
Undskyld min frimodighed, 
Fjer, men jeg synes ikke om 

dit hus. Det er for tomt 
og for koldt. Det er blevet plyndret af 

vandaler under vores lange fravær, 
men vi sætter det i stand. Imens bor vi 

på Hotel Bjørnen i rue de la Perle. 
Det bliver drevet ærligt.

Jeg synes heller 
 ikke om byen her. Den 

stinker. Jorden er 
forgiftet!

Jeg vil sikre mig, 
at de har slået 

rod.

Lige nu skal vi 
   til Louvre og tale med 

kongen.

Om 
hvad?

Intet godt kan 
vokse her!

Guds død! Greven 
har ikke taget fejl. 

Det er tøjten!

Hun er åben-
bart ældet 
 smukt ...

  Madame baronesse 
de Troil? Jeg er vicomte de 

Roquefeuille.

Goddag, monsieur, 
men undskyld mig. 
Deres navn siger 

mig ingenting.

 Jeg ved det, Smukke,
men inden jeg mødte 

dig, plantede jeg 
to små frø ...

Paris, januar 
1642

3



        Det drejer sig om min næse, som en     
        rabiesbefængt tæve bed af mig. I de 
        femten år der er gået, er den ikke 

vokset ud, som De ser ...

Det gør mig
  ondt, men ...

Den tæve var Dem, madame! At De stadig 
ikke er ved Deres fulde fem, kan ikke 

være en undskyldning!

Netop. Der er to ting, 
De må overveje. For det 

første har Deres konge af 
hensyn til rekruttering af   

  soldater med døds-
   straf forbudt 
     dueller ...

For det andet kan en 
mand af ære ikke hæve

sin kårde mod en 
person af det 

  smukke køn ...

Så trækker jeg mig. Til Deres 
ærgrelse, for De ved ikke, hvem De 
kommer op imod ... Efter engang at 

have mistet en del af ansigtet 
risikerer De at miste livet

                       i dag!

Det er sært, 
    monsieur, men Deres  

     ondskabsfulde små øjne 
fremkalder ...

... afskyelige 
 billeder!

   Så jeg kræver 
 oprejsning 
her og nu!              Monsieur, 

             inden De fort-
  sætter med denne sag, 
opfordrer jeg Dem til 
   tilbageholdenhed.

   Men hvis De insisterer, så tillad mig at træde 
i hendes sted. Jeg vil nøjes med at 

 give Dem en rift.

Nej! Det er 
hende, jeg vil  

    have!
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Det er dit held, at jeg 
  er træt af at dræbe ...

Av!

Måske ikke, Ariane. Der er 
  stadig en lille chance ...

Fattiggården lavet om til bordel ... 
Gaston af Orleans’ vellystige kumpaner, 

    som kom dertil for at 
        fornøje sig ...

Hvad taler
 du om?!

Det er 
en lang 
historie.

Du har 
haft over 
femten år 
til at for-
tælle mig 

den!

 Jeg har ventet på, at alle dine 
   erindringer vendte tilbage, så du var 

klar til at forholde dig til dem. 
             denne tølper har hjulpet 
                       dig lidt.

Lad os få det 
overstået!

Hjælp mig, 
folkens!

 Øh, vicomte, finder De det 
virkelig nødvendigt at fort-
  sætte denne 
   diskussion?

          Ja! Ja!
        På dem! 
  Angrib! De to 
andre er blot 

    tyende!

Så du ikke, at jeg var tæt på at ned-
komme, din kanalje?!

Du mindede da på alle måder om en
falden pige ...

De msibrugte mig! og jeg 
en betydelig mand og 
Vicomte, betalte prisen 
for de andres synder!

Din sjover! Det var din
skyld, at mit barn var 
dødfødt den nat!
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   Nej! Smukke er madames   
   ægtemand, og jeg er hen-

des elsker!

Det er en udbredt 
livsstil i kongeriget. Den 

passer os godt.

  Hvad?!
 Det er jo   
  uanstæn-

  digt!

... kunne 
  sende Ariane 

  på bålet!

Ååh!

Det får den  
  tæve betalt ...  
hundredefold!

  Oven på det frygter jeg, 
at min visit hos kongen 

er sat over styr.

En ubehøvlet 
dommer ...

Og ham
  dér ...

Smukke! Du skyder vel ikke 
på en ubevæbnet mand?

  Nej, ikke på en 
  mand ... men på 

en sjakal.

Du har ret, Ariane, vi trænger 
til luftforandring. Jeg fore-

 slår en lille tur på
     landet ...

?

Kongen 
 må vente!

Nej!

  Du skulle ikke have fortalt den sjakal om arten af vores forhold, Store Hvide. 
Selv om den sjældent håndhæves mere, er Saint 

Louis’ lov stadig gældende ...

Av!
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Deres højhed, baronessen og 
hendes to kumpaner fik hurtigt 

bugt med vicomte de Roque-
         feuille og hans 
               folk.

Som 
man kunne 

vente! Greb 
min garde 

ind?

      Nej, Deres nåde, 
     som De anbe-

falede.

Hvor mange 
var I?

Hvem har så 
kommandoen?

Sergent 
Lenclos. Han er en effektiv mand, 

javist, men lidt for grusom 
efter min smag.

Otte med mig. De syv andre optager 
forfølgelsen ... på sikker afstand.

Deres
højhed! Hvad 

 nu?

 Monsieur Lenclos har sendt 
 mig for at melde, at vildtet 
har passeret Vaucresson og   
  tilsyneladende styrer 
       mod Fougy.

Fougy?
Jaså!

Rid tilbage til Deres sergent 
og fortæl ham, at jeg straks 

sender endnu ti gardister 
som forstærkning.

   Bed Lenclos vente på dem. 
  Han skal lægge sig i baghold 
 i ly af skoven og overrumple 

trioen på hjemvejen. Af 
sted! I galop!

Undgå kamp på blankvåben. 
Pistoler klarer sagen, hvis 

I alle skyder samtidig!
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Hvor er vi? Fougy ... Siger 
navnet dig ikke 

noget?

Bør det det? Kongens bror ejer 
  et lille slot her, 
  som han bruger 
      til jagt ...

Efter dit første 
skænderi med Roque-
feuille spærrede han 

dig inde her ...

... og det var 
her, du fødte

din pige.

 Hr. greven er 
her ikke. Hvad 

vil I her?!

Du forsvandt i 
februar, og det 
 var i oktober ...

 Hvordan ved du
 det? Jeg har aldrig 
villet tale med dig 
om den historie!

Det er ikke muligt!
 Vent ... vent ... 

Jo, måske!

Vores pige, 
Germain!

Vores 
pige?!

Åh! Men jer 
kender jeg 

jo!

I Guds 
navn!

 Rolig, min gode mand. 
opfør dem ordentlig 

så sker der dem 
intet.

Til en begyndelse 
vil vi gerne besøge 

kælderen.
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