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Okay!?

Kendte du også hr. 
Cristobald, Erwan? 
Sikke et tilfælde!

Det er 
for 

vildt!

Min bedstefar var 
en af hans bedste 

venner.
Vi besøgte ham tit 
i sommerferien…

…da jeg  
var barn. 

Og jeg blev 
ved med at 

komme der som 
teenager…

…efter min 
bedstefars 

død.
Kendte du 
ham godt?

Ekstra
udsendelse

Ekstra
udsendelse

Jeg var tæt 
knyttet til ham. 

Men det forklarer 
ikke, hvad 

trolddomsbogen 
laver her!
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Så jeg tog til 
Bretagne af og 
til for at gå 

ham på klingen...

Desværre… …holdt den snedige, 
gamle rad sig altid 
til sin oprindelige 

version.

Han blev svagere 
for hver gang…

…og en dag 
besluttede 
jeg mig for 

at tilkalde en 
ambulance.

Og den 
dag…

…kunne jeg 
ikke lade være 
med at gå over 
og finde en lille 
ting at tage med 
hjem til Paris…

Den her  
bog.

Den der 
lille 

ting…

Har du nogen 
anelse om, hvad 

det er?

Hov!

Se 
lige!

Jeg kender jo Pauline, 
og jeg syntes, der 
var noget ved hr. 

Cristobalds forklaring, 
som ikke stemte.
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Se lige!

Pigen i 
den røde 
basker-
hue…

Det er 
Pauline!

Den er  
god nok!

Jeg 
skruer 
lige op.

Pis!
De klippede  

væk fra  
hende!

…indsatslederen 
anmoder alle 
bilister om at 

undgå kvarteret 
omkring 

Stalingrad …

…så udryknings-
køretøjerne  
kan nå frem!

Ved du,  
hvor det 
ligger …?

…Stalingrad-
kvarteret? 

Ja, selv-
følgelig.

Kom!  
Hurtigt!

Øjeblik!

Jeg bestiller  
en taxa.

BUTIK  

TIL SALG
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Jeg kan ikke 
komme nærmere. 
Hele kvarteret 
er afspærret.

Okay. Hvor 
meget 

bliver det?

Endnu et  
bombe- 

attentat?

Aner det 
ikke. Men der 

er døde…

Ved I, hvad 
der er 
sket?

Kan du 
se noget 

som 
helst?

Nej, jeg 
er ikke 

høj nok.

Lad mig  
komme op på 
dine skuldre!

Jeg sætter 
jer af her.
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Der er for  
mange  
menne- 
sker…

  Hallo!!  
I to  

derovre!!!

Hvad  
fanden  

laver I!?

Det er  
ikke et  
teater!

Passér  
gaden!!

Jamen det er,  
fordi vi leder 
efter nogen.

En pige med en 
rød baskerhue. 
Det er meget 

vigtigt.

Har De set  
hende, måske?

Jeg har 
andet at 
tage mig 

til! Passér  
gaden,  
sagde  
jeg!

Sæt mig  
bare ned  

igen.

Hvad!?
Kom ikke 

her og sig, 
jeg er for 

tung!
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Nej, nej, jeg har 
bare været lidt 
træt, siden jeg 

kom til Paris, og…

Helt  
ærlig!

Sådan et 
stort brød 

som dig!

Brødet!!

Hvad med 
det?

Da vi så Pauline i 
fjernsynet, havde 

hun et brød 
under armen.

Og hvad 
så?

Det må jo 
betyde, at 

hun bor her i 
kvarteret!

Nå ja!

Lad os 
spørge 

alle 
bagerne.
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Se, der ligger 
en til derovre…

Jo…
Jo, det 

siger mig 
noget…

Med en rød 
baskerhue?  

Jeg ved ikke…
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Har hun 
ikke en 
lille 

datter?

En lille pige, 
der går med 

svømmebriller?

?!
Jo,  

netop!

Ved De, om 
hun bor her 
i kvarteret?

Tja, hun har 
kun været 

her tre-fire 
gange.

Men…

I morges så jeg 
hende tage et  
nummer til 

restauranten ovre  
fra tavlen dér…

Åh  
gud!

  KORT  
FRA OG  
MED 15 €

Det var jo den 
restaurant, bussen 
kørte ind i! Så De 
det i fjernsynet?

Nu bliver jeg 
urolig, Erwan…

Hvad, hvis Pauline 
har noget med 

ulykken at gøre?

Jeg mener…det vil-
le jo ikke være den 
første ulykke, hun 

er i nærheden af. Jeg 
mener…ulykker sker 

hvor hun træder!

Hold nu op. 
Det er ikke en 

amerikansk film, 
det her, så slap 

nu af.

Med 
hensyn 

til vores 
veninde…

Hvad tid 
plejer hun 

at købe brød 
her?

Det er skrækkeligt! 
Alle de stakkels 
mennesker, der 

spiste udenfor…


