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ISAAC !  
NEEEJJ ! ! 

Efter ordre fra hans  
majestæt tsar Nikolaj 1 1 skal 
alle fjender af det russiske 
kejserrige, bolsjevikker 

såvel som jøder...

...straffes  
med døden !

19. november 1905.  
*Kisjinjov i det rumænske 

Bessarabien...

* Kishinev  eller Chisinau er hovedstad i det nuværende Moldavien
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Her er tomt, 
hr. kommandant !

Fortsæt 
eftersøgningen !

De møgunger 
kan ikke være 

langt væk !

PSSST !
Forsvind ! Ellers bliver  
jeg bare opdaget !

Åh nej...
Jeg tør ikke være 

alene... 

Ssccchh... 
Hvad hedder du ?

  Ev... 
Eva.

Eva ? Jeg hedder Joseph. 
Vær helt stille, Eva. 

Det er snart overstået. 
Tænk på noget andet.
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Dig vil jeg ophøje,  
min Gud, min Konge, jeg  
vil lovprise dit navn i  

al evighed...

...Hver dag vil  
jeg velsigne dig, og  
jeg vil lovprise dit  

navn...

Herren er  
stor og højt 
lovprist...

 
... uransagelig

er Hans  
storhed.

Jeg elsker 
 dig, Joseph.

Jeg elsker  
dig, Eva.
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Eva !

Hun er borte,  
Joseph. Det er længe 

siden hun rejste. Jeg...  
Jeg har set  

hende...  
Hun venter  

mig...

Det er mig,  
Joseph, din gamle  

' Lucie-Fer'...  
Kan du ikke  

huske... 

Lucie... Min gode,  
trofaste Lucie...  
Er der nu kun dig  
tilbage ? Hvor er  
vores venner ?

Nu er der kun os 
 to, min elskede... 

HAN ER 
HER !

HAN ER 
 KOMMET 

FOR... FOR  
AT SE  
MIG DØ !

Se efter, Lucie... 
Sig mig, om han  
stadig er der...

Dommeren fra Melun, den  
lille lort !... Han slipper mig  
aldrig... Selv om det er  
meningsløst nu... Han er  

der endnu, ikke ?

Jo, han er der.
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6. februar 1966.  
Clichy...

Er den herre 
ved politiet ? 

Hvabehar ?
Ja, nu har De jo siddet  
dér en uge uden at tale  
med nogen. Og holdt øje 
med huset overfor...  

Så De er vel strisser ?

Jeg er  
pensioneret 
dommer.

Nå ja, det var tæt på ! 
Jeg vidste jo, at De  

sad på lur !

Jeg venter  
på en ven.

En hel uge ?

I atten år.
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4. marts 1947. 
Politigården i 

Paris.

Hr. politidirektør ?  
Nu kommer de... Ja,  
jeg genkendte hr. Wybot  
fra D.S.T. Sammen med 
 to af sine agenter og 
 dommer Fayon. Og så  
én til... Ham har  
jeg aldrig set før.

Hr. dommer !  
Kom dog indenfor !

...Og De har hr. Wybot fra 
Direction de la Surveillance du 
Territoire med ? Sikkerheds-

politiets chef i egen  
høje person !

Sørg for, at ingen  
kommer ind. Politidirek-

tøren er optaget  
nogen tid...

Hvad skylder jeg  
æren af sådan en  

opmarch ? Er  
tyskerne vendt  

tilbage ?

Vi kommer for  
at skride til  

anholdelse af Joseph 
Joanovicí ! 

Jamen dog !  
Men hvilken  

begrundelse ?
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