Archie Clement
Archie Clement sa narodil 1. januára 1846 v Stokes v Severnej Karolíne. Na
začiatku občianskej vojny žil s rodinou v meste Big Creek Township v Missouri .
Počas občianskej vojny v roku 1864 sa Konfederačný partizán alebo
"bushwhacker " preslávil ako poručík Williama "Bloody Bill" Andersona - alebo,
podľa slov nepriateľa, "skalpel a hlava diabla Billa Andersona".
Po smrti Andersona pri útoku milície únie 27. októbra 1864 prebral Clement
velenie a pokračoval v bojoch. Po kapitulácií armády generála Roberta E. Leeho
vo Virginii pokračoval Clement v partizánskom boji, dokonca požadoval
kapituláciu mesta Lexington v Missouri.
Počnúc rokom 1866 Klement priviedol svojich spolubojovníkov k novému
povolaniu: vykrádaniu bánk, najmä bánk spojených s unionistami. 13. februára
skupina ozbrojencov uskutočnila prvú ozbrojenú bankovú lúpež za bieleho dňa
v mierovej dobe v histórii Spojených štátov, keď prepadla združenie Clay
County Savings Association v Liberty v Missouri a ukradla viac ako 58 000
dolárov v hotovosti a dlhopisoch. Banku vlastnili a prevádzkovali bývalí
dôstojníci milície Únie, ktorí v tej dobe uskutočnili prvý zjazd republikánskej
strany v histórii mesta Clay. Štátne úrady podozrievali Archieho Clementa, že
viedol prepad a ponúkli odmenu za jeho zajatie. Neskôr zoznam podozrivých
obsahoval mená: Frank James , Cole Younger , John Jarrette, Oliver Shepard,
Bud a Donny Pence, Frank Gregg, Bill a James Wilkerson, Joab Perry, Ben
Cooper, Red Mankus a Allen Parmer. Nasledovalo niekoľko ďalších lúpeží,
mnohé súvisiace s Clementovým gangom. Lúpež, ktorá sa s nimi najviac spájala,
bola dňa 30. októbra 1866 v Lexingtonu v Missouri a ukradli 2 000 dolárov.
Keď sa v Missouri blížili kľúčové voľby z roku 1866, rozhorelo sa politické násilie,
ktoré bolo spájané práve s Archie Clementnom, ktorý obťažoval republikánske
orgány riadiace štát Missouri. V deň volieb v novembri 1866 Klement viedol
skupinu okolo 100 bývalých bushwhackerov do mesta Lexington. Ich streľba a
zastrašovanie viedli k porážke republikánskej strany vo voľbách. V odpovedi na
to guvernér Thomas C. Fletcher vyslal čatu štátnych milícií pod velením majora

Bacona Montgomeryho. Klement sa na oko stiahol, len aby sa v zapätí 13.
decembra 1866 vrátil. V snahe vyhnúť sa veľkej bitke v centre mesta,
Montgomery povolil (ako vtip) Archiemu Clementovi zapísať svojich mužov do
štátnej milície; po tom, čo bushwhackeri odišli, odišiel Archie do baru City Hotel
na drink.
Montgomery využil príležitosť a vyslal niekoľko mužov, aby zadržali Clementa,
na ktorého bol vydaný zatykač. Jeho muži našli malého Archieho, ktorý pije so
starým priateľom, a vyzvali ho, aby sa vzdal. Klement vytiahol svoje revolvery a
začala sa divoká prestrelka. Napriek tomu, že Archie utrpel strelnú ranu na
hrudi, podarilo sa mu to ujsť von a vysadnúť na koňa. Cválal hlavnou ulicou z
mesta a snažil sa utiecť no zasiahli ho výstrely milicionárov. Keď Montgomery a
jeho muži prišli k padlému bushwhackerovi, ten, napriek tomu, že bol smrteľne
zranený, pokúšal sa so svojimi zubami zobrať revolver. Jeden z vojakov sa ho
spýtal: "Arch, ty zomieraš. Čo si nám to urobil?" Klement odpovedal: "Urobil
som to, čo som vždy vravel, že urobím ... zomriem skôr, než sa vzdám."
Archie Clement je pochovaný na cintoríne v Arnolde pri meste Napoleon,
Missouri .

Séria pretekov The rebels pozostáva z troch samostatných pretekov, ktoré sa
vyhodnocujú samostatne. Po poslednom preteku sa vyhodnotí 10 najlepších
súťažiacich, ktorí sa zúčastnili všetkých troch pretekov.

