
Du skal udfylde mindst tre af de bonds som er på 
sedlen, med tre forskellige navne. 

Det er ikke tilladt at skrive en anden spilperson på, 
uden at have aftalt det med spilleren. 

I skal bruge lidt tid på at tale om detaljerne, så I 
begge ved hvad der binder jeres spilpersoner sam-
men. 

 

 

_____________ har reddet mit liv. 
 
 
 
_____________ er god at drikke whiskey med. 
 
 

 
_____________ har lært mig mange ting. 
 
 
 
Jeg skylder _____________ en middag på en god 
restaurant i Denver. 
 

 
 
_____________ har fortalt mig en hemmelighed, 
jeg helst vil glemme. 
 

 

BONDS (1) 
Du skal udfylde mindst tre af de bonds som er på 
sedlen, med tre forskellige navne. 

Det er ikke tilladt at skrive en anden spilperson på, 
uden at have aftalt det med spilleren. 

I skal bruge lidt tid på at tale om detaljerne, så I 
begge ved hvad der binder jeres spilpersoner sam-
men. 

 

 

Jeg stoler ikke på _____________ 
 
 
 
Jeg ser op til _____________ 
 
 

 
_____________ skylder mig en tjeneste 
 
 
 
_____________ har reddet mit liv.. 
 
 

 
Har sammen med _____________været på flugt fra 
varulve. 

BONDS (2) 
Du skal udfylde mindst tre af de bonds som er på 
sedlen, med tre forskellige navne. 

Det er ikke tilladt at skrive en anden spilperson på, 
uden at have aftalt det med spilleren. 

I skal bruge lidt tid på at tale om detaljerne, så I 
begge ved hvad der binder jeres spilpersoner sam-
men. 

 

 

_____________ har engang givet mig tæv. 
 
 
 
__________ kender en af mine hemmeligheder. 
 
 

 
__________ misforstår mig hele tiden. 
 
 
 
Jeg kan lære meget af __________ 
 
 

 
Sammen med _____________ har jeg engang dræbt 
en mand, der vidste sig at være uskyldig. 

BONDS (3) 



Du skal udfylde mindst tre af de bonds som er på 
sedlen, med tre forskellige navne. 

Det er ikke tilladt at skrive en anden spilperson på, 
uden at have aftalt det med spilleren. 

I skal bruge lidt tid på at tale om detaljerne, så I 
begge ved hvad der binder jeres spilpersoner sam-
men. 

 

 

_____________ har nemt ved at gøre mig glad. 
 
 
 
Jeg har stor respekt for _____________ 
 
 

 
Jeg har engang efterladt _____________i en farlig 
situation. 
 
 
 
Jeg skylder _____________ en stor tjeneste. 
 

 
 
_____________ og jeg er altid uenige om hvem der 
skal bestemme. 
 

 

BONDS (4) 
Du skal udfylde mindst tre af de bonds som er på 
sedlen, med tre forskellige navne. 

Det er ikke tilladt at skrive en anden spilperson på, 
uden at have aftalt det med spilleren. 

I skal bruge lidt tid på at tale om detaljerne, så I 
begge ved hvad der binder jeres spilpersoner sam-
men. 

 

 

Jeg føler mig tæt knyttet til _____________ 
 
 
 
Jeg beskytter altid _____________ 
 
 

 
Jeg føler mig truet af _____________ 
 
 
 
Jeg har løjet for _____________ om min fortid. 
 
 

 
Jeg har hjulpet _____________ med at skjule en 
forbrydelse. 
 
 
 

BONDS (5) 



 SPØRGSMÅL 
Hvis du skal dræbe et andet  

menneske.. 

..får jeg blod på hænderne 

 [FIGHTING +1 RANK] 

..skyder jeg ham i ryggen 

 [+1 STEALTH RANK] 

..ser jeg ham i øjenen først 

 [SPIRIT +1 RANK, GRIT +1] 

Kun en amatør har ikke… 

..sølvkugler 

 [12 sølvkugler til valgfrit våben] 

..en flaske med Prof. Parn-

hams's Miracle Elixir [fjerner op 

til 3 Wounds] 

..et eksplosivt lommeur 

[lommeur; tre tryk på knappen og 

det virker som håndgranet eller 

tidsindstillet bombe; 2d6 Damage] 

Når du skyder tomme flasker, 

øver du dig i at.. 

.. trække revolveren hurtigt 

 [QUICK DRAW; kan trække 

 og skyde uden –2] 

.. skyde med venstre hånd  

[TWO-FISTED;  

 ikke –2 for at bruge venstre hånd] 

.. sigte  [MARKSMAN; +2 aim 

  hvis du står stille og skyder] 

Om søndagen er det vigtigt for 

dig at.. 

..komme i kirke  

 [GRIT +1; salmebog] 

..skrive brev til en du holder af

 [SPIRIT +1 RANK] 

..slappe af og tage det stille og 

roligt 

 [LAZY; kan få en Fate Chip for at 

undlade en vigtig opgave] 

Når du er er glad.. 

..fejrer jeg det med en flaske 

whiskey  [SPIRIT +1 RANK; 

 en flaske whiskey] 

..får jeg lyst til at sang og dans  

 [VIGOR +1 RANK] 

..går det hurtigt over og jeg 

mærker mine mange ar 

 [FIGHTING +1 RANK; 

 SHOOTING +1 RANK]  

Du har ikke helt været dig selv, 

siden dengang du blev bidt af en.. 

..varulv [IMPROVED FRENZY; 

 kan lave to angreb i nærkamp] 

..vampyr [LOW LIGHT VISION; 

 kan se uhindret i alt andet 

 end totalt mørke] 

..trebenet hund 

 [UNLUCKY; -1 Fate Chip] 

Da du blev bidt af en slange… 

..sugede jeg selv giften ud 

 [HEALING +1 RANK] 

..dræbte jeg og spiste slangen  

 [VIGOR +1 RANK] 

..red jeg hurtigt efter hjælp 

 [RIDING +1 RANK] 

 

Hvorfor er du god med heste (*)? 

..jeg er blevet træt af at falde af 

 [+1 ATHLETICS RANK] 

..jeg har været hestetyv 

 [+1 SURVIVAL RANK] 

..alle dyr kan lide mig [+1 SPI-

RIT RANK] 

 

*Uanset svar: RIDING +1 RANK 



 SPØRGSMÅL 
I et bar-slagsmål vil jeg.. 

..kaste med flasker  

 [THROWING +1 RANK] 

..være i sikkerhed  

 [STEALTH +1 RANK] 

..tæve folk med stole og hvad 

jeg eller kan få fat i  

 [STRENGTH +1 RANK] 

Som barn talte alle om .. 

.. hvor smuk jeg var  

[ATTRACTIVE;+2 persuasion test] 

.. jeg altid var sammen med 

min hund Ol’Boy [THROWING 

+1 RANK, ANIMAL FRIENDS-

HIP; dyr angriber kun i selvforsvar] 

.. jeg altid delte mit slik 

 [COMMON BOND; kan give dine 

Fate Chips til andre] 

Jeg har en tatovering af.. 

..et hjerte  

 [+1 SPIRIT] 

..en indiansk ørn  

 [+2 NOTICE] 

..et kors  

 [ARCANE RESISTANCE; har 4 

armor og +4 til test mod sort magi] 

I kamp er det vigtigt 

..holde hovedet koldt  

[LEVEL HEADED; trækker to initi-

ativ-kort; beholder det bedste] 

..altid slå først  

[FIRST STRIKE; ekstra angreb når 

en fjenden går i nærkamp med dig] 

..at vinde for enhver pris  

 [NO MERCY; kan bruge bennie til 

re-roll på damage] 

Du har en.. 

..gammel kaninfod der bringer 

held  

 [LUCKY; +1 bennie] 

..revolver med ibenholts-skæfte 

 [TRADE-MARK WEAPON;  

 +1 shooting +1 damage] 

..commanche ørnefjer 

 [ALERTNESS; +2 notice test] 

Når du er ked af det.. 

..drukner jeg mine sørger i whi-

skey  [en flaske whiskey] 

..holder jeg mig for mig selv

 [STEALTH +1 RANK] 

..finder jeg en at tale med 

 [PERSUASION +1 RANK] 

Den bedste måde at standse en 

udød gengangere er… 

..hugge hovedet af den 

 [FIGHTING +1 RANK; 

 sabel d6 damage] 

..skyde den i hjernen  

 [SHOOTING +1 RANK] 

..bortmane den fortabte sjæl 

 [BANISH UNDEAD; spirit vs spi-

rit; succes shaken, raise wound] 

Du har en Tomahak fordi… 

..jeg fik den af en indianer 

[LINGUIST: commanche + kiowa] 

..jeg dræbte dens ejer 

 [BLOODTHIRSTY; Kan få Fate 

Chip ved at dræbe fanger/folk der 

ikke kan forsvare sig] 

..jeg fandt den på en gravplads 

 [SCAVENGER; kan bruge Fate 

Chip på at finde ting du står og 

mangler] 



Fulde navn: Richard Elias Alford 

Alias: Richard Leeson, Elias Alford 

Kompetence-vurdering: Agent Alford 

er en erfaren agent, der har erfaring i at 

arbejde på egen hånd. 

Har løst flere farlige opgaver i Colora-

do, Kansas og Nevada.  

Sidste kontakt: Cheerokee Town (Oklahoma) d. 8 november. 

Opgave: At rejse rundt i Oklahoma for at verificerer rygter om at 

Texas Rangers har en skjult træningslejr i området. Efterretninger 

peger på at lejren muligvis ligger i en gammel militærlejr. 

Sekundært at indsamle efterretninger om overnaturlige aktiviteter i 

området for at varetages statens sikkerhed. 

Udgiver sig for at være omrejsende fotograf. 

 

Indhold af telegrammer afsendt fra Cherokee Town (afkodet): 

19. sept. Ankommet til byen.  

29. sept. Har igangsat efterforskning.  

8. okt: Intet at berette.  

18. okt: Intet at berette.  

28. okt: Intet at berette.  

8. nov: Mistænkelige forhold i byen. Undersøger nærmere. 

AGENT ALFORD


