
Illustration Alessandro Pierangelini 

Din far var sheriff i en by oppe nordpå  
inden jordskælvet kastede byen i havet, og 
banditter kom for at stjæle jeres mad. 

Nu er du omrejsende revolvermand, der 
prøver at gøre det farlige vesten til et bedre 
sted at leve. 

———————————  ——————————— 

Du er opvokset i Ferntown, en lille flække i 
det nordlige Californien, hvor fyrretræerne 
stod ranke og grønne. Din far var sheriff, og 
du gav en hånd med som vicesheriff, samtidig 
med at du opdrættede heste. 

Jordskælvet i ’68 vendte op og ned på alting. 
En flodbølge druknede store dele af byen, og 
jorden åbnede sig og slugte veje og marker. 
Her 11 år senere ér der stadig mangel på mad 
og lovløse tilstande i hele territoriet. 

Din far ledte folk gennem de svære tider indtil 
en gruppe lovløse kom til byen. De ville stjæle 
mad og vand. Din far stillede sig i vejen. 

Da krudtrøgen lettede, var din far, dine brød‐
re og banditterne døde. Folk forlod byen og 
søgte væk for at overleve. Som den sidste for‐
lod du Ferntown, med din fars gamle sheriff‐
stjerne i lommen og hans colt .45 ved hoften. 

EDGES 

Hard to Kill 
Må ignorere Wound 

Modifier når du tester 
Vigor mod Knockout Blow 

og Injury table. 

Iron Jaw 
Har +2 til alle Soak Test. 

Virtuous 
Får en Bennie for at redde 

uskyldige fra 
overhængende fare. 

 

HINDRANCES 

Code of Honor 
Holder sit ord, skyder ikke 

folk i ryggen og tager sig 
ordentligt af fanger. 

Limb 
Halter efter en gammel 

skade i venstre ben, og går 
derfor med stok. 

ATTRIBUTES 

Agility  d6 

Smarts  d6 

Spirit  d8 

Strength  d8 

Vigor  d10 

 

DERIVED STATISTICS 

Grit  2 

Pace  5 

  Sprint  +d6 

Parry  6 

Toughness  7 

Charisma  ‐ 

SKILLS 

Athletics  d6 

Fighting  d8 

Intimidate  d6 

Investigation  d6 

Notice  d8 

Riding  d8 

Shooting  d8 

Stealth  d6 

 
WOUNDS    FATIGUE 

-1 -3 -2 -1 -2 

GEAR 

Gammel sherif‐stjerne, tændstikker, barbér‐grej, lommespejl, slidt bibel, fint 
lommetur (guld) og knap $50. 

Weapons  Range  ROF  Damage  Notes   
Dads old Navy Colt .36   10/20/40  1  2d6+1  Pistol Whip (d8+d4+1) 
        Fanfire 

Walking cane      d8+d4 

Shotgun  3/6/12  2  1‐3d6  Shooting +2 

BENNIES  

1 3 2 



Illustration Alessandro Pierangelini 

Borgerkrigen kom hurtigt og meget blodigt 
til Missouri, hvor civile bander førte krig 
på egen hånd. 

Du undslap galskaben og arbejdede nogle 
år som vagt for jernbanen inden du kom til 
Californien. 

———————————  ——————————— 

Du havde en god barndom, voksede op på går‐
den sammen med dine to yngre brødre, som 
du ofte kom til undsætning i skolegården. 

Idyllen druknede i en sommernat med regn og 
torden. En gruppe mænd  brændte laden 
ned—og da din far ville redde hestene, blev 
han klynget op i et træ. Din mor løb skrigende 
ud i regnen, og blev skudt ned. 

Du holdt hovedet koldt, og fik dine brødre i 
sikkerhed. Og ugen efter, var du på farten. 
Dine brødre endte på børnehjem og i takt med 
at du fandt overfaldsmændene, endte de på 
kirkegården. 

De sidste år, har du boet i Californien, hvor 
det aldrig regner. Og i stedet for at skyde folk, 
der står i vejen for jernbanen, har du fundet 
stor glæde i at skyde folk, der står i vejen for 
andre folks lykke. 

EDGES 

No Mercy 
Kan bruge Benny til at få 

et Re‐Roll på Damage. 

Two‐Fisted 
 Har ikke Multi‐Action 

Penalty for at kæmpe med 
et våben i hver hånd. 

 

 

HINDRANCES 

Vengeful  
Vil søge hævn—også uden 

for lovens rammer. 

ATTRIBUTES 

Agility  d8 

Smarts  d6 

Spirit  d8 

Strength  d8 

Vigor  d6 

 

DERIVED STATISTICS 

Grit  2 

Pace  6 

  Sprint  +d6 

Parry  5 

Toughness  5 

Charisma  ‐ 

SKILLS 

Athletics  d6 

Fighting  d6 

Intimidate  d6 

Notice  d6 

Riding  d8 

Shooting  d10 

Stealth  d6 

 

WOUNDS    FATIGUE 

-1 -3 -2 -1 -2 

GEAR 

Et sæt gamle spillekort, en pose kaffebønner, olie og renseklud til revolvere, en 
lædermappe med breve fra hendes brødre, en flaske med stærk kinesisk snaps, 
tændstikker, pose med tobak og cigaret‐papir ‐ og rundt regnet $50. 

Weapons  Range  ROF  Damage  Notes   
2x Colt Peacemaker .45  10/20/40  1  2d6+2  Fanfire 
Winchester  20/40/60  1  2d8+1  15 skud. 

BENNIES  

1 3 2 



Illustration Alessandro Pierangelini 

Dine forældre blev dræbt af indianere, der 
angreb jeres gård i Wyoming. 

Du voksede op i pleje hos en saloon‐ejer i 
Fort Bridger, indtil du drog vestpå og endte 
med at arbejde som ”problem‐knuser”. 

———————————  ——————————— 

Din barndoms grønne enge, var dækket med 
blodrød sne da indianerne red videre. Din fa‐
milie var myrdet, gården brændt, og du lå helt 
stille under en busk. To dage senere var du 
nær død, da soldaterne fandt dig. 

Du fik et nyt hjem på saloonen i Fort Bridger, 
hvor du gik til hånde og både lærte at servere, 
danse udenom et slagsmål, lappe flk sammen 
bagefter, og smide fulde folk på gaden når det 
var nødvendigt. 

Da du fyldte 19, var du klar til at opleve noget 
nyt og drog vestpå for at se havet. Det var en 
ret skuffende oplevelse, da det viste sig at Ca‐
lifornien er et lovløst sted med mangel på 
mad og en overflod af folk, der gør verden til 
et dårligere sted at leve. 

Du hjælper dem du kan, og hvis de har råd, 
tager du dig betalt for det. 

EDGES 

Attractive 
Køn med et charmerende 

skær af uskyldighed. 

Block & Dodge 
Er vant til at flytte sig af 
vejen, når der bliver delt 

øretæver ud eller kuglerne 
flyver (Modstandere har 

Ranged Attack –2). 

Improvisational Fighter 
Har ikke ‐1 for at bruge 

improviserede våben. 

 

HINDRANCES 

Lyin’ Eyes 
Persuasion –4 for at lyve. 

ATTRIBUTES 

Agility  d8 

Smarts  d6 

Spirit  d6 

Strength  d6 

Vigor  d6 

 

DERIVED STATISTICS 

Grit  2 

Pace  5 

  Sprint  +d6 

Parry  7 

Toughness  5 

Charisma  +2 

SKILLS 

Athletics  d6 

Fighting  d8 

Healing  d6 

Investigation  d6 

Notice  d8 

Persuasion  d8+2 

Riding  d6 

Shooting  d8 

Stealth  d8 
WOUNDS    FATIGUE 

-1 -3 -2 -1 -2 

GEAR 

En rejsebog med nyttige informationer for rejsende, en dagbog (bogmærket er et 
gulnet fotografi af din familie taget i forbindelse med din dåb), tændstikker, nål 
og tråd, hårbørste, en gammel skibskikkert, og en lille taske med forbindinger, 
en lille flaske morfin og andet til førstehjælp. 

Weapons  Range  ROF  Damage  Notes   
Colt Peacemaker .45   10/20/40  1  2d6+2  Fanfire 

Improvised Weapon      2d6  Hvad der nu er ved hånden. 

BENNIES  

1 3 2 
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Du hoppede på et tog i New York og blev 
først opdaget—og smidt af—da toget nåede 
Denver. 

Siden har du rakket rundt i søgen på det 
vilde vestens  (farlige) hemmeligheder. 

———————————  ——————————— 

Din familie er irske immigranter, der arbejder 
hårdt for føden i New Yorks slumkvarter. Det 
gør de gennem alle former for kriminalitet og 
svindel. 

Du ville noget mere, og med en kopi af en 
slidt bog om western‐legenden Buffalo Bill i 
lommen, sneg du dig på et vestgående tog. 

Siden da har du rejst rundt i det vilde vesten 
på jagt efter rigtige helte og eventyr.  

Til at begynde med, var det ret sjovt. Så gik 
det op for dig, at der er meget grumme og 
ubehagelige farer på lur. Og der er alt for 
mange folk, der lukker øjnene for det. 

Nu skriver du—med ret ulæselige kragetæer ‐ 
på din egen bog, der skal fortælle sandheden 
om det vilde vesten, samtidig med at du slår 
følge med de folk, der rent faktisk prøver at 
gøre en forskel. 

EDGES 

Acrobatic  
Agility +1 for akrobatiske 

manøvre (også Trick) 

Lucky 
Alle irere er vist  lidt 

heldigere end alle andre. 

Quick 
Initiativ kort 6+. 

Street Smarts 
Kender til liver på gade. 

Thief 
Er opvokset i en familie 

der lever af kriminalitet. 

 

HINDRANCES 

Small 
Er et hoved lavere end alle 

andre. 

Curious 
Elsker at løse mysterier. 

ATTRIBUTES 

Agility  d8 

Smarts  d6 

Spirit  d8 

Strength  d6 

Vigor  d6 

 

DERIVED STATISTICS 

Grit  2 

Pace  6 

  Sprint  +d6 

Parry  6 

Toughness  4 

Charisma  ‐ 

SKILLS 

Athletics  d8+2 

Fighting  d6 

Investigation  d8 

Lock Picking  d8+2 

Notice  d8 

Shooting  d6 

Stealth  d8+2 

Streetwise  d8+2 

Taunt/Fast Talk  d8 

GEAR 

En slidt udgave af ”Buffalo Bill, the King of the Border Men”, en samling af avis‐
udklip, og en notesbog med skitser af kort og skriverier om egne eventyr, en 
dåse syltede fersken (til en særlig god dag), en pose med forskelligt kinesisk fyr‐
værkeri (blandt andet en håndfuld store ”knaldperler” og et vissent firkløver i en 
gammel medaljon. I bukselommen er der lidt under $20. 

Weapons  Range  ROF  Damage  Notes   
Smith & Wesson .38   10/20/40  1  2d6  Double‐tap 

Slingshot  5/10/15  1  2d4  Non‐lethal 

WOUNDS    FATIGUE 

-1 -3 -2 -1 -2 
BENNIES  

1 3 2 4 



Illustration Alessandro Pierangelini 

Din familie rejste fra Letland til det Vilde 
Vesten for at søge rigdom og Guds fred. 

Du endte med at spille poker med Fanden, 
mistede din sjæl, og lærte at bruge sort 
trolddom i en god sags tjeneste. 

———————————  ——————————— 

Du husker ikke så meget fra din barndom i 
Letland, den lange sejltur over Atlanten eller 
trængslerne i prærievognen tværs over det 
krigshærgede midtvesten. 

Alting før dit møde med Fanden selv, i en 
mørk spillebule i Shan Fans opiumskvarter, er 
som dækket af en tåge. 

Han havde gul hud, stikkende øjne og lokkede 
dig til at satse alting på en ”sikker” hånd. Du 
mistede din sjæl, men fandt ud af, at du med 
kort kunne tilkalde dæmoner og tvinge dem 
til at lade dig bruge deres magiske kræfter. 

Siden da har du kunne leve af at spille kort, 
og når det er nødvendigt, bruger du magi til 
at løse dine problemer. 

Du frygter at ende i Helvedet og bruger dine 
kræfter til at gøre gode gerninger, for på den 
måde at købe adgang til et bedre efterliv. 

EDGES 

Arcane Background 
 Kan bruge Powers. 

Card Sharp 
Snyd under Gambling 
bliver kun opdaget på 

dobbelt 1. 

 

HINDRANCES 

Grim Servant o’ Death 
Alle angreb Damage +1; 

Angreb på en 1’er rammer 
altid nærmeste ven/

allierede (Critical Failure 
Raise på Damage!). 

Phobia (Mirrors) 
Når du ser ind i et spejl, 
ser du at dine pupiller er 

formet som kranier. 
Alle Trait Test –2 hvis du 

lige har set dit eget  
spejlbillede. 

ATTRIBUTES 

Agility  d6 

Smarts  d12 

Spirit  d8 

Strength  d4 

Vigor  d4 

 

DERIVED STATISTICS 

Grit  2 

Pace  6 
  Sprint  +d6 
Parry  4 

Toughness  4 

SKILLS 

Fighting  d4 
Gambling  d8 
Intimidate  d10 
Notice  d6 
Persuasion  d8 
Spellcasting  d10 
Shooting  d8 
Stealth  d6 

GEAR 
En fingerring af guld med timeglas‐motiv, to sæt dyre læderhandsker, tre rene 
skjorter, fire forskellige sæt spillekort og fem kinesiske terninger lavet af knog‐
lerne fra en drage. Derudover Hoyles Book of Games og $42. 

Weapons  Range  ROF  Damage  Notes   
Colt Frontier .32‐20  12/24/48  1  2d6  Double‐tap. 

Sharp knife      2d4 

WOUNDS    FATIGUE 

-1 -3 -2 -1 -2 
BENNIES  

1 3 2 

POWERS        POWER POINTS: 10 
Confusion: Smarts Test –2 (‐4 med Raise) eller Shaken; Påvirker tre med TN 7. 
Bolts of Doom: Range: 12/24/48; Damage 2d6+1; Damage 3d6+1 TN 6. 
Missed Me!: Modstandere Attack –2 (Raise –4). Armor mod Area Effect. 
Obscure: Dækker område med tåge/mørke. Attacks –6 (i/ind/ud af skyen). 
Phantom Fingers: Små trylletrick; fx gøre noget på afstand, som du selv 
ville kunne gøre ‐ fx puste lys udm åbne en dør, give en lussing, spille klaver. 
Soul Blast: Cone; Alle ramt Test Agility vs Spellvasting; 2d10+1 Damage. 



Illustration Alessandro Pierangelini 

Din familie er rodet ud i en slægtfejde i 
skyggen af borgerkrigen ude mod øst. 

Du har vendt krigen ryggen, og er taget 
mod vest for at leve dit eget liv ‐ men har  
fundet ro ved hjælpe andre i nød. 

———————————  ——————————— 

Du stammer fra Arkansas’ Ozark Bjerge, hvor 
alle familier har et hjemmebrænderi, går på 
jagt og bærer nag til resten af verden. 

Din familie har i årtier haft en fejde med dem, 
der bor på den forkerte siden af floden. Onk‐
ler, fætre og brødre der konstant er i strid, 
mens borgerkrigen mellem Nord og Syd gør 
det endnu nemmere at hade gamle naboer. 

Du er mærket af striden; du fik skudt din ene 
lillefinger af til din lillesøsters bryllup, og har 
ældre ar efter knive og en næse der har været 
brækket flere gange.  

Til sidst fik du nok, og drog mod vest efter et 
nyt liv. Du har arbejdet i minerne og har også 
haft en smedje. Men uden at finde ro.  

Så nu rejser du rundt på må og få, og finder 
fred i sjælen ved at gøre ”det rigtige” og hjæl‐
per folk med deres problemer. 

EDGES 

Brawny 
Brede skuldre og store 

hænder. 

Combat Reflexes 
Spirit +2 til Shaken Test. 

Bring 'em On 
Modstandere får ikke 

Gang Up bonus. 

Frenzy 
Du har et ekstra angreb i 
nærkamp, men får ‐2 på 

Fighting test. 

Slugger 
Tæller aldrig som 

Unarmed. 

 

HINDRANCES 

Loyal 
Vil dø for sine venner. 

 

ATTRIBUTES 

Agility  d6 

Smarts  d6 

Spirit  d6 

Strength  d10 

Vigor  d8 

 

DERIVED STATISTICS 

Grit  2 

Pace  6 

  Sprint  +d6 

Parry  6 

Toughness  7 

Charisma  ‐ 

SKILLS 

Athletics  d6 

Fighting  d10 

Intimidate  d8 

Notice  d6 

Repair  d8 

Shooting  d6 

Stealth  d6 

Survival  d6 

 
WOUNDS    FATIGUE 

-1 -3 -2 -1 -2 

GEAR 

En slidt lædertaske med forskelligt værktøj, en majspibe, tobakspung, en halv 
flaske wiskey, en fedtet pose med gamle bolcher, en krøllet og slidt udgave af 
Arknasas Tribune med en artikel om skyderiet ved din lillesøsters bryllup og lidt 
over $55. 

Weapons  Range  ROF  Damage  Notes   
Smith & Wesson .44   10/20/40  1  2d6+2  Fanfire 

Shotgun  3/6/12  2  1‐3d6  Shooting +2 

Brass Knuckles      d10+1 
Club      d10+d6 

BENNIES  

1 3 2 
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Din mor var apache‐indianer. Din far en 
mexicansk skalpejæger. Din barndom et 
langt mareridt af ensomhed og vold. 

Du er omrejsende stifinder, og hjælper folk 
sikkert gennem ødemarken. Nogle gange 
tjener du ekstra penge som dusørjæger. 

———————————  ——————————— 

Du er opvokset blandt de apache indianere 
der holder til i de Mexicanske Siera Madre 
bjerge. Din mors lejr blev angrebet af en 
gruppe kvægtyve og skalpejægere, der dræbte 
de fleste i lejren, voldtog din mor og efterlod 
hende som død. 

Hun overlevede, og fandt en anden del af 
stammen. Her blev du født, og måtte overleve 
de evige pinsler som de andre udsatte dig for. 

Da du blev gammel nok, begyndte du at tage 
på stadigt længere jagtture. En dag vendte du 
aldrig tilbage, men fortsatte mod solnedgan‐
gen til du nåede havet. 

De sidste år har du tjent til dagen og vejen 
som stifinder og dusørjæger, når lejligheden 
byder sig. Du har jaget de farlige væsner, der 
kommer frem om natten og gør folks mareridt 
til virkelighed. 

EDGES 

Assassin 
Damage +2 mod folk der 

ikke er klar over at de 
blive angrebet. 

 
Quick Draw  

Du kan trække et våben og 
bruge det med det samme 

uden ‐2 på angrebet. 
 

Walk Without  
Andre har ‐2 Tracking for 

at følge dit spor. 
 

Wilderness Man  
Survival og Tracking +2. 
Du har +2 til Vigor Test 

mod Fatigue fra kulde og 
varme. 

 

HINDRANCES 

Outsider 
Har altid været ”udenfor” 
fællesskabet og har svært 

ved at få nye venner. 

ATTRIBUTES 

Agility  d8 

Smarts  d6 

Spirit  d8 

Strength  d6 

Vigor  d8 

 

DERIVED STATISTICS 

Grit  2 

Pace  6 

  Sprint  +d6 

Parry  6 

Toughness  7 

Charisma  ‐2 

SKILLS 

Athletics  d6 

Fighting  d8 

Notice  d8 

Shooting  d8 

Stealth  d10 

Survival  d8+2 

Tracking  d10+2 

Throwing  d8 

WOUNDS    FATIGUE 

-1 -3 -2 -0 -1 

GEAR 

Et gammelt indiansk tæppe (din mor vævede det), nødvendig oppakning til en 
tur i vildmarken, slibesten, sort ”krigsmaling”, tørrede kødstrimler, en pose med 
ekstra pilespidser (metal og flintesten) og omkring $30. 

Weapons  Range  ROF  Damage  Notes   
Short Bow   10/20/40  1  2d6  20 pile 

Big Knife / Machete      d6+d6 

Throwing Knife  3/6/12  1  d4+d6   

BENNIES  

1 3 2 


