
En måneløs novembernat på Quai Saint-Bernard, over for Vinhallerne. Ulykken gør sig klar til at slå til. 

BANG 
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Affæren kørte på avissiderne i en månedstid  
med stadig nye vinkler.  En ung mand var 

fundet død på Quai 
Saint-Bernard. Det 
drejede sig om 
Paul LEVERRIER, 
tyve år, søn af en 
læge på Boulevard 
Saint Michel og 
selv kommende 
læge, hvis han 

ikke havde fundet 
på at skyde sig 
en kugle for 

panden.

Men det 
havde han. 
I sin egen 

bil, en brugt 
Citroën 2 

CV, og med 
en pistol, 
der blev 
fundet for 
fødderne af 
ham, og som 
man ifølge 
inspektør 

MASOULTRE 
ikke vidste, 
hvordan han 

havde skaffet.

Obduktionen viste, at han havde 
gjort det af med sig selv, og at 
hans organisme rummede en pæn 
portion stoffer, som var indtaget 

kort forinden.

I sin levetid var Paul en køn 
knægt, efter fotoet at dømme en 

ung drømmer med samme viljestyrke 
som en våd karklud.

Det samme kunne ikke siges om
hans far. LEVERRIER senior var et  

strengt udseende mandfolk. 

Et tredje foto viste 
Jacqueline CARRIER, 
”dramastuderende og 
kæreste med den  

ulykkelige unge mand”. 

En lille fugl, såret af 
livets storme blæste ind 

på mit kontor.
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Nej, bevares. 
Men hør nu her... De og han elskede 

altså hinanden så højt, 
at De ikke kan 

godtage, at en anden 
og stærkere følelse 
fik ham til at tage 

sig af dage? 

Hvad nu hvis den kærlighed 
netop havde med hans 
selvmord at gøre.

jeg 
forstår  
ikke?  

Hvis nu et eller andet 
hindrede denne 
kærlighed, f.eks. 
Pauls far. Paul 

  var jo ikke  
    myndig...

forstår de da slet ingenting, mand?  
Vi elskede hinanden. Men De ved 
  måske ikke, hvad det vil sige...

Det tror jeg ikke på. 
 Paul tog ikke sit eget liv. 

Han blev dræbt! Det står der i avisen. 
Han havde heller ikke noget motiv 

til det.

Hvad har det her med 
mord at gøre?

Jeg ser kun et selvmord.

Der tales  
om anfald af 
depression... 

Kan De 
virkelig 
ikke se 
det? 

Det vil 
jeg aldrig 
godtage.

Jeg har kun kendt Pauls 
far i kort tid, men alt tyder 
på, at han ikke havde noget 
imod det. Desuden var Paul 
snart blevet myndig, så han 
ikke behøvede sin fars 

samtykke.
Og desuden... 

Så lidt som hans far 
tog sig af ham...  
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Kunne de ikke 
med hinanden?

Har Paul fortalt Dem det, eller  
  kender De selv 
    dr. LEVERRIER? 

Det var Paul. Dengang kendte 
jeg ikke hans far.

Men i dag har 
sorgen forenet jer? 

Netop.

Havde Paul 
nogen fjender? 
Noget skinsyge i 
farvandet? En af 
Deres tidligere 
tilbedere?

Vil De så 
hjælpe mig, 
hr. BURMA? 

Lad Dem nu ikke 
rive med. Sandsynligvis 

finder vi intet 
som helst...

Colin de Cayeux blev hængt i 1460 og var sammensvoren med
Francois Villon (1431-63), sagnomspunden digter og gavtyv.

Jeg kan godt 
betale Dem. 
Er ti tusind 
francs nok til 
at begynde 

med?

Rigeligt. Er 
det farens 
penge? 

Åh, tusind, 
tusind tak, 
hr. BURMA! 

Nej. For at kunne 
betale mine dramatimer
optræder jeg i en 
cabaret, Chez Colin 
de Cayeux i Rue des 

Grands-Degrés... 
Kender De den?

Den skurk, der var 
ven med Francois 
VILLON? Jo, i 
mine unge dage 
hed stedet nu  

Den hængte digter, 
men det er jo  

ét fedt. 

*

O.K. 
Nej, nej! 

Jo, det var nu ikke 
det. Paul respekterede 
sin far. Men doktor 
LEVERRIER mistede 
sin kone for nogle år 
siden... Pauls mor. 

Derefter var han ikke 
den samme. Det var et 
chok for dem begge...
Både far og søn...
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Hvordan... Host... ”måske”? 
Er De ikke sikker? 

Hallo, lille skat, hvordan går det? 
Ruger De stadig over Deres influenza? 
Savner De noget på smertenslejet? 

Sgu et gævt lille 
pigebarn...

Jeg gør aldrig noget ligesom politiet. Hvor kan jeg finde Dem, hvis jeg har 
noget nyt, frøken CARRIER? På dramaskolen i Rue Mazarine. 

Eller på hotel Jean i 
Rue Valette, hvor jeg bor.

Er det virkelig rigtigt? 
Så anser De mig ikke  
 for en tosse, ligesom  
   politiet gør?

Host... 
Host... Tak, 
chef, men 
hold Dem 
hellere på 
afstand.

Hvad... 
host... med 
Dem? 
Noget 
nyt?

Næ, jeg 
betragter 
sneen, der 
daler ned...
Og så har 
jeg måske 
fået en  

   klient...

CHEZ COLIN DES CAYEUXHISTORISK KÆLDERRESTAURANTRue des Grands-Degrés(tæt ved Nôtre-Dame)UNGDOMMELIG STEMNING I1500-TALS OMGIVELSER.FORTIDIGE OG NUTIDIGE SANGE.LATINERKVARTERETS FOLKELIV.MIDDELALDERLIGE ATTRAKTIONER.
Husets djærve vært, JEHAN DE MONTGIBET. 

Tager imod gæsterne og præsenterer forestillingen.
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Godt, hvil Dem nu. Vi ses 
i morgen, min ven. 

Vi ses, 
chef... 
Host... 

Det var endnu for tidligt at afgøre, 
om jeg havde fået en klient...

Jeg havde sagt til Jacqueline CARRIER, at jeg sjældent tænkte 
ligesom strømerne. Men her faldt min mening nu sammen med deres. Paul LEVERRIER tog 

livet af sig, om end 
af endnu ukendte 

årsager.

Og når det  
hele er faldet 

lidt til ro, får hun 
så sine penge 

tilbage. 

Men så længe 
Jacqueline forestiller sig, 

at jeg strejfer omkring efter  
         hendes kærestes 

              morder, forholder   
                hun sig da i ro.

Men ikke for tidligt til en køretur. 
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