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Så tænkte 
jeg lige, vi 
kunne sove 
udenfor...

Jeg troede ellers, 
det var min idé. 

Men okay, hvis du 
holder på det...

Nu vi er ved det,
så var det faktisk 

et par sølle,
gamle kværne...

Ja, udslidte 
vrag, der hele 

tiden brød 
sammen...

Også det.

Så indtil 

videre går 

vi altså til 

fods!

Lort og 

lagkage!
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Hov,
I to! Tøv en 

kende!
Kom

herover.

Det var lige, hvad
der manglede. Du lukker 
røven, ellers får vi bare 

skylden for branden.

Jeg hører, at I var de eneste,
der ikke havde fået et værelse.

               Så I sov altså
           udenfor...

Hvor
det ikke 
brændte.

Hvordan 
kom I 

herhen?

Du har øje for det, betjent. Men lad mig lige 
påpege, at det er vores motorcykler, der 

står og ulmer derovre ved muren!

Hmm...

Der kan man se... To motorcykler 
parkeret op ad muren... og de er 

brændt af.

Nemlig.

Så nu må I altså
gå helt og aldeles 

til fods.

Helt og aldeles.

Lort.

Og lagkage, 
betjent.

Men motorcykler kan trods 
alt erstattes. Hold lidt bedre 

øje med dem næste gang.

Tak for rådet.

Det var en skam,
vi ikke mødte dig noget 
før, betjent. Så havde 
vi taget os bedre i agt!

Ja tak. Pil af 
med jer.
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?...
Har du 
travlt?

Jeg sveder. 
Kom så!

Fart på!

Hvad var...?

Okay. 
Ingen 

bagude.

De tør ikke
følges med dig.

Du har vist nogle 
skeletter i skabet.

Men du
blander dig 
aldrig, vel?

Jeg siger dig, det var ham! I lejren 
for ti år siden. Han slog hende den 
fede ihjel... og hun havde en bunke
     grunker gemt af vejen.

Dem skal
vi da have.

Han er 
jo væk.

Skulle jeg have anholdt 
ham her, så staten kunne 

score kassen?

Næh, hvis man ser 
sådan på det...

Så er vi
enige.

Hav en pa-
truljevogn 
klar bag 
stationen

ved daggry.
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De er langt væk nu. 
Hvor tror du, de er?

Kun én
vej væk, og 
det er nat. 

Det giver sig
selv.

Det bliver
ikke noget 

problem. Vi får 
splejsen til at 
spytte ud, og 

så kan vi gå på 
pension.

Ved du, hvad 
jeg tænker?

Det er en 
udfordring, 

men jeg 
har nok en 

anelse.

Du
gætter det 

aldrig...

for du
ved ikke 
noget om 

Olga.

Stadig 
intet?

Nej... end ikke 
en taxa...
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Så 
klarede 

du 
pynten!

Det fejrer vi
med en omgang!

Du har 
sans for

... !

Milits?

Det vil 
vise sig.

N... nej. Det er en 
lastvogn.

Fint nok.

Dumme svin!
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Årh, lort!

Nok ikke helt dum! Det 
trækker op til et solidt 

uvejr bag os!

Det bliver røvtur!

Spar mig dine 
latrinære udtryk.

Derinde kan vi 
være i ly!

Min hat! 
...

Glem den!
Den er borte 
med blæsten!


