
Hallo, mes-
ter! Vågn op! 

Din Dag er ikke slut 
enDnu. Dronninge-
moDeren Vil tale 

  meD Dig ...

HelDige 
asen!

Din præsta-
tion lige før 

må HaVe impone-
ret HenDe ge-

ValDigt ...

Du Har Det 
priVilegium at 
bliVe moDtaget 

i HenDes priVate 
gemakker.

  Jeg Håber ikke, Du    
   kommer til at bekla-
  ge Dig oVer kVali-

teten af ser-
Veringen.

Velkommen 
til Deep enD

troDs alt, Hr. 
sHerif!
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Jeg er oprigtigt 
keD af Den liDt ... HånD-
faste moDtagelse, Du 
fik. Det DreJer sig 

om en misfor-
 ståelse ...

... en misfor-
ståelse, Jeg Vil 

rette op på.

Vi HaVDe Vur-
Deret Dig or-
kert, men Du 
Demonstre-
reDe et be-
mærkelses-
VærDigt 
 talent ...

og Jeg, som 
ikke Ville HaVe 
VæDDet en Dol-

lar på Dig!

og et 
moD uD 

oVer Det 
sæDVan-
   lige ...

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 
fra Dette skumle fæng-

sel, som passer mig 
           beDst.

man 
flygter, 
som man 

beDst kan, 
ikke?
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Værsgo at spise. 
Du må Være HunDe-
sulten efter Dine 

beDrifter!

Det er til 
Dig!

Her.

HVaD 
tror 
Du?

 HVis Vi Ville HaVe gJort 
 Det af meD Dig, Var Det sket 
 for længst. så HaVDe Vi ikke 

Ventet til nu meD at for-
giVe 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 ...

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 krimi-
nelle og krapyl af 

  enHVer art ...
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 Han og Jeg er ofre, 
giDsler på Dette 
forbanDeDe steD! 
ligesom Dig er Vi 

fanger i Dette 
fængsel.

  mit HøJeste ønske 
 er at flygte Herfra og  
 alDrig VenDe tilbage ...

alDrig mere inDånDe 
Dets forpesteDe 

luft ...

Det er tragisk 
at se sin ungDom 

Visne bort, inDespær-
 ret i Dette spøgelses-
 skib, som er stranDet 

 på Dette golDe HaV 
   af JorD ...

en noaHs ark, som 
Har samlet De Vær-
ste eksemplarer af
menneskeHeDen for
 at skåne Dem for

  Domstolenes   
  synDfloD.
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  for tre år siDen  
  uDbrøD Der en ek-

stremt VolDelig 
opstanD. Vagterne 

bleV Hurtigt 
oVermanDet 

    ...

uDen HJælp uDe-
fra VanDt oprørerne. 
min manD bleV alVor-
ligt såret og frygte-
ligt Vansiret unDer 
kampene. for at be-
Vare liVet inDgik 
Vi en oVerens-

   komst ...

 aftalen gik uD 
 på at forVanDle  
 fængslet til et 
tilflugtssteD, en 
sikker HaVn, HVor 

De kunne søge 
tilflugt, når De 

HaVDe betalt 
  prisen ...
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  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 ...

HVem åbner 
auktionen? nå, 
mine Herrer, 

HVor meget for 
 Denne lille 

   snut?

13



  DeruDe, 50    
  Dollars! Dér 60!  
  Her 80! Det er 

ikke slut!

100 
Dollars!

 115!
120!

 150
  er buDt!

   150?
 pas   

  mieux ?... 
  pour 150,   
 aDJugé à   

 "big Jake"!

yeaH!

til auktionens anDet nummer. 
et lille unDer, som kommer 

     til os      fra utaH!
åH, HVor 
Har Hun 

bløD HuD!

kom 
Her, min 
skønne!

HoV, 
Du! ikke 
røre!

Her Har Du en 
forsamling af De 
Værste bæster 
 i enHVer kate-

        gori.

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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