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Štyria desperáti zničili trať a železničný zvršok 

zasypali odstrelenými skalami v železničnom záreze. 

Na trať, ktorá viedla zo severu do stanového tábora 

staviteľov trate, zhodili ťažký veľký kmeň stromu. 

Tu sa vykoľajil vlak, ktorý do tábora Wheeless viezol podvaly a koľajnice. Rušňovodič 

a kurič pri tom zahynuli. Ešte v ten deň napadli indiáni tábor, podpálili vybudované 

budovy a rozsievali smrť a hrôzu. Obrancovia boli vďaka strážam na nich upozornení 

ale aj tak mali čo robiť aby sa ubránili. Zistili, že indiáni mali úplne nové 

Winchestrovky. Bill Waco a Joe Madison v tom čase išli po stope dvoch vrahov 

a násilníkov, ktorí vyvraždili celú rodinu otca matku a ich dve dcéry na farme. Boli to 

Wilson Boyd a Ken Porter. Stopa viedla do Borgeru, kde naši maršali dávnejšie museli 

zasahovať. Mali tam svojho priateľa majiteľa prepravného podniku Allana Murphyho. 

Keď sa s ním v Saloone stretli, mal dosť vypité a choval sa vyplašene, keď ich uvidel. 

Už to nebol človek, ktorého predtým poznali. Počuli ho, ako sa vyhráža, že zabráni 

stavbe železnice, aby mu nezničila jeho podnik. V nájomnej stajni sa dozvedeli, že 

dvaja banditi tam boli, a pred tromi dňami odišli. Zistili, že mali namierené hore do 

tábora Wheeless. Po príchode do tábora sa dozvedeli, čo sa tu v posledných dňoch 

stalo, zoznámili sa aj so železničným maršalom Mikeom Johnsonom. Mal päťdesiat 

a železnice ho chceli vyhodiť. Podvečer medzi odstavenými vozňami maršalov napadli 

banditi, ktorým boli Waco a Joe v pätách. Boyd utiekol, ale od umierajúceho Portera 

sa dozvedeli že má byť vlak vezúci výplaty železničiarom vykradnutý, že prepadnutie 

plánuje Butch Lockhard a niekto zo železníc mu dal typ. Výplaty v hodnote päťdesiat 

tisíc dolárov mali poslať z Fort Collins. Waco a Madison išli oproti vlaku a na jednej 

zastávke, kde vlak čerpal vodu a zásobil sa drevom, pristúpili. Aj s koňmi ostali 

v dobytčáku. Vlak v Black Mesa musel do stúpania spomaliť a tam sa prepad 

uskutočnil. Maršali vybojovali boj s banditmi, ale dvaja im unikli na koňoch. Cestou im 

nachystali pascu, ale maršali ju včas odhalili a strhol sa boj. Jeden bandita ostal 

mŕtvy, ale druhú unikol. Bol to Butch Lockhard. Vydali sa za ním, aby zistili kto mu 

dal typ na prepadnutie vlaku. Prestrelka ale prilákala tucet indiánov. Maršali sa 

rozdelili, aby sa im ľahšie bojovalo proti presile. Len dvaja indiáni unikli. Stopa 

Lockharda viedla do Borgeru. Tu bandita navštívil svojho chlebodarcu. Mol to Allan 

Murphy. Tohto ťažko zranil a vykradol mu trezor. S peniazmi utiekol. Maršali sa 

dozvedeli, od Murphyho, že on je zodpovedný za vyzbrojenie indiánov a za sabotáže 

na železnici. V Silvertone zistili aj, že za Lockhardom ide aj železničný maršal 

Johnson. Preto sa rozhodli zbytočne neštvať kone a že na banditu počkajú 

v mestečku Anson, kde pôvodne žil aj so svojim bratom. Jedného dňa sa tam 

Lockhard ukázal. Chcel strieľať na Wacka, ale ten ho dostal skôr. Prišiel tam vzápätí 

aj Johonson. Ten ohrozoval Waca puškou, ale Madison ho stihol včas zneškodniť. 

Waco a Madison podali v Amarile správu sudcovi Buchananovi. Ten ich pochválil 

a zároveň im oznámil, že pre Borgeru už nemusia ísť, lebo Murphy sa vo vezení obesil. 

Maršali dostali ďalšie tri zatykače, aby priviedli do Amarilla zločincov 


