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Dullen 
var der 
også… Men 
i hvilken 
tilstand!

Prof arbejde!

Ækelt!

Jeg 
var helt 
tom i 

hovedet…

Pete… En arcturiansk spion er 
trængt ind i byen… Indtil nu er det 

lykkedes os at holde det 
hemmeligt… Der skulle nødigt 

opstå panik…

HVAD!? En arcturiansk spion?… 
Hvordan er han kommet forbi 

forsvarets satellitter?

Et mysterium… 
Men vi ved hvad 

han er ude efter…  
Noget han sandsynligvis 

allerede har fået 
fingre i…

Såe?… Og 
det er?…

MAJORENS 
HJERNE!! Ja… 

En dag 
skulle det 

ske!

Men… Jeg så majoren i 
Homøo-nyhederne 

i morges…

En Androideklon… 
Pete… 

Vi sidder i det til op 
over begge ører… 
Vi må ha' fat i den 
hjerne inden Arctu-
rianerne begynder 

at snitte i den!

Og pigen?… Hvad er hen-
des rolle i alt det her?

Majoren elskede hende 
vildt og inderligt… Og det 
skulle hun undgælde for.

Jeg nød disse 
robotdiskussioner!…
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Jeg måtte tilbage til mit kontor…  

Jeg var nervøs for hvad jeg ville finde i kufferten…

Jeg kastede et
blik igennem  
sideruden… I 

sidste øjeblik!
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Jeg fik ram på hans bil… Men ikke på 
ham selv… Han flyg-

tede ad 
antigrav-
skakten

…Opad, mod 
overfladen.
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2. Del af Dan O’Bannon tegnet af Mœbius

Resumé: Jeg forfulgte overfaldsmanden opad gennem 
A.G.-skakten indtil vi nåede overfladen og astro-havnen.

var der ikke nogen 
grund til at holde sig 

tilbage!

Prøv nu lige at 
stå stille!…

Han var en ganske almindelig dræber og iført lejemor-
der-laugets obligatoriske dragt… Jeg vidste at den slags 
ikke lagde nogen følelser i deres arbejde, men når nu 

chancen bød sig… Så åbenlyst…
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Du spytter 
ud nu!

 Hvem betaler
 dig?

Jeg ved ikke noget!! 
Jeg afhentede ordren og
 pengene i Kill-centret… 
i en lukket kuffert…

Ding dong… 
Ryd zone 64 7 
az… Nedtælling 
påbegyndes nu…

Okay… Du er
 en flink fyr… 

Jeg har besluttet 
at give dig
 en chance…

…Hvis du kan løbe under 
og forbi rumskibet, 
la'r jeg dig slippe…
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