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Lad os opsummere: Colomer havde deponeret sine 
kontanter hos advokat Montbrison og hævet dem igen 
nogle timer før han blev pløkket…Bestemmelsesstedet 

på billetter neoverbeviste kommissæren om, at Bob  ville 
snyde sig over demarkationslinien…

 
Montbrison fandt Colomer ”meget ophidset”…ner vøs…

strømeren mente, at ”frygt” for en truende fare fik Bob til 
at fremskynde sin rejse mod Paris…Jeg så ham kun nogle 
sekunder på perronen, og han var bestemt ophidset, men 
virkede ikke det mindste skræmt…og da de dræbende 

skud ramte ham, udtrykte fjæset kun 
forbløffelse 

…dét havde han ikke ventet.

Efter at have spurgt en indfødt om vej krydsede jeg igen Saône kl. 
18:20, nu den modsatte vej…

Burma! 

Hvorom alting var, havde rejsens mål været 
Rue de la Gare 120, samme adresse som en 

døende havde mumlet til mig under dramatiske 
omstændigheder…hvad var forbindelsen 

mellem Colomer og fangen med 
hukommelsestab?Giv Hélène 

besked…

Colomer havde købt to billetter. 
Hvor for?…Sandsynligvis fordi hans 

rejseledsager kom et andet sted fra og 
nu befandt sig på banegården…Hvem 
var denne person? Pigen i trenchcoat? 

Morderen?…Hvis jeg turde tro mine 
egne øjne, var pigen og morderen én og 

samme person.
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Kommissær Ber nier havde vist mig indholdet af Colomers lommer…Han havde sine identifikationspapirer, 
rationeringsmærker, detektivbureauets visitkor t, de to togbilletter hvoraf den ene var klippet, en håndfuld 

papirlapper uden interesse plus nogle postkor t fra den anden zone, alle sammen fra hans forældre…

Ikke så meget som en 
hentydning til Rue de la 

Gare 120…

Men Bobs forældre 
boede altså stadig i 

Paris’ udkant…Hans far 
havde endda fået arbejde 

ved vandvæsenet…Jeg 
noterede forældrenes 
adresse, Villa Iris, Rue 

Raoul-Ubac 18, Châtillon, 
og besluttede at aflægge 

en kondolencevisit , 
når jeg kom til Paris. 

Strisser ne havde også 
fundet nogle avisudklip 

hos Colomer…en halv snes 
stykker…

Alle udklippene handlede om Georges 
Parry, den berømte inter nationale 

juveltyv…Parry, 
bedre kendt som 

Eiffeltår net. Parry, en passioneret løser af rebusser, 
gåder, krydsord, en elsker af brandere, 
ordspil og andre bar nlige for nøjelser, 

plejede at signere sine kup med et 
aftryk af Eiffeltår net. I 1937 havde 

jeg lagt en fælde for ham, og han faldt 
i. Men denne elegante og kultiverede 
forbryder, eksper t i tyveri af perler, 

smykker og ædelstene, var ikke rådnet 
op i fængslet.

Hvor for havde Colomer haft brug for 
dokumentation om disse gamle sager?
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Klokken 19:05 krydsede jeg Rhône.

Foruden en bemærkelsesværdig tyveriteknik ejede 
Eiffeltår net evnen til at gå gennem mure. Enten det så var 
i Frankrig eller udlandet – han forduftede tilsyneladende 
bare. Han var død i England først i 1938. Hans lig blev 

fundet, halvt opædt af krabber, på en strand i Cor nwall, 
hvor han under falsk navn holdt ferie inden det næste kup.

Eiffeltår net var 
druknet under en 

svømmetur. Endelig 
kunne juvelerere 

og strissere ånde 
lettet op. 

Men det var for tid. Hvor for 
samlede Colomer så på udklip 
om denne Georges Parry alias 
Eiffeltår net, som krabber ne 

havde ædt op for tre år siden?
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Det var i hver t fald 
ikke Eiffeltår net, der 

pløkkede Colomer!
Hæ, tjah…? Man kan aldrig vide. Så fuld af spiritisme og 
teosoffer og anden hokuspokus, som Lyon er, ville et 

enkelt spøgelse så egentlig være så mærkværdigt?

Klokken 19:15 ringede jeg på hos 
advokat Montbrison.

En tavs tjener viste mig ind på 
advokatens kontor…

Montbrison så ikke ud til at lide under 
tider nes knaphed, han lignede grangivelig sig 

selv fra Paris for mange år siden.

Hr. savskærer!

En behagelig 
overraskelse! Sid endelig 

ned, Burma! Og hvad 
skylder man så æren her i 

sin ringe bolig?
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Advokat Julien Montbrison var en talentfuld jurist, 
hur tig og udstyret med en kynisk veltalenhed, 

og desuden en hyggelig fætter…Vi snakkede om 
fangenskab. Efter et par knæbøjninger for tidens ånd 
og andre almindeligheder nåede jeg frem til det, der 

interesserede mig: Colomer.

Jeg vidste ikke, du havde været 
vidne til mordet! En grim velkomst 

tilbage til det civile liv. Men har den 
berømte detektiv så også en teori? 

Næ. 
Jeg har været 
for langt væk. 

Sæt dig nu ned, 
Burma!

Politiet tror, min 
assistent var offer for en 
hævnakt…politisk eller af 
andre grunde…og dit 
vidneudsagn 

bekræftede den 
teori… Nå, 

du er vel 
underrettet?

Mere eller mindre. Jeg 
ved, at han kom her 
nogle timer før han 

blev dræbt for at hæve 
de penge, han havde 
betroet dig. Otte-ni 
tusind francs forstår 
jeg…Det var mange 
penge for Colomer, 
der ikke havde spor 

forstand på penge. Hvor 
kom de penge fra? 

Han havde ganske rigtigt 
betroet mig pengene, men 
hvor de kom fra, ved jeg 
ikke…Tag dog en cigaret. 
Det er Philip Morris, en 

sjældenhed i disse tider. Jeg 
har lagt en lille reser ve til 

side. 

Ellers tak, jeg 
foretrækker 

piben.

Men tilbage til Colomer. Da jeg kom hjem, fandt jeg 
ham i den stol, du sidder i. Han ventede på mig. Min 
tjener vidste ikke, hvor jeg var til middag…men jeg 

skulle komme tilbage ved ellevetiden,så han havde 
fået lov at vente på mig. Hans adfærd var 
foruroligende…Har du nogensinde set 

mennesker være ofre for 
rigtig modbydelig 

angst, Burma? Jo.

Også jeg. Dødsdømte den sidste 
morgen, for eksempel. Nå, men 

uden sammenligning i øvrigt viste 
Colomer de samme tegn på angst. I 
en sådan grad, at jeg spurgte ham, 

om han var syg, og…
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Der var noget, jeg ikke for talte 
kommissæren, men som jeg 
godt kan betro dig…Jeg 

troede, han skulle bruge alt, 
hvad han ejede, til at købe 

stoffer for.

Ni tusind francs til stoffer!…Det lyder ikke 
sandsynligt…Og det passer heller ikke 
sammen…Colomer hengav sig ikke til 

bedøvelsesmidler.

Ja, jeg er jo ikke læge. Nu ikke så sur, 
Burma! Du minder lovlig meget om Colomer. 
Han stejlede også, da jeg nævnte stoffer, 
og vi havde en ret livlig ordveksling…Det 

beklager jeg nu…Nå, men kor t for talt stak 
jeg ham sedler ne uden at bekymre mig mere 
om ham. Han gav et sær t indtryk af angst og 
for virring. Stakkels mand…jeg anede jo ikke, 

at jeg to dage efter skulle læse i avisen, at 
han var død. 

Min forestilling om stoffer ne var åbenbar t forker t. Men hvilken 
teori sidder vi så tilbage med om hans opførsel den aften, hans 
behov for penge til flugten og hans helt håndgribelig eangst? 
Frygt for hævn? Gangstere, noget politisk eller ren passion? 

Passionsdrabet kan vi nok på forhånd udelukke, jeg tiltror ham 
ikke nogen amourøse forbindelser – ikke så farlige. Og politik 

holdt vist ikke den gode Colomer vågen om natten. 
 Altså gangsterhævn? 

Det er hvad kommissær  Ber nier 
er ved at tro. Han har allerede 

fundet en tidligere medskyldig til 
en bankrøver, som Bob og jeg fik 

buret inde. Men jeg tvivler 
på, hvor meget det spor er 

værd.

Er det så 
farlig en 

forbryder? 

Ikke et af Guds bedste 
bør n. Men der fra og så 
til at skræmme en mand 

som Colomer…ærlig talt, 
Montbrison: havde du indtryk 

af, at Colomer var stiv af 
skræk?  


