In de nacht van vrijdag
2 februari 1761…

Een weg bij Montfaucon,
ten noordwesten van Parijs.

Ik houd niet van
deze plek.

Ik kan je niet helpen met
die modder: dat verdomde
been hindert me.

Goed, ouwe veteraan! Ik zal
de tonnen tot vlak bij het
slagveld rollen, licht me bij!

De kalkputten zijn nog ver weg.
Gebruik de zweep voor de ratten en
honden en vergeet niet dat we ook
een bijl bij ons hebben.

Het stinkt hier, en ik
voel een aanwezigheid…

Welke infectie…

Dit is een mooie
plek voor ons. Al
het dode vee van de
stad en omgeving
vind je hier…

In de zomer, als het stormt
ruik je het zelfs in Parijs, tot
aan de Tuilerieën!

Laat het ongedierte er
nu maar om vechten...

?
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Maandag 5 februari 1761…
Je ziet er bedroefd
uit, ruiter.

Hôtel de Gramont, kantoor van
het hoofd van de politie...

Droef als
de dood!
Goedendag…
Nicolas Le
Floch voor
meneer de
Sartine…

We zien elkaar
spoedig weer,
zeker weten!
Hahahaha!

Ik ben blij dat ik
je weer terugzie.

Meneer… u heeft me
opgeroepen voor een
onderzoek?

Ik heb je 15 maanden in de gaten gehouden
en ik heb alle reden om tevreden te zijn
over je. Je bent discreet, doordacht en
nauwkeurig, dat is essentieel in ons beroep.

ik kom gelijk ter zake.
Commissaris Lardin is sinds
vrijdag vermist. Ik weet niet
wat er gaande is en ik heb reden
om me zorgen te maken.

Onthoud goed
wat ik je ga
toevertrouwen.
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Lardin genoot veel
vrijheid, heel veel
vrijheid misschien…

Hij deed een onderzoek
naar commissaris Camusot, chef van het
departement criminaliteit. hij wordt al
jaren verdacht van het beschermen van
clandestiene apotheken.

Iedereen weet dat de grens
tussen noodzakelijk gebruik van
informanten en verwerpelijke
compromissen nogal smal is.

Een deel van de in beslag
genomen bedragen komt bij
de politieofficieren terecht

je bent een goede leerling
van meneer de Noblecourt!
Complimenten.

Lardin werkte ook
nog aan een andere
zaak waar ik niet over
mag praten.

Deze sesam
opent alle
poorten voor
je…

Je hoeft alleen
te weten en te
herinneren dat het
groter is dan wij.
… ook die
van gevangenissen.

Ik heb een
buitengewone
volmacht opgesteld
die je de macht geeft
om alles te
onderzoeken en
om steun van de
autoriteiten te
ontvangen

De inspecteur van
moordzaken en inspecteur
van stadswacht zijn op de
hoogte. De politiekapiteins
kennen je allemaal.

Ik onderschrijf
je keuze. Breng vanaf nu
verslag aan me uit van
alles wat u onderneemt en
houd uw onkosten bij.

Ik wil graag over
inspecteur Bourdeau
beschikken om me bij deze
zaak te assisteren.

Los dit mysterie
voor me op…
en vergeet
niet dat u mij
vertegenwoordigt.

Meneer…
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Hoe verloopt deze
carnavalsperiode,
inspecteur Bourdeau?

Bij le Châtelet…

?

Overal ongeregeldheden,
en een paar in de Seine
geworpen lijken…

Meneer de Sartine heeft
me toegestaan om over
ondersteuning te beschikken.
Eigenlijk vroeg ik om iemand
die me assisteert.

Ik heb zelfs een naam
genoemd… de uwe.

Wat verschaft
ons het
genoegen?

ik heb u in de gaten
gehouden sinds u bij ons
begon. Ik wist altijd al dat u
het snel ver zou schoppen.
Ik ben heel blij voor
u, meneer.

u en… de
verdwijning
van commissaris
Lardin.

Ik voel me vereerd
dat u aan mij hebt gedacht
en ik wil graag voor
u werken.

Goed, doe zoals ik
om de stank van de
diepe kerkers te
vermijden en neem
wat van mijn tabak.
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Ik wil graag het
lijkenhuis bezoeken.
We moeten alle
mogelijkheden
onderzoeken…

Bedankt…

In het lijkenhuis…

Eens zien of we hier
het lijk van Lardin
zullen vinden…
?

Meneer, het is nog
geen bezoekuur
en kijk daar eens…

Dokter Semacgus,
mijn vriend, wat
doet u hier?

Nicolas?

Mijn dienaar,
Saint-Louis, is sinds
vrijdag verdwenen
en ik maak me
ongerust

Sinds vrijdag?
Vreemd toeval…
Lardin heeft me een
pas gegeven, waarmee ik
elk moment in het lijkenhuis
mag om de lichamen te
onderzoeken.

Dokter, het lijkt me
niet dat we ons gesprek op
deze plek voort hoeven
te zetten

dokter Semacgus,
mogen wij uw verklaring noteren?

Ik zie hier
niet het lijk dat
we zochten.

Gaat u met ons
mee naar het bureau?

Vat dit niet
verkeerd op, maar
wat geeft u het
recht om…

Ik heb de uitzonderlijke
volmacht van meneer
de Sartine.
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uitgenodigd door
wie? Een vriend? Een
bekende?

En, dokter,
wat heeft u te
verklaren?

Ik was uitgenodigd
door Guillaume Lardin,
wat me overigens best
verbaasde. Hij had me nooit
eerder gevraagd.

Vrijdagavond was ik
uitgenodigd bij La Paulet, in
le Dauphin Couronné, Rue du
Faubourg-Saint-Honoré,
door een vriend.

Is Lardin
weggegaan
met u?

Tegen drie uur in de
ochtend vond ik noch mijn
rijtuig, noch Saint-Louis.

Nee, hij was al veel eerder
weggegaan, na een schandaal
tussen hem en mijn buurman,
dokter Henri Descart.

Lardin was door het dolle
heen, hij schuimbekte. Hij
beschuldigde Descart
van vreemdgaan met zijn
vrouw…

Meer details heb ik niet, ik ging
naar boven met een meisje.

Hoe heette dat
meisje?

La Satin…

U bent blijkbaar
de laatste persoon
die hem heeft gezien.

Ik moet u waarschuwen
over nog een andere
verdwijning. Commissaris
Lardin is sinds vrijdagavond
niet meer gezien.

Het moest
gebeuren.

Dat was alles,
dokter… in ieder
geval voorlopig.

Wat bedoelt u?

Wat Saint-Louis
betreft, we gaan
hem zoeken. Dat
beloof ik.

ik wil mevrouw
Lardin spreken,
inspecteur.
Dat Lardin, met zijn
houding, het soort mens is
dat problemen aantrekt. Ik
maak me meer zorgen om mijn
dienaar, die u lijkt te zijn
vergeten.

Voor een eerste
verhoor heb je het
niet slecht gedaan
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Ik woonde bij hen na mijn
aankomst in parijs: ik moet
daar nog iets regelen.

En we profiteren ervan om meer
te weten te komen en zien hoe zijn
echtgenote het opneemt..

Rue des Blancs-Manteaux,
in de wijk Saint-Avoye.

Hij weet alles,
Louise…

Weet ik, hij heeft een
vreselijke scène
gemaakt.

?

Maar goed, Henri, wat is
de reden dat je hier bent?

Het is een val. Ik mag je
niets vertellen… Heb je geen
lawaai gehoord?

marie!

Nicolas, ik weet niet
meer wat te doen.
Die vrouw maakt me
doodsbang…
Nog niet…

Huff!
En mijn vader? Heb
je al ontdekt wat er
gebeurd is?

-9-

Ze heeft Catherine
weggestuurd, onze
keukenmeid, een tweede
moeder voor me.

