Der er ikke nogen tvivl.
Det er helt
sikkert
løjtnant
Fogg fra
S.O.E.

Er det den
samme person?
Kommandoen kan
jo tage fejl…

Frivillig i ”Special
Operations Executive”
1940, 1940-41 Abissinien,
1942-44 Palæstina,
Grækenland, Jugoslavien
og Italien. Forfremmet
for sin fortjenstfulde
indsats i krigen…

Han får i hvert
fald brug for en
guide. Kender De
nogen, sergent
Morris?

I søgelyset hos
S.O.E. og D.M.I. for sin
fortid som subversiv
politisk agitator
ved universitetet,
håndplukket af
frømandskorpset
S.B.S. på grund af sit
kendskab til området
her…

Subversiv?
Hvordan
er den
mand blevet
officer i den
kongelige
hær?

Han
er ikke
karriereofficer,
og S.O.E.
er ikke
kræsen!

Wilson!
Wilson!

Vi kunne
jo prøve
”Bulos”
partisaner
i 28. garibaldinerbrigade.
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Og det
er hverken
S.B.S., S.A.S.
eller P.P.A.
Det er
militære
enheder,
der benytter sig af
temmelig
usædvanlige
metoder.

Wilson! Kør
mig over til
garibaldinerne!

Så er vi der,
kaptajn.

Kommandant
Bulo…

Åh, hvad
kan jeg gøre
for Dem,
kaptajn?

Det er
farlige
kommunister!

Kaptajn
Gordon?

Lige nu har
vi brug for
dem.

Jeg skal
tale med
Bulo.

Vi skal bruge en mand,
som er kendt
i Comacchio-lagunen
og kysten omkring
Porto Garibaldi!
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Jeg vidste
ikke, at I var
blevet sendt
herover.

Vi har
været her
i en uge.

Måske kan
Bonelli,
sognepræsten,
hjælpe os…

Præsten er
temmelig venstreorienteret, som
resten af
familien…

Jeg hørte, at
de var blevet
deporteret…

Ikke alle… Flere
af dem blev skudt
af fascisterne, og
andre døde under
et bombardement.

Man har
fortalt mig,
at præsten
har en
niece.

Og hvad
så?

Hun er
en køn
pige!

Du ville
tale med
mig, Bulo?

Ja. Kender du
en pålidelig
person, som
kender egnen?

Det skulle
jeg mene, men
jeg kan ikke
bestemme for
ham. Og heller
ikke råde ham.

Hvad
foregår
der, Bulo?

Præstesnak…
Bondeanger,
og den
slags!

Det
kommer
ikke dig
ved.
Hvem er
det?

Sig ikke sådan
noget vrøvl.
Krigen er
snart slut.

Er
den?

Jeg har
ingen tid at
spilde. Hvem
er denne
guide?
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Marx Ravaglia
fra Mandriole.

Marx?

Benito?

Ja, Marx er hans
dæknavn som partisan.
Hans rigtige navn er
Benito.

Tja…
navnet har været
ret populært den
seneste snes
år.

Udmærket… Så lad
os opsøge
denne Benito
eller Marx.
T
Tak for
skænken,
”fader”.

Lidt senere.

Det var en
skam, hans
niece ikke var
der…

Løjtnant Fogg,
antager jeg?

Der er noget
om snakken…
Men med
hensyn til
Ravaglia,
så er han
en god
guide.

Kæft,
Wilson!

Jeg stiger af
her!

Til tjeneste!
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De har
studeret
klassisk
filologi i
Italien…
En kop
te?

Den militære efterretningstjeneste har
åbenbart høje tanker
om Dem, Fogg.
Vidste De
det?

Nej, sir!

Tak, sir. Kun en toårig
master ved universitetet
i Bologna. Men jeg har
studeret ved Trinity
College i Dublin.

Min oldefar var fra
Ravenna. Han udvandrede
til England, senere til
Irland. Hans søn, min
morfar, vendte
tilbage til
London med
sin datter,
min mor…

Ja, ja. Dublin, Belfast,
Cambridge, Bologna,
Paris… Det akademiske
cv virker temmelig
springende. De taler
glimrende italiensk,
fransk, tysk… Ekspert
i kunsthistorie…
Meldte Dem
ved krigens
begyndelse som
frivillig…

Deres oldefar, Gualtiero
Bonnet, forlod Italien af
politiske grunde i 1864…
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…først i ingeniørtropperne, så i
”Special Operation
Executive” i Mellemøsten… Aktiv i
reorganiseringen
af de indfødte i
Afrika, i Albanien,
Jugoslavien,
Grækenland,
Italien… Er De
af italiensk
afstamning?

Siden vendte han tilbage
til Italien for at deltage
i de krige, der førte til
Italiens samling. Men det
er ikke derfor…

…vi har opsøgt Dem,
men på grund af et
lille digt:
”I den smalle gyde
mellem vildvinens
ranker tørrede
du havskummet
af dine
lænder…

…derefter fortaber
digtet sig i en hel
række melankolske
billeder…

…og i sit arbejde med
at gennemgå alle de
topografiske dokumenter
vedrørende området
her, mellem Ravenna
og Porto Garibaldi,
faldt den militære
efterretningstjeneste over
den lille bog
her…

…det havskum, der
skænkede dig dine øjnes
blå. Flodbredden og den
smalle gyde kunne
kærligheden ikke nå…

Det er ikke
ligefrem Keats…

…der er udgivet
på forfatterens
mors
regning!

Man skal
tilgive mødre
meget!
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…Mon det skyldtes,
at den var bly?
Men havets
dybe blå var
havets dybe
blå, det var
farven i dine
øjne…”

Ikke just…!
Men vi behøver
ikke ulejlige Keats.
Det var Dem,
der nedfældede
de små strofer
i 1936…

Det gælder også naive
pseudodigtere…
Nu er jeg ikke litteraturkritiker, men officer i
hærens logistiktropper.
Min interesse for
Deres ”digteriske”
skriverier
skyldes
udelukkende
beskrivelsen
af dette
områdes
sumpe…

…mellem Magnavaccalagunerne og Poflodens
delta ved Primaro, hvor
vi har efterretninger
om, at den 162.
turkmenske division
har nogle stillinger…
De gør hårdnakket
modstand, og vi
må prøve at
isolere dem…

Men som sagt…
Hvor kom jeg nu fra,
sergent?

Løjtnant
Fogg… Jeg
kunne nu godt
lide Deres
digt…

Turkmenerne,
sir.

Tak,
sergent!

Turkmenerne, ja. Tidligere
russiske, eller snarere
sovjetiske soldater,
oprindelig kirgisere
eller tatarer, som er
gået i tysk tjeneste.
De har ikke
noget at
miste!

Det er her,
De kommer ind
i billedet,
løjtnant
Fogg!

Jeg,
sir?

De er blevet dømt til
døden ved et sovjetisk
militærtribunal, så de vil
kæmpe til sidste
blodsdråbe…

De og en partisan
fra Garibaldibrigaden
skal tage ud i området,
som de har beskrevet
så glimrende i deres
lille digt, og få et
overblik over
turkmenernes
maskingeværsreder.
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Og hvad vil De så have,
at denne partisan og jeg
skal gøre?

I skal afvente en
eliteenhed fra Special
Boat Service, der skal
nedkæmpe fjenden, og
slutte sig til den…

Flodbredden og den
smalle gyde kunne
kærligheden ikke nå,
mon det skyldtes,
at den var bly?
Tjah!?!

I virkeligheden tror jeg,
det er en strategisk
manøvre, der skal
lette fronten ved
Ferrara for noget
af presset. De kan
henvende dem hos
oberst Todd
ved post 15.

Jeg har læst i Foggs
signalement, at hans
italienske forfædre
var involveret i Anita
Garibaldis død.

Hvor skal jeg køre Dem
hen, løjtnant?
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Yes sir!

Jeg har på fornemmelsen,
at løjtnant Fogg er
færdig med at skrive
digte.

Hen til S.B.S.’ hovedkvarter. Jeg skal tale
med major Lassen fra
Special Operations.

