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Handlingen
Vicesherifferne skal holde orden i Bourbon 
City, Montana mens Sheriffen er væk. Sheriffen 
opbygges indtil Vicesherifferne konfronteres 
med ham og hans dom som slutning.

Der er kun en start scene og et røveri. 
Handlingen kommer fra spillerne.

Ord
No Gun Zone er en nærmest mytisk repræsen-
tation af en Sheriffs magt. Ideen er at indenfor 
bygrænsen kræver det en våbentilladelse at 
måtte bære våben. Skydevåbenene opma-
gasineres i staldene, hotellerne og på Sherif 
kontoret. Bæreforbud var almindeligt i vestens 
vildeste byer.
Sheriffen er realt set en Town Marshal. Det er 
mere myten end en specifik titel vi som dan-
skere sjældent har et forhold til. Sheriffens 
”politikreds” er bygrænsen.
Huset er spillederen, GM, DM.
Hovedperson og Vicesherif, er spillernes roller, 
karakter, og helte, PC.
Biperson er Husets personer, NPC.
Brist er en værdi som hver Vicesherif har. Det 
er en ulempe som hindre dem. Brist og Vi-
cesherif er to sider på samme mønt. Flere af 
Bristerne er indre konflikter.
Laster svarer til Brister, bare for Byen. De mere 
ekstreme scener opstår af Lasterne.
Byen er Bourbon City med dens indbyggere. 
Altså hele økosystemet.
Bourbon er en whisky lavet på majs. Den er 
almindelig i de amerikanske sydstater, især 
Kentucky.

Print
Materialet er generelt i sort/hvid og kan ud-
skrives på begge sider eller enkeltsidet A4. Far-
ver bliver brugt til foromtalen og de fire sider 
med Kortmåtter (56-60). Kortmåtterne skæres 
ud og sættes sammen.

Kapitlerne..

Regler
Spillerne belønner hinanden for sammen at 
skabe deres fortællinger. ”Et slag Poker” afgøre 
hvordan scenerne/konflikterne ender.

Kickstart
Din drejebog til at starte No Gun Zone.

Tillæg
Der er en del nyttigt ekstra materiale ud over 
selve scenariet. Efter side 17 kan du betragte 
det som ekstra.

Spillermaterialet
Til spillerne er der en foromtale, et ark med 
regler, Bristerne/Vicesherifferne og kortmåtter.



4

Regler

har kun værdi for en Lige (flush og straight 
flush).

Kortmåtter
Der er en Kortmåtte til hver spiller. Kortmåt-
terne har et symbol i hver af de andres farve. 
Symbolerne ligger de samme steder undtagen 
stjernen der erstatter måttens eget symbol. 
Måtterne er til for at spillerne nemt kan holde 
styr på hvem de allerede har givet kort og fået 
kort fra.

Seks måtter er fordelt over fire sider. De 
skæres ud og den øverste halvdel skæres af et 
par centimeter inde før de samles.

Før en scene starter lægges der kort på 
symbolerne hvis Kortmåtter ikke er i spil. Del-
tagerne der ikke vandt sidste scene får også et 
løst trøstekort ved siden af.

Kortene håndteres med bagsiden opad indtil 
de skal sammensættes til en Pokerhånd. Det 

I No Gun Zone er Fortælleret ansvaret for at 
afslutte en scene Respektfuldt. Vinderen af 
Fortælleretten indtræder altså midlertidigt som 
fortæller.

Respekten er en paraply for uskrevne regler. 
For at du kan få begreb på emnet er her nogle 
af dem formuleret. Vi er her alle for at have det 
sjovt. Vi er her for at fortælle sammen. Vi har 
normer for fortællinger. Scenerne med deres 
personer og situationer har en retning, før vi ser 
hvad der sker.

Det er forbudt at ødelægge spillet for andre, 
eller fortælle om urelevante hændelser. Gentle-
mans benspænd er fair game.

Poker
Vi bruger en primitiv Poker. Med den udvælges 
en fortæller, god opførsel belønnes, og det er 
stemningsfyld.

Hver deltager giver/får ukendte kort til/fra 
medspillerne. Får man nok kort til at bygge en 
Pokerhånd er man med i spillet om at fortælle 
hvordan scenen ender. Huset får automatisk de 
5 kort.

Bland kortene med så meget finesse som 
ønskes bare I spiller med 52 kort.

Hvis to Pokerhænder er af samme type, såsom 
to Huse, så ser i på kortværdien af det afgø-
rende sæt. Ved to Huse er det de Tre ens, 5'ere 
slår altså 2'ere, selvom 2'erne har et par konger 
og 5'erne kun et par esser. Er det afgørende sæt 
ligeværdige kigger I på næste sæt hvis der er et, 
og til sidst på de løse kort. Kuløren på kortene 

Pokerhænder, høj til lav
Lang og lige / straight flush
Fire ens
Fuldt hus
Lang / flush
Lige
Tre ens
To par
Et par
Højeste kort



Orient Saloon at Bisbee, Ari-
zona.. Faro game in full blast. 
Fotograf Camillus “Buck” Sid-
ney Fly, ca. 1900.
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er for at holde spillernes opmærksomhed fra 
kortene og på at fortælle sammen.

Når spillerne giver hinanden kort lægger de 
dem på deres egne farvede symboler.

Tre kategorier udløser kort mellem spil-
lerne.. En fed fortælling, en plagsom Brist, eller 
hjælp til at fortælle. Undtagen hjælpen er det 
gerninger der kan udløse kort fra flere på 
samme tid. Spillerne skal gerne indse at det er 
hård valuta for at få fortalt deres egen fortæl-
ling, og blive kræsne.

Stjernen kan du give kort til. Dine katego-
rier er.. En fed fortælling, en plagsom Brist, og få 
spillet til at fungere (første prioritet). Fungere 
er blandt andet at hjælpe spillere der har svært 
ved at være med (så de andre ikke får dit ekstra 
kort), og sekundært at beskytte spillere mod 
uretfærdighed (hvis de nægtes fortjente kort).

Grundlæggende må vi antage at spillerne er 
selvregulerende på sværhedsgraden. Hver spil-
ler skal kunne laver en Pokerhånd mindst hver 
anden scene. Du skal måske gøre mere end 
stjernekortene kan give.

Standardudgaven får spillerne til at jage 
kort fra alle medspillere, undtagen en med 
trøstekortet. Tre spillere kan næsten ignorere at 
hjælpe hinanden. Der kan du lader trøstekortet 
ligge på en af de spillerløse symboler.

Har spillergruppen svært ved at lave Poker-
hænder, så kan du give alle et ekstra kort ved 
siden. Løber I tør for kort slutte du scenen. Det 
vil normalt kun være et problem ved 7+ spil-
lere (seks Kortmåtter).

Det forstyrre spillet hvis du bruger en Kort-
måtte. Hold dig til de faste 5+1 kort.

Djævelens advokat
Den fjerde kategori er kort der udløser fortæl-
ling. Alle har magt over scenerne til at skabe 
indhold der aktivere Bristerne. I Frister med 
sådanne en ide, pakket sammen med et kort og 
Jeton. Den fristede kan erstatte ideen med en 
der passer bedre. Giv højest 10 sekunders tæn-
kepause. Den fristede vælger enten at Falde for 

Fristelsen og konsekvenser, eller at Overvinde 
sin Brist. Det sidste afgiver kortet og dets plads 
ved at vende det med billedsiden op. Jetonen 
lægges ovenpå kortet. Den er til at holde styr 
på at en spiller højest Frister og bliver Fristet 
en enkelt gang i hver scene. Afgivne kort kastes 
før Poker.

Fristelser der føles 50/50 er spændende. Vi 
vil lærer Vicesherifferne at kende, ikke straffe 
dem ihjel.

Aktion
Når handlingen er spændt op på fysiske ger-
ninger er der en opbygning af spænding. Det 
er en kamp frem og tilbage som at sammen-
ligne kort ikke fanger. Med en mindre justering 
kan vi opbygge lidt af den samme stemning til 
Aktion. Deltagerne afslører på skift et kort fra 
deres Pokerhånd, eller vender deres bunke af 
overskudskort hvis de har en. Overskudsbun-
ken skal være på tværs eller lignende så det er 
tydeligt at det ikke er et kort fra Pokerhånden. 
Når man vender kommer man med en kort 
beskrivelse af hvad man gør eventuelt hvor 
godt det går. Når man kun har to skjulte kort 
tilbage venter man til alle er i samme situation. 
Så råber du Pokerhånds kategorierne op fra lav 
mod høj, og deltagerne vender de sidste to kort 
når deres hånd nævnes.
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Temaer er fantastiske. De kan puttes ind over 
alt og limer scener der ellers intet har til fældes 
sammen. Temaerne giver en stemning, et sam-
menhæng, så hovedplot eller MacGuffin næppe 
savnes mens I spiller.

Byen og Vicesherifferne er spejlinger, to ud-
gaver af den samme konflikt, - samme temaer. 
Kogt ned til stikord er de.. Fremmed, Ansvar og 
Laster. Ansvar og Laster er i konflikt, en motor.

Ansvar
Vicesherif er et tillidshverv. De står til ansvar 
over for Byen og Sheriffen. Det er nok nem-
mere for spillerne at føle behov for at leve op 
til et Sherif ideal. Sagt på en anden måde kan 
Vicesherifferne og spillerne ikke for alvor sige 
nej. Det forstærkes ved at spillerne føler noget 
overfor bipersonerne.

Byen civiliseres af victoriatidens moral, pa-
storens dundertaler, og usikkerhedens reaktio-
nære norm-omklamring. Seletøjet er væk mens 
Sheriffen er ude af Byen, og byboerne har fået 
Ansvaret for sig selv.

Laster
Vicesherifferne har deres Brister og den afledte 
mislykke som de kæmper mod.

Byen er fri, og det kan være svært at håndte-
re. Oprindeligt var Byen drevet af frihedstrang, 
vildskab og begær.

Temaer

Western elementer
Genren har sine egne elementer der ikke er 
Temaer denne gang. Elementet Frihed er del-
vist repræsenteret, mens Ære, Frygt, og Damer 
i nød blandt andet må være op til spillerne. 
Udenfor byen ligger Ødemarken.

I stedet for hele elementer holder du stem-
ningen med ord som.. sporer, vandtrug, sadler, 
gribbe, vaskebræt, olielampe, og så videre.

Fremmed
Vicesherifferne er kommet hjem til barndoms-
byen hvor de aldrig har boet. Den gang var det 
en mudret teltlejer, i dag er der træhuse med 
blytage. Enkelte af beboerne genkender de men 
har sjældent haft et forhold, i og med alders-
forskellen. Deres barndom er forsvundet og 
hvor de skulle være bysbørn er de nytilkomne 
fremmede.

Byen har som resten af Montana været 
hægtet af udviklingen, og nu er udviklingen 
ved at overhale indbyggerne mentalt. Avisernes 
Nyt fra Amerika er udskiftet med telegraflinjer 
og sidste nyt. Jernbanen er klatret over Monida 
passet og et lille stykke ind i sydvest Montana. 
Endnu et brud på den traditionelle vinteriso-
lation med friske forsyninger og tidstyrani. 
Nybyggerne ’kører udenom’ med toget og alli-
gevel har minerne fordoblet indbyggertallet på 
et årti. Indianerne man kunne frygte for bare 
nogle år siden er dagens vittighed.



Bozeman 1875 Main Street, 
foto Thomas B. Brook 1873.
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Moral

og dystopien Træsprit, så lander Bourbon City 
på Whisky. Det river og kradser, men du bliver 
ikke blind.

I får behov for en spilverden der trækker 
mod en af polerne, uden at forlade Whisky. Det 
er okay. Bourbon City har brug for en kontrast 
mellem det vilde og det fredelige. Går man for 
langt mod en pol så forsvinder kontrasten, og 
det gælder også for Vicesherifferne.

Skurken
Der er en meget klar skurk i Bourbon City, 
som Vicesherifferne er nød til at overvinde for 
at deres drømme ikke skal knuses. Skurken er 
deres egne indre dæmoner (Brist). Spillerne 
startede med at vælge skurk og først deref-
ter laver de helten. Vicesherifferne vil møde 
modstand og modstandere i Byen, men fjenden 
er i dem selv, og spillerne vælger selv hvor stor 
kampen bliver. Aktiv underholdning.

Og moralen er..
At Brister er en skidt ting der knuser folks 
drømme. Altså at folk mister og saboteres i 
deres mål.

Det er moderne at vende sine ulemper til en 
fordel. Sådan spiller den ikke her.

Westerns er i almindelighed moralske fortæl-
linger. Der er rigtigt og forkert, godt og ondt 
osv. Genren kan gå så langt som at det ikke 
er personerne der er sort/hvide, men deres 
handlinger der nogen gange er rigtige og andre 
gange forkerte. Gråtoner i sig selv har ingen 
plads i en binær verden.

Scenariet er en behandling af karakterdre-
ven rollespil og samspils regler. Altså en fortæl-
ling med hovedpersonerne i centrum. Verdens 
Undergang med Skurken ville være baggrunds-
støj. Reglerne handler om at fortælle sammen 
og afslutte episoder af medspillernes fortæl-
linger.

Som forfatter forventer jeg,at Spillerne 
med din hjælp, sammen kommer til at for-
tælle om deres Vicesheriffers kamp. Det vil 
være en manddomsprøve med deres indre 
dæmoner(Brister). Har de fortjent eksempelvis 
vicesherifstjernen?

Verdensbillede
Selvom Byen ser ud til at ligge i Montana 1880, 
så er det en spilverden. Vi tager os kunstneri-
ske friheder fordi det skal være sjovt. Kunstver-
dener flytter vores subjektive opfattelse ud til 
at blive en virkelighed. På den måde er der to 
modpoler, det utopiske og dystopiske. Det uto-
piske er hvad vi gerne vil give børn. Dystopien 
er en teenage feberdrøm om hvordan virke-
ligheden er, - forældre og lærere forstår jo slet 
ikke. Ingen af dem hænger helt sammen, men 
de er også kun yderpunkter.

For at Byen er interessant skal der være 
konflikter at lege med. Hvis utopien er Mælk 
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Kickstart

Det er vigtigt at spillerne vælger en Brist 
som de har noget at fortælle om. Oplysnin-
gerne på brevene er begrænset for at undgå 
informations overflow. Brister udenfor par som 
efterspørges af en enkelt spiller bør uddeles 
først. Det krystallisere mulighederne for resten 
af spillerne.

Det er oplagt med en tissepause her. Spillerne 
skal helst læse Vicesherifferne igennem en 
enkelt gang, før I fortsætter med opvarmnings-
øvelsen. Det er for at sætte de små grå i gang 
mens I laver noget andet.

Du er et barn i 1870 i den nye mineby Bourbon 
City. Dine forældrer håber på at gøre lykken, da 
der er fundet sølv. I bor i telte osv. Hvordan er 
Sheriffen? Spørg hver spiller eksempelvis..

Hvad skriger du om Sheriffen til indianeren un-
der din feltseng.

Du skal læse op fra hvad du har skrevet om She-
riffen i en kort stil i skolen.

Hvad du fortæller det nye barn om Sheriffen.

Hvad du fortælle dine skolekammerater om She-
riffen som du lige har opdaget, sådan da.

Du fortæller en ven, hvad du troede på om She-
riffen dengang du var barn.

Fortæl dit ivrige barnebarn om Sheriffen.

Du kom til at løbe ærender for Sheriffen en tid. 
Efter et par år var kun blymalm tilbage og I 
forlod Bourbon City.

Du skal bruge.. et sæt spillekort (52 kort), 
jetoner (en til hver deltager), og et udskrevet 
scenarie hvor Kortmåtterne er skåret ud, skåret 
til, og sat sammen.

På bordet lægger du Foromtalen og Gode råd 
tilgængeligt. Du kan udskrive en Gode råd til 
hver spiller, 3 skulle dog række. Det er for at 
spillerne kan læse dem før alle er til stede.

Til en side lægger du Jetoner, Kortmåtter, og 
Vicesherif-arkene tredjedels foldet til breve, så 
man kun kan se Bristen. Brevene sættes op som 
følger..

Øverste halvdel er Brister der nemt tager initia-
tivet og selviscenesætter sig. Nederste halvdel 
har generelt brug for omgivelserne til at iscene-
sætte sig.

Krøbling og Squeamish deler fortælleværk-
tøjer. Forudindtaget og Mistilid har en fælles 
kerne. Det bliver svært at fortælle hvis et helt af 
disse to par er i spil. FX betyder at spilleren får 
en speciel fortælleevne.

Impulsiv Raseri
Helteblod Grådig

Krøbling Forudindt.
Squeamish Mistilid

Kujon Godtro.



Gardiner fra sydvest, 
foto ukendt 1887.
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Giv spillerne mindst 30 minutter til at skabe 
deres Vicesheriffer og aftale relationer. Hver 
Vicesherif bygger 3 af sine relationer til forskel-
lige Vicesheriffer. Det er en forhandlingssitua-
tion der knytter spillerne, deres fortællinger 
og Vicesherifferne sammen. Hver spiller ender 
med 3 egne og 3 medspilleres relationer. I kan 
gå ned til 2(+2) relationer, det vigtige er at have 
en relation til alle medspillerne.

Tal med spillerne en af gangen om deres valg 
og fortolkning af deres Brist. Det er så du kan 
demonstrere Fristelser i første scene.

Hver spiller skal have en Vicesherif, 3(+3) 
relationer, nok tanker bag sin Brist til at for-
tælle om den med sin Vicesherif, en jeton, og 
en Kortmåtte.

Der var 5 minutter til at hilse på Sheriffen og 
aflægge eden før diligencen kørte med ham. Jeres 
tinur med stjerne på bagsiden er tegnet på myn-
dighed, cigarkassen med 5 dollars er jeres fælles 
forskud, og sherifkontoret er hjem i den næste 
uge. Næppe var jeres ting flyttet ind på kontoret 
før pligten kaldte.. (Praktiske oplysninger.)

Vejstøvet fra diligencen har lagt sig på skiltet.. 
”Skydevåben forbudt” og I står i en baghave. 
Hvem..

Udstik en af nedenstående situationer. 
Spørg spillerne hvem af dem det er indtil alle 
har en. Spillere der unddrager sig er bare ikke 
med.
 ..sidder på en gren.
 ..læser op fra Trold kan tæmmes.
 ..kravler op i et træ.
 ..holder en økse.
 ..holder en lasso.
 ..holder en tom melsæk af sækkelærred.
 ..holder i halen.
 ..holder sig på maven.
 ..har slået sit skinneben.
 ..har blod i ansigtet.
 ..har fået mudder i skoene.
 ..har revnet sine bukser.
 ..har mistet sin hat.
 ..har hænderne i lommen.
I er i gang med at rede Fru Hr. Borgmesterens 
kat der er klatret op i et af byens højeste træer. 
4 meter højt, lige stort nok til at voksne mænd 
kan klatre i det.

Er der en del af Byen du bare må introdu-
cere kan du gøre det ved at trække kattejagten 
gennem Bourbon City. Op i et andet træ, un-
der et hus, ind i en tjørnebusk. Jeg vil nok nøjes 
med en biperson der kigger på.

Efter vinderen har afsluttet scenen, erklærer 
du at næste scene afslutter første akt. SUDDEN 
DEATH!

Red min kat
Vi starter med Vicesherifferne i en situation. 
Sæt op hurtigt og kontant.

Målet med scenen. Spillerne skal give hin-
anden kort, bruge Kortmåtten, forstå Fristelser, 
forstå Pokerhænder, og presses op i fart til de 
næste scener.
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Kør scenerne
sammen med dybte kræver det lidt ild i spil-
lerne. Til det bruger vi Machiavelli metoden.. 
Vi slår frygtindgydende hårdt første gang, så vi 
kan være gavmilde resten af tiden. Derfor skal 
første scene lukkes hurtigt. Når en spiller op 
på de 5 kort er det godt. Tøver de efter du har 
opnået dine mål er scenen lukket før spillerne 
har en eneste Pokerhånd. Derefter fortæller du 
dem at næste scene er sidste scene i første akt 
og dermed SUDDEN DEATH! for Vicesheriffer 
der mangler en introduceret Brist.

Formålet er at få alle op i omdrejninger. 
Næste scene giver du tid. Spillerne skal kunne 
spille deres Vicesheriffer og Brister sammen 
med hinanden uden yderligere pres.

Mange spillere vil pligtfuldt tro at hvis du 
presser dem [senere] er det tid til at løse even-
tyret med terninger.

Du har også 3 formidlings mål..
♦ Temaer (fremmed, ansvar og laster).
 Alle tre repræsenteres i scenerne du starter.
♣ Western (binær moral med mere)
 Tag en enkelt genretypisk ting med i hver 

scene, og skær konfliktopridsningen binært.
♠ Moralen.. Brister knuser drømme.
 Husk Fristelsernes konsekvenser, og ’red’ 

de rådvilde, når du ikke selv slutter scenen.

Med døden til følge
Det er sandsynligt at Vicesherifferne bliver 
upopulære i byen. Stopklodsen er tidsbegræns-
ningen (en uge). Så der skal ret meget til for 
at Vicesherifferne bliver lynchet før Sheriffen 
kommer tilbage med hamperebet.

Upopulære Vicesheriffer får en usamar-
bejdsvillig by. Da der ikke er noget som skal 
nås så er konsekvenserne lidt teatertorden, 
dårlig stemning, og typen af scener. Fiaskoer 

Det klassiske westernplot er formelen.. for-
brydelse => jagt => opgør. De tre trin er gene-
raliseringer der indeholder mange variationer. 
En efterforskning er også en jagt. Westernplot-
tet kan ikke bruges på helheden af jeres episo-
diske fortælling. Du kan dog glimrende bruge 
det til de enkelte scener. Forbrydelsen er hvor 
scenen starter under/før/efter noget er sket el-
ler Vicesheriffernes situation. Jagten er hvor I 
sammen fortæller om Vicesherifferne. Opgøret 
er afslutningen på scenen.

Slut med et brag. Spillerne opnår eller mi-
ster noget, i scenerne og endeligt i slutningen. 
Fiaskoer og Succes skal kunne mærkes.

Scenemål
Du har 5 konkrete mål i scenerne..
♣ Mindst en og gerne to Fristelser.
 Du kan om nødvendigt selv Friste en gang.
♠ Konflikter spidser til lige før Poker.
 Du styrer Byen og timingen.
♦ Hver spiller er med i mindst hver andet slag Poker.
 Du kan selv give kort, og styrer timingen.
♥ Opbyg spillernes følelser overfor en biperson.
 Brug fortælletricks såsom dyremishandling.
♥ Samspil mellem spillerne skal blomstre.
 Stop som guru, start som formidler. 

Spillerne kan godt selv svare på det meste.

Pimp en biperson
Opbyg offeret eller lakajen. Det er en fælles in-
vestering. Scenerne og især finalen bliver mere 
interessante når spillernes følelser er på spil.

Moderat pres
Tiden en scene tager hænger sammen med 
hvor hurtigt spillerne får givet kort til hin-
anden. For at I har en chance for at få spillet 



Elgjægere, foto Frank 
Jay Haynes 1884-1892.
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og Succeser skal kunne mærkes.
Før spillerne får fremprovokeret tredje akt 

bør de advares. Tag en kort tænkepause hvis de 
insistere, så du kan regne ud hvordan du sætter 
Slut op i scenen som I er igang med.

Byen består af individer, så der er altid enkelte 
utilfredse og tilfredse indbyggere. Bipersonerne 
vil lægge vægt på forskellige ting og eksempel-
vis mene at en rigtig Sherif skinder i Febersce-
nernes situationer, eller at det er for meget at 
forlange af ferieafløsere.

Kommer Vicesherifferne værre til skade end 
den lokale barber og pioner veteranerne kan 
klare, så ligger der en feltkirurg i Fort Shaw, et 
stramt dagsridt væk.

Hvor meget hjælp..
Jo mindre des bedre, er det korte svar. Spil-
lerne skal fortælle. Du hjælpe dem ved at Byen 
arbejder sammen med deres fortælling, og har 
Fristelser. De skal selv fortælle, men kan have 
brug for din hjælp. Balancekunsten mellem at 
overtage eller forlade en usikker spiller skal 
gerne ende med at du er et inspirerende støt-
tekorset så spillerens fortælling kan komme 
frem.

Vicesheriffernes kompetence må før eller 
siden vige for deres Brister. Drømmene knuses.
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Elsk din næste
Mange af dine opgaver er de samme.. Støt de 
svage, giv benspænd til de stærke, opbyg bi-
personer spillerne kommer til at elske og afsky, 
hav noget der kan samle Vicesherifferne i bag-
hånden, og tilpas rammen så Vicesherifferne er 
tydelige og betydelige.

Scener skal have lov til at kører til alles 
glæde. Spillere uden for døren er en dårlig ide. 
Det kan være godt rollespil at se på hvad der 
sker, så man kan komme ind med ny indsigt 
og friske ideer. Giv plads i scenerne så alle kan 
være med. Tillad Vicesherifferne at komme ind 
af døren selvom de insisterede på at være et 
andet sted. Tillad spillerne at observere uden at 
miste retten til at deltage.

Chancen for at du kan trække dig tilbage 
opstår næppe. Gå efter at få bolden over på 
spillernes halvdel. Du er nok vant til at give 
spillerne en samarbejdes situation. Du kan 
også svarer Kan jeg.. med Hvordan gør I? Åbne 
spørgsmål der inkludere. Det giver spillerne 
ansvar.

Konsekvenser
Den nemmeste måde at få kort på er hvis Vice-
sheriffen plages af sin Brist. Spillerne opfordres 
til at være krævende. Det skulle gerne gøre 
Bristerne plagsomme, og Fald almindelige.

For store konsekvenser stopper spillet og 
for små bliver useriøst. Fristelserne bør være i 
forhold til Konsekvenserne. Konsekvenserne 
af at Falde stiger for hver scene i snit. Spillerne 
sidder med magten. Hvis I ikke starter lavt og 
slutter højt er det nemmeste at appellere til 
spillernes sans for at bygge gode fortællinger. 
Det er om at bygge en spændingskurve OP til 
Slut scenen.

Konsekvens ideer.. bøder, skam og vanære, 
tillidsbrud og uvenskaber, et cetera.

Akter
Da det er spillerne der bærer fortællingen 
kommer du mere til at opretholde fortælletra-

ditionerne og få baggrunden til at støtte Vice-
sheriffernes Brister. For at jeres aften hænger 
sammen som en helhed, en fortælling, er det 
vigtigt at der er en periode hvor ting introduce-
res og en opgørets time. Det svarer henholdsvis 
til første og tredje akt i et klassisk teaterstykke. 
Det bliver noget rod hvis bipersoner, situatio-
ner, og karaktertræk kommer midt i det hele, 
og hvis vi tager slutningen før den er spænden-
de. Bipersoner vi endnu ikke har mødt i første 
akt bør stadig være repræsenteret, om det så 
bare er at ”stammerne i nord er rastløse”.

Der er en gennemgang af det på Spiller-
guiden ”Gode råd”. Du bekendtgøre første akt 
starter og første akt stopper med denne scene. Så 
spillerne ved hvor de er. Ligeledes skal du sige 
tredje akt når I starter sidste scene.

Scenen i trin
 Oplæg
1 Kortene blandes og lægges på symboler 

uden deltagere.
2 Trøstekort uddeles, sidste vinder får intet.
3 Du tilbyder Vicesherifferne en scene.
4 Forudindtagets eventuelle kommentar.
 Scenestart
1 Du introducere hvordan scenen starter.
2a Squeamish kan beskrive nærmere.
2b Forudindtagets eventuelle kommentar.
 Scenen spilles
1a Spillerne Frister 2+ Brister.
1b Er spillerne bagud Frister du en Vicesherif.
1c Spillerne optjener kort.
1d Du lægger mere i scenen.
1e Squeamish beskriver mere.
2 Du opridser uklare konflikter og smøre farve-

de ord på de ’kriminelle og bestialske udåde’.
 Poker
1 5+ kort for at være med.
2a Aktion - I veksler mellem at afsløre kort og fortælle.
2b Dialog - I afslører jeres hænder samtidigt.
3 Hænderne vurderes så vinderen af for-

tælleretten findes.
 Scenen afsluttes af vinderen



Tysk Sangforening 22. In-
fanteri, foto ukendt 1894.
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Vignetter
Mellem hver scene lægger du en Vignet. Det er 
30 sekunders beskrivelses monolog. Den skal 
være relevant for Vicesherifferne eller spillerne. 
Du tilbyder en spiller en af de to former..

Sheriffen hvem?
Vi skal finde ud af hvem Sheriffen er, fordi han 
skal bruges i slut scenen. Det gør du ved at lade 
spilleren finde på noget der har mindet Vice-
sheriffen om Sheriffen. ”Var han vred?” eller 
lignende opfølgende spørgsmål kan du bruge til 

at hive lidt mere om Sheriffen ud af spilleren.

Tidens gang
Spillerne har godt af at få en fornemmelse af 
at tiden går, og springe ud i at fortælle med 
hinanden. Det kan du give dem ved at lade en 
spiller kort fortælle om noget der er sket mel-
lem scenerne. Hvem vil fortælle om hvad I fik 
at spise? Fortæl om hvordan du vågner, og en 
mindre ting der i løbet af natten eller nu her til 
morgenen har kunnet påvirke jer alle.
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Mine scener

Hverdags og Feberscener
For at få overblik og indsigt i scene ideerne er 
de blevet kategoriseret i Hverdagsscener (side 
18) og Feberscener (side 21). Hverdagsscener 
er den almindelige dont for en lilleby sherif. 
Feberscener er dramatiske højdepunkter for 
Western sheriffen. Den tydeligste forskel er 
genren, - den stemning der sættes. Hverdags-
scener er ofte drevet af dialog med nedtrapning 
af konflikten som mål. Feberscener er mere 
agressive aktions drevent posering med domi-
nans som mål. Det er muligt at gå dybere ind i 
defineringen men opdelingen viser hurtigt sine 
fejl. Definitionerne begynder at blive flydende 
fordi det er konflikteskaleringer i en fantasiver-
den.

I Westerns er Feberscener en del af genren. 
Feberscener får ordnet konflikten uden alt den 
fedten rundt i det menneskelige og flere per-
spektiver. Nuancer er noget rod når konflikten 
skal dømmes med et sort hvidt verdenssyn. 
Trangen til en binær verdenen favorisere Fe-
berscener hvor problemer kan skydes.

No Gun Zone går tættere på Vicesheriffer-
nes indre kampe. Vi har brug rolige Hverdags-
scener til gennem dialog at rehabilitere vores 
”helte”. Feberscener giver et sprøjt adrenalin til 
handlingen. Det skal med på grund af genren, 
selvom det pantsætter indhold.

Røveriet kan blive en Feberscene, og Slut er. 
Flere få du næppe behov for.

Scener kan tilbydes af bipersoner (side 23), af 
noget du siger de oplever, eller ved at møde 
situationen direkte.

Scenerne aktivere Vicesherifferne og sætter 
dem i nye situationer. Lovmagtens dagligdag i 
en udkantsby er fragmenteret og varieret. ”Vi-
cesherif for en uge” lægger lidt op til en scene 
om dagen.

De faste scener.. Red min kat (Kickstart) 
er efter ankomsten om lørdagen (arbejdsdag 
i 1880). Husk Røveriet. Slut næste lørdag er 
sidste scene hvor Sheriffens dom og den videre 
skæbne afgøres.

Inspirationen til dine scener kan du få fra 
det I har spillet, Bristerne, Vicesherifferne (side 
24), og kataloget af Hverdags og Feber ideer 
(side 18 og 21).

Ændrede omstændigheder såsom et vejr-
skifte kan give en fornemmelse af nutid.

Spillerne skal ikke løse noget som helst. Det 
klarer Fortælleretten. Alle scener er en und-
skyldning for at spillerne kan samspille om-
kring deres fortællinger.

Scenerne starter med konflikt nok til at 
retfærdiggøre Vicesheriffernes deltagelse. Sæt 
scenerne op så spillerne fokusere på Vicesherif-
ferne og overtager med Fristelser samt andet 
samspil.

Har en spiller brug for lidt færre medspillere 
om ørerne kan det aftales at Vicesherifferne 
går over i et hjørne, men find ind til kernen og 
hold det kort. Vignetter (side 13) er monologer.



Svensk guldgraver forlader vognsporet ved Blackfoot 
River lige på den anden side af Rocky Mountains (i bag-
grunden), foto ukendt c1865.
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Antiplots
Spillerne er vant til at finde en fortælling hvor 
deres hovedperson er relativ ligegyldige og 
generiske. Så det er hvad de fleste spillere vil 
gøre hvis du giver dem chancen. No Gun Zone 
vil noget andet, og derfor skal du kun give 
spillerne plots hvor de rimeligt hurtigt selv er 
centrum. Du bør genbruge bipersonerne, men 
handlingen fra en scene slutter med scenen.

Opsøger Vicesherifferne scener for at løse 
scenariet står de nu i din næste urelaterede 
scene. Du må hellere fortælle dem at scenariet 
først kan løses i sidste scene.. de skal bare flyde 
med strømmen. Opsøger de en scene for at få 
en god situation til at fortælle om deres Brist, 
så kører det.

Blodet der aldrig går af
Handlingen bevæger sig frem gennem ger-
ninger og tale. Der er en bred vifte af mulige 
gerninger.

Mord er en ekstrem gerning vi værdsætter 
for sin ekstremitet. Drabet fordrejer handlin-
gen og du bør holde igen med at sætte den 
slags scener. Vi er sjældent klar til at give fiktivt 
liv den værdi der giver drabet dramatisk værdi. 
Skal blodet flyde kræver det en betragtelig op-
bygning af spillernes følelser for bipersonerne 
det går ud over.

Du må gerne vise at drab er forkert i Slut.
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Røveriet

kan glimrende bruges til et bankkup eller op-
gør med røverne.

Hvis du tager det som en jagtscene kan der 
ske en lang række ting der lægger op til et slag 
Poker. Gidsler, baghold, sporing, overlevelse i 
ødemarken, modstand fra godtroende/exsultne 
indianere, røverhulen..

Banden kan endda splittes så der også kom-
mer et opgør i Slut scenen, hvis I ikke kan få 
nok. En fordrukken og 'lidt for rig' person der 
laver ballade i saloonen kan være et fint tilbud 
til at komme tilbage på sporet altså slutscenen.

Foromtalen lover noget med Wells Fargo og 
et røveri. Wells Fargo er flere ting. Først og 
fremmest er det et befordringsfirma der med 
sine diligencer (stage coach) forbinder byerne 
i westen med hinanden. Der er post og føderal 
litteratur i sække, og levende passagerer. Deref-
ter er der stationerne hvor diligencen stopper, 
skifter last og heste. En lille del af disse fungere 
som banker og de fleste som posthus.

Historisk var bankrøverier ret sjældne og 
landevejsrøveri almindelig. Banker, pengekas-
sen på taget og postsækkene under førersæ-
det, er det en grov forbrydelse at plyndre. De 
smarte landevejsrøvere nøjes med at berøve 
passagerene og slipper dermed for at selv mili-
tæret jagter dem.

Hvis dine spillere gemmer på folk med 
fagviden er det diligencen der røves, og er det 
en action hungrende masse bliver det et hårdt-
pumpet bankrøveri. Fortællingen skal skæres 
af i denne scene, for ellers vil spillerne forfølge 
den som blodhunde der har glemt alt andet 
inklusiv deres Brister og samspil. Du kan lukke 
forfølgelsen ved at erklære den for mislykket.

Røveriet lægges når spillernes tålmodighed 
eller handlingen har brug for det. Sidste scene 

Dusør
Wells Fargo giver typisk 1/4 af pengekassens 
indhold der returneres, og ca. $250 i dusør per 
røver der både pågribes og dømmes. Ingen 
dusør for at skyde vildt. Der kan sagtens være 
over $1000 i kassen.

Byen modregner udgifter til Vicesherifferne 
ved en stor dusør (de skulle arbejde for Byen). 
Men.. hæng jer ikke i matadorpenge.

Dilligencen i Calvin, foto 
Frank Jay Haynes 1884-1892.



Sawtell’s Ranch, Idaho Territoriet, foto Jackson 1872.
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Slut

Vicesherifs skæbne ud fra hvad der ellers er 
blevet fortalt. Det er mere åbent men stadig 
med et minimum af respekt.

Har Vicesherifferne skabt for mange ska-
der til at selv deres returbillet er sløjfet, så kan 
byens borgere jo samlet ind til en billet med 
okseklaskerne, for at være sikre på at komme af 
med dem.

Skæbnen
Bourbon City er på sit højdepunkt. Indbyg-
germæssigt toppede den mens Vicesherifferne 
voksede op i den. Teltbyen er blevet en bræd-
deby. Med jernbanens fremkomst og en tekno-
logisk udvikling der forlanger kobber er byens 
dage talte og det bliver snart tydelig. Metallet 
er for dyrt at udvinde og lønningerne et par 
dagsrejser mod syd bedre. Stedet skifter navn 
og bliver glemt under forbudstiden. De sidste 
metaldele blev plyndret under verdenskrigene. 
To ruiner og en sammenstyrtet mineskakt er 
tilbage i det 21. århundrede.

Vi skal have Sheriffen med i scenen. Viceshe-
rifferne skal Fristes så Sheriffen kan dømme/
fordømme dem eller selv blive det af Viceshe-
rifferne. Nogle gange vil det være oplagt, men 
i mange andre må du lade konfrontationen 
med Sheriffen være en ramme omkring den 
rigtige scene. Du kan lave rammen ved at starte 
scenen med noget ala..og den vil du have jeg at 
jeg skal tro på! sagde Sheriffen. Her er hvad der 
skete..

Brug Aktion for spændingen, og gerne 
drabelig (slagsmål/skudkamp) hvis det giver 
mening. Har du opbygget følelserne til nogle 
bipersoner der passer ind, er her sidste chance 
for at bruge dem.

Spillerne skal have at vide at.. Scenen er sidste 
akt. At reglerne begunstiger Huset. Alle Poker-
hænder får betydning. Fristelser kommer til at 
påvirker hele gruppen, og alle jeres jetonerne 
tilhører mig.

Dit ”Boss move” i sidste scene er at bruge de 
inddragne Jetoner til at Friste alle Vicesheriffer 
uacceptabelt hårdt. Kommer de med en bedre 
Fristelse er det stadig dig der bestemmer, men 
du bør nok forhandle ud fra spillerens ide. Må-
let er at Vicesherifferne rejser sig, og spillerne 
samarbejder. Sekundært vil deres sejer føles 
mere ægte.

Det vil generelt være nemmest at Friste på 
en markedsdag, og en forfølgelse kunne være 
sjov. Aktion!

Eftertiden for spillerne bliver en succes hvis der 
er flere Overvind end Fald, og en fiasko hvis 
flere Fald end Overvind.

Vinderen fortæller generelt og om sin Vice-
sherifs skæbne. Så fortæller du tilpasset vinde-
ren om Byens skæbne. Nummer to følger osv.

Du er den eneste der må modsige, ellers er 
taberne nød til kun at fortælle om deres egen 



Vilde bjerggeder spiser taget, 
foto Frank Jay Haynes c1884.
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Hverdag

Min Ko
Kvægtyve? Kvæget mangler. Køerne er gået et 
uventet sted hen (vi er før pigtråden i Monta-
na). God forvarsling af Feberscenen Kvægba-
ronen.

Generel uro
Fulderikker, husspektakler/offentlige scener, 
nabostridigheder, drengestreger og fattigdom.

Gadefejning
Orden i byen betyder også at vedligeholde 
vejen gennem byen og fjerne affald.

Gone fishing
En knægt skulker fra skolen. Ved Vicesherif-
ferne at han skulker? Fang ham før klokken 
ringer skolen ud!

Æbleskud
Et par drenge er/har været/mistænkes for at 
tage på æblerov.

Ingen kredit
Kunden der ikke vil, og kunden der ikke kan 
betale.

Vasketøjs tyveri, det store
De unævnelige1 med mere er blevet stjålet! 
Eller taget ind af naboen da der kom en byge. 
Hvis der er brug for forklædninger til Røveriet 
så kommer de her fra.
1 Mamelukker, kvindeundertøj.

Gebisset, sagen om (komisk)
En ældre borger melder sit gebis stjålent. Før-
ste del er at finde forbryderen Glemsomhed. 
Anden del er skattejagten efter gebisset. Scenen 
kan introducere et hav af bipersoner og nye 
hjørner af Byen.

Min køkkenhave (aktion)
En ged/gris/ko/æsel/flok høns er i gang med at 
plyndre en køkkenhave. Husdyret kan sættes til 
en størrelse der passer til Vicesherifferne.
Geder spiser alt organisk også arbejdshandsker. 

Geder stanger.
Grise er nogle bulderbasser der rendegraver 

rødder op med trynen. De er meget 
stærke og intelligente. Olme grise er 
særdeles farlige (vildsvin).

Køer er dumme og stærkere end de fleste heste. 
Sky, nysgerrige og fredelige.

Æsler er intelligente og har deres egen mening. Deres 
bid er slemt, deres spark.. og du er færdig.
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Høns hakker alt op, hanen har spore, og de kan gå 
i en blodrus. En lemfældig ejer kan glem-
me at klippe deres vinger, og så flyver de.

Højdesyge
En nyankommen tilrejsende kollapser af høj-
desyge. Kan sendes tilbage til Fort Benton der 
ligger lavere, eller indkvarteres i en uges tid og 
dermed klimatiseres. Handelsstandsforeningen 
vil sikkert gerne beholde den tilrejsende i Byen. 
Byerne længere inde ligger højere. Diligencen 
har en gang i mellem problemer med et øst-
kystfjols der påvirkes af højdesyge. Opstignin-
gen går så hurtigt at det kan være svært at nå 
at klimatisere sig (per 500 meter). Højden og 
dermed den tynde luft er fin for Vicesherifferne 
da de er tilvænnede, bjergbestigning undtaget.

Fødsel
Dyr og mennesker.

Diligencen kommer
Breve, aviser, nyt, nye bipersoner, Jehu (kusk).

Vagabond præsten (biperson)
Katolsk fader der rejser Montana tyndt for 
at foretage ceremonier blandt katolikker og 
indianere. Der er en næsten tom mission et par 
dage væk, fordi der er for få præster. Metodist 
kirken står også stærkt i denne ureligiøse egn.

Lovens anden arm (dialog)
Eksempelvis en Føderal Marshal er på vej til 
Helena, eventuelt med sin fange.

Underholdning og fest
Medicinshowet med doktorens mirakel eliksir.
Freakshow med Fantasmagoria (dæmonisk 

skyggespil før filmen, lidt forældet). 
Rædselskabinet, spøgelseshistorier. 
Pukkelrygget vandskabning, skæggede 
dame.

Cirkus
Teater
Halbal med musikanter

Rejsegilde
Saloonen får nyt klaver

Hvor er min..
Manden har en kvittering for sin indleverede 
riffel, I har.. ingenting!

My Castle
Gamle Conrad har forskanset sig i sit blokhus 
(massiv hytte af stammer) med sin forlader. 
Han nægter besøg. Noget er i vejen.

Ingen morgenmad
Madmor er syg og må til lægen. / Hun har fået 
bank af sin fordrukne mand. / Madmor har 
afvist Xs tilnærmelser i mange år og nu vil han 
ikke vente, så han har kidnappet hende. Han 
har efterladt indianer spor, og ”har hørt india-
nerstemmer”. Går de ham på klingen, så venter 
på ”den rigtige Sherif der kender indianerne”. 
Han må godt modsige sig selv, især hvis det 
Frister.

Hundeliv
En herreløs hund søger efter mad i byen. En 
farlig vildhund der skal skydes eller Ol’yeller?

Postordre bruden
En enlig kvinde ankommer med diligencen og 
venter bare ved Wells Fargo. Er hun en sørgelig 
skæbne eller spion for røverne?

Fortiden
En gammel flamme konfrontere Vicesheriffen. 
Flere Relationer kan lave den slags bipersoner!.

Studietur, Husmoderforeningen Indignatas (komisk)
Hatten af, der er en kvinde til stede! Kun 27% 
af den voksne befolkning i Montana er kvin-
der. Uanset hvordan hunkønnet opfører sig er 
blot tilstedeværelsen en trøst for de ensomme 
mænd. Situationen gør det nemt at finde en 
god ægtemand (eller kunder). Her har vi de 
gode ægtemænds koner. Enkeltvis er de pro-
blemer, til sammen er de magtfulde vogter over 
Byens velbefindende. Indignatas rivaler kan 



Døde Bisoner på pelsjæge-
rens vej, foto ukendt 1872.
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være kvinderne der har andres ’gode ægte-
mænd’.

Vicesherifferne udkommanderes til at be-
skytte det bedre borgerskabs koner. Udflugten 
er for at se de forfærdelige forhold som X lever 
under. Turen er en god mulighed for at få fyret 
nogle Fristelser af.

Indbydelse, gratis middags (komisk)
Den søde gamle dame invitere Vicesherifferne 
til middag. Da de kommer er der lige et par 
ting ’ræven’ mangler, og det vil jo gå lidt hur-
tigere hvis de hjælper (med det hele). Når der 
er købt ind, hugget brænde, skrællet kartofler, 
gjort rent, dækket bord og vasket hænder med 
mere, så er maden færdig.

Lov og luner
Kan et pigebarn besnakke og fordreje hoveder-
ne på Vicesherifferne? Tager de også kill quests?

Bitre kompagnoner
Vesten er fuld af dårlige partnerskaber.

Brand
Spekulation + Dynamit? Brand er en alvorlig 
sag når man bor i et bræddehus. Mange andre 
af vestens byggeformer klarer ild bedre. Blok-
huse er næsten umulige at brænde, man dør af 
røgforgiftning.

Fjolser og kujoner
Vestens hårdhudede indbygger kan ikke for-
drage fjolser og kujoner. De er til fare for alle. 
Derefter kommer ”greenhorns”, de utilpassede 
amatører fra østkystbyerne. En forfatter? Eller 
rig og smart, lidt for smart.

Ildvand (1970-80’er western)
Indianerne kommer! DUI og andet fulde-
mandsgøgl. Hold scenen på jorden så du kan 
holde dig i baggrunden.

Det store slagsmål (aktion)
Et kendetegn ved tidligere tiders westerns er 
slagsmålene frem for dueller. Der kan hentes 
megen god westernstemning i slagsmålscener.

Falskspilleren
Selvtægt eller.. Hvad gør man..

Guldburet (symbolik/biperson)
I et fint rum står der et fuglebur i guld måske 
med en sangfugl. Det kan være i et rigmands-
hus eller bordellet. Fælles er at det er et symbol 
på det guldbur som kvinden der bor her er 
fanget i. Altså en del af din opbygning af en 
biperson. Damsel in distress forude!

Soft Hands - Hard Power
Det kan blive så rart hvis Vicesherifferne ord-
ner noget ’helt uden’ Bordelmutters deltagelse.

Den sædevanelige omgang er at kunden 
køber en whisky til sig selv og en nymph du 
prairie, så tager de en dans, og forsvinder ud 
bagved. Snakken og dansen gør det muligt at 
stoppe før nogen kommer til skade.
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Feber

tragte det som kvægtyveri, med mindre han får 
$50 per høved (normalpris $30). Det er almin-
delig viden at kvægfolkene lyncher kvægtyve. 
Den Territoriale Guvernør af Montana har ved 
at opbygge tilliden til myndighederne begræn-
set selvtægtsbanderne i Montana. Lynchninger 
er efterhånden sjældent.

Desertøren
I en retning mellem nord og vest ligger Fort 
Shaw. Det er et dejligt men øde sted lige ned 
til Sun River der er et stort vadested. Sun River 
valley er begyndelsen af den østlige højlands-
prærie. Fortet huser pt. kun 100 mand fra 3rd 
Infantry Regiment (kompagni F og G), da 
halvdelen blev flyttet sidste år til andre steder 
i Montana. Regimentets kompagni A på 50 
mand ligger i Fort Benton (by) 120 km væk. 
”Naboerne” kommer med grønt fra syd, tøm-
mer og kul fra vest, for at få deres post og 
benytte telegrafen. Diligencen komme 3 gange 
om ugen.

Infanteristerne er en sørgelig sag. Halvde-
len er på patrulje, den anden halvdel hjemme, 
og de keder sig alle sammen. I 1885 (om 5 år) 
lykkes det berusede soldater af fejrede uafhæn-
gighedsdagen (4. juli) ved at skyde feltkanon 
ned igennem hovedgaden af en nyanlagt by 
udenfor oberstens rækkevide (40 km). Druk og 
desertation er dagligdagen.

Der er en lille dusør for at pågribe de ofte 
bevæbnede desertører, så Vicesherifferne kan 
få en blank sølvdollar hver. Officerskorpset 
værdsætter et godt forhold til ordensmagten.

Dusørjægeren
En dyster dusørjæger besøger Sheriff kontoret 
11.45 og spørger efter Sheriffen. Han ignorere 
No Gun Zone og tager på saloon.

Han er en klar provokation og det er oplagt 
at han skal afvæbnes.

Det kan være et show hvor Sheriffens gamle 
ven traditionelt afvæbnes for at minde borger-
ne om at byen er en No-Gun-Zone og at de har 
brug for Sheriffen.

Det kan også være en gammel kending der 
skal prøve grænsen af, og alligevel ender afte-
nen i brummen efter et fuldemandsslagsmål.

Du kan forlænge den ved at han kræver 
penge for en mishandlet benægtende fange i 
jern og en utydelig plakat. Offentlige levende 
eller død” dusører er en western myte. Viceshe-
rifferne har juridisk set ingen myndighed til at 
modtage den slags. Fangen bør afleveres i Fort 
Shaw, Fort Benton eller Helena, Sheriffen bliver 
ikke glad.

Kvægbaronen
En kvægbaron har en mindre hjort frilands i en 
dal vest for Byen. Ham og et par af hans vilde 
kodrenge vil drive kvægene igennem Bourbon 
City. Det er for at undgå de giftige søer og græs 
omkring Bourbon City.

Hvis du vil bygge op til scenen hvor Vice-
sherifferne skal undgå at hjorten smadre byen, 
kan kodrengene maler byen rød på vej ud. Et 
kæmpe slagsmål med minearbejderne? Kvæg-
baronen er kold og nærig. Ved de hvad man 
gør ved kvægtyve i Montana? DET vil han be-



Malmtransport, Arizona Ter-
ritoriet, foto ukendt c1897.
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Bourbon City

fødder. De jagtede Bisonen før den blev næsten 
udryddet. Hvide er de traditionelt neutrale 
overfor, krigslysten er med andre stammer.

Hvert år dør der flere indianere af sult, især 
om vinteren. Fødevarehjælpen som aftalerne 
med Washington garanterede, og fastlægger 
stammernes reservater, kommer sjældent frem.

Byen er grundlagt af hårdtarbejdende folk 
især fra Diamond City. Tilbage er gamle 49ers 
der har lagt alt i deres fattige miner, tidligere 
sydstatssoldater der intet har at vende hjem til, 
og borgerne der betjener dem. Der er cirka 100 
indbyggere i selve byen og 100 til i minelejre og 
pelsjægerhytter.

Bourbon City er i højlandet, lidt over en kilo-
meter over havets overflade.

Skovene ligger nedenfor Rocky Mountains 
i vest. Vejen går op til Helena mod syd. I øst 
skjuler bakkerne prærien. Mod nord ligger 
Fort Shaw, indianernes ødeland, og Canada. 
Flere dage væk i nordvest modtager Fort Ben-
ton floddamperne fra St. Louis.

Vejret er halvtørt tempereret fastlandsklima. 
Det vil sige en regnvejrsdag mindre om ugen 
og større udsving. Oktober temperaturen er i 
snit et par grader højere end i Danmark, men 
kan gå tilsvarende under. Der er i snit 1,5/0,5 
dage om ugen med nok regn/sne til at det ikke 
er fordampet før det når jorden. Den våde 
sommerperiode er forbi. Der kan blæse en 
kraftig vind som stabilisere temperaturen. Op 
mod bjergene, i skovene, bliver der vådere og 
køligere.

De lokale indianere er alle kuede. Métis er den 
største gruppe. De er stammeløse efterkom-
merne af de første pelsjægere og deres india-
nerkoner. Næststørst er de soltilbedende Sort-

Malm behandling
Efter at malmen er minet så knuses og males 
den til pulver for at metallet kan koncentre-
res. Det kræver en dampdrevet maskinpark, 
og først derefter kan koncentratet smeltes til 
metalbarer. Processen efterlader bjerge af blegt 
sand og sorte slagger.

Bourbon er for lille til egne smelteovne. 
Transport er dyrt så mineselskabet lever af at 
opkøbte malmen, og videresælge koncentratet.



Damperen Expansion på floden Yellowstone. De to pæle 
i forstavnens kranværk er stylter til komme fri af grund-
stødninger. De lette flodbåde kan ”gå” over smalle sand-
banker med dem. Foto Bureau of Reclamation 1907.
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Bipersoner

Her er tre bipersoner der kan aktivere Vice-
sherifferne. Ideerne til scener indeholder flere 
bipersoner. Du laver flere bipersoner når der er 
brug for dem. Brug Tillæg, navne til at gene-
rere biperson navne og kendetegn.

Borgmester Ussing
Kan holde Vicesherifferne i ørerne, være en 
tudeprins eller anden klods om benet osv.

Han har sikkert en tør bogholder der kan 
holde styr på skader($) Vicesherifferne forvol-
der.

Lille Jim
Bybudet kommer med nye events hvis spillerne 
ikke selv patruljere. Han forventer at få beta-
ling svarrende til hvor vigtigt det er. Et røveri 
må være en dollar værd hvis de ikke behandler 
ham pænt.

Ol' Gus
Gus er til blanke spillere der skal fortælles hvad 
de skal lave.

Pensioneret vicesherif der sidder i gynge-
stolen udenfor sherif kontoret og næsten blind 
ryger en pibe, læser avisen (i 5-10 cm afstand), 
snorker, spiller lidt på en banjo der ikke kan 
stemmes, og snakker med de lokale.

Sherif Chuck Steel
Sheriffen er et ubeskrevet blad der først dukker 
op i slutningen af No Gun Zone. Han defineres 
af spillerne (opvarmningsøvelsen og vignetter).
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Vicesherifferne

Der er individuelle afsnit om hver Viceshe-
rif med hvad der kan Friste, oplagte scener, 
kontraster, og fatale fejl der vil smadre deres 
fortællinger.

Udstyr
Spillerne skal ikke spilde tiden med udstyr 
og penge. De har hvad de har brug for og er 
rimeligt. Deres likviditet er ringe, eventuelt 
fordi de har måtte investere. Hvis der er brug 
for mere sidder borgmesteren på kassen. Det er 
formentligt ikke noget I spiller, bare at han har 
givet Vicesherifferne det udstyr du mener er 
godt for scenen.
Skal du have en liste..

Praktisk tøj der passer til vejret
Seksløber
Kniv (værktøj)
Tinlommeur
Sengerulle (seng og kuffert i et)
10 cents
Værktøj til deres almindelige job.

Giv dem en pose med Hard Tacks (overlevel-
seskiks ala sten) hvis de presser dig.

Mængden af ammunition er en plot effekt.

Af Sheriffen eller Borgmesteren får de cigarkas-
sen med $1 per mand som forskud til mindre 
udgifter. $1 er den almindelige dagløn, og dette 
job giver Vicesherifferne kost og logi oven i. 
De bor på sherifkontoret, og får her serveret 3 
daglige måltider af en ældre kone på emalje-
rede tallerkener.

Sheriffen har taget det seje grej med sig. 

Tilbage er der en gammel skævtskydende riffel 
de genkender, og et enkeltløbet haglgevær til 
halvdelen af dem.

Tinlommeuret
Foromtale uret ligner et billigt lommeur (til 
vesten) der dog kan pudses blankt. Der er 
ingen klap men glasset er tykt og urkassen kan 
bære en elefant. Indgraveret på bagsiden er en 
stor stjerne og ejerens initialer. Urværket er et 
præcisionsur uden sekundviser, der må være 
måde med galskaben.

Uret fungere som vicesherifstjernen. Gør 
Vicesherifferne sig bemærket med deres ure 
kan de få tilnavnet Ticks eller Secondmen. 
Det er en joke på Minutemen. Sekunder er en 
absurd størrelse i Byen.

Kontrast
Fortællingerne kommer kun frem hvis der er 
en kontrast. Du skaber kontrasterne omkring 
de Vicesheriffer I bruger. Det afgøre hvordan 
Byen er.

Hvis du vil have mere dybte fra en spiller 
der har det for nemt, så kan du true dennes 
fortælling med en biperson der er i samme 
'kulør'. Pas på da det fuldstændigt kan afspore 
Vicesheriffen og spilleren.

Bristerne kan kræve modsatrettede kontra-
ster. Det løser meget for dig da Vicesherifferne 
selv bliver kontrast for hinanden. Er duoen i 
ubalance er det spillerne og ikke bipersonerne 
der skal støttes, ellers vil en af dem miste 
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kontrast. Mangler et medlem af duoen i scenen 
kan du midlertidigt overtage kontrasten. Gør 
din retræte nem ved at isoler eller underspil 
kontrasten.

Fristelser, hvorfor og hvordan
Bristen er det eneste karaktertræk som vi kan 
regne med Vicesherifferne har. Det må antages 
at den er centralt for fortællingen om Viceshe-
riffen. Ved at Friste Vicesheriffen viser vi vores 
forståelse af dette karaktertræk i Vicesheriffen. 
Hvad Vicesheriffens spiller gør med Fristelsen 
afslører både hvor præcis vores forståelse er og 
hvor vi kan lede efter en bedre forståelse.

Fristelser er spejlbilleder af deres Brist. 
Fristelserne sætter Vicesheriffen i en situation 
hvor der er 50/50 chance for om han kan over-
vinde sin Brist eller Falder for fristelsen. 50/50 
for at tage den forkerte beslutning.

Fristelser er individuelle, men de bedste 
kommer fra situationer der er Fristende for 
flere Vicesheriffer på samme tid. Så bliver det 
sjovt og Vicesherifferne kommer op mod hin-
anden mens spillerne fortæller sammen. Da en 
deltager kun kan Friste en enkelt Vicesherif per 
scene er det muligt at flere deltagere fyrer deres 
Fristelser af på samme situation, men forskel-
lige Vicesheriffer.

Adfærd
Vicesheriffen har en problematisk adfærd. 
Krøblingen/Squeamish og Mistro er mere 
ulemper end brister. Godtroende, Impulsiv 
og flere af de andre er ikke i sig selv forkaste-
lige. Ligesom Grådig er det deres valg som er 
underlødige.

Fatalt
Uden kontraster er vi blinde for fortællingerne. 
Der er andre forhold som presser en fortæl-
lingen ud, og det er forskelligt hvor nemt det 
sker. Bristernes identificerede fatal situationer 
er med så du/I kan undgå dem.

Par
Brister med en fatal makker står her.

Scener
Hvis du har brug for at hive en relevant scene 
op af hatten. Den er ikke træfsikker.

Tid til special effects FX
For at spillerne får spillet deres Vicesheriffer er 
der en tidsgrænse. Spillerne må højest bruge 
halvdelen af deres egen spiltid på FX. Det 
svarer til 1 minut per 10 minutters scene for 5 
spillere. Kun Squeamish og Forudindtaget har 
FX, alle spillerne bør dog tilføje til scenerne.

Brister Hovedpersoner
Mistro Thomas Fence
Forudindtaget  Drake Gall
Godtroende Burt Gale
Grådig Sisyfos Cravings
Raseri Angus Wrath
Impulsiv Earl Cricket
Helteblod Jesus Younger
Kujon Dashiell Fowl
Krøbling Ken Klutz
Squeamish Dante Lice
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Mistro
Du har valgt at fortælle om Mistro. Det kom-
mer du til med din hovedperson, jægeren Tho-
mas der er mistroisk. Du opbygger Thomas, og 
viser hans historie i spillet. Som en hjælp har 
hovedpersonerne Relationer som I opbygger 
sammen før spillet.

Mistros instinkt siger hold afstand og gå solo. 
Dit spil er slut hvis du gør det.

3 Relationer

_______ giver dig altid et job når du virkelig 
mangler, selvom han ikke har lyst. Det 
er fordi:

_______'s mors begravelse var du ikke med til.

_______ sørger du for aldrig at komme i fysisk 
kontakt med.

_______ vil konstant give dig alle mulige ting 
som du ikke vil have.

_______ flåede hunden og du byttede den med 
pastorindens Thanksgiving kalkun.

_______ sagde at indianerne havde brændt la-
den ned, men det var altså et uheld.

_______ hjalp du i skolen med at slå op med din 
kusine, men mest fordi du selv var lun 
på hende.

Livet på en øde ø..
Navn Thomas Fence
Profession pelsjæger/vejviser
Adfærd defensiv skildpadde
Fatal solo
Par Forudindtaget
Kontrast tillid
Fristelser tillidsøvelser og for godt til at 

være sandt
Scener Min køkkenhave 

Rejsegilde 
Kvægbaronen

Tillid fungere fint med Temaet Fremmed. Ek-
sempelvis står Vicesherifferne udenfor Byens 
sociale cirkler.

Mistroen bør antydes og kun antydes før 
den prøves. Vicesherifferne skal kunne samar-
bejde, og dermed er der intet publikum eller 
kontrast.
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Du har valgt at fortælle om Forudindtagethed. 
Det kommer du til med din hovedperson, 
skolelæreren Drake der er forudindtaget. Du 
opbygger Drake, og viser hans historie i spillet. 
Som en hjælp har hovedpersonerne Relationer 
som I opbygger sammen før spillet. Desuden 
kan Drake kommentere forud.

Sandheden kan ikke skjules for Drake. Hvor 
andre har meninger har du Sandheden. Du er 
beviset. En genfortælling eller et øjekast er nok 
til at du kender Sagens Natur.

For at opretholde verdensbilledet er det vig-

Navn Drake Gall
Profession skolelærer/daglejer/skriver
Adfærd selvtilstrækkelig selvbekræftelse
Fatal slapstick, åbne kort/autoritet
Par Mistro
Kontrast Tillid eller tolerance, nysgerrig-

hed og spørgelyst
Fristelser (efter udsagn)
Scener Fortiden

Evnen til at Kommentere er en direkte følge 
af at være Forudindtaget. Evnen giver ingen 
magt, men Fristelserne kommer til at køre på 
hans postulater.

Syntes gruppen om at spilleren underholder 
med et kommentatorspor (monologer) mens 
det sker, er det okay. Spørgsmålet er om vi får 
Vicesheriffens fortælling.

Kontrasten er udfordret af at Forudindtagets 
mølle maler når Byen muliggør hans galde. 
Fordomme bliver først rigtigt slemme når 
rygter er giftige. Rygtet siger at små sko er de 
bedste.

Forudindtaget
tigt at du efterlader dig selv spillerum nok til at 
undslippe det du ikke kan ignorere.

Har du brug for at skrue op for charmen 
så gør ting der vil kræve en forklaring så som 
at anholde ofret, sæt skurken fri, eller brænd 
falskt bevismateriale.

Fang alvoren, du kan ikke tåle at blive til et 
klovnenummer.

3 Relationer

_______ var skyld i at din fætter:

_______ havde aldrig en chance for at blive valgt, 
som du fortalte hans modkandidat.

_______ er et fjols og det er din opgave at for-
tælle ham at han ikke hører til her.

_______ eller dig? Sheriffen har brug for EN ef-
terfølger.

_______ var uskyld i at hans penge var forfalske-
de så du lod ham tage vare for beløbet.

_______ og du sad i korte bukser og spyttede efter 
indianerne, oppe fra byens eneste tag.

_______ blev beskyldt for at lure så du gav ham et 
alibi. En drenge på 13 ville jo aldrig gøre den 
slags.

Kommentere
Du kan kort fortælle hvordan personer, gen-
stande og situationer er, FØR vi møder dem. 
Du kan både gøre det i og imellem scenerne. 
Bemærk at det bare er ord.

Der kan ligge en pointe i at komme snigen-
de så det frygtelige spind af fordomme først er 
synligt når vi sidder i fælden.

Du er ikke bange for at sige Sandheden.
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Godtroende
Du 'knuser' et blødt hjerte.
Navn Burt Gale
Profession skopudser
Adfærd tror på alt
Fatal ingen udnyttelse
Kontrast forsigtighed
Fristelser løgn og bedrag
Scener Ingen kredit 

Lov og luner 
Falskspilleren

Selv de ærliges skæbne er at svigte ham. Vi vil 
græde med Godtroende, og høre hvorfor han 
er et fjols.

Du har valgt at fortælle om at blive udnyttet. 
Det kommer du til med din hovedperson, sko-
pudseren Burt der er et godtroende fjols. Du 
opbygger Burt, og viser hans historie i spillet. 
Som en hjælp har hovedpersonerne Relationer 
som I opbygger sammen før spillet.

Det gør det nemmere at fortælle med Burt hvis 
du forstår hvad der er bag hans godtroenhed. 
Er det et valg? Hvor kommer det fra. Hvad vil 
du vise os.

3 Relationer

_______ og du er nævnt i hinandens testamen-
ter fordi:

_______ kan godt snart tilbagelevere det han har lånt.

_______ har snydt dig før og det bliver sidste gang!

_______ lod dig købe en part i hans mine nær Bourbon 
City og nu kommer du endelig til at se den.

_______ bad dig om at tæske drengen han 
skyldte penge så I kunne blive venner.

_______ måtte du give ret i at din storesøster var en 
sladrehank, og at stumme ikke kan sladre.

_______ siger at de slet ikke vil mangle det og 
han holder udkig så det er helt i orden.
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Grådig
Du har valgt at fortælle om Grådighed. Det 
kommer du til med din hovedperson, smeden 
Sisyfos der er grådig. Du opbygger Sisyfos, og 
viser hans historie i spillet. Som en hjælp har 
hovedpersonerne Relationer som I opbygger 
sammen før spillet.

Hvilken gode er Sisyfos grådig efter? Mad, sko, 
status, jord osv. Goden du vælger er et nødven-
digt rekvisit for at vise grådigheden.

Det fascinerende ved bristen er hvad du 
gør og tilsidesætter i dit begær. Hvad sker der i 
dig. Hvor er den smerte der driver dig. Hvilke 
beskidte tricks bruger du for at opnå målet? 
Bedrag, tyveri, vold, magtmisbrug osv.

3 Relationer

Du er ved at blive utålmodig. _______ lovede 
dig at:

_______ snager i dine anliggender.

_______ sælger dig alt muligt og der er altid no-
get i vejen med det.

_______’s far skulle aldrig kunne give dig klø 
igen. Det sørgede du for da du blev 
voksen.

_______ og du gav nabodrengen buksevand i 
en måned.

_______ og du stjal din storesøsters tøj da hun 
badede.

_______’s forlovede fik I til at vågnede op op i 
din seng, så han slap af med hende og 
barnet.

Aldrig helt at kunne nyde.
Navn Sisyfos Cravings
Profession smed
Adfærd skruppelløs
Fatal ingen MacGuffin
Kontrast Barmhjertige og uambitiøse, 

oprigtige
Fristelser MacGuffin
Scener Guldburet 

Soft Hands 
Bitre kompagnoner 
Fjolser og kujoner 
Kvægbaronen

MacGuffin er det mål hovedpersonen i en for-
tælling forsøger at opnå. Det er skatten, titlen, 
eller ægteskabet. MacGuffins er en tom skal der 
kun har værdien at den motivere en fortælling.

Du skal have Vicesheriffens MacGuffin med 
i scenerne. Så find lige ud af hvad den er før I 
starter. Penge er søvndyssende og sætter mere 
pres på at spilleren løfter sin fortælling.

MacGuffin kan være bedriften mere end 
objektet. Giver du en smagsprøve så finder I 
hurtigt ud af om kun Førstepræmien tæller (en 
bedrift).
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Raseri
Du har valgt at fortælle om at miste besindel-
sen. Det kommer du til med din hovedperson, 
kusken Angus der er opfarende. Du opbygger 
Angus, og viser hans historie i spillet. Som en 
hjælp har hovedpersonerne Relationer som I 
opbygger sammen før spillet.

Der er så mange ting der irriterer ham.. og så 
sker det bare..

Angus er muligheder. Du kan gå i dybten 
med hans indre kampe, en erkendt skæbne 
med galgen som sidste stop, en rigtig mand i 
en verden for mænd, vatmanden med de un-
dertrykte følelser, en smertefuld/dyster fortid, 
eller.. Bare du bestemmer dig, viser det tydeligt, 
og holder linjen.

Jo klarer Raseriet er desto lettere er det at få 
plads til at fortælle om Angus. Så skru ned hvis 
du fylder for meget og op hvis for lidt.

3 Relationer

_______ siger aldrig et ondt ord om dig fordi:

_______ har siden skolen altid skulle bræge op 
om hvor godt det går ham.

_______ fik et blåt øje og vil ikke længere snakke 
med dig eller fortælle hvorfor, kun mumle.

_______ skulle passe på din lillebror. Hvorfor 
kom han hjem i en kiste?

_______ vittigheder er måske dårlige men de 
får dig til at grine så folk bliver bange.

_______, din ven, betalte for skaderne, efter en 
våd aften. Du kan ikke rigtigt huske det.

_______ hjalp dig. Efter din forlovede var voldtaget 
og myrdet, så lynche I hendes elsker.

Vreden holder hof..
Navn Angus Wrath
Profession kusk
Adfærd følelsers vold
Kontrast apatisk
Fristelser spiller defineret pres
Scener Hvor er min.. 

Studietur 
Ildvand

Raseri knappen må og skal I lære at trykke på. 
Spørg spilleren så om ikke andet at du kan vise 
medspillerne knappen til trykkogeren. Måske 
skal noget vigtigt for Vicesheriffen smadres.
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Impulsiv
Navn Earl Cricket
Profession daglejer
Adfærd 'desertør'
Kontrast planer og forudsigelighed
Fristelser distraktioner
Scener Gadefejning 

Teater 
My Castle

Det er ikke helt til at vide hvor følsom Impul-
sivt bliver spillet. Jeg har forsøgt at få spilleren 
til at begrænse vildskuddene til når det er 
vigtigt.

Du har valgt at fortælle om Impulsivitet. Det 
kommer du til med din hovedperson, dagleje-
ren Earl der ikke kan realisere sine langsigtede 
mål. Du opbygger Earl, og viser hans historie 
i spillet. Som en hjælp har hovedpersonerne 
Relationer som I opbygger sammen før spillet.

Der er faldgruber ved at spille Impulsiv. Du er 
ingen cirkusklovn. Tag ansvar for at det ikke 
går ud over dine medspillere. Impulsiviteten er 
dine beviste handlinger.

En mulighed er at du en gang imellem 
ødelægger det, mest for sig selv, med Impulsive 
beslutninger. Altså øjeblikkets ugennemtænkte 
handlinger. Du kan vise Impulsivitet i det små. 
Hvad gør det ved dig at du aldrig kan nå dine 
drømme? Det er det vi vil vide!

3 Relationer

_______ og du har en drøm:

_______ fik godt nok høvl da de fandt bol-
cherne, som du havde stjålet, i hans 
lomme.

_______’s søster er vild med dig, og du driller 
ham med det så ofte du kan.

_______ og en af de andre drenge havde et stæv-
nemøde. Det var din kostelige spøg.

_______ og dit favorit trick var at gemme kryb 
i pigernes skolepulte.

_______ solgte din lillebror. Du kan stadig hu-
ske de gange hvor det lykkedes jer.

_______ og du tæskede hans stedfar som straf, 
selvom det jo egentligt var dig der hav-
de givet hans mor et sæbeøje.

Aldrig at kunne opfylde sine drømme..
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Fiasko er bare et uventet trin på vejen mod succes..
Navn Jesus Younger
Profession cowboy/hyrde
Adfærd lykkejæger
Fatal gratis succes
Kontrast snusfornuft
Fristelser eventyr og fiduser
Scener Æbleskud 

Postordrebruden 
Brand

Vær sikker på at spilleren forstår Helteblod 
som en ulempe.

Helteblod er en kommentar til episk rolle-
spils Heroic-Deeds-On-Demand.

3 Relationer
_______ er stadig din ven fordi du på moders 

grav og biblen har svoret at:

_______ kommer ofte til skade når du gør ting. 
Det kan du sgu da ikke gøre for.

_______'s søster er din kæreste. De har bare 
ikke accepteret det endnu.

_______ har aldrig modtaget gaven det er ikke 
at have hemmeligheder, såsom at han 
tissede i sengen.

_______ skubbede din lillebror ned i åen, så at 
du kunne rede ham.

_______ og du tjener på at plante bevismateriale 
såsom falske brændejern på uskyldige.

_______ har en fantastisk evne til at gøre ting 
uden at se heltedåden i dem, og er glad 
for at du tager æren.

Du har valgt at fortælle om bristen Helteblod. 
Det kommer du til med din hovedperson, cow-
boyen Jesus der lider af Helteblod. Du opbyg-
ger Jesus, og viser hans historie i spillet. Som 
en hjælp har hovedpersonerne Relationer som 
I opbygger sammen før spillet.

Du er en mand med en storslået skæbne. De 
kalder dig allerede fantast, vovehals, dumdristig, 
drengerøv, og pralhals. Men det ville da være 
uansvarligt at lade tingene fortsætte som de er.

Lad os komme ind under overfladen. 
Hvorfor tager du chancer? Hvor kommer din 
motivation og smittende optimisme fra, igen 
og igen?

Det er vigtigt at skalere Helteblod, så det er 
at du taber bolden i forsøget på at gribe pin-
den. Er alle klapperslanger er giftige testen, er 
bare dumt.

Helteblod
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En "svag karakter" er sagen..
Navn Dashiell Fowl
Profession handyman
Adfærd æreløs
Kontrast stolthed
Fristelser modstand (=> nervekrig)
Scener Lovens anden arm / Dusørjæge-

ren 
Indbydelse 
Halbal 
Lov og luner

Kujonen er ræd eller fej. Potentielt offer og ger-
ningsmand i et. Din første Fristelse kan være 
en person der tage hatten fra Kujonen, så I får 
at se hvem han er.

Hyæne udgaven er slemmere end Grådig.

Du har valgt at fortælle om at have en svag ka-
rakter. Det kommer du til med din hovedper-
son, handymanden Dash der er en kujon. Du 
opbygger Dash, og viser hans historie i spillet. 
Som en hjælp har hovedpersonerne Relationer 
som I opbygger sammen før spillet.

Hvorfor tage chancen!
Skyder du folk i ryggen eller gemmer du 

dig? Læg stemningen fra starten så dine med-
spillere kan forstå og samarbejde med dig.

Der er farer på din vej. Udfører du hård-
kogte handlinger ødelægger du det, så det er 
vigtigt at stinke skurkagtigt uden at levere. 
Flygter du fører det dig også ud af scenariet. Så 
flugt skal trækkes indtil slutningen af scenen.

Dine beskrivelser af hvordan du gør det vil 
være vigtigere end hvad du gør.

Hvad er det værste?

3 Relationer

_______ og du deler en passion for:

_______ har siden I var drenge irriteret dig.

_______, din skolekammerat, så du stjæle men 
sagde intet.

_______ lånte din lotteriseddel for at tjekke om den 
var ægte og du har ikke set den siden.

_______ har altid været storebror agtig over for 
dig, selvom du er forældreløs.

_______ holdt sin lillesøster så du kunne klippe 
håret af hende.

_______ og du tissede sammen i skolelærens 
drikkevandstønde.

Kujon
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Noget plager livet af dig.
Navn Ken Klutz
Profession musikant
Adfærd handikap
Fatal smertefrit
Par  Squeamish
Kontrast kropslig hedonisme og selvglæde
Fristelser forhindringer (relevante fysiske)
Scener Gone Fishing (aktion) 

Studietur (respekt) 
Hundeliv og Desertøren (margi-
naliserede) 
Medicinshow (udstilling)

Krøblingen er stærk til semi live. Hans fortæl-
ling er om fornedrende lidelse, især ikke at slå 
til. Guds straf!

Sørg, før I starter, for at handikappet irritere 
uden at diskvalificere. Krøblingen begrænser 
dig i at bruge handikap til at vinde sympati/
afsky for dine bipersoner.

Du har valgt at fortælle om krøblingens pinsler. 
Det kommer du til med din hovedperson, mu-
sikanten Ken der er fysisk besværet. Du opbyg-
ger Ken, og viser hans historie i spillet. Som en 
hjælp har hovedpersonerne Relationer som I 
opbygger sammen før spillet.

Find noget ubekvemt som du gerne vil spille. 
Det skal være stort nok til at være en hindring 
og stadig lade dig være vicesherif.

Er det medfødt og hvordan har det formet 
dit liv. Hvem har det formet. Hvor er gråzo-
nen for hvad du kan. Hvad hjælper dig med at 
fortælle.

3 Relationer

Du har svoret at _______ aldrig skal glemme:

_______ har kørt på dig siden I gik i skole.

_______ er skyld i at du er krøbling.

_______ holdt vagt og hjalp den falske læge, så 
du ikke kunne undgå "behandlingerne".

_______ skaffer dig 'medicinen' der fortrænger 
smerterne.

_______ ordner sagerne mens du afleder op-
mærksomheden.

_______ og dit hjemmebrændte sprit plejer 
man altså ikke at blive blind af.

Krøbling
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Squeamish
Du beskriver og chokere..
Navn Dante Lice
Profession hjulmagerlærling
Adfærd går kold i utide, tøsedreng!
Fatal passiv spiller
Par  Krøbling
Kontrast upåvirkede (spilleren sætter selv)
Fristelser (spiller defineret)
Scener Gebisset 

Fødsel 
Freakshow 
Hundeliv

Squirmish arbejder med sine medspillernes 
fantasi. Tag Squeamish fra hvis det at en spil-
ler laver alle scene beskrivelserne er for meget 
for dig. Dine introduktioner bliver ellers mest 
navneord.

Spilleren få ansvaret for alle Kontraster og 
for at beskrive sin Vicesherifs Fristelser. Hvis 
situationen virker legitim er det nok at give 
Jetonen og et kort. Det bliver spillerens opgave 
at beskrive noget afskyvækkende.

Lurpasser spilleren kan du få ham til at be-
skrive specifikke ting indtil han overtager.

Løber spilleren løbsk må I lige tage en kort 
snak under fire øjne. Du kan give spilleren en 
lille smugle mere tid, det vil sige den tid du selv 
sparer med at beskrive. Nyd det.

Du har valgt at fortælle med chok. Det kom-
mer du blandt andet til med din hovedperson, 
hjulmagerlærlingen Dante der nemt kaster op. 
Du opbygger Dante, og viser hans ubehag i 
spillet. Hovedpersonerne har indbyrdes Rela-
tioner som I sammen opbygger før spillet. Som 
noget særligt kan du beskrive.

3 Relationer

_______ og du har siden barnsben konkurreret 
om hvem der kunne:

_______ så du sidst da han red væk på din hest.

_______'s kusine forførte du for en ny lomme-
kniv.

_______ skal altid fortælle om de mest ubeha-
gelige ting han oplever og læser om.

_______ boede du hos, mens din onkel døde af 
tuberkulose.

_______ og du har aftalt jeres egne koder når i 
spiller Poker.

_______ og du tjente jeres første sølv dollar på 
at blande ildvand til indianerne.

Squeamishness er en fysisk reaktion på følel-
ser, oftest forstået som provokeret afsky. Ga-
stronomisk, medicinsk, moralsk/mentalt osv. 
I nødstilfælde kan du misbruge ballancesyge 
(køre-/søsyge). Det er midlet til at fortælle 
hvorfor knækker du dig. Hvad er du forhindret 
i at gøre?

Beskrive
I scenerne kan du beskrive og introducere om-
givelserne og bipersonerne. Formålet er at give 
dig værktøjet til at beskrive de afskyelige ting 
der sætter gang i din ’sarte mave’. Til gengæld 
aflaster du Huset lidt.

Evnen skal bruges med ansvar og respekt. 
Eksempelvis har dine medspillere brug for at 
dine beskrivelser fastholder kontrasten mellem 
jeres omgivelser og brister. Det er nemlig svært 
at finde den arrig tyr når hele hjorten bisser.
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Tillæg, navne

Navne er et glimrende værktøj til at skelne per-
soner fra hinanden og se lidt familiestruktur. 
Navne får os dog sjældent til at kende hinan-
den. Vi har brug for et indtryk, der derfor også 
er med i listerne.

Hvis du har indarbejdet et enkelt kendetegn, 
så vil bipersonens navn, kendetegn og plads i 
fortællingen være nok til at definere og gen-
danne de fleste bipersoner.

Vi befinder os i den sidste halvdel af den 
Viktorianske æra. Hatte, veste og forklæder er 
populære. 
En specialitet på nord prærien er Woolies, 
langhårede chavs.

Mine sygdomme/handikap
Stenlunger, host host
Dansende øjne, se mig lige i øjnene..
Arme ben
Høretab, eksplosioner gas og dynamit

Kendetegn
Tøj kvalitet, kvantitet, type, hat, frakke, 

vest, bukser, sko, sokker, kjole
Tilbehør stok, paraply, bælter og spæn-

der, våben, værktøj, tasker
Smykker ure, kæder, ringe, lomme-

lærke, brocher,
Hår farve, form, kvantitet, kvali-

tet, hårpynt
Hud farve, kvalitet, rynker, skader, 

maling
Krop arme, ben, hænder, fødder, 

hoved, torso, mave, mås
Bevægelse lethed, tyngde, (u-)besværet, 

elegant, primitivt, gestik
Tale Det er nemmere at beskrive 

end at gøre.
Opførsel direkte, sky, indadvent/udad-

vent, hånlig
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Der er mange nationer i Montana. De civilise-
rede indianere og halvblods har typisk engelske 
og franske navne tilbage fra kolonitiden.

Kinesiske kvinder er utilgængelige for Lao 
Wan (fremmede = langnæser = vesterlændin-
ge), og sjældne. Familienavnet er alt og skrives 
først. Individets navn erstattes gerne med et 
tilfældigt vestligt kaldenavn.

Colonial American engelsk bias
Abner  Allen  Comfort
Bazel  Caldwell Emeline
Jethro  Crummey Priscilla
Philomon Dixon  Rosanna
Miles  Perkins Temperance

Irsk
Aidan  O'Dooley Alannah
Cormac Fitzgerald Caitlin
Keelan  Kilroy  Esme
Oisín  MacMahon Hanna
Shane  O'Sheridan Maeve

Skotsk
Aidan  O'Brien Ariana
Calum  McDougall Autumn
Finlay  Dunlop Megan
Ollie  McEwan Nora
Ryan  Stuart  Sasie

Skotsk, gammel
Artur  Creag   Barbra
Brian  MacCuirc  Iseabail
Douglas Gallach  Peggy
Fionn  MacLabhrainn  Raghnaid
Morgan Smios   Sussan

Engelsk
Jayden  Armstrong Addison
Johnny  Cox  Annabella
Maxwell Foster  Lily-Mae
Lewis  Powell  Phipippa
Stanley  Lee  Vivienne

Tysk
Günter  Frank  Annika
Herbert Grünebaum Brünhilde
Hildebrant Hönigsman Gertrud
Theodor Lichtenstein Heidemarie
Waldemar Wolfsohn Margaretha

Jødisk især tyske
ben = søn af   bet = datter af
Sakeri  Levi Cohen Esther
Saul  Lieberman Rebecca
Tobin  Schlesinger Ruth

Cajun  til Métis (≈Arcadia)
Alexandre La Gasse Alette
Aubert  Martin  Bluette
Florent  Ory  Eline
Gabin  Raymond Larissa
Roméo  La Tour Laurentine

Fransk
Jean-/-Pierre(+ et af de andre for mænd)
Baptiste Bourbeau Charlotte
Bernard Delcroix Désirée
Jacques  Gauthier Madeleine
Laurent Lagarde Océane
Luc  Pelletier Véronique

Kinesere minearbejdere
Bao  Chen  Charlie
Ming  Li  James
Tian  Liu  John
Xue  Wang  Lee

Cornish få minearbejdere (Cornwall)
Mor  Callaway Gwennol
Talek  Dew  Pascatte
Uther  Edwards Tamara

Norsk  mest i øst
Kjell  Hauge  Alfhild
Ingvar  Sundheim Birgitte
Svenn  Vig  Hildegunn

Hovedsagligt baseret på FantasyNameGenerators.com.
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Tilæg, bygninger

Bourbon City har en/et..

Liste over bygningsværker i Montana især 
offentlige på næste side. De er sorteret efter 
funktion og forekomst i Bourbon City.

Skriv på som I laver dem.

Wells Fargo Express Co., diligencestop/stald/bank/postkontor
Skole, rødt - et rum
Bald Eagle Saloon
Mineselskab (vælg et)

Choteau mining company (lokalt)
Desloge Consolidated Lead Company (St. Louis)
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Butikker
Dyrefoder
Frugt og grønt (dyrt)
Indianervare
Isenkræmmer
Købmand
Landbrugsprodukter
Landhandel
Slikbutik
Støbevarer
Tøjbutik (stangtøj)
Tømmerhandel
Vin og sprit

Værksteder
Bryggeri
Grovsmed
Guldsmed
Hattemager
Hjulmager
Mejeri
Sadelmager
Skomager
Skrædderi
Slagter
Snedkeri
Urmager
Vognmager
Hus under opførsel

Tjenesteydelser
Advokat
Assayer (mineral vurdering)
Barber
Bedemand
Bordel (Sporting House / Dance Hall)
Fragtkontor
Kirke*
Lade (lager)
Land claims kontor
Lokum
Notar
Overnatning (hotel, pensionat)
Pantelåner
Skopudserstol
Spisesteder (restaurant, køkken, saloon, cafe)

Sprøjtehus til brandkorpses sprøjtevogn
Stalde og folde
Fortorv i træ (dæk eller plankegang)

Bygninger udenfor Bourbon City
Bondegård
Bro
Diligence station
Forladt gård
Forladt mine
Handelsstation
Ishus
Jordhytte
Kirkegård
Lade
Mission
Mølle
Pelsjægerhytte
Vindmølle

Næppe i Bourbon City
Rådhus
Domhus
Fængsel (til afsoning)
Jernbane (1883)
Indianerkontor
Bøffel varer
Mineralbørs
Smelteovne
Savværk
Butikstelte med fin træfacade
Underholdning (poolhal, teater)
Renseri
Bageri
Bibliotek
Boghandel
Kontorartikler
Trykkeri med lokalavisen
Fotograf
Telegrafkontor (Western Union?)
Sundhed (Apotek, Badhus, Dyrelæge, Hospital, 

Jordmor, Læge, Optiker, Tandlæge)
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Louisiana
Den nye verden var en bekostelig affære for 
Europa. Enorme muligheder krævede tilsva-
rende investeringer uden for rigets kerne. 
Indsatsen blev derfor ujævn og blandet op 
med krigslykkens usikre vinde var Amerika et 
hasardspil for kronede hoveder. Det britiske 
monarki havde mistet sine sydlige amerikanske 
kolonier (1765-83) til et oprør.

1803, De Forenede Amerikanske Stater var 
interesseret i New Orleans med opland. Napo-
leon manglede 'kontanter' og Haiti var ved at 
vride sig ud af ”broderskabets” favn. Louisiana, 
Frankrig i den nye verden, var opkaldt efter 
selveste solkongen (1643-1715). Louisiana var 
et enormt ukultiveret område med New Or-
leans opland som eneste vej ud til havet. Uden 
den kontakt var baglandet værdiløst. Napoleon 
tilbød hele Louisiana for 50% ekstra og Ameri-
kanerne slog til.

Dermed havde de købt Vestsiden af Mississippi 
flodsystemet plus det løse.

Mellem Appalacierne i øst og Rocky 
Mountains i vest ligger verdens femte største 
afvandingsområde. Vest siden domineres af 
prærien, et tørt landskab på trinnet før ørken. 
Hårdføre vækster som græs og tornebuske hol-
der på et tyndt lag jord før sandbunden.

De Forenede Stater var som de andre mag-
ter i kamp om territorialeret. Staterne havde 
dog den fordel at der ikke var et moderland 

som kom i første række og sendte ordre. Til at 
styrke sine krav sendte Staterne blandt an-
det den militære Lewis & Clark ekspedition 
(1804-6). De padlede op af Mississippi syste-
met og kunne vende tilbage efter at havde nået 
helt ud til stillehavet. Resultatet var en kort-
lægning der gjorde det muligt at trække græn-
sen mellem Forenede Stater og ærkefjenden 
Briternes Canadiske besiddelser langs den 49. 
breddegrad i 1818. Oregon Treaty (1846) lagde 
i grove træk grænsen over kontinentet. Med 
Treaty of Washington (1871) blev knasterne 
løst så vellykket at de vendte fjendskabet til 150 
års Britisk-Amerikansk venskab.

Saint Louis
1880, De Forenede Staters 4. største by Saint 
Louis (1764) ligger som kongen af Mississippi. 
Byen forbinder Østkysten, Den Mexikanske 
Golf, Nordens industri, og det vilde vesten på 
Mississippis vestside, helt ud til Stillehavet. Det 
har holdt hårdt. Blokeret under borgerkrigen 
(1861-5), forbigået af den transkontinentale 
telegraflinje (1861), og transkontinentale jern-
bane (1869). Børskrakket (1873) stoppede jern-
baneselskabernes ekspansion. Den sydligste 
bro over Mississippi, Eads broen (1874) bærer 
i dag det ene tog efter det andet over floden til 
Saint Louis og har atter sikret byen sin krone 
efter flodtrafikkens tilbagegang.

Saint Louis sender enorme mængder af fa-

Tilæg, Montana 1880
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briksvarer og luksus ud i vest. Retur fra Monta-
na kommer der skind, tømmer og mineraler, 
foruden historier om utæmmet vildskab og 
ufattelig rigdomme.

Walla Walla (1856/8) i Oregon med Fort Ben-
ton. Vognsporet lod områdets fragtmænd med 
deres okse og muldyr vogne fører varer fra 
Østkysten og San Francisco (1776/1835) ind og 
råvarer ud af området.

Hver tyreklasker og muldyrlokker har 20 
dyr sat for typisk fire blokvogne. Æslerne er 
hurtigere men dyrere i seletøj og attitude.

Oregon vognsporet (1836-69) og dens afgre-
ninger havde før den transkontinentale jernba-
ne ført nybyggerne frem til Vestkysten lidt syd 
for Montana. En af disse afgreninger var Boze-
man vognsporet (1863-68). Vognsporet førte 
nybyggervognene ind i det sydligste Montana. 
En lille men vital andel af dem blev i bjergene 
og var med til at opbygge byen Bozeman.

Floderne går igennem Montana øde prærie 
og op til bjergene. Kun denne bjergrige østlige 
tredjedel af Montana har vakt amerikanernes 
interesse. Hele Montana ligger i højlandet, som 
her beskrevet. Saint Louis 150m, Fort Benton 
800m, Helena 1200m, Bannack og Virgi-
nia City 1750m, Bozeman 1450m, Missoula 
1000m, Fort Walla Walla 300m.

Isolation
Med diligencen (Stage Coach) transporteres 
mennesker, post og penge hurtigt gennem 
Montana. Flere af passagerene ønsker sig selv 
døde efter disse ture men effektivt er det. Fra 
maj til og med oktober kører hjulene i Monta-
na. November til og med april forsvinder 
Montana. Eller i hvert fald den fysiske kontakt 
med omverdenen. Præcis hvor skifter fra år til 
år. Bjergpassene sner til og floderne fryser. Der 
bliver så stille mens befolkningen arbejder på 
nye lagre af skind, tømmer og mineraler, - og 
venter på de friske forsyninger. Når foråret 
kommer priser alle ”det vidunderlige mudder” 
når sneen smelter og isen brækker.

Montana er dybt afhængig af forsyninger 
udefra. Landet er for goldt til almindeligt 
landbrug. Om vinteren er prisen for et pund 
kød 15 cent og mel en hel dollar. Det er til at få 
skørbug af. En stærk allieret er Mormonerne 

Montana
Missouri flodsystemet er en af Mississip-
pis sidegrene der går igennem det meste af 
Montana. Tager man op fra Saint Louis ender 
man i Fort Benton (1846) verdens inderste 
indlandshavn. Byen blev anlagt hvor det ikke 
er muligt at rejse længere med båd. Samme 
sted som Lewis og Clark ekspeditionen gik i 
land. Her lægger fladbundede floddampere til i 
ro og mag.

En sideflod af Missouri floden, Yellowstone, 
går lidt nord for den sydlige grænse det vil 
sige ind mod Wyoming. Denne flod er mindre 
brugt og brugbar, da den farbare strækning 
stopper et godt stykke før Missouri gør det..

Louisiana købet gav føde til den transkonti-
nentale drøm. De spansk-mexikanske områder 
lå indtil 1848 i vejen for andet end en nordlig 
ekspansion. For at skabe en fast forbinde mel-
lem Øst- og Vestkyst, inkarneret i Missouri og 
Columbia floden byggedes Mullan vejen (1860) 
på 1000 km, 8 meter bred. Den forbandt Fort 
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der kom til Utah i 1847, og sælger deres mel 
her en gros.

Indbyggere
Den sidste kamp med indianernes døende 
kulture er ovre i Montana. Det gave et chok da 
Custer blev dræbt (Lakota Sioux 1876), og et 
gys da Nez Perce folket forsøgte at flygte op til 
Sitting Bull (Lakota Sioux) i Canada (1877). 
Med drabet af millioner af Bisoner er prærie-
indianernes tid forbi, og kun vildhestene er 
tilbage på prærien.

De fleste stammer får I ikke at se. Fladhove-
derne (Salish) har et reservat på den anden side 
af Rocky Mountains. Crow og Sioux er i Wyo-
ming langt mod sydøst. Fårespiserne (Shos-
hone) er i bjergene et godt stykke mod sydvest, 
og har ikke heste kun hunde.

Sortfødderne (Piegan) der bor mod nord 
i Rocky Mountains. Derfor er de sjældne. De 
har har gjort en dyd ud af ikke at blive uven-
ner med De Forenede Stater. Tilbage er Métis. 
Efterkommerne af de første franske pelsjægere 
og deres indianske koner. Disse halvblods er 
stammeløse med en fælles kultur der giver dem 
sammenhold. Forskellen mellem Métis, Arca-
dians og Canjun er til at overse. Mange af dem 
kan kun fransk og et par indianer sprog.

Til at afskrække Sitting Bull fra at komme 
hjem og andre indianere fra at gøre oprør har 
man bygget Fort Assinniboine (1879) helt i 
nord. 750 personer bor der, de fleste soldater. 
18th infantry, og 10th cavalery (Buffalo Sol-
diers) ligger og venter på et telegram der iden-
tificere en fjende de kan rykke ud mod.

Den hvide mand bosatte sig først i 1806 som 
handlende. Det stoppede i 1840erne sammen 
med pelsjægerne der intensivt dyrkede deres 
hverv 1807 til 1840erne hvor pels gik af mode 
til fordel for silke og jagtmarkerne alligevel var 
næsten udtømte.

Nybyggerne hyrede pelsjægerne som vejvi-
sere på vejen til en ny frugtbar fremtid på Vest-
kysten. Entreprenante pelsjægere byttede to 
af nybyggernes trætte og bjerguvante kvæg og 
heste til et frisk bjergklimatiseret dyr. Dyrene 
havde græsset sig raske og fede i Montanas 
bjergdale (Deer Lodge 1857). Det var starten 
på åbent terræn kvæghold i højlandet.

Den Amerikanske Borgerkrig (1861-65) var 
langt væk. Der ville sandsynligvis havde været 
en stærkere investering i Montana hvis ikke 
militæret havde drænet statskassen. En del af 
de nytilkomne i Montana var sydstatskavale-
rister. 12.000 ryttere havde angrebet Missouri. 
Det var gået dem skidt. For at undgå gueril-
lakrig med resterne fik de amnesti (1864) hvis 
de drog videre op af Missouri floden, bort fra 
fronterne.

Guldfeberen kom til Montana i 1862–1863. 
Der var gentagende gange fundet guld (1852 og 
57) med det var blevet fortiet af pelsindustrien 
der med skræk havde set hvordan guldfeberen 
i Californien (1849) havde smadret jagten. 
Et tidligt eksempel på bæredygtig tænkning. 
Grasshopper Creek (1862) blev hurtigt løbet 
over ende af lykkeridderne. Den del var 49ers 
fra Californien, altså guldgravere fra den 
californiske bølge. Montana territoriet (1864-
1889) tog mottoet.. Oro y Plata, altså så ba-
nalt.. Guld og sølv. Med 1872 Mining Act blev 
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det vilde lovløse guldgraveri givet et juridisk 
fundament. I store træk gav man op på tanken 
om at jage lykkeriderne bort for at nationali-
sere mineraludvindingen. I stedet indførte De 
Forenede Stater den spanske retspraksis der 
læger op til en aggressiv udnyttelse af jordens 
skatte, og mere lå i tråd med hvordan det så ud 
i minelejrene.

En anden stor begivenhed i 1872 var da De 
Forenede Stater fik deres første nationalpark, 
Yellowstone National Park. Montana knækker i 
syd om hjørnet af Wyoming. Hjørnet er Yel-
lowstone.

Jernbanen nede fra mormonerne er nået et lille 
stykke ind i Montana, og i starten af decem-
ber står et vinterkvarter færdigt. Næste som-
mer skal Utah & Northern Railway jo nå til 
minerne i Butte (1864). At lægge sådanne en 
bebyggelse er nok til at kommunens hoved-
sæde flytter fra den forladte gamle hovedstad i 
Montana, Bannack (1862), til en by der opkal-
des efter jernbaneselskabets direktør. Flere af 
den slags byer er på vej i det nye årti.

Et vidunderligt historisk redskab er folketæl-
lingerne i De Forenede Stater. Hvert tiende år 
mandtælles befolkningen. Indianere er kun i 
ringe grad med. 1880 er netop sådanne et år 
der giver et øjebliksbillede af et sted under 
konstant forandring. En by forsvinder og fem 
nye opstår. Mellem 1865 og 1871 kom der 50 
nye bebyggelser med på kortet. Befolkningen 
er på 37.536, 1% negere og 3% indianere. Vi 
kan derfor være rimelig sikre på at indianerne 
der i 1870 blev vurderet til at være 20.500 ikke 
er talt med. Kun dem i hvide bebyggelser er 
talt, selvom indianerne om vinteren dør som 
fluer af sult og kulde. Vi kan også læse at kun 
lidt over hver fjerde voksne er en kvinde. Køns-
fordelingen er almindelige for mindreårige, og 
mest skæv ved de 50 med en sjettedel kvinder. 
Det passer med de første guldgravere. Gen-
nemsnitsalderen er kun 26-27 år.

Lov og ret
De Forenede Stater har arvet et retssystem med 
love fra især England. Lovgivningen bygger på 
traditioner og opdeler de strafbare handlinger 
i forseelser og forbrydelser (misdeminors/fel-
lonies). Man tager ret afslappet på forseelser og 
det er mest den lokale ordensmagt der for-
følger dem. Omvendt kan forbrydelser starte 
menneskejagter med militær deltagelse.

Montanas lovgivning er begrænset og man 
lægger sig derfor op af føderal lovgivning, 
byernes forordninger og ordensmagtens for-
godtbefindende. Fængslet i Deer Lodge City er 
knap 10 år gammelt.

Sheriffer er mænd der håndhæver loven, og 
den eneste lov der er i territorierne er sherif-
fens karakter. Vicesheriffer hjælper med at 
håndhæve denne orden. Det er alle former for 
'oprydning'.

A government of laws, and not of men. John 
Adams Tomme ord i territorierne.

Vil du vide mere om Montana kan jeg anbefale 
den gratis bog.. Montana - A State Guide Book, 
Federal Writers' Project 1939. (archive.org) 
Den er fra en bogserie skabt under FDRs for-
søg på at genrejse USA gennem depressionen 
(New Deal etc.).
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Thomas Fence
pelsjæger/vejviser

3 Relationer
_______ giver dig altid et job når du virkelig 

mangler, selvom han ikke har lyst. Det 
er fordi:

Du har valgt at fortælle om Mistro. Det kom-
mer du til med din hovedperson, jægeren 
Thomas der er mistroisk. Du opbygger Thomas, 
og viser hans historie i spillet. Som en hjælp har 
hovedpersonerne Relationer som I opbygger 
sammen før spillet.

Mistros instinkt siger hold afstand og gå solo. 
Dit spil er slut hvis du gør det.

_______'s mors begravelse var du ikke med til.

_______ sørger du for aldrig at komme i fysisk 
kontakt med.

_______ vil konstant give dig alle mulige ting 
som du ikke vil have.

_______ flåede hunden og du byttede den med 
pastorindens Thanksgiving kalkun.

_______ sagde at indianerne havde brændt la-
den ned, men det var altså et uheld.

_______ hjalp du i skolen med at slå op med din 
kusine, men mest fordi du selv var lun 
på hende.
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Brister Hovedpersoner
Mistro Thomas Fence
Forudindtaget  Drake Gall
Godtroende Burt Gale
Grådig Sisyfos Cravings
Raseri Angus Wrath
Impulsiv Earl Cricket
Helteblod Jesus Younger
Kujon Dashiell Fowl
Krøbling Ken Klutz
Squeamish Dante Lice
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Drake Gall
skolelærer/daglejer/skriver

Du har valgt at fortælle om Forudindtaget-
hed. Det kommer du til med din hovedperson, 
skolelæreren Drake der er forudindtaget. Du 
opbygger Drake, og viser hans historie i spillet. 
Som en hjælp har hovedpersonerne Relationer 
som I opbygger sammen før spillet. Desuden 
kan Drake kommentere forud.

Sandheden kan ikke skjules for Drake. Hvor 
andre har meninger har du Sandheden. Du er 
beviset. En genfortælling eller et øjekast er nok 
til at du kender Sagens Natur.

For at opretholde verdensbilledet er det vig-
tigt at du efterlader dig selv spillerum nok til at 
undslippe det du ikke kan ignorere.

Har du brug for at skrue op for charmen så 
gør ting der vil kræve en forklaring så som at 
anholde ofret, sæt skurken fri, eller brænd falskt 
bevismateriale.

Fang alvoren, du kan ikke tåle at blive til et 
klovnenummer.

3 Relationer
_______ var skyld i at din fætter:

Kommentere
Du kan kort fortælle hvordan personer, gen-
stande og situationer er, FØR vi møder dem. 
Du kan både gøre det i og imellem scenerne. 
Bemærk at det bare er ord.

Der kan ligge en pointe i at komme snigende 
så det frygtelige spind af fordomme først er 
synligt når vi sidder i fælden.

_______ havde aldrig en chance for at blive valgt, 
som du fortalte hans modkandidat.

_______ er et fjols og det er din opgave at for-
tælle ham at han ikke hører til her.

_______ eller dig? Sheriffen har brug for EN ef-
terfølger.

_______ var uskyld i at hans penge var forfalske-
de så du lod ham tage vare for beløbet.

_______ og du sad i korte bukser og spyttede efter 
indianerne, oppe fra byens eneste tag.

_______ blev beskyldt for at lure så du gav ham et alibi. 
En drenge på 13 ville jo aldrig gøre den slags.

Brister Hovedpersoner
Mistro Thomas Fence
Forudindtaget  Drake Gall
Godtroende Burt Gale
Grådig Sisyfos Cravings
Raseri Angus Wrath
Impulsiv Earl Cricket
Helteblod Jesus Younger
Kujon Dashiell Fowl
Krøbling Ken Klutz
Squeamish Dante Lice
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skopudser

Du har valgt at fortælle om at blive udnyt-
tet. Det kommer du til med din hovedperson, 
skopudseren Burt der er et godtroende fjols. Du 
opbygger Burt, og viser hans historie i spillet. 
Som en hjælp har hovedpersonerne Relationer 
som I opbygger sammen før spillet.

Det gør det nemmere at fortælle med Burt hvis 
du forstår hvad der er bag hans godtroenhed. Er 
det et valg? Hvor kommer det fra. Hvad vil du 
vise os.

3 Relationer
_______ og du er nævnt i hinandens testamenter fordi:

_______ kan godt snart tilbagelevere det han har lånt.

_______ har snydt dig før og det bliver sidste gang!

_______ lod dig købe en part i hans mine nær Bourbon 
City og nu kommer du endelig til at se den.

_______ bad dig om at tæske drengen han skyld-
te penge så I kunne blive venner.

_______ måtte du give ret i at din storesøster var en 
sladrehank, og at stumme ikke kan sladre.

_______ siger at de slet ikke vil mangle det og 
han holder udkig så det er helt i orden.

Brister Hovedpersoner
Mistro Thomas Fence
Forudindtaget  Drake Gall
Godtroende Burt Gale
Grådig Sisyfos Cravings
Raseri Angus Wrath
Impulsiv Earl Cricket
Helteblod Jesus Younger
Kujon Dashiell Fowl
Krøbling Ken Klutz
Squeamish Dante Lice
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Du har valgt at fortælle om Grådighed. Det 
kommer du til med din hovedperson, smeden 
Sisyfos der er grådig. Du opbygger Sisyfos, og 
viser hans historie i spillet. Som en hjælp har 
hovedpersonerne Relationer som I opbygger 
sammen før spillet.

Hvilken gode er Sisyfos grådig efter? Mad, sko, 
status, jord osv. Goden du vælger er et nødven-
digt rekvisit for at vise grådigheden.

Det fascinerende ved bristen er hvad du 
gør og tilsidesætter i dit begær. Hvad sker der i 
dig. Hvor er den smerte der driver dig. Hvilke 
beskidte tricks bruger du for at opnå målet? 
Bedrag, tyveri, vold, magtmisbrug osv.

3 Relationer
Du er ved at blive utålmodig. _______ lovede dig at:

_______ snager i dine anliggender.

_______ sælger dig alt muligt og der er altid no-
get i vejen med det.

_______’s far skulle aldrig kunne give dig klø 
igen. Det sørgede du for da du blev 
voksen.

_______ og du gav nabodrengen buksevand i en 
måned.

_______ og du stjal din storesøsters tøj da hun 
badede.

_______’s forlovede fik I til at vågnede op op i 
din seng, så han slap af med hende og 
barnet.

Brister Hovedpersoner
Mistro Thomas Fence
Forudindtaget  Drake Gall
Godtroende Burt Gale
Grådig Sisyfos Cravings
Raseri Angus Wrath
Impulsiv Earl Cricket
Helteblod Jesus Younger
Kujon Dashiell Fowl
Krøbling Ken Klutz
Squeamish Dante Lice
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Angus Wrath
kusk

Du har valgt at fortælle om at miste besindel-
sen. Det kommer du til med din hovedperson, 
kusken Angus der er opfarende. Du opbygger 
Angus, og viser hans historie i spillet. Som en 
hjælp har hovedpersonerne Relationer som I 
opbygger sammen før spillet.

Der er så mange ting der irriterer ham.. og så 
sker det bare..

Angus er muligheder. Du kan gå i dybten 
med hans indre kampe, en erkendt skæbne med 
galgen som sidste stop, en rigtig mand i en ver-
den for mænd, vatmanden med de undertrykte 
følelser, en smertefuld/dyster fortid, eller.. Bare 
du bestemmer dig, viser det tydeligt, og holder 
linjen.

Jo klarer Raseriet er desto lettere er det at få 
plads til at fortælle om Angus. Så skru ned hvis 
du fylder for meget og op hvis for lidt.

3 Relationer
_______ siger aldrig et ondt ord om dig fordi:

_______ har siden skolen altid skulle bræge op 
om hvor godt det går ham.

_______ fik et blåt øje og vil ikke længere snakke 
med dig eller fortælle hvorfor, kun mumle.

_______ skulle passe på din lillebror. Hvorfor 
kom han hjem i en kiste?

_______ vittigheder er måske dårlige men de får 
dig til at grine så folk bliver bange.

_______, din ven, betalte for skaderne, efter en 
våd aften. Du kan ikke rigtigt huske det.

_______ hjalp dig. Efter din forlovede var voldtaget 
og myrdet, så lynche I hendes elsker.

Brister Hovedpersoner
Mistro Thomas Fence
Forudindtaget  Drake Gall
Godtroende Burt Gale
Grådig Sisyfos Cravings
Raseri Angus Wrath
Impulsiv Earl Cricket
Helteblod Jesus Younger
Kujon Dashiell Fowl
Krøbling Ken Klutz
Squeamish Dante Lice
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Du har valgt at fortælle om Impulsivitet. Det 
kommer du til med din hovedperson, dagleje-
ren Earl der ikke kan realisere sine langsigtede 
mål. Du opbygger Earl, og viser hans historie 
i spillet. Som en hjælp har hovedpersonerne 
Relationer som I opbygger sammen før spillet.

Der er faldgruber ved at spille Impulsiv. Du er 
ingen cirkusklovn. Tag ansvar for at det ikke går 
ud over dine medspillere. Impulsiviteten er dine 
beviste handlinger.

En mulighed er at du en gang imellem 
ødelægger det, mest for sig selv, med Impulsive 
beslutninger. Altså øjeblikkets ugennemtænkte 
handlinger. Du kan vise Impulsivitet i det små. 
Hvad gør det ved dig at du aldrig kan nå dine 
drømme? Det er det vi vil vide!

3 Relationer
_______ og du har en drøm:

_______ og dit favorit trick var at gemme kryb i 
pigernes skolepulte.

_______ solgte din lillebror. Du kan stadig hu-
ske de gange hvor det lykkedes jer.

_______ og du tæskede hans stedfar som straf, 
selvom det jo egentligt var dig der hav-
de givet hans mor et sæbeøje.

_______ fik godt nok høvl da de fandt bolcherne, 
som du havde stjålet, i hans lomme.

_______’s søster er vild med dig, og du driller 
ham med det så ofte du kan.

_______ og en af de andre drenge havde et stæv-
nemøde. Det var din kostelige spøg.

Brister Hovedpersoner
Mistro Thomas Fence
Forudindtaget  Drake Gall
Godtroende Burt Gale
Grådig Sisyfos Cravings
Raseri Angus Wrath
Impulsiv Earl Cricket
Helteblod Jesus Younger
Kujon Dashiell Fowl
Krøbling Ken Klutz
Squeamish Dante Lice
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Jesus Younger
cowboy/hyrde

Du har valgt at fortælle om bristen Helteblod. 
Det kommer du til med din hovedperson, cow-
boyen Jesus der lider af Helteblod. Du opbygger 
Jesus, og viser hans historie i spillet. Som en 
hjælp har hovedpersonerne Relationer som I 
opbygger sammen før spillet.

Du er en mand med en storslået skæbne. De 
kalder dig allerede fantast, vovehals, dumdristig, 
drengerøv, og pralhals. Men det ville da være 
uansvarligt at lade tingene fortsætte som de er.

Lad os komme ind under overfladen. Hvor-
for tager du chancer? Hvor kommer din motiva-
tion og smittende optimisme fra, igen og igen?

Det er vigtigt at skalere Helteblod, så det er at 
du taber bolden i forsøget på at gribe pinden. Er 
alle klapperslanger er giftige testen, er bare dumt.

3 Relationer
_______ er stadig din ven fordi du på moders grav og biblen har svoret at:

_______ skubbede din lillebror ned i åen, så at 
du kunne rede ham.

_______ og du tjener på at plante bevismateriale 
såsom falske brændejern på uskyldige.

_______ har en fantastisk evne til at gøre ting 
uden at se heltedåden i dem, og er glad 
for at du tager æren.

_______ kommer ofte til skade når du gør ting. 
Det kan du sgu da ikke gøre for.

_______'s søster er din kæreste. De har bare ikke 
accepteret det endnu.

_______ har aldrig modtaget gaven det er ikke 
at have hemmeligheder, såsom at han 
tissede i sengen.

Brister Hovedpersoner
Mistro Thomas Fence
Forudindtaget  Drake Gall
Godtroende Burt Gale
Grådig Sisyfos Cravings
Raseri Angus Wrath
Impulsiv Earl Cricket
Helteblod Jesus Younger
Kujon Dashiell Fowl
Krøbling Ken Klutz
Squeamish Dante Lice
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Dashiell Fowl
handyman

Du har valgt at fortælle om at have en svag 
karakter. Det kommer du til med din hovedper-
son, handymanden Dash der er en kujon. Du 
opbygger Dash, og viser hans historie i spillet. 
Som en hjælp har hovedpersonerne Relationer 
som I opbygger sammen før spillet.

Hvorfor tage chancen!
Skyder du folk i ryggen eller gemmer du dig? 

Læg stemningen fra starten så dine medspillere 
kan forstå og samarbejde med dig.

Der er  farer på din vej. Udfører du hårdkog-
te handlinger ødelægger du det, så det er vigtigt 
at stinke skurkagtigt uden at levere. Flygter du 
fører det dig også ud af scenariet. Så flugt skal 
trækkes indtil slutningen af scenen.

Dine beskrivelser af hvordan du gør det vil 
være vigtigere end hvad du gør.

Hvad er det værste?

3 Relationer
_______ og du deler en passion for:

_______ har altid været storebror agtig over for 
dig, selvom du er forældreløs.

_______ holdt sin lillesøster så du kunne klippe 
håret af hende.

_______ og du tissede sammen i skolelærens 
drikkevandstønde.

_______ har siden I var drenge irriteret dig.

_______, din skolekammerat, så du stjæle men 
sagde intet.

_______ lånte din lotteriseddel for at tjekke om den 
var ægte og du har ikke set den siden.

Brister Hovedpersoner
Mistro Thomas Fence
Forudindtaget  Drake Gall
Godtroende Burt Gale
Grådig Sisyfos Cravings
Raseri Angus Wrath
Impulsiv Earl Cricket
Helteblod Jesus Younger
Kujon Dashiell Fowl
Krøbling Ken Klutz
Squeamish Dante Lice
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Ken Klutz
musikant

Du har valgt at fortælle om krøblingens pinsler. 
Det kommer du til med din hovedperson, mu-
sikanten Ken der er fysisk besværet. Du opbyg-
ger Ken, og viser hans historie i spillet. Som en 
hjælp har hovedpersonerne Relationer som I 
opbygger sammen før spillet.

Find noget ubekvemt som du gerne vil spille. 
Det skal være stort nok til at være en hindring 
og stadig lade dig være vicesherif.

Er det medfødt og hvordan har det formet 
dit liv. Hvem har det formet. Hvor er gråzo-
nen for hvad du kan. Hvad hjælper dig med at 
fortælle.

3 Relationer
Du har svoret at _______ aldrig skal glemme:

_______ har kørt på dig siden I gik i skole.

_______ er skyld i at du er krøbling.

_______ holdt vagt og hjalp den falske læge, så du 
ikke kunne undgå "behandlingerne".

_______ skaffer dig 'medicinen' der fortrænger 
smerterne.

_______ ordner sagerne mens du afleder op-
mærksomheden.

_______ og dit hjemmebrændte sprit plejer man 
altså ikke at blive blind af.

Brister Hovedpersoner
Mistro Thomas Fence
Forudindtaget  Drake Gall
Godtroende Burt Gale
Grådig Sisyfos Cravings
Raseri Angus Wrath
Impulsiv Earl Cricket
Helteblod Jesus Younger
Kujon Dashiell Fowl
Krøbling Ken Klutz
Squeamish Dante Lice



Broen over Point of Rocks, fotograf Jackson 1871
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.. Du har valgt at fortælle med chok. Det kom-

mer du blandt andet til med din hovedperson, 
hjulmagerlærlingen Dante der nemt kaster op. 
Du opbygger Dante, og viser hans ubehag i spil-
let. Hovedpersonerne har indbyrdes Relationer 
som I sammen opbygger før spillet. Som noget 
særligt kan du beskrive.

Squeamishness er en fysisk reaktion på følelser, 
oftest forstået som provokeret afsky. Gastrono-
misk, medicinsk, moralsk/mentalt osv. I nøds-
tilfælde kan du misbruge ballancesyge (køre-/
søsyge). Det er midlet til at fortælle hvorfor 
knækker du dig. Hvad er du forhindret i at gøre?

3 Relationer
_______ og du har siden barnsben konkurreret 

om hvem der kunne:

_______ så du sidst da han red væk på din hest.

_______'s kusine forførte du for en ny lomme-
kniv.

_______ skal altid fortælle om de mest ubehage-
lige ting han oplever og læser om.

_______ boede du hos, mens din onkel døde af 
tuberkulose.

_______ og du har aftalt jeres egne koder når i 
spiller Poker.

_______ og du tjente jeres første sølv dollar på at 
blande ildvand til indianerne.

Beskrive
I scenerne kan du beskrive og introducere om-
givelserne og bipersonerne. Formålet er at give 
dig værktøjet til at beskrive de afskyelige ting 
der sætter gang i din ’sarte mave’. Til gengæld 
aflaster du Huset lidt.

Evnen skal bruges med ansvar og respekt. 
Eksempelvis har dine medspillere brug for at 
dine beskrivelser fastholder kontrasten mellem 
jeres omgivelser og brister. Det er nemlig svært 
at finde den arrig tyr når hele hjorten bisser.Brister Hovedpersoner
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Gode råd
Du får cirka 3 chancer for at fortælle din for-
tælling. Det vil sige, hvem er din hovedperson, 
hvorfor er han interessant, hvor starter han, og 
hvor forlader vi ham.

Find kernen af hvad du vil fortælle. Så kan 
du nemmere gribe øjeblikket og putte det ind 
når lejligheden byder sig. Skab dine chancer.

Lige som med løg kan du blive ved med at 
grave nye lag frem i din hovedperson. Med den 
begrænsede tid kommer du næppe særlig dybt. 
Indsigten i dybere lag end det du fortæller vil 
alligevel give substans til din fortælling.

For at være med må din hovedperson hægte 
sig på scenariet. Du skal selv finde den billet. 
En udgave er svaret på spørgsmålet: Hvorfor er 
jobbet som Vicesherif vigtig for dig.

Der er et publikum, det er dine medspillere. 
Samarbejdet er vigtigt for din fortælling. Du 
undgår at træde medspillerne over tæerne ved 
at give dem monopol på deres brist. Vær op-
mærksom og spille dem nye bolde så hjælper 
du.

Stikker medspillerne dig kæppe i hjulet vil 
det oftest være muligheder du endnu ikke har 
set. Din hovedperson vil få modgang og kom-
me i situationer hvor du ikke har magten. Vend 
nederlag til nye muligheder og fortæl videre.

Fortælleret
I slutningen af hver scene spiller I Poker om at 
få lov til at fortælle den færdig.

Hvis du har 5+ kort kan du være med. Hvis 
du ikke vandt Poker i sidste scene får du et 
trøstekort i næste.

Du kan give et kort til de medspillere der..
♥ Hjælper dig med fortællingen om din 

hovedperson/brist.
♣ Plages af sin brist.
♠ Giver dig den fedeste fortælling.

Du kan ♦ Friste ved at opfinde en situation der 
vil aktivere en medspillers Brist. Du giver med-
spilleren et kort, din Jeton og Fristelsen.

Medspilleren kan erstatte Fristelsen med en 
bedre. Så er valget mellem at Falde og accep-
tere konsekvenserne, eller Overvinde og afgive 
(vende) kortet. Jetonen ovenpå kortet markere 
at spilleren ikke kan Fristes i resten af scenen. 

I starten er det bedst at være gavmild med 
kortene, men lad dig ikke blive udnyttet. Kræ-
ver du for meget gider ingen hjælpe. Kræver du 
for lidt bliver du en kortautomat.

Særpræg ved første og sidste akt1

Første akt
Fortællingens råstof (personer, brister, si-
tuationer osv.) kan kun introduceres her.

Introduceres din hovedperson og brist 
ikke her forsvinder du ud af fortællingen!

Sidste akt
Opgør med bristerne, skæbnen lægges.

Overvinder din hovedperson den 
skæbne som hans brist tilbyder?

1 forsimplet

Pokerhænder, høj til lav
Lang og lige / straight flush
Fire ens
Fuldt hus
Lang / flush
Lige
Tre ens
To par
Et par
Højeste kort



No Gun Zone
af S. Laursen

Bannack State Park, 
foto Visit Montana/Don-
nie Sexton cirka 2018.

Bourbon City Montana September 24th, 1880

Kære laban

Tak, for at du vil hjælpe byen sikkert igennem mit fravær. Bare 
Wells Fargo ikke bliver røvet, så er det i orden.

Skriverkarlen bag artiklen har ingen omtanke. Det er jo nær-
mest som at råbe op om at Bourbon er forsvarsløs.

”Vestens skrappeste drenge” er bare dig og de andre 
knægte der løb ærender. Jeg stoler på jer. I er nogle stykker, 
så lønnen er lille men med alt den gæstfrihed som en uge i mit 
spjæld kan tilbyde.
Hils familien. Jeg venter ved diligencen.

De bedste hilsener
Onkel Chuck Steel

PS. Da du nu er blevet voksen får du dette lommeur, lidt for-
sinket. Ja selv kæden er fattig, men indeni er det så godt som 
nogen jernbanedirektørs. Så slipper jeg for at høre om at du 
har spillet det op.

En drengedrøm er ved at gå i opfyldelse. Problemet med drengedrømme er 
at de er uskyldige, og du er en synder.

Spillerantal 5
Længde 4 timer
System Poker om fortælleretten.

Spillertype Du skaber og fortæller sammen med dine medspillere om 
hovedpersonernes indre dæmoner og nederlag.

Spilleder Du samle trådene i den fælles fortælling og hjælper proaktivt.

Sheriffen har efterladt sin by i hænderne på dig og dine kammerater.
I vælger de indre dæmoner som knuser jeres drømme.

Stikord Western drama, fortælleret, laster og brister.
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