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Tørstig?

Næ.

Ved 

Limpopofloden 

var en 

negerkvinde    

  uden alder…

…som flækked’  

kokosnødder mellem  

sine store…  

                ...?

Hey…

Jer’! Et 

tegn!

Tja, hvorfor ikke…? Det kan vel ikke skade. 

Det er jo ikke mere end tredive år siden, 

det system virkede.

Øjeblik… Shh!  

Det knitrer… Ja   

 …En stemme…

Nå, 

knitrer 

det lige-

frem?

Hey, er det dig, Johnny? 

Kurdy her!

Nå, er det ikke ”han” mere? 

Har ”han” nu også fået  

et fornavn?

Nu skal du høre… 

Vi er nået frem… 

Ja, til det sted, du talte 

om… Men vi fandt ikke 

noget under den flade 

sten. Hvad skal vi…?

Årh, shit! 

Batteriet 

er  

fladt. …

Det er mig, der er ånds- 

svag. Jeg tog med dig.

Hallo?

Åndssvagt.
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Jer’?
Mjaah…

Kan du  

huske fede 

Billy?

Sådan da… Jeg ved, 

du har reddet ham ud 

af suppedasen flere 

gange, og at I altid talte 

kodesprog sammen.

Netop.

Først Johnny, og så Billy. Det gør 

vist ikke den store forskel. Men 

                           fortsæt endelig 

                             …Jeg kan sagtens  

                                 sove igennem det.

Måske... Men nu 

kan du lige så 

godt få det at 

vide.

…Jeg fik det dårligt, da jeg var på vej 

om bord… Jeg kunne ikke rejse videre. 

Så kom jeg til at tænke på dig… og… 

og så lagde jeg en seddel under den 

her sten… Kurdy… Diamanterne ligger 

dér… under vandet… til dig…  

det er det værd… hent…  

             hent dem…
Okay.  

Vi deler fifty-

fifty.

 Fifty-fifty? Ha, jeg får dem aldrig at 

se. Ham doktor Haber… Du ved nok… 

Han prøvede at berolige mig, men jeg 

kan godt mærke det… Tikkeværket 

er i udu… Og så kan du lige så godt  

               få glæde af dem…  

                   d-du…

Billy?

Billy…?  

Er du okay?

Jeg lovede, jeg aldrig ville sige 

det til nogen...  

Og det holdt jeg…  

indtil nu.

Du fortalte 

mig også, at 

han drak som 

et svin.

Og 

hvad så?

Glem 

det.
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Ahh!

Hjælp!

Hjælp!
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Hvor vildt! Så du det?  

En krokodille! Og vi 

har bare ligget her  

og snorket…!

Den er væk,  

så hjælp mig  

lige.

Den fik taget 

hendes ben...

 Hun forbløder.

En kvinde!  

Hvilket  

spild.

Vi kan ikke  

gøre noget for 

hende…

Hendes pistolhylster er tomt... 

Hun må have tabt pistolen i vandet, 

da krokodillen gik på   

          hende.

Hvad kom hun  

her for?

Sikkert ikke for 

at reparere din 

sovepose.

Hvad snakker du 

om? Hva fa’en  

er der galt med  

min sovepose?!

Hids dig ned.  

Vi har andet at 

tage os til.

Lom- 

merne…

Hey, der er  

en seddel…

”Aftenens oldenborre 

undgår pandekagerne.” 

Hvad er det for noget 

sludder?

Billys  

meddelelse. 

Aflevér!

Jer’! Det er det, der skulle have 

ligget under stenen! Kvinden her 

ventede på os… Hun vidste det!

Hun kunne 

bare ikke 

afkode det.

Hun kom for at give os en lille gave. 

Når jeg tænker over det, så var den 

krokodille egentlig ret nuttet…

Læg dig bare.  

Jeg holder vagt.

Vi begraver 

hende i  

morgen.

Hun havde ikke 

en chance i 

mørket og i dens 

element...
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Der er de.

De har fået 

Jane. Hun er ikke 

sammen med dem.

Hun troede, hun kunne snyde 

os og køre det på sin egen 

måde. Og nu er hun blevet 

nakket. Det har hun rigtig 

godt af.

Hold  

nu op, 

Kane!

Det kan du ikke være bekendt. 

Det var da hende, der overhørte 

Billys samtale… på hospitalet.

Og hun 

fortalte  

os det.

Nu er vi kun tre om 

at dele det… Så drop 

nu jeres pis.

De ser ikke ud til at mistænke 

noget. Det kan jeg lide. Så bliver 

det lettere. Den ene er et stort 

brød. Ham den anden skal vi passe 

på, vi ikke kommer til at træde på.

”Den gnavne lygtepæl  

    går ned i knæ.”

Okay, 

forstået.

Det siger 

sig selv.
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Shit! De hælder alting ud 

på gaden i det her hul!

Det er, som man 

siger: Selv i 

Venedig er der ting, 

der flyder.

Jeg er ligeglad. 

Men store 

skraldespande  

har jeg…

Kurdy! Pas p…

  For hulen da da osse! 

ER HER IKKE ANDET END   

   KROKODILLER!

Du synes at tiltrække 

dem, måske ”vi” skulle 

passe lidt bedre på!

Damn! Det 

var godt nok 

tæt på!
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Det var lige ved at gå i kage. 

Så kunne vi have pakket vores 

kufferter og skyllet ud. Og 

alt det for småpenge.

Klap i! Du er 

for meget.

Helt enig. Du er fandeme 

ikke til at holde ud. Du 

skulle hellere tage at 

tænke på alle de rare  

  diamanter, vi snart får.

Shit.

Aah… Jeg kan lugte ædelse.

Jeg tror  

altså ikke, 

vi finder en 

restaurant  

her.

Ro på… Jeg skal  

nok holde kursen.

Pyha! Så er  

jeg helt rolig.

Jer’! Læg båden 

op ad muren. 

Jeg skal lige 

rekognoscere  

lidt.
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Ved 

Limpopofloden 

var en…

Øh... undskyld… 

Undskyld, hr.…

  De kender vel ikke tilfældigvis  

   en god urmager, der kan  

       reparere mit kukur? …

Jeg vil ikke lade min svoger se på det. 

Det tager ham en evighed… Og nu har 

jeg fået nok. Det er et ægte  

                   Schwarzwald-kukur.

Ved du hvad? Der 

sidder en fyr i en 

båd dernede. Prøv  

at tale med ham om 

det… Schwarzwald. 

Det er lige ham.

Jeg må  

have set  

ham før… 

 Schwarz-

wald…

Det er så  

12. sal… Nu 

gider jeg snart 

ikke mere.

…?

Her lugter 

af mad.


