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…netop idet 
en tornado 
nærmer sig 

det forfaldne 
kapel, hvor 

den grufulde 
kamp fandt 

sted.

På øen er Carolyn spæ�et 
inde sa�en med A�igatoren, 
der er svæ�et efter kampen.

JIM CUTLASS
støder under sin efterforskning af
Ku Klux Klans aktiviteter på albinoen

DEN HVIDE ALLIGATOR, 
som ved hjælp af sine mystiske 

trol omskræfter har startet et 
oprør i Louisiana, hvor man stadig

lider under spli�elsen efter 
borgerkrigens fire

onde år… 

Den hvide A�igator viser sig at være 
den frygtindgydende troldmand 

MUTA-KUNDÉ,
som agiterer for, at a�e hvide skal 
udry es, så den sorte race kan få 

sit forjæ�ede land.
A�igatoren forelsker sig i 

CAROLYN,
Jims kusine, og viser sin magt 
ved at holde hende fanget i en 

mareridtsagtig
fortry�else.

A�igatoren 
plager 

også JIM 
og klanens 
leder CLAY 
med onde 

drø�e. Clay 
har samlet 
en hær, som 
er klar til at 
gå om bord 
på kaptajn 
MILLERs 

flo amper 
og angribe 
den ø, hvor 
A�igatoren 

har sit 
tilhold�ted 
i et tidligere 

slavefængsel.

Troldmanden MOSES 
kæmper mod Muta-Kundé og 

re er Jim Cutla� fra LEWIS,
som A�igatoren har gjort

til sin zombieslave.
Men Jim bliver fanget af

Pinkerton-opdageren

HERMAN STOUT
efter en v�d�-ceremoni, hvor

de forsamlede sorte med
rædsel ender med at se

Den Hvide A�igators
ånd halshu�e

Moses…

SLÅ PORTEN 
IND!

Carolyn 
bereder 
sig på at 
give Den 

hvide 
A�igator 

døds-
stødet…
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KAN DU IKKE 
KLARE SÅDAN 
EN SMULE 
PORT?!

FORBANDEDE
LILLE M-MYG!

Er det
dig, min 
na�ens 
dro�ing? 
Det er det! 

Du er
her…

Godt…
Kom, jeg 

har kæmpet 
hårdt…

Vil du i�e
nok forklare 
mig, hvad der 
skete? Alting 
fløj rundt i 

ru�et… også 
dig… Jeg så 

dig svæve frit 
rundt i
luften!!

Kan du
slet i�e 

huske vores 
drøm?

Det…
det ved jeg

i�e. i�e helt 
klart. Der 

var grave… 
i endeløse 
ræ�er…

arme 
li�e 

væsen…

hvem…
kæmpede du 

mod?

Det er
lige meget! 
Jeg vandt!

De fjolser
troede, de ku�e 
fange mig… Ha! Ha! 

Ha! M�… Ja, sådan… 
Bliv ved med at ae 

mig…

Vi skal have 
porten op, 

A�igator. Zabeth 
står udenfor…

Ja, og dér kan 
hun blive! Du ved, 
det er dig, jeg vil 
have… Lige siden 
du kom til øen, 

har jeg ventet på, 
at du sku�e røre 
sådan ved mig…

Det var fordi…
jeg troede, du var 
ko�et til skade, 

og så vi�e jeg 
bare…

Javel…
Du har ondt 
af mig, fordi 

jeg er
svag…

Fordi
jeg er blind… 
og neger… og 

hvad mere?

Nej…

AAAAHHR! Jeg vil 
skabe en helt ny verden, 
og så har hun ondt af 
mig! Det er absurd! Jeg 
holder det i�e ud!!

A�igator… 
Det pa�er 

i�e…
Jeg…

Zabeth har ret! 
Du er bare en hvid 

luder!

Og jeg kan
se den røde myg 
su�e rundt i 
dit li�e to�e 

hoved…

Det
var en 

frygtelig 
kamp… i 
ånde-

verdenen!
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Nu finder du 
ud af, hvem 
af os to der 
besteer! Helt 

si	ert, 
skat!

Før min
dro�ing tilbage 

til kaeret. Sørg 
for, hun bliver 
der, til jeg har 

brug for
hende!

Og ryd
op herinde! 
Skaf alt det 
ragelse af 
vejen! i en 

fart!

Samtidig ved 
kysten…

VI MÅ 
VÆK 

HERFRA!

NEJ!
VI SKAL I LY 
INDENFOR!

FOR 
SENT!

 Ååååh 
Gud 
dog!

6 7

JimCutlass06-DK-bvm.indd   6 20/11/2018   12.02



Nu finder du 
ud af, hvem 
af os to der 
besteer! Helt 

si	ert, 
skat!

Før min
dro�ing tilbage 

til kaeret. Sørg 
for, hun bliver 
der, til jeg har 

brug for
hende!

Og ryd
op herinde! 
Skaf alt det 
ragelse af 
vejen! i en 

fart!

Samtidig ved 
kysten…

VI MÅ 
VÆK 

HERFRA!

NEJ!
VI SKAL I LY 
INDENFOR!

FOR 
SENT!

 Ååååh 
Gud 
dog!

6 7

JimCutlass06-DK-bvm.indd   7 20/11/2018   12.02



Damn!! Det 
er det værste 
uvejr, jeg har 

oplevet!!

Loftet… Ta… taget… 
Det er blæst væk af 

tornadoen!

Av! Jeg er helt 
flad! Men jeg kan 
i�e li�e her og 
samle mug! Årh! 
Jeg har ondt 

over det
hele!

HOV, HR. 
FORSVINDINGS-
KUNSTNER!

!! Pinkerton-
opdageren! Nu er

De fanget! De 
skal i�e tro, 

sådan en smule 
naturkatastrofe

kan ryste
mig af!

De har
altid heldet med 
Dem, hvad?! Men 
jeg har fanget 
fisk med stø�e 

kampgejst…

BAGVED 
DEM!

 AA... AAAA...

AF VEJEN!

Tror De,
jeg er idiot, 
Cutla�? Den 

går i�e!

…Snf? 

Såå… Rolig, 
min ven… 

i�e bange…
Snf…

NEJ! DET ER FOR GROFT!
VIL DE OMGÅENDE STIGE AF

MIN BETTY!

TJU!

TJU!
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