
Mr. Bond.

Üdvözlöm, 
jó

uram.

Kérem, Miss Murray. Önnek
csak Campion. Viszonzás-
képp szólíthatom kegye-
det„Wilhelminának”?

Pompázatos 
kilátás, 
nemde?
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Murraynél”.
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Memszáhib Mur-
  ray. Fogadja 
 üdvözletem.

Fáradjon a
fedélzetre. 

Ha már nőket 
kell eltűrnöm 

a hajómon, 
legalább le-
gyenek élet-

ben.

De a banditák, 
kapitány...

Mohamedán 
csőcselék. 

Majd én 
beszélek 

velük.

Én is az „infernális 
trupp” tagja 

lennék?

Ahogy
kívánja.

Egykori férjé-
nek nem sértette 

büszkeségét, hogy 
ön visszavette 

a leánykori nevét? 
Szegény ördög

biztos elsüllyed
    szégyenében.

A volt férjem érzései 
szerencsére már nem 

tartoznak rám, ahogyan 
magára sem.

A kapitány 
ugyebár 

hamarosan 
ideér?

Remélem, bár ön jobban 
 ismeri, lévén ő az infer-

nális trupp egyetlen 
tagja, akit sikerült

beszerveznie.

Úgy tudom, idült
agylágyulásban 

szenved.

Kissé excentrikus személyi-
ség, de legalább illedelmes.

Drága hölgyem, mit 
felelhetnék erre? Múltja 
száműzte önt a tisztes 
társaságból. A válás 

még hagyján, de az 
a másik ügy...

Megbecstelenítette 
egy bevándorló...  

a többit hagyjuk is. 
Nem az ön hibája, de

hát az emberek plety- 
      kásak, nemde?

De.

Pletykásak.



Fel a fejjel! 
 Felettesem
 révén Anglia 
így is hasznát 
     veszi
kegyednek.

Ó, igen. A titokzatos 
úriember, akinek csak 

monogramját ismerjük: 
Mr. M.

Mindketten 
jól tudjuk, hogy 
Mycroft Holmes 

az. Miért nem
ismeri el?

Ez puszta találgatás 
kegyed részéről, kegyedet 

nem érintő dolgokról.

Ön csak találja meg 
azt a fickót Kairóban. 

Vagy ami maradt belőle. 
Közölje vele, hogy a 

hazája szólítja...

...egy infer-
nális truppba. 
Ne aggódjon, 
Mr. Bond. Nem 
fog csalódni

bennem.

Őszintén remélem. 
Nehéz időket élünk, 

rémálmoktól gyöngyözik
a Birodalom 

homloka.

Ön kulcsszerepet 
játszik Anglia meg-

mentésében. Haladék-
talanul lásson neki. 
Századunknak lassan 

bealkonyul...

...az ön hintó-
ja pedig meg-

érkezett. 



Kairó, 1898. június.


