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Medvind. Arudj 
strøg stik syd 
med otte knob.

Calixte stod ved roret. Han klarede det 
som en ægte sømand, aristokraten fra 

Asnières, som om han havde været 
kaptajn hele sit liv.

Og jeg, Léon Matilo, sagde til mig 
selv, at vi var langt væk fra krigen, 
fra Marseille og dens banditter.

Vores eneste garanti for fremtiden var det 
pæne, lille lager af våben i bunden af lasten, 
som vi skulle sælge videre. Det farlige ved 
sagen bekymrede hverken Calixte eller mig. 

Vi var frie. Vi var pirater …
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Og vi fik Tanger i syne .

I bliver om bord. 
Spul dækket og få 

alt til at skinne!
Javel, 

kaptajn, som 
en nyslået 

sou!

Hvis de beslutter 
at inspicere båden, 
hænger vi på den. 
Kan du huske dine 

replikker?

Bare rolig. 
Det bliver en 
parade som 

i hæren.

Intet 
at dekla-

rere?

Jo … 
Tomasteren, der

 lige er lagt til. Vi 
skal levere den til 
monsieur Paolucci. 

Han vil gerne 
forøge sin 

flåde.

Det er ham, 
der tager sig af 
tolden, hvis han 

beslutter at købe 
den. Hold øje 

med den.

Ingen problemer. 
Vi holder meget af 
monsieur Paolucci. 
Han er altid flink 
mod os funktio-

nærer …

Told
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Forbandede 
Beni Touzine, må 

svinene æde 
dit brød!

   Forbandede   
   Beni Zeroual, 
    må vinden 
 stjæle din  
    ånde!

Kom. 
Vi skal 

ikke ind i 
mængden.
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Léon …
Nogen har 
hugget min 
tegnebog!

Tyveland.

En næsten ny 
tegnebog af læder! 

Med mit pas og et 
fotografi af 
min hustru …

Du er pirat, du har ikke brug 
for pas! Og din hustru vil ikke 

ligefrem savne dig, vel? Tag dig 
sammen, Calixte! Glem det, 

og hold op med 
at pibe.

Hvad har 
han gang i, 

din kam-
merat?

  Hvad troede du? 
At vi skulle vente i hans 

forkontor? Han ejer cafeen, 
Paolucci. Og det er ikke 
limonade, han sælger. 

De har sendt en ud 
at hente ham.
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Vi sidder 
godt her. 
Nyd det.

Der sidder en fyr inde 
bagved og glor på os. 

Han gør mig nervøs.

Du ser 
spøgelser 
ved højlys

dag.

Gør jeg? 
Han er i uniform. 
Den franske hær, 

med galoner … Og han 
glor altså på os!

Vend dig 
 ikke om.

Nu 
kommer 

han.

Undskyld … 
Monsieur de 
Prampéand?

Jeg 
tror, det 
er Deres.

Jeg … Ja. 
Tak.

ingen årsag! 
Jeg så den lille 

araber rode i Deres 
lommer, og så tænkte 

jeg, at jeg kunne 
gøre en landsmand 

en tjeneste.

Jeg ville have fore-
slået Dem at give ham et

lag tæsk, men jeg gjorde 
det i Deres sted. Det 

har De ikke noget 
imod, vel?

Nej da … 
overhovedet 

ikke!

Må vi 
byde Dem

pået glas, 
 monsieur …

Kaptajn 
Alphonse 

Chagnolle til 
Deres tjeneste.

7



8

Situationen i Marokko er 
som et spil, mine herrer. 
Alle løber efter det, de 

ikke har. Spanierne mangler 
evnen til at kolonisere, 

franskmændene vil 
have den spanske 

del …

… og Rif-
kabylerne vil 
have ordent-
lige våben.

    Det skal nok 
   falde på plads. 

De får Rif og 
rebellerne, vi 
får resten af 
Marokko …

Er det 
alvor med 

det oprør?

Spøger De? Herfra 
til Oujda er der mindst 
halvanden snes stammer, 

der ikke kan blive 
enige om noget 

som helst!

Denne gang er det Beni 
Ouriaghel, som er i gang. Man 

kalder dem også ouriaghli, men 
det er nedsættende. Deres høvding 
kalder sig Abd el Krim, en tidligere 

håndlanger hos spanierne, der 
gerne vil gøre sig 

gældende.

Nå, der har vi Paoluccis 
stikirenddreng. Det 

er nok jer, han 
vil have fat i …

Hmm …

Meget sympatisk, 
denne kaptajn 
Chagnolle …
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