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Dette syn er ikke 
ualmindeligt på 

Selvmordsallé. Alle, uanset 
stand, kan se blodet flyde… 

Den, der tager imod 
slagene, er John Difool. 
Han er indehaver af en 
klasse R-licens som 
privatdetektiv.

Nej! 
Ikke  
det!

Hvorimod 
angriberne 
er maskere-
de og altså 
umulige at 
identificere… 

Aaaoouv!
Hjælp!

Tal!

Kom så! 
Dræb 
ham!

til 
maskinen 
hurtigt!

DEN RØDE RING
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Fra Selvmordsallé 
er der et langt, direkte 
fald lige ned i den store 

syresø, 
som opløser alt… 

Uuuuh! 
Så 

kommer 
der 

flere!

Se! 
En selv- 
morder!

Det var 
osse længe 

siden.

Koskich! 
Hent mit gevær! 
Denne gang skal  
jeg have ram 

på én!

Frem 
med 

geværet!



51

Som 
sædvanlig 
inspirerer 
et fald i 
døden fra 
Selvmords-
allé til 
en hel 
epidemi af 
selvmord… 

Nej! 
Dét er 
en selv-
morder!

Dét 
er 
ham!

Satans 
osse… 
neeej!

Vil du så 
ud med 
sproget…?!

Mindre end 
tredive 

sekunder 
før 

syrehavet!

Jeg… 

Jeg 
skal nok 
fortælle 

alt !!

Jeg 
har 
ham!
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Nå?! 
Hvor har 

du så 
gemt den? Host! 

Lige… 
et 

øjeblik… 
mit 

hjerte… 
det… 

Piloo 7 CK! Stop! Politiet!

Send dem 
en lille hilsen! 
Så falder de 
nok til ro!

Forbier

Strømerne

Faens! Lige 
hvad der 
manglede!

Skyd! 
Ellers er det 
omstrukturering!
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Opsamleren hyler! 
Så lever han! 

Den mand 
er heldig!

Jamen… 
Jeg 

kender 
ham!

Han hedder John Difool, detektiv med klasse r-licens, 
kontor i Ciudad Rosa… En skiderik, men en god meddeler!

Er det alt, hvad der 
er tilbage af de tre 
maskerede 
mænd? En dag 

brænder 
identifikatoren 

sammen!

Obduktions-
kassetten, 

Py!

OK, jeg indspiller…! 
Nå, den overlevende 
fra Selvmordsallé 
beærer os med 

sin opvågen…! 
Hej, John!

Pfyh! Hvem var 
det svin, der ramte 
mig med sit missil?

Ja, vores ”hilsen” var 
måske lige lovlig 

hjertelig, 
men dine 

venner havde 
en Cogan 45.

Jah, 
det så 
jeg! 
De 

svin!!

Og nu venter 
du vel på at 

høre min version 
af historien, 

lige fra 
begyndelsen?

Alt var 
roligt i 

den store 
underjordiske 

by… 

Det var 
altså en 

smuk maj-
morgen… 

Nu er vi  
ved centralen. 
Vi kan tale om  
alt det på mit 

kontor.
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… Og her på dagen før D-dag, den politiske 
festdag, hvor præsident-kloningen finder sted… 

Al den uro! 
Central stoc 117… 
Skidt, når man 
gerne vil holde 
hovedet koldt… 

Det hele 
begyndte 

i går 
aftes… 

… Overfor de iskolde 
politirobotter… 

Jeg sad stille og roligt 
og skyllede min mad ned 

med en 
erstatnings-bourbon, 

da… 

Stille, 
Deepo!

De er John Difool? 
Jeg venter dem her 
om en time til 
en vigtig sag… 
Hm… bolig 77 16 45… 

Sektor 28, 
Bellevue-

området… slut!

Hendes glorie, hendes accent… hun kom uden tvivl fra 
overklassen oppe nær overfladen. Sagen lugtede af 

penge. Hun lugtede af noget andet… , men min næse må 
have været stoppet.

Ud fra koordinaterne 
må det dreje sig 
om fru Nimbea 
S. Quinq… 

Netop! Knap ti minutter senere stampede jeg på tæppet i hendes lejlighed… 

Øh… Jeg er 
John Difool,

den 
privatdetektiv, 

som de… 

Det ved 
jeg. 

Kom ind 
og 

sid ned.

Mit navn er Nimbea Super Quinq. Jeg 
har brug for en livvagt til en udflugt til 
den røde ring. Jeg regner med, at de 

kan klare det… 

Hvad? 
Den 

røde 
ring!?!

De har lov 
til at sige nej. 
Kontrakten
 ligger dér.

Halvtreds kublar! 
For det beløb 
ville jeg såmænd 
tage med hende 

til helvede.
Præcis 

ved midnat. 
Ellers  
får de 

ikke noget 
honorar!

Halvtreds Kublar !!? 
Og de skal være her 

hjemme præcis ved midnat?


