
Kan du  
huske deres 

navne ?

Ja,  
nogenlunde.

Undskyld, hr. Spass ?... ...Jeg måtte vel 
ikke bede Dem om 

en cigaret ?

Stå og ryge 
Lucky Strike 
for næsen af 
prøjserne... 

det er blæret !

...Sig mig, passer 
det, at De også 

har passerseddel 
fra Gestapo ?

Robert er  
forbindelses- 
officer til de  

andre grupper.  
Det er i orden... 
han skal bare  

lære at  
klappe i  

sommetider. 

Pyt med det.  
Vi har alle  

været unge...

Jeg... Jeg ved  
godt, vi ikke  
bruger det så  
meget...Men  

jeg vil gerne  
takke Dem, 
 hr. Spass.

For hvad ? Min mor blev snuppet  
af tyskerne i november 
43 med et radiotele-
gram. Hendes navn stod 

på en af Deres  
berømte lister...

Uden Deres penge, var  
min mor endt i Drancy- 
lejren...Eller guderne 
må vide hvor... Så...

Tak !

Selv tak.  
Det er ikke noget 

at tale om. 
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Så  
kører vi.

Vi kører ad forskellige ruter og 
mødes ved pakhusene i Saint-Ouen. 

Lige til at brække 
sig over ! Sådan noget 

svineri.

Klap i.  
Vi har ikke 
noget valg.
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Skal jeg vente ?

Med bagagerummet fuldt  
af godter ? Vær nu ikke dum !

Du møder de andre i  
Saint-Ouen og hjælper dem 

med at stuve godset af vejen.

NÆH ! ?  
HR. JOANOVICI !

Vi ventede kun på  
Dem for at bestille... Jeg foreslår 

mørbradbøf. 
Den er frem-

ragende. 

Nåh, det glemte jeg...
De spiser jo ikke 

svin, vel ? 

Jeg er  
ikke sulten.

Udmærket, så  
spiser jeg for to, 
mens De fortæller  

om Deres  
formiddag...

...i alle  
detaljer.
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FADER GILBERT !  
FADER PIAT ! 
FADER CUNY... !

...Næ, jeg mener: 
BRODER CUNY... !

BRODER PERRIER !  
BRODER NIO !

...FADER  
ØKONOM !

...FADER 
ØKONOM !

De... De tager vist fejl. 
Økonom er ikke et navn, 

det er en funktion...

Og hvem  
indtager den 

funktion ? 

Det... Ikke 
nogen specielt. 
Arbejdet deles 
mellem flere af 
vore brødre.

Virkelig ?  
Nå, vi får se...
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Mødet er aftalt.  
I eftermiddag klokken fem.  
I nr. 7 på Square Sainte- 
Croix de la Bretonnerie.  

Alle kommer, Desbois,  
Masiée, Scaffa...

Har vi noget alibi ?  
Nogen god grund til IKKE 

at være der ?

De tror slet ikke,  
vi kender til det. Det  
var unge Scaffa, der 
fortalte mig det. Som  

sagt: Den knægt  
snakker for meget. 

Desto værre 
for ham...Desto 
bedre for os. 

Joseph ? Det er 
fra Annecy... Nå, endelig ! 

Hallo, 
Eva ?

Alt i orden her. 
Marcel har fulgt 

pigerne til  
undervisning.

Jeg har jo sagt, 
 du ikke må lade dem 
gå ud ! Luk jer inde i 

den hytte og  
BLIV DER ! ! !

Vi er da nødt til at 
gå ud og købe mad, 

Joseph.
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Det ser ud til, de allierede ryk-
ker hurtigt frem...Alle forventer, 
at de går i land i Provence. Det 

er kun et spørgsmål om dage, før 
de befrier os her i  Annecy. .   

Ja, ja... Men i Paris 
bliver det ikke helt så 
let. Tyskerne er på 

stikkerne, og...
Eva ? 

Eva !

Forbindelsen 
blev afbrudt, hr. FOR SATAN I...

HELVEDE !
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