
FAR ! ! ! Goddag, 
drenge !

Til bords  
med det samme. 

De kommer 
for sent,  

hr. dommer !

Skyldig.  
Med formildende 
omstændigheder.

Har du fanget  
nogen skurke, 

far ? 

Har du  
sat dem i 
fængsel ? 

Skurke ?  
Nej, i dag har 

jeg ikke fanget 
nogen... 

...men jeg  
er måske på  
sporet af et  
par stykker. 
STORE  
skurke !

Og dem skal 
jeres far 

nok tage sig 
kærligt af.

6



Spass… 
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Den dag Robert  
døde, havde han undgået 

en razzia... 

Det blev påstået, at  
det var ham, der havde 

stukket sine kammerater til 
tyskerne. Men det passer 
ikke. Jeg ved, hvorfor  

han kom for sent. 

Robert var  
sammen med mig. 
Vi... ja, vi lå alt-
så og hyggede  
os, ikke... 

Men Robert gik til 
mødet, og han anede 

ikke, hvad der skete. 
Og når han ikke var 

forræderen  
...kan det kun være 

de to andre:

BURGUNDEREN 
OG SPASS.

Er De parat  
til at vidne under ed ?  
Mod dekorerede  
frihedskæmpere ?

Han beundrede  
dem, forstår De.  
Han var stolt af  
at kende dem.

De svarede ikke 
på mit spørgsmål.

Jeg vil gøre, hvad der skal  
til, for at hjælpe fru Scaffa. 
Han var hendes eneste barn. Det går ikke af.

Jeg gnider og 
gnubber, men det 
går ikke af. 
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Følg mig.

Vi skal  
tale med Lucien 

Piednoir.

Det er 
derinde.

KOM IND !

Er det  
mig, I vil 

tale med ? 

Ja, hvis De er  
Lucien Piednoir, alias  

'Burgunderen' ?
De kan kalde  

mig ”overinspektør 
Piednoir”, lille  

hr. dommer fra 
Melun... 

Vær venlig  
at følge med.  
Vi skal stille  
Dem nogle 

spørgsmål... 

Spørg væk, hvis det 
kan more Dem, men jeg 
rører mig nu ikke ud 

af flækken. 
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Lad mig gætte... 
Drejer det sig 
om drabet på et 
lille svin ved navn 

Scaffa ? 

Nå, men De er måske 
klar over, at der 
var krig. Det må De 
vel have hørt om,  
selv i provinsen... 

I enhver krig er 
der helte, og der 

er forrædere. Lad 
os så sige, at helten, 

det er MIG... 

...og  
forræderen er

SCAFFA. Ved De, hvad man gør, når 
man snupper en forræder ? 

Man dømmer 
ham. Med DEN 

HER. 

Tro mig, det  
er ikke nogen 
fornøjelse. Men 
der er jo ingen 

anden udvej. 

10



Med dén, 
siger De ?

Det er Deres 
personlige pistol, 
ikke ? Den tror 
jeg, jeg låner 

lidt.

Giv mig  
den skyder !

Vi De tage 
den fra mig 
med vold ? 

Vi ses i  
retssalen,  
hr. Helt. 
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