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Kalnuose atradus vario, sidabro ir aukso, 
į Bisbį patraukė minios laimės ieškotojų.

Miestelis plėtėsi ir tapo gyviausia vieta tarp l Paso ir San ransisko. 

Ar bent jau tokie 
sklido gandai...

Praturtėti čia galėjai per dieną. 
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sidabrai!!!

Dar vienas 
genialus 
planas?

Arba 
blogiausio. 

Vis tiek  
tas pats.

Sidabrai,  
matai, kas čia? 

Tavo skola.
Ji tokio ilgio  

kaip mano ranka. 

Ramiai. Rytoj ji  
bus tokia trumpa  
kaip tavo pimpis.  

Pilk!

Bet tuoj pinigai patys  
į kišenes tekės. Tada ir  

Ovensų šeima kitaip žiūrės.

Rubenai, du  
tavo geriausio 

viskio. 

... be pinigų aš jai 
nereikalingas.

iš nežinia kur. 

Kalnakasys.

Nuotykių 
ieškotojas.

Ne kažin 
koks.

Nuotykiai 
patys tave 
suranda.

Blanšos šeima  
turi rančą, dalį  

kasyklų. Broliukai irgi 
pinigo prilaiko.

O aš... 
kas aš toks, 

Mažyli? 

Antanas 
Sidabras. 
Atvykėlis.

sidabrai!!!sidabrai!!!
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Ovensų šeima 
tikrai į tave 
žiūrės kitaip. 

Err...

Taigi pats  
žinai, kad iš  

manęs prastas 
mušeika. ir...

...ir naudos iš 
tavęs kaip iš  
ožio pieno...

Rytoj, Rubenai, 
rytoj.

O tu kur žiūrėjai? į vaidinimą 
atėjai paspoksoti?

Ei, tai kada  
skolas grąžinsit?

O su Ovensų 
broleliais aš dar 

atsiskaitysiu.

Tikras  
draugas.  

Tiesiog šaunuolis  
iš Vakarų 

pakrantės. Mane 
daužo kaip obuolį,  

o jis viskį sau 
laka. 

Jeigu lošiant irgi į  
kelnes pridėsi, kam man  

tu toks reikalingas?

KĄ?

Štai kur  
tu, suski! 

Kiek kartų 
įspėjau –  

laikykis nuo 
Blanšos toliau, 

purvinas  
lietuvi...

...ar kas ten  
tu toks esi!

Kiek kartų 
klausiau – ir 
ką jūs man 
padarysit?

Čia buvo 
paskutinis 

įspėjimas, šikniau. 
Nenusiraminsi – 

pakasim.

Geriau  
mėžkis iš Bisbio. 

Tokioms šiukšlėms 
čia ne vieta. Prakeiktas 

šiknius man 
praskėlė 
lūpą...

eeeeeEMMmmmmm...
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Sveikata! 
Turtai! 
Sėkmė!

Viskas viename!
Tik pas mane,  
Doką Leblaną!

Pinigai sugrįš 
dešimteriopai.

?

Prieš porą savaičių

Truputį 
vėliau.

Tiesiai iš 
Prahos.

Rodo kiaurai, ponuli, 
tiesiog kiaurai. 

Kita diena

Kur tu juos,  
sakei, pirkai?

Mugėj. iš patikimo 
žmogaus.
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Planas buvo 
neblogas, vyručiai. 
Apsukti visą Bisbį. 

Bet...
Sukčius! 

Laikykit! 

Pakart 
apgaviką! 

...tik 
neblogas.

Kur tu  
skubi – tavęs 
kilpa laukia.

aaAAAAa...

Kaip 
gaila.

O gal draugas 
kitoje gatvės 
pusėje galėtų 

pagelbėti? 

Liu, būk 
geras, 

užuolaidos.

Ponai, supažindinu.  
Vaikinas su goglais, kuris 

irgi dalyvavo žaidime 

aaAAAAa...
aaAAAAa...
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...Viskas 
gerai 

ėjosi...

Taip...

Jei tik nebūtų 
velnias tos Loti 

atnešęs.

Bisbyje turbūt  
geriau nosies ilgai 

nekišti, arkliavagius  
ir kortų sukčiautojus  

ten karia.

Taip...

Taip...

Vėliau

Gerokai vėliau

Dar vėliau

Planas
buvo geras.


