
Et sted ved navn ”De tre bispers kors”, hvor 
Aubracs sælsomme højslette deler sig mellem 

tre departementer.

I statsskoven ved 
Brameloup venter en 
Dodge Coronet 1952 
under bøgene med 

motoren tændt og en 
chauffør ved rattet.

 Her i udkanten af Lozère og Aveyron den 15. 
august er vejret ofte barsk. Og om end det ikke 
sner denne morgen, dækker et fint lag af rim 

allerede jorden.

Jeg håber, vores oplysninger 
var troværdige, og det er det 

rigtige sted.

Ikke langt derfra baner en anden 
mand sig sammenbidt forsigtigt 

gennem underskoven.

Jeg kan ikke være 
langt væk. Jeg må 
ikke blive opdaget.

Nu er det et kvarter 
siden, han gik...
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nEJ

Hørte du det? Der 
kommer nogen!

Jeg 
kommer.

Tror du, det 
er ham?

Hvem skulle det 
ellers være?

Se! Der 
er han! 

Goddag. Kom 
bare nærmere.

Er I 
alene?

Stemmer... tre... et par 
skridt mere, så skulle jeg 

kunne se dem. Hvis det kan berolige 
Dem, kan jeg vise 

Dem det aftalte tegn 
på genkendelse.

Godt så. Her er mit.  
Hvad skal der nu ske?

Det sværger jeg. Bare rolig.

Jeg er din banemand!Hvem er du?
Åh!

Nej! Den omtalte 
rejse ender her. 
Rør jer ikke!

Selvfølgelig er 
vi alene!

De følger med os. Vores  
bil holder et stykke højere 

oppe ad skovvejen.

Så kører vi til flyvepladsen i Rodez, 
hvor en ”Broussard MH 1521” venter 

os. Derfra fortsætter vi rejsen.
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Neeej Beklager! 
Jeg har præcise 

instrukser.

Hov, hvor 
er den tredje? 

Ham glemte jeg!

Godt... bare fortsæt 
i lige linje... som på 

skydebanen!

Jamen... 
hvad...

For pokker da! Han 
fik besked på at 

bruge lyddæmper!

Det var ikke 
ham, der skød! 

Satans!

Ow
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Få øjeblikke senere...
Tre lig! 

Åh nej !!!
Antoine!

Død... farvel, 
gamle ven... 
til en af de 

fire...

Åh! 
Medmindre...

ja, hvorfor ikke? 
Det er trods alt 
hurtigere end 
kremering.

Ild... der er ingen anden 
måde. Der må være en 

gasflaske i teltet.

Jeg må have alt det her 
til at forsvinde, før der 
kommer nogen. Men 

hvordan?

Jeg kamuflerer det som 
en sadistisk forbrydelse. 
Det vil sløre sporene.

Nogle dage senere i Paris på avisen 
”Le Globe”. Ja, jeg har hørt historien 

om den gale øksemorder. 
Hvor var det, det skete?

I Aveyron på Aubrac-
højsletten. Jeg tager 
derop i eftermiddag.

Men Guy, er den slags ikke snarere noget 
for sensationsblade som ”Détective” eller 
”Radar”? Ikke et seriøst dagblad som 

vores!

Jo, netop... Og det har jeg gode grunde 
til at tænke. De ved nok, at somme tider 

kan man ikke se skoven for træer. Og jeg 
har en grund mere: En meget kær ven 

har bedt mig om det.

Jeg forstår. Det var den 
anden, der brugte sin 

”Tokarev”.
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Kender jeg ham?
Ih ja, det drejer sig 
om inspektør Renard.

Hvordan det? 
Er det ham, der 

har sagen?

Ha ha, nej da, 
ikke så langt væk 
fra hans base i 

Paris.

Nej, han er dernede 
på ferie, og da han 
gik og kedede sig...

Far til hans fætter, som 
han holder ferie hos, så 

vidt jeg ved.
...gav han en 

håndsrækning til 
efterforsknings-

lederen Castenholz 
fra gendarmeriet i 
Saint-Geniez-d’Ott.

En mand, der kunne bevidne 
at have hørt skud på stedet 

den dag... to eller tre.

Eller snarere 
noget for stort 

for dem.
Hvad mener 

du?

Og hvad har de to herrer 
så fundet ud af?

Ikke noget 
konkret...

Og den anden 
mand? Vidnet?!

Ulykken tvang hans bil ud i floden,  
men det lykkedes Renard at komme ud.

Han druknede desværre. Renard  
kunne intet gøre for at redde ham.

At Renard kom ud for en trafikulykke, da en anden bil  
med vilje kørte ind i ham, mens han kørte med et vidne, 
der hævdede at kunne afsløre grufulde forbrydelser!
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Det er derfor, Renard fra 
sin sygeseng har bedt om 
min hjælp. Han har et 

eller andet oppe i ærmet. 
Jeg kender ham.

Siden har han været overvåget 
dag og nat. Den angribende bil 

er sporløst forsvundet.

og hvad med 
efterforskningen?

Den er helt død. Castenholz 
har overgivet sagen til   

 politiet i Rodez sammen 
med en specialenhed fra 

hovedstaden.

Man siger jo, 
at der er lige så 

mange vidundere  
i baghaven som ved 

verdens ende.

Og jeg kender dig. 
Du er ved at dø af 

nysgerrighed.

Du har frie hænder. lad  
det være en afveksling fra  
dine eventyr i fjerne lande.

Lefranc forlader Paris ad hovedvej 7  
i retning mod Fontainebleau.

Og en time senere...

Vær venlig at 
fylde den op.

Tak.

Straks, 
monsieur.

Kører igennem Montargis og Nevers...

Det skal 
jeg prøve 
at huske.

I eftermiddag. Så har jeg  
lige tid til at pakke. Om en 

time vil være passende.

Hvornår 
rejser 
du?
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