
Oorlog, deel 1.

Aan boord van Serenity heerste een gespannen sfeer. Na een periode van rust
leek nu een periode aan te breken waar zekerheid niet meer bestond.
In de eetruimte van het schip waren vier kandidaten bijeengekomen op verzoek
van één van hen: captain Jack Harkness. Eerst had hij op de brug van
Serenity uitgebreid met The Doctor gesproken, maar nu vonden beiden dat ook
Jadzia Dax en Wesley Wyndam-Pryce bij hun probleem betrokken moesten worden.
De anderen zouden in een later stadium ingelicht worden als dat nodig werd
geacht.
Wesley vroeg nieuwsgierig: "Wat is er aan de hand?"
Jack schraapte zijn keel en nam het woord: "Wes, ik heb de sensor logs van
onze reis met Voyager nog eens doorgnomen. Bij nadere bestudering blijkt dat
er toch meer aan de hand is dan een planeet vol met zombies die in een film
van George Romero willen meespelen."
The Doctor knikte ernstig: "Toen Jack mij de logs liet zien herkende ik het
onmiddellijk. Vanaf de planeet George is vlak voordat Voyager er arriveerde
een ruimteschip vertrokken met een hyperruimte motor."
Wesley en Dax keken elkaar verbaasd aan. Hoe was dat nu mogelijk? Het
technologische niveau op de planeet George was niet veel verder dan op de
Aarde waar Wesley vandaan kwam.
Wes zweeg eventjes en zei: "Dat buitenaardse wezen dat op hun maan werd
gevonden en die de zombie onheil heeft veroorzaakt. Dat zou er achter kunnen
zitten." Jadzia schudde haar hoofd en haalde haar schouders op: "Misschien,
maar zeker is dat niet. We moeten proberen te achterhalen wat voor schip dat
is. Als het inderdaad dat wezen bevat dan is er natuurlijk de kans dat het
een andere wereld bereikt en opnieuw begint."
The Doctor grijnsde grimmig: "We zullen sectoren 22-51 tot en met 22-56
moeten verkennen. Ik vermoed dat het schip die kant is opgegaan."
Wesley zuchtte diep: "Dat is behoorlijk wat ruimte Doctor. En Serenity is
maar één schip. De Organisatie gaf ons maar één wormgat projector."
Captain Jack grijnsde en merkte op: "En dat is nu juist het mooie van
wormgatprojectoren Wes. Vanuit Serenity kunnen we meerder wormgaten
projecteren. We kunnen ons in drie groepen splitsen. Jij kunt samen met
Jadzia naar Inara's shuttle gaan en de eerste sectoren bezoeken. Ikzelf kan
met de andere shuttle, met Starbuck als pilote, de volgende sector nemen en
Serenity zelf kan met River aan het roer de laatste sectoren pakken."
Op het moment dat hij River zei kwam River zelf binnen. Geen toeval
natuurlijk. Ze glimlachte sereen en zei: "Simon blijft bij ons." In haar
kielzog was haar oudere broer meegekomen en keek wantrouwend naar de
vergadering: "Wat is hier gaande?"
The Doctor stond op en zei: "Mijn verontschuldigingen Simon. Jack en ik
moesten er zeker van zijn dat onze vermoedens klopten. Ik zal je uitleggen
wat er gaande is."

Wesley en Jadzia besloten niet af te wachten en gingen onmiddellijk door
naar Inara's shuttle.
Dru wachtte hen op en zei: "De dood! De dood zal ons allen wachten!"
Vervolgens jubelde ze en maakte een ronde dansje.
Jadzia keek Wesley even veelbetekenend aan en schoof soepel in de zetel van
de piloot.
Vanaf de brug van Serenity gaf River het sein dat ze konden lanceren.



Vrijwel op hetzelfde moment lanceerde Starbuck haar shuttle. Met Jack en
Hurley als haar kompanen.
Kort nadat ze vrij waren van het moederschip begon Serenity wormgaten te
projecteren. Zonder aarzeling duwde Jadzia enkele hendels naar voren en het
kleine scheepje vloog 'hun' wormgat binnen.

En het waren juist zij die 'met de neus in de boter vielen'!
Op enkele kilometers van hen vandaan zweefde een schip met lengte van twee
kilometer. Het leek wel ontworpen te zijn door baron Viktor von
Frankenstein. Oerlelijk. Het leek wel een bende bij elkaar gegooid
ruimteafval.
Snel vuurde Jadzia haar remraketten af en voerde voor alle zekerheid een
snelle ontwijkingmanoeuvre uit. Je kon nooit weten of ze al op de korrel
werden genomen of niet. Net als Serenity bezat deze shuttle geen
boordwapens.
Wesley merkte dat hij zijn adem had ingehouden en dat Drusilla om de één of
andere reden bezig was om over zijn hoofd te aaien. Zachtjes fluisterde ze
sensueel in zijn oor: "Als straks Survivor voorbij is wil ik dat je bij me
komt Wesley. Ik kan je groots maken!"
Wesley bloosde even toen hij zag dat Jadzia hem geamuseerd aanstaarde. Snel
deed hij een stap naar voren en nadat hij zijn keel had geschraapt zei hij:
"Het ziet ernaar uit dat we dat schip daar rustig kunnen benaderen Jadzia.
Zie jij al een dokkingsmogelijkheid?"
Jadzia controleerde even haar instrumenten en met een 'Ah' wees ze naar een
sector van het vreemde schip dat een hangaar bleek te bevatten.
Zonder verder commentaar af te wachten stuurde ze de shuttle naar de hangaar
toe en op het moment dat ze de opening passeerden leek er een elektrische
schok door hen heen te gaan.
Jadzia glimlachte en zei: "Atmosfeervasthoudend veld. Uitstekend!"
Wesley wreef over zijn kin en zei: "Toch vreemd... Als dat schip gebouwd is
door zombies en als ze een passagier vervoeren die miljarden jaren zonder
atmosfeer op een maan heeft overleefd..." Jadzia knikte. Ze wist waar Wesley
heen wilde. "Waarom dan," zo maakte ze zijn gedachte af, "is er een
atmosfeer aan boord?"
Dru glimlachte en sloot haar ogen: "O, heerlijke angst en verderf!"
Ze zette haar vampiergezicht op. "Laten we gaan!" gromde ze.

Jadzia grijnsde en stapte resoluut de shuttle uit. Tricorder en phaser
paraat.
Terwijl ze haar eerste stappen zette op het vreemde schip scande ze de
onmiddellijke omgeving en wees naar een deur op ongeveer dertig meter
afstand. "Menselijk leven!"
Wes schudde zijn hoofd: "Fascinerend! Deze zombies hebben kennelijk toch
iemand in leven gelaten." Een bezorgde uitdrukking gleed over zijn gelaat:
"Maar dat monster? Waar zit dat?"
Terwijl ze naar de deur toe liepen scande Jadzia verder: "Niets Wes." Ze
keek bezorgd naar hem op: "Het wezen is niet aan boord."
Dru rolde met haar ogen: "Dat wist ik zo al!"

Het drietal passeerde de deur en kwam terecht in een soort turbolift.
Zodra ze binnen waren schoot de lift in beweging en de lift  bewoog zo snel
dat ze zich aan elkaar moesten vastgrijpen. Al enkele seconden later kwam de



lift tot stilstand. De deuren openden zich en ze werden begroet door een
redelijk aantal hongerig uitziende zombies. En ze leken bepaald niet
geïnteresseerd in het afsluiten van contracten in Hollywood....


