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Du skal bede for din sjæl 
og angre, synderinde!

Angre hvad? Spøger du?

Nej, vel? Han  
spøger ikke…

Tilgiv hende, 
herre, thi hun ved 

ikke, hvad hun 
gør…

Så er det nok! Du kan jo 
more dig over din afgang!

Ja, jeg morer mig,  
bøddel …man kan ikke  

dræbe de døde!!!
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Efter jeres mening, morer huntigeren  
sig så stadig? Bed for hendes sjæl!

Bed for hendes sjæl!

Kan I ikke  
høre? Bed!!  

Hellige Maria…

…fuld af nåde, Herren er med dig… …og dine lænders  
frugt er…

…forbandet…

Ja, på tredje række …Pigen med det sorte hår og de røde øjne… 
Dømt til tvangsarbejde for kriminalitet og revolutionær aktivitet… 

Stædig, straffet så mange gange, at man kunne tro, hun kan lide det… 
Men hvorfor interesserer De Dem specielt for hende?

Ikke jeg,  
hr. inspektør. 
Kejseren! Jeg  
er i kejserens 

tjeneste…

Vil De tro mig, hvis jeg siger, 
at Hans Majestæt selv har 

fastlagt kriterierne for ud-
vælgelsen af de heldige, der 
skal deporteres? Unge, kønne 

og barnløse…
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Hvad så, tøs? Græder du over huntigeren? 
Efter alt det, hun har udsat dig for?

Det er ikke af savn,  
men af raseri!!…

…Hun gjorde ret i at more sig, 
huntigeren! Det er os, der dør 
her! Hun slap væk herfra…

Du må ikke 
græde…

Hvad!? …Hvad  
laver du…? Hids dig ikke op. Jeg trøster dig!  

Nu er du Ninis knopveninde!

…og så 
må jeg vel 
undersøge 
varerne, 

ikke?

Vær sød at 
lade mig være.

For pokker, det er 
ikke guillotinen, det 
her! Du er ikke jom-
fru længere, skat!

Fortæl mig …Hvor 
mange små drenge 

har været på besøg 
derinde?

Hvad foregår der her? 
Vagter!  

Vaaaagter!

Sambre 5_DK.indb   6 2009/11/09   11:18:59



6 7

Op med dig, 
3492! Det er din 

lykkedag…

…tugthus- 
inspektøren har 
sendt bud efter 
dig …og net dig 
lidt, du stinker 

af ged!

Passer det? Hvad med mig? Hvorfor skal jeg 
rådne op i kachotten? Det er ikke retfærdigt!

Din tur 
kommer nok 
også, fede!!

Så gør dig pæn, lille knop!  
det her skal du få betalt!

Du snakker, Nini! Men 
djævelen henter mig 

længe før dig!

Du giver ikke så let op, hvad? 
Men Nini er bedre til at  
spille det spil end dig…

Som du siger, jeg giver 
ikke så let op!

Kirkegården her i brest  
er fuld af tosser, der  
spillede op ligesom dig!

Hvis du vidste, 
hvor jeg  

drømmer om  
kirkegården…
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Træd nærmere, 3492! 
Træd nærmere…

Ja, træd kun 
nærmere, tøs! 
Hvis du vidste, 

hvad der venter 
dig…

Julie Saintange, født Roque-
vaire. Anholdt den 26. juni 

1848 for revolutionær 
virksomhed. Dømt til livs-
varigt strafarbejde for 

manddrab og forbrydelser 
mod staten …Deporteret til 
Algier og overflyttet her 

til Brest for tre år siden…

Og desuden er 
De mor …Uden 
at have været 

gift, ikke sandt?

Hmm…? Ifølge 
Deres papirer 

satte nævnte Julie 
Saintange to børn 
i verden under op-
standen i juni 1848. 

To tveæggede  
tvillinger …Den 
første, en pige, 

døde under fødslen. 
Den anden, en dreng, 

forlod De for  
over otte år…

Stjålet! Mit barn 
blev stjålet  

fra mig! Dét er  
sandheden!

De både afbryder og  
er uhøflig, 3492! Ifølge  
rapporten fra den politi- 

inspektør, der anholdt Dem, 
fødte De på en barrikade midt 
under beskydningen …og De 

efterlod det på brostenene…

Jeg skjulte det under 
en gammel kærre. Jeg 
havde set soldaterne 
spidde nyfødte børn på 
bajonetterne …de var 

sikkert farlige 
revolutionære!

Spar mig for Deres  
sarkasme, 3492 …En ugift 
mor har ingen ret til at 

belære andre!
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