
12. november 1956. Syd for Australiens kyst 
flyver en Cessna L-19 Bird Dog i retning af 
Auckland Island...

Kan du gå lidt ned? Der er en 
kaskelot, der søger føde dernede. 
Den vil jeg gerne se nærmere på!

Sagtens!

Hvad pokker er nu det der?

Hvad for noget? Hvor?

   Det skib der!... 
Det er jo kæmpestort...

Pas på! Den kommer 
lige imod os!!

Et missil! Jeg når 
ikke at undvige!!

3

Lefranc 29-DKbvm.indd   3 02-12-2018   20:19:06



Otte timer senere lander en  Lockheed Constellation med Guy Lefranc om bord i det vestlige 
Australien. Le Globe har udsendt journalisten for at dække De Olympiske Lege i Melbourne...

Det har været en hård flyvetur fra Saint-Denis i Réunion til Perth, og 
uvejret forventes at fortsætte i timevis... måske ligefrem i dagevis.

Hørte du, hvad stewardessen 
sagde, Jean? Tilslutningsflyet 
til Melbourne er indstillet!

Godt det samme. Det ville 
være vanvid at flyve om 

natten i det vejr!

Lad os finde et sted, hvor vi kan 
hvile os lidt!

Vil du lægge dig til at sove 
midt i det mylder? Her 

lugter af våd hund!

Janet?...Hvad laver du her?

 Det samme som dig, vil jeg tro. 
Avisen har sendt mig ned for at 

dække De Olympiske Lege!

Jean, må jeg præsentere Janet 
Kear. Hun arbejder 
for New York Times! Jean Duval. En 

fornøjelse!

Sikket håndtryk! Er du her som 
sportsdeltager, Jean?

Nej, jeg bokser kun lidt for sjov...
Jeg følges med Guy som turist!

Stormen fortsætter 
åbenbart længe 

endnu. I hvert fald 
længe nok til, at vi 
kan lære hinanden 
bedre at kende.

Guy? Guy 
Lefranc!
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Tre tusind kilometer væk er arrangørerne samtidig ved at lægge sidste hånd 
på teknikken i Melbourne Cricket Ground,  hvor åbningsceremonien skal 

finde sted med deltagelse af hertugen af Edinburgh.

Sådan...Nu skal der bare 
sættes et sidste fyr op, så er 

opgaven fuldført...

Den maskerede murbestiger begynder 
at blive træt. Det er den femte tur op ad 

muren på mindre end to timer...
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State Police!  
Vis os dine papirer!

Jeg ramte ham! Tilkald en ambulance! Hvorfor går han med skimaske? 
Og hvorfor skød han på os?

Hey! Hvad laver du her? Der er adgang 
forbudt for uvedkommende!

Han stikker af! Stop ham!!

Goddamn!!
Det er en kvinde!!
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Samtidig fordriver de strandede 
passagerer i Perth den lange 

ventetid med at lytte til radioen...

Den Suez-konflikt er det glade vanvid. 
Russerne burde have gjort noget i tide!

Den israelske hær har besat det meste af Sinai-
halvøen, og engelske og franske tropper er på vej 

mod Cairo...

De bluffer, Janet! Efter det, der lige er sket i 
Budapest, tør de ikke blande sig...

Jeg kan garantere jer, at USA nok skal 
skride ind. Hvis der ikke er nogen, der gør 
noget, bliver det her Tredje Verdenskrig!

I er også lige gået ind i Vietnam. Der er da 
grænser for, hvor mange fronter I kan 

kæmpe på!
Det gælder også Frankrig. 
Situationen i Algeriet er 
efter min mening noget 

bekymrende... Er vores fly klar til 
afgang?

Nej, men South Australia Airway Company 
har en Latécoère 631 i Perth, der kan klare 
flyveturen til Melbourne, selv i det vejr 

her... men det kræver en hurtig beslutning, 
for der er kun omkring 50 sæder i flyet!

Jeg hedder Bonnie Marsh, og jeg er 
stewardesse hos SAAC. Hvis De er 

interesserede, kan De følge med mig!

Det er jeg! Hvad det end koster, skal jeg have 
en billet til det fly!

Udmærket. Jeg skal 
sørge for at skaffe Dem en...

Du godeste! 
Hvem er den 

grobrian?

Jim Myers, en rig 
forretningsmand, der 
er vant til at trampe på 
andre for at få det, som 

han vil have det!

Vi må hellere 
følge med. Det 
er ikke sikkert, 

lejligheden byder 
sig igen...

Så er der gode 
nyheder, 
folkens!!
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Samtidig, på retsmedicinsk 
institut i Melbourne...

John Kelly, efter-
forsknings leder. Er det 
Dem, der er etnologen?

Hopper! Jeg skulle 
afgøre, hvilken  etnisk 
herkomst ofret er af, 

forstod jeg?

Vi mener, hun må være fra Amazonas-området, men kan De sige noget mere præcist?

De har nok ret, men uden den 
traditionelle klædedragt kan det være 

svært at afgøre, hvilken stamme 
hun tilhører. Ud fra halskæden og 

øreringene vil jeg dog mene...

...at hun er fra Korubo-
stammen. De plejer at gå med 

den slags!

Korubo? Hvad skal 
det sige?

Korubo-indianerne er en stamme, der lever yderst isoleret 
i Javari-dalen. De har stort set ingen kontakt med resten af 

verden, og stammen tæller kun et par hundrede mennesker...

Hvad laver hun så 
her i Australien?

Ja, det er mystisk. Korubo-stammen 
er faktisk ved at uddø, fordi visse 

store skovdriftsvirksomheder sender 
lejesoldater ud for at udrydde dem.

Hun var bevæbnet og havde den her 
på sig. Ved De noget om, hvad det er?

Den er i hvert fald ikke fremstillet i Amazonas. 
Den slags teknik 

laver de slet ikke... Det tænkte jeg nok. 
Men har De set noget 
lignende tidligere?

Spørg hellere en ingeniør eller en 
maskintekniker. De ved nok, hvad den er til.
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