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Herrineringen komen terug en het verleden komt dichterbij, zijn hun iets goeds of slechts? Wie komt
erachter en wie zal het stoppen? Of zullen zij het zelf tegenhouden? Vragen worden hier beantwoord.
Seizoen 2!
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0 - Uitleg & copyright

Deze fanfic is gebaseerd op:
Yu-Gi-Oh! zelf
Dromen
en dingen die daad werkelijk zijn gebeurd

de karakters:
Meru na Nazo,Melu na Nazo,Phaedra,Meilei,Maitane Whitefield, Elfuna,
Semmao,Akurem,Chiisisi,Murasaki,Maeko magician,An,Sing,Nadia
Zijn karakters die ik zelf heb gecreeërt voor dit verhaal.
© M.Selvi

Alle anderen karakters van Yu-Gi-Oh! behoren bij hun eigenaar Kazuki Takahashi.

Volgorde:
Seizoen 0 - Phaedra, Meaka, Meilei
Seizoen 1 - De laatste Donder beurt
Seizoen 2 - Weil du mein Atem bist
Seizoen 3 - The parts to reunite
Seizoen 4 - Extra - Engel voor één dag

Dit verhaal zal alleen in het Nederlands en Engels geschreven worden.



1 - Verassing, verassing

~Surprise, surprise~

Het was alweer een jaar geleden dat ik Atem had gezien, toch dacht ik iedere dag nog wel aan hem.
Hoe het zou zijn, hoe het gaat, en of hij het me ooit nog zou vergeten.
Toch had ik het die tijd niet slecht, ik werkte als serveerster samen met Mai. Toch moest ik wel anderen
klusjes erbij doen aangezien ik er niet kon werken tot ’s avonds laat. Maar toen die ene keer in de
supermarkt zag ik een verandering door alleen een tijdschrift te kopen. De titel was namelijk.

“leraar bij duel academie duelleert beter als de king of games!”

Met behulp van Mai kon ik na een week meteen beginnen op de school. Het was te minste ook geen
snelle plaats waar mijn moeder me kon vinden, er gingen rond die tijd namelijk ook allerlei posters rond
dat ze naar mij zocht.

Toch wilde ze me niet direct bij de teams indelen vanwege mijn leeftijd en kreeg ik een aparte kamer
vlak bij de leraren. Nadia werd ook mijn mentor, ze had kort blauw haar en blauwe ogen met een spier
witte huid. Ze was best aardig ook al verloor ze snel haar geduld. Bijles had ik in ieder geval niet al te
lang nodig en mocht ik snel naar de eerste klas.

Ik weet niet veel meer over wat er allemaal is gebeurd toen ik op duel academie zat, maar wel weet ik
nog dat het me weer samen heeft gebracht, anders dan anders.
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