
BOURNEMOUTH, SEPTEMBER 1923

Prolog: 
De gamle 
mænd på 
stranden

Fanden 
til kaos 
de sidste 
seks år.

Et udefra 
kommende kaos. 
Indblanding udefra 

gør næppe kapitalens 
præmisser ugyldige.

HELT ærligt, Mr. 
Lees! Masserne 
har kun haft krig 
og fattigdom...

Og alligevel har de 
OVERLEVET! Det er da i 

højere grad en bekræftelse 
end en modsigelse af Mr. 
Marx' teori: Socialismen 

er UUNDGÅELIG.

JEG er bevis på 
dens voksende 

indflydelse. Jeg er 
utvivlsomt et produkt 
af middelklassen, 
men ingen taler vel 
mere for socialismen 

end jeg.

Netop, lige 
min pointe, 
Mr. Lees,

lige min 
pointe...
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Hvad mener 
De?

Jeg mener, at de 
FLESTE SOCIALISTER 
stammer fra middel-

klassen... F.eks. Deres 
afdøde ven Mr. Hardie. Og 
også Mr. Ramsey, Leder-

af-hans-majestæts-
forbandede-opposition 

...MacDonald.

Selv kommer jeg fra en 
arbejderfamilie. Vi stem-
mer konservativt, det 
har vi altid gjort. Arbejderklassen vil IKKE 

have en revolution, Mr. 
Lees: De vil bare have 

flere penge.
Bare vent 
og se ved 
næste valg.

De tager fejl, 
Abberline. Labour vinder 

næste valg.

"Og trompeterne gjaldede, 
og koret sang."

De virker 
meget sikker, 
Mr. Lees. 
Har De mon 
haft en 
vision?

JA. Ja, vel 
har jeg 
så!

Jeg så en 
1924-kalender og 

Mr. MacDonald foran 
Downing Street 10. 
Ja, jeg gjorde.

Godt! 
Godt! 
Små 
slag.

Det 
var 

opdigtet.
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Hvad?

Jeg sagde, at 
det var opdigtet.

At De så 
MacDonald i 
et syn?

Dem alle. Alle 
mine syn. Det 
rene opspind.

Husk på, at jeg 
var meget ung og 

skrøbelig. Jeg elskede 
opmærksomheden.

Første gang var jeg syv år.
Vores kat havde været væk i 
flere dage, og jeg fortalte, 
at jeg havde haft en MÆRKELIG 
drøm: Den 25. maj ville vi 
få katten igen.

Løgn og 
latin, 

selvfølgelig.

Men efter al den blæst 
omkring mig; Hvordan skulle 
jeg så kunne indrømme, det 
var opspind? Jeg valgte at 
lade som om, og jo længere 
tid der gik, des sværere 
blev det at vikle mig ud 
af det igen.

Sig det ikke 
til nogen, 

Abberline ...
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Så er 
De rar.
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Mr. 
Lees... Mr. Lees, De gør 

da grin med mig? Hvad 
med Deres ANFALD, 
mand? Jeg har jo selv 

set Dem, så stiv som et 
strygebræt, med øjne som 

møllehjul...

Nåh, 
ANFALDENE...

Kunne De godt 
lide anfaldene?

Så se bare 
her. 

Unh... Aaah-unh, aah, 
gurrh.

Sådan.
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d-d-død, 
ser 

DØDEN. 
FEM, 

hnnngh, 
fem 
år. 

Hunhhhgh, 
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Til tider tissede 
jeg i bukserne som 
en ekstra bonus.

Ja, altså kun 
som barn. Jeg havde 
fjernet det fra mit 
repertoire, længe 
inden jeg mødte 
Hendes Majestæt 
som 19-årig.

Men...
Det De 

SAGDE. ALT, 
hvad De sagde. 
Det SKETE jo.

Det var jo 
SANDT.

Åh, ja. Vi fandt 
katten under en hæk 
d. 25. maj, død af 
ukrudtsgift. Den var 

   lille og stiv; intet 
 bemærkelsesværdigt 

ved den 
overhovedet.

Jeg fandt 
på det, men det 
skete alligevel.

Er det ikke 
underligt?

Det er blevet 
koldt, ikke?

Skulle vi ikke 
tage hjem?

11

From Hell_1_DK.indd   11 31/01/08   10:09:05



Abberline...Min forestilling før. 
Det må De undskylde. Det er 
jo september, den tid på året...

Jeg ved det. Det rammer 
én, ikke sandt? Fanden tage 
september. Det rammer én.

Men jeg har 
nu altid haft 
det sådan, 

FØR det skete. 
Der er...

Hvad fanden skal 
det betyde?

Hva... 
får I jer lige 
en kigger?

Kig...? Jeg skal give jer 
kigger, skal jeg, jer 

BEGGE to!!
Lad være, 
De er jo 

pensioneret.

Det vil jeg blæse 
på. Jeg vil ikke 
have ludere på mit 
dørtrin. 

Ta' lige 
og var 

din mund, 
du!

 Årh, vi 
finder et 

andet sted. 
Han er bare
sur, fordi 
han ik' ka' 
få den 

op og stå
  mer'.

Hvad 
sagde du? Ja, 

netop.

Kom her 
og gentag 
de ord.Fred.

Din SO - din frække 
MÆFIKKE! Kom her, og jeg 
skal lave dine tarme om til 

STRØMPEBÅND!

Abberline, 
for POKKER da, 
mand, glem det!

Fanden 
til luder.
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