
Simon Ovronnaz, Largo Winchs bedste ven, 
er blevet hyret til at spille rollen som 
Mike Shadow i en tv-serie, der indspilles  
ved San Franciscos Golden Gate. Denne  
ved fØrste Øjekast dilittantiske serie  
udsendes på W9, en af stationerne i  
Gruppe W’s Division Networks.

Golden Gate produceres af Candid Films, 
en uafhængig producent fra Reno, Nevada, 
og er bestilt af en pengemand, der Ønsker 
at forblive anonym på grund af de 6 mil-
lioner dollars, der er mere end fire gange 
det normale for den type serier. Et af 
punkterne i kontrakten siger, at halvdelen 
af denne finansiering skal overfØres af W9 
til en hemmelig konto i en bank på Cayman 
Islands. Dette er ulovligt, hvis ejeren af 
kontoen viser sig at være amerikansk 
statsborger.

Dwight Cochrane, administrator af 
W-gruppen, er bekymret og har sat en af 
sine inspektØrer, Sarah Washington, til at 
undersØge sagen. Men den unge kvinde 
lader til at være forsvundet. Largo og 
Cochrane beslutter derfor at tage til 
San Francisco for at mØde Earl Quinn, 
den nye direktØr for W9, 
headhuntet fra den 
gamle Ned Barkers 
konkurrerende firma.

Largo lugter urent trav og Ønsker at standse indspilningen 
af seriens 26 planlagte afsnit, men Quinn sætter sig imod. 
W9’s regnskaber viser rØde tal, og Golden Gate er en 
enestående chance for at få fyldt kædens kasser. Desuden 
vil W9, hvis optagelserne standses, miste sit depositum til 
Candid Films på 156 millioner dollars plus en bØde på 50 
millioner, hvilket det ikke kan holde til.

Largo beslutter derfor at tage til Reno for at mØde Don 
Candido Panatella, Candid Films chef og ejer af cubansk 
afstamning. Her mØder han den smukke Flor de la Cruz, 
Don Candidos assistent og producer af Golden Gate, men 
Panatella nægter at afslØre identiteten af den mystiske 
mand, der har bestilt serien.

Derimod afslØrer Juliet, en ung værtinde, 
Don Candido har stillet til Largos 
rådighed, for Largo, at hendes chef i 
virkeligheden leder et vigtigt netværk 
af prostitution, hvoraf hun selv er et af 
ofrene. Og hun beder ham om at hjælpe 
hende med at slippe væk. Forfulgt ud i 
Ørkenen af Panatellas gorillaer lykkes 
det Lago og Juliet at komme tilbage 
til San Francisco.

Her udspiller der sig et dobbelt teater-
kup. Ejeren af den hemmelige konto viser 
sig at være ingen anden end Dwight 
Cochrane. Og Largo bliver beskyldt  
for at have bortfØrt, indespærret og 
voldtaget den mindreårige Juliet. Mens 
aviserne finder de store bogstaver 
frem, bliver de to mænd anholdt  
og fængslet.

På Øverste etage af Guantanamera, Don 
Candidos paladskasino i Reno, fejrer 
Panatella, Flor de la Cruz, Earl Quinn 
og Ned Baker deres vellykkede plan. 
Nu er der blot tilbage at plukke
frugterne.

3



Winch til 
kontoret!

Hey, Winch,  
hvornår kØber du det 

her lortefængsel 
og laver det til
en femstjernet

restaurant?

Med pool, 
jacuzzi og 

piger i 
massevis!

Det er 
på tide at 

få pungen op 
af lommen, 

Largo!

SkØnt  
at være  
populær,  

ikke? Det kommer 
an på publikum. 

Hvem er gæsten?

Selveste miss Universe, dit heldige 
asen. Du har en halv time.
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Penny!? Hvad 
i alverden laver 

De her?

Bliv 
på din side 
af bordet,

Winch.

En Pennywinkle svigter ikke sin arbejdsgiver 
i nØdens stund, mr. Winch. Jeg kan forstå. 

At De har nogle problemer.

Det var mildt sagt. Penny, jeg elsker 
Dem. De ved vel, at Cochrane er blevet 
idØmt to år for skattesvindel, deraf et 

år betinget? Han sidder også her.

ja. 
Det ved  

jeg. 

Jeg fatter ikke, hvordan Cochrane 
er kommet ud i sådan noget.Desuden skal han betale en bØde 

på 78 millioner dollars svarende 
    til det belØb, han skal have sendt  
  til Caymans. Hvis belØbet ikke er IRS*   
    i hænde inden 6 måneder, sættes     
      straffen             op til 5 år.

   Internal Revenue 
Service, USA’s 
skattevæsen.

Earl Quinn, generaldirektØren for 
W9, er blevet idØmt 
  et år betinget.

Han slap 
billigt.

Tsk tsk ... Jeg har kendt mr. Cochrane 
en hel del længere end De har, 

mr. Winch. Han er ofte faldet for 
magtens fristelser, det er sandt, 

men aldrig for pengenes.

Og dog er beviserne der, 
 Penny. Ud over at IRS 

tog ham med 500.000$ 
          skjult i en dobbelt-
          bundet kuffert, er 
       han set flere gange 
          i Georgetown* og 
          oven i kØbet blevet

            fotograferet.

Hovedstaden 
på Caymans.

Uden tvivl. Men kæden skal også 
betale 78 millioner dollars i bØde 

for medvirken til skattesvig. Og der 
er selvfØlgelig nedlagt fogedforbud 

mod indspilningen af Golden Gate.

Tiden 
  er gået, 
    Winch.

Har De 
tænkt Dem at 
gØre noget?

Det vil sige, at W9 skal 
tilbagebetale investeringen på 
156 millioner plus en bod på 

50 millioner, som kæden ikke 
    har en cent af. Vi er virkelig 

                                blevet tØrret, 
                               Penny.

Med vore dages 
teknik kunne jeg 
skaffe et billede,  
  hvor De danser  
   fransk cancan  
       med oberst 
        Khadafi, mr. 
             Winch.

Måske, hvis min advokat 
kan få mig ud herfra. 

På gensyn, Penny.

GØr ikke noget 
dumt, mens De 

venter. San 
Francisco er 
en by fuld af

fristelser.

*
*
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Jeg lytter, advokat.

Øh, jeg ...

Min klient 
har lØjet om 
sin alder ...

Og trods denne ... hm ... fejl fastholder De 
Deres anklager om bortfØrelse og 
   voldtægt, miss Ferguson?

Absolut, hØje 
dommer.

Jeg ville 
foretrække, at Deres 

klient selv svarer.

J-ja 
 ...

    Mr. Winchs kaution sættes til 
  10 millioner dollars med forbud     
  mod at forlade San Francisco. 
 Det samme forbud gælder miss 
Ferguson, indtil efterforskningen 
kan afgØre, om hun har 
talt sandt eller 
ej. Tak for nu, 
mine damer 
og herrer.

Udmærket.

Har hun lØjet om sin alder, er det hØjst 
sandsynligt, at hun også har lØjet om 
resten. Milliardærer er yndede mål for 

            den slags falske anklager. 
           Jeg anmoder derfor 

          om en grundig  
         efterforskning og  
        lØsladelse af min 

      klient mod 
      kaution.

... det er sandt. For efter det, 
hun havde gennemgået, Ønskede 
hun, at mr. Winch blev straffet 
hårdest muligt. En fejl, 
der skyldes hendes 
sarte og fØlsomme  
natur. Virkelig?

Miss 
Ferguson, 

her!

  Hvor 
mange gange   

   voldtog   
  Winch 
  Dem?

      Jeg har her adskillige 
 vidneudsagn, der godtgØr, at 
miss Ferguson i Reno har udØvet 
det, man plejer at kalde 
kvindens ældste erhverv. 
Jeg vil derfor være 
 tilbØjelig til at 
  anse hende for 
   en person af 
     tvivlsom 
      moral.

Jeg har her en kopi af miss Juliet Fergusons fØdselsattest, hØje dommer. 
 De vil se, at denne kvinde ikke er 17 år, som hun hævder, men 22. 
         Altså ikke mindreårig.

Hmm ... hvad har De at sige 
til det, miss Ferguson`
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Hvad havde du 
ventet? At de boede

 i en trailer?

Vi nærmer os de
 fine kvarterer.

Der er de! 
Hold dig
parat!

 Tvang 
han Dem

  til at gØre 
unaturlige 

ting??

Hov! Jeg kender 
det sted!

Stop! Vi 
 må finde en 

   observations-
post.

Miss 
Ferguson!

Miss Ferguson, bare en enkelt udtalelse?

Flyt dig, 
dit mØgdyr!

Og hvem  
er de?

      Jeg har her adskillige 
 vidneudsagn, der godtgØr, at 
miss Ferguson i Reno har udØvet 
det, man plejer at kalde 
kvindens ældste erhverv. 
Jeg vil derfor være 
 tilbØjelig til at 
  anse hende for 
   en person af 
     tvivlsom 
      moral.
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Nå?

De har ikke 
tØvet med at finde 

en kopi af hendes fØdsels-
attest. Den lille gås havde 

sagt til Winch, at hun 
kom fra Wyoming, det 
gjorde det lettere 

for dem.

Forstår du, querida, Don Candido 
har i sin kælder en vis Sarah  
Washington, en ansat hos Winch, 
som begik den fejl at se noget, 
hun ikke skulle have set. Hun er 
sort og flot med en krop som  
en gudinde ...

Hvis tingene ikke skulle gå, som vi Ønsker, 
vil I begge udgøre en meget smuk duo  
i min næste videoproduktion, hvis du 
forstår, hvad jeg 
 mener.

Flor, nej, jeg 
beder dig, ikke 

  det! Jeg lover ...

Javel ja! Har vores lille gazelle 
sagt andre ting til den flinke 
mr. Winch?

Ikke noget, 
Flor, jeg 
sværger!

Kun 
hvad Don 
Candido 

sagde, jeg 
skulle sige.

 Hold mund, 
estupida!

Ah ...

Interessant?
Meget.

Mens hun er her, vil jeg have to mænd til at overvåge hende 
konstant, Arturo. Selv når hun går i bad eller tisser.

Entendido.
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