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Fru Zichler, vil De være 
venlig at samle våbnene 

sammen og tømme 
d’herrers lommer?

I... I slipper ikke 
levende herfra. I 
har lige dræbt en 

politimand.

Åh Gud. Det 
passer. Her 
står, han er 
politimand.

Undrer det Dem? 
Her i München kan 

man lige nu købe sig 
en kommissærtitel 
for hundrede kilo 

kartofler.

Det er ude med 
jer begge to... 
I er dødsens.

Godt. At dræbe én strisser 
eller to, dét kan komme ud på
 ét. Hvem har bestilt dig til 

at opspore Nina Zichler? 

Jeg... 
har aldrig hørt 
det navn før...

...men jeg ved, at alt hvad der endnu 
findes af politi i den her kommunistiske 

rotterede, har ordre til at anholde 
en vis Nina Koenekamp og hendes 

medskyldige, en fremmed spion, der 
udgiver sig for soldat.. .
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Hvad 
beskylder
 man dem 

for?

Mord på en ansat i 
folkeregistret og 
rådhusets brand.

Godt forsøgt, men det 
hænger ikke sammen. I er 

ikke sendt ud for at anholde 
den kvinde, men for at dræbe 
hende. Ikke? Og det er ikke 
politiet, der betaler jer. 

Tror det eller ej, men der findes stadig 
patrioter i denne by! Og i deres øjne  

har et spionsvin og en morderske ikke 
fortjent nogen rettergang!

En kugle i panden, 
det er alt hvad 

de...

I DÆKNING!!

h
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Ind i smøgen 
bag os. Og duk 

hovedet!

Giv besked til alle 
politipatruljer om, at 

den mistænkte og hendes 
medskyldige har myrdet  

to politifolk. 

...og der er ordre til at 
skyde dem på stedet.
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Seså. Nu er vi skydeskiverne i 
gøglerteltet. Vi slipper ikke ud.  

Vi må gemme os nogen tid. 

Det er Dem, der er  
fransk spion. Har De så 
ikke noget opbakning? 
Eller tilflugtssted? 

Jo, selvfølgelig. Når jeg havde 
fundet Johann Zichler, skulle jeg 

føre ham til et aftalt sted, hvor min 
kontakt fra 2. Kontor i ro og mag 

kunne ordne vores udrejse...

...Det aftalte sted er Hotel des 
Quatre Saisons, og kontakten er 
Rudy von Sebotendorff. Det er  
ham, der har kidnappet Deres  
mand, fru Zichler. Og ham, der  
er vores forfølgeres chef.

Hvad med Dem?  
Har De ingen venner? 
Pålidelige folk, De kan  

søge tilflugt hos?

Hvad forstår De 
ved pålidelige?

Det skal jeg sige Dem: 
Nogen, som De kender godt, 
men som Deres mand ikke 

kender...

Hvad er der galt? 
Er De såret?

Lad mig være! 
Jeg har det 
udmærket...

Satans også!
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Kuglen røg 
helt igennem. 
Kan De gå?

Har jeg noget 
valg?

Næ.

Men hvis jeg fører Dem  
til mine venner, sætter  
jeg deres liv på spil. 

Ikke sandt?

Jo. Helt 
sikkert.

Så kender jeg kun ét 
menneske... Og det er i 
den anden ende af byen.

Kom, støt Dem 
til mig.

Har De set de 
plakater der?
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