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November 1952. Omkring klokken 18, mens polarkulden hersker i Moskva,  
forlader Alexij Andrejev, lederen af afdelingen for genetik på Moskvas institut  

for videnskabelig forskning, sit laboratorium og går mod partiets bil.

Har De haft en god dag,  
kammerat professor?

Storartet, Evgeni,  
storartet må jeg sige.

Som vanligt følger ZIM 12´en,  
regimets officielle bil, de store  

boulevarder på vej ud af Moskva.

Skal vi til datjaen, professor?

Ja, Evgeni, lad os komme hjem!

Men stands først 
ved den sædvanlige butik.  
Min kone har inviteret  
nogle venner i aften, og 
 vi har ikke mere vodka!

Vil du hente to flasker for 
mig, Evgeni? Jeg føler mig 

pludselig lidt træt!
Ja selvfølgelig, 

kammerat  
professor!
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Hvorfor er 
der kø i dag?

Chaufføren tror ikke sine 
egne øjne! Professoren er 
bogstavelig talt fordampet.

Så han tilkalder en betjent ...

* Politiet

imens forlader en bil Moskva med professor  
Andrejev skjult under bagsædet. 

To dage efter sætter en fiskerbåd en robåd i vandet i Sortehavet,  
nær tyrkisk territorialfarvand.

 Så er 
 det ordnet,    
 professor. 

De ...

Der er kommet 
dåsekød. Vil du 

have noget?

TILKALD STRAKS  
MILITSIAEN ()!  

PROFESSOR ANDREJEV  
ER FORSVUNDET!

*
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Velkommen til Vesten, 
professor Andrejev!

Afhopperen Alexij Andrejevs oplys-
ninger kommer som en bombe på den 

amerikanske ambassade i Istanbul.

Jeg håber, det er  
Deres spøg, professor.

Inden jeg fortsætter, vil jeg tale i 
telefon med min kone og min datter. 

Det kommer De til,  
Andrejev, det lover jeg.  

De er i Finland ... i sikker-
hed! Selv må jeg ringe til  

Washington. Det, De  
fortæller, er skræmmende!

I CIA’s lokaler i en bygning ved  
navn Foggy Bottom i Washington er  

spændingen på sit højeste.

Vi må være fair og anerkende, at de  
røde har gjort et virkeligt kup!

De har ret, det er en katastrofal  
nyhed. Jeg lytter til CIA’s 
forslag, mr. Bedell Smith.

Mine herrer, vi fortsætter 
rundturen med besøg på den 
berømte Røde Plads og mauso-

leet over kammerat Lenin!

Se den  
fantastiske Røde 
Plads, Lefranc! 

Ja, den er virkelig 
storslået!

Februar 1953 i Moskva. En bus standser på Den Røde Plads, 
som den dag ikke lever op til sit navn.

Blandt passagererne, som stiger ud, er Guy Lefranc,  
der som journalist dækker en række vestlige  

forfatteres turné i USSR.

Sådan er situationen i lyset af 
de seneste oplysninger, sir.

Den nyhed vil skabe opstandelse  
i offentligheden!

Jeg må straks underrette  
præsidenten om situationen!

I præsident Trumans  
Ovale Kontor.

Jeg har ikke  
for vane at spøge,  
mister Perkins, det  
forsikrer jeg Dem!
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Kommunismen nærer stor respekt for historien.  
Den Røde Plads har ikke undergået nogen forandring 

siden revolutionen, selv om den blev anlagt under 
adelens og borgerskabets diktatur ...

Har De læst mine  
artikler om Stalins  

industripolitiks succes?

Nej, det må jeg indrømme. 
Beklager, Millau.

Kammerat Vladimir Iljitj Uljanovs lig blev 
balsameret med en gammel, hemmelig teknik.

Ifølge de seneste undersøgelser er kammerat 
Lenins rester i bemærkelsesværdigt god stand.

Det er fantastisk!

Uden for mausoleet bliver Lefranc 
diskret trukket til side af Andrew 

Byrne, en engelsk forfatter.

Nu skal vi besøge 
Moskvas universitet.

De virkede ikke særlig 
berørt af Vladimir Iljitjs 
udstråling, kære Lefranc!

  Manden er sikkert  
  interessant, men jeg 

er ikke nekrofil.

Jeg passer bare mit arbejde som  
journalist, mr. Byrne. Og jeg er altid 

skeptisk over dem, man tilbeder og sætter 
op på en piedestal ... hvem de end er!

Tager jeg fejl i, at De ikke er som de  
øvrige skribenter i gruppen, som tilbeder ham, 

der havde tilnavnet «Folkets lille far»?
Han ser ud til at kunne rejse sig og fortsætte 
revolutionen!

Samtidig på genetisk forskningslaboratorium  
i Moskvas universitets kælderetage ...

Genetikeren Paulina Tikhonov gør sig  
klar til et besynderligt møde.

"LILLEBROR"




