
 
 
 
 
Josey Wales, farmár z Missouri, je poháňaný pomstou za zavraždenie jeho manželky 
a mladého syna, skupinou progresívnych militantov z Jayhawker. Vrahovia 
pochádzajú z Kansaskej Brigády senátora Jamesa H. Lane, ktorú vedie kapitán Terrill. 

Po veľkom žiali a pochovaní svojej manželky a syna sa Wales pripojí k skupine 
confederantov Missouri Bushwhackersov, ktorých vedie William T. Anderson, a 
bojuje v občianskej vojne. Na konci vojny presvedčil kapitán Fletcher partizánov, aby 
sa vzdali a vyhlásil, že im bola udelená amnestia. Wales sa odmietne vzdať. 
Výsledkom je, že on a jeden mladý muž sú jediní, ktorí prežili, keď kapitán Redlegsov, 
Terrill zmasakroval mužov, ktorí sa vzdali. Wales zasahuje a ničí väčšinu Redlegsov 
gatlingovým gulometom. 

Senátor Lane donúti Fletchera, aby spolupracoval s Terrillom pri dopadnutí Joseyho 
Walesa, ktorý je teraz na úteku pred milíciami Únie a lovcami odmien a vypísal naňho 
odmenu vo výške 5 000 dolárov. Po ceste, napriek tomu, že chcel zostať sám, 
nazhromaždil rozmanitú skupinu spoločníkov. Skupina zahŕňa starého Cherokee 
menom Lone Watie; Little Moonlight, mladú ženu Navajo; Sarah Turner, staršiu ženu 
z Kansasu; a jej vnučku Lauru Lee, ktorú Wales zachránil pred Comancheros. V Santa 
Rio sa k skupine pripojili dvaja muži, Travis a Chato, ktorí pracovali pre Sarahinho 
syna Toma. 

Wales a jeho spoločníci nachádzajú opustený ranč, ktorý vlastní Tom Turner, otec 
Laury, usadia sa vo Waleských parejách a uzavrú mier so susedným vodcom kmeňa 
Comanche, Tenom Bearsom. Medzitým lovec, ktorého partner bol zastrelený 
Walesom na Santa Rio, vedie kapitána Terrilla a jeho mužov do mesta. Nasledujúce 
ráno je ranč napadnutý Redlegsmi. Walesovi spoločníci sa schovávajú v opevnenom 
ranči, zahája paľbu a zastrelia všetkých Terrillových mužov. Zranený Wales, napriek 
tomu, že nemá muníciu, vydá sa za prchajúcim Terrillom späť do Santa Rio. Keď ho 
dohoní, Wales vypáli naprázdno štyri revolvery cez všetky prázdne komory. Terrill sa 
pokúša vytiahnuť svoju kavaleristickú jazdeckú šabľu, ale Wales ju vrazí doňho a 
zvíťazí. 

V bare v Santa Rio, Walese stretne Fletchera s dvoma Texas Rangers. Miestni 
obyvatelia v bare, ktorí hovoria o Walesovi ako o „pánovi Wilsonovi“, informovali 
Rangers, že Wales bol zabitý pri prestrelke v mexickom Monterrey. Strážcovia 
akceptujú tento príbeh a pokračujú ďalej. Fletcher neverí príbehu a predstiera, že 
neuznáva Walesa. Hovorí, že pôjde do Mexika, aby sám hľadal Walesa a pokúsil sa 
mu povedať, že vojna skončila. Wales hovorí: „Myslím, že áno. Myslím, že všetci sme 
v tej sakramentskej vojne trochu zomreli,“ predtým, ako sme odišli. 


