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Ligesom vi plejer...   
hver for sig med tre minutters 

mellemrum... 
               dig først.   

OK, den  
sidste er fyldt...   
Vi er smuttet.  
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h  a  a  a  W  
W  o  o  u  h  ...!  

...  Hey, er det den  
strisserhjelm, jeg har 
på hovedet, du får sådan 

en fest ud af?   

Åh ja, mand...!   

Nemlig...! En strisser!    

AAHAHA...! Man kan godt se,   
din ven og dig ikke er   

her fra byen.  

DIG! Du hummer dig bare lige på stedet!  

Sikke en stor, styg   
bulldog, der kommer dér!  

Halløjsa DER...!  

Uha! Uha!  

BøøØH!  

Du skal ikke vise dig  

foran hotellet igen!  
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Glem alt om varmt bad og gode  

senge... De syntes ikke, jeg var  

præsentabel nok...

Røvhuller...  

Ja, og dig  

havde de ikke  

engang set.  

nu hvor 

vi for en 

gangs 

skyld har

  lidt mønt...       

    Og så 

lader du 

dig uden 

videre  

  smide ud.  

Tjaah... Ikke  

helt... Jeg tror  

nok, én af  

dem fik lidt  

næseblod.  

Nåh,   

trods alt!  

Det er  

usundt at  

underkue  

sin vrede.  

Her kan man  

ikke få vejret.   

Vi fordufter.   

Afsted.  

GOD REJSE, STRISSER! 

HHROST... HOST...  

W  o o  o   u   u  ...!h

Kom her!  

hen, Philby...  

Ved siden

     af mig.
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Der nede... Lige fremme...  

Hvad ser De? 

Øh... Ikke noget særligt,  

hr. Nesstler. Ud over et stort,  

tomt areal.  

Prøv!  

vandet  

må 

jeg sige 

det  

må jeg se? 

 

Netop, Philby, tomt! 

Og der vil jeg, kun lidt   

herfra, få opført nogle  

tårne, der er høje nok 

til at huse hele 

befolkningen. Og De 

har sikkert forstået, 

hvorfor folk er 

tvunget til det?  

Præcis! Drikkevand fra de kilder i hele  

regionen, som jeg for tiden har 

eneret til. Kan De se, hvad jeg står 

med i hånden? Magten... Til at 

kontrollere   

  alt...  

Det ser helt korrekt ud, hvis man da  

kan forhindre ulovlig tapning fra Deres  

nuværende vandledninger.  

Alt dét er der tænkt

på, Nick. Vejet og  

vurderet og udtænkt.  

Jeg har mine  

’kontakter’.  

Som jeg  

helst ikke 

vil vide 

noget om.

Nu ikke så 
beskeden:  

En stor lort.  

Jeg tænker tit på, at 

jeg intet havde i starten, 

ud over at kunne tiltrække  

naive spekulanters tillid og  

midler. Min succes tiltrak  

lige så mange fluer som...  

Ja, nogle behandlede mig jo 

                    også som lort.    

Nick Philby! Jeg har altid sat 
pris på Deres respektløse form 
for humor. Men med min kommende 

sociale position her på egnen, 
må De vist finde en mere   

passende tone.  
Bare jeg ikke  

kommer til at kede  

mig... Deres  

’Jack Daniels’  

er glimrende.  

Uden på nogen måde at ville lette  

Deres eventuelle samvittighed kan  

jeg forsikre Dem for, at jeg fra 

mit morads af advokatforretninger

kender nok af folk, der gladelig lod  

sig forvandle til lort for at opnå  

bare det halve af Deres formue..      

Synd og skam,  

De ikke tåler   

alkohol...  

For ærlig talt,  

den her... 
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...Et hotel...? Her i kvarteret? 

Og med bad...? Du skulle vel aldrig 

være ude på at 

tage pis på os? Til to personer. 

Den anden står  

uden for og passer   

på kværnene.

Sig mig, hørte du ikke,  

hvad jeg lige sagde?  

Her er...  

Hov, har I hørt det, folkens?!  

Her står en fyr, der absolut 

skal pisse på os!   

Jamen, se dog  

den splejs...

Så er det  

ud!  

Åh ja... 

og mens 

jeg husker 

det: Ristet 

brød med 

omelet og 

skinke til  

morgenmad...

Krøl ham sammen, Marvin!  
Vis ham, hvem vi er! Du skal se,  

               han ejer nok ikke en cent! 

Så er det godt, Yoyo! Fingrene  

af fadet, eller jeg stikker dig  

én! Svaret er nej! Gå hjem og  

spil lommebillard!  

Ja! På ham,  

Marvin!  

Du fatter åbenbart ikke, at det  

er på tide at gå, så nu skal jeg  

vise dig udgangen!  

Rolig, min herre.

Jeg må da ligebetale,  

hvad jeg har  

drukket...  

Hov, Mister!   
Vent lidt,  

lad os lige  

snakke...  

Næh, det er for sent.  

Jeg er blevet dårligt  

behandlet... Ja,  

åbenlyst fornærmet...  

Jeg er 

gået!  
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Hey, Marvin...  

Du havde da heller  

ikke behøvet at  

ruske ham så  

kraftigt!

Jamen...  

Jeg...  

Åh, for satan da! 
Dén sku’ jeg ha’ 

medalje for...! Jeg 

har lige været genial,   

du skulle have 

set det! yes...   

Og hvor

fører det os

så hen...?

Fører  

os...? Hva’  

men...  

Hør nu.  

Det var dig, der ville  

derind for at finde 

os et sted at sove...  

Men øllet var 

forhåbentlig koldt?
Tror du, du 

skal sælge mig en 

støvsuger!?

Nå ja... Her er  

da ikke dårligt...  

Lige uden for byen...  

Fred og ro.

Fred og ro, ja...  

men Måske for  

stille...


