
Den mand, som THOMPSON skulle slå ihjel 
- en homoseksuel, der havde forført en 
rig direktørs søn - trådte ind i lokalet.

THOMPSON forlod lokalet. 
Ingen havde set ham ankomme, 
og ingen så ham gå.

THOMPSON gennemborede hans 
hjerte med et savtakket knivsblad 
monteret på et cylindrisk håndtag, 
afdækket med en cirkelrund stålplade. 

THOMPSON vred det cylindriske 
håndtag voldsomt rundt, så den 
homoseksuelles hjerte blev 
skåret i to eller flere stykker. 
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Det var hans mave, der 
generede ham. Det var 
begyndt forfra. Hans 
lidelser vendte tilbage.

En halv time senere var THOMPSONs krampetrækninger i 
maven så uudholdelige, at han krummede sig sammen.

Morderen besluttede at opgive sin profes-
sion. Snart. Det blev værre for hver gang.

I en halv snes timer havde han 
intet kunnet indtage. Nu da drabet
var overstået, gnavede sulten
afskyeligt. 

På jernbanerestauranten i Lyon bestilte og 
slugte han en portion sauerkraut. Det hjalp. 

Han bestilte endnu en gang sauerkraut og 
satte den til livs. Så var maven pacificeret. 
Og ånden ligeså, for THOMPSON havde 
lige tjent en tiltalende sum penge. 

Klokken var 3 om natten. THOMPSON 
havde et møde i Paris klokken 11. 

Han nåede mødet på klokkeslæt. Den ny kunde 
havde iført sig solbriller, og THOMPSON måtte 
smile ad barnagtigheden. På bordet lagde den 
ny kunde et foto med ryggen opad.

Det bliver lidt kompliceret. Det 
gælder om at slippe væk... Men det 

forklarer jeg. Hvad er der
galt! Er De syg?

Nej, alt
   i orden. 

Generer 
opgaven 
Dem? 

Slet 
ikke. 
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Ude på plænen urinerede en ung mand på et muldvarpeskud.
Han lå på knæ for at sigte mere præcist med strålen.

Står du og smider
      grus på bilen,
       Guillaume? 

Hvorfor gør du det?
For at ødelægge den?

DUNK
DUNK

DUNK
DUNKDUNK

DUNK

Han sendte omhyggeligt tisset ned i muldvarpens udhulede bygningsværk. 
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    Hr. HARTOG er kommet.
Send frk. BALLANGER
   herned med
  sin kuffert
med det samme. 

Hvorfor forhindrer I ham ikke
 i at smide med sten?

    Selvbeherskelse!
Det forstår De
alligevel ikke.

Sludder og vrøvl! 
Væk med Dem! 

       Dédé,
   du bliver i bilen.
   Sørg for, han ikke
  smider mere grus. 
       Med vold, om 
        nødvendigt. 

   Jeg er Michel
HARTOG. Jeg har
   en aftale med
     doktor
      ROSENFELD! 

Det
stemmer.
Denne vej. 

Det glæder mig at se Dem. 

Er pigen parat?     Ja, lige straks. 
  Hun er her om et 
øjeblik. Nu skal
  jeg sende bud
     efter hende.
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 De kunne få bragt kaffe eller te ned til fiskedammen,
forsøgte dr. ROSENFELD at mumle.

 Jeg skriver lige en check.
   En donation...
        til anstalten her.

       Mange tak,
  men det er nu ikke
      nødvendigt.  

Det I laver her,
   er interessant.

Mener De antipsykiatrien? 

Det ved jeg ikke.
 At passe på tosserne. 

Et stort beløb! 

Pebernødder
for mig. Hvor
bliver pigen af?

Kom ind,
  kom ind.

Bank!

Bank!

Michel
HARTOG.

Julie
BALLANGER.

Jeg forslår, vi snakker
   på vejen. Skal vi gå?

Hva?
Allerede?

De kunne jo en tur i parken her.
Lære hinanden at kende. Efter at
have boet her fem år er Julie
forståeligt nok lidt urolig
over at rejse. Det ville
   De nok også være.

   Jeg
 tvivler.
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Julie BALLANGER beundrede køretøjet. Det var som at være på en færge. 

Indtrækket var af ægte læder og mahogni. Der var diverse 
indbyggede rum og lommer i ryglænene foran. Julie lod hånden 
glide hen over de greb, der var indfældet i læderet.

Passagererne kunne nyde det som i en togkupé. 

”Se her,” sagde HARTOG 
og åbnede rummene. Julie 
så en bar, en radiotelefon, 
en lille fjernsynsskærm og 
en lille stenotypimaskine. 

  Det er nu ikke nogen 
   tryllekaret. Det er jo   
      menneskeværk, ikke?

   Den er alligevel
 imponerende for en
   fattig tøs som mig! 

Julie legede med de magnetiske lukkemekanismer.
Et nyt lille rum åbnede sig for hende. 

   Det er et forsvarsvåben. 
 Jeg er ikke gangsterkonge,    
     beklager. 

   Næ,
 De er jo
  sæbekonge.

Er jeg anderledes, end De havde troet?

Ja, bestemt. Jeg forestillede mig en beleven ældre herre.

    Det skyldes nok mit ry for velgørenhed.
   Alle tror, jeg er så gavmild.
Har De lyst til et glas, Julie? 

Det må jeg ikke. 

Skråt op! Dédé,
  vil du også have
      et glas? 

Ja tak,
gerne.
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    Ikke synderligt,
 men jeg ved godt, De 
selv har tegnet HARTOG 
   Fondens bygning. 

   Hvad tænker De om mig? Hvad véd De om mig?    
  Føles det som at være med
      i et eventyr? Jeg tror ikke

på eventyr.

Nå, men 
hvad så?

   De er en stor kanon 
inden for sæbe, olie og 
 cremer. De er meget
       rig og filantropisk. Overdriv nu ikke.

De er godgørende. Utvivlsomt i et forsøg på 
    at kompensere for følelsen af uretmæssig 
    magt. Deres formue skyldes jo ikke Deres 
   eget arbejde. De blev herre over den efter 
    Deres brors og svigerindes død. De må    
  have næret en stærk skyldfølelse over næsten 
     at have håbet på deres død. Man ønsker 
         jo altid sin bror død, på
                 et eller andet plan.

Flot! Er det
   noget, De
     har lært på
       anstalten? 

Det var nu ikke nogen
  anstalt, men et frivilligt
      opholdssted. Jeg kunne    
       rejse, når jeg ville. 

Men De blev der i fem år.
           Hvorfor? 

De har jo læst min journal,
så De kender svaret. 

De genkender næppe ret meget.
     Der er bygget meget på de fem år.
          Er De interesseret i arkitektur? 
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Så er vi hjemme.
Hele bygningen er min.

Det er så Hans-Peter og Margit HARTOGs Fond.

Den kaldes da bare HARTOG Fonden.

Men den hedder Hans-Peter og 
Margit HARTOGs Fond! 

Deres bror
og svigerinde.

De kan godt sige, jeg ville 
kompensere for mit ønske om at 
se min bror død. Og at jeg har 
gjort det ved at opføre
       fondens bygning.

De er måske interesseret 
i psykoanalyse?

Ikke mere, end De 
er i arkitektur! 

Nogle døre rullede automatisk til side foran bilen.
Lincoln'en dykkede på næsen ned i en underjordisk parkering.
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