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150 jaar geleden woonde er in het 

Wilde Westen een meisje met rood 

haar en een rare naam …

Wat nou 
raar? 

Ik heet
Jane!

Dat is Engels, 
je spreekt 
het uit als: 

Djeen! 

Dat is inderdaad niet raar, 
maar de mensen noemen 

je Calamity Jane.

Kan ik 
het helpen? 

Calamity is ook 
Engels. Het klinkt 
als: Kellemitie. 

En het 
betekent …

ramp!
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Jij bent een 
calamity van 
een leerling, 

Jane!

Mag ik jullie 
voorstellen aan 
mijn leerkracht, 
meneer Canary! 

Dat is 
Engels 
voor …

Kanarie! 
En waarom ben 
jij niet aan het 
leren? Je hebt 

morgen een 
toets!

Eh … 
nou … 

Dat zit 
zo … 
eh …

De bank 
wordt beroofd! 

Wat een  
calamity!

Hé! 
Laat mij 
erbuiten! 

Ik weet van 
niets!
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Waar 
waren wij 
gebleven? 

Jane?!?

Echt 
niet dat ik 
ga leren! 

Ik ga op 
boevenjacht!

Mag ik jullie 
voorstellen aan 

het ijdelste 
paard van het 
wilde Westen: 
Belle Star!

Hoeven 
gevijld …

En daarna 
in de 

nagellak!

O ja … 
Jane, waarom 
ben jij niet 
aan het …

Tsss! 
Waarom mag 

een merrie er niet 
een beetje leuk 

uitzien?

Staart en 
manen in de 
krullers …

Star is het 
Engelse woord 

voor ster! 

En Belle 
betekent …  
eh … tja …

Zucht … 

Belle is het Franse 
woord voor mooi! 

Hoe vaak moet ik het 
nog uitleggen?
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De bankrovers zijn 
de woestijn in gevlucht! 

Hoe vind ik  
hun spoor 

ooit terug?

Wat ben jij 
aan het doen, 

cowboy?

Hier is bijvoorbeeld een uur … 
hik … geleden een mank konijn 

langsgekomen!

Ik ben aan 
het … hik … 

spoorzoeken!

Kijk  
uit!

Hik!
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En wat is dit 
voor spoor?

Echt wel! 

Kijk, hun spoor 
splitst … hik …  

hier op!

Ik ben op zoek 
naar drie bankrovers! 

Heb jij hun spoor 
misschien gezien?

Aaargh … Het …  
hik … spoor van een 
op hol geslagen 
kudde bizons …

 Laat ik dit 
spoor maar 
als eerste 

volgen!

Mag ik met 
je mee?

Ben je 
een goede 
schutter?

Hik! 
Nee!

Kun je 
paardrijden?

Nee!

Heb je 
stalen 

zenuwen? Brrr! 
Nee!
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Waarom  
zou ik je dan 
meenemen?

Ik … hik … 
zie er best 
leuk uit!

Oké, dat is waar.  
Nou, vooruit! Spring maar  
achterop! Ik heet Jane!

Aangenaam! 

Ik heet
 Bill Hickock!

Bill Kock?

Nee!  
Bill … hik … 

Hickock!

Ah,  
Bill Hickhickock! 

Leuke naam!

Zucht …  
Noem me maar 
 gewoon Bill.  
Dat … hik …  
lijkt me  
beter!
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Pas op  
voor die  

laaghangende 
tak, Bill!

Welke … hik … 
laaghangende …

O …  
die laag … hik …  
hangende tak!  

Auw!

Kijk uit 
voor die 

beer!

Jane,  
wist je dat  

de beer het … hik … 
grootste roofdier in 

Noord-Amerika is?

Het op één na …  
hik … grootste  
roofdier is de 

poema! En weet je 
welk dier er op  

drie staat?
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Pas op! 
Een 

steenarend!

Juist! 
In één keer 

goed!

Op … hik … 
vier staat

de …

Later, Bill!  
Kijk, zo te zien 

eindigt het spoor 
van de bankrover  

daar!
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Een oude goudmijn! 
Wedden dat die boef  
zich hier schuilhoudt!

Brrr! 
Ik hoop niet 

dat het ... hik ...   

hier spookt!

Wat is het 
hier donker! 
Zie jij iets, 

Bill?

Een spook! Een ... 

hik ... spook!  
Wegwezen!

Hmm! 
Het klinkt meer 
als een huilende 

goudzoeker!

Waarom bent u zo 
verdrietig, meneer?

Snif! Volgens mij ben ik 
weer eens voor de gek 

gehouden!
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Weet jij hoeveel 
24.000 dollar 
gedeeld door 
drie is, meisje?

Boehoehoe! Er zat maar 
25 dollar in mijn zak …

Dat is 
8.000 

dollar!

Is dat soms uw 
aandeel in de buit 
van de bankroof?

Nog geen korrel! 
Alleen maar van 
die glimmende 
stukjes glas.

Jippie! 
Ik ben rijk! 
Ik ben rijk!

Was dat ... 

hik ... het 
spook? 

Nee! Eerder een 
niet zo snuggere 

goudzoeker!

Eh … dat 
is geen glas! 

Heeft u weleens 
van diamanten 

gehoord?

Ik heb 
ook altijd 

pech!

Waarom 
heeft u 

meegedaan? 
Zit er geen 

goud in deze 
mijn?
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