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28. juni, kl.11…

Mordforsøget på Georges Gerfaut fandt ikke sted lige med
det samme, men alligevel ret hurtigt: 
Tre dage senere.

Han skulle satse på 3, 7 og 12.

Der var sat kampvogne og fly ind mod 6000 oprørske bolivianske bønder.

En eskimo var blevet slået ned, da han forsøgte at få en Boeing 747 til at flyve til Nordkorea.

En trawler fra Bretagne med 
11 mand om bord var forsvundet.

En hundredårig erklærede på sin
fødselsdag, at hun ville stemme på
venstrefløjen.

Regeringen planlagde et
nyt hurtigtog.

Båndoptageren spillede Tal Farlow.

En hund var blevet bortført af rumvæsner 
lige for øjnene af dens ejer, en ledvogter 
fra Bas-Rhin.

I stil med en mode fra The West Coast USA's vestkyst havde et par forsøgt
at gennemføre et samleje offentligt på en fransk strand ved Middelhavet, men
var blevet stoppet af politiet og arresteret.

Båndoptageren spillede Lee Konitz og Lennie Tristano. Klokken var 14.

9.45

Der er te i termokanden,

pigerne er i sk
ole (deres sidste

skoledag). Der er kold steg i 

køleskabet - har betalt Mana - 

Jeg kommer tilb
age i eftermiddag 

(kufferter) Anden fremvisning 

18.00 i Autregon ,hvis du har lyst 

og tid. Aviserne og posten ligger 

i dagligstuen.
Knus
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Den næste morgen stod alle tidligt op og tog af sted på ferie.

Er der 
fjernsyn der, 

hvor vi skal hen? 
Hvad skal du med 
et fjernsyn? Du har 

måske tænkt dig at se 
tv-avis? Eller at lære 
noget ved at kigge 

på fjernsynet?

Fjernsyn findes kun for 
at sælge alt muligt lort!

Hold op med 
at være så 
dum, far!

En af de mænd, der den 30. juni vil forsøge at dræbe
Georges Gerfaut, sad den 29. juni kl. 11.50 i en Lancia
Beta Berline 1800, som var parkeret halvtreds meter fra
indgangen til den ejendom, hvor Gerfaut boede.

Manden var opslugt af et tegneserieblad med historier 
om superhelte som Captajn Marvel, den frygtløse Daredevil 
og Spiderman.

Skiftende følelser afspejlede
sig i hans ansigt.

Han gik op
 i læsninge

n.

Du lugter af fedt!

Friture! Friture! 
Portnersken lavede pomme
friter. Han er taget på 

ferie i en måned. 
Jeg har adressen.
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Du har ikke 
fortalt, hvordan det gik på

kontoret i går?
Da jeg kom, var der en masse ballade på trappen. 

Charancon havde låst sig inde på sit kontor, 
og fagforeningsfolkene kæftede op! Den stalinistiske 

bureaukrat ville til at hive Charancon ud, 
men så foreslog jeg at sætte ild til 

det hele, ødelægge computeren 
og hænge Charancon!

Hold op med 
at være 

så åndssvag! 

Hvis vi kører hurtigt,
kan vi være der i

aften.

Årh, for fanden! Pis! Han kan vente! 
Vi skal have noget at æde først. 
Og bagefter skal vi lege turister. 

For helvede da!

Monsieur
Taylor sagde
"hurtigt", Carlo.

Taylor! 
Hvad er det med
ham Taylor? Han
har ikke noget at
skulle have sagt!
Taylor! Han kan
rende mig, ham

Taylor!

Altså Carlo, 
helt ærligt, 

så stinker du af
fedt og friture.

Hvor kan 
du bare være
irriterende!

Der var to metalkasser i bilens bagagerum. I den ene var 
der tøj, toiletsager, en science fiction-roman på italiensk, 

tre slagterknive, meget spidse og skarpe, 
et hvæssestål, en ivrig brugt garotte med

aluminiumsgreb og tre 
dertil hørende klaver-
strenge, en læderbe-
trukket Totenschlager 

af bly, en 
Smith og Wesson 
revolver, model 

1950, kaliber .45, en 
Beretta 70T automat-
pistol med lyddæmper.

I den anden kasse var der 
nogle overtræksdragter, to par
gummihandsker og forskellige 

flasker kemikalier, så som saltsyre og kloroform, seks meter tynd 
nylonsnor og en automatisk SIG P210-5 9mm målskydningspistol.
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Der er et flot slot 
på vejen, Bastien, 

det vil jeg 
gerne se.

Okay.
Hvis du
gerne vil.

Oven på instrumentbrættet lå en lærredstaske, der
indeholdt en højpræcisionskikkert, en M6 Springfield af
den slags, der bruges af af US AIr Force, en .22 
tromlerevolver og et oversavet jagtgevær, mærke ukendt,
men god på klods hold. I bagagerummet lå en solid
trækasse, som blev brugt til opbevaring af de 
forskellige slags ammunition.

Gerfaut havde været så klog at starte sin 
ferie den 29. juni, og undgik derved trafikpropper.
Dette træk og motorvejene gjorde, at det kun tog
dem kun syv timer at nå frem. Det til trods for, at
de havde kørt i et adstadigt tempo og spist en
dejlig frokost undervejs.

Fjernsyn!  
Fjernsyn… Georges!

Om aftenen den 29. juni gik de i seng i det hus ved havet, som de havde lejet. 
Den næste dag ville man forsøge at myrde Georges Gerfaut.

Næste dag. Kan du lide
huset?

I guds navn, 
hvorfor kan vi ikke
finde et ordentligt

hotel?
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Det har ikke noget formål 
at diskutere det! Hvis du ikke

kan lide det her, så tag
tilbage til Paris!

Jeg kan bare
ikke lide det,
for helvede!

Hold op 
med at 
bande!

Okay, huset er elendigt, men 
vi er vel heller ikke taget til stranden

for at sidde herinde og
glo hele dagen!?

Det bliver bare
værre og værre

hvert år! Og hvert år beslutter 
du, at vi aldrig skal sætte   

vores ben her igen, og du  
nægter at se på andre huse. Og 

hver gang siger du så i sidste
minut, at det da ikke var så slemt   
sidste år, og at min mor skal finde 

et hus! Og så er der ikke noget   
at vælge imellem!

Din mor er 
en idiot!

Okay, min mor er en idiot, 
men vi skal spise morgenmad
hos hende, og du gør mig 
den glæde at være barberet     

og høflig.

HVAD?

Det ender med, at jeg en
dag bliver skingrende
sindssyg, uden at du
opdager det.

Hvis det gør
nogen forskel,
skal jeg nok
opdage det.

Virkelig
morsomt!

Og fjensynet?

Vi kan ikke
modtage noget her.
Det kræver en
udendørs
antenne.

Der er 
en oppe  

på 
skor stenen! 

Okay, jeg lejer 
et fjernsyn.

Hvornår?
Hvornår?

I eftermiddag!

Gerfaut vaskede og barberede sig. Derefter begav famillien sig 
til fods hen til Béas mor, hvor de spiste morgenmad.

“Du har lovet at leje et fjernsyn”, mindede pigerne ham om, da 
de havde sagt farvel til den forfærdelige gamle kone.

Gerfaut tog Mercedes'en for at leje et fjernsyn.

På tilbagevejen overhalede han en Lancia Beta Berline 1800. 
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Gerfaut sluttede sig til Béa og pigerne på stranden. Klokken var fem.

Rædselsfuldt! 
Og hvordan ser det ud 

om tre dage?

Nu har jeg ledt
efter jer i to

timer!

Har 
du lejet 

et fjernsyn, 
far?

Så I kan sidde 
og glo på ligegyldigt
hvad, fordi I ikke kan
kende forskel på de
regionale nyheder og

Anthony Mann.

Hold op med 
at være så
åndsvag!

Béa: Béatrice Gerfaut, født Changarnier, katolske og 
prote stantiske forfædre fra Alsace og Bordeaux tilhørende 
det bedre borgerskab. Uddannet i audiovisuel teknik ved 
universitetet i Vincennes, har haft en helsebutik i Sévres 
og ernærede sig nu som freelance pressekonsulent.

Okay… så går jeg ud    
og drukner mig!

Ja, gør 
det!

Pis og lort! Gerfaut vadede uden større fornøjelse ud i det kolde vand. Han 
stoppede kort op, da hans nosser blev våde, derefter hans 
pik og så navlen.

Han er 
på vej ud til

flåden!
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