
Sam...! Vågn nu op, 
tiden er inde.

Du sagde selv i aftes, at vi skulle 
af sted igen ved det første daggry... 
Så op med dig, dit sløve brød! 
            En kiks?

OK. Klar bane. 
Ingen indianere 

i sigte.

Mmmmh...

Whaaaoouw, 
jeg er 

fuldstændig 
smadret af den 
briks! ...Lort!

OK. 
Vi har husket 
alt, så kan vi 

godt gå...



det har kørt 
rundt i hovedet 

på mig hele natten...  
jeg bliver ved med at 

spørge mig selv, om det 
virkelig findes, det 

her ”Paradize”?

Eller det bare er endnu en skrøne,  
   sådan             en vandrehistorie...

Åh nej, Sam. 
Nu begynder du 

ikke igen!

Vi så det jo begge to, 
folderen, planen... og 
pengene, Sam... 

Nemlig! Råb dog 
lige lidt højere, 
så de tunghøre 
også kan høre 

dig!

PENGENE!

Ikke desto 
mindre har vi 

stjålet det hele 
fra et lig. Det 
kan jeg altså 

ikke lide...

Se, der ligger en 
flække dernede. Hvis det 
flasker sig, er det der, 

vi får noget at æde.

Hold dog op, vi har jo ikke myrdet
nogen, det lå bare for næsen af os. 
Havde vi ikke gjort det, havde nogle 

andre. Godt, det blev os.

Bare rolig, her er ikke 
mange tilhørere...



Fandens... Her er ikke et 
eneste vejskilt til hjælp. Man 

vil jo gerne være sikker...

Se her, Sam. 
Jeg tror, vi er på 
rette spor. Byens 

navn og det 
hele...

OK, men 
så giv mig 
skyderen.

OK, Sam, du venter her. 
Er jeg ikke tilbage om 
to timer, vender du om. 
Pengene bliver også 

her hos dig.

Pas på. 
Det er 

risikabelt.

Vent her med rygsækkene. Jeg går hen 
og tjekker det sted, der er afmærket 
med et kryds på kortet. Hold øjnene 

åbne, hvis her er fare på færde.

Husk på, vi ingen 
kugler har.

Giv mig den 
alligevel.

Vent lidt.



Han gik for mindre end 
ti minutter siden, og det er 
som om det var evigheder. 
Man skulle tro tiden stod 

stille her.

Kom nu, Sam... Skynd dig... 
Kom nu tilbage!

Fandens! Ham dér inde bag 
ruden havde jeg ikke set...  
Hvorfor står han bare og 

glor her ud uden at 
           røre sig...?

Næ, du...! Ikke tale om... Jeg bliver 
ikke et sekund længere!



Der ovre på 
hjørnet, det er et 

godt sted.

Hvis kortet 
passer, befinder 

jeg mig...

Her er der 
ingen, der glor 

på mig, og jeg kan 
nemt se, når Sam 
kommer tilbage. ...nu præcis på det 

angivne sted. Og hvor 
skal jeg så gå hen...?

Dér...? 
Værtshuset?

Shit... 
Der er jo intet, 

der rører sig ud af 
flækken derinde!

Jeg kan ikke se noget 
derinde, ruderne er 

møgbeskidte...



Døren... Jeg 
går derind, medmindre 

en venlig sjæl 
forhindrer mig i 

det...

?

Hallo?!

...

Stikordet.

Hv... Hva...? Hva’ 
for et stikord?

Ja, nej vent... Det
er... hurtigt, 
kortet... Ap... 
Appaloosa, 
ja, sådan:
 Appaloosa.

Fortsæt 500 meter ud 
ad vejen, så finder I vraget 

af en bil. Stik en seddel 
med jeres navn ind i 

handskerummet.

Tag derefter hen 
på Grand View Motel 
og lej værelse 123.  
       Og kom ud på 
 parkeringspladsen 
     kl. 6 i morgen 
           tidlig.



Glem det 
nu ikke...

Har De pengene?

Ja... Jo... 
de er

Er De sikker på, De ved, 
hvad De nu indlader Dem 

på?

Når først maskinen er 
sat i gang, kan De ikke 
standse den. Ikke uden 
at betale en høj pris.



Godaften, 
frøken.

Nej, d’herrer, 
lad være.

De burde ikke være 
her. Stedet kan vise 

sig usundt for en ung, 
enlig pige.

Og dermed 
ønsker jeg Dem 

en behagelig 
aften.


