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SatanS!

Hvad fanden er det 
for en knibe, jeg 

Har bragt mig 
Selv i?!
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HviS jeg ikke Havde 
Sagt ja til det Spil 

poker, var intet 
af det Her Sket!

men Hvad 
er det dog, 
der foregår 

derinde?
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for 
Helvede!

 jeg må  
 underrette
 bouncer!

for Satan 
og Hede Hule 
Helvede ...

 jeg må tale med 
bouncer med 
det Samme. er 

Han Her?

 bouncer, 
Skynd dig at 

komme!

for 
Satan og 

Helvede ..!
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Smid de kort 
og kom med mig. 
der er Sket et 

drama!

dramaer Sker der Hele 
tiden i barro city ..! 
tag din dollar og lad 

mig i fred. jeg 
Sidder i Held 

i aften!

   yin li, Skænk mig 
    et nyt glaS, jo ful-

dere jeg er, deS 
mere vinder jeg,

   livet 
  er flyden-
 de, kort og 
 uigenkalde-
ligt. modvil-
 ligt veder-
 kvæger jeg   

       dig.

 Så tag dog og 
Hør på mig, 
din fylde-

bøtte!!

yin li, giv Ham 
dollar til, Så Han
 kan Holde op med 
Sit Sludder. Han 
ender med at øde-

lægge mit 
Held.

  dine dollarS rager 
 mig! Sakayawea og

HendeS baby er 
blevet myrdet!

det kunne 
du godt Have 
Sagt før, din 
Store idiot!

og job er 
alvorligt 

Såret!

upS!
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jeg er for fuld. Hjælp 
mig ..! yin li, Saml mine 

penge Sammen. og blabber-  
 moutH, find noget, 
  jeg kan Støtte 
      mig til ...

fortæl 
mig det Hele. 
Hvad er der 

Sket?

jeg Har Sagt alt, 
Hvad jeg ved. SHe-
riffen er derude. 
Han kan fortælle 
  dig reSten.

lad oS 
komme 
forbi.

jeg Har 
fjernet de 
tre kugler. 

HviS Han ikke   
  dør, men våg-
  ner op, er det 
   et mirakel.

11



åH nej, 
  Sakayawea! 

neeej! 
Hvorfor?

      det er et mare-
   ridt! det kan 

  ikke være 
  Sandt!

jeg 
 vil vide det 
 Hele, SHerif.

borgmeSteren 
 og jeg er oprig-

tigt kede af det, der 
er Sket, og du kan  
regne med voreS 

   Støtte ...

navnet på 
morderen! 

jeg vil vide 
Hvem!

Om eftermiddagen var bOrg-
mesteren, vicebOrgmesteren 
Og jeg mødtes ved fængslet.
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