
Bernard.

Bernard.

Der er 
telefon til dig, 
fra Bruxelles.

Hallo? Hr. Forthys? 
De taler med Augustin 

Labailly fra UMHKs 
økonomiafdeling.

Nå, så er 
pengene vel 
gået ind?

Ja, beløbet er til 
rådighed i kontanter, 

som De bad om. i banken 
i Dodoma i Tanzania.

Direktøren vil 
personligt udlevere det 

mod fremvisning af 
identitetsbevis. Og øh... 

med forlov...

...så svarede De aldrig 
på vores anmodning om 

at få oplyst, hvad 
beløbet skal bruges til. 

Har De 
nogensinde 

arbejdet i Afrika, 
Augustin?

Øh... nej, 
hr. Forthys.

Det tænkte 
jeg nok.
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Gudfader sikke en 
rædselsfuld drøm! Jeg 

var til barnedåb i Charleroi 
med min kone...

Du behøver ikke være 
spydig. Alt hvad jeg gør, 
hver en risiko jeg løber... 

det er jo alt sammen 
for din skyld.

Du 
kender ikke 
Charleroi.

Tænk, er 
klokken blevet 
så mange! Så 
er min kone 
nok landet 

derhjemme nu.

Hvorfor 
var det så 

rædselsfuldt?

Savner 
du hende 

allerede?

Betal 
ham og sørg 
for, at Orsini 
ikke slår ham 

ihjel.

Bevis det. 
Hold dit ord, når 

Charlie kommer med 
diamanterne.

Jeg holder 
mit ord, jeg er 

forretningsmand, 
ikke svindler. Men 

hvem siger, din bror 
nogensinde når frem 

til Albertville?

Det er noget 
andet, du er bange 
for. Du ved ikke, om 

jeg vælger Orsini eller 
dig. Men bare rolig, 

Bernard. intet i denne 
verden kunne få mig til 

at leve sammen 
med Orsini.

Jeg rejser sammen 
med dig og gør dig 

lykkelig resten af dine 
dage, eller indtil 

du bliver træt 
af mig.

Men prisen 
for det er min 

brors liv.
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Ham har 
du ellers aldrig 

snakket om.

Det 
kom ikke 
dig ved.

Hvad så nu? 
Har jeg ret til at 
vide lidt mere om
 kvinden i mit liv?

Dengang hed 
han ikke Charlie endnu, 
men jeg hed Alicia...

Han var 
min bror, min 

far og min mor. 
På én gang.

10 hvide til 200 sorte. 
Du kender mønsteret...

Min bror var 17 år. Han 
puklede i marken sammen 

med de andre mænd.

Jeg var 13. Jeg lavede 
mad, gjorde rent 

og vartede op ligesom 
de andre kvinder.

Jeg havde fået 
former, men jeg 

var stadig bare en 
lille pige.

Vi boede på en plantage. 
6.000 hektar bomuld og en oliemølle.
 En kolonistfamilie, hverken værre 

eller bedre end alle andre.
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Før jeg selv opdagede det, 
havde ejerens søn, Henri, set, at 
jeg var blevet en kvinde. En dag 
kaldte han mig ind på sit store 

værelse.

Jeg kæmpede imod, 
men ikke så længe. 
Han var trods alt 
den stærkeste.

Han fik sin vilje, 
det gik hurtigt. 
Derefter sendte 
han mig ud til de 

andre igen.

Han råbte ikke 
op, men bevarede 

roen.

Men jeg var 
bange for at være 

blevet gravid.

Han badede og 
plejede mig.

Om aftenen forstod 
min bror straks, hvad 

der var sket.
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Han bad en af konerne i 
køkkenet forklare mig, at det 
ikke var sandsynligt. At det 

nok først ville ske efter flere 
gange...

Så sagde min bror, 
jeg skulle genoptage 

arbejdet som sædvanlig, 
men undgå Henri mest muligt.

Men han sagde også, at 
jeg ikke kunne undgå 
ham helt. Det måtte 

jeg finde mig i.

Jeg skulle prøve 
at gøre det hvide 
svin tilfreds. Og 
så drage fordel

 af det...

...men frem for 
alt måtte jeg ikke 

stritte imod.

Der gik en måned 
eller to. Så 

begyndte Henri 
igen.

Jeg lærte 
at gøre ham tilfreds. 

Og opnåede nogle 
fordele ved det, mad 

og tøj og endda 
lidt penge.

Jeg må 
jo have haft 
talent for 

det...

i
mellemtiden 

havde min bror 
forberedt det hele. 
Jeg vidste ingenting 

før bagefter.
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Den nat med branden kom 
han ind og hentede mig.

Han havde blod på hænderne 
og sagde, jeg skulle skynde 
mig i tøjet. Han sagde også, 

at Henri ikke mere ville 
voldtage nogen. Aldrig.

Jeg fulgte med ham 
udenfor. Han havde 

nøglerne til en jeep. 
En af chefernes jeep.

Oliemøllen brændte. 
ilden bredte sig til udhusene 
og baraklejren. Alle prøvede 

at slukke den.

Der døde mange 
mennesker den nat. 
Enkelte var hvide 

resten var sorte, som 
sædvanlig.

men det gav 
Min bror og jeg tid 

nok til at komme 
langt væk...
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