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Han är tillbaka i helvetet igen. Hettan är olidlig, då lågorna slukar allt i sin
väg. Hästarnas panikslagna och utdragna dödsskrin då stallet brinner ned till
grunden ekar ännu inuti hans huvud. Maktlös ser han Djävulens hantlangare
tvinga tillbaka familjen in i gårdens kök och binda fast dem vid stolarna.
Födelsedags-tårtan står fortfarande på bordet, de tänder ljusen innan de drar
med honom ut. Dörrarna och fönstren bommas för och de sätter eld på gården.
De stannar tillräckligt länge för att se lågorna stiga upp mot skyn, först då
elden fått ordentligt fäste släpper de honom. Djävulen hånskrattar åt honom
och säger ”Grattis på födelsedagen. Du får inte blåsa ut ljusen på tårtan, men
om du kan stoppa elden kanske du kan rädda din familj”. Han slänger åt ho-
nom en silverdollar och lägger till ”Köp dig en present, du lär ju inte få så
många andra”.

Hettan är olidlig och röken nästan kväver honom. Det brinner för mycket och
för snabbt, det vatten han får fram ur brunnen räcker inte. Han försöker ta sig
in för att befria de andra, men lågorna står som en skyddande mur. Han klarar
det inte, hjälplös tvingas han se gården förtäras av elden och sin familj med
den. Där och då svär han att hämnas, att förpassa Djävulen tillbaka till helve-
tet tillsammans med hans förbannade dollar. Han har sett Djävulens ansikte,
varenda drag har etsat sig in i hans medvetande.

Nu, efter alla dessa år närmar sig uppgörelsens stund. Djävulen själv är inom
räckhåll. Han försöker få de andra att öka farten, att inse hur viktigt det är att
de kommer fram snabbt. Djävulen skall inte få glida honom ur händerna igen.

EN DOLLAR TILL DJÄVULEN
TEXT: TOVE & ANDERS GILLBRING BILD: TOMAS ARFERT
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Välkommen till En dollar till Djä-
vulen, den tredje och sista delen i
Westerns Dollartrilogi, en roll-
spelskampanj bestående av tre fri-
stående konventsäventyr 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 äventy-
ren blir lite speciella: det finns om-
ständigheter som är kända av oss
som konstruktörer som vi inte
kunnat ta upp i tidigare delar, men
som nu förhoppningsvis får sin
fullständiga förklaring. Inte ens
spelledarna har vetat allt förrän
nu...
Spelarna får all den information de
behöver om vad som hänt hittills
på sina rollformulär. Det är förvisso
kortfattat, men borde räcka för de
flesta behov. Känner du som spel-
ledare att du vill ge dem mer kött
på benen kring någon enskild epi-
sod är det upp till dig.
En annan följd av att det är en
kampanj är att det varit extra vik-
tigt att storyn berättas. Då tidigare
äventyr haft i uppgift att leda vi-
dare till denna avslutande del har
vi velat att rollpersonerna skall ha
fått ta del av hela den historia som
utspelat sig.
Äventyret är till sin struktur upp-
lagt i ett antal scener. Många sker
alldeles oavsett hur rollpersonerna
agerar, andra beror helt på dem.
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
Vi har nu kommit fram till fina-
len i Westerns Dollartrilogi, så för
första gången kan allt skrivas ut
som gäller historien bakom även-
tyret – i denna del skall ju allting
rullas upp.
Då äventyret börjar är det en som-
mardag i nådens år 1882. Fyra av
rollpersonerna i äventyret är pris-
jägare, den femte en brottsling
som de andra räddat undan gal-
gen för att han skall leda dem till
det stora guldbyte hans liga tagit.
Efter en del försöka att lura pris-
jägarna tog han motvilligt med
dem till gömstället, bara för att
upptäcka att beväpnade män vän-
tade på att försöka skjuta ner dem
och att guldet var borta. En av
revolvermännen berättade att
”Översten har guldet” innan han
dog.
Nu är hela sällskapet på väg mot
Santa Fé för att följa upp det få-
tal ledtrådar de har. Först kom-
mer du att få en genomgång av
vad som hänt hittills och vad som
ligger bakom hur alla inblandade
hittills har agerat. Därefter får du
en genomgång av de ledtrådar
rollpersonerna har, följt av en för-
teckning över flera av de scener
de kommer att bli delaktiga i.
Nyckelordet för såväl det här
äventyret som hela kampanjen är
spaghetti. Rollpersonernas inre
motsättningar spelar en stor roll
för såväl stämning som intrig.
Hittills har deras uppgift varit att
trots sin misstro mot varandra
fortsätta samarbeta tills de fått tag
på guldet. I denna del kommer de
att lyckas, men förhoppningsvis är
äventyret inte slut där. Förhopp-
ningsvis kommer de att ha en in-
tern uppgörelse innan historien är
slut och någon eller några rider
bort i solnedgången.

ETT RÅN PLANERAS
Archibald Rollins tvingades ge
upp sin miitära karriär i förtid, då
han blev av med vänster ben vid
Antietam. Övergången till ett ci-

vilt liv gick dock smärtfritt, med
alla sina officerskontakter och ett
diplom som järnvägsingenjör i
bagaget var han eftertraktad. Han
har varit anställd som järnvägs-
baron alltsedan dess, de senaste
åren på Atchison, Topeka & Santa
Fé. Det har varit bra, han har haft
mycket makt och bra betalt. Men
han har haft tråkigt.
För att mildra tristessen har han
samlat flera av sina män från In-
bördeskrigets dagar, män han kan
lita på och som är beredda att lyda
hans order utan att ifrågasätta. De
flesta har anställts som järnvägs-
detektiver, de ansvarar för säker-
heten. Deras ”uniform” består av
grå långrock, och de kallar ännu
Rollins för översten. Denna spe-
cialstyrka har förvisso stoppat en
del banditer genom åren, men
samtidigt har de kostat järnvägs-
bolaget en hel del också... Då de
har haft alla uppgifter om värde-
transporter har de kunnat välja ut
de mest intressanta. Tidigare har
det kommit över $50.000 sam-
manlagt fördelat på fyra olika rån.
Då Robert Henderson kontaktade
Rollins om en guldtransport som
var värd $200.000 insåg han att
det var den transporten han vän-
tat på. Detta skulle bli hans mäns
sista kupp, sedan skulle han dra
sig tillbaka till Kalifornien till-
sammans med sina närmaste män.
Rollins gick igenom alla säker-
hetsaspekter med Henderson. De
enades om att hålla antalet vak-
ter nere för att inte väcka onödig
uppmärksamhet. Gruvan skulle
skicka med fyra egna vakter och
järnvägen fyra. Atchison, Topeka
& Santa Fé utlovade en rångaranti
på 50%. Henderson var nöjd, lik-
som Rollins. Att järnvägsbolaget
skulle gå på en ekonomisk smäll
var inte hans problem...
Rollins sade upp sin tjänst hos
Atchison, Topeka & Santa Fé re-
dan innan rånet, för att inte väcka
uppmärksamhet. Bolaget bekla-
gade att han ville gå, men då de
varit nöjda med hans tjänster be-
viljade de hans begäran om att få
behålla sitt privata tåg.

Själva rånet planerades i detalj.
Den 5:ejuni skulle de slå till. De
fyra männen inne i tågvagnen
hade i uppgift att döda de intet ont
anande vakterna från Henderson
Mine innan Cutler’s Station, där
”rånarna” under Duke Beaudeens
ledning slå till. Rånet skulle gå
snabbt, så fort att lokföraren och
eldaren inte skulle hinna uppfatta
vad som hände.

BRODERNS SVEK
Det Rollins och hans järnvägs-
detektiver inte räknat med var
den avundsjuka som kan uppstå
mellan syskon. Henderson Mine,
som guldlasten kom ifrån, 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, eller ens lösa
ut broderns spelskulder. Som
hämnd bestämde sig Paul för att
ta de pengar han anser sig ha rätt
till. På Roberts kontor hittade han
utförliga detaljer om den stora
guldtransport som skulle gå med
Atchison, Topeka & Santa Fés
godståg. Paul 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. Paul skulle
förse ligan med insidertips i utbyte
mot hälften av bytet. De nappade.

”FEL” RÅNARE
Den 5:e juni 1882 rånades myc-
ket riktigt Atchison, Topeka &
Santa Fés godståg med en guld-
last värd $200.000. Men av fel rå-
nare. Lee Clifford och hans band
hade planerat sitt överfall strax
innan Cutler’s Station. Det gjorde
att de slog till bara någon kvarts
ritt från den plats där Beaudeen
och hans män väntade på att tå-
get skulle komma och bli rånat.
På väg till Cutler’s Station blev
tåget en aning försenat, vilket fick
vakterna därinne att tro att tåget
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kört längre än det hade gjort. De
satte därför igång med sin del av
rånet och dödade de fyra vakterna
från Henderson Mine. Då Clifford
och hans män stoppade tåget bör-
jade de fyra kvarvarande vak-
terna lasta ut guldet, samtidigt
som de frågade varför de tagit så
lång tid på sig. Clifford och hans
män hann uppfatta att fyra vak-
ter låg döda inne i tågvagnen.
Vakterna upptäckte dock snart sitt
misstag och en vild eldstrid utbröt.
Clifford fick se två av sina män
bita i gräset, medan ligan sköt ner
de återstående vakterna. Två dog
och två sårades svårt. Därefter för-
svann Cliffordligan från platsen
med allt guld.

ALLA VITTNEN DÖR
Beaudeen och hans män anar oråd
och rider för att möta tåget. De
blir oerhört förbannade när de
upptäcker att de blivit snuvade på
guldet, och än mer upprörda då
lokföraren och eldaren börjar
ställa obehagliga frågor om det
inträffade. De dödar därför de
båda, så att inga vittnen kan kom-
ma med besvärliga frågor. Även
dessa mord skylls på rånarna, som
vakterna redan känt igen och
identifierat som Cliffordligan.

EFTERLYSNINGAR
Rollins vill inte ha några vittnen i
livet som kan berätta om de märk-
ligheter som omgav rånet. Därav
följer att han vill se alla rånare
döda. Därför skickar han ut grup-
per med järnvägsdetektiver, noga
utvalda bland dem han litar på,
som skall spåra och döda rånarna.
Han övertygar också järnvägs-
bolaget att det ligger i deras in-
tresse att markera hårt mot tåg-
rånarna genom att utöka belö-
ningarna kraftigt. De rekordhöga
efterlysningssummorna hamnar
på $10.000 för ledaren Lee Clif-
ford, de båda andra – Jonah Jen-
kins och Chris  Steele – blir efter-
lysta för $5.000 var. Dessutom ut-
går en belöning på $20.000 till den
som återbördar bytet.

De stora summorna 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.

GÖMSTÄLLET
Under tiden har rånarna gömt
guldet. $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 vis-
tats i Silver 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.

STEELES DÖD
Rånarna delade på sig tämligen
snabbt efter rånet. Redan efter en
vecka hade lyckan vänt för två av
dem.
Chris Steele hade begett sig till sin
gode vän Brad West, som hade en
liten gård strax utanför Santa Fé.
Steele var den förste som åkte fast.
Beaudeen har haft Santa Fé som
sin bas, platsen han utgått ifrån.
Så han kände mycket väl till West.
Tillsammans med ytterligare
några järnvägsdetektiver tog han
sig dit. De båda männen i stugan
överrumplades. West bands fast
därinne, varpå alla fönster och
dörrar spärrades innan Beaudeen
tände eld. Steele kunde ingenting
göra för att rädda sin vän, utan
tvingades åhöra hans dödskamp.
Därefter vände sig Beaudeen till

Steele och erbjöd honom att välja
död: en snabb och smärtfri med
ett skott i pannan, eller en utdra-
gen och kvalfull som den West
precis genomlidit. Priset för den
lätta döden var att berätta var
guldet fanns, vilket en knäckt
Steele omedelbart gjorde. Varpå
han sköts mitt emellan ögonen och
lämnades död på marken.

EN OSANNOLIK
REVOLVERMAN
Beaudeen och hans män kände
inte till det, men ytterligare en
man fanns i närheten då de kom
till Wests gård. Det var den miss-
lyckade spelaren Reginald Frost
som var på väg dit för att snylta
ett mål mat eller två, och kanske
lite sprit, av sin kamrat Brad
West. De var inga nära vänner,
men hade träffats tillräckligt ofta
för att han skulle hoppas på tu-
ren. Reginald är dock en feg man,
så då han hörde upprörda röster
red han åt sidan och gömde sig
ordentligt.
På avstånd såg han vad som
hände. Han kände igen Beaudeen,
som brukar vara i Santa Fé, och
såg hur han höll fast en man sam-
tidigt som Wests gård brann ner
till grunden. Därpå riktade Beau-
deen en revolver mot mannens
huvud, de pratade med varandra
och sedan tryckte Beaudeen av.
Mannen sjönk livlös ihop. Regi-
nald har ingen aning om vad de
pratade om, han låg utom hörhåll.
Först flera timmar efter att Beau-
deen gett sig av vågade Reginald
sig fram. Han såg att han ingen-
ting kunde göra för West. Först nu
kände han igen den döde som
Chris Steele, en man med ett pris
på $5.000 på sitt huvud. Efter en
stunds funderande beslöt han sig
för att lägga beslag på liket för
egen räkning, utfattig som han var
kunde han behöva pengarna.
Alltsedan dess har han levt livets
glada dagar i Santa Fé, han strör
pengar omkring sig. Och utmålar
sig själv som revolverman, snabb
nog att besegra Chris Steele.
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JENKINS HISTORIA
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 Chris Steele.
Några dagar tidigare hade han
lämnats in död av någon ömfoting
som håller till i Santa Fé. Kincaid
kunde inte för sitt liv förstå hur
mesen som hämtat ut belöningen
skulle ha kunnat 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
och hans män till Desert Junction,
där de hoppades att Lee Clifford
skulle dyka upp.
Jenkins åtalades och dömdes till
döden. Dagen för hängningen var
han ännu ovetande om Cliffords
öde, utan hoppades att hans kam-
rat skall komma och rädda honom
undan snaran. Hjälpen kom från
ett helt annat håll än han anat...

GULDET FLYTTAS
Beaudeen och hans män hämtar
guldet i Broken Hill. De transpor-
terar det till Deming, där de las-
tas på Rollins privata tåg. Ett dus-
sin män stannar och bevakar det.

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 mördarna (Beaudeens
män) från Santa Anna. I sporr-
sträck lämnade de två männen i
grå långrockar staden. Inget upp-
båd bildades 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
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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 heter Hank Over-
ton och finns i Santa Fé.

EL SERPIENTE
Fler var intresserade av kistan...
Rollpersonerna klarade en eldstrid
med några av El Serpientes mexi-
kanska banditer 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. Bron hade minerats
av en gammal kamrat till John
Doe, den halvtokige guldgrävaren
Joe Hopeful. Hopefuls gruva låg
på andra sidan bron. Allt byggma-

terial han behövt har han stulit
från järnvägen, även slipers till
värn och stöttor.

VÄLKOMST-
KOMMITTÉN
Vid Desert Junction väntade den
brutale prisjägaren Kincaid och
hans anhang. Kincaid har sedan
tidigare en hel del otalt med både
Holden och Doe. Han förväntade
sig inte att träffa dem där, det var
Lee Clifford han väntade på. Då
han såg kistan förstod han dock
vem som låg i den. Det blev en
eldstrid, där rollpersonerna 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 har skymtat även fortsätt-
ningsvis, men har undvikit att
komma i närkontakt med roll-
personerna.

$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 Stee-
le lämnats in död. Den tredje rå-
naren, 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 guldet, tillsammans
med några lojala vakter och en
gatlinggun. Officiellt är de ute ef-
ter att ta fast rymlingen, men vill
ha guldet för egen räkning.

JENKINS BEFRIAS
Rollpersonerna bestämde sig mot-
villigt för att frita Jenkins, för att
ha en chans att lägga beslag på
guldet. Deras strategi fungerade
utmärkt och de fick med sig Jen-
kins därifrån. Jenkins var dock
allt annat än inställd på att dela
guldet med dem...

UPPBÅDET AGERAR
Dagen efter fritagningen har roll-
personerna stannat till hos Hold-
ens tidigare vicesheriff John
Cullen. På hans ranch proviante-
rar dem, och byter till utvilade
hästar. Då hinner Robert Hender-
son och hans uppbåd ikapp dem.
Uppbådet börjar belägra ranchen
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och gör sig till och med klara att
tända eld på boningshuset då roll-
personerna gör en utbrytning. De
klarar sig undan därifrån, men
dödar ett flertal vakter under den
korta striden.

NYA FÖRFÖLJARE
Dagen efter upptäcker de till sin
irritation att fortfarande är för-
följda. Denna gång är det sheriff
Frasier, fängelsechef Ward och
några vakter som skuggar dem.
Rollpersonerna undviker en kon-
frontation med lagens officiella
representanter och försöker skaka
av sig förföljarna.

BAKHÅLL I CORTEZ
Prisjägarnas tålamod med Jenkins
börjar bli på upphällningen, och
blir inte bättre då han lurar dem i
bakhåll. Han får några av de mest
kända prisjägarna som finns att
rida rakt in i de laglösas fristad.
Självfallet utbryter skottlossning,
som rollpersonerna dock går seg-
rande ur. Därefter tvingar de Jen-
kins att föra dem till guldet, och
denna gång leder han dem rätt.

BROKEN HILL
Guldet gömdes i spökstaden
Broken Hill. Innan de hinner leta
efter guldet upptäcker de dock
ännu fler grå långrockar (Beau-
deens män, men det vet inte roll-
personerna) som lagt sig i bakhåll
för dem. Efter en hård strid upp-
täcker de att allt guld är borta. En
av de döende revolvermännen be-
rättar för dem att ”Översten har
tagit guldet”, men det är allt. Jen-
kins ser dessutom att en av män-
nen har Chris Steeles fickur.

FLYKT UNDAN
RÄTTVISAN
Då de kommer upp ur gruvan
upptäcker de hur sheriffen och
fängelsechefen kommit ifatt dem.
Och börjat montera upp en
gatlinggun. De flyr därför hals
över huvud från platsen.

EL SERPIENTE IGEN
El Serpiente och hans män befann
sig i närheten av Broken Hill då
de hörde skottlossningen. De hin-
ner inte fram i tid för att se roll-
personerna, däremot för att se ett
vapen de vill ha – en gatlinggun.
De besegrar Frasier, Ward och
deras vakter tämligen enkelt. Då
får de mer än gatlinggunnen, de
får dessutom höra att rollperson-
erna precis försvunnit med guld
för $200.000.
Detta gör rollpersonerna till hög-
vilt för de mexikanska banditerna.
De är redan förbannade efter de-
ras tidigare möten,  och inte minst
på Juan Angelo, El Serpientes
hatade bror. El Serpiente har män
som håller uppsikt i alla större stä-
der i området. Så fort de får klart
sig var rollpersonerna är och vart
de tänker ta sig och på vilket sätt
har de order att kontakta honom.

KINCAID I LIVET
Kincaid och fyra av hans män har
börjat återhämta sig och är på väg
till Santa Fé. Den enda ledtråd
han har är Steele, och han tänker
ta sig till Wests gård för att se om
denne vet någonting.

LEDTRÅDAR
Rollpersonerna har några lösa
ändar de kan börja nysta i. De är:

SSSSSTEELESTEELESTEELESTEELESTEELES     GÖMSTÄLLEGÖMSTÄLLEGÖMSTÄLLEGÖMSTÄLLEGÖMSTÄLLE

De är på väg mot Brad Wests
gård. Vet han mer om vad som
hänt och var guldet är? Då han är
död och gården nerbränd kommer
det inte att ge så mycket...

VVVVVAPENSMEDENAPENSMEDENAPENSMEDENAPENSMEDENAPENSMEDEN H H H H HANKANKANKANKANK O O O O OVERVERVERVERVERTONTONTONTONTON

Kan berätta att Beaudeen köpt
vapen åt alla järnvägsdetektiver,
men bara kvalitetsvaror åt några.

SSSSSTEELESTEELESTEELESTEELESTEELES     BBBBBANEMANANEMANANEMANANEMANANEMAN R. F R. F R. F R. F R. FROSTROSTROSTROSTROST

Kan berätta att han sett Beaudeen
tända eld på Wests gård och skjuta
Steele efter att de talat med var-
andra. Hörde inte samtalet. Frost
kommer inte att vilja berätta san-
ningen då andra hör, utan helst i
enrum. Feg, viker sig för hot.

HÄNDELSER
När äventyret börjar har roll-
personerna tagit fasta på de få led-
trådar de har. Till att börja med
vet de att den ende som kan ha
berättat var guldet fanns var
Steele, därför kan det vara en bra
idé att tala med Brad West, kam-
raten han skulle gömma sig hos.
Gruppen av rollpersoner består av
fyra prisjägare och den kriminelle
Jonah Jenkins, tidigare medlem i
Cliffords liga och en man som kan
ha ledtrådar till vart guldet tagit
vägen.
Stämningen inom gruppen bör
vara 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. Det
finns inte mycket som talar för att
de kommer att dela broderligt när
guldet hittats... En uppgörelse
dem emellan på slutet är både
möjlig och önskvärd.

EN SVART RUIN
Då rollpersonerna kommer fram
till Brad Wests gård upptäcker de
att det enda som återstår av den
är en svart ruin. Gården har brun-
nit ned till grunden, för drygt en
månad sedan. Undersöker de om-
rådet upptäcker de snabbt att el-
den var anlagd. Ett flertal perso-
ner har varit här sedan det brann.

GAMLA BEKANTA
Då de skall ge sig av från platsen
möter de en gammal bekant, en
man de nästan trodde var död. Det
är prisjägaren Kincaid och fyra av
hans män som åter är på benen,
efter att ha tvingats ta det lugnt
efter deras senaste möte (roll-
personerna sköt ner dem vid Des-
ert Junction i äventyret En kista
full med dollar). Nu har Kincaid
följt upp den enda ledtråd till gul-
det de har: Steele. Kincaid vill ha
strid, men nu har rollpersonerna
övertaget och möjlighet att välja
position först.
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stadens nöjesliv, bäst trivs han på
saloonen Trails End. Därinne hål-
ler han hov för alla som vill höra.
Han berättar gärna för alla som
vill veta hur han, Reginald Frost,
av en slump stötte ihop med den
efterlyste Chris Steele. Han bru-
kar erkänna att han var en lite
smula berusad, och därför tog mer
illa vid sig än han borde gjort då
Steele förolämpade hans mor.
Uppretad drog han sitt vapen och
sköt, Steele hann inte ens blinka.
Han blir lite snabbare och Steele
lite långsammare varje gång han
berättar historien... Han belönar
rätt typ av imponerade kommen-
tarer med att bjuda på sprit.
Av detta följer att han ogärna för-
lorar ansiktet inför alla dem som
hört hans skrönor om vilken skick-
lig revolverman han är. Kommer
rollpersonerna dit och ställer en
massa frågor blir han märkbart
nervös, men kommer ogärna att
frångå den officiella historien så
länge andra hör. Han kommer att
berätta mer och hellre om de har
vett på att försöka fråga honom
diskret, kanske Clarissa försöker
charma honom eller Juan Angelo
erbjuder honom att bikta sig... Då
Reginald är en mycket feg man
kommer han att berätta allt han
vet om han får en revolver mot
huvudet, men det är att skaffa sig
en ovän i onödan.
Det Reginald Frost har att berätta
är att Steele dödades av Beaudeen
och hans så kallade järnvägs-
detektiver efter att de tänt eld på
Brad Wests gård. Först pratade
Steele, men Frost vet inte vad han
kan ha sagt. Frågar de mer om
Beaudeen kan han berätta att det
är en obehaglig typ som arbetar
åt järnvägen. Han brukar ofta
vara i Santa Fé, men nu är det ett
tag sedan sista han såg honom.

JÄRNVÄGSBOLAGET
De uppgifter rollpersonerna fått
av vapensmeden Hank Overton
och Reginald Frost borde få dem
att vilja prata mer med Beaudeen.
Då de vet att han arbetar för järn-
vägsbolaget borde deras kontor bli

SANTA FÉ
Efter mötet med Kincaid är det
dags att ta sig in i Santa Fé. Detta
är en av de äldsta städerna i hela
området. Det är en stor stad med
flera tusen invånare. Alla hus är
byggda i adobe och katedralen
dominerar staden. Staden ligger
ovanligt högt, vilket bland annat
medför att alkohol ger större ef-
fekt här än i många andra städer...
Nedan beskrivs ett antal möten.
Om en del av dem överhuvudta-
get blir av beror på spelarnas age-
rande, medan däremot mötet med
Pinkerton skall bli av. Däremot får
du som spelledare gärna välja
bästa möjliga tillfälle för det.

VAPENSMEDENS KUNDER
Vapensmeden Hank Overton kän-
ner igen såväl John Doe som
Frank Holden. Han visar tydligt
att han ogillar Doe, men svarar
ändå på de frågor som ställs. Det
han kan berätta är att han själv-
fallet känner igen sitt eget arbete
i det vapen Cliffords mördare an-
vände. Vapnet hade beställts av
Duke Beaudeen tillsammans med
flera andra, bara en handfull var
dock lika utsökt hantverk. Han
kan också berätta att Beaudeen
arbetar åt järnvägen – Atchison,
Topeka & Santa Fé. Han skall tyd-
ligen ansvara för säkerheten, att
ingen rånar tågen eller deras pas-
sagerare.

PINKERTON PÅ BESÖK
Jaques Gauthier kommer att söka
upp rollpersonerna i Santa Fé.
Helst skall han redan vänta på
deras rum då de kommer tillbaka
dit, men annars söker han andra
vägar. Gauthier utstrålar lugn och
säkerhet. Han berättar att han
följt deras förehavanden under en
tid och att det nu är dags för en
pratstund.
Gauthier konstaterar att han vet
att rollpersonerna är ute efter gul-
det som försvann vid tågrånet,
vilket även han är. Han föreslår
därför att de skall göra sällskap
hädanefter. Om de är tveksamma

eller negativa, vilket de borde
vara, kommer han att försöka
övertala dem. Han konstaterar att
han som sagt följt deras föreha-
vande på senare tid, och att det
inte varit någon snygg hantering.
Väldigt många har dött då de bru-
tit mot lagen.
I detta skede visar han upp efter-
lysningsaffischerna på dem. Det
borde komma som en kalldusch
för dem – det är inte bara efter-
lysta, dessutom ligger belöning-
arna på flera tusen dollar per man.
Gauthier berättar att Robert Hen-
derson ligger bakom såväl efter-
lysningarna som belöningarna.
Men om de är redo att samarbeta
kan affisherna rivas, istället för att
sättas upp precis överallt i områ-
det. Valet är deras.
Mycket viktigt för spelledaren att
komma ihåg är att Gauthier för-
älskat sig djupt i Clarissa Mont-
pelier. Det finns ingenting han inte
skulle göra för henne...
Gauthier kommer i första hand att
vilja ha sina båda medagenter
med sig. I så fall är de lämplig
kanonmat i striderna längre fram.
Om rollpersonerna insisterar kan
Gauthier nöja sig med att själv
följa med.
Då det är klart att samarbetet blir
av kan Gauthier förse rollperson-
erna med en del information, t. ex.
vet han att Archibald Rollins var
överste under Inbördeskriget och
att snart skall sluta arbeta för järn-
vägen. De måste dock fråga för att
få svar, han berättar inget annars.

REGINALD FROST
Reginald Frost har på kort tid gått
från att vara en bland många
misslyckade spelare till att bli en
av Santa Fés mest framstående
profiler. Utan att egentligen ha
förändrats speciellt mycket... Han
är fortfarande i första hand en rik-
tigt dålig spelare, men en som
ännu har pengar kvar... $5.000 är
mycket pengar, mer än han hun-
nit sätta sprätt på hittills trots sina
försök. Alltsedan han lämnade in
Steele och fick ut efterlysnings-
pengarna har han levt högt ute i
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nästa anhalt. Här får de reda på
att Beaudeen är anställd som järn-
vägsdetektiv och just nu arbetar
med att utreda tågrånet. På kon-
toret tror de att han åkt för att
samtala med Rollins, som har sitt
kontor i Socorro. De upplyser glatt
om att bästa sättet att ta sig dit är
med tåg, och att de har tur då
nästa går bara två timmar senare.

TILL SOCORRO
Tågresan till Socorro är tämligen
händelsefattig trots att den tar en
halv dag. Tåget består av ett lok,
tre passagerarvagnar, en sovvagn,
en stallvagn, en postvagn och två
bagagevagnar (se kartor över vag-
narna i Westerns regelbok på si-
dan 117).
Väl i Socorro gör tåget ett två-
timmarsstopp för att passagerarna
skall kunna sträcka på benen
innan tåget fortsätter vidare söder-
ut (det är samma sträckning som
rollpersonerna tidigare tog från
Desert Junction till Socorro). Vid
järnvägens kontor här får de be-
skedet att Rollins har arbetat sin
sista dag där, och att han åkt till
Deming för att stämma av en del
om tågrånet med Duke Beaudeen,
bossen för järnvägsdetektiverna
innan han slutade. De får alltså
skynda sig tillbaka till stationen
och ta samma tåg igen, annars
dröjer nästa en vecka...
I Socorro lägger några av El Ser-
pientes män märke till rollperson-
erna. De ser att de köper biljett
till Deming och kliver på tåget,
varpå tre av de mexikanska ban-
diterna gör samma sak. Den fjärde
telegraferar El Serpiente som ar-
rangerar ett överfall längsmed
järnvägslinjen.

TÅG MOT DEMING
Rollpersonerna åker samma tåg
som tidigare, men är de riktigt
uppmärksamma upptäcker de tre
mexikaner som klev på i Socorro
och hela tiden håller sig väldigt
nära dem. Juan Angelo kan se att
det rör sig om åtminstone en per-
son som rider med El Serpiente.

ÖVERFALLET
Precis då de kommit in i Grant
County stannar tåget. El Serpiente
och hans män har saboterat räl-
sen för att tvinga tåget att stanna.
På höger sida om tåget står sex
banditer med Winchestergevär, på
den vänstra har han ställt upp sin
gatlingkulspruta omkring 100
meter från tåget, så att han kan
skjuta längsmed tågsidan. Tre
man är avdelade för att skjuta
med kulsprutan, ytterligare fem
står beredda med gevär. Det de
vill ha är enkelt: de vill att roll-
personerna kommer ut och över-
lämnar guldet till dem. Ingenting
rollpersonerna säger kan få El
Serpiente att tro att de inte har
något guld... Han är dessutom oer-
hört arg på dem sedan deras se-
naste möte (se En kista full med
dollar), då de dödade flera av hans
män. Han kommer inte att låta
dem går härifrån med livet i be-
håll.
Det blir en brutal och blodig his-
toria då banditerna öppnar eld
mot tåget och passagerarna. Flera
dör, inte minst de som försöker
springa ut med uppsträckta hän-
der. Har Gauthiers båda under-
huggare, Pinkertondetektiverna
följt med så här långt kan gott en
av dem stupa i striden. Gauthier
kommer att agera mycket beskyd-
dande mot Clarissa, självuppoff-
rande om det krävs. Han tänker
inte låta henne komma till skada
i banditernas attack.
Är Juan Angelo klädd som präst
kommer flera att be om syndernas
förlåtelse, vilja bikta sig för att
kunna dö med rent samvete samt
vädja till honom om att han skall
prata med banditerna och få dem
att ta sitt förnuft till fånga.

DEMING
Oavsett hur de löser situationen
med El Serpiente blir de tvungna
att ta sig den sista biten av vägen
till Deming utan tåg. Har de inte
själva sina hästar i stallvagnen
kan de kanske ta någon annans
häst.

Väl i Deming kommer nästa kall-
dusch. Rollins är på väg därifrån
i sitt privata tåg tillsammans med
Beaudeen, deras närmaste män
och guldet. Exakt hur den här sce-
nen skall se ut är upp till spel-
ledaren; antingen ser de ett tåg
precis ge sig av från stationen och
några män i grå långrockar om-
bord på det (för att förstå att de
borde sätta efter det), eller också
kommer tåget att starta först då
rollpersonerna frågar efter Rollins
och någon pekar mot hans tåg.

TÅGJAKT
Nu har de bråttom. Det finns en
corral intill stationen. Byter de till
två hästar per person kommer de
att vinna tid, i annat fall tjänar
de mer på att höja farten och sätta
efter tåget direkt. Beaudeen upp-
täcker att de är förföljda av roll-
personerna och avdelar åtta man
att hålla koll bakåt. Tre i taget kan
stå på balkongen längst bak i tå-
get och skjuta mot rollpersonerna
som rycker allt närmre. Låt det
vara svårt och svettigt för dem att
lyckas ta sig upp på tåget. Finns
det fortfarande kvar en pinkerton
utöver Gauthier kan han stryka
med här.

VAGNEN KOPPLAS LOSS
Då rollpersonerna äntligen lyck-
ats kriga sig ombord på den sista
vagnen kommer nästa kalldusch:
den vagnen håller på att kopplas
bort från resten av tåget. Om de
lyckas kasta sig över på tåget el-
ler inte är upp till deras ageranade
och din bedömning som spel-
ledare. Utöver Beaudeen och Rol-
lins finns fyra man kvar på tåget
som försvinner bort.

UR SPÅR
Tåget kommer dock inte långt...
Joe Hopeful har stulit mer mate-
rial från järnvägen, nu slipers från
rälsen. Vilket får tåget att spåra
ur. Då alla har lyckats komma på
fötter är det dags för den stora
uppgörelsen med detta äventyrs
skurkar. Guldet finns på tåget –
vinnaren tar allt.
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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 Santa Fé. Denna stad
ligger en bra bit norrut på kar-
tan, men är inte utsatt då de
händelser som utspelar sig här
är helt fristående. Vägen däri-
från händer det ändå ingen-
ting på.

SOCORRO
Huvudstaden i Socorro County,
och den plats där Archibald Rol-
lins har sitt kontor, från vilket han
styr över Atchison, Topeka och
Santa Fé. Även om det inte är så
länge till, han har sagt upp sig och
kommer att sluta under äventyret.

Socorro County Jail ligger någon
timmes ritt utanför staden.
Just nu finns ingen fungerande lag
i Socorro. Countysheriff Frasier
har precis dödats av El Serpiente,
vilket ännu inte blivit känt.

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

Santa Fé - Socorro 5
Socorro - Cortez 4
Cortez - Broken Hill 0,5
Cortez - Desert Juction 4
Socorro - Silver Rock 5
Silver Rock - Cortez 2
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ROLLINS PRIVATA TÅG
Archibald Rollins reser som det anstår en järnvägsbaron – i
sitt eget privata tåg. Där det bland många anses som yttersta
lyx att ha en egen vagn har Rollins lok, en vagn åt sina män
och sin egen lyxigt inredda privata vagn. Här har inga utgif-
ter sparats, bara det bästa har varit gott nog. Ädelträ blan-
das med eleganta speglar, allting genomsyras av dyra råva-
ror i kombination med bästa tänkbara hantverk.

Inte mer plats än guldet tar har han valt att stapla guld-
tackorna under sin egen säng, så att ingen kan råka ta nå-
gon för egen räkning.

ROLLINS PRIVATA VAGN
1. B1. B1. B1. B1. BALKONGALKONGALKONGALKONGALKONG

Dörren in till vagnen hålls för det
mesta låst, utom vid det fåtal till-
fällen Rollins får för sig att gå ut
och ta sig en nypa luft. Här står
två män i grå långrockar på vakt.

2. R2. R2. R2. R2. ROLLINSOLLINSOLLINSOLLINSOLLINS     STRIKTSTRIKTSTRIKTSTRIKTSTRIKT     PRIVPRIVPRIVPRIVPRIVAAAAATTTTTAAAAA     DELDELDELDELDEL

I denna del av tåget är så gott som
ingen välkommen. Beaudeen är
det enda undantaget, men inte ens
han är en vanlig besökare. Här har
Rollins sin arbetshörna med en se-
kretär och bokhylla som båda
snidats i mahogny. I kassaskåpet
förvarar han de $50.000 han sam-
lat på sig genom åren.
Rollins säng är bred, rymlig och
byggd i ek. Under sängen står fyra
trälådor som innehåller guld-
tackorna från rånet. Draperiet vid
sängen är alltid fördraget. En toa-
lett och en rymlig garderob ryms
också här.

3. V3. V3. V3. V3. VARDARDARDARDARDAAAAAGSRUMGSRUMGSRUMGSRUMGSRUM

I rummet finns tre bekvämma få-
töljer, en väggfast tvåsitssoffa, ett
runt bord och ett välfyllt barskåp.
Purpurfärgade gardiner hänger
för fönstren. På bordet ligger en
hög med tidningar från Socorro
och Deming. Samtliga innehåller
antingen artiklar om rånet mot
Atchison, Topeka & Santa Fé el-
ler rollpersonernas olika bedrifter.
Beaudeen brukar ofta befinna sig
i rummet. Två av Rollins mannar
brukar befinna sig i rummet eller
ute på balkongen för att hålla
vakt. De har ansvar för Rollins.

MANSKAPETS VAGN
1. B1. B1. B1. B1. BALKONGALKONGALKONGALKONGALKONG

Alla ingångar till detta tågs vag-
nar vaktas noga, så även denna.
Då vakterna på balkongen mitt
emot står ute behöver inte den här
bemannas, men då de är inne i
vagnen med Rollins får den bal-
kongen bevakning.

2. S2. S2. S2. S2. SITTPLAITTPLAITTPLAITTPLAITTPLATSERTSERTSERTSERTSER

Här finns sammanlagt 24 oerhört
bekväma sittplatser, av samma
kvalitet som förstaklasspassagera-
re brukar få. Det är ovanligt att
alla platser används. Då rollper-
sonerna jagar tåget finns till ex-
empel inte mer än åtta personer
totalt i denna vagn, inklusive de
som vaktar på balkongerna.
3. S3. S3. S3. S3. SOOOOOVKUPÉVKUPÉVKUPÉVKUPÉVKUPÉ

Vakterna får sova i bekväma två-
våningssängar. Här kan tolv man
sova samtidigt, någonting som är
helt uteslutet nu då endast tolv
vakter är med.
4. B4. B4. B4. B4. BALKONGALKONGALKONGALKONGALKONG

Då rollpersonerna jagar tåget står
först de vanliga två vakterna här.
Så fort de ser rollpersonerna kom-
ma stormande varnar de resten av
vakterna inne i vagnen. Då kom-
mer tre vakter i taget att stå här
och skjuta mot rollpersonerna
med sina Winchestergevär.
Det blir ingen lätt ritt för roll-
personerna, det gäller båda att
hinna ikapp tåget tillräckligt för
att kunna börja klättra ombord,
samtidigt som de måste avsätta tid
att skjuta mot vakterna...
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MORGAN KINCAID JAQUES GAUTHIER REGINALD FROST

Morgan Kincaid tycker själv att han
är rekorderlig, han har aldrig varit
otrevlig mot sina föräldrar (inte för
att han har sett dem på länge) och han
dödar bara för pengar, aldrig för att
han är grinig och tappar humöret ef-
ter att ha supit till som en del andra...
I begreppet att döda för pengarna
räknar han inte nödvändigtvis in
bara efterlysta, även dem som är i vä-
gen för att han skall få in pengarna
kan gå åt av samma anledning.
Kincaids hänsynslöshet har gjort ho-
nom fruktad i hela gränstrakten.
Ingen litar på honom, och det av goda
anledningar. Han brukar dock få in
rätt mycket pengar och är bra på att
göra av med dem igen så han har ald-
rig svårt att rekrytera folk.  Det är
mycket ovanligt att någon sätter sig
upp mot honom och hans band. Det
finns bara två, men de båda hatar han
intensivt. De båda prisjägarna Frank
Holden och John Doe har vid varsitt
tillfälle lurat honom på belöningar...

Reginald är en typisk gröngöling som
dragit västerut för att finna lycka,
kärlek och rikedom. Han har inte
lyckats. Han är en dålig spelare som
investerat i flera hopplösa projekt.
Då han red ut för att tigga mat av sin
kamrat Brad West för någon månad
sedan blev han vittne till sin väns
död. Beaudeen, ett välkänt ansikte i
Santa Fé, brände ned Wests gård in-
för ögonen på en främmande man
som hölls fast. Därefter utbytte män-
nen några meningar, varpå Beaudeen
sköt den andre och gav sig av med en
handfull män i grå långrockar. Frost
vet att Beaudeen arbetar för järnvä-
gen, hans uppgift är att förhindra rån
och liknande.
Reginald väntade några timmar
innan han vågade sig fram. Då såg
han att den döde var Chris Steele,
som var efterlyst för $5.000. Han tog
med sig den döde och hämtade ut be-
löningen. Han låtsas att det var han
själv som dödade Steele.

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

37  år; 170 cm; 75 kg, Bruna ögon; Brunt hår;
Födelseort; New York, New York; Högerhänt

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

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 55/65 55/65 55/65 55/65 55/65
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 0 Chock 4 Stridsvana 4

Vapen TC VS KV

Colt Frontier 30 32 22
Remington derringer 27 31 20
Knytnäve 25 25 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Akrobatik 5, Biljard 7, Dansa 10, Etikett 12, Finger-
färdighet 13, Första hjälpen 5, Försvar 8, Hasard-
spel 9, Kortspel 12, Köra Vagn 12, Läsa/Skriva 12,
Orientering 9, Rida 12, Räkna 15, Smyga/Gömma
sig 14, Språk/Spanska 10, Spåra 5, Teori/Adminis-
tration 10,Teori/Ekonomi 10, Uppmärksamhet 13,
Vältalighet 11

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

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
tills han lämnade landet 1867.
Han har fortsatt i Pinkertons tjänst
och är en av deras bästa agenter. Just
nu utreder han det stora tågrånet på
Hendersons uppdrag. Han skall
återta guldet och ta reda på om nå-
gon hjälpt rånarna med information.
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.
Jaques har förälskat sig i Clarissa
Montpelier. Det finns ingenting han
inte skulle göra för hennes skull.

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

33 år; 176 cm; 83 kg, Bruna ögon; Svart hår;
Födelseort; San Antonio, Texas; Högerhänt

FYS 15 STY 14 KOR 10 MOT 20 SNA 20
INT 10 BIL 8 SDP 14 VAK 18

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 27/264 27/264 27/264 27/264 27/264
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 5 Chock 19 Stridsvana 17

Vapen TC VS KV

Hagelbössa 54 50 23
Colt Peacemaker 44 45 23
Knytnäve 42 40 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Akrobatik 15, Första Hjälpen 15, Försvar 20,Juri-
dik/Civil 8, Kortspel 13, Köra Vagn 18, Ledarskap
11, Läsa/Skriva 10, Orientering 18, Rida 19,
Räknelära 15, Simma 9, Smyga/Gömma sig 20,
Språk/Spanska 10, Sprängämnesteknik 13, Spåra
20, Telegrafera 10, Teori/Vapen 10, Uppmärksam-
het 16, Ö/Öken 15, Ö/Berg 12
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EL SERPIENTE DUKE BEAUDEEN ARCHIBALD ROLLINS

Duke Beaudeen är bara ett av flera
namn han använt sig av genom åren,
då det hettat till har han ofta sett sig
tvungen att ta ett nytt. För trots allt
djävulstyg han ställt till med genom
åren har han aldrig tvingats betala
för det. Ingen kula har sårat honom
och ingen lag tagit fast honom. Djä-
vulen tar god hand om de sina...
Inget uppdrag har någonsin varit för
brutalt eller ondskefullt för honom,
tvärtom. Han älskar att se männis-
kors ångest och förtvivlan, eller de-
ras patetiska försök till hjältemod.
Han har hyrt ut sina tjänster som
skarprättare till alla kunder som be-
talat. Ofta har han bränt folk levande
i samband med bestraffningar och
upprensningsaktioner. Sanningen om
hans härjningar är för smärtsam för
de flesta, därför har flera dåd avskri-
vits som olyckor och blixtnedslag.
Han är Rollins närmaste man. De
inledde sitt samarbete under kriget,
och återupptog det för tre år sedan.

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 ryckte han
som blivit utbildad vid West Point in
som officer. Han blev överste innan
sydstatsrebellernas artilleri slet av
hans vänstra ben i höjd med knäskå-
len vid slaget om Antietam. Bensåga-
ren gjorde sitt och han skickades
hem. Sedan dess går han med krycka.
Med hjälp av utmärkta kontakter
bland officerarna och kunskaper som
järnvägsingenjör fick han anställning
som järnvägsbaron. Han omger sig
med en del av sina män från kriget,
flera av dem är anställda järnvägs-
detektiver. I deras ögon är han ännu
överste Rollins, ingenting annat.
Guldet ser han som sin pension. Till-
sammans med sina närmaste män
tänker han dra sig tillbaka till Kali-
fornien och bara njuta av livet.

El Serpiente har aldrig tvekat om vad
han skulle bli, självfallet var det ban-
dit. Och lika självklart var det att han
och ingen annan skulle leda bandet.
Han har nämligen det som krävs –
total hänsynslöshet. Den ende El
Serpiente någonsin brytt sig om är sig
själv. Ända sedan han var liten har
han terroriserat sin omgivning, inte
minst sin familj och sina syskon.
El Serpiente var ett öknamn, vad folk
sade bakom hans rygg och spottade.
Samtidigt föredrar han det framför
namnet hans föräldrar gav honom –
han känner sig inte som någon Ra-
fael Angelo... Då han var 15 år slog
han ihjäl sin far då han var berusad
och var tvungen att fly hembyn.
Det var det bästa han har gjort, en-
ligt honom själv. I Chihuahua kom
han snabbt i kontakt med andra som
var lika brutala som han själv. Efter
ett tag insåg han att gränsen mot USA
var lönsam, här fungerar ingen lag
och han och hans band kan härja fritt.

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

55 år; 177 cm; 72 kg, Grå ögon; Grått hår;
Födelseort; Sulphur Springs; Högerhänt

FYS 13 STY 11 KOR 14 MOT 20 SNA 20
INT 15 BIL 10 SDP 20 VAK  17

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 35/166 (B 35/166 (B 35/166 (B 35/166 (B 35/166 (BEAEAEAEAEAUDEENUDEENUDEENUDEENUDEEN)))))
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 5 Chock 24 Stridsvana 20

Vapen TC VS KV

Colt Peacemaker 58 56 25
Winchester -76 50 50 23
Knytnäve 47 40 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Akrobatik 14, Fingerfärdighet 16, Första Hjälpen
15, Försvar 20, Hasardspel 10, Juridik/Civil 11,
Kortspel 15, Köra Vagn 16, Ledarskap 14, Läsa/
Skriva 10, Militär Excercis 16, Orientering 15, Rida
21, Räknelära 15, Smyga/Gömma sig 15, Spåra
16, Teori/Armén 10, Teori/Vapen 15, Uppmärksam
het 16, Vapendrill/revolver 21, Överlevnad/Berg 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

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

39 år; 172 cm; 90 kg, Bruna ögon; Svart hår;
Födelseort; Santa Cruz, Mexiko; Högerhänt

FYS 13 STY 14 KOR 20 MOT 18 SNA 18
INT 10 BIL 6 SDP 10 VAK 15

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 15/178 15/178 15/178 15/178 15/178
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 4 Chock 13 Stridsvana 12

Vapen TC VS KV

2 Colt Frontier 42 43 22
Winchester -73 37 34 20
Oxpiska 38 30 20
Knytnäve 47 38 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Akrobatik 10, Dansa 10, Försvar 15, Hasardspel
7, Kortspel 11, Köra Vagn 14, Ledarskap 14, Läsa/
Skriva 5, Orientering 10, Religion 8, Rida 19,
Räknelära 10, Smyga/Gömma sig 14, Språk/Eng-
elska 10, Spåra 12, Upp-märksamhet 13, Vapen-
drill/revolver 19, Ö/Berg 16



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

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

John Doe

$2.000
utbetalas av Henderson Mine

för gripandet av

DÖD ELLER LEVANDE

Robert Henderson
Henderson Mine

Efterlyst för mord
samt medhjälp till

Jonah Jenkins flykt



REWARD

Frank Holden

$2.000
utbetalas av Henderson Mine

för gripandet av

DÖD ELLER LEVANDE

Robert Henderson
Henderson Mine

Efterlyst för mord
samt medhjälp till

Jonah Jenkins flykt



REWARD

Juan Angelo

$2.000
utbetalas av Henderson Mine

för gripandet av

DÖD ELLER LEVANDE

Robert Henderson
Henderson Mine

Efterlyst för mord
samt medhjälp till

Jonah Jenkins flykt



REWARD

Jonah Jenkins

$2.000
utbetalas av Henderson Mine

för gripandet av

DÖD ELLER LEVANDE

Robert Henderson
Henderson Mine

Efterlyst för rån, mord
samt flykt från sin avrättning.



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


