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For fanden da! 

Jeg… jeg aner 

ikke, hvad I 

taler om!

Jeg f … fryser! 

Jeg kan ikke 

mere…

Slip mig fri! 

      Nåde…

J… ved ik… 

Fryser…

Hvor er 

han?

For 

sidste 

gang…



4

Svin! I vil se mig 

dø… det morer jer! 

Møgdyr!

Grant.
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Aaah … 

du brækker nakken 

på mig! aah…

Neeej
…

Hov! Nej, 

hold op!

Stadig ikke? Forbandede svin! 

I er bindegale! 

Lede møgsvin!

Yip yip yip…

Kom 

herhen!
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Det er så i orden. Jeg har spildt 

tid nok.

Hov! 
Nej! Hvad er det, 

du… 

Neeej!

Jamen... 

så…

Grant.

N-nej! Jeg… 

Buck Carter har søgt 

tilflugt hos sin familie… 

På Daggett-ranchen ved 

Culver Creek. Der kan I 

finde ham. Lad mig så 

gå… Jeg har sagt alt…
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Culver Creek, distrikt 

Sweetwater, Wyoming. 

November 1876.
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Hej, Buck, 

jeg troede, 

du var død. Hvad 

bringer dig hid?

Jeg vil skide 

på, hvad du 

tror, George. 

Hvor er 

Elisabeth?

Goddag, 

Jeb.

Hej, George. 

Tja, du ved, jeg 

sagde til mig selv,

hvorfor ikke vende 

tilbage til 

folden?

Hov, lad være 

med at stikke af! 

Jeb!

Jeg tror snarere, 

at du har store 

problemer og vil 

gemme dig her for en 

tid, så historien bliver 

glemt. Men den går 

ikke, Buck. Ikke 

denne gang.
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Hør her. 

mr. Carter, 

jeg, jeg 

ønsker ikke 

problemer, 

jeg…

Alt i 

orden, miss 

Daggett?

Ja tak, Clay, 

alt i orden.

Nej. Ikke ind i 

huset!

At du… 

At jeg var død, 

ja. Men nu er 

jeg her 

altså.

Jeg er her, Buck. Du hørte far. Vi 

troede ikke, du ville komme tilbage…

Du er ikke velkommen, Buck. 

Jeb har endelig vænnet sig 

til sin fars fravær. Jeg vil 

ikke have, han skal lide 

på grund af dig. Du 

må tage bort!

Vi går ind, og så forklarer 

du mig, hvorfor han vover

at kalde dig ved dit pige-

navn for næsen af 

mig, ”miss Daggett”!

Miss 

Daggett?

Skrid!
Ja, ja, jeg 

skal nok gå 

nu!

...

?
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Jeg vidste ikke, min kone var en 

luder. Det skal du få betalt en dag.

Indtil da spiller du 

din rolle som hustru og 

henter mig en flaske whisky. 

Jeg er tør i halsen. 

Skål, Jeb!

Og skål 

for familiens 

genforening!


