
…Det
er da et 

orkester, 
jeg kan 
høre…

Sort Nat
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Nej, massa,
her er ikke flere 

politifolk… De tog 
bort med sherif 

Witeker, der havde 
det skidt efter 
eksplosionen…

Eksplo
sionen…

Ja,
massa… Alkohol… 

Pfuuiit! Baoum! 
Den eksploderede 
under branden!

Branden?

Fordi
den stakkels 

Léonard, han døde 
i stalden, så var 
det Prosper med 
den dårlige arm, 
der kaldte og 

kaldte. Og det var 
derfor, vi fandt 

dem!

…i 
stalden?

Ja, massa, både dem og den 
anden. En stor europæer, helt 
forbrændt med alt sit tøj og 
forbindinger, så vi ikke kunne 

se, hvem det var, vi fandt i 
saloonen, da brandmændene 

var taget væk!

Det lyder jo alt 
sammen helt 

klart… Tak for 
detaljerne, min 
ven… Men hør: 
Ved du mon, om 
der befandt sig 
en hvid hoppe 
med blis midt 

i alle disse 
begivenheder?

Øh…
Nej, massa, 
sådan én 

har jeg ikke 
set!

Det har 
jeg!

Har du det, 
min ven?

Jaaah…
Men det 

var altså herr 
Cy Marmaduke, 
der red på den 
hoppe… Og den 
var forbandet 

nervøs, så 
han har haft 

forbandet 
svært ved at 

holde sig i 
sadlen!

For syv sytten 
smådjævle… 

Og øøh… Ved 
du, hvor denne 
Marmaduke er?

Ja ja! Det
er chefen for 
brandmands

korpset…

For
pokker i

det hedeste 
hule da
også

… 

4 5

Jim Cutlass-07-DK-sv.indd   4 22-10-2018   16:11:25



For resten… 
Lige et sidste 
spørgsmål…

det gør vel 
ikke noget, 

jeg lige 
kaster et blik 

indenfor?

Lad os se…
Cutlass er kommet 

forbi her… Det er lige 
hans stil at efterlade 

sig en katastrofe i 
forbifarten…

Hm… Min mand
og så det forkullede 
lig i laserne skulle 

vel aldrig være én og 
samme person?… 

Men Cutlass var jo 
kun iført et lænde
klæde og et heste
dækken, da han slap 

mig af hænde… 

Gosh! 
Sikke en 
redelig

hed! 

? 
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For filen i 
fænghullet 
da! Det er 

jo en plan… 
For Klanens 
ekspedition 

til… ’Den hvide 
Alligators’ hule! 
Fanden stå i det, 
om jeg fatter et 

suk!…

Samtidig, 
nogle 

miles der
fra… Jim 
Cutlass 

står over 
for… 

CypruS Lodge!
Gudfader!
Jeg… jeg 

nærmer mig, 
men… 

…jeg er

LaMMet! 

og aLLigatoreN!
Hvad

foregår 
her?… Jamen, 

prammen… Og 
øen… Vi lagde 
jo til sammen 

med Woodrow og 
Neuville, det ved 
jeg da!… Alt det 
her er uMuLigt! 

Eller også… 

...eN HaLLuCiNatioN!... 
Alligatoren manipulerer igen 
med mig og sender mig ud i 
et af sine forbandede feber
syner!… Den folkemængde… 

og en præst… Carolyn i 
brudekjole… Det hele 

ser så virkeligt ud…

Den ulyksalige albino 
spankulerer rundt med 

hende!… For næsen af 
alle byens spidser! 

6 7

Jim Cutlass-07-DK-sv.indd   6 22-10-2018   16:11:29



Næh, skat…
Se, hvem der 

kommer… sikke en 
overraskelse! 

Jeg håber, du synes om den, du min 
Nattens Dronning: Din fætter Jim! Kom 

nærmere, lille myg, vær vor gæst… 
Dans, drik og mor dig, for nu er du 

til fest!

Er det ikke en 
strålende fest? 
Ser du, jeg gifter 

mig i aften… 
Jeg har endda 
komponeret 

musikken… Hør 
bare. Maestro?!

SÅ er det NoK! 

Stop den komedie 
her og sig mig, 
hvor du vil hen 

med den! 

det HeLe er 
Jo Bare  

Siger 
myggen 
noget? Han

talte om en 
drøm, min 
elskede! 

Stands
den her 

drøm, eller 
jeg slår dig 

iHJeL!

?…
Dig, vil 
du slå 
mig… 

Han skal være en 
rotte! Lad os sætte 
ham i bur og drukne 

ham i sumpene! 

Nej! Nej! 
Hellere 
til et 

græskar! 

Skab ham om 
til en tudse, 

mester! 

Ha!

Ha!

Ha!
Ha!

Ha!Ha!
Ha!

Ha!Ha!

Ha Ha HaHaHaHaHa HaHaHa HaHaHaHa Ha Ha Ha Ha
HaH
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Ha! Ha!
 Ha! Ha!

Er du klar
over, hvor højt
de elsker dig?… 
Jeg vil ganske

  enkelt forvandle 
     dig til en

      myg… 

Jeg gør, som
jeg vil. Du kan 

endda elske med 
mig lige her på 
stedet… det 
siger han ikke 

noget til… 

Stop SÅ, 
aLBiNo!

Auuu…
Jim! Det 
gjorde 
ondt… 

Gør dit regnskab op 
med mig, men bland min 

kusine udenom! 

Men det gør 
ikke noget… 

Tværtimod… Jeg 
fortjener din 

straf! 

Pisk mig bare, det 
har du ret til! En 

hvid kvinde, der 
har været i 
seng med en 

neger… Kom nu, 
gør det… Jeg vil

sætte en 
stopper for alt 

det her!

Ja, det gør du ret i.
Det bliver lidt 
pinligt… Og den 
eneste måde at 

standse det på er 
at gøre, hvad hun 

be’r om…

Hv… Hvad 
mener 

du? 

Hvad venter du 
dog på! Kom nu, 
dit lille svin! 

Hold nu 
kæft!

KuJoN! 
SLapSVaNS!
Din lille svans! 
Det er længe 
siden du har 
kneppet mig 

som en rigtig 
sydstatstøs!

Caro!…

HoLd Nu op!

Næh,
se nu bare 
dér!… Det 

svin har en 
stådreng 
som en 
gammel 
orne!

Av!

Kære fætter…
Han prøver at 

skræmme dig, men 
han tør ikke gøre 
det… Han sætter 

for stor pris 
på mig!

Jeg
foreslår 

dig en handel: 
Straf hende, 

siden hun nu selv 
vil, og til gengæld 

udfrier jeg dig 
af denne onde 

drøm, lille 
myg!
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