
« There are strange things done in the midnight sun By the men who moil for gold;
The arctic trails have their secret tales That would make your blood run cold.
The northern lights have seen queer sights, But the queerest they ever did see
Was that night on the marge of Lake Lebarge
I cremated Sam McGee. »

Hold op 
med at klynke som en 
gammel kælling, Ras. 

En russer burde 
skamme sig over at 
beklage sig over 

kulde...

Smil nu lidt! 
Med alt det guld, 

vi har fundet, kan vi 
holde en mindeværdig 

fest!

i vores hellige 
venskabs navn skal du 

love mig én ting: Hvis jeg 
kradser af her, må du 
ikke begrave mig i al 
den forbandede is. 

Jeg hader 
den!

Drøm eller virkelighed, 
pyt med det. Vær 

ikke sådan en 
lyseslukker.

Du taler, 
som om det var 
virkelighed og 
ikke bare en 

drøm.

Som du vil. Men 
du ønsker vel ikke, 

at jeg brænder 
dig under de 

forhold.

Jeg skylder dig ikke noget. 
Du ville kunne finde på 

at dø bare for at 
irritere mig.

Du skal ikke 
gøre nar. Lov mig
 det! Det skylder 

du mig!

jeg 
hader hundene, 

jeg hader kulden, 
og jeg hader 

også dig, Corto 
Maltese.
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Jeg fatter 
det ikke – han 
gjorde det 
virkelig!

Et skib! 
Den perfekte 

grav til en sørøver 
som dig, gamle 

gnavpot.

Dampkedlen 
er det helt 
rigtige sted,

min ven.

Hvor fanden 
gemmer du dig, 

forbandede 
malteser?

Sig, det 
er løgn!

På gensyn,
 Ras.
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Jeg kan ikke 
klare den 

varme!

Hvad er 
meningen med 
at lade døren 

stå åben?

Jeg har jo sagt, 
jeg ikke kan 

klare kulde, dit 
fjols!

?!

Vær venlig 
at stå helt 

stille...
Varme eller 

kulde… du er 
aldrig tilfreds, 
Raspa. Hvad skal
man stille op?

Du snakker, Corto! 
Du burde ikke 

læse poesi som en 
fjortenårs tøs.

Se at blive voksen, 
Corto, og hold op 
med at drømme 
om villige 
overklasse-
tøser.

Hold op 
med det pis.

Det er umuligt, når 
du ser så godt ud. 
Hvor skal du hen i 

den mundering?

Faktisk er 
det dig, jeg 
drømmer om.

Vær nu ikke 
jaloux…
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Til 
Aurora-teatret. 

Du må gerne gå med. 
Kinematografi er 
en uforglemmelig 

oplevelse!

Den hopper jeg 
ikke på. At gramse 
en pige på lårene i 
ly af mørket… Det 
er ikke noget for 

mig…

Jeg har jo advaret 
dig. Du skal ikke 

provokere 
mig!

Ah!

Hvis jeg havde 
vidst, at jeg sårede 
dine følelser, havde 

jeg da holdt min 
mund.

Du er skør. 
Du har ikke 

advaret mig om 
en skid!

Hædr hædr hædr! 
”såret dine følelser.” 

Hædr hædr! Hædr hædr 
hædr!

Ha ha ha.

Nu kan du 
få lov til at 
betale et nyt 

sæt tøj.
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Det var min gallauniform til 
et møde med eventyrernes 

klub. Jeg tager til 
Cayman Brac i morgen. 

Kommer du med?

Hvad anser du 
mig for? 
En pirat?

Du skulle tage med. 
Sidste gang vi sås, troede 

han ikke, du levede 
mere.

Desuden har jeg en bedre 
plan. Jeg vil besøge vor 
fælles ven Jack London 

i San Francisco.

Umuligt. Jeg har 
nogle uafsluttede 

sager med 
myndighederne 

i USA…

Nå ja, der var vist 
noget med en dusør 

for en skægget 
satyr…

Provoker mig ikke, Corto! 
Provoker mig ikke! 
Denne gang har jeg 

advaret dig!

Godt, Ras. 
Men så god 
fornøjelse 

da.
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Genialt! 
Jaaaaa!

Fænomenalt! 
Han vaaaandt! 
Broummmmm! 

Ha ha ha!

Sæt dig, Alonzo. 
Du opfører dig 

jo som et 
barn…

Kom 
sååååå!

I al den tid, vi har 
kendt hinanden, har du 
altid været på vagt, 

Mammy Jenny.
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Vinderen! 
Vrummmmm!

Sandt nok. Først 
måtte jeg opdrage 

mine egne børn, 
dernæst Jack, og nu,

som du ser…

Besked forstået, 
mrs. Prentiss.

Ikke 
så formel, 

Corto. Jennie 
er i orden.

Det undrer mig ikke. 
Disse papmaché-bygninger 
propfulde af turister må 

være et mareridt for 
enhver eventyrer.

Du 
kender ham. 

Han er altid på 
flugt.

Han har det meget skidt, 
Corto. Han ville gerne 
have mødt dig, men han 
tog hovedkuls af sted 

efter endnu et skænderi 
med sin mor.

Det ved jeg. 
Jeg besøgte hende 
imorges, og hun 
virkede ikke 
optimistisk. 
Hun forudsagde 
endda Jacks 
snarlige 
død… I det 
kommende år.

Har han 
problemer?

Må jeg passe på min 
mand! Måske er det 
derfor, jeg hader 

at blive kaldt 
”Mammy”.

Vrummmmm!

Jack sagde, at han ville 
vente på mig, før han 
tog til Mexico for at 
interviewe general Villa. 
Denne verdensudstilling 
af bras må have 
overvældet ham.
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Du skal ikke tage dig af en 
gammel astrologs sludder! 
Jack er en af dem, der tager 

skæbnen i nakkeskindet. Om så 
alle stjernerne rotter sig 
sammen imod ham, skal han 

nok klare situationen

Du tager fejl, Corto. 
Jack bad mig give 
dig disse breve.

Som du ser, har 
han i hvert fald 

tillid til dig.
Så stor 

selvtillid 
har jeg ikke, 

Jennie!

Fantastisk! 
Vindereeeeen!

Jeg må af sted, 
Corto. Lad os 
ses, når du er 

tilbage.

Brooooooooom! 
Ha ha ha!

Hold nu op 
med at 

spille idiot, 
Alonzo!

Ligesom 
dig.
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