Min kæreste F.
Jeg forsøger at smugle dette brev ud til dig. Søster
Victoria skal besøge sin tante, og hun har lovet at tage
det med ud. Jeg håber sådan, at du får det.
Jeg savner dig sådan. I går nat stod jeg op for at røre
ved din taske. For at gøre mig sikker på, at du virkelig
havde været hos mig. Jeg har passet godt på den, lige
som du har bedt mig om. Den er stadig gemt i panelet.
Jeg glæder mig til, at min Onkel Freddie kommer og
besøger mig igen. Jeg tror ikke, at de mistænker noget.
De ville få et anfald, hvis de vidste, hvem du var.
Jeg savner dig. Kom snart igen.
Constance
Helligåndsklosteret.

3. september
For fanden. Hvad er det, der foregår?
Opsummering:
- Frøæderne arbejder på et våben.
Det siger Hopkins, og da jeg
nævnte det i ministeriet, så de
alle stramme ud i ansigterne. Hvis
de ved noget, hvorfor pokker siger
de det så ikke til mig.
- Der forsvinder fattige fra
slumkvarteret. Nogle af bumserne
snakker om venlige mænd, der vil
hjælpe dem. Har mødt to bumser,
der var fuldstændig vanvittige. Den
ene snakkede om det Tredje Øje
og bæstet med bukkehorn. Han var
langt ude. Må kigge nærmere i det.
- En prøjsisk agent bliver skudt.
Men jeg ved bare, at han ikke var
agent. Måske var det et uheld.
- Krigen går ad helvede til.
Næsten lige så skidt som min

Khel Rish og Khel Azif? Hvad fanden
betyder det? Byer, men hvor? Blev han
sindssyg, eller var han fra et sanatorium.
Stakkels djævel. Krigen bekymrer ham
ikke mere. Med mindre de også slås i
Helvede. Efter hvad jeg hører, kan det
ikke være værre end i skyttegravene. Hvor
ligger deres laboratorium. Ved fronten??
Fy for satan! Er de ude på at gøre
soldaterne mere sindssyge, end de bliver
ved fronten? Jeg fatter det ikke. Det
handler ikke om krudt og kugler.
Pis. De er sgu efter mig. Ikke noget
spørgsmål om det. Blev forfulgt i parken.
Jeg håber fandeme ikke, at det bare var
en kratlusker. Rapporterer ikke drabet
til England. De sender mig bare til
fronten, de svin!
Nu må de da snart sende noget assistance.

efterforskning. Hvis jeg ikke snart
rapporterer tilbage, så sender de
mig vel til skyttegravene. Arme
djævle.
6. september
Der foregår helt bestemt noget i slummet.
Der er nogle nonner, som deler mad
ud hver aften. Hvad fanden laver fyrene
sammen med dem? Montblanc. Det
virkede som om, at bumserne var bange
for ham, men de ville alligevel have
maden. Han gav noget til Mater Isabelle.
Der var kun 24 bumser i stedet for de
30 for en uge siden. Helligåndsklosteret.
Sikke et navn. Må hellere tjekke det.
9. september
Constance. For Fanden. Jeg troede, at hun
bare skulle være et dække. Sikke noget
lort. Beder om at få forstærkning.

Har skjult notaterne hos Constance. Hvis
bare jeg kunne tage langt bort sammen
med hende. Langt bort fra sindssyge
bumser, agenter og skyttegrave. Det er for
dumt. Jeg har forelsket mig i et barn.
Tag dig sammen. Ellers går det galt. Det
er sådan noget her, at andre agenter
fortæller, at man bare ikke skal gøre.
Hvorfor lader du ikke bare være?
Constance! Hvorfor fik jeg dig rodet ud i
det her??

Fortsatte resistensforsøg
19. aug.
Individ: Gadekryds (Fido)
Vægt: 12 kilo
Status: Syg og afkræftet, men dog med en vis kampvilje.
Dag 1: Indsprøjter nr. 2. Sender dyret i krampe, men den
overlever
Dag 2: Begyndede hårtab. Mister appetit
Dag 3: Udfører syreforsøg på hårløse områder. Ingen
resistens. Fido dør under forsøget.
26. aug.
Individ: Dalamtiner (Plet)
Vægt: 16 kilo
Status: I god form. Tilhører parret i nummer 22.
Dag 1: Bader hunden i nr. 12, tilsat prøven fra V. (Hunden kan
lide det, og virker glad?)
Dag 2: Plet har det fint. Pelsen afbleget, men ellers ingen
bieffekter. Gentager badet.
Dag 3: Gentager badet. Alt ser godt ud. Kan det virkelig være,
at nr. 12 virker i forbindelsen.
Dag 4: Udfører varmeresistensforsøg klokken 13.00. Plet
dør efter 25 minutters udsat for forskellige varmekilder.
Note: Måske hænger det sammen med pelsen. Næste gang
skal dyret barberes.
30. aug.
Individ: Gadekryds (Fido)
Vægt: 22 kilo, langpelset
Status: I god form
Dag 1: Barberer Fido under bedøvelse. Bader Fido i nr. 12

tilsat 1 liter Formel 1 prøve. Fido drukner under badet.
Udfører hovedpreservering på Fido fem minutter efter,
han er død. Kun elektricitet skaber bevægelse. Indsprøjter nr. 3
direkte i hjernen i større mængder uden effekt. Beslutter mig
for at opgive forsøg på hunde.
1. sep
Villemont har forsynet mig med mit første rigtige
forsøgssubjekt. (En af de gale fra st. Arnault). Han ønsker at
udføre forsøg omkring sennepsgas resistens. Det er en stor
dag. (Han skal desværre til Egypten om en lille måned. Han
laver også sine egne forsøg).
Individ: Kvindeligt eksemplar, døber hende Plet
Vægt: 67 kilo
Status: I god form
Dag 1: Holder Plet bedøvet under barbering. Bader Plet i nr. 12
tilsat Formel 1.
Dag 2: Plet vågnede af bedøvelsen. Skrigene forstyrrer mig
ikke, men bønnerne gør. Gud har intet med videnskaben at
gøre. Nåde har intet med videnskaben at gøre. Fjernede til
sidst Plets tunge. Nåede ikke længere i dag.
Dag 3: Udsatte Plet for en mindre dosis sennepsgas fortyndet
med nr. 21. Huden kraftigt skadet på udsatte områder, men nu
skulle den gerne være resistent.
Dag 4. Plet nægter at spise. Udsætter større mængde hud for
samme blanding. Bruger bomuld som ørepropper. Plets
atonale skrig er ved at gå mig på.
Dag 5: Plet er svag og kommer ikke til bevidsthed. Huden
lugter sært. Det er nok et godt tegn.
Dag 6: Plet vågner, men dør kort tid efter under voldsomme
smerter. Stopper forsøget før døden indtræffer, da der
tydeligvis ikke er nogen resistens.

Vaccinen (Nummer 7) og dens effekt på mennesker
- Injektion
- Under 5% af forsøgspersonerne afgik kort efter ved døden og regnes ikke med i de følgende procenter.
- De næste cirka 12 timer er patienten hinsides smerter og udefrakommende input.
(Se desuden rapport om hvilke smertepåvirkninger og stimuli testpersonerne er blevet
udsat for.)
- I yderligere cirka 12 timer er patienten indesluttet men nu modtagelig for klare ordrer og mere eller mindre bevidst om sine omgivelser.
(Se desuden rapporter om reaktionsmønstre & koncentrationsevne og eventuel medicinsk
forbedring af ydeevnen under påvirkning af vaccinen.)
- 30-40% af de testede udviklede i denne periode drastiske pyskoser, men de kunne til
gengæld efter 1-3 uger fungere fuldstændigt normalt (med enkelte tilbagefald og panikangreb).
(Se deuden rapport om funktionsevne efter overstået periode af psykose.)
- Øvrige cirka 60% kom ud af trancen efter det første døgn, men begyndte hastigt derefter at udvikle tvangstanker, paranoia og vrangforestillinger med alvorlige og langsigtede effekter.
(Dr. Thoiry har i sin rapport afsløret et muligt mønster i de psykiske lidelser.)
- De resterende op til 10% overlevede de første 24 timer men gik tabt under omstændigheder sekundære til injektionen indenfor de næste par døgn.
(Hyppigste dødsårsag: Selvpåførte skader/selvmord. Dernæst kvælningsdød i opkast. Komplet rapport under udfærdigelse.)
Evaluering
Deres specifikke forespørgsel: Det er vores opfattelse, at den cirka tredjedel, der kommer næsten umærket gennem vaccinens forløb, vil kunne fungere tilfredsstillende i kamphandlinger. Man skal dog være opmærksom på, at 1) der stadig vil være uforudsigelige
tilbagefald; og at 2) frekvensen af disse formentlig vil stige under stressede forhold
(i.e.krig). De andre to tredjedele vil kunne kæmpe effektivt, indtil bivirkninger i
den ene eller anden form får overhånd - gennemsnitligt vel 36 timer. Vi håber, at kunne
forbedre succesraten i de kommende år. Vær også opmærksom på den moralske effekt af at
enkelte omkommer omgående efter injektion.
Effekten på feberramte
Pr. Deres anvisninger har vi desuden foretaget den samme test på patienter med feber.
- Var patienten allerede syg inden injektion, kan vi kort konkludere, at forløbet ikke
ændrede sig - hverken for vaccinens effekt (se herover) eller sygdommens naturlige forløb.
- Derimod kunne patienten påviseligt yde effektivt feberen til trods, hvis h/n blev
vaccineret umiddelbart inden feberens udbrud. (Bemærk dog, at vaccinen stadig gjorde
patienten sløv i cirka 12 timer.) Ingen af de
sædvanlige virkninger af feber kunne registreres af patienten, til trods for at kroppen
påviseligt var overophedet. Interessant men vaccinen fungerer ikke pt. som en brugbar
kur mod feber.
- Re. Formel 3. Smitten kom i halvdelen af tilfældene ikke i dødeligt udbrud, men da
feberen stadig løb ukontrolleret, mistede vi næsten alle forsøgspersoner pga. organsvigt, og de overlevende var alle hjerneskadede. (NB! Det præcise indhold af denne
forsøgsbeskrivelse er tophemmeligt militært materiale; her skal blot kort konkluderes
og henvises til Prof. Balfour.)
Med respektfuld hilsen …

Fra Balfour
Chateux Deucart, LaCroix, Reims
Til Jean-Paul Lotreaux, Krigsministeriet
Vedr. Vaccine nr. 7
Under fortsatte forsøg med vaccinen mod Formel 4, må jeg desværre
meddele, at V7 ikke virker optimalt. Men grundet prof. Villemonts
forsøg, der viser at smitten ikke vil brede sig, ser jeg ingen grund til,
at Le Dernier Combat ikke skulle kunne iværksættes med minimale
tab af franske tropper.
Men med mindre vi vil informere England om vore planer, må vi
estimere store engelske tab, hvis de ikke får mulighed for at trække
deres tropper tilbage.
Med respekt
Professor Balfour
Chateux Deucart

Fra Villemont
Chateux Deucart, LaCroix, Reims
Til Jean-Paul Lotreaux, Krigsministeriet
Vedr. Formel 4
Det er med stor stolthed og glæde, at jeg kan informere
dem om, at fortsatte forsøg og test har affødt positive
resultater. Dødeligheden er så høj, som vi kan regne
med, at den bliver, og den gennemsnitlige soldat vil
være ukampdygtig 12 timer efter besmittelse. Der er
ingen fare for at formel 4 effekterne vil sprede sig til
civilbefolkningen, da smittefaren er yderst minimal. Med
mindre smitten kommer fra en af vore smittekilder.
Derfor er der intet, der hindrer, at vi iværksætter Le
Dernier Combat i slutningen af måneden. Jeg vil være i
Chateux Deucart til den tid.
Hilsen
Professor Villemont

Operation Le Dernier Combat
Dato

temp

Noter

18. september 39 C

Tager af sted mod Lokation A og B i det nordlige Egypten. Medbringer 12 doser af Formel 4. Rejsetiden er estimeret
til to dage. Næste indførsel 20. september.

20. september 40 C

Rejsen er gået planmæssigt. Nået til Ørkenbase 1. Forbereder besøg hos Lokation A. Kontakt med de lokale vejvisere.

21. september 40 C

Klokken 0600. Tager af sted mod Lokation A. To lastbiler og to personbiler. Holdet består af: Jeg selv, Marie Malet
og Francois, samt seks soldater under ledelse af løjtnant Villeneuve og kaptajn Bucard. Det bliver sagt, at der er
to dagsrejser til fods, før vi når Lokation Khel Azif.
Klokken 1300. Kontakt er taget til landsbyens ældste. Han er glad for vores besøg, og har bespist os. Har hældt to
doser Formel 4 i brønden klokken 1230. Forærer byen en kasse inficeret mad. Inficerer byens forrådskammer.
Klokken 1400. Forlader Lokation A under de lokales jubel.
Klokken 1430. Når lokation B som minder meget om Lokation A. Inficerer byens brønd.
Klokken 1415. Foretager os intet andet i byen. Forlader den 1450.
Nu kan vi kun vente og observere. Bruger resten af dagen på at opsætte to observationsposter i nærheden af byerne.

22. september 44 C

Klokken 1000. Jeg giver menig Pierre et stykke brød, som jeg har inficeret med Formel 4, men som har stået i
solen i en time. Det er 44 grader celsius.
Klokken 1300. Det er smukt. Præcist 24 timer efter. Forvirring i landsbyen. Mange søger ind til den ældste. Har
observeret fire syge.
Klokken 1620. Observerer nu over 20 syge. Et ritual er påbegyndt i byen. De deltagende opdager tilsyneladende
også, at de er syge, og ritualet stoppes.
Klokken 1920. Ikke flere raske at observere. En mand forsøgte at forlade landsbyen, men nåede kun en halv
kilometer. Må se resultatet tæt på. Jeg er for langt væk til at kunne se detaljer. Kan kun høre fjerne skrig.
Klokken 2110. Har besøgt Lokation A. Alle er syge. Flere bløder allerede fra næse, mund og øjne. Alle er svage og
ukampdygtige af smerter og skræk. Tydeligvis har sygdommen også spredt sig fra menneske til menneske. Og da
Formel 5 kan smittes som en almindelig forkølelse, er det ikke realistisk, at nogen undslipper.
(Overvejer at afprøve Formel 5. I denne høje temperatur burde smittefaren forsvinde hurtigt. Må hellere lade være.
Francois kunne opdage noget, og han er en god mand. Jeg er overbevist om, at Formel 5 er pesten og behøver ikke
beviser.)
Klokken 2100. Lokation B har oplevet de samme symptomer, blot to timer forsinket. Smitten har spredt sig
forbavsende hurtigt, og heller ikke her, er der nogen, der har undsluppet smitten.

23. september 44 C

Klokken 0900. De fleste livstegn i byerne er stoppet. Der er ingen, der opsøger brønden mere. Var det ikke fra de
fjerne klageskrig, skulle man tro, at alle var døde. Det er utroligt. Denne sygdom er så hurtig som pesten, men
endnu mere dødelig. Hvis alt går vel, vil vi se, at sygdommen forsvinder fra byerne, når menneskene er døde.
Det er i dag 44 grader celsius. Det samme som i går. Menig Pierre har inge symptomer. Formel 4 er blevet
neutraliseret af varmen. Tør varme over 35 grader, og Formel 4 har kun en umiddelbar smittevirkning. Hvilket
vil betyde, at en epidemi ikke vil bryde ud i tørre, varme klimaer. Disse oplysninger kan tydeligvis fremlægges
som om en epidemi ikke vil bryde ud overhovedet, men at smitten kan styres til de ønskede områder.
Formel 5 kræver ikke nogen forbedringer, før den kan bruges til at skabe en ny smuk verden. Den er en luftbåren
dræber. Intet vil kunne stoppe den. Selv Formel 4 er så effektiv, at den ville slå næsten alt ihjel.
Jeg takker Dig for det vi har opnået.
Jeg takker Dig for den skabervilje jeg har fået.
Vi takker Dig for den verden du har skabt og den verden der skal forgå.
Alt er så rent. Jeg bryder det første segl.

Formel 4. Smitte og termineringstid
22. september
Klokken 12.35: Observerer den første syge. Det lader til at være
’Høvdingen’ selv. Præcist 23 timer og 25 minutter siden han blev
smittet.
Klokken 12.41: Endnu et udbrud
Klokken 12.45: To udbrud. Nu begynder det at tage fart. Villemont
mener ikke, vi behøver notere yderligere udbrud. Tesen er bevist.
Formel 4 virker!!
Klokken 16.20: Forvirringen spreder sig i landsbyen.
Klokken 19.15: Første dødsoffer. Villemont mener, at han må have
været svag. Desværre kan vi ikke undersøge ham.
Klokken 20.30: Her er så hedt. De er begyndt at dø i varmen. Vi er en
halv kilometer væk. Jeg kan ikke høre, hvad der er skrig, og hvad der
er klagesang. Helvede. Og der er ikke andet at gøre end vente.
Klokken 23.45: Skrigene er svagere, nu det er nat. Det lader til, at flere
dør i deres søvn.
Klokken 00.00: Marie afløser mig.
Formel 4 fungerer. Inkubationstid: 23 timer og 30 minutter i hurtigste
tilfælde. 24 timer og 50 minutter i langsomste observerede tilfælde.
36 timer efter smitten var spredt, var så godt som alle i hele byen
inficeret.
50 ml af Formel 4 blev brugt. Smittes spredte sig hurtigst til de, som
drak direkte af de inficerede vand, men de som ikke drak af vandet,
blev dog smittet med en kort forsinkelse. I skyttegravene vil smitten
sprede sig … ja, som den rene pest. Krigen kunne afluttes i løbet af
uger!
Jeg må spørge Villemont, om vi ikke kunne vende tilbage til Chateux
Deucart nu, i stedet for at vente til den 25. Jo hurtigere de får
besked om at Formel 4 kan bruges, des hurtigere kan vi vinde krigen.
Hver dag dør der tusinder franskmænd, og det kunne vi stoppe! Ikke
fordi jeg glæder mig til at vende tilbage til den forbandede front. Hvor
jeg dog hader det slot. Kunne de ikke have valgt et sted, hvor der var
smukt og rart, når vi nu skal vinde krigen for dem.

