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Basel. klokken 21.30. En stor bil krydser den befærdede 
Markplatz med kurs mod den udadgående boulevard...

En beretning om reporteren  
Lefranc’s spændende oplevelser...

Men snart befinder bilen  
sig på en øde landevej...

21.55... 
Vi er igen på 
landevejen...

Bentleyen standser 
ved den schweisiske 

grænse...

Kort efter befinder den sig i ingenmandslandet 
mellem de to grænseposter...

På denfranske side af grænsen er en gammel spand gået i stå under bommen...

Jeg fatter intet? Den vil ikke starte?  Kom nu afsted! Dubief! Giv ham et skub!

Godt! Her er passene! Må jeg 
kaste et blik i bagagerummet?

Da låsen til bagagerummet driller, 
tager tolderen sin lygte frem...

 Nu skaljeg... Arh! 
Den vil ikke tænde!

Tolderen taber lygten, som  
uheldigvis rammer kofangeren...

Gerne!

Må jeg se deres papirer! 
Har de noget, der skal fortoldes?

Nej!

ZOLL
DOUANE
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Tolderen bøjer sig. Satans! Han tænder lygten og får han  
øje på det sted, lygten ramte...

Guld!

Før tolderen når at sige mere, 
slår chaufføren ham ned...

De to andre toldere har intet bemærket.  
Det har føreren af den anden bil til gengæld!

Han antænder et stykke benzinvæder 
blår under instrumentbrættet...

Jeg må have hjælp til 
at få bilen i gang!

Tolderen, der forsøger at skubbe bilen, bliver urolig...

Pludselig vælter røg og flammer ud af bilen...

Pludselig kommer Bentley’en drønende. Medbringende den brændende bils fører!

Bentley’en er snart uden for skudhold...

Godt klaret, gamle!

Hov! Pas på!

Rasende trækker tolderen 
sin pistol...

 ÅH, SE!!
Men blændet af røgen kan han intet gøre...

Elendige banditter!

Chef! Jeg synes her lugter brændt!

Hov!... bilen!

Hmm...
Min lighter...

Hurtigt!

Så stiger han ud...

Ja, men skynd dem!
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I sin iver på at slippe væk ender 
Bentleyens højresving i venstre 

vejbane...

Bremserne hviner, hjulene skriger...  
Og de to biler standser foran hinanden... Bak, din idiot... og fortsæt!

Bentley’en bakker og afslører sit 
forparti for Simca’ens fører...

En Bentley... 
642.525... Belgisk...

Simca’en fortsætter 
mod grænsen...

Tolden... 
Hvad sker der?

Bølle! Han kunne 
vel undskylde!

Snart drøner den mystiske 
limousine afsted igen...

Tolderen kommer løbende mod bilen...

?
Bilen brænder... Tanken kan eksplodere... Vend bilen! 
Jeg må udkommandere deres køretøj i lovens navn!

Deres kepi chef! 
Jeg har lagt Gauthier 

bag et træ... 
Han kommer sig!

Godt! Gå ind ad bagdøren 
og telefonér til politiet i 
Mulhouse og Belfort!

Snart er tolderen på vej i Simca’en...

Ked af at forstyrre Deres rejse, men...

Det gør ikke spor! Men sig 
mig hvordan man indhenter 

en Bentley i en Simca?

Hvis bare De havde sagt 
det med det samme, kunne 

min kollega have givet 
politiet de oplysninger!

Simcaen optager  
forfølgelsen...  Hvorfra ved de, at vi jager en Bentley?

Årh! En reporters sjette sans! Jeg kender 
tilmed nummeret og dens nationalitet!

Hallo, det er politiet i Mulhouse... 
Jeg hører. Ja, en bil. Hallo! Afbryd ikke!

 I samme øjeblik...

Holdt! Stop! Fare!

Hvad gør jeg, chef?
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 Hallo... Hallo! intet... 
Forbandet! Forbryderne 
har sikkert afbrudt os!

Og ganske rigtigt... Men tolderen er ikke rådvild...

Godt... Hop ind! 
Vi bliver forfulgt!

Post 7 kan sikkert 
nå både Mulhouse og 
Belfort... Hallo, er 
det dig, Mathieu?

Ja, godaften, Victor... 
Hvad...? Du godeste... 
En blå og beige bil... 
Belgiske plader... 
Jeg ringer straks!

Imens er Simca’en ved at indhente 
Bentley’en...

Der har vi dem...! 
De snegler sig jo afsted! Lad os snige os ind på dem med slukkede 

lygter... Så skyder jeg!

Tolderen læner sig ud, og skyder! Flere projektiler slår ind i Bentley’ens bagsmæk...
Død og plage... De skyder!

Rolig! Bilen er pansret, 
men vi kan give igen!

En skjult luge åbner sig, og vejen bag 
Bentley’en bestrøs med partisansøm...

Lynhurtigt kaster han bilen til 
den ene side og undgår ulykken...

Hør! Hvad gør de? Pas på!...  
Med den fart! De slår os ihjel!

Hold fast! Ikke flere 
søm... Vi kører op igen!

Hovsa! Hvad i alver... Se!Lefranc aner uråd og tænder lyset, og  
ser sømmene glimte på vejen...

BANGBANG ?!



14 15

En røgsky breder sig over vejen 
et stykke foran Simca’en...

Satans! De gangstere har alt 
parat... Selv røgslør!

Mens Bentley’en øger sit forspring, må  
Simca’en snegle sig gennem røgsløret.

Pyh! Stanken gør mig syg!

Bare vi ikke ramler ind 
i en bil eller et træ... 
Jeg kører i blinde...!

Hans pibe, 
der oser! 

Han skal ikke 
gøre grin med 

mig, den...

Endelig når de igennem... På den anden 
af skyen møder de en målløs bilist...

Det er bare min vens pibe, 
der oser lidt...!

Så, Ernest!
Vil du vække 

opsigt?

Trafikken bliver tættere og Bentley’en er forsvundet... 
Forfølgernes håb om at indhente den daler...

Der er de... De har ikke set os... Af sted!

Jeg håber politiet har taget deres 
forholdsregler, for vi finder ikke 

forbryderne...!

Kort efter tændes lygterne på en lastvogn med anhænger...
Forlader bivejen og fortsætter ad landevejen...

Politiet opretter vejspærringer overalt... ...også lastbilen 
    med anhængeren...

Bomuld... Godt, 
De kan fortsatte!

Næste dag i Vogeserne, haster en skovarbejder 
mod en lukket bygning... Han virker oprevet...

Sikken historie! Bare 
telefonen nu virker!

 I landsbyerne i Alsace og Vogeserne 
fortsætter eftersøgningen natten  over, 
men forgæves. Bentley’en er forsvundet!

Alle kontrolleres...

Hvad 
sker der?
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Hej, Gaston! Det er mig... 
Jules... Luk op! Det haster!

Ja, ja! Man skulle tro Fanden var efter dig!

En bil er styrtet ned i kløften! 
Den hænger på et klippefremspring! 

Der er måske sårede! Vi må 
alarmere politiet!

Snart summer telegraftrådene 
i en dal i Alsace.

Jeg er bange for, mine herrer, at disse forbrydere er 
sluppet fra os... De er velorganiserede og slår til snart 
det ene, snart det andet sted... Men tak for hjælpen!

Kan man intet gøre... Telefon, Inspektør!

Hallo, det er 
politiet i Mulhouse... 

Øjeblik så får de 
Inspektør Renard   

Hallo... Ja... En ulykke i 
               nærheden af 
               Markstein...
               Jeg noterer.

Nej, jeg kunne ikke
komme på nært hold... 
Skrænten er
for stejl...

Der er sikkert sårede...
Hvad...? Nej, jeg 
ved kun, at den er
blå og beige...
Ja, lyseblå...

  Du godeste... Tak, vi kommer          
                   med det samme!   
                            Sikket et  
                     sammentræf!

En time senere forcerer en politibil, Lefranc’s Simca og en varevogn Crêtes-Vejens hårnålesving... 
Endelig får man øje på skovarbejderen, der gestikulerer vildt...

Goddag! ...Ingen biler har 
passeret...? Godt, hop ind og 
diriger os til ulykkestedet!

Bilerne kører endnu nogle hundrede meter... Lefranc, som først når randen 
af kløften, udstøder et råb...

Det var satans!

Stop! Det er her!

Samtidig på inspektørens kontor... 


