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Prolog
Marts 1959
Den sandfarvede bil, der blev anvendt til pengetransporter, kørte ind på det indhegnede område
omkring Mannerlings Kemikaliefabrik nogle få kilometer syd for Granite City i Illinois.

Det var onsdag, koldt og blæsende, og klokken var ti minutter over ni. Bilen standsede foran
regnskabskontoret, der var placeret i en fløj til bygning nr. 4 ud mod østporten, og chaufføren,
Felix Marik, steg ud i den kolde morgenvind og låste bagdørene op. Vagtmandene – Walter
Macklin og Lloyd Fosbury – steg ud med adskillige tomme pengesække og gik ind i
regnskabskontoret.
Netop da Marik gik om på siden af bilen, kom to unge mænd til syne. De havde brune mapper
med, og de gik langsomt hen mod ham. Den kraftigste af de unge mænd havde på overfrakken det
trekantede blå og hvide identitetsmærke, som var en forudsætning for overhovedet at komme ind
på fabrikkens område. Med sorte bogstaver stod: M. R. Roberts, – men mandens rigtige navn var
Steve Kilduff. Han bar en falsk moustache og havde noget i munden, som fik hans kinder til at virke
tykke og oppustede. Hans ledsager, der var ret tynd, havde en så kraftig make-up, at det til
fuldkommenhed ændrede hans udseende og helt dæmpede den solbrændte ansigtsfarve. På hans
identitetsmærke stod: D. L. Garfield. Hans rigtige navn var Jim Conradin.
Kilduff sendte chaufføren et muntert smil, da de gik hen til bilen.
– God morgen.
– God morgen, svarede Marik halvsurt.
– Sikke en hundekulde, hva’?
– Ja – mon ikke?
Medens Kilduff jovialt snakkede med chaufføren, gik Jim Conradin hen foran bilen. Hans let
skælvende hånd gled ned i frakkelommen. Så bøjede han sig ned og pressede noget, han holdt
skjult i hånden, hårdt mod ét af dækkene. Han gik et par skridt tilbage og nikkede til Kilduff, der
spændt og dog tilpas diskret iagttog ham.
Kilduff gned hænderne mod hinanden, som om han frøs. – Hvad mener du om en kop kaffe, inden
vi skal på arbejde, Dave?
– Det lyder godt, svarede Conradin. Han forsøgte at beherske den nervøse sitren ved munden, der
kunne forråde ham og kammeraten.
De gik bort fra bilen og forbi døren ind til regnskabskontoret. I samme nu kom Macklin og Fosbury
ud derfra med pistoler i hænderne og bærende på sække, der nu var blevet fyldt med
pengesedler. Kilduff og Conradin værdigede dem ikke et blik. Marik låste døren op, satte sig ind,
startede og kørte hen mod den østlige port.
Kilduff og Conradin gik tværs over vejen og langsomt over parkeringspladsen, hvor en seks år
gammel DeSoto holdt parat.
– Lige på minuttet, fastslog Kilduff tilfreds.
– Jep.
– Hvordan står det til med dig?
– Det går.
De nærmede sig nu DeSoto-bilen, og Conradin forstærkede sine skridt. Han gik et lille stykke foran

Kilduff, da en af vagtmændene – Leo Helgerman – kom til syne mellem to parkerede biler. Det
virkede, som om han pludselig var skudt op af jorden.
Conradin standsede brat, og han og Helgerman betragtede hinanden stift. Vagtmandens øjne
havde et køligt, spørgende udtryk. Conradins øjne brændte af angst. Kilduff stillede sig ved siden
af Conradin, forsøgte at smile naturligt og afvæbnende og finde på en passende bemærkning, der
kunne bortlede enhver mistanke.
Men det var allerede for sent. Conradin gik videre, og lynhurtigt ramte han Helgerman med et
håndkantslag. Uden en lyd sank vagtmanden sammen på den kolde asfalt.
Kilduff gjorde et spring fremad, greb Conradin i armen og drejede ham rundt. – Din kraftidiot!
brølede han. – Hvad skulle det være godt for?
Conradin rystede som i krampe. Hans ansigt glinsede af sved. – Jeg ved det ikke, svarede han
tonløst.
Kilduff kastede et hurtigt blik på Helgerman og blev klar over, at manden i hvert fald ikke var død.
Han trak Conradin hen mod den gamle DeSoto, åbnede døren og skubbede ham ind. Selv satte
han sig ved rattet. Starteren brummede lidt opgivende, indtil motoren kom i gang. Vognen kørte
hen mod den vestre port.
Conradin sad med hænderne knuget om hinanden. Sveden løb ned på hans hvide skjorte og
opløste sminken i ansigtet og på halsen. Stadig rystede han som i krampe.
– Er du så bange, at du helst vil være fri? sagde Kilduff sagte og bidende. – Er du ved at få kolde
fødder?
– Åh Gud, hviskede Conradin hen for sig. Han så anspændt fremad, men passagen gennem porten
frembød ingen vanskeligheder af nogen art …
Den stjålne gule lastbil, hvorpå der stod: Dave’s AutomobilvÃ¦rksted, holdt parkeret ved en
trægruppe mellem fabrikken og hovedvejen.
Tre mænd sad anspændt ventende i førerhuset. De var iført gråt arbejdstøj. Chaufføren, der hed
Gene Beauchamp, sagde: – Hva’ nu, hvis det forbandede dæk ikke eksploderer, som vi har
planlagt?
– Bare rolig, svarede manden i midten. – Det skal nok eksplodere.
Hans navn var Larry Drexel.
Han så på uret. – Nu skulle de køre ud gennem porten. Vi må hellere gøre os parat.
Fra lommerne fremdrog de groteske masker, som de hurtigt tog på. Drexel og den tredie af
mændene – Paul Wykopf – fandt deres pistoler frem.
Drexel sagde: –All right. Så går det løs!
Beauchamp startede bilen. – Jeg gad nok vide, om alt er forløbet planmæssigt, bemærkede han.
– Det ka’ du bande på!

– Bare der ikke har været uforudsete vanskeligheder.
– Hold da kæft, mand! Både Kilduff og Conradin kan det hele udenad!
– Nå ja – for pokker. Jeg har lidt nerver på. Det er der vel ikke noget at sige til?
– Vi har alle nerver på, svarede Drexel. – Men la’ os ikke skabe os som pattebørn.
Wykopf bøjede sig ivrigt frem og så gennem træerne pengetransportbilen nærme sig.
Drexels hånd knyttedes hårdt om pistolen.
– Punkter så, elendige dæk, stønnede han.
Og dækket punkterede.
Den tunge vogn kom ud af kurs og slingrede mod venstre. De kunne se, at chaufføren kæmpede
for ikke at miste herredømmet over vognen, der omsider kluntet gik i stå.
Bildøren blev åbnet, Marik steg ud, undersøgte skaden og råbte et eller andet til vagterne inde i
vognen.
Drexel sagde blot: – Kom!
Beauchamp kørte lastvognen ud fra dens skjulested og standsede lige foran den anden bil. Inden
lastbilen holdt helt stille, var Wykopf og Drexel sprunget ud og stod i næste nu foran Marik, der
fortvivlet forsøgte at få fat i sin pistol. Men inden det lykkedes, pressede Drexel sin revolver ind
mod hans bryst, Mariks hånd faldt slapt ned, og Drexel tog pistolen fra ham og stak den i sin
lomme.
Han sagde koldt og skarpt: – Hvis du helst vil undgå, at jeg skal blæse hjernen ud på dig, må du
sørge for, at vagterne kommer ud af bilen – ubevæbnede. Er du med?
Beauchamp krøb ud af førerhuset, da Drexel og Wykopf skubbede Marik hen mod bilens bagdør.
Inde fra vognen lød Lloyd Fosburys stemme: – Hva’ pokker er der galt, Felix?
– Overfald, svarede Marik hæst. – I skal komme ud – ubevæbnede.
– Er du gal, mand?
– Du hørte godt, hvad han sagde, indskød Drexel. – Hvis ikke jeres ven her skal plaffes ned, gør I
bedst i at adlyde … Er I med?
Et øjeblik var der helt stille inde i vognen. Så sagde Fosbury: – Ja, vi har fanget den!
– Lås så dørene op, sagde Drexel til Marik.
Han adlød. Drexel tog nøgleknippet fra ham og gjorde tegn til ham om at gå lidt til side. Han råbte:
– Åbn dørene på klem og kast pistolerne ud! Det bliver værst for jer selv, hvis I forsøger på at
snyde os.

Den ene dør gled forsigtigt op, og Drexel og Wykopf holdt vejret. To pistoler ganske magen til den,
Marik havde haft, blev kastet på jorden bag bilen.
– I har ikke flere derinde? forhørte Drexel sig.
– Nej, svarede Macklin, den anden vagtmand.
– Godt – kom så ud med hænderne i vejret!
Vagtmændene trådte ud af bilen. Drexel nikkede til Wykopf og sagde kort: – Du holder øje med
dem!
– Ja.
Drexel gjorde tegn til Beauchamp, og de to mænd gik ind i bilen.
De havde melsække over armen, og nu begyndte de at stoppe pengesedlerne i dem. Da alle
pengene var anbragt i sækkene – det drejede sig om lidt over 750.000 dollars, men det vidste de
ikke på det tidspunkt – stod de atter ud, bar sækkene hen til den stjålne lastbil og lagde dem ind i
vognen. Drexel gik tilbage til Wykopf, der holdt de tre mænd i skak.
– Ind i bilen med jer, befalede han kort. Han og Wykopf skubbede dem brutalt ind. Drexel
skubbede døren i og låste med den nøgle, han havde taget fra Marik. Skødesløst smed han
nøgleknippet ind på førersædet, da han og Wykopf gik forbi.
Hurtigt satte de sig ind i lastbilen. Beauchamp fik vognen vendt. De kørte hen ad udkørselsvejen
mod motorvejen …
En halv kilometer mod syd i et ret øde område sad Fred Cavalacci nervøst i sin gamle Chevrolet
station car og ventede.
For mindst tyvende gang i løbet af 10 minutter så han på sit ur og derpå hastigt ind i bakspejlet.
Nu så han lastbilen nærme sig.
Cavalacci stod ud. Lastbilen kørte op på siden af den gamle Chevrolet, og Drexel, Wykopf og
Beauchamp stod ud af førerhuset. Drexel sagde tilfreds: – Det er lige på minuttet, hva’, Fred?
Cavalacci nikkede. Sækkene med pengene blev båret ud af lastbilen og anbragt bag i den gamle
bil. Tre biler kørte forbi, men ingen bemærkede noget usædvanligt.
Da sækkene lå, som de skulle, bredte Cavalacci en presenning over dem.
De sikrede sig, at ingen bil nærmede sig fra nogen kant. Så satte de fire mænd sig ind i bilen.
Cavalacci kørte hurtigt mod øst i retning af Collinsville, hvor Kilduff og Conradin ventede på dem.
De havde tilbagelagt næsten en kilometer i fuldkommen tavshed, før Cavalacci så på Drexel, der
sad ved siden af ham, og sagde med en stemme, der dirrede af bevægelse og ærefrygt: Vi klarede
det. Vi klarede det virkelig!
– Gu’ gjorde vi så, svarede Drexel.

Han smilede og vendte sig om og betragtede Wykopf og Beauchamp på bagsædet. Så begyndte
han at le en dæmpet, triumferende latter, der kaldte smilet frem hos de øvrige. *

Kuppet var gennemf&#xf8;rt og ufejlbarligt. Alt gik, som det skulle, de seks forbrydere efterlod
ingen spor, og politet m&#xe5;tte efter noget tid henl&#xe6;gge sagen som uopklaret. Men efter
11 &#xe5;r d&#xf8;r tre af de involverede forbrydere under mystiske omst&#xe6;ndigheder, der
kategoriseres som h&#xe6;ndelige uheld &#x2013; men der er andet og mere p&#xe5; spil, og den
ukendte h&#xe6;vner er f&#xf8;rst lige begyndt ...

Bill Pronzini (f. 1943), amerikansk forfatter. Pronzini fik sin litter&#xe6;re romandebut i 1971 med
romanen &#x22;The Stalker&#x22; (udgivet i Danmark under titlen &#x22;Den ukendte
h&#xe6;vner&#x22;) og har efterf&#xf8;lgende udgivet et v&#xe6;ld af romaner, f&#xf8;rst og
fremmest i krimi- og sp&#xe6;ndingsgenren. Han har i l&#xf8;bet af sin forfatterkarriere vundet
flere priser og blev allerede med sin debutroman nomineret til en Edgar Award.
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