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…?

Så du en bar i 
nærheden, Jer'?

Hvad?… Hvad 
sagde jeg?

Hey, mister. Det er ikke noget, I 
behøver mundhugges om. Om et par 

miles er der masser 
af barer!

mundhugges? 
Mig?
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Davs, Phil. Er I 
på jagt igen?

Hvordan kunne du 
gætte det, Doug?

Øh… Der er måske et par af mine 
piger, der er lige unge nok…

Jeg aner ikke, 
hvad du taler om.

Klap i.

Hey!

Virna, "de" kommer herhen. Det går 
galt, hvis de ser os sammen… Find 
en, der kan dække over dig.

Pas på, 
Bart.

Jeg 
smutter.
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Hej, skat… Kunne 
du ikke tænke dig at 

kissemisse lidt?

Wow! Helt
uden indledende 

småsnak! Det ville 
have chokeret min 

tante Martha.

Kom nu! Det går ikke, at 
jeg er alene… Kan vi ikke 

gå om bag forhænget?

Der var du heldig. Jeg har ikke 
mere lyst til at snakke med dem, 

end du har.
Denne vej, frue!

Mmmh... m...

Hurtigt!

Du holder 
dig da ikke 
tilbage! Det 
var kun for 
at undgå pan -
serne…

Mig? Jeg gør bare, 
som du bad om. 

Kissemisse!

Hør! Jeg hygger 
mig lige med damen 
her, hvis vi kunne 

få ro!

U… 
undskyld.

Det må jeg sige!
En strømer, der 

undskylder… Hvem 
er du?…

Du ser ikke 
værst ud, men du 
skal ikke tro, 

jeg er sådan… 
en som… 
du…

Se nu dér, splejs! Sådan kan det gå, 
når man vil spise kirsebær med de 
store og ikke har en heldig hånd…

Du er flad.
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Det går vo… 
voldsomt til… 

derinde…

Ja… der er… 
slagsmål hv… 
hver aften…

Så han mener ikke, jeg 
har en heldig hånd?

Skud!… Det er skidt. Så spærrer 
panserne garanteret udgangene. 
Vi må væk i en fart. Jeg kender 

stedet. Følg mig!

Og min makker?

Hvis han ikke er udenfor, har de 
anholdt ham sammen med de andre 
mænd. Så må vi tage den derfra… 
Lad os først komme ud herfra.
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Det var de
sidste piger. Så er

din ven blevet anholdt. 
De slipper ham ud i 

morgen… hvis
    ikke…

Hvis ikke 
hvad?

Hvis ikke han er eftersøgt for
   et eller andet…

Kurdy?
Sludder! Hvad 
skulle han være 

eftersøgt for?

Du kom til gengæld 
selv i dækning i en 
vis fart derinde…

Det skal du ikke 
blande dig i! Du 

ved ikke, hvordan 
tingene foregår 

her…

Det er der ingen 
grund til at 

skændes om. Lad 
os komme væk.

Det er på
den anden side 

af bakken.

Det begynder at
blive tåget. Vil du ikke 

låne min jakke?

Jeg er ikke 
kuldskær…

Vores habengut ligger stadig i 
"LoLs Paradise". Jeg har ikke 
engang en 

tandbørste. det går nok.
Min onkel har 
aldrig børstet 

tænder.
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