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Mei 1948, ergens boven
de Baltische Zee.

Eagle Leader,

objectief in zicht.

Begrepen, Eagle 2.
Alle andere Eagles,
open de luiken. Norma
Jeane gaat als eerste.

Dit is Norma
Jeane. Wacht op
ons signaal.
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Aby, strepen op 10 uur
hoog. Zie je ze?
Condensatiesporen
in het luchtruim.

??

Dat zullen onze
‘kleine vriendjes’
wel zijn.*

Negatief. Deze missie kreeg geen
luchtsteun en ik heb vernomen
dat de Russen een tekort
aan vliegtuigen hebben.

Wat zijn
het dan?

* Bijnaam van de jachtvliegtuigen die de bommenwerpers escorteerden.
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Russische jets!!

Zet je schrap!

Ze gaan te snel. Ik kan ze
niet in mijn vizier houden.

Kijk uit!
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De aanval duurde slechts
enkele seconden. Ze hadden
al twee bommenwerpers
neergehaald, maar dat was
nog maar het begin...

Birma, er komt iets
van de oppervlakte.
Zie jij wat het is?

Affirmatief. Volgens mij
is het geen Flak. De jets
zijn weg. Daar zijn we
in elk geval vanaf!!

Het zijn raketten!!

Drop de bommen en klim
naar 25.000 voet!!

Maar zelfs op 25.000 voet
waren we nog steeds
binnen het bereik van die
verdomde raketten.
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Die dag verloren we twintig
vliegtuigen en tien Vickers
moesten een noodlanding
maken in Engeland.

Dit is het grootste
fiasco sinds het
bombardement op
Neurenberg in ‘43.

Waarom waren die
jagers er niet?

Die hadden
geen verschil
gemaakt.

Wat weten we over
die raketten?

Volgens G2* waren het S-75 Dvina, of
in NATO-termen: richtlijn SA-2. Niemand
wist dat die al operationeel waren.

Mijne heren, dit
nieuws betekent
slechts één ding...

Niemand wist het? We
hadden die rooien
nooit Peenemünde
mogen laten innemen.

Generaal Curtis
Lemay? Wilt u het
woord voeren?

Reken maar. Eén woord:
Aurora. We moeten zo snel
mogelijk het Aurora-programma
in werking stellen.

* Geheime dienst van het leger.
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Daar zijn we niet op
voorbereid, generaal.

Ik heb het over Joe Kennedy
en de Democraten, die zich
kandidaat stellen voor het
presidentschap. Kent u Kennedy?

U bedoelt de
Russen?

Wel, dan heb je geen tijd
te verliezen, want de
anderen zijn dat wel.

Ik heb het over de Labour
Party, die net de verkiezingen in Engeland heeft
gewonnen en Churchill om
sigaren heeft gestuurd.

Ik ben
bang van
niet, nee.

Geen schande. Het is een
pacifist... Als hij wordt
verkozen, zal hij aansturen
op een verzoening met de
Commies, en dat zult u wel
tegenhouden, of niet soms?

Maar ik zie
niet in...

Verdomd nog aan toe!! Moet ik er een tekeningetje
bij maken? De coalitie staat op springen! Als we de oorlog
in de komende maanden niet winnen, sluit onze regering een
deal met Stalin!! Hij zorgt met andere woorden voor de
vaseline en jij laat je broek zakken!! Snap je het nu?

We moeten Aurora activeren
en aan de geallieerden laten
zien dat we nog steeds in
staat zijn om Moskou van
de kaart te vegen!!!
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De hele wereld heeft schoon genoeg van deze
oorlog, behalve onze soort. Dat is normaal. Zo
is het altijd geweest! Maar zo’n kans om het communisme van de aardbodem te vegen, krijgen we nooit
meer. Als we nu niet handelen, lopen de Commies
ons nog zeker honderd jaar voor de voeten!!

En dat zal ik niet
laten gebeuren! Niet
zolang ik leef!

Vertel die sufkoppen van
het Thunderbird-programma
dat ze drie maanden hebben,
voor ik hun basis wegveeg!!

Wat bedoelt hij
met, ‘wegvegen’?

Hetzelfde als
‘wegvegen’, denk ik...

Ga de verantwoordelijke voor de
proeven opzoeken. Die Fransman,
met zijn belachelijke hoed.

Marcel Dassault.

Vertel hem dat generaal Lemay zich
ernstig zorgen maakt over de vertraging
in het programma. Begrepen?

5 op 5, generaal.
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Genève.

Rustig maar. Ik heb
een afspraak.

Dat weten we. Zo niet
was je niet eens
tot hier geraakt.

Mijnheer de
minister?
Minister Beria?

Zo heet ik inderdaad,
commandant Messmer.
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Ik heb belangrijke informatie,
die ik met u wil
delen.

Ik heb het leger achter
mij gelaten, minister.

Zo belangrijk, dat u die
aan niemand anders kan
toevertrouwen?

Ik profiteer van uw doortocht in Genève, op
weg naar de conferentie, maar desnoods
was ik u in Moskou komen opzoeken.

Er is een team van
Smersh* op weg
naar Frankrijk.

Wel dan, vertel op...
Is De Gaulle van plan
een staatsgreep
te plegen?

Dat weet ik, maar in tegenstelling tot uw leider, Charles
de Gaulle, werd u niet
gedegradeerd. Klopt dat?

??

Thunderbird. Uw agent
zal worden geëlimineerd.
Ze denken dat hij hen
heeft verraden.

Hoe weet u dat?

De BRCA** is nog erg machtig en
heeft talrijke contacten met de
westerse inlichtingendiensten
onderhouden. De Gaullisten zijn
nog steeds geïnteresseerd in wat
er in Frankrijk aan de hand is.

Begrepen. Tweede vraag:
waarom waarschuwt u mij?

Met welk doel?

Omdat de Smersh handelt in opdracht van maarschalk
Stalin en hij gezworen heeft om u, Laurentians
Pavlovitch Beria, zo snel mogelijk uit te schakelen.
Wij willen, net als u, een einde maken aan deze
oorlog, al liggen onze motivaties nogal uiteen,
maar dat maakt ons niet uit. Of heb ik het mis?

De Gaulle hoopt dat de Amerikanen
Frankrijk zullen verlaten, eens
de oorlog voorbij zal zijn.

De Gaulle hoopt nooit,
minister. Hij handelt.

* Smersh: Engelse transcriptie van een Russisch acroniem, dat staat voor “Dood aan de spionnen”. De afdeling contraspionage van de Sovjet-Unie,
die verantwoordelijk is voor het elimineren van verraders, deserteurs en spionnen.
** BRCA: ‘Bureau Central de Renseignements et d’Action’, de Franse geheime dienst van De Gaulle tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Moet je horen...

De VN zijn niet heiliger
dan de Volkenbond.

“China, India, de jonge Joegoslavische republiek en de meerderheid van de Latijns-Amerikaanse
staten zullen zich tijdens de eerste vergadering van de Verenigde Naties buigen over de as van
de ter ziele gegane Volkenbond, om een oplossing te vinden voor de oorlog in Europa. De
USSR heeft ingestemd, maar de VS en hun Europese bondgenoten hebben de uitnodiging daarentegen afgewezen. Hun motivatie? Ik citeer: “Zolang de USSR niet instemt met de uitvoering van
de besluiten die op de conferentie van Jalta over de grenzen in Europa zijn genomen”.”

De Volkenbond kon de Tweede
Wereldoorlog niet voorkomen.
Denk je echt dat de VN een derde
zal kunnen tegenhouden?

Hoezo?
Het is het
proberen waard.

Uiteraard, maar tegen welke
kost?... Daar komt Messmer.
Opdracht volbracht?

Ja, meneer.

Mooi. Geef de boodschap
door aan de kanunnik. Die
staat er nu alleen voor.
Daar ligt die niet
wakker van, meneer.

En waarschuw de generaal.
Ik hoop dat hij zijn bokkenpruik niet op heeft.
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