
Hvorfor skal  
vi bede, mor ? For at  

hjælpe  
far... 

Jamen, hvor-
for beder far 
aldrig sammen 

med os ?

Han beder også... 
på sin facon.

Hvordan ?

Det tager vi senere. Lige  
nu skal vi alle tre bede for  
at vores rejse går godt...

...og for, at det  
lykkes jeres far at 

få os ombord.
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La Rochelle, 17. 
juni 1940...

Må vi  
komme 
forbi ?

Vi er 
franskmænd 

ligesom  
jer.

I vil vel ikke  
bare overlade os  

til tyskerne ? !

Kun passagerer med  
officiel tilladelse har 
ret til at gå ombord.

Beklager...  
Vi har vores 

ordrer. 

Her er  
Deres 
kahyt.

Med privat adgang til de to ved  
siden af. Sengeplads til seks på  

første klasse... Det er noget af  
en luksus i disse tider.

Betal 
ham, Lucie.

Tak.

Hvis alle rejste 
til denne pris, 

ville De jo være 
milliardær...

Vi letter anker i morgen 
tidlig klokken fem. Hvis ikke 

De er ombord, er det  
værst for Dem selv.

Vi skal 
nok være 

her.
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Du har vel betalt 
havnefogeden og 

vagterne ?

Det er tredje gang,  
du spørger mig om det.  
Jeg har betalt alle fedt  
og rigeligt. Vi mangler 

bare at få Eva, pigerne  
og Marcel ombord...

...så går det  
mod Amerika.

De kan godt 
køre frem,  
hr. Joanovici.

KOM  
SÅ AF  
VEJEN ! 

Jeg bønfalder  
Dem ! Lad os køre 

med ombord !
Vi skal  

nok betale !

HER OPPE, 
JOSEPH  !

7



Er alt  
parat ?

Ja, det er 
bare at gå 
ombord. Skal jeg  

gå op og hente 
Eva og  
pigerne ?

Nej, ikke 
endnu.

Hvad venter 
 vi på ? Hele byen  
er afspærret,  
og før vi når  
ned til havnen...

Jeg har et vigtigt 
møde med én. Han 
skal have mulighed 
for at finde mig 
lige til det sidste. 

Hr. Joanovici ? Det er mig.
Jeg hedder  

Armand Bravo. 
Kommissær Verdier 

på Politigården i  
Paris sagde,  

hvor jeg kunne  
finde Dem. 

Er De  
den mand  

fra Rotschild- 
banken ? 

I egen  
høje pers... 

Ham, der flere 
gange er dømt 
for falskneri ?

 
Øhm... Ja.

De er ventet.  
De er vel i stand 
til at pynte lidt på 

nogle pas ? 

Hvis ikke jeg  
havde været dygtig,  
havde kommissær  

Verdier ikke løsladt 
mig... Hvad kan jeg  
gøre for Dem,  
hr. Joanovici ? 

Jeg skal lige se  
til min familie. De 
bliver her imens... 
De skal bare tage 

et glas på min  
regning. 
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Pigerne er klar, 
og kufferterne er 

pakket. De skal bare 
bæres ned i bilen... 

Vi rejser 
ikke.

Du... Er  
det din spøg ?

Marcel bliver her 
sammen med jer. Jeg 
tager selv tilbage til 
Paris og får gang i 
forretningerne igen. 
Når det hele så er 

faldet til ro... kan I 
vende hjem.

Hvornår  
har du  

besluttet 
det ?

For et  
øjeblik siden.

DU MÅ JO IKKE 
VÆRE RIGTIG  

KLOG !...

VED DU HVAD NAZI-
STERNE GØR VED 
OS, HVIS VI BLIVER 
? HAR DU IKKE DEN 
MINDSTE ANELSE ? ! 

Jeg kender tyskerne. 
Dem har jeg samar-
bejdet med i årevis. 
De har altid været 

fornuftige.
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Stol på mig, Eva !  
Du ved jo, at jeg 

aldrig ville løbe den 
risiko, hvis ikke jeg 

var sikker i  
min sag.

JAMEN,  
HVORFOR ? !

HVORFOR ! ? Du har jo altid 
drømt om at komme til Amerika. 

Det har vi da talt om så tit ! 

Jeg har opbygget os  
en tilværelse her i 

landet. Jeg har skabt 
en formue her. Og så vil 
du have mig til at flygte 
ligesom de andre ? Nej, 

ikke tale om... 

Ikke mig.

Jamen 
du...

Glem det, Eva... Du ved,  
hvordan han er, når han har 

sat sig noget i hovedet.
Hvad med 
hende ? 

Lucie har jeg brug for i 
Paris. Rent bortset fra, at 
for hende... er det ikke så 

farligt som for os.

Selv- 
følgelig... 

THÉRÈSE ? 
HÉ LÈ NE ?

Kom ind til  
far... 
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