Hallo, mester! Vågn op!

Din dag er ikke slut Heldige
endnu. Dronningeasen!
moderen vil tale
med dig ...

Din præstation lige før
må have imponeret hende gevaldigt ...

Du har det
privilegium at
blive modtaget
i hendes private
gemakker.

Jeg håber ikke, du
kommer til at beklage dig over kvaliteten af serveringen.

Velkommen
til Deep End
trods alt, hr.
sherif!
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Jeg er oprigtigt
ked af den lidt ... håndfaste modtagelse, du
fik. Det drejer sig
om en misforståelse ...

Vi havde vurderet dig orkert, men du
demonstrerede et bemærkelsesværdigt
talent ...

Og et
mod ud
over det
sædvanlige ...

... en misforståelse, jeg vil
rette op på.

Og jeg, som
ikke ville have
væddet en dollar på dig!

Jeg håber ikke, du vil
rynke på næsen af denne
champagne, som jeg
får sendt direkte
fra Frankrig?

I champagnen finder jeg
det middel til at flygte
Man
fra dette skumle fæng- flygter,
sel, som passer mig
som man
bedst.
bedst kan,

ikke?
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Værsgo at spise.
Du må være hundesulten efter dine
bedrifter!
Det er til
dig!
Hvad
tror
du?

Her.

Hvis vi ville have gjort
det af med dig, var det sket
for længst. Så havde vi ikke
ventet til nu med at forgive dig. Det ville jeg
ikke have ønsket.

I hvert fald
ikke før jeg
havde mødt
dig.

Du fortjener en langt
bedre behandling. Det
ville være spild at
ofre en mand af din
beskaffenhed ...

Jeg ved selvfølgelig
godt, hvorfor du er her,
og selv om min søn er
en gennemført slyngel,
lader jeg dig aldrig
overlade ham til en
rettergang ...
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Jeg ved godt, at
du ikke er en mand,
der opgiver så let, men
du må forstå, at han fra
barndommen har levet
i kontakt med kriminelle og krapyl af
enhver art ...

Mit højeste ønske
er at flygte herfra og
aldrig vende tilbage ...
Aldrig mere indånde
dets forpestede
luft ...

Han og jeg er ofre,
gidsler på dette
forbandede sted!
Ligesom dig er vi
fanger i dette
fængsel.

Det er tragisk
at se sin ungdom
visne bort, indespærret i dette spøgelsesskib, som er strandet
på dette golde hav
af jord ...

En Noahs Ark, som
har samlet de værste eksemplarer af
menneskeheden for
at skåne dem for
domstolenes
syndflod.
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For tre år siden
udbrød der en ekstremt voldelig
opstand. Vagterne
blev hurtigt
overmandet
...

Uden hjælp udefra vandt oprørerne.
Min mand blev alvorligt såret og frygteligt vansiret under
kampene. For at bevare livet indgik
vi en overenskomst ...

Aftalen gik ud
på at forvandle
fængslet til et
tilflugtssted, en
sikker havn, hvor
de kunne søge
tilflugt, når de
havde betalt
prisen ...

12

Du ser for dig
et sandt paradis
for lovløse! Her kan
de mod betaling nyde
alverdens glæder
fuldstændig frit, så
længe de ikke slår
hinanden ihjel.

Se, venner!
Se, hvad der
kommer ned
til os fra
himlen!

En helt ny
sending til dem,
der holder af
ungt kød!

Første nummer er
en lille unghoppe
direkte fra sin
mors skørter ...

13

Hvem åbner
auktionen? Nå,
mine herrer,
hvor meget for
denne lille
snut?

Derude, 50
dollars! Dér 60!
Her 80! Det er
ikke slut!

100

dollars!

115!

120!

150?

150

Pas
mieux ?...
Pour 150,
adjugé à
"Big Jake"!

er budt!

Yeah!

Til auktionens andet nummer.
Et lille under, som kommer
til os
fra Utah!

Åh, hvor
har hun
blød hud!

Her har du en
forsamling af de
værste bæster
i enhver kategori.

Og til sidst har vi
en skøn rødtop med
ild i måtten!
Kom
her,
du!

Du rører
mig ikke, dit
svin!
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Kom
her, min
skønne!

Hov,
du! Ikke
røre!

