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Han vaknade motvilligt strax före gryningen. Ute på galgbacken råder redan full
aktivitet och alltfler samlas för att inte missa spektaklet. Genom gallret har han inte
upptäckt sin vän ännu, men han borde vara därute någonstans. Förhoppningsvis
med någon form av plan på hur de skall ta sig levande därifrån.

Det har gått flera veckor sedan de sågs sist. De trodde att Wells Fargo var jobbiga att
ha efter sig, men de var ingenting mot järnvägsbolaget. Överallt dök det upp
efterlysningsaffischer och i deras spår kom prisjägarna… De hade delat på sig för att
bli svårare att känna igen. Det hade inte varit någon bra idé, mindre än en vecka
senare hade de fått tag på honom. Och helvetet hade börjat.

Alla är ute efter pengarna. Först var det prisjägarna som nästan slog ihjäl honom innan
de lämnade in honom för att åtminstone få belöningen. De borde inte vara alltför miss-
nöjda, priset på hans huvud var löjligt högt. Sheriffen i häktet hade lockat med friheten,
om han bara ville berätta vad han visste. ”Pengarna eller livet?” var en fras han trott var
förbehållen rånare som han själv, men under rättegången var det precis det val han ställ-
des inför… Sedan mötte han fängelsedirektören. Han vill inte dö innan han satt ytterli-
gare en skåra i revolverkolven... Först var det aset löjligt inställsam och låtsades att deras
samtal skedde "gentlemän emellan". Då det inte hjälpte bytte han taktik: straffexercis,
indragna ransoner och ren tortyr har förekommit. Han ler ett snett leende. Det är möjligt
att han skall dö, men fängelsedirektören kommer aldrig att bli rik tack vare honom...

Snart är det dags att gå ut och möta bödeln. På ett eller annat sätt kommer han att
slippa ur det här helvetet, antingen för att möta nästa eller för att rida härifrån. Han
är beredd på att allt kan hända.

DOLLAR FÖRE DÖDEN
TEXT: TOVE & ANDERS GILLBRING BILD: TOMAS ARFERT
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Välkommen till Dollar före döden,
den andra delen i Westerns Dollar-
trilogi, en rollspelskampanj bestå-
ende av tre fristående konvents-
äventyr som går av stapeln på
GothCon, LinCon och SydCon år
2000.
Dollartrilogin är en sammanhäng-
ande äventyrskampanj som utspe-
lar sig i tre fristående delar. Varje
del kan spelas för sig, och fortfa-
rande kännas som ett avslutat
äventyr. Samtidigt får de som föl-
jer med genom samtliga delar en
bättre totalupplevelse. Vi tycker att
kampanjspel är kul, både i van-
liga fall och på konvent.
Samtidigt gör kampanjupplägget
att förutsättningarna för detta
äventyr blir lite speciella: det finns
omständigheter som är kända av
oss som konstruktörer som inte tas
upp här och nu och en del av hän-
delserna kommer inte att få sin full-
ständiga förklaring förrän i sista
delen. Inte ens spelledarna vet allt
ännu... Spelarna får all den infor-
mation de behöver om vad som
hänt hittills på sina rollformulär
och vi garanterar att då ni spelat
den sista delen av Dollartrilogin: En
dollar till Djävulen kommer alla
märkligheter att ha fått sin förkla-
ring.
En annan följd av att det är en
kampanj är att det blir extra vik-
tigt att storyn berättas. Då detta
äventyr i förlängningen skall leda
vidare mot den avslutande delen
vill vi att rollpersonerna skall ha
fått ta del av hela den historia som
utspelar sig. Den enda anled-
ningen till att den inte skulle bli
berättad är att rollpersonerna dör,
eller blir så skadade att äventyret
måste avbrytas. Äventyret är upp-
lagt i ett antal scener.
Ett annat nyckelord i äventyret är
tempo. Spelledarens ansvar är att
hålla ett högt tempo, att hela tiden
ha tryck i storyn och i äventyrets
händelser. Det är också ett sätt att
se till att alla spelgrupper får en
likartad spelupplevelse.
Sist, men inte minst, är det viktigt
att ni har kul när ni spelar – både
du som spelledare och spelarna.

REGLER
Spelarna behöver inte ha spelat
Western förut, eller ha någon kän-
nedom om regelsystemet, för att
fullt ut kunna spela detta (eller
något av våra) konventsäventyr.
Däremot kan det vara bra att ge
de spelgrupper som inte känner till
spelet sedan tidigare en väldigt
kort introduktion, så att siffrorna
på rollformuläret får någon som
helst relevans för dem... Vi ger här
en snabb översikt av vad som kan
vara värt att ta upp.

RYKTE
Alla rollpersoner har här två vär-
den som skiljs åt av ett mellanslag
(högt upp på formuläret, efter
NAMN och ALIAS).
Den första siffran berättar vilken
typ av RYKTE de har, hur folk i
allmänhet ser på dem. Siffran va-
rierar mellan 1 och 100 och kan
grovt delas upp enligt följande:

0 - 20 Avskum; fähund, kräk,
ökänd mördare av värsta sort

21-40 Ökänd; brutal, farlig, skurk,
bortom ära och redlighet

41-60 Neutral: normal, som folk är
mest, tendenser kan anas

61-80 Gott rykte; Väl ansedd,
hedervärd, pålitlig

81-100 Hjälte; räddare i nöden

Den andra siffran berättar hur
berömda de är. Är siffran över 100
känner alla i delstaten eller Terri-
toriet till dem, över 200 gäller det
ytterligare en delstat därifrån, osv.

VAPENSKICKLIGHET
Du behöver inte gå igenom TRÄFF-
MALLEN med alla, däremot kan det
vara bra att berätta vad olika per-
soner har i grova termer. De två
värden som är intressanta är TC
(TRÄFFCHANS) och VS (VAPEN-
SNABBHET).
De flesta har inte mer än 10 på
något av värdena. Det gäller till
exempel de flesta stadsbor. De har
hållit i ett vapen någon gång, men
är inte särskilt bra på att använda
det...

Kofösare, nybyggare och andra
som har tillgång till vapen, men
sällan behöver använda det har
ungefär 20 på TRÄFFCHANS och
VAPENSNABBHET.
Revolvermän och andra som för-
sörjer sig med vapen i hand har
omkring 30/30.
De riktigt skickliga kan komma
upp i värden runt 40/40.
En handfull personer kommer
upp i värden över 50. De är alla
levande legender...
HANDLINGAR är hur många saker
rollpersonen hinner göra under en
STRIDSRUNDA (5 sekunder). Varje
gång VAPENSNABBHETEN kommit
upp i ett nytt tiotal får man en
extra HANDLING (33 i VS = 3
HANDLINGAR, 49 i VS = 4 HAND-
LINGAR). Den som har flest börjar,
därefter agerar alla med lika
många HANDLINGAR samtidigt då
man går neråt i HANDLINGSOM-
GÅNGARNA.

HUR MAN LYCKAS
Grunden i hela spelsystemet är en
OBEGRÄNSAD T20. Så fort rollper-
sonerna behöver se om de lyckats
med någonting de försöker ge-
nomföra slår de en T20. Ju högre
resultat desto bättre, och blir det
20 får de slå om och lägga ihop
sina båda tärningsslag.
I de flesta fall är målet att de skall
komma upp i 20 totalt då de läg-
ger ihop tärningsresultatet med
det värde de utgår från (FÄRDIG-
HETSNIVÅN - FN - på sina olika
FÄRDIGHETER, eller EGENSKAPS-
VÄRDET). Är det någonting bus-
enkelt behöver de ofta inte ens slå,
är det någonting riktigt otroligt
svårt kan de behöva komma upp
i mer än 20 för att lyckas. I strid
används TRÄFFMALLEN.
Slår de däremot en 1:a har de
FUMLAT, resultatet blir ett annat
än de tänkt sig... Hur illa det går
beror på nästa slag – FUMMEL-
SLAGET. Återigen är det on T20
som skall slås, där det gäller att
slå så högt som möjligt – en 1:a
nu är rena katastrofen, medan 20
tar bort FUMMELN och innebär att
resultatet blev värdet +1.
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PROLOG
Då äventyret börjar är det en som-
mardag i nådens år 1882.
Fyra av rollpersonerna i äventy-
ret är prisjägare, den femte en
brottsling som dagen därpå skall
hängas för sina brott. En galge har
rests och inhägnats strax utanför
Socorro, intill Socorro County Jail
(Socorros countyfängelse). De fyra
prisjägarna känner varandra se-
dan förra delen av Dollartrilogin,
en del bättre än andra. Två är rus-
kigt bra med vapen, medan de
andra har andra styrkor också. De
är alla giriga, även om det finns
stora skillnader i deras personlig-
hetsdrag. Den femte känner till de
andra fyra ryktesvägen, och en av
dem bättre än så...

TÅGRÅNET
Ett godståg från Atchison, Topeka
& Santa Fé rånades den 5:e juni
1882, för fyra veckor sedan, i när-
heten av Cutler’s Station i Socorro
County, New Mexico. Det var ett
synnerligen brutalt rån där sex av
de åtta vakterna dödades tillsam-
mans med eldaren och lokföraren.
De två överlevande vakterna var
så svårt sårade att de förmodligen
lämnades som döda. Tåget inne-
höll en ovanligt värdefull last,
rånarna kom undan med $200.000
i guld. Nåja, alla kom inte undan.
Två av rånarna strök själva med
på kuppen, och lämnades döda av
sina tre kumpaner. Det är åtmins-
tone de uppgifter som är allmänt
kända om rånet...

BRODERNS SVEK
Det ligger mer bakom rånet än
vad som blivit allmänt känt. Gul-
det rånarna kom över var från
Henderson Mine. Gruvan grunda-
des, ägs och drivs av Robert Hen-
derson. Hans bror, Paul Hender-
son, har i flera år levt gott på sin
bror, men nu har Robert tröttnat.
Han har vägrat att ge Paul mer
pengar att festa för. Som hämnd
bestämde sig Paul för att ta de

pengar han anser sig ha rätt till.
På Roberts kontor hittade han ut-
förliga detaljer om en stor guld-
transport som skulle gå med ett
godståg, han skrev upp färdväg,
tider och vaktstyrka (Henderson
Mine skulle ha fyra egna vakter
med, och järnvägsbolaget lika
många). Därefter kontaktade Paul
banditledaren Lee Clifford och
föreslog ett samarbete. Han skulle
förse ligan med insidertips i utbyte
mot hälften av bytet.

EN FÄLLA?
Clifford antog Paul Hendersons
erbjudande, och ligan rånade tå-
get. Då de stoppade tåget började
vakterna lasta ut guldet, samtidigt
som de frågade varför rånarna ta-
git så lång tid på sig. Innan de
hunnit säga att det var ett rån...
Inne i vagnen skymtade rånarna
fyra döda vakter, trots att någon
skottlossning ännu inte brutit ut.
Det dröjde dock inte så länge, vak-
terna upptäckte att någonting inte
stod rätt till och öppnade eld. Un-
der striden som följde dog två av
rånarna och två vakter. De två
kvarvarande vakterna var ska-
dade. Därefter försvann rånarna
från platsen med allt guld. De har
inte berättat om vad som hände
för någon.

GÖMSTÄLLET
$200.000 i guld väger en hel del,
320 kilo. Och är värt så mycket
att ett säkert gömställe behövdes.
Ligan har alltid varit förtjust i att
använda sig av gamla spökstäder
då de behövt ligga lågt. Flera
gånger tidigare har de vistats i Sil-
ver Rock, men nu valde de en ny
som ingen kan ha hört talas om
tidigare, för säkerhets skull.
Valet föll på Broken Hill, så di-
rekt efter rånet for de dit med gul-
det lastat på en vagn. Broken Hill
har aldrig varit någon speciellt
stor stad, trots att flera gruvor
startades i bergen runt omkring.
Rånarnas val av gömställe föll på
gruvschaktet  Jubilee, den ver-
kade lättast att försvara.

EFTERLYSNINGAR
Järnvägsbolaget har utökat belö-
ningarna, de vill ha tag på de tre
överlevande rånarna och guldet.
Ledaren, Lee Clifford, har fått ett
pris på $10.000 på sitt huvud, de
båda andra – Jonah Jenkins och
Chris  Steele – $5.000 var. Dess-
utom utgår en belöning på $20.000
till den som återbördar bytet.
De stora summor fick varenda
prisjägare i trakten intresserade.
Människojakten var i full gång, de
flesta som försökt är närmast att
betrakta som glada amatörer. Då
de inte lyckades få upp några spår
lade sig entusiasmen snabbt. And-
ra har varit betydligt mer envisa
och framgångsrika, som de fyra
prisjägarna bland rollpersonerna.

JENKINS HISTORIA
Rånarna delade på sig tämligen
snabbt efter rånet. Redan efter en
vecka hade lyckan vänt för två av
dem.
Den ökände och brutale pris-
jägaren Kincaid och hans män
lyckades gripa Jonah Jenkins (en
av rollpersonerna). De fick tag på
honom då han varit hos en dam-
bekant, men innan han tagit sig
till sitt planerade gömställe i den
laglösa fristaden Cortez. Kincaid
försökte med våld tvinga ur Jen-
kins var pengarna fanns, men han
vägrade avslöja någonting. Tyvärr
hittade de hans biljett till Desert
Junction, där rånarna skulle mö-
tas igen.
Då prisjägarna slagit honom så
sönder och samman att de trodde
han förlorat medvetandet hörde
han dem prata om att Chris Steele
var död. Några dagar tidigare
hade han lämnats in död av nå-
gon ömfoting som håller till i
Santa Fé. Kincaid kunde inte för
sitt liv förstå hur mesen som häm-
tat ut belöningen skulle ha kun-
nat döda Steele.
Kincaid gav upp hoppet om att
kunna få Jenkins att tala, och läm-
nade in honom för att åtminstone
komma åt belöningen på hans
huvud. Därefter fortsatte Kincaid
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och hans män till Desert Junction,
där de hoppades att Lee Clifford
skulle dyka upp.
Jenkins har åtalats och dömts till
döden. Då detta äventyr börjar är
det en dag kvar tills han skall
hängas. Han vet ännu inte vad
som hänt Clifford, utan hoppas att
hans kamrat skall komma och
rädda honom undan snaran.

CLIFFORD ÄR JAGAD
De fyra rollpersonerna John Doe,
Frank Holden, Juan Angelo och
Clarissa Montpelier är alla pris-
jägare som valde att försöka få tag
på ledaren, Lee Clifford. På olika
sätt spårade de honom till den
sömniga hålan Santa Anna, i
Mexiko. Två av dem, Juan Angelo
och Clarissa Montpelier, kom dit
med samma diligens som Clifford.
Frank Holden och John Doe kom
dit först någon dag senare.

MÖTET SOM ALDRIG
BLEV AV
Clifford reste till Santa Anna för att
träffa Paul Henderson och döda ho-
nom. De hade kommit överens om
att mötas där två veckor efter rånet.
Clifford skulle ge Paul Henderson
halva bytet, $100.000 i guld, och
Henderson skulle förse Clifford
med uppgifter om nästa transport
värd att råna. Clifford ansåg dock
att bly var en mer passande betal-
ning, med tanke på hur det gått...
Rånet hade inte på långa vägar gått
så lätt och smidigt som det borde,
med tanke på uppgifterna Hender-
son gett dem. Clifford var inte sä-
ker på om det var en fälla, eller ett
resultat av att Henderson hade
mindre koll än utlovat. Oavsett vil-
ket tänker han avsluta samarbetet
permanent. Två av hans män dog i
rånet, och resten av dem är efter-
lysta för skyhöga summor och för
ett mycket grövre brott än det de
gjorde sig skyldiga till.
Paul Henderson anade ingenting
av Clifford ilska, utan var punkt-
ligt på plats, otåligt väntande på
sin nyfunna rikedom.

EN KALLBLODIG
AVRÄTTNING
Lee Clifford hann inte mer än
kliva av från diligensen och börja
hjälpa Clarissa ut då han blev skju-
ten i ryggen med två skott från en
krypskytts gevär. Clifford föll om-
kull, samtidigt som han drog sin
revolver. Då klev en revolverman
fram och avrättade honom med ett
skott mitt emellan ögonen. Därpå
försvann de båda mördarna från
Santa Anna. I sporrsträck läm-
nade de två männen i grå lång-
rockar staden. Inget uppbåd bil-
dades för att sätta fast dem.

EN ÄNKA I TÅRAR
Cliffords döda kropp låg kvar på
bygatan. Clarissa Montpelier grep
snabbt tillfället att lägga beslag på
den, genom att låtsas vara hans
hustru, numer änka. Alla bybor
var vänliga och hjälpsamma.
Den ende som kunde bli problem
var rollpersonen, Juan Angelo.
Han är en prisjägare utklädd till
präst, som åkt med i samma dili-
gens och visste att de inte var
gifta. De två bestämde sig dock
för att samarbeta och dela på be-
löningen. Prästen tog hand om
alla praktiska bestyr, som att hålla
likvaka på kvällen och kalla till
en minnesgudstjänst för den döde
morgonen därpå. Under tiden
”sörjde änkan” på hotellrummet.
I själva verket rotade hon igenom
Cliffords tillhörigheter i jakt på en
ledtråd till guldet. Det enda hon
hittade som skulle kunna vara av
intresse var anteckningar om en
saloon Clifford ville öppna. Den
skulle heta Jubilee...

VARNINGENS ORD
Då de meddelar befolkningen att
de skall ta kistan med sig för att
begrava honom i hemstaden möts
de av protester. Byborna anar inte
att han är efterlyst, men vill ändå
avråda – det är ingen säker trakt
för kvinnor och präster att färdas
ensamma i; apacherna är på krigs-

stigen och mexikanska banditer
under El Serpiente härjar i trak-
ten. Då rollpersonerna står på sig
köper byborna vagn och vapen åt
dem, samt hyr in vakter...

OÖNSKAD HJÄLP
Paul Henderson utnyttjade talet
om de stora farorna till att följa
med, givetvis under förespegling
att han skulle hjälpa den oskyl-
diga änkan. Hans egentliga syfte
var att ta reda på var guldet finns,
eller i värsta fall åtminstone tjäna
$10.000 på Cliffords lik...
Vakterna som hyrts in var de två
återstående rollpersonerna, de
nyanlända berömda prisjägarna
Frank Holden och John Doe.
Båda ställde upp för en ersättning
av $100. Och en chans att lägga
beslag på en kista värd $10.000...

KAMP MOT KLOCKAN
Att få med Cliffords lik genom
stekhet öken var en kamp mot
klockan – prisjägarna var tvungna
att hinna fram till Socorro innan
förruttnelsen gått för långt. Det
tog dem inte lång tid att inse att
de alla hade samma mål. Trots att
de inte litar helt på varandra be-
slöt de sig för att samarbeta. Må-
let är att få tag på guldet, men att
få fram Clifford i tid för identifie-
ring var ett viktigt första steg. De
lyckades, men först efter att kla-
rat av flera problem på vägen...

APACHERNA
De hittade spår av apachernas
härjningar, diligensstationen var
nedbränd och alla där döda. Även
Cliffords båda mördare hade mött
döden här. Senare hittade de även
resterna av diligensen. Där hade
apacherna gillrat en fälla. Roll-
personerna klarade sig undan med
livet i behåll. Det gjorde inte de
åtta apachekrigarna. Clarissa
kände igen revolvern Clifford dö-
dats med bland apachernas krigs-
byte; en välgjord Colt Peacemaker
(KVALITET 23), märkt W.S. Holden
och Doe kände igen vapensmed-
ens sigill. Han finns i Santa Fé.
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HÄNDELSER
När äventyret börjar är det en dag
kvar tills en av dem skall avrät-
tas. Jonah Jenkins inväntar sitt
öde, omedveten om att de andra
snart skall spela en avgörande roll
för hans framtid. Han hoppas att
Lee  Clifford ännu är i livet och
skall rädda honom. Det sista han
förväntar sig är att fyra prisjägare
skall rädda hans liv.
Stämningen inom gruppen blir
nog tät och trevande, ingen litar
på någon av de andra, Jenkins
minst av alla. De är alla ute efter
att lägga beslag på allt guld själva,
utan att väcka de andras vrede i
onödan, innan de hittat det.
Jenkins kommer att styra mycket
av händelseförloppet under denna
del. Vad som händer beror på hans
agerande, om han leder de andra
raka vägen till Broken Hill, för-
söker villa bort dem på vägen, el-
ler tiger som en mussla tills han
har en chans att fly. De andra kan
syna en del av hans eventuella
bluffar, Holden vet att ingen va-
rit i ligans gamla gömställe Silver
Rock på månader och Clarissa har
Cliffords anteckning om Jubilee.
Försöker han däremot lura dem
till den laglösa fristaden Cortez
har de andra ingen möjlighet att
avslöja honom i förväg, även om
de kan ha sina misstankar.
Strukturen på äventyret som föl-
jer är uppbyggd kring olika sce-
ner. En del av dem kommer att
äga rum vad de än tar sig för un-
der speltillfället, medan andra
bygger på att de tar sig till olika
platser. Vid äventyrets slut kom-
mer de att ha tagit sig till göm-
stället i Broken Hill, utkämpat
flera strider för guldet, bara för att
upptäcka att det är borta.

HANDOUTS
Alla prisjägare bör få de nya
efterlysningsaffischerna de samlat
på sig i Santa Fé. Jonah Jenkins
bör få en översiktskarta, samt kar-
tor och platsbeskrivningar över
Cortez och Broken Hill.

EL SERPIENTE
Fler var intresserade av kistan...
Rollpersonerna hade först en liten
skärmytsling med några av El Ser-
pientes mexikanska banditer, som
de klarade av utan problem. Då
kom hela bandet efter dem...
Rollpersonerna lyckades rida ifrån
banditerna, över en smal bro vid
en ravin. De sprängde bron i luf-
ten så fort de själva hunnit över,
precis innan mexikanerna hann
fram till den.

VÄLKOMST-
KOMMITTÉN
Vid Desert Junction väntade den
brutale prisjägaren Kincaid och
hans anhang där. Kincaid har se-
dan tidigare en hel del otalt med
både Holden och Doe. Han för-
väntade sig inte att träffa dem där,
utan det var Lee Clifford han vän-
tade på. Då han såg kistan förstod
han dock vem som låg i den. Det
blev en eldstrid, där rollperson-
erna fick skynda sig ombord på
tåget med kistan. Kincaid och
hans män låg kvar på stationen.

ETT FRÄCKT FÖRSÖK
Henderson gjorde ett försök att
lägga beslag på kistan, men miss-
lyckades. Hans kropp blev kvar
utefter järnvägen...

PINKERTON
Robert Henderson misstänker att
rånet var ett insiderjobb, och har
anlitat Pinkerton för att under-
söka saken utan att resten av hans
män vet om det. Då tåget passe-
rade Deming lade rollpersonerna
märke till de frågvisa agenterna.
De kommer att dyka upp även i
detta äventyr, men i första hand
hålla sig i skymundan.

$10.000 UTBETALAS
Rollpersonerna hann fram i tid,
countysheriffen Pete Frasier iden-
tifierade liket som Lee Clifford
vilket gav dem rätt till de $10.000.
De fick ta emot pengarna av järn-

vägsbaronen Archibald Rollins,
som var riktigt skadeglad åt att
det gått så dåligt för alla rånare.
Sheriff Frasier var talför, han be-
rättade för rollpersonerna att
Steele lämnats in död. Den tredje
rånaren, Jenkins, har även han åkt
fast. Rättegången är redan avkla-
rad, han skall hängas. Frasier på-
pekade flera gånger att Jenkins nu
är den ende som vet var guldet
finns. Dör Jenkins får ingen veta
vad som hände med pengarna...

EN OHELIG ALLIANS
Anledningen till alla dessa fina
pikar från sheriffens sida är att
han själv vill komma åt guldet. Då
Jenkins fanns här i hans häkte för-
sökte han få rånaren att tala, men
utan resultat. Varken löften om
frihet eller upprepad misshandel
gav resultat.
Då Jenkins flyttades över till
Socorro County Jail i väntan på
avrättning hamnade han i fängel-
sedirektören Franklin Wards hän-
der. Ward var minst lika illa, bru-
tal misshandel och ren tortyr var-
vades med falsk inställsamhet och
löften liv, frihet och allt annat han
önskade sig. Jenkins gav inte vika,
men hans hat mot Ward växte.
Frasier och Ward samarbetar. Då
rollpersonerna lämnade in Clif-
ford såg de sin chans. De hoppas
få rollpersonerna att befria Jen-
kins, för säkerhets skull är bevak-
ningen dålig. Därefter tänker de
följa efter till gruvan, tillsammans
med några lojala vakter och en
gatlinggun. Officiellt är de ute ef-
ter att ta fast rymlingen, men får
de chansen tar de guldet själva.

GÖMSTÄLLET TÖMT
Guldet finns inte längre kvar i
gömstället. Någon har kommit till
Broken Hill och tagit med sig gul-
det därifrån. Samma personer för-
söker dessutom se till att alla rå-
nare dör, utan att prata. Då Jen-
kins fritas skickas revolvermän till
Broken Hill för att döda honom
då han kommer för att hämta gul-
det.
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HATET BEFÄSTS
Jonah Jenkins sitter ensam i sin
cell. Utanför fönstret kan han se
och höra hur galgen färdigställs.
Då öppnas dörren och fängelse-
chefen Franklin Ward kliver in.
Med en sammetslen röst som dry-
per av inställsamhet försöker han
återigen övertyga Jenkins om att
berätta var guldet är gömt, ge ho-
nom en sista chans att rena sitt
samvete. Då det inte hjälper öpp-
nar han celldörren och släpper in
countysheriff Pete Frasier. Ward
säger skadeglatt att Jenkins nu får
skylla sig själv och går ut. Frasier
misshandlar Jenkins och försöker
få honom att tala. Jenkins förlo-
rar medvetandet, men då han vak-
nar är han ensam igen.

DOMENS DAG
De fyra prisjägarna har bestämt
sig för att rädda Jenkins undan
galgen, frågan är bara hur de skall
gåt tillväga. Nästan oavsett vilken
strategi de väljer kommer de att
vara framgångsrika, då fängelse-
chefen vill att de skall lyckas. Han
har bara någon handfull vakter
med vid själva galgen, de är i och
för sig ovetande om hans fula pla-
ner, men å andra sidan är de usla
skyttar också... Vakterna i tornen
är däremot lojala mot fängelse-
chefen. De kommer att skjuta lite
pliktskyldigt mot rollpersonerna,
men utan att försöka träffa dem.

EN PRÄST FÅR PROBLEM
På väg ut till Socorro County Jail
träffar de en präst. Hans vagn har
gått sönder, så han har svårt att
hinna till sitt arbete – han skall
erbjuda en dödsdömd man chan-
sen att möta Gud med rent sam-
vete, ta emot hans bikt, samt ge
honom sista smörjelsen.
Om Juan Angelo är klädd som
präst och erbjuder sig att ta präs-
tens plats blir den äldre mannen
bara tacksam. Han skriver till och
med ett rekommendationsbrev till
Ward. Hindrar de honom på an-
nat sätt kan de också ta hans plats.
Annars möts de senare igen.

GALGBACKEN
Socorro County Jail ligger några
timmars ritt utanför Socorro. Pre-
cis brevid fängelset har en galge
byggts och hägnats in. Jenkins
kommer att föras dit från fängel-
set. Under promenaden har han
sällskap av fängelsechefen Ward,
countysheriffen Frasier, en vakt
och den präst som kommit för att
tala med honom. Vid inhägnaden
finns ytterligare fyra vakter.
I folksamlingen kommer rollper-
sonerna att kunna skymta bekanta
ansikten. De tre pinkertonagenter-
na de såg stiga på tåget i Deming
är där, liksom järnvägsbaronen
Rollins. Robert Henderson har
kommit dit tillsammans med flera
av sina män. Holden kan möjli-
gen känna igen honom.
Det är upp till rollpersonerna hur
själva fritagningen skall gå till,
även om olika försök att skjuta av
repet är givna klassiker. Om de
inte är otroligt korkade bör de inte
kunna misslyckas.

HÄST SKADAD I FLYKTEN
Helt oskadda kommer de dock
inte att kunna ta sig därifrån, en
eller flera hästar kommer att träf-
fas under flykten. Inte så illa att
de stupar, men tillräckligt illa för
att de egentligen skall behöva få
tag på extrahästar och de snabbt.
Det bör få Holden att komma att
tänka på sin gamle vicesheriff
John Cullen som har startat en
ranch inte så långt härifrån. Det
är förvisso ingen stor ranch, men
Cullen har alltid varit pålitlig och
hjälpsam.

J. C. RANCH
Dagen därpå kommer de fram till
en liten ranch mitt på dagen. J. C.
Ranch förkunnar skylten ovanför
entrén stolt. Den drivs av Frank
Holdens tidigare vicesheriff John
Cullen. Här har rollpersonerna ett
ypperligt tillfälle att förse sig med
nya, fräscha hästar. Jenkins skulle
kunna få på sig någonting annat
än fängelsekläder, och vapen, om
de litar på honom...

ETT KÄRT ÅTERSEENDE
John Cullen har mycket höga tan-
kar om sin tidigare chef, Frank
Holden. Han hade aldrig en tanke
på att fortsätta som lagman un-
der den nye sheriffen, det är han
alldeles för hederlig för. Därför
flyttade han hit och började på ny
kula. Han skulle gå genom eld och
vatten för Holdens skull. Rollper-
sonerna är mer än välkomna och
han insisterar på att de skall kom-
ma in på en bit mat och någon-
ting stärkande.
Är de tveksamma, eller oroliga för
att några fler skall upptäcka dem
där, berättar Cullen att han är
ogift och bor ensam på gården.
Några gånger i veckan kommer
fyra grabbar från trakten dit och
hjälper till, men ingen skall dit
förrän i övermorgon.

HENDERSONS BELÄGRING
Robert Henderson blev ursinnig
då Jenkins lyckades fly undan gal-
gen. Han samlade sina män och
gav sig av efter de flyende. Nu har
han hunnit ikapp dem. Hans mål
är att få Jenkins, och helst få ur
honom var han gömt Hendersons
guld. Det är i första hand Jenkins
han är ute efter i detta skede. Där-
emot har pinkertonagenterna be-
rättat om hans bror Pauls öde. Ro-
bert känner inte till Pauls svek,
eller att han låg bakom guldrånet.
Det enda han vet är att Paul är
död, och av rapporterna att döma
är det rollpersonernas fel. Var de
dumma nog att befria Jenkins
utan att dölja sin egen identitet
kommer han både vilja ha tag på
Jenkins och hämnas på rollper-
sonerna. Skötte de fritagningen
diskretare kommer han inte att ta
upp Paul. Om de inte kommer ut
omaskerade eller säger sina namn,
då känner han igen dem.
Då Hendersons folk börjar om-
ringa Cullens ranch kan du låta
rollpersonerna slå ett UPPMÄRK-
SAMHETSSLAG, där de som kommer
upp i 25 eller mer kan få syn på
en, eller flera hukande beväpnade
figurer som intar positioner i ter-
rängen runt ranchen.
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Henderson kommer att ropa in till
rollpersonerna. Han försöker upp-
rätta en dialog, där han berättar
vem han är och vad han är ute
efter. Han hävdar att han repre-
senterar uppbådet från Socorro
och att 30 män omringar gården.
I själva verket har han ett dussin
man med sig. Skulle det bli skott-
lossning, och fler än sex av hans
män dö kommer Henderson och
de andra att retirera därifrån.
Vägrar rollpersonerna ge sig och
lämna ut Jenkins kommer några
av Hendersons män att ta sig
närmre, de tar sig hela vägen fram
till huset (på den sida som saknar
fönster) och ser till att tända eld.
Då kan rollpersonerna inte längre
stanna kvar inne i gårdshuset,
utan måste göra ett försök att
bryta sig ut och fly undan lågorna.
Tar de sig tid att rädda hästarna i
stallet har Cullen sex hästar där.
Så som allting har utvecklat sig
kommer han att vara beredd att
följa med rollpersonerna därifrån.

FÖRFÖLJARNA
Dagen därpå, då rollpersonerna är
ute och rider i relativt öppen ter-
räng med väldigt lite bebyggelse
kommer de att upptäcka att de
återigen är förföljda. En närmare
granskning visar att det är county-
sheriff Frasier, fängelsedirektören
Ward och sju vakter som är efter
dem. Förföljarna har en täckt
vagn med sig.

BAKHÅLL?
Nu är frågan hur rollpersonerna
agerar. Om de vill kan de utan
problem hitta en lämplig bakhålls-
plats i terrängen. Då striden inleds
får de en obehaglig överraskning
– den täckta vagnen visar sig inne-
hålla en färdigmonterad gatling-
gun... Å andra sidan har de stora
möjligheter att besegra motstån-
daren innan de hunnit börja an-
vända den. Pinkertonagenterna är
tillräckligt nära för att på avstånd
bevittna vad rollpersonerna gör.
Skulle de avstå från bakhållet och
försöka undkomma förföljarna
möts de först i Broken Hill igen.

SILVER ROCK
En av alla dessa gruvstäder som
haft en kort intensiv blomstrings-
tid, för att sedan överges helt.
Husen står kvar, men allting av
värde har för länge sedan tagits
härifrån. Hotellet har dock ännu
riktiga sängar i några av rummen.
Lee Clifford och Jonah Jenkins
har trivts riktigt bra här genom
åren, det var tidigare deras säkra
tillhåll, dit de tog sin tillflykt ef-
ter diligensrån och liknande. Stäl-
let har en enda nackdel – Frank
Holden känner till det, han har till
och med arresterat Jenkins där.
Enda anledningen för rollperson-
erna att komma hit under även-
tyrets gång är om Jenkins lurar i
dem att guldet finns här, och
Holden inte avslöjar honom.
Holden har nämligen redan sökt
igenom Silver Rock och vet att
ingen varit där på månader.

CORTEZ
Cortez är på ytan en sömnig liten
håla med mexikansk befolkning.
Då man kommer inridande i sta-
den skiljer den sig inte från mäng-
der av andra pueblobyar. Men
under ytan är det mycket som skil-
jer. Cortez är ett tillhåll för lag-
lösa. Här lever de ett relativt lugnt
och städat liv, som de mestadels
tillbringar på cantinan. Befolk-
ningen skyddar dem, och har av-
stått från att ha någon lagman i
utbyte mot pengar. Lagmän, pris-
jägare och andra som upplevs som
alltför frågvisa riskerar därför att
förlora livet väldigt snabbt...
Rider rollpersonerna in här råkar
de i trubbel. På gatorna ser de
bara mexikaner, men kliver de in
på cantinan känner de igen flera
av personerna de hittade efterlys-
ningar på i Socorro. Samtidigt är
Holden och Doe så berömda att
varenda laglös i området känner
igen dem... Oavsett om Jenkins
lurat in dem på saloonen, eller de
rider igenom staden och vidare till
kyrkogården kommer det att sluta
med eldstrid, då de laglösa kom-
mer att utgå ifrån att prisjägarna

är ute efter dem. I det tumult som
då uppstår borde Jenkins ha en
god möjlighet att fly undan de
andra, om han försöker.

BROKEN HILL
Nu har rollpersonerna kommit till
den plats där Clifford, Jenkins och
Steele gömde undan bytet. Det är
en spökstad som övergivits då gru-
van sinade. Det finns ett flertal
olika gruvschakt i området, de
valde Jubilee, en av de mindre. Se
mer på platsbeskrivningen. Det är
också här detta äventyrs upplös-
ning och slutstrid äger rum.

REVOLVERMÄNNEN
Rollpersonerna är väntade. Nio
revolvermän, alla klädda i lika-
dana grå långrockar som Clif-
fords mördare, ligger i bakhåll för
dem. En av dem har dessutom
Chris Steeles graverade fickur.
Rollpersonerna kommer inte åt
guldet utan att först ta sig förbi
välkomstkommittén.

OVÄNTAD HJÄLP
Pinkertonagenterna har hela tiden
följt rollpersonerna på säkert av-
stånd och ser vad som pågår. De
föredrar att hålla sig på distans,
men kommer att ingripa för att
hålla Jenkins i livet om han smitit
från de andra och ensam möter
bakhållet. De andra bör hinna
ikapp under stridens gång, om de
försökt spåra Jenkins.

GULDET ÄR BORTA
Då alla hinder på vägen till gul-
det är undanröjda kommer roll-
personerna att få nästa kalldusch
– guldet är borta!
Frågar de någon av revolvermän-
nen som låg i bakhåll om det blir
det enda svar de får ”Översten tog
guldet”.

EN STRID TILL...
Gjorde de inte upp med sheriffen
och fängelsedirektören tidigare
dyker de upp nu. Då rollpersoner-
na kommer ut ur gruvan står de
uppställda utanför med en gat-
linggun. De vill ha guldet.



Ö
V
E
R
S
I
K
T

8

ÖVERSIKT
Översiktskartan härintill visar
större delen av det område
som Dollartrilogin utspelar sig
i. Den här delen håller sig dock
helt och hållet i New Mexico.

Då äventyret börjar befinner
sig alla i Socorro. Vilka plat-
ser som i övrigt dyker upp be-
ror till stor del på Jenkins, hur
han agerar och vad han säger.

countygränserna är även de
av intresse... Jonah Jenkins
är enbart efterlyst i Socorro
County.

SOCORRO
Huvudstaden i Socorro County,
och den plats där äventyret tar sin
början. De fyra prisjägarna har
tillbringat någon vecka här i vän-
tan på hängningen, vilket gett
dem gott om tid att ta reda på

vilka som är mest eftersökta och
värda mest pengar i området.
Under tiden har Jonah Jenkins
suttit inlåst i Socorro County Jail.
Fängelset ligger en bit utanför
själva staden, någon timmes ritt
därifrån.

CUTLER’S STATION
Det var strax innan detta stopp
som tågrånet ägde rum. Atchison,
Topeka & Santa Fé blev $200.000
i guld fattigare, en förmögenhet
som i stället hamnade hos Lee
Clifford, Chris Steele och Jonah
Jenkins.

CORTEZ
På ytan en sömnig mexikansk
pueblostad, men också det säk-
raste stället för laglösa att ta det
lugnt på flera mil. Så länge de inte
har anledning att misstro varand-
ra, på det sätt som bara riktigt
stora byten kan komma emellan
laglösa...
Här behöver ingen oroa sig för att
lagen skall ingripa – det finns

ingen, och ännu har inga pris-
jägare fått nys om detta laglösa
tillhåll. Den dag prisjägare, eller
lagmän, tar sig dit lär det sluta
med ett blodbad. En säker till-
flyktsort är ingenting man ger upp
i första laget...

BROKEN HILL
Det här var en gång en riktig stad,
som levde på drömmen om rike-
dom. Och dog då fyndigheterna
ebbat ut, Broken Hill är idag en
spökstad. Gruvorna dominerade
området en gång i tiden, det är lätt
att se på alla gruvschakt som le-
der in i berget. Vid ett av de min-
dre, Jubilee, gömdes det stulna
guldet.

SILVER ROCK
Clifford och Jenkins trivdes rik-
tigt bra i denna spökstad. De flesta
hus är tomma, men på hotellet
finns en del riktiga sängar kvar.
Hade det inte varit för att Holden
arresterat dem här för några år
sedan hade de gärna återvänt hit
igen med guldet. Nu vågade de
inte ta risken att han mindes det.

DESERT JUNCTION
Det är inte mycket till knutpunkt,
men för flera år sedan fanns ett
stickspår för en gruva i trakten.
Här skulle Jenkins och Steele mött
Clifford efter hans besök i Santa
Anna. Istället stod prisjägaren
Kincaid och väntade. En eldstrid
senare åkte prisjägarna iväg med
Cliffords kista...

SANTA ANNA
Den lilla mexikanska by där Paul
Henderson och Lee Clifford skulle
mötas. Clifford blev mördad, de
fyra prisjägarna tog hans lik på en
kista härifrån.

RESTIDER
Orter Dagar

Socorro - Cortez 4
Cortez - Broken Hill 0,5
Cortez - Desert Juction 4
Socorro - Silver Rock 5
Silver Rock - Cortez 2
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GALGEN VID SOCORRO COUNTY JAIL

Hängningar drar folk, det har de alltid gjort. Människor
har strömmat till, de flesta inifrån Socorro för att delta i det
brutala skådespelet. Picknickkorgar har packats, och mer
än en månglare har gjort sig en hacka under morgonen på
olika former av taskspeleri. Den vanligaste typen är trekorts-
monte. De har alla tyckt att det var värt den rätt långa resan
ut till Socorro County Jail, som ändå ligger en dryg timmes
rask ritt från staden.

Alla ser inte lika positivt på dagens händelser... Jonah Jen-
kins har tillbringat hela morgonen med att titta ut från sitt
cellfönster och låtit blicken söka efter det enda ansikte han
vill känna igen i folkmassan. Förgäves. Clifford är inte där,
hoppet om att bli räddad undan galgen i sista sekund känns
mer och mer avlägset. Istället har han fått se fler och fler av
de mänskliga gamar, som anser att bevittnandet av en mans
död är den bästa underhållningen som bjuds.

Jenkins kommer dock att få hjälp från helt oväntat håll, fyra
prisjägare skall på något sätt räkna ut hur de skall gå till
väga för att få honom levande därifrån.

Då tiden för hängningen rycker allt närmre kommer även de
personer som anser sig ha mest rätt att kräva hans död –
järnvägsbaronen Archibald Rollins och gruvägaren Robert
Henderson. Nu är det upp till spelarna vad som händer.

1. G1. G1. G1. G1. GALGENALGENALGENALGENALGEN

Galgen är uppbyggd som en scen,
för att det skall synas ordentligt
när han dör. En trappa leder upp
till den avsats där han får välja
om han vill ha huvan på, eller inte.
Han kommer att placeras rakt
ovanför en fallucka och repet läg-
gas om halsen på honom. She-
riffen kommer att känna efter att
snaran sitter som den skall, innan
han backar undan och drar i spa-
ken som öppnar luckan.

2. I2. I2. I2. I2. INHÄGNADNHÄGNADNHÄGNADNHÄGNADNHÄGNAD

Ett rep har satts upp runt galgen,
för att hålla alla åskådare på ett
visst säkerhetsavstånd. De enda
som vistas innanför är de vakter
vars uppgift är att stoppa alla fri-
tagningsförsök.

3. S3. S3. S3. S3. SOCORROOCORROOCORROOCORROOCORRO C C C C COUNTYOUNTYOUNTYOUNTYOUNTY J J J J JAILAILAILAILAIL

Höger om galgen ligger county-
fängelset. Jenkins cell ligger så att
han kan se galgen innan det är
dags.

4. V4. V4. V4. V4. VAKTTORNAKTTORNAKTTORNAKTTORNAKTTORN

Här uppe sitter två vakter med ge-
vär och bevakar att ingen flyr.

0 5 10 15m
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J. C. RANCH

Skylten ovanför entrén till gårdsplanen lovar betydligt mer
än stället kan hålla. J. C. Ranch står det, och tanken leder
genast till stora markområden där stora mängder boskap strö-
var omkring, vaktade av ett flertal kofösare. Verkligheten är
betydligt krassare än så, John Cullen bor ensam på ranchen.
Hans ägor är rätt begränsade och boskapen består inte av
mer än ett knappt hundratal djur. Inte tillräckligt många
för att han skall kunna vara med och slåss om lukrativa armé-
kontrakt och annat, men ändå så han klarar sig.

Boskapen är för all del lite mer arbete än han klarar på egen
hand, men han kommer bra överens med några av sina gran-
nar. De samarbetar – Cullen får hjälp av några grabbar i
trakten några gånger i veckan i utbyte mot kött från djuren.
För att dryga ut sin egen kost har han några mindre od-
lingar med potatis och grönsaker också.

Gården ser kanske inte mycket ut för världen, men John
Cullen är omåttligt stolt över den. Han har byggt den helt
och hållet på egen hand. Den öppna spisen och skorstenen
fick dock muraren hjälpa till med. Hästarna håller han i
direkt anslutning till gården, medan boskapen är på bete
lite längre bort.

Livet fungerar, men har blivit bra mycket tristare än då han
arbetade som vicesheriff under Frank Holden...

1. K1. K1. K1. K1. KÖKÖKÖKÖKÖK

John Cullen har ett ljust och triv-
samt kök. Genom köksdörren har
man nära till både brunnen och
dasset.

2. H2. H2. H2. H2. HALLALLALLALLALL

Det är en rymlig hall, med gott om
plats att sova på. Det är också här
John sitter och sköter alla papper
och all ekonomi som gården krä-
ver.

3. R3. R3. R3. R3. RUMUMUMUMUM

Ett kombinerat sovrum och säll-
skapsrum, då det är här John har
flest sittplatser. Längsmed kort-
väggen står den öppna spisen, vil-
ket gör det möjligt att sova gott
oavsett hur hård vintern blir.

4. S4. S4. S4. S4. STTTTTALLALLALLALLALL

Cullens fem hästar står här i sina
spiltor.

5. V5. V5. V5. V5. VAAAAAGNSSKJULGNSSKJULGNSSKJULGNSSKJULGNSSKJUL

En enkel flatbottnad vagn med pre-
senning över står här, tillsammans
med alla redskap.

6. C6. C6. C6. C6. CORRALORRALORRALORRALORRAL

Är i direkt anslutning till stallet.
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CORTEZ

På ytan är Cortez bara en sömning håla bland många andra.
Ändå är den annorlunda. Det finns ingen lag i Cortez. Bara
bybor och laglösa. Cortez lever på att ge efterlysta en säker
tillflyktsort, där inga lagmän stör. Prisjägare och frågvisa
blir inte långvariga. Lyckas inte befolkningen få dem att ge
sig av blir det eldstrid med de laglösa...

1. K1. K1. K1. K1. KYRKAYRKAYRKAYRKAYRKA

Många biktar sig i Cortez...

2. K2. K2. K2. K2. KYRKOGÅRDYRKOGÅRDYRKOGÅRDYRKOGÅRDYRKOGÅRD

Jenkins kamrat Richard Fry be-
gravdes här för fem veckor sedan.
Jenkins har hört att Jeff Maxwell
sköt Fry, som spelat falskt.

3. H3. H3. H3. H3. HOTELLOTELLOTELLOTELLOTELL

Cortez mest blomstrande verk-
samhet, platsen där de laglösa bor.

4. H4. H4. H4. H4. HANDELSBODANDELSBODANDELSBODANDELSBODANDELSBOD

Här finns alla sorters ammunition,
även till ovanliga vapen.

5. C5. C5. C5. C5. CANTINAANTINAANTINAANTINAANTINA

Cantinan ligger på bottenplan, det
kostar att gå en trappa upp. Ut-
anför flickornas rum går bara en
gång, med räcke.

6. B6. B6. B6. B6. BORDELLORDELLORDELLORDELLORDELL

Här är det alltid full aktivitet.

7. S7. S7. S7. S7. STTTTTALLALLALLALLALL

José sköter om hästarna på bästa
sätt. Hans bror Pepe hjälper till.

8. S8. S8. S8. S8. SMEDMEDMEDMEDMED

De flesta hästar som kommer hit
brukar skos om direkt.

LAGLÖSA I CORTEZ DÅ ROLLPERSONERNA KOMMER DIT
Namn Efterlyst för Befinner sig på Värden som

William Tyler $1.000 Bordellen Erfaren Desperado
Grant Burns $300 Bordellen Desperado
Joe Ford $100 Bordellen Nybörjare – Desperado
Rick Cunningham $100 Bordellen Nybörjare – Desperado
Jeff Maxwell $1.000 Hotellet Erfaren Deseperado
Scott Hatcher $200 Hotellet Desperado
Douglas Kilpatrick $2.000 Cantinan Erfaren Desperado
Lee Sherrod $800 Cantinan Erfaren Desperado
Charley Lowe $400 Cantinan Desperado
Mike Johnson $200 Cantinan Nybörjare – Desperado
Bob Stevens $200 Cantinan Nybörjare – Desperado
Ross Marsden $100 Cantinan Nybörjare – Desperado
Chuck Harris $100 Cantinan Nybörjare – Desperado
Owen Norton $100 Cantinan Nybörjare – Desperado
Pea Velasquez $100 Cantinan Nybörjare – Desperado
Joe Brandt $300 Cantinans övervåning Desperado
Gordon Arnott $100 Cantinans övervåning Nybörjare – Desperado
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Spökstaden Broken Hill ligger insprängd bland de en gång
malmrika bergskullar som fick folk att flytta hit. Det blev
aldrig någon större stad, inte mer än några hundra personer
då gruvan gick som bäst, varav de flesta arbetade i gruvan.

Gruvbolaget hade flera olika schakt in i berget, men bara en
anläggning för att tillvarata malmen. Ett fåtal ”fristående”
gruvor ligger också i området.

Gruvan var Broken Hills livsnerv, då den sinade dog resten
av staden också. Faktum är att det var de civila verksam-
heterna som gav upp först. Husen står kvar, ibland med fals-
ka fasader, ibland utan då ägaren tog den med sig.

1. B1. B1. B1. B1. BRÄDGÅRDRÄDGÅRDRÄDGÅRDRÄDGÅRDRÄDGÅRD

Ingenting personligt har lämnats,
men möblerna finns kvar på kon-
toret och virke på gården.

2. T2. T2. T2. T2. TVÄTTERIVÄTTERIVÄTTERIVÄTTERIVÄTTERI

En sprucken tvättbalja står kvar
på golvet.

3. H3. H3. H3. H3. HANDELSBODANDELSBODANDELSBODANDELSBODANDELSBOD

Råttorna har haft fest på kvar-
glömda torrvaror, men konserv-
burkarna har de inte fått upp.

4. B4. B4. B4. B4. BARBERAREARBERAREARBERAREARBERAREARBERARE

Allt finns kvar, muggarna på väg-
gen och ett foto på en ung man.

5. G5. G5. G5. G5. GRUVKONTORRUVKONTORRUVKONTORRUVKONTORRUVKONTOR

Broken Hill Mining Companys
gamla huvudkontor. Alla papper
är borta, men annars är det bara
dammlagren som berättar att stäl-
let är övergivet.

6. B6. B6. B6. B6. BROKENROKENROKENROKENROKEN B B B B BAAAAACKCKCKCKCK S S S S SALOONALOONALOONALOONALOON

Rangliga stolar och bord har läm-
nats. liksom den grovt tillyxade
bardisken. En madrass på golvet
har fått flera nya invånare...

7. B7. B7. B7. B7. BORDELLORDELLORDELLORDELLORDELL

I ett av rummen finns en målning
av en naken kvinna på väggen.

8. H8. H8. H8. H8. HÄSTHANDLAREÄSTHANDLAREÄSTHANDLAREÄSTHANDLAREÄSTHANDLARE

Huset gapar öde och tomt.

9. S9. S9. S9. S9. SMEDMEDMEDMEDMED

Det mesta av den tyngre utrust-
ningen har lämnats kvar, liksom
ett urval av rostiga hästskor.

10. S10. S10. S10. S10. STTTTTALLALLALLALLALL

Fortfarande funktionsdugligt.

11. J11. J11. J11. J11. JÄRNHANDELÄRNHANDELÄRNHANDELÄRNHANDELÄRNHANDEL

Här finns alla verktyg som kan
behövas vid gruvdrift.

12. S12. S12. S12. S12. SALOONALOONALOONALOONALOON

Skylten är borta, det som återstår
ser ut som ett skjul. Saloondörrar-
na finns kvar och man kan se var
barspegeln har suttit. Den enda
sprit som är kvar är tomflaskor...

13. R13. R13. R13. R13. RESTESTESTESTESTAAAAAURANGURANGURANGURANGURANG

Här satt man på långbänk och åt.
Kocken hade tillgång till ett rym-
ligt kök och stor spis.

14. B14. B14. B14. B14. BRANDSTRANDSTRANDSTRANDSTRANDSTAAAAATIONTIONTIONTIONTION

Träbyggnad i två våningar och ett
torn med en varningsklocka. Från
klocktornet ser man hela staden.

15. G15. G15. G15. G15. GRUVRUVRUVRUVRUVANANANANAN

Här har silvret utvunnits.

16. V16. V16. V16. V16. VINDHJULINDHJULINDHJULINDHJULINDHJUL & V & V & V & V & VAAAAATTENCISTERNTTENCISTERNTTENCISTERNTTENCISTERNTTENCISTERN

Ytterligare en god utsiktspunkt.
Vattencisternen är tom.

17. G17. G17. G17. G17. GRUVSCHAKTRUVSCHAKTRUVSCHAKTRUVSCHAKTRUVSCHAKT: P: P: P: P: PRECIOUSRECIOUSRECIOUSRECIOUSRECIOUS

Hyfsat stort schackt, och det som
var i drift längst.

18. G18. G18. G18. G18. GRUVSCHARUVSCHARUVSCHARUVSCHARUVSCHACKTCKTCKTCKTCKT: F: F: F: F: FOLLOLLOLLOLLOLLYYYYY

Det största schacktet, vindlande
gångar leder in i berget.

19. G19. G19. G19. G19. GRUVSCHARUVSCHARUVSCHARUVSCHARUVSCHACKTCKTCKTCKTCKT: J: J: J: J: JUBILEEUBILEEUBILEEUBILEEUBILEE

Här gömdes guldet, då det är det
svåraste schacktet att ta sig till och
det lättaste att försvara.
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ROBERT HENDERSON FRANKLIN WARD PETE FRASIER

Robert Henderson reste västerut med
två tomma händer och en vilja att bli
rik. Det har krävt hårt arbete, envis-
het och en ständig vilja att lära sig mer,
men nu är han där.
Robert är en hård arbetsgivare, han
förväntar sig att alla alltid ger sitt yt-
tersta, men ställer minst lika hårda
krav på sig själv. Han är pålitlig, rak,
målmedveten, lojal och långsint. Han
hjälper sina vänner på alla sätt han
kan. Den som lurar eller retar honom
kan vara säker på att hämnden kom-
mer, oavsett hur lång tid det tar.
Roberts föräldrar dog då han var ung,
så han tog på sig att ta hand om och
uppfostra sin bror Paul. Bröderna har
utvecklats åt helt olika håll. Länge
fortsatte Robert att försörja Paul och
lösa allt trassel brodern ställt till, men
till slut fick han nog. Han krävde att
Paul skulle börja göra rätt för sig. Nu
är Paul död, och enligt de uppgifter Ro-
bert precis fått var rollpersonerna an-
svariga. De har väckt hans vrede.

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

42 år; 177 cm; 85 kg, Bruna ögon; Brunt hår;
Födelseort;Stanton, Missouri; Högerhänt

FYS 13 STY 15 KOR 10 MOT 17 SNA 15
INT 12 BIL 12 SDP 18 VAK 14

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 50/92 50/92 50/92 50/92 50/92
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 3 Chock 11 Stridsvana 8

Vapen TC VS KV

S & W Schoefield 34 32 20
Winchester Centennial 35 31 20
Knytnäve 40 34 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Akrobatik 12, Första Hjälpen 13, Försvar 10, HV/
Gruvdrift 18, HV/Malmvärdering 12, HV/Snickra 17,
HV/Vaskning 18, Köra Vagn 18, Ledarskap 12,
Läsa/Skriva 10, Orientering 15, Rida 14, Räknelära
15, Smyga/Gömma sig 13, Sprängämnesteknik 12,
T./Affärsområden (gruvdrift) 15, T./Malmkunskap
20, Uppmärksamhet 8, Ö./Berg 16

Franklin Ward är inte speciellt im-
ponerande, det finns just ingen som
känner sig hotad av honom. Det har
varit den viktigaste orsaken till hans
framgångar hittills. De flesta upp-
täcker omedelbart han s lismande
inställsamhet, färre ser hans totala
hänsynslöshet. Franklin Ward är inte
en man som plågas av något som helst
samvete, han sätter sig själv främst i
alla lägen och är mycket girig.
Lite nytta har han också haft av sin
far, Reginald Ward var en rejäl man
som en gång tillhörde de som grun-
dade det republikanska partiet. Far
och son kom aldrig överens, ett fak-
tum Franklin talar tyst om då han
använder sin fars namn som hjälp att
göra karriär.
Nu börjar han emellertid känna sig
rastlös. Visst, arbetet som fängelse-
chef har erbjudit många lukrativa
möjligheter, men nu börjar det bli
dags att se sig om efter någonting
nytt. Som $200.000 i guld...

Pete Frasier tvångsvärvades till in-
bördeskriget och avskydde varje mi-
nut av det. Han blev så van vid att
tro att nästa dag skulle bli hans sista
att han så småningom blev fullstän-
digt likgiltig inför faran, att hamna
mitt i krutröken är inte längre någon-
ting som skrämmer honom, ingenting
kan bli värre än Shiloh...
Efter kriget drog Pete västerut. En
tid försörjde han sig som revolver-
man. Han har aldrig varit någon ex-
tremt snabb skytt, men han har varit
kylig nog att ta ordentligt sikte och
aldrig tvekat att döda en medmän-
niska. Då han blev lite äldre blev han
också mer bekväm. En del av hans
gamla klienter uttryckte intresse för
att ha en lagman de kunde lita på i
alla väder, ett erbjudande Pete inte
kunde motstå. Han har varit sheriff i
Socorro County  i tre år nu.
Kort sagt är han tillräckligt gammal
för att dra sig tillbaka. Det enda som
saknas är pengar...

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

40 år; 172 cm; 70 kg, Bruna ögon; Brunt hår;
Födelseort; Pittsburgh, Pennsylvania; Högerhänt

FYS 10 STY 10 KOR 11 MOT 14 SNA 13
INT 14 BIL 14 SDP 15 VAK 17

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 37/78 37/78 37/78 37/78 37/78
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 1 Chock 6 Stridsvana 5

Vapen TC VS KV

Colt Peacemaker 25 25 20
Remington derringer 24 26 20
Spencer karbin 25 24 20
Knytnäve 22 24 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Biljard 12, Brädspel 12, Dansa 11, Etikett 15, Fing-
erfärdighet 12, Försvar 8, Juridik/Civil 15, Kortspel
15, Köra Vagn 11, Ledarskap 10, Läsa/Skriva 17,
Militär Excercis 12, Religion 15, Rida 12, Räknelära
17, Teori/Administration 17, Teori/Ekonomi 10,
Uppmärksamhet 11, Vältalighet 12

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

40 år; 170 cm; 105 kg, Blå ögon; Brunt hår;
Födelseort; Louisville, Kentucky; Högerhänt

FYS 10 STY 15 KOR 13 MOT 18 SNA 17
INT 9 BIL 11 SDP 14 VAK 14

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 45/95 45/95 45/95 45/95 45/95
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 3 Chock 11 Stridsvana 10

Vapen TC VS KV

Colt Marin (patronkonv) 40 37 22
Hagelbössa 45 34 20
Knytnäve 35 31 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Akrobatik 10, Biljard 12, Dansa 7, Etikett 5, Första
hjälpen 13, Försvar 15, HV/Snickra 12, Juridik/Civil
12, Kortspel 12, Köra Vagn 18, Ledarskap 6, Läsa/
Skriva 13, Orientering 11, Rida 14, Räkna 15,
Smyga/Gömma sig 12, Språk/Spanska 10, Spåra
15, Teori/Administration 10, Uppmärksamhet 13, Ö/
Berg 11
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JOHN CULLEN JAQUES GAUTHIER ARCHIBALD ROLLINS

Jaques lämnade Frankrike som en
äventyrslusten ung gentleman för att
delta i det stora mexikanska äventy-
ret. Maximilian blev kejsare av Mexi-
ko, i efterhand skäms han för det...
Jaques fick kontakt med en agent
från Pinkertons detektivbyrå, som då
var nordstaternas spionorganisation.
Kapten Gauthier blev en av Pinker-
tons främsta kontaktmän i Mexiko.
1867 lämnade han Mexiko för USA,
fransmän var inte uppskattade...
Han har dock förblivit i Pinkertons
tjänst och är en av organisationens
bästa agenter. Just nu utreder han det
stora tågrånet på Hendersons upp-
drag. Han skall återta guldet och ta
reda på vem som läckt information
om transporten så att det kom till
rånarnas kännedom.
Bakom den perfekte gentlemannens
yta och ett roat leende döljer han en
extrem vaksamhet. Hörsel och syn är
perfekta, och han är mästerlig på att
analysera vad som sker.

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

34 år; 173 cm; 75 kg, Blå ögon; Svart hår;
Födelseort; Mill Spring, Kentucky; Högerhänt

FYS 14 STY 11 KOR 13 MOT 17 SNA 17
INT 11 BIL 10 SDP 13 VAK 11

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 58/95 58/95 58/95 58/95 58/95
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 3 Chock 12 Stridsvana 10

Vapen TC VS KV

Colt Kavalleri 35 35 20
Winchester Centennial 35 35 20
Knytnäve 40 36 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Akrobatik 13, Första hjälpen 12, Försvar 11, HV/
Boskapsskötsel 14, HV/Hästskötsel 12, HV/Snickra
17, Juridik/Civil 15, Kortspel 6, Köra Vagn 12, Läsa/
Skriva 10, Orientera 13, Rida 15, Räknelära 15,
Smyga/Gömma 12, Språk/Spanska 10, Spåra 14,
Uppmärksamhet 8, Vältalighet 5, Ö/Öken 10, Ö/
Berg 15

Archibald Rollins är en självgod och
självupptagen man som är uppfylld
av sin egen förträfflighet. Han igno-
rerar de flesta andra, han bevärdigar
dem på sin höjd med ett kallt förakt.
Då Inbördeskriget bröt ut var det inte
mycket att tveka kring, utbildad vid
West Point som han var ryckte han
in som officer och blev överste innan
hans krig var över. Vid Antietam slet
sydstatsrebellernas artilleri av hans
vänstra ben i höjd med knäskålen.
Likt många andra fick han ett möte
med bensågaren och en hemresa. Allt-
sedan dess går han med krycka.
Med hjälp av sina utmärkta kontak-
ter bland officerarna och sina kun-
skaper som järnvägsingenjör hade
han inga problem att få fart på den
civila karriären, han blev järnvägs-
baron. Han omger sig gärna med en
del av sina män från kriget, han har
anställt flera av dem som järnvägs-
detektiver. I deras ögon är han ännu
överste Rollins, ingenting annat.

John Cullen är en rätt alldaglig man,
som har tråkigt. Gården, J. C. Ranch,
är hans dröm om en trygg framtid,
men han är ensam. Han är ogift och
barnlös, och den enda hjälp han har
är några unga grabbar i området som
kommer ut några dagar i veckan. Eko-
nomiskt klarar han sig, även om det
inte blir några stora utsvävningar.
John är ännu oerhört stolt över sin tid
som lagman. Han arbetade under
Frank Holden, som i hans ögon är den
bäste och mest hedervärde man som
någonsin funnits. Holden var rättvis
och omutbar, tillsammans gjorde de så
att vanligt folk fick en chans. Då järn-
vägen köpte en ny sheriff försvann
Holden, John har hört att han blev
prisjägare. Han ville inte vara kvar
under den nye sheriffen, utan flyttade
och startade J. C. Ranch.
Cullen är omutlig, hederlig och bra på
att lyda order. Holden är hans hjälte.
Det finns ingenting han inte skulle
göra för sin gamle vän och chef.

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

39 år; 175 cm; 72 kg, Bruna ögon; Svart hår;
Födelseort; Lyon, Frankrike; Högerhänt

FYS 13 STY 13 KOR 15 MOT 20 SNA 20
INT 13 BIL 15 SDP 17 VAK  17

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 45/83 45/83 45/83 45/83 45/83
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 5 Chock 19 Stridsvana 16

Vapen TC VS KV

Remington Armé #3 45 45 23
Winchester -76 45 45 23
Knytnäve 47 38 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Akrobatik 14, Dansa 19, Etikett 17, Förklädnad 13,
1:a Hjälpen 15, Försvar 16, Juridik/Civil 12, Juri-
dik/Militär 12, Köra Vagn 14, Ledarskap 17, Läsa/
Skriva 17, Militär Excercis 20, Orientering 15, Re-
ligion 12, Rida 20, Räknelära 17, Smyga/Göm-ma
sig 15, Språk/Engelska 17, Spåra 19, T/Armén 12,
T/Strategi 12, Uppmärksam 16, Vältalighet 13

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

54 år; 178 cm; 75 kg, Bruna ögon; Grått hår;
Födelseort; Alexandria, Maryland; Högerhänt

FYS 10 STY 9 KOR 13 MOT 17 SNA 14
INT 18 BIL 19 SDP 17 VAK 14

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 43/110 43/110 43/110 43/110 43/110
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 2 Chock 15 Stridsvana 13

Vapen TC VS KV

Colt Kavalleri 34 31 23
Marlin, gevär 34 30 23
Krycka 34 25 20

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Etikett 19, Försvar 8, Ingenjör/Kommunikationer 20,
Juridik/Civil 14, K/Teckna 20, Köra Vagn 12, Ledar-
skap 19, Läsa/Skriva 20, Militär exercis 20, Orien-
tera 8, Rida 14, Räkna 20, Telegrafera 15, T/Admi-
nistration 19, T/Affärsområden (järnväg) 24, T/Eko-
nomi 19, T/Kommunikationer 22, Militär strategi 14,
Uppmärksam 13, Vältalig 18



REWARD

William Tyler

$1.000
utbetalas av Socorro County

för gripandet av

DÖD ELLER LEVANDE
Efterlyst för två mord

i samband med ett diligensrån

Pete Frasier
Sheriff i Socorro County



REWARD

Jonah Jenkins

$5.000
utbetalas av Atchison, Topeka &

Santa Fé för gripandet av

DÖD ELLER LEVANDE
Efterlyst för åtta mord

och stöld av $200.000 i guld
vid ett tågrån

Pete Frasier
Sheriff i Socorro County

Archibald Rollins
Atchison, Topeka & Santa Fé



REWARD

Grant Burns

$300
utbetalas av Socorro County

för gripandet av

DÖD ELLER LEVANDE
Efterlyst för väpnat rån

Pete Frasier
Sheriff i Socorro County



REWARD

$200.000 i guld

$20.000
utbetalas av Atchison, Topeka &
Santa Fé för återlämnande av de

som stals vid Clifford-ligans tågrån

Pete Frasier
Sheriff i Socorro County

Archibald Rollins
Atchison, Topeka & Santa Fé



REWARD
Den eller de personer som
stjäl material av järnvägen

$100
utbetalas av Atchison, Topeka &

Santa Fé för gripandet av

Det är framför allt stationen vid
Desert Junction som utsatts

Dwight Wilkins
Atchison, Topeka & Santa Fés kontor i Deming



REWARD

El Serpiente

$2.000
utbetalas av Territoriet New

Mexico för gripandet av

DÖD ELLER LEVANDE

Lew Wallace
Guvernör i New Mexico

Efterlyst för mord, människorov,
väpnat rån, olaga spritförsäljning,

våldtäkt, häststöld, hädelse och
gravskändning



REWARD

Jeff Maxwell

$1.000
utbetalas av Socorro County

för gripandet av

DÖD ELLER LEVANDE
Efterlyst för mord,

väpnat rån
och häststöld

Pete Frasier
Sheriff i Socorro County



REWARD

Douglas Kilpatrick

$2.000
utbetalas av Socorro County

för gripandet av

DÖD ELLER LEVANDE
Efterlyst för två mord,

tre diligensrån
och kvinnomisshandel

Pete Frasier
Sheriff i Socorro County



REWARD

Lee Sherrod

$800
utbetalas av Socorro County

för gripandet av

DÖD ELLER LEVANDE
Misshandel,

upprepade butiksstölder
och diligensrån

Pete Frasier
Sheriff i Socorro County



REWARD

Charley Lowe

$300
utbetalas av Socorro County

för gripandet av

DÖD ELLER LEVANDE
Efterlyst för diligensrån

Pete Frasier
Sheriff i Socorro County


