
LEJEMORDER
1. episode: Kontrakt 

nr. 1000

Starring
Morderen ...... Edouardo Hammer
Gary Cooper ..........Dimitri Dodd
Inspektør Briggs ....... Philo Vance
Ofret .............. Azadiel Kovaks

ARGH …

Den lille fabrik for belgiske 
svampe ”Abbey Norton” ikke 
langt fra Brooklyn Bridge. 
Et ”roligt” sted.

Sådan. Det var min kontrakt 
nr. 1000. Nu er jeg rig og kan 

trække mig tilbage til min farm i 
Maryland.

af 
Moebius



Nåda?
Hvad 
er nu 

det for 
noget?

Og den 
snor… 

Hvad pokker 
mon 

den er til?



En 
fælde!

Ja, dit krapyl! En fælde, 
som du faldt i, og som du ikke 

slipper ud af foreløbig!

Ha ha
På ham, gutter! Frem med 

håndjernene!

Inspektør Briggs, jeg 
skal nok få hævn!

Spar dine trusler, 
Edouardo! Tag 

ham med, folkens!

Og to år senere i den værste 
celle i det berømte tugthus i 
Roller-Palmitas, Arizona.

Sådan! Min plan 
er klar indtil 

mindste detalje …



Giv agt! ALARM! En eksplosion på 22. 
etage … Fangeflugt!

Jeg får lige at vide, 
at flygtningen er ingen mindre 

end Edouardo 
Schwankrisner, 
den berømte 

 lejemorder!

    GENERALALARM! 
   ”suk”< 
    Åh, Gud …

Jeg agter at foretage 
en omfattende hævnaktion  

imod dette samfund…  
en veritabel 

 forbryderorganisation…

Fortsættes.



LEJEMORDER
2. episode:

RASENDE HÆVNTØRST

Resumé af 1. episode: 
Den berømte lejemorder 

Edouardo Schwankrisner er 
netop undsluppet fra det gru-
fulde tugthus i Roller-Palmitas, 

Arizona.

Med   i størrelsesorden:    Elizabeth Schwarzkcoff … 

Jean-francois Kiapp … Alfonzo Moravia … Alain Stendall … 
Marcello Gotlib … Guillaume Fridkine … Joseph Robbe-Gril-
let … Ali Guitare …

Tudiluuu hudija 
hey hey trololo fuu … 

fuuuu … dada da 
dadadaaa, 

åh denne jazz!

Fem år er gået …

Så er det os 
to, rådne 
samfund!

Først et godt 
glas kold mælk.

Edouardo bor nu i Philadelphia under 
dæknavnet Ed McLynn.

En produktion af Moebius 
og Humanoides associés



Ingen.

Denne histories negative helt benytter sig af lejligheden og trænger i smug ind i denne luksuriøse bank 
i Montana… Takket være sin maske regner han ikke med at blive genkendt… Hans regnfrakke er 

grøn, hans hat blå og hans bukser cremefarvede…

Hænderne op, 
dit svin!

De ansattes utilfredshed

Senere i de østlige forstæder.



Dagen efter 
denne 

forbrydelse …

Oop oop! 
Tueldidyyy! 
My Baby …

Åh, denne 
jazz.

…i Palm 
Street.

EDOUARDO!

Hvad?
 

Hvorledes?

Det var 
inspektør
Briggs!

Gode, gamle Edouardo, 
hvilken glædelig 
overraskelse … 
Jeg bor to blokke
 herfra … kom med 
op og få 
en lille en!

Inspektør 
Briggs …

For-
dømt!

Jeg har forladt politiet 
og startet en lille 
forretning med 

import 
af malede
 æsker …

Hvordan kunne 
han genkende 

mig?

Godt spørgsmål!
 Dig kan jeg godt 
fortælle det; for 
to år siden ske-
te der et sælsomt 
mord i det distrikt, 

jeg havde 
    med at  

gøre 
     i Boston …

Efterforskningen 
førte mig og min 
assistent Morton 
til en vis nedlagt 
mine i den bage-
ste ende af den 
berømte ”Dødens 

Dal” …

Senere, 
hos 

Briggs …




