
Tillykke  
med det ! De kan 
jo nøjes med  
optimisme...

Ikke jeg.  
Jeg skal være 

sikker. 

Vi ses udenfor om 
lidt, hr. advokat. Øhh... 

 Ja... Selv-
følgelig...

Tag en snak 
med Jo Attia.

Skal jeg true dem eller 
skal jeg bestikke dem ?  

Det kommer an på 
nævningene. De grådige 

betaler du. Og de 
tøvende...

...får med  
knippel og tom-
melskruer. Ja, 
jeg er med.

Jeg har altid 
vidst, du var en 
følsom sjæl, Jo. 

Ikke dårligt !
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Følger De med 
i retssagen, hr. 

dommer ? 

Den rene maskerade ! 
Han ender vel med at få 

en medalje...

Ja, ha ha ! Mig og vennerne 
snakkede om retssagen. 

Og vi er nogle, der mener, 
at det var bedst, hvis hr. 
Joseph blev siddende sik-
kert bag tykke mure. 

Kan De se ham bag mig ? 
Henne ved vinduet ? Det er 

en af nævningene. 

Gammel frihedskæmper, 
fagforeningsmand... 
ubestikkelig type.

Hvis jeg var Dem, 
ville jeg slå en slud-

der af med ham

Ønsker De  
frokost., hr. ?

Ja, jeg tager 
dagens ret. 
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Undskyld, men ... Jeg 
synes, jeg kan kende 

Dem. De er vel ikke en 
af nævningene i retssagen 

mod Joanovici ?

Hvis det drejer  
sig om bestikkelse, 

skal De ikke ulejlige 
Dem. Det er ikke  

min kop te.

Bestikkelse ?  
Nej, sikke en 

tanke ! Tror De 
i ramme alvor, 
at Joanovici ville 
prøve at bestik-
ke nævningene ?

Det må jeg 
ikke udtale 

mig om.

Nej, De har ret. 
Jeg beder Dem 

undskylde...

Dagens  
ret, hr. 

Sæt den lidt til 
siden. Jeg er nødt 
til at arbejde, 
mens jeg spiser. 
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Perfekt.

Undskyld, Lucie...  
men tror du, jeg kan 
få en lille privat snak 

med ham ? Vi får se.

En dom for mord, 
den virker vel 

dobbelt så stærkt 
på en gammel 

strisser... Ikke 
Piednoir ? 

Hej, Fournet. Du 
holder åbenbart 
receptionen i din 

kones frisørsalon. 
Jeg kigger nok ind 
og bliver trimmet i 

nakken en af  
dagene... 

Er vi nødt til at finde 
os i de banditter ?

Ja, det ved 
du jo godt. 

Kører det 
godt ?

I olie !  
Bestikkelse, 
hvor det var 
nødvendigt.

Resten er man jo 
ikke herre over...

Vi burde måske 
have ventet ved 

domhuset...

Kan vi begynde 
at spise ?

Ikke endnu.  
Han kommer...
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Hélène ? Thérè-
se ? Jeres far 
kan være her 
hvert øjeblik.

Hvordan  
kan du være  
så sikker ?

Det er hendes ar-
bejde. ”Lucie-Fer” 

ordner jo alle fars 
forretninger. 

Ikke, Lucie ?  
Takket være  
dig slipper far  
altid for reg-
ningen. Det er 
de andre, der 
hænger på den. 

Glæder du 
dig ikke til 
at se din 

far, Thérè-
se ?

Ih jo, der er 
så meget, jeg 
skal sige til 

ham.

DE ER HER !
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Fem års fængsel, 
frakendt ære  

og værdighed og 
konfiskering af  
al ejendom...

...op til en  
grænse på 50 

millioner francs.

Og Marcel ? 

Tre et 
halvt år.    

Retssekretæren forklarede 
mig det. Alt gik godt, indtil en af 
nævningene gav sig til at tale om 
det med Scaffa...  Ja, resten 

kan De selv gætte. 

Beklager, 
Lucie. Ikke 
min fejl.

Hvor er det trist. Endnu 
et justitsmord. 

Jeg var vis på, 
Scaffa var 

glemt. Nu får vi 
for mord. 

Hold kæft, André. 

Sig til Joseph, at 
vi ikke glemmer 

ham. 

Det har  
han rigtig 
godt af ! 
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