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der er to slags mænd i dette land: dem med fast 
håndtryk og dem med løse håndled. ham her er 
én af de første. francis wyncoop, frank blandt 

venner, frankie blandt meget nære venner.

han var som en søn 
for mig… jeg fandt 
ham i rendestenen… 
betalte for hans 

første silke-
skjorte...

…hans 
første 
sko af 

krokodille-
skind...

…hans 
første 

prikkede 
slips… snøft.

…jeg klædte 
ham efter 
den nyeste
mode… jeg 

gav ham hans 
første luder… 

jeg fik ham
ind i forret-

ningen…

…og hvad er takken? han ignorerer mig! han 
fornægter mig! vender mig ryggen! han ta’r til 

cuba for at slippe for mig! og han spreder 
væmmelige rygter om mig! kalder mig kvind-

                  agtig og ligegyldig!

snøft.
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ligegyldig, dig? man skal høre 
meget…!

det utaknemmelige skarn skal få 
det betalt!

det var 
pokkers!

ren 
galskab!

lov mig at du slår ham 
ihjel, torpedo!

har jeg 
nogensinde taget 

dig i røven?

har jeg nogen  sinde  
taget røven på dig?

hva’?

hans bodyguards lader 
ham aldrig alene. du kan 
ikke ordne jobbet med 
dine foretrukne våben.

venner... 
roy. 
roy, 

nogle 
venner.

?!?

hvad er 
det?

en snigskytte-
riffel.

den er 
jo gået i 
stykker!

overhovedet 
ikke! saml den, 

roy!

snøft.
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færdig!

den må ha’ kostet dig det hvide 
ud ad øjnene.

jeg har en betroet mand 
i havana. han venter jer. 

han har lejet en lejlighed 
overfor jimmys hus. derfra 
er det ingen sag at likvidere 

ham med en riffel.
jeg betalte 
nu ikke med 

øjnene.

må jeg låne…?

nej, mit! det 
er alt jeg har 
tilbage af ham!

hør, frank, er du sikker 
på du vil ha’ mig til at 

dræbe ham?

helt sikker.
jep.

snøft.

og hvordan 
kommer vi til 

cuba?
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vi kaster et slør over rejsen, 
det er rigeligt at fortælle at 

det tog syv dage…

zzzzzzzz

zzzzzzzz

… og syv nætter.

zzzzzzzz

zzzzzzzz

havana!

perfekt, boss! 
lad os gå fra 

borde!

hvilket 
bord?

vores mand 
i havana.

der er han, 
boss. hvem?
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der er tre slags mænd: mafiosoer, strømere og 
bumser. ham her var hverken én af den første 
eller den       anden slags. hans makker var 
heller             ikke særligt tillidsvækkende, 
lad os              sige det sådan...

Senor tåbedå?

Torpedo.

armando secunda, 
men alle kalder mig

 “chefen”.

her er det 
mig, der er 

chefen.

si, si, 
patron.

rascal. det her 
er kiki.

abeskøn.

nu finder vi kærren og bevæger 
os mod ranchen.
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kærren.

velsignet være hende, 
der satte dig i verden, 

min tøs.

hvorfor så mange 
strømere?

dét kalder jeg for 
kurver, min sorte 

perle!

gå bare over, min skat, 
du har altid fortrinsret 

i trafikken.

på grund af 
guerillaen, 

min ven.

ah!

ikke 
dårligt!




