
Køb L’Homme enchainé! 
Sandheden om regeringens 

gavtyvestreger! Køb  
L’Homme enchainé og læs  
alt om Caillaux’s klike!

Tak, hr, 
fem sous.

Hotel Lutetia. 
Hallo?

*

En linje  
til Hotel 

Lutetia, tak.

Er det hr. Corey?  
Jeg har set annon-

cen i avisen. Jeg  
havde forretninger  

med hr. Sordi...

Det er Casella, 
herre. Han har 

ikke sagt sit navn, 
men...

*Nye papirer sælges, brandudsalg efter Sordi.  
Henvendelse: Silas Corey, Hotel Lutetia”.

...han har læst min 
annonce? Perfekt. 
Jeg tager den i en 
telefonboks nede 

i lobbyen.

Et øjeblik. Hr. 
Corey kommer 
til røret om 
et øjeblik.

Hallo?

Må jeg tale 
med Silas 
Corey...

Køb L’Homme enchainé!  
Med dagens leder af  

Georges Clemenceau selv!

*Avis: slynglerne ved roret



Har du set 
katten, Nam? 
Den var her 

i nat...

Hvilken kat, 
herre?

Hvad er han ude 
på? Tager han 
ikke telefonen.

Fandens 
også.

Hallo? Casella?

Det tog  
sin tid...

Telefonen på værelset 
er ikke sikker. De er  
vel ikke ude på, at 2. 
Kontor skal følge  
med i samtalen, vel?

Hvem arbejder  
De for?

Alle mulige. Clemenceau, 
Ledoux og madame 
Zarkoff. De vil alle
sammen have fingre 
i Deres kostbare 

frimærke. Det bedste 
bud hidtilkommer fra 

mutter Zarkoff...

Jeg tvivler ikke. 
Og jeg er vis 
på, Clemenceau 
vil skrive Dem 
en strålende 
nekrolog i  

sin nyhesprøjte!

Hun tilbyder 70.000 francs for 
frimærket og Deres hoved på et 

fad... Men jeg vil nøjes med  
20.000 til gengæld for det  
falske pas, jeg har arvet

 efter Deres ven Sordi.

Så er der  
stadig 50.000  
til Dem, og...

De skal ikke spille smart!  
trumferne er på min 

hånd!! Zarkoff, Ledoux, 
konseilspræsident 

Caillaux... Jeg slår en 
handel af med Clemenceau,  

og så er de kaput!!!

Jo, på  
værelset  
før, men...

Jeg må 
have 

drømt.



...når først Aquila 
er færdig med  

Dem. Vil De handle  
med mig, eller  

foretrækker De, at  
han ommøblerer  

lidt på Dem?

Jeg var hjemme hos 
ham i nat. Men beslut 

Dem nu... 50.000 
francs plus passet 
for et frimærke.  
Plus ikke mindst:  
De er stadig i live.

Okay.

Forstået. Jeg 
kommer der med 
beløbet. Og nu 
må jeg løbe.  

Vi ses.

Jeg ved, I bare 
passer jeres job,  
og jeg kvier mig  
ved at benytte  
sådan et usselt  
trick over for to  
erfarne agenter  
fra 2. Kontor...

...men der står 
altså nogen  

bag jer!

Hr. Corey sorterer her-
efter under mit eneansvar.  
Så der er ingen grund til  
fortsat at aflytte ham...   
Oberst Ledoux sidder nok  

og venter på jeres rapport.

Tak. Du stinker 
af kloak.

De... Ved De 
hvem Aqui...



Fjern dog dine 
ildelugtende og lade 
lemmer fra min seng, 
Nam, og bestil noget 
morgenmad til vores 
gæst... Mens jeg lige 

netter mig lidt.

var den ikke 
stukket af... Den kom 

tilbage i 
morges.

Goddag, 
Nam.

G... Goddag, 
madame 

Richer. De...

...De skal ikke  
lade den dér  

komme Dem nær.  
Jeg mener, den... 

den er et  
djævelsk væsen.

Er din elegante 
lille mappe  
fuld af det,  
jeg tror?  

70.000 francs?

Madame Zarkoff 
læser L’Homme 
enchainé hver 

morgen. Hun så din 
annonce og drog  
sine slutninger af  
det... Har Casella  

ladet høre fra sig?

Nam! Hvor bliver 
du af med det 

rene tøj? Skal 
jeg måske sætte 

livet på spil 
splitternøgen?

Ja, vi skal 
mødes i dag.

jeg fandt en 
af Deres nye 

alpakahabitter. 
den hænger på 

knagen bag  
Dem herre.

J... 
Javel, 
herre.



 
Nåh?  
der!

Lede 
kræ!

Du må hellere gå med, 
ikke? Når de har sendt 
dig, er det jo trods 

alt for at forhindre, at 
jeg giver Clemenceau 

frimærket. Netop. De har tillid 
til mig, og jeg har 

tillid til dig... 
indtil et vist punkt.

Enten følges jeg 
med dig, eller også 

går jeg med pengene 
igen. Du vil da vel ikke 

ligefrem prøve at 
stikke af?

Mig? Hold nu op, 
Marthe. Jeg er jo 
redeligheden selv.

Fjern dig fra  
mig, dit lede dyr! 

Jeg ved udmærket, 
hvem du er, din 

ådselæder!

Rolig, Nam. 
Den har  
jo intet  

gjort dig.



Tag 20.000 
fra, Nam, og 
læg dem ind i 
vores boks.

20.000 
francs?

Jeg har slået 
en handel af 
med Casella, 
prisen er 
aftalt...

Hvor er du 
sunket lavt, 

Silas.

Nam? Jeg tror, 
jeg lader 

stokken blive 
hjemme i dag.

Javel, 
herre

Er du 
parat?

Et 
øjeblik.

Der er kun to 
pladser i Alfa 

Romeoen... 
Nam, du tager 

metroen.

Javel, herre... 
Og hvilken 

station skal 
jeg stå af på?


