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Mærkeligt, at man
hele tiden kan høre 

trommer. Der er 
jo ingen lands-

byer i nær-
heden.

    Den nær-
   meste hed-

der Mabaruma. 
Der ligger ingen 
landsbyer langs 
kysten, og længe-
 re inde i landet 
  er der ikke an-
   det end krat.

Hvad mon 
  det betyder?…  

Jeg forstår 
    ikke… Selv-

følgelig
ikke. Du 
er jo 

   hvid…

Trommerne siger, at 
der er en hvid mand 
ved De Smukke Drøm-
mes Lagune. Han er 
syg. Han er sikkert 

gået fra for-
standen.

Du har ret. Ingen 
hvid mand, der er ved 
sine fulde fem, ville 
blive ved De Smukke 

Drømmes Lagune.

Vi må se nærmere 
på det. Jeg kan 
ikke efterlade 
manden der…

Længere oppe 
ad floden…

Hvad 
laver han 
mon der?

 Der er tre fryg-
telige steder ved 
den store flods  

 udløb: den grønne  
 skov, Caribifloden 

og, farligst af 
alle, De Smuk-
ke Drømmes 

Lagune.

 Udmærket. Hvis du vil, tager vi der-
hen, Corto Maltese. Men det bliver

   ikke let.          Der er mange 
                         sandbanker 
                           deroppe.

            Vi må
        gøre    
  forsøget, 

 Milord. 
Meld vores 
ankomst. 

På det sted, hvor Orinocofloden 
forgrener sig til et delta, opstår 
der mange laguner. Den smukkeste 
af dem er også den farligste. 
Corto Maltese var på vej op ad 
floden og nærmede sig den.
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Hold nu op med den 
evindelige trommen… 

Jeg bliver døv!

  I er 
 ganske 
 uduelige 
til at spille 
på tromme,
mine herrer… 
Det kræver 
rytmesans og 
koordination… 
  I hamrer 
  bare løs…

Vi spiller på 
vores måde. Det 
vigtigste er, at 

vi fik svar!

 …og sådan som I larmer, 
 har vi ikke en chance for at 

overraske den tyske kampvogn… 
Jeg ved, hvad jeg taler om…

Jeg fatter 
det ikke.

Svar?… Hvem skulle 
 det være fra? I bliver 

   aldrig dygtige nok til at
   blive medlemmer af ”Ar-

tists Rifles”. I er alt 
for udisciplinerede…

Siden jeg ”lånte” 
regimentets penge, 
har den kampvogn 
    forfulgt mig
    gennem hele 

          Frankrig!…

Ja, jeg ved det… I sidder der og stirrer på 
mig med jeres forventningsfulde øjne. Samme 
krævementalitet som brigadegeneralen. Hvad 
  rager det mig? Hvis bare Evelyne var her, 
                             ville alting løse sig.

Men når 
 Gladiator 
 II vinder 
 på Long-

    champs, lø-
  ser alting 

  sig…

 Det er dem, 
 der svarede 
på tromme-
signalerne.
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Vi spiller på 
vores måde. Det 
vigtigste er, at 

vi fik svar!

 …og sådan som I larmer, 
 har vi ikke en chance for at 

overraske den tyske kampvogn… 
Jeg ved, hvad jeg taler om…

 Det var 
for hendes 
skyld, jeg 
stjal regi-
 mentets
  kasse.

Men når 
 Gladiator 
 II vinder 
 på Long-

    champs, lø-
  ser alting 

  sig…

Så gifter jeg mig med Evelyne 
og bygger et hus 
 her… Er det 
  ikke pragt-
    fuldt?

Ugh!

   I guder, hvor er 
her smukt!

Der kommer 
nogen!

 Det er dem, 
 der svarede 
på tromme-
signalerne.

Nu får I mig ikke til at 
gøre en latterlig figur… 
God dag, d’herrer. Vel-

kommen til brigade-
kommandoen. 

Du er god 
nok!

  Hvem, jeg?… Jaja… Men det
     mente de nu ikke i ”Artists 

                                        Rifles”. 

Laguna_012-025.indd   15 2015-04-13   10:33



16 17

Hvordan går det?              Skrækkeligt oven på det, Evelyne 
     har gjort mod mig. Hun har 

været mig utro med en 
anden, hvad giver De?

Hvor 
ubetænksomt 

af hende!

         Ube-
        tænksomt? 

   De er alt 
  for over-
bærende.

 Så lad os 
sige uaccep-
tabelt. Men 
tænk nu ikke 
mere på det. 
 Skal vi tage 
  en skefuld
   af det her?

 Pjat! Jeg vil vædde 
  på, at De er en ”lepre-

chaun”, en grøn irsk 
nisse. Hvad er det? 
Et elskovsmiddel? 

     Kærligheden og 
livet er to sider 
af samme sag. 
Bare en lille 

 tår.

Godt… Og hvil Dem 
nu et par timer. Der 
er et godt stykke 
 vej 
 ud 
 til 
 mit 
skib.

 Skib? Næ, 
   ellers tak… 

Sig mig, er 
  De læge el-

ler sør-
øver?

Jeg foretrækker at kalde mig 
                  lykkeridder. Ville De 
                                sige noget?

Ja… 
Evelyne 
skulle 

ikke have 
behandlet 

mig sådan… 
Næ… Nu kan 

  jeg ikke huske, 
    hvad det var!

Vidste De, at der er en 
  kampvogn i nærheden?

Det er det farligste sted i hele området. Alle 
  Amerikas insekter har sat hinanden stævne her… 

    Og græsset ligner ellers en af jeres vel-
                       trimmede engelske plæner… 

Hør nu her, navnet ”de smukke drømmes lagune” 
skyldes, at stedet er gennemsyret af malaria og 
  alle mulige sygdomme. Når man først begynder 
                                        at drømme her, våg-
                                           ner man ikke op 
                                          igen. Det var me-
                                        get letsindigt af 

                                         Dem at rejse her-
                                      til. Der er så 

                                  mange andre 
                                 måder, man 

                             kan flygte 
                           fra for-

                          tiden.

      Åh, hold op! Jeg læser Dem som en åben 
     bog. Men hvorfor rejse så langt væk for 

     at begå selvmord? Jeg kan se på uniformen,   
    at De er fra det hæderkronede britiske 

regiment ”Artist Rifles”, som i dette 
øjeblik er frivillige i Frankrig… 

De kunne være 
blevet ved 
fronten.

En kampvogn her? 
Vi er langt fra 

   Frankrig…  Har De 
     det ikke varmt i 
        den uniform?
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Nej… jeg har det ikke 
varmt… Og i øvrigt 

   er der så forbandet 
    smukt her… i de 

      smukke drømmes 
         lagune…

Forbandet 
smukt… Lige 
   mine ord!

Det er det farligste sted i hele området. Alle 
  Amerikas insekter har sat hinanden stævne her… 

    Og græsset ligner ellers en af jeres vel-
                       trimmede engelske plæner… 

Kom nu 
med mig!  Tak, men jeg 

bliver her 
nogle dage 

mere.

Hør nu her, navnet ”de smukke drømmes lagune” 
skyldes, at stedet er gennemsyret af malaria og 
  alle mulige sygdomme. Når man først begynder 
                                        at drømme her, våg-
                                           ner man ikke op 
                                          igen. Det var me-
                                        get letsindigt af 

                                         Dem at rejse her-
                                      til. Der er så 

                                  mange andre 
                                 måder, man 

                             kan flygte 
                           fra for-

                          tiden.

Hvad er det, 
De insinuerer?

      Åh, hold op! Jeg læser Dem som en åben 
     bog. Men hvorfor rejse så langt væk for 

     at begå selvmord? Jeg kan se på uniformen,   
    at De er fra det hæderkronede britiske 

regiment ”Artist Rifles”, som i dette 
øjeblik er frivillige i Frankrig… 

De kunne være 
blevet ved 
fronten.

Jeg kan selv-
følgelig være  

  ligeglad, men De 
skulle tage at 

komme med.

  Nej, jeg har in-  
   gen intentioner   

  om at slutte 
    mig til Dem… 
  Desuden har 

  jeg ikke kræf-
ter til at 
rejse.

Det er en helt an-
den snak. Jeg kom-
mer tilbage i mor-
gen. Jeg prøver
at sejle tættere 
på med yawlen… 
Sørg nu for at 
tage medicinen. 
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  Vi ses i morgen. Og glem nu ikke at 
 tage medicinen. Jeg har også sagt 

det til indianerne.

Tak, 
og på 
gen-

   syn… 
 kære 
  ven.

Sikke en type… En
markant personlighed… 

 Hvis han havde været i mit 
     sted, ville den tyske kampvogn 

     ikke have massakreret min 
       deling i Flandern… Hov, 
          der kommer nogen… 

Det er jo oberst 
Leighton!

  Nå, knægt. Er 
den tåbelige 
sømand for-

svundet?

De skulle ikke indlade 
Dem med vildtfremmede 
mennesker. Det er et 
spørgsmål om stil, 
Stuart. Stil… Husk 
det. Også når 
De løber med 
 regimentets 
     kasse.

Behøver
De træde i 
den gamle
historie, 

    Oberst?

Det var bare et lån. 
Når Gladiator II 

vinder grandprixet
i Paris, betaler 
jeg min gæld til 

regimentet.

     Fremragende, Stuart.
     Fremragende. Det kalder 

jeg stil…  og god 
sportsånd.

Har De set den tyske 
kampvogn?

            Nej, 
 oberst. Men jeg 
skal nok tage mig 
af den. Med stil, 

naturligvis.

Fremragende, Stuart. 
Fremragende. Stil 
frem for alt. 
 Farvel!

Til tjeneste, 
    oberst. 

Jeg er 
dybt be-
væget.

      Oberst Leighton er 
  en fremragende

officer.

   Goddag, løjtnant 
  Stuart. Det glæder

 mig at se Dem.

  Jeg vidste 
det. Var 
det et 

let løb?
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