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–  přísaha válečníků  
kmene Vraních indiánů

Z    klamal jsem v boji s nepřítelem.
Slunce, tys bylo mi svědkem,
jak jen já sám jej napadl.
Až zas příště setkáme se,
přemohu jej.



joshuo!

páni, čumte na 
toho šaška. japadadá,  

do města nám přijel  
cirkus!



     nechtěl bys 
zaskočit ke mně 
nahoru, brouku?

to... musí  
být peklo...

umřel 
jsem a přišel 
do pekla!

 zabiju tě,
ty šašku! někdo 

ho postřelil, 
zlato.

dávej bacha, 
blbče.



nakráčel si to rovnou 
před mý auto! vy všichni 

jste to viděli!

joshuo!

stačí sto babek 
a máte svědka, dámo.

Pořád žije!
ten chlápek 
má ale tuhej 

kořínek, páni...!

a do 
prdele...!

mý auto!

následuj mě,
joshuo.

vůbec nic...
nic nechápu...

pochopíš.

vzpomínej...



PRRRRR!

"Sedm vran na větvi se tlačí, 
zjisti, co každá z nich značí: 
první je žal" -- to maudie 
vždycky říkávala.

dřít na živobytí jako bílí lidé
jim mohlo přinést jen žal.

A Oni ho uŽ neměli víc zapotřebí.

leť pryč, 
ty zvěstovateli 
špatných zpráv!

mami!

přijíždějí 
jezdci!



chlapci, zasloužíme 
si trochu toho vodpočinku 

a povyražení.
možná bysme si

mohli vopatřit i Ňáký 
fešný paničky!

je to už tak 
dávno, co jsem naposled 
viděl ženskou, že se mi 

  začínáš líbit i ty.

hijééé!
tak na co ještě 

čekáme?

zdá se, 
že jsou doma, 

chille.

ty zasraný 
smažky nemaj žádnej pud 

sebezáchovy!

začíná
zábava!



Konec ukázky.

Celou knihu
v tištěné podobě 
zkoupíte v tomto 
obchodě.

jsem kapitán McCoull, madam. Omluvte 
poněkud bujnou náladu mejch chlapců. 

doufám, že budeme na chvíli moci zneužít 
          vaší pohostinnosti.

nejste tu vítaný. Jste 
špína renegátská. dostali jste 

vejprask od kluků z unie a teď 
rychle mažete pryč.

takhle o nás 
nemluvte, madam. 
jsme čestní vojáci.

hele, 
ten kluk 
vypadá, že 
je napůl 
rudoch.

běloška 
zbouchnutá 
rudochem... 
tak to nemá 

bejt, kapitáne... 
měli bysme si 
jednoduše vzít, 

   co chceme...

řekla jsem 
vám, ať si jdete 

po svejch.

pokud nás tu ta 
milá dáma nechce, pak 

ihned odjedeme.




