
Kan De se Dem,  
hr. Kaptajn?

Det kan jeg... 
De Kommer 

nu.

De sætter  
farten op... Læg  

an tiL sKud. FREMAD!
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shiloh, seven pines 
eller Chickamauga... 

navnet er ligegyLdigt...

FyR!
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livets og  
døDens hjuL  

var atter sat i  
bevægelse, og 
De blå og De 
grå drog lige 
megen forDeL 

af Det.

Det stadig mere voldsomme og 
dødbringenDe slag vareDe hele 
formiddagen. overaLt Lå De 

navnLøse lig af mennesKer, og 
minDet om Dem ville hurtigt gliDe 

ud i Den afgrund af gLemsel, 
som vi kalDer historien...

...for uaset om 
historien vir-

Ker storsLået 
eller besKeDen, 
er Den dog 

altid Den samme 
og består kun 
af Den sKarpe 
smag af blod, 
Den salte smag 
af tårer og 
Den rædsels-
fuLDe stank af 
forrådnelse. 

oprørerne er jo ved at 
renDe os over enDe, De svin... 

ammunitionen... hvor bliver Den af?

her, hr. 
generaL!

ved born station... 
toget med ammunitionen er 

vist ikKe forsinKet.
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så er  
vi fremme, 
foLkens...

her er  
stationen...

Kør Kærrerne 
heLt hen til 
skinnerne...

...jeg kan 
høre toget 
nærme sig.

born  
station...

så er  
vi her!

Perfekt... fortsæt 
På samme måDe, hvis 
ikKe du viL gøre din 

Kone tiL en ung 
enKe.

men hvad blueberry ikKe 
ved, er at situationen er 
vendt, og sydstatshæren 
for to timer siDen har 
bemægtiget sig toget.
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togstammen  
er næppe  

nået frem til  
Perronen...

bloody  
hell! se 
dér, hr. 
Løjtnant!

...før en storm-
flod af syd-
statssoldater 
strømmer ud 

af godvognenes 
store døre 
med Deres 

forfærDelige 
Kampråb, ”the 
rebeL yell”!

Yee- Haw
Yee- Haw

en fælDe!  
tiLbage!!

Prøv at nå i 
dækning mellem 

træerne!

SOD IT!!
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første  
bataLjon,  
følg mig!

spring op, 
hr. Løjtnant!

jeg  
er med, 
sergent!

lad os 
så komme 

væk!

vi Prøver at... 
hov! hørte De 

Det?

mit hoved  
føles som et 

KavaLeri-
angreb!!

Damn...  vi skal væk i en 
fart, ellers bliver 
din hovedPine Det 
mindste problem!

vi må i  
dækning, før Den 
artilleriiLd bliver 

vores død!
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