DEN RÖDA RINGEN
Denna syn är inte ovanlig
på självmordsallén… Folk ur
alla samhällsklasser
kommer för att
se blodet flyta.

Kom igen
… Döda!

TALA!

AAOUW!

HJÄLP!
Den som tar emot
slagen är John Difool…
Han är innehavare av
en klass B-licens som
privatdetektiv

NEJ!
INTE DET!

Angriparna
däremot är
maskerade
och därför
omöjliga att
identifiera
Fort!…
Till
maskinen
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Från självmordsallén
är det ett långt, direkt
fall rakt ner i den
stora syrasjön, som
upplöser allt…

Ooooch!…
då
kommer
det snart
fler!

Se!…
en självmördare!…

Det var
länge
sen sist

Koskich!…
Hämta mitt
gevär den här
gången ska
jag ha mig en!…

Fram
med
gevären!
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Fan
också…
neeej!…

Nej!… Det
där är
en självmördare!…
Nå,
tänker
du tala?…

Som vanligt
framkallar
ett dödshopp
från
självmordsallén en
hel epidemi
av
självmord

DÄR
det
är
han

Mindre än
trettio
sekunder till
syrahavet!

Jag
har
honom!

Jag…

JAG SKA
BERÄTTA
ALLT!
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STANNA! POLIS!… PILOO7K! STANNA!

Nå?…
Var har
du gömt den?…
Host!…
hm… ett
ögonblick!…
mitt hjärta…
det…

RNA!

SNUTA

Skiiit
fattades
bara det!…

SKJUT!…
annars blir vi
ommodellerade!…

Forbier

Ge dem en liten
hälsning!…
Så de lugnar
ner sig!…
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Upphämtaren piper!…
Han lever alltså!…
Den mannen
hade änglavakt!…
Men…
jag
känner
honom!…

Han heter John Difool, en klass B-deckare med kontor i Ciudad Rosa…
en riktig liten skit, men bra som informatör!…

Är det allt som är kvar
av de tre maskerade
männen?…
En dag

Obduktionskassetten,
Py!…

bränner
identifikatorn
ihop!…

Ja, vår ”hälsning”
kanske var i hjärtligaste
laget, men dina
vänner hade
en cogan 45

Ok… jag spelar in…
Titta, den överlevande
från självmordsallén
hedrar oss med sitt
uppvaknande…
Hej John!…

Ja,
jag såg
det!.
Dom
asen

Åååffh!… vad var det
för svin som sköt en
raket på mig?…

Och nu väntar
du väl på att få
höra min version
av historien, ända
från början?

Allt var
lugnt i den
stora underjordiska
staden.

Det var
alltså en
vacker
majmorgon…

Nu är
vi vid centralen!…
vi kan tala om
allt det där på mitt
kontor…
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… denna stora politiska fest, Dagen före dagen
d, då president-kloningen äger rum, ska vi…

All denna oro i
central stoc 1 7…
inte bra när
man vill hålla huvudet kallt…

Inför de iskalla
robo-snutarna…

Jag satt lugnt och stilla
och skulle just
skölja ner steken
med ett glas
surrogatwhisky, när…
Alltihop
började
igår
kväll…

Är det John Difool?
Jag väntar er om
en timme… det gäller
en viktig affär… hm…
rum 771643

Tyst
Deepo!…

Sektor 28…
bellevueområdet…
klart slut!…

Hennes gloria, hennes accent… utan tvivel en överklassare från ytskiktet… det hela luktade pengar…
hon luktade av något annat… men jag kanske hade
näsan täppt
just då…

Just det! Mindre än tio minuter senare steg jag på mattan i hennes bostad.

Öh… . Jag är John
Difool… privatdetektiven av
klass B
som ni…

Om koordinaterna är
riktiga, så borde det
röra sig om
fru Nimbéa
S. Quinq!…

Mitt namn är Nimbéa Super Quinq.
Jag behöver en livvakt ikväll för en
utflykt till den röda ringen… jag tror
ni är lämplig för uppgiften…

Jag vet…
kom in
och
sätt er

Ni kan tacka
nej… kontraktet
ligger där…

VAD?

Den röda
ringen!!? Men…

Femtio kublarer!
För en sådan summa
skulle jag gärna
eskortera henne
till helvetet

På
tolvslaget,
annars blir
det inget
honorar

Femtio kublarer!!? Och
jag ska föra er
tillbaka hit vid midnatt?
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