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Kom så... 
Kom så her, 
med den line

Du ville ikke 
have så travlt, hvis 
ikke dit whiskylager 

var i bund, gamle 
brokkehoved!

Ja, gør du 
bare nar, 

snothvalp!

Lad mig minde  
dig om, at det  
ikke er så længe 
siden, jeg gav dig 
en endefuld for 
mindre end det!

Ja, det husker jeg! Også at  
du kunne stå på benene efter 
to flasker engang...! Det si-
ges, at de laver en rom her, 
som er så ætsende, at den  

 at den kan lave hul i 
skroget! Så er du 

advaret!

Møgunge! Den sprut 
er ikke opfundet,  
som kan slå mig ud. 
Og sådan en knægt 
med tre hår på  
hagen skal ikke  
komme og lære  
mig noget!

Så er det godt  
med jer to...
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...Vi mangler 
at finde vores 
kontakt i 
Quiritos.  
Djinn, du  
bliver om  
 bord.

Som  
altid.

Han er nok ble- 
vet bange, da han 
opdagede Barney.

Du er ulidelig  
at høre på.

Møgunge.

Jeg har et 
 navn og en adresse. 

Hvad klager vi  
over?

Du...  
fyren derhenne 

gør tegn til  
os.

Hør, señores,  
det ser ud, som om  

I leder efter  
 noget.

Saul Ramirez... Calle  
del progreso nr. 12.  
Gaden er ikke noget pro-
blem, den finder I tre 
gader herfra... Men jeg 
kender ingen Ramirez,  
 som bor der.

Og du siger 
jeg er FED! Ikke fed...

Men tyk!
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Ja...

      Hvem?

Jeg er sikker, boss. Det er dem. Den høje med 
det hvide hår og den rødhårede med skægget 
og sømandskasketten. Deres båd, Cormoran, 

ligger ved kajen.

Fint arbejde, Narciso.  
Nu lader du dem skygge.  
Jeg vil vide grunden til,  

at de er her!

Vene aqui, Chico.  
Du skal klædes 

på.

Sådan... En fin lille  
rygsæk med en mikro-

sender. Og nu ingen  
dumheder, hører du?

Har du set godt på dem? 
Godt... Her, grib. Du får 
flere, når du er tilbage.

Og så  
af sted!
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Skal  
det her være 
Fremskridts-

gade?

Det  
springer i 
øjnene.

Her er nr. 12. Vi er åbenbart 
ledt på vildspor.

  Hallo, señor Ramirez! 
Det er os! kom ven-

ligst herned Vi holder 
parkeret i anden 
række! Hallo!

Han svarer ikke. 
Dørtelefonen er 

nok i uorden.

Du er den eneste, der 
morer dig, Barney.

Bevar roen, Barney. Det er ikke nogen 
practical joke. Der er noget lusket 
ved sagen. Vi er i Sydamerika, ikke i 
Irland. Vi går tilbage til båden.

Okay, Barney, bevar 
roen. Tænk på Irland, 
på floderne... søerne... 

whiskeyen...

Og ikke på den lortegade, på 
deres ætsende rom og på 

det fjog til Ramirez!

Råb ikke sådan op, 
gringo, det bryder folk 
her sig ikke om! Søger I 

señor Ramirez?
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Kom  
med mig.

        Han er 
sikkert bare ude på at 
sælge os sin storesø- 
                       ster!

Der holder jeepen, 
señores.

Tænk ikke på det,  
så vokser spændin-

gerne bare.

...

Bienvenidos, señores.  
Señor Ramirez ser frem 

til at møde Dem.

Stig ind.

Señor  
capitan,  

jeg har ingen 
storesøster.

Fint.  
Fortsæt.

Mon han or-
ker at for-

tælle, hvor vi 
skal hen?

Jeg  
har intet imod 

overraskelser, 
bare de er  

gode... Nu kører vi  
ud af byen.

Det er 
godt at høre, at 

dine observations-
evner ikke er 

druknet i whiskey 
og rom.
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Tranquilo, señores, 
tranquilo.

Tranquilo, ja. 
Men naiv, nej.

Sig mig,  
tranquilo, skal 
vi køre langt 

endnu?

Vi er fremme, 
señores.

Cantina...! Ramirez  
må have vidst, at jeg 

var ledsaget af en vis  
Barney Jordan...

Jeg begynder 
at synes godt 
om den herre.

Kom!

Señor Ramirez? Ay, señor Prince. 
Hace tantos años.

?... Den 
stemme...

  Ay, amigo! Lad mig  
 hjælpe Dem. Hvis jeg 
siger kæmpemurænen,   
  den svømmende død,  
 som nogle kalder den,  
   vækker det så  
     nogle minder?
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Det var en ondskabsfuld 
satan, som nær kostede os 
livet, men det var tider ikk!? 

Kom ind og bienvenidos en 
mi cantina! El*  

lobo!

Ja! El lobo i dag som altid. 
Og glad for at være mellem 

venner igen!

      Blålys og 
   bølgegang! Jeg vil   
  æde mit skæg, hvis 

det her er en 
 Delirium tremens!

Barney! Viejo amigo! Viejo pirata! Kom 
i min favn! Jeg er sikker på, at du kan 

drikke et eller andet!

Vi kan jo 
starte med 
flaskerne i 

baren?

Slå jer ned, amigos.  
Det her skal fejres.  

Jeg vil byde jer på den 
bedste pulque i hele  
sydAmerika! Ha! Ha!

Hvad med at servere en 
omgang forklaringer?

           For en gammel re-    
   volutionær, der vender 
tilbage til hjemlandet, er   
    anonymitet den bedste  
     livsforsikring, amigos.  
       Tro mig på mit ord.

* Bernard Prince: Stormens lov




