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Snus lige til det  
her! Tør du så påstå, 

det måltid kun 
egner sig for en 

aberøv?
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Friturestegte  
småfisk...! Det må du 

da tænde på, når 
dine makkere nu 

var fiskere...

Mmmmh... mm...
Hører du efter,  

J.C... Gør det ondt 
lige at kigge på mig...? 

Bare en enkelt 
gang?

Og glem ikke, 
at det med at frelse hele 
verden ikke ligefrem er 
overstået, så du har brug 

for proteiner.

Du burde i 
hvert fald spise lidt. 

Tænke lidt på 
helbredet...

Du ved jo selv, hvor mange år du har  
hængt der på korset uden at røre en finger!  

Hvordan mon du undgår at få krampe...?  
Hvis jeg var dig...

...?

Hvem er du?  
En af de slyngler  

fra lejren?

Mmmmh... mm...
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Dav, Olga. 
Har du set noget 

eller nogen komme 
her forbi`...?

Drop den forestilling,  
Chet! Det er jo min bror,  

der har sendt dig. Og svaret 
er stadig NEJ! Og, at jeg 

vil skide på ham! 
Her bor jeg!

Og sig så til  
din kollega, at han ikke 
skal snuse rundt her... 
Hvorfor ikke også under 

mine skørter, nu 
han er i gang?

Mon du kan  
gøre dig så lille  

som en mus?

Ha ha, nu stivner du, 
hva’? Jeg tænkte nok, du ikke 
var så hvid som sne. Men bare 
rolig, det kan du fortælle 

om senere...

Nå, kan 
du li’ min 

ruskomsnusk?
Hov, nu 

får vi vist 
gæster.

     Ild?  
    Nå, ja...  
 
Det havde  
 jeg set.

Er du 
sulten?

Pas på, frue! 
Der er ild i 
tørklædet...

Nu skal du ikke 
forvirre mig med 

din ildebrand eller 
bilde dig noget ind. 

Mig kommer man ikke 
sådan i lag med.

Ja,  
frue...

Slå 
dig bare 

ned...

Du mærkede duften af mine  
lækkerier og blev tiltrukket 
af det. Jeg kan jo høre din 

mave knurre.
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Sært nok er det her kar  
også fugtigt endnu... og brugt?

Jeg har skyllet 
mine bihuler... Men 
brug det bare,  
jeg smitter  

ikke...

         Og mens jeg husker det... 
    Vi har fundet din bortløbne ’fuld-
  blodsganger’. Vi kommer med den...  
         Tilfreds?

Vild af fryd, Chet. 
Og det er jo derfor, 

du gør det, ikke?

Hhh... 
  Hnf...  
   Hnr...

Ingen kommentarer tak. 
Her er ikke badeværelse.

Og spis så hellere 
din portion, før det 

bliver koldt.

Næ tak, du har  
jo nyst i den.

Næ, du! Med det søde gavtyvefjæs  
skal du ikke prøve på at spille uskyldig.  

Jeg løj da for militsmanden. Det ved både  
han og du... Og for resten...

...er selv dit navneskilt fuldt af løgn... 
Havde du kendt din mors navn, havde du vel 

skrevet det på. Men du...

...du kan  
godt sove  
her i nat.

Ha!

De er gået...  
du kan komme  

ud
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Ha! Stop en halv. Jeg skal jo  
først lige have skabt nogle  

kontakter, for eksem...
Okay, der har vi Chet! 

Og jeg kan gætte hvorfor. 
Kurdy, du bliver indenfor...

”Folk”...? Hvad skal det pjat sige...? Hvor kommer du fra? 
...Her siger vi: ”Jeg hedder”. Og jeg vil hjælpe dig ind 
   i lejren. Altså, 
      ærlig talt!

I nat tænkte jeg på, at du godt kan bo her 
nogen tid, men så kan du også passende gøre 

mig en tjeneste... eller to.

Har du  
noget imod det,  

så sig til.

Milde herre... Jeg hvisker 
lidt for ikke at vække den unge 

mand... Det er ulovligt, men jeg ville 
gerne hjælpe ham ind i den lejr, 

            hvor en af hans venner  
                befinder sig.

Ja, selvfølgelig, frue... 
Folk kalder mig Kurdy... 

Kurdy Malloy.

Det vender vi tilbage til. Men 
selv om du ikke har nogen mor, 

har du vel et navn...?

Jamen 
jeg er parat!

Øhh... 
Ja?

JA,JA, CHET.  
ER PÅ VEJ!

A!
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Vi fandt det i færd  
med at æde salat i 
Barnes’ køkkenhave.  
Nå, mener du så, det  

er dit muldyr?

Du må hellere se at  
få forstærket hans bås.  

Se bare!

Jeg fik allerede 
båsen repareret 

sidste gang.

Åbenbart ikke nok.  
Der er oprør i det dyr.

Det er det  
ikke ene om. Den  
slags smitter!

Hold øje  
med dens hove.  
tæven har ikke 
givet op endnu.

Farvel, Chet...  
Og tak for muldyret... Vi ses  
garanteret igen, men hils  

brormand ømt fra mig!

Åh, brormand,  
din stakkels rovfugl.  

Du får aldrig fingre i min  
ejendom. Den ide kan du godt 

stikke skråt op!

Skub nu til!  
Vi trækker den  

herind!

Skal jeg 
finde kræets 

stamtavle frem 
eller hvad?


