Eritrea, de Grote
Bazaar van Asmara.
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Frank?!

Ik wist dat je
zou komen!

Wat klets
je toch, ik
snap er geen
biet van!

T.J.! Kon je geen
betere ontmoetingsplek bedenken? Ik
dacht zeker tien keer
dat ze me de strot
gingen afsnijden...

Ik moet voorzichtig zijn…op
m’n hoede. Dit zijn
geen grapjes, ik
zweer je.
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De president,
Frank! IK ben
zijn gevangene!

Zo ongelukkig vind
ik je er niet uitzien.
Hoe oud is dat meisje?

Na jouw vertrek uit Hong Kong ging ik
stevig de mist in met subprimes. ik zat
er middenin. Geen werk meer, niks meer.
Steek me niet de
gek aan, Frank! dit
is bloedserieus!

Dus keerde ik
terug naar huis,
naar Zuid-Afrika.

tijdens een congres Daar ontmoette ik de
president van Eritrea. Hij probeerde zijn
eigen economie op te bouwen. Een missie
van een jaar, dik betaald. IK accepteerde
gretig, als een vroeg kerstgeschenk.

eerst ging het prima, was
de behandeling koninklijk.
Ik liet zelfs mijn harley
overkomen om te toeren.

Toen hij mijn paspoort
innam, zogenaamd ter
controle, zag ik nog
niks aankomen.

En het consulaat?
Dat kan toch wel iets
voor je doen?

DE dag dat ik weg wilde,
dreigde hij met schieten. Hij
kan niet meer zonder mij, ik
weet te veel van zijn trucjes.

Ik zit hier in de val, Frank.

Klets toch niet! Die zijn
dikke maatjes met eritrea.
Ze maken zich niet druk om
een berooide ex-trader.

Frank, ik heb je dringend nodig,
kerel. Trek aan de bel bij jouw
ambassade, maak er een schandaal
van! Jij stelt nog wat voor.
Help me dit land uit, alsjeblieft!

Nee, dat kun je niet vragen,
T.J. IK kan de president
niet zomaar de rug toekeren. Er staat te veel op
het spel. Ik zit niet meer
alleen voor mezelf in
zaken, ik heb ook een
kind tegenwoordig.

Ik kan het niet,
jongen, echt.
Spijt me.

Lekker zeg, loop maar weg!
Denk je dat jij hier zomaar
wegkomt? Hij gebruikt
jou ook, arme ziel!
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