Perico
V horách neďaleko Perico City boli dve bane na
železnú rudu a jeden Ranč M. Tento pred tým ako
prešiel pod správu Panhandle Cattle Company PCC
patril rančerovi Meekerovi.
Jedného dňa neznámy vrah, zabil strážcov bane, ktorá patrila Mallorimu
a dynamitom zničili drvičku rudy a vyhodil vstup do šachty bane.
O tejto vražde sa dozvedel sudca Jeremy F. Buchanan a poslal US maršala Billa Waca,
aby vyšetril tieto vraždy. Bill Waco musel ísť sám, nakoľko jeho parťák Joe Medison
ležal na prepriahacej dostavníkovej stanici s prestreleným ramenom, čo sa mu stalo pri
prestrelke s banditmi, pri transporte zajatcov na súd do Amarilla.
Po príchode do Perica, Bill Waco musel zasiahnuť a uzemniť troch baníkov
z Jenkinsovej bane, keď títo chceli rozcupovať jedného baníka z bane Malloriho, lebo
tento prehlásil, že za vraždami dvoch strážcov a zničením bane a drvičky rudy, stojí
konkurenčná baňa.
Bill Waco začal vyšetrovanie ale počas jeho prítomnosti na bani Malloriho, bol šéf
bane Mallori zavraždený neznámym zákerným strelcom zo zálohy. Vydal sa za ním, ale
jeho stopu stratil na severe, v jednom malom mestečku. Tam aspoň zistil, že ten ktorého
prenasledoval, jazdil na grošákovi. Po návrate na Malloriho baňu, musel upokojiť jej
zamestnancov, aby títo nezahájili trestnú výpravu na konkurenčnú baňu. Keď sa vrátil
do Perica, v Saloone ho oslovil jeden profesionálny hráč a ponúkol mu, že mu pomôže
v pátraní po vrahoch, len aby mu podával Waco informácie. To však Waco odmietol,
nakoľko sa mu tento človek do začiatku nepozdával.
Waco navštívil aj Jenkinsovu baňu, kde sa presvedčil, že majiteľ tejto bane
nemôže mať nič spoločné s vraždami a zničením zariadenia konkurenčnej bane. Aj keď
Jenkins tvrdil, že má baňu dobre stráženú a všetko zabezpečené, tiež sa nevyhol tomu,
že aj jeho strážcov niekto zavraždil a dynamitom zničil zariadenie bane.
Do Perica v ten deň prišli štyria jazdci, ktorí už na prvý pohľad vyzerali na to, že
patria do spoločnosti banditov a desperátov. Hneď bolo jasné, že patria k tomu
profesionálnemu hráčovi a že prišli za ním. Ani jeden z nich však nejazdil na grošákovi.
Wacovi sa táto návšteva nepozdávala. Zistil, že hráč očakáva aj ďalších kumpánov.
Večer za spoločnosťou profesionálneho hráča prišiel správca ranča M, bývalý rančer
Meeker a o niečo neskôr, aj ďalší dvaja desperáti, z ktorých jeden jazdil na grošákovi.
Waco to spozoroval a zadným vchodom z hotela sa vydal do mesta. Vyliezol na jednu
strechu, odkiaľ si prezrel Main Street. Zrazu na náprotivnej streche zbadal muža
s puškou, ktorý už mieril na Waca. Waco v poslednom momente zareagoval a podarilo sa
mu tohto desperáta zlikvidovať. Zliezol zo strechy do uličky a tam po prestrelke, zdolal
ďalších dvoch desperátov. Štvrtého desperáta ešte dostal na Main Street, ale potom
ho ďalší dostali do klieští. Vtom sa však do mesta prirútil dostavník a cestu zahalil
prachom, čo umožnilo Wacovi sa dostať s ohrozenia desperátov. Z dostavníka vystúpil
Wacov parťák, Joe Medison a pomohol Wacovi zdolať desperátov.
Bývalý rančer Meeker sa priznal, že všetko naplánoval on a pri tom mu pomáhal
ten profesionálny hráč so svojou bandou. Waco s Medisonom spútali zbytok bandy
a bývalého rančéra a eskortovali na súd do Amarilla.

