
Hvad  
med en pastis, 

Orsini?

Nej tak.

Nåh nej,  
det glemte  

jeg...

Det 
drikker De 

jo ikke 
mere.

Kender De historien 
om Orsini og pastis, kære 

Forthys? Den er opbyggelig, 
kan jeg love Dem.

Så heldig 
er jeg ikke.

Kom bare, 
Orsini. De slipper 

vist ikke, tror jeg.

Kom nu, 
fortæl ham det. 

For at glæde mig! Godt. Den pastis...

Ministeren 
er i det drilske 
hjørne i dag.
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Det var sidste år. Jeg 
arbejdede hos SDECE *) 
dengang jeg havde en 

fremtid for mig...

i en privat lejlighed 
100 meter fra 

Elysée-palæet havde 
jeg modtaget besked 

om min opgave.

Målet var en urolig fyr 
ved navn Felix Moumie. 

Politisk rådgiver for den 
gode Patrice Lumumba, 

som vi alle kender.

Min ven Jacques fra 
Elysée-palæet gav 
mig Moumies cv og 

afsluttede sin  
præsentation med...

Denne neger 
er til fare for 

offentligheden. Han bør 
forsvinde. Det vil gøre 
både belgierne og os 

selv en tjeneste. Og du 
hænger på den 

opgave.

Pludselig lover min
 ven Jacques mig så en 
belønning, der fanger 
min opmærksomhed: 
en Stilling i Elysée-

palæet.

Jeg siger nej.  
Jeg spiller knibsk. 

Siger, at det er  
farligt, det er jo 

mord...

Forstår Du, 
hvad sådan en 

stilling er værd? 
Direkte adgang til 
magten, licens til 
at stjæle i det 
  uendelige...

...den Hellige 
Gral for en mand 

fra skyggen.

*) Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage, 
Frankrigs kontraspionage agentur 1942-82.

Så jeg 
sagde ja.
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Jeg fik et dække: 
Venstresnoet journalist 
på en sprøjte, hvis navn 
er sagen uvedkommende.

Jeg får et våben:  
Thallium. To små 
ampuller for en 

sikkerheds skyld...

Og jeg bliver sendt til 
Genève, en restaurant med 

udsigt over søen.

Der sidder jeg 
med båndoptager 
og notesblok og 
venter på mødet 
med mit offer.

Jeg er sikker på, han vil 
dukke op, for han er på 

diplomatisk rundrejse. Han 
prøver at skabe omtale 
om sig selv, om Lumumba 
og om det fri Congo. Han 
indsamler støtte. For en 
fyr som ham er enhver 
artikel i en fransk avis 
værd at tage med...

Kort fortalt:  
Fyren dukker op.

Som forudset.

Mit første spørgsmål lyder: Hvornår er 
det nu, De rejser hjem? Jeg ved det 

allerede, men jeg skal være sikker. Han 
svarer som ventet, at han rejser til 

Leopoldville næste morgen. Fint.

Det næste har jeg 
planlagt i to tempi:

1: Jeg tilbyder 
en apéritif.

2: Fyren bliver kaldt 
til telefonen.

Min ”chefredaktør” 
fortæller ham, at 
interviewet får en 

hel side og henvisning 
på forsiden.

Han er henrykt.
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Da fyren vender 
tilbage, har jeg 

allerede hældt min 
lille gave oven  
i hans pastis.

En dosis. Seks timer til 
han bliver syg, og 
tyve til han dør.

Han kan nå at 
tage flyveren og dø 
hjemme i Afrika. Hvor 
man ikke foretager 

obduktion.

det kører på 
skinner, men...

...tumpen er 
tændt og har 
travlt med at 

prædike lumumbas 
fortræffeligheder 

for mig...

...så han glemmer 
at drikke!

Jeg bevarer roen 
og gennemfører 
interviewet som 
en flink lille 
bladsmører.

Han forklarer mig en masse, som jeg  
allerede ved – at Vesten nægtede Lumumba 

enhver form for hjælp og dermed har 
tvunget ham til at appellere til russerne. 
Og når han gjorde det, kunne man så plud-
selig kalde ham ”kommunist” og så videre.

idioten synes, det 
er uretfærdigt.

Jeg lader selvfølgelig, som om jeg er enig.

Han drikker 
stadig ikke, og 

vi bestiller 
vores mad.

Vi tager hul på 
hvidvinen... En chablis 

til vores sole meunière.

Og lader 
apéritiffen stå.

Det bliver en 
lang aften.
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Omsider får jeg en chance: 
Fyren skal på lokum.

Helt roligt tager jeg 
min anden ampul frem 
og tømmer den i hans 

chablis.

Han vender tilbage 
og brokker sig lidt 

mere...

...og tømmer sit glas.

Jeg læner mig 
tilbage og slapper 
af. Det er ordnet, 

idioten er død.

Og så sker 
uheldet.

Vi skåler og når 
frem til desserten: 
chokoladefondant.

Den barbar bunder 
simpelthen sin pastis, 
der stadig står på 

bordet!

Vi snakker om dit og dat, internationalt diplomati og afrikanske kvinders 
skønhed. Middagen er slut, fyren er godt tilfreds, han mener, det bliver 

en skøn artikel. han fordøjer sin thallium, mens Jeg udholder hans 
bragesnak ved tanken om mit kommende Elysée-kontor...  
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Kan De forestille Dem det? 
Hvor uheldig kan man være? 

Dels glemmer tjeneren at fjerne 
apéritiffen – hvor tit sker det? 
Og dels skyller ingen – altså 
ingen civiliserede mennesker – 

en pastis ned som  
dessert, for 

fanden!

Nå, men fyren 
har altså slugt 

to portioner 
thallium...

...så han vil dø 
hurtigt. Alt for 

hurtigt.

Han begynder allerede 
at være dårlig, da han 
rejser sig. Alle kan se, 

han vakler.

Jeg støtter ham. 
Pjatter lidt...

Jeg henter vores 
frakker og giver 
mig til at slæbe 

ham udenfor.

Han griber fat i 
døren og falder. 
Jeg skal til at 
rejse ham op...

Så brækker han sig ud 
over mig. Den skiderik ofrer 

hele sit sidste måltid...

Jeg tænker, at jeg 
endnu har en chance for 
at få ham ud af syne, 

før det går helt galt...

Men jeg kan se, 
at overtjeneren 
har set os og 

tænker: ”Endnu en 
neger, der ikke kan 
bære en brandert.”
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Vild panik. Han er 
bevidstløs, der bliver 
ringet efter hjælp...

Fiskefilet og 
chokoladekage, chablis 
og pastis, thallium og 

blod.

Jeg behøver ikke overvære 
fortsættelsen, så jeg 
stikker dem en plade – 
jeg skal hente medicin 

ude i bilen – og forlader 
festen.

På vej ud af P-pladsen 
krydser jeg ambulancen 
og suser mod grænsen, 
mod Frankrig og Paris...

Felix Moumie dør i Schweiz 
fire timer efter vores 
middag. Obduktionen 

afslører forgiftningen.

Vidnerne sætter det 
schweiziske politi på 
sporet af en ikke-

eksisterende journalist.

Skandalen bryder ud, 
den lugter af spionage, 
og pressen kræver en 

skyldig...

Hvem myrdede Lumumbas politiske rådgiver?Det var under mystiske omstændigheder. 

Der foreligger på nuvær
Men flere

FORGiVET UNDER EN MiDDAG!

Min ven Jacques 
skælder ud. Han mener, 
det hele er min skyld. 
Jeg burde have hældt 

den pastis ud, når fyren 
ikke drak den.

...og mindre 
end en uge efter 
befinder jeg mig 

så her.

Permanent 
overflyttet til 

Katangas indenrigs-
ministerium...

Lands-
forvist.
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