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Pueblo, Colorado, 1868.

Madame 
Molly...

Jeg ved ikke, hvor De har 
fået pigen i nr. 4 fra, men 

skift hende bare ud med en 
træstamme. Den ville der 
være mere liv i.

Peg!

Jeg sagde jo, at du skulle tage 
at være i bedre humør! Her gider 

vi ikke have piger, der går og 
surmuler!

Men når du ikke vil høre efter, så må vi 
vel gøre det nemmere at forstå

for dig.

Mmh...
Mmh...
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Vi må have ind i hovedet
på dig, at din Duke lod 

dig i stikken. Det er klart. 
du er jo også bare en 
lille luder.

En lille ligegyldig luder, der 
fremover nok skal være lidt 

gladere over for sine kunder...

ikke også? Du skal nok 
være gladere over for 

kunderne, ikke?

Kom så! Sig 
det! Så sig det 

dog!

Ogden, Colorado. Vær så venlige
at tage Dem af min 
bagage, d’herrer...

Jeg fatter
ikke, Hvad du 
tænkte på, 

Duke...
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Det er ikke videre klogt At slå 
en handel af med Mullins. Jeg 

troede, du var mere forsigtig...

Sig nu ikke,
Du er bekymret 

for mig, 
Marshal...

Har du hørt 
fra din bror?

Nej, han dukker nok som 
sædvanlig op, når jeg er 

væk. Han er, som han er. Men 
Mildred er bekymret.

Jeg vil bare gerne have, at I lover at 
passe på hende og Eleanor.

Stol 
på os, 
Duke...

mpff...

Timothy
Swift fra Soakes 
& Sears. Jeg skal 

sørge for, ”pakken” 
kommer sikkert 

frem.

De
passer 
godt på

...

Det skal
De nok nå at 
minde mig om 
flere gange, 
mr. Swift.

Vi holder øje 
med alt, mr. Finch. 
Og i den forbindelse 

vil jeg gerne minde Dem 
om, at Deres aftale med mr. 
Mullins betyder, at De er 
ansat af Soakes & Sears. 

Det bør De huske på.
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Caleb og Lowell Briggs. Goddag, mr. Finch.
Mr. Mullins har sendt os for at 

hjælpe Dem på rejsen.

Hvad?! Det var ikke 
aftalen! 
Det var 

kun mr. 
Finch, der 
skulle...

Rolig, Swift.

Hvad da? Er det et... problem... ...hr. papirnusser? Briggs og hans sønner. Hele 
klanen er kommet af huse...

Det er ikke noget 
problem, Caleb. Du 
og din bror kan 
sidde på taget af 

diligencen...

Hvad?

Vi er ikke engang kommet 
af sted, og De har allerede 
overset en detalje, Swift.

Når man har at gøre med Mullins, må man 
vente hvad som helst, især det uventede.
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Ding ling 
ding

Alle passagerer til Colorado City, 
Denver, Salt Lake City, Sacramento 
og San Francisco stiger ind!

Gediyupp! 

YeeehaaaH!
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YeahAARHH!
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