
en morgen da jeg skulle over gaden ved fith 
og grand...

hvorfor fa’en 
råbte du ikke 
op? du skal 
forestille 

at være min 
bodyguard!

Faktisk,  
chef. så dækkede 

jeg din ryg...

Kriminelle!  
automobilen  

er roden til alt 
ondt!

jeg lever af at rydde andre af vejen... i min branche 
lever man ikke længe, hvis man tror på tilfældigheder. 
Den aften lavede jeg en liste over alle mine fjender, 
levende såvel som døde. I det her forbandede liv kan 
man ikke engang stole på et lig mere... 

Efter et par dage holdt jeg op med at tænke på det. 
Jeg gik i biografen for at dræbe tiden. der er altid 
et eller andet, der skal dø. Det var en af   de der 
urealistiske film, hvor politiet vinder. Jeg ventede 
på Rascal, som var gået hen for at hente øsen...

alt vel? 
Jeg er fra 
Røde Kors.

det er vel 
nok et held 

for dem!
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Torpedo!

Det var Dumbo, en hitman 
fra i New Orleans.  
En førsteklasses  
snigmorder med ører 
en elefant ville misun-
de. deraf navnet. 
Jeg var åbenbart 
hans næste 
bytte. hvilket 
betød at jeg 
var meget...

øhh...

...tæt på at sige farvel til denne verden.
fik dig, 

din slange! 

Træk!

og nu til 
nådeskuddet!
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Rascal kom på det rigtige  
tidspunkt. Han smed “øsen” ind 
foran mig og tog de kugler  
der var tiltænkt mig. tror  
hellere jeg må gi’ omgang  
næste gang vi er i byen.

“Dumbo” forsvandt inden politiet dukkede op, og 
vi så heller ingen grund til at sludre med dem...

vi klarede det på et hængende hår. da jeg så 
mig tilbage, vrimlede stedet med politibiler! 

det var godt nok et par store 
ører, hva’ boss?

Ja, det 
var dumbo... 
nogen ønsker 
mig åbenbart 
ud af cirku-
lation. 

Vi gik til en kødsnedker, mens jeg spekulerede som 
en gal for finde ud af, hvem der kunne have hyret 
den djævel til “dumbo”!

han 
trækker 
hurtigt, 

hva’ boss!

er du på 
min eller 
hans side?

så luk 
chatollet!

på din, 
boss

en 
arbejds-
ulykke?

det kan vi godt 
kalde det. 

lad os 
komme væk i 

en fart.er du ok, 
boss?
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tjek lige den hånd ud... med hår og det hele...

hallo der.  
læg den straks 

tilbage.

og hold 
deres fingre 

for dem 
selv!?

den er 
godt nok vildt 

realistisk!

en rigtig  
herrehånd...  

selv farven er 
spot on.

øh, 
hør lige.

Den hånd gav mig en ide. knoglerne, venerne, fingrene. 
Det var perfekt, helt ned til mindste detalje. 

ja, den lignede faktisk min egen hånd. det var lidt 
af fund, som da Marco Polo opdagede Amerika. 

doktor, de ka’ godt lægge 
min arm i gips, ikk’?

hvorfor det?  
de har ikke brækket 

noget!

det har de 
heller ikke...

endnu!

kvaksalveren forstod budskabet. jeg lagde min  
arm i den gode mands kyndige hænder og fortalte  
ham, hvad jeg ønskede og han sagde ikke et kvæk.  

stilhed kan være meget fredfyldt. og han var fuld af  
forståelse for, at mit besøg skulle koste gratis...  

Ja, man kan faktisk sige, at alle var glade.

lidt senere...

nå hva’ si’r du så?

smukt, 
boss!
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din 
derringer, 

boss.

   godt... Ta’ ud og få en 
snak med lightboat...  

se om han ved noget om 
hvor dumbo opholder 
sig. med de ører må  

han være svær  
at overse.

Lightboat spillede dum, indtil rascal stak ham 
et par døde præsidenter. Dumbo boede på et  
luksushotel med alt betalt. Hans bagmand  

måtte have flere gryn end en driftig møller.

hvis man vil fange fisk, risikerer man at få våde bukser, 
som man siger. Så næste dag tog vi afsted: jeg til 

andys salon og rascal til hytten, hvor dumbo gav den 
med det søde liv, for at give ham en besked fra mig. 
Han var ikke udpræget glad for jobbet. Jeg tror  

han var lidt nervøs ved tanken om dumbos formidable 
reaktionsevne. Det kunne man ikke fortænke ham i. 

Andy vidste hvad han gjorde. 
Han var den eneste, der kunne 
prale af at lægge en kniv på 
min hals og leve til at 
fortælle om det.

har de brækket  
noget, mister  

torelli?

nej, 
men jeg har 

flækket 
en negl!

og hvad ska’ det være? bare en barbering. gør dit
bedste... 

Jeg venter 
gæster.

øhhh..
H-her?!

forsigtig
med den 
barberkniv, 
Andy. jeg har 
en meget 
delikat 
hud.
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endelig dukkede “Dumbo” op. han så meget selvsikker 
ud med et “gokkejern” i hånden og Rascal som gidsel.

   hva’ er det for  
noget med at ryge  
en fredspibe,  
torpedo? jeg ryger 
  ikke, og da slet  
    ikke med dig!

ro på,  
dumbo! 

jeg vil slå  
en handel 

af med dig!

Flyt forklædet, din orm, 
lad mig se den hånd!

jeg...

Det gamle  
trick med pistolen 
skjult under et 
forklæde! Tror

du virkelig du kan 
snyde mig? 

    tror du jeg slæber  
  rundt på min seksløber 
for sjov? du er faldet  
    af på den!  
       torpedo!  
      smid skyderen!     

hør nu... 
Jeg vil slå 

en handel af...  
Jeg har 
penge...

din beskidte  
rotte! så du troede 
du kunne snyde mig, 
hva’? her er hvad  
jeg mener om dit  
ynkelige forsøg.

Din karriere 
slutter her,

Torpedo!

gør det ondt?

meget...
       hva’ si’r du til 

1000 dollars?

idiot! 
Jeg får meget mere, 
for at gør dig kold.

okay, du vinder...
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