Hologram. Een hypermodern programma in de vorm van een oudere 
kalende man die een technologie vertegenwoordigde waar zelfs de Alliance niet aan kon 
tippen. Zijn mecanicien Kaylee (ook niet onbekend met Survivor) stond naast hem in het 
grote vrachtruim om de gasten te ontvangen. Ze stond bijna op het punt te huppelen van 
vreugde en riep: "O, captain! U bent weer zo lief voor ons!" Mal bloosde en merkte op: "Ik 
verwacht een goede winst hier te maken later. Je weet toch dat ik…" Opnieuw moest hij 
grijnzen. Hij kon niet voor Kaylee verborgen houden dat ook hij volop zat te genieten.
Jayne stond vlak achter hen gromde: "Weer van die gorrom gasten. Ik hoop maar dat er een 
beetje leuke vrouwen bij zitten." Mal haalde zijn schouders op: "Zoe wist me te melden dat er 
inderdaad dames bij waren en dat Wash zijn ogen eventjes uitkeek toen hij afbeeldingen van 
hen zag bij een wave. Hij is momenteel bezig Zoe uit te leggen dat zij de enige voor hem is en 
zij wil dat hij daar uitgebreid de tijd voor neemt. Hij kon haar natuurlijk niet weigeren. 
Vandaar dat hij nu last heeft van enige afwezigheid."

Het grote laadruim stond reeds open en de drie Serenity mensen zagen hun gasten arriveren.
Voorop liep Lee Adama, beter bekend als 'Apollo'. Schuchter stak hij zijn hand op en zei: 
"Hallo, ik neem aan dat u captain Reynolds bent? Mag ik mijzelf en het team aan u 
voorstellen?" Jayne schudde zijn hoofd en gromde: "Weer zo'n kereltje." Kaylee stootte hem 
aan en berispte hem: "Moet je nu altijd zo rot tegen gasten doen? Hij is zo leuk! Hij doet me 
een beetje aan Simon denken." De gedachte dat Simon nu niet op Serenity was maakte haar 
wel een beetje droevig.
Apollo schraapte zijn keel en ging verder: "Mijn naam is Lee Adama van de Battlestar 
Galactica en dit zijn The Doctor van het sterrenschip Voyager, de vampiere Drusilla, Jadzia 
Dax van Deep Space Station Nine en de onsterfelijke Methos." Mal glimlachte beleefd en zei: 
"Welkom aan boord van Serenity. Ik ben inderdaad captain Reynolds en dit zijn mijn 
mecanicien Kaylee en mijn… eh, medewerker Jayne.  Ik hoop dat jullie een beetje plezierig 
maar ook productief verblijf zullen hebben hier. Ik ben er overigens van overtuigd dat het één 
van jullie zal zijn die 'Survivor' gaat winnen.
Jadzia grinnikte: "Moge de beste Trill hier winnen." Drusilla duwde haar ruw opzij en zei: op 
zangerige toon: "Mijn hoofd zweeft tussen de sterren! Ze zingen van mijn overwinning!" Mal 
knipperde even met zijn ogen. "Maar we zijn nog niet eens opgestegen. Hoe…" Methos 
glimlachte dunnetjes: "U moet het Drusilla maar niet kwalijk nemen captain Reynolds. Ze 
spreekt soms in een raadselachtige toon met een zekere poëtische inval."
Dru leek intussen wat rationeler te zijn geworden en leek zich nu te concentreren op Jayne. Ze 
glimlachte verleidelijk en fluisterde: "Knappe man… Hoe sta jij tegenover het eeuwige 
leven?"   Jayne deed een stap achteruit. "Eh, neem me niet kwalijk, maar als ik het goed 
begrijp ben jij een vampier? Dat lijkt me nog erger dan die gorrom Reavers. Geef mijn portie 
maar aan fikkie."
Dru liet zich niet zo maar uit het veld slaan. Ze had verschrikkelijke dorst en het drinken van 
varkensbloed leek iets dat echt ver beneden haar waardigheid lag. Ze richtte zich op Apollo en 
net toen ze naar hem toe wilde lopen kwam de Doctor tussen hen beiden staan. "Hallo 
mevrouw, probeert u het eens bij mij."



Drusilla grijnsde en haar gezicht vervormde tot een demonisch masker van haar eigenlijke 
schoonheid. Met een snelle beweging wilde ze haar tanden zetten in de hals van het hologram 
toen ze er achter kwam wat voor mogelijkheden de Doctor had. Haar tanden gleden door lucht 
heen!
Bibberend klaagde ze: "Owowowowo, dit is niet goed, dit is niet goed! Ik wil een hals 
proeven!" Wild staarde ze plotseling naar de mobile emiter van de holografische arts: Ze 
schreeuwde: "Dat moet weg!" en maakte een snoekduik richting zijn arm. Maar weer zeilde 
ze dwars door de holodoc heen zonder hem echt te raken. De Doctor schudde meewarig zijn 
hoofd. Hij zou dit Survivor op zijn sloffen winnen.
Mal Reynolds schudde zijn hoofd: "Nee, dat deugt niet. Drusilla, hou daar onmiddellijk mee 
op! Ik wil geen heibel aan boord van mijn boot."
Dax knikte en zei: "Anders komt er snel een einde aan je deelname Drusilla." Dru haalde haar 
neus op: "Jij bent niet eens een Slayer Dax!"
Jadzia zette haar handen op haar heupen en wierp op bedreigende toon terug: "Nee, maar ik 
wil wedden dat mijn Bat'leth jouw hoofd wel van jouw romp kan scheiden Dru! Mijn man 
Worf heeft hem extra scherp laten slijpen. Laten we het hier leuk houden." 
Methos glimlachte geheimzinnig: "En wie zegt dat dat niet samen kan gaan met winnen? En 
dat zal ik natuurlijk gaan doen. Ik heb namelijk enige ervaring met onthoofdingstechnieken, 
zoals jullie ongetwijfeld weten."
Apollo hief zijn handen hoog en riep: "Ik stel voor dat we Jadzia's advies ter harte nemen 
dames en heren."
Malcolm knikte: "Ik ben weliswaar geen actieve deelnemer dit jaar, maar ik kan alleen maar 
beamen dat samenwerking een sleutelelement is in Survival."
Hij wendde zich tot Kaylee en zei: "Kaylee, laat de Survivor deelnemers hun slaapverblijven 
zien. Ik ga Wash van Zoe losrukken en hem vertellen dat we kunnen vertrekken."
Kaylee was nog steeds in een vrolijke bui toen ze Apollo's rechterarm greep en hem 
meesleurde. "Deze kant op captain!" Schuchter keek ze even de anderen aan en voegde eraan 
toe: "En anderen…"
Dru maakte een jaloerse indruk maar de aanwezigheid van een ongrijpbaar hologram en een 
kundige krijgsvrouwe zorgde ervoor dat ze zich eventjes inhield. Maar ze bezwoer bij zichzelf 
dat ze Apollo's bloed zou proeven. Ze moest alleen maar het juiste tijdstip afwachten.

Jayne keek Mal veelbetekenend aan toen Kaylee de vijf gasten had meegetroond. 
Ongetwijfeld wilde hij daarmee communiceren dat hij moeilijkheden verwachtte.
Moeilijkheden? Op Serenity? Tijdens Survivor?
Gegarandeerd!


