
Og således 
må Sam, Big Joe og 

Steve nu søge mod et 
andet hav og dets bølger, 

hvor de kan finde den 
evige fred hos 

Herren...

Amen.

Kør, 
Alan.

Så hør dog efter, Sherif! Lige før han 
døde, sagde Steve til mig, at gamle Sams 

båd kom hen til deres med et par
turister ombord*. "Et par"!

Hør nu, Connie. Jeg ved godt, at 
Steve forsørgede dig og Debbie, og 
at hans død kommer som et 

voldsomt chok. Men vi ved, 
hvem morderen er, og han 

handlede alene. Du kan 
stole på, vi nok skal få 

ram på ham.

Kom så,
mor. Onkel 

Steve er død, 
så lad os 

nu...

Kør til højre her.
Vi venter hjemme hos 

Connie. Jeg viser
vej.

* Se bind 20, "ingen undslipper Mayflower".
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Det er din femte kop kaffe, chief. 
Tag nu bare hjem. Det er alligevel 

mig, der har vagten.

Jeg har en forud an
else. Jeg ved ikke, 

hvad det er.

Han er nok allerede i Canada. Jeg tror, 
vores eneste rolle i den sag bliver at 

sidde og sørge over mordene.

Det forstår en grønskolling 
som dig ikke, Rob. Mordet på 
Big joe kan trække en hel 
masse ballade med sig...

Sandt nok, Herb. De skriver, du lod Josephs morder gå. Han var 
min eneste familie, og jeg skyldte ham alt. Så du forstår nok,

at jeg ikke bare vil sidde og trille tommelfingre.

Little 
Joe!

Det var ikke 
vores skyld, 

Joe... De holdt 
hånden over 

ham.

Shhh. Du skal nok få lejlighed til at forklare 
dig. Nu fører Alan først din vicesherif ned i 

kældercellerne, så han kan se, om de er lige 
så hyggelige som i min tid...

Så finder du dossieret 
om morderen og lægger 
det på dit skrivebord, og 

når Alberto har givet 
dig de her på, går han 

udenfor og holder vagt. 
Så kan vi to få ro til at 

snakke lidt sammen.

Nå! Der er 
god plads, 

hvad?

Din chef er Big 
Joes lillebror, 

ikke?

Jo, og uheldigvis for
jeres morder holdt min chef 

meget af sin storebror...
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Du havde nok mistanke om det, 
Herb. Det var Big Joe og Steve, 
der sørgede for, jeg stak af til 

Canada, lige da du skulle til at slå 
en klo i mig. Det gik jo galt med det 
biltyveri, så jeg havde mindst fået 

ti år, og det ville min bror ikke 
have kunnet holde til. 

Efter at vores forældre døde, gjorde han alt, hvad han kunne, for at få mig på 
ret spor. Men der var ikke noget at gøre... Da jeg kom til Canada, etablerede jeg 

mig i... miljøet og blev lidt af et navn deroppe.

Jeg havde ikke regnet 
med, jeg skulle sætte 
mine ben i Maine, før 
forældelsesfristen 

udløb. Jeg ville komme 
tilbage med ryggen rank, 
når jeg kunne give Big 

Joe og Steve alt, hvad de 
ville have, Herb!

Før jeg kom herhen, slog jeg lige et slag forbi 
Connie og gav hende de penge, Steve skulle have 

haft. Hun fortalte mig om Abe, Sally og de andre... 
og det, hendes bror ringede til hende

om, inden han blev myrdet.

Connie mener, 
der var flere 

mordere på Sams båd. 
Men Fbi’s dossier kalder 
MacLane en ensom ulv, 
og de skal nok fange 

ham, kan du regne 
med...

Du aner ikke, hvad 
jeg kan regne med, 
panser. Så hør nu 

godt efter.

Mine drenge bliver 
heromkring, mens jeg 
låner dit dossier. Jeg 

tager mig selv af svinet. 
Men hvis han eller hans 

venner dukker op 
i Bar Harbor, 
ringer du til 

mig først, ikke 
Fbi, er det 
forstået?

Er
det for
stået, 
Herb?

Neeej! Jim!
Vi skal have Mike 
med! Vi skal... Vi 

skal...

De løsrevne 
mareridt bliver bare 

ved... Hvor er du, 
Jones? Jeg må tale 

med dig om dem.
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Pis og 
lort!

Hold
kammertonen, når 

De bliver skudt ned, 
løjtnant!

Så er øvelsen slut for i dag. 
Vi gør status over den på 

landingsbanen om lidt.

Roger!

Fire dage efter, i det sydøstlige Afghanistan.
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Vores nye 
instruktør er i god 

form, hvad?

Vist lidt for
god, efter kaptajnens 

opfattelse...

Hvis det stod
til ham, var der 
ingen kvinder i

militæret...

Og når de
så oven i 
købet har 

højere rang 
end ham...

Oberst! Kaptajnen
vil gerne se Dem på 

sit kontor. Øh... "Med 
det samme", sagde 

han.

Tak, korporal.
Sig til løjtnant 
Washtone, at han 
skal møde mig i 

officersmessen, når 
jeg har talt med 

kaptajnen.

Jeg kan se, hvad De 
tænker, korporal... men 
det kommer De nok over.

Kom ind, 
Jones!

Hovsa! Nu glemte De igen 
reglementet, Kaptajn. De skal sige 

"Oberst" Jones...
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De behøver ikke rive mig 
Deres rang i næsen, Jones! 

Vi ved begge, hvordan 
De har fået den, og det 

er ikke for Deres 
bedrifter i kamp!

Hvis de har så 
ondt af, at en kvinde 

er blevet forfremmet 
til oberst i flyvevåbnet, 
hvorfor insisterede De 
så sådan på at få mig 

forflyttet fra Kandahar 
til Deres base?

Politik, Jones  Politik!
Hvis man vil gøre karriere i 

værnene i dag, er det vigtigere 
at have styr på medierne end 
på sine våben. Nu hvor De er 
her, har jeg fået yderligere 

bevis på det.

i morgen får vi besøg af senator 
Thomas Allerton. Han er lige blevet 
udnævnt til formand for senatets 
forsvarsbevillingsudvalg. Og jeg 
citerer: "i forbindelse med denne 
første inspektion af tropperne

har senatoren forlangt, at oberst 
Jones står for at transportere og 

ledsage ham".

Tillykke! De er blevet højeste mode! Snart slås ugebladene om at få 
Deres nuttede kontrafej på forsiden. Værsgo! Her har De flyveplanen 

for i morgen. De holder Dem ved grænsen til Banichistan. Der
forventer Taliban aldrig et senatorbesøg. 

De har tildelt mig to følgefartøjer fra... 
Usafe? Hvornår er det amerikanske militær 

begyndt at have brug for barnepiger
fra den private sektor?

Siden budgettet åbnede 
mulighed for det! Så var der 

ikke mere, "oberst"! Alt falder på 
plads, fru næst

formand. Jeg har fået 
bekræftet, at senator 

Allerton gennemfører 
inspektionen på 

de planlagte 
vilkår.

Det var rart,
at noget endelig 
går efter planen, 

mr. Sheperd.
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