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Imod alle forventninger er det hele militærkonvojen, 
der følger efter ned ad skrænten mod den tilfrosne sø.

For pokker, de 
slipper os ikke!

Medmindre...

Vi klarer det 
ikke! De vinder 

ind på os!

Lefranc svinger til højre og forsøger at styre 
vognens udskridning på isen.

...men det nytter ikke! Bilen skrider 
ubønhørligt ind i søbredden.

Heldigt nok vender bilen 
efter sammenstødet med træet 

næsen op mod skråningen.
Hvad er det, De laver, 

Lefranc? De er gal! Vi skulle 
have været uden om skoven! 

De slår os ihjel!

Tag det roligt, Verdajev. 
Jeg har en plan!



Spring!

AAAH!!

AAH!
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Da pludselig...Gas 69’en med firhjulstræk er allerede på vej 
op ad stigningen i hælene på flygtningene.

På grund af den for høje fart 
fortsætter jeepen ligeud i svinget.

De næste chauffører 
sagtner farten og undgår 

at styrte i kløften.
Er det forstået? På mit 
signal springer I ud!

Vi kommer ind i et 
sving og er uden for 
synsvidde i et par 

sekunder.

Resten af kolonnen gør ligeså nogle vognlængder efter. 
Snart flader terrænet ud og gør det muligt at køre 

gennem skoven for fuld fart.



«NÅR STJERNERNE 
BLIVER TÆNDT,  

ER DET, FORDI DE  
ER NØDVENDIGE  

FOR NOGEN.»
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Det er dem! 
Fjern camouflagen 
og start motoren, 

drenge! Vi må væk.

Der! Den er lige 
der! Vi får dem!

Verdajev og Ivan får vejret igen, 
mens militærkonvojen passerer.

Med deres sidste kræfter 
indleder Ivan og Verdajev 

kapløbet mod frelsen.

Verdajev bruger den sidste iskolde 
luft i lungerne til at råbe:

På trods af alle Lefrancs anstrengelser 
ser han russerne nærme sig. De tre flygtninge løber i en dyb sne, 

som skjuler tusinde fælder. 
Flere gange falder de igennem, 

men kommer op igen og fortsætter.

Åndeløse når trioen omsider skovbrynet og 
opdager til deres lettelse flyet og dets besætning.




