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Har der aldrig været 
noget, der fik dig til at 
overveje at standse 

op... slå dig ned?

Spyt ud! Sig nu 
bare, hvad du 
tænker på.

Hvad ved jeg? Familie... en bror...  
en søster... en pige... Noget, du virkelig  

  er glad for?

Nå, jo... Jo, jo... 
Nu, du siger det! 

Min kværn!

Lede stodder! Tager du pis på mig, eller  
hvad? Sådan nogle som dig skulle slås

 ihjel på stedet!
Det er du ikke 

ene om at synes. 
Og der er mange, 
der har prøvet.

Hvad er 
klokken?

Mange!

Hey? Hvad vil du? Jeg  
har allerede givet til 

velgørenhed.

Jeg snakker lige 
med damen her...

Jeg har 
ham! Stik 

nu!
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Kurdy? Få 
nu fart på!

Nå, sådan...  
Han har ikke været 
hjemme i nat. Ja,  

han skal ikke høre et 
ondt ord fra mig.

Det er klart... n  
Joanna o... Joooanna 

d Gadens løse fugl r Hun 
har nok tappet ham for kræf-

ter. Men der er en, der  
bliver muggen...
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Helt ærlig? Har du set hvad klokken er? 
Sig til din ven, at han kan se sig om efter 

et andet job! 

Hans kværn står det samme 
sted, så han må være her et 

sted... Men hvor?

Er du sikker på, han ikke vågner? 
Han må ikke se mit fjæs...

Bare rolig.

Jeg ved godt, jeg  
skylder dig en tjeneste, 
men... jeg løber en stor  
risiko. Det er politiets 

gamle lokaler. Jeg har min 
familie at tænke på...

En kanin og to 
hamstere.

Det er kun i 
nogle få dage.

Hey, Seth, du har 
ikke taget hans gøb 

  fra ham.

Nå, ja! Det har du sgu ret i. 
Godt, du gjorde mig opmærk-

som på det!

Er den feset ind nu?  
Det handler om sam-
arbejde. Så hvis ham 

fyren nærmer sig 
overfladen igen, giver 
du ham et skud til... 

Det er alvor.

E-Et skud... Den 
slags har jeg 
ikke forstand 
på. Jeg er ikke 

glad for det her, 
Seth.

En fyr med hjelm på? Men ikke 
en soldat... og med en fjer på 
hjelmen... men ikke indianer? 
Niks, siger mig ikke noget.
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Der er ellers 
masser af skæve 
og pudsige eksi-
stenser i det her 

kvarter.

Og i alle  
størrelser...

Karl? Har du lagt mærke 
til ham den unge fyr i den 

røde skjorte? Ja, madam.

Sig til ham, at  
han skal komme 

til middag i  
aften... Kun ham  

og mig.

Han virker 
ret... lukket, 

madam.

Du går mig på nerverne. 
Gør nu, som jeg siger.

Nej, ”Ding-Dong”,  
du tager fejl. Livet 
er ikke så enkelt, 

som du tror.

Du kan sige til den 
kønne dame, at jeg 

ikke er ledig.

Ikke ledig?... Hvor jeg dog  
  hader det svar!

Jeg sagde det jo. 
Han er anspændt.

Pyt med det, Karl. 
Jeg vil have ham. Og 
jeg giver ikke op.

Følg efter ham.
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Rw... Hn... 
Mm...

Mm...  
Rho...

Åh, nej! Ikke allerede! 
Det er bare for meget!

Mmng... 
Hhraa...

Det er løgn, det her. Kom 
nærmere...! Kom nu! Læn dig 

herhen...

Sådan noget forbandet lort! Hvis han 
vågner og ser mig, bliver jeg nødt til 
at plaffe ham ned! Og hvordan skal 

jeg forklare mig ud af det?

Bare det her 
nu virker.

Det... Det 
gik! Pyh!

Mmfff...

Tak, gutter... Det har 
bare at være sidste 

gang. Jeg er helt våd 
af sved.

Jeg sagde nej. Er  
du fatsvag? Det her 
er ikke et kontor 

for savnede perso-
ner. Forstået?

Send ham ad 
helvede til, Gus! 

Det her er en 
mandebar. Lad os 
ordne ham! Det 

sparer tid!

Ha, ha, 
ha!

Tror I ikke, hans 
ven nærmere 

er en... veninde. 
Hvad siger I, 

drenge? Klart! 
Ha, ha, 

ha!
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Halløjsa!  
Hvad ser jeg? 
Tøsen er vist 

blevet mopset!

Hvor ser hun 
farlig ud!

Hey, ro på.  Vi har 
regler her i... i baren!

Du behøver ikke fylde 
hans glas. Han er ikke 

tørstig mere.

Hvis der er andre, der har 
noget at sige om min kamme-
rat, så svarer jeg gerne... 

som I kan se.

Der var også hende  
Joanna, han talte om... 

Men hvad for en Joanna?

...

Ha, ha! Jeg kan godt  
forstå, du stirrer på 

hende! Jeps, min dreng! Ti 
års tro tjeneste uden at 
få snavs i karburatoren. 

Aldrig nogensinde!




