
Hvor var
jeg?

I flyet, Léon!

Du havde dræbt det svin til 
Chagnolle, så gav du Franco en 
ordentlig forskrækkelse, og 
så fløj du med din ven piloten 

Gonzague! For at finde Calixte og 
fortælle ham, at franskmændene 
ikke er andet end forrædere …

Åh ja. Godt, 
der er en, der   
 følger med …

Hvad sagde 
Calixte så, 

da i mødtes?

Ja, nu så jeg 
ham ikke lige 

 med det samme. 
Der var jo 
langt …

Men Calixte 
hedder Khalil nu, 

han er muslim, 
og I er døds-

fjender!

Fanden 
til pis !!!
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Satans forpulede 
søndagspilot. Havde du 

ikke fyldt den op?

Tænk ikke på 
det. Jeg er 
caïd i Rif!

Og er det … 
en dårlig eller 
 en god nyhed?

Ikke umagen værd. 
Én ting har jeg lært i 
Rif, det er, at bjergene 

har øjne. Tro mig,
Gonzague, vi får tids 

nok besøg.

Hvad med dit ben?
Kan du gå?

Med lidt held er
vi hos Beni Touzine.
Med lidt uheld er vi 

   hos Temsamanerne …

Til din 
orientering er vi

 130 km fra Tanger, 
  så vi er ude af den 

  franske zone.

Mmmh. Tak, 
Gonzague.

 Rolig, kammerat, det gav 
 du mig ikke tid til. Du husker 
måske, du havde lidt travlt 
med at komme fra Tanger? 
Jeg reddede dig i yderste 
nød, som præsterne siger, 

og så takker du mig
på den måde?
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Mounir.

Og ved alle 
Djebels gribbe, 

gæt, hvem der var 
deres leder?

Det var 
Temsamaner.Hvordan 

skulle jeg kunne
vide det?

Beni Touzine eller 
Temsamaner?

Hej, Léon, 
du havde ret, 
der kommer 

ryttere!!

Det er ikke 
spanjoler, jeg kan 

se deres djellabaer. 
Vi er reddet!
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Jeg, caïd 
i Rif?

     … men en vis oberst 
   Franco er på sin side rede 
til at betale en lille formue 
for Deres hoved. De må have 

fornærmet ham temmelig
alvorligt.

 I Tanger vil franskmændene 
dømme Dem for mord. Og da det nu er 
  mig, Mulay el-Raissouni, de leverer 
    deres værdifulde våben til, er 

    jeg tilbøjelig til at gøre
           dem den glæde …

… og snart fik 
jeg mit svar. Deres 

grådighed havde 
reddet mig.

 På hele traveturen 
spurgte jeg mig
selv, hvorfor mit 
hoved stadig sad 

  på mine skuldre …

Monsieur Matilo, jeg er i 
noget af et dilemma, hvad 
angår Dem. Ser De, alle 

 vil gerne have fat 
   i Dem …

Sludder! Jeg 
kan godt sige dig, 
de gjorde, hvad de 

kunne for at rive mig 
ud af den tro.
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Det vil 
vi få at se, 
inch’Allah.Hvis jeg var 

Dem, ville jeg ikke 
tro for meget på 
det. Der er lidt 

koldt mellem mig 
 og Calixte …

Deres ven Calixte 
vil kaste sig i vores 
arme, når han ved, at 
vi har Dem. Og vi skal 

vide at modtage 
ham.

Der er en sidste 
køber, som jeg fore-
stiller mig, vil købe 

Dem … levende.

Mor dig endelig, lille Mounir. 
Men hvad du end gør, så vil 

det ikke gøre dig til en 
mand i din mors øjne.

Han accepterer 
det nok, når vi 
bringer ham dit 
hoved, korsikan-

  ske hund.

Åh ja, Franco. 
Jeg fik ham til at 

 opdage en side af sin   
  personlighed, han ikke 

brød sig om. Det er 
svært at acceptere.

Nej!
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Bøtten 
vender hurtigt,

  ikke?

Raissouni har våben, 
franskmændene spiser af 

hans hånd eller omvendt … 
De andre stammer vil følge 

ham uden at kny.

Og et første 
klasses svin, som 

bærer sin djellaba 
på den skulder, der 

passer ham. Jeg 
kender ham.

… og alle har 
svaret på hans kald. 
Han er en visionær 

mand, en dygtig 
politiker!

Mulay el-Raissouni 
den Prægtige, Rifs 

nye stærke mand! Han 
har allerede sammen-

kaldt stamme-
lederne …

Nå jo, nu husker jeg. 
En fremragende avis! 

Du har en god pen. Sig 
mig, hvad skriver du 

om for tiden?

...

De har ikke læst 
min artikel om Dem 

og Deres ven?

Svagt.
God aften, 

monsieur Matilo … 
Det er mig, Ferdinand 
Cétinet, fra ”l’Illu-
stration”! Kan De 

huske mig?
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