
De vil søge oprejsning  
for årene med angst og  

afkald hos nogen... ... ligemeget 
hvem.

Der bliver klapjagt 
på forrædere, straf 
til værnemagerne...

... og jeg bliver nødt til  
at skaffe beviser for  

ren vandel for at undskylde  
alle de gysser.

Ingen ved, hvor 
meget du egentlig 
har... Pengene er 

jo gemt væk. 

Det er ikke nok  
at gemme dem. Jeg vil bruge 

dem. For at 
overleve. Jeg vil 

INVESTERE.

Investere  
i hvad ?

I modstands- 
bevægelsen. 
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Piednoir. Og Fournet.

Hvorfor bliver netop vi to 
løsladt ? Og ikke de andre ? Hvad sker der,  

Lucien ? Forstår du  
noget af det her ?

Næ... Vi  
får se.

Jeg kan 
ikke 
lide...

Er I de to  
strissere ? Fournet 

og Piednoir ?

Hop ind.
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Hvor skal vi hen ? På skovtur.

Sludder og  
vrøvl, menneske !

En skovtur med  
sådan nogle som jer 

plejer man vist ikke at 
vende tilbage fra...

Klap i, 
André !

JAMEN JEG VIL  
DA IKKE ENDE MINE 

DAGE UDE I EN 
SKOV !...

HVIS JEG  
SKAL HERFRA, 

VIL JEG  
BEGRAVES  
AF MIN KONE !

Bad din makker 
dig ikke om at 

klappe i ?

Endestationen. 
Her står I af. 

Nej.

Jeg er strisser,  
jeg kender rumlen... 
Forsøg på flugt, og 
SÅ SKYDER  

I OS !
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STÅ NU BARE 
AF, DIN SVANS !

Jeg vil 
ikke dø. 
Jeg vil 
ikke  
dø...

Op med 
dig, for 
fanden ! 
Mand dig 

op !

Piednoir ? Fournet ? Hva...  
Hvem er 

De ?

Han  
venter  
jer.

Hvem ?

Jeres  
velgører.
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KOM NÆRMERE.

Hvem af jer 
er ”Væselen”, 
og hvem er 

”Burgunderen” ?

Hvad ? Hvad  
snakker  
De om ?

André Fournet, Lucien Piednoir.  
Henholdsvis politiinspektør og betjent  

ved Paris’ politikorps...

Medlemmer af modstandsgruppen  
POLITIETS ÆRE under dæknavnene  

Væselen og Burgunderen...

Hvis I laver  
numre med mig,  

sender jeg jer lige 
tilbage i hullet.

I TAGER FEJL,  
PÅ ÆRE ! VI ANER  

IKKE, HVAD...

Burgunderen,  
det er mig.

GODT.

Jeres gruppeledere samles  
torsdag aften kl. 22 i baglokalet på 
Brasserie Zimmer, ved Hallerne...  
Og den kommende torsdag bliver  

de snuppet af Gestapo.

Hvor ved De  
det fra ?

Det ved jeg, fordi  
en af jer har talt med 

sine medfanger.
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Lucien, jeg  
sværger...

DIT LILLE  
STIKKERSVIN !

DUMME SVIN ! ! NU 
SKAL JEG LUKKE DIN 
STORE KÆFT ÉN 
GANG FOR ALLE ! !

GLLL... 
RRRH... 

Ro på, 
tak ! 

Den skiderik 
har virkelig 
fortjent at 

dø.

Vær nu ikke 
for hånd ved 
ham. Han er 
efterhånden 

Deres eneste 
ven... 

Hva ? Hvad mener De ? Gutterne 
i gruppe må da underrettes ! 

Mødes skal aflyses...

Aflyses ? Hvorfor det ? 
Det kan da bare blive 
holdt en dag tidligere. 
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