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Din far har gått bort. Stopp. Begravningen äger rum sönda-
gen den 30 april. Stopp. Testamentet läses upp efteråt. Stopp.
Randall McLaren, advokat. Stopp.

Telegrammet var kort och koncist, helt utan känslor. Du kände
desto mer, och det var aldrig någon tvekan om att du skulle
åka hem, träffa dina syskon och återse ditt föräldrahem. Går-
den var inget märkvärdig, med en del sneda vinklar och ett
tak som alltid tycktes läcka någonstans. Stallet var inte mycket
bättre, när Colorados bittra vindar tog i var det dragigt och
kallt därinne. Marken var riktigt bördig idag, men du kunde
ännu minnas allt arbete ni haft med att få bort träd, stubbar
och stora stenar. Trots att du aldrig egentligen velat bo där
och bruka jorden permanent var det ändå din plats på jor-
den, din fasta punkt du alltid kunnat återkomma till och vila
ut på oavsett vad annat som hänt. Dina vänner hade ofta
följt med. Ni hade haft många trevliga stunder tillsammans
med din far, men nu var det slut. Du hoppas dock att de tän-
ker följa med dig tillbaka till Colorado ännu en gång, för att
hedra hans minne.

DIN PLATS PÅ JORDEN
TEXT: TOVE & ANDERS GILLBRING BILD: HÅKAN JONSSON

��

INTRO
Din plats på jorden är ett fristående
äventyret till rollspelet Western.
Äventyret har producerats för
LinCon 2007. Längst bak finns fem
färdiggjorda rollpersoner, speciellt
framtagna för detta äventyr, men
det fungerar även att vara fyra som
spelar.
Din plats på jorden utspelar sig i
Colorado 1876. Spelarna har ut-
rymme för improvisation och roll-
spel, samtidigt som det finns några
nyckelscener vi vill ha med. Det
hjälper att fånga stämningen om
du tänker på dessa som scener i en
film.
Avslutningsvis hoppas vi att ni får
kul när ni spelar - både du som spel-
ledare och spelarna. Det är för er
skull vi skrivit äventyret!
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REGLER
Spelarna behöver inte ha spelat
Western förut, eller ha någon kän-
nedom om regelsystemet, för att
fullt ut kunna spela detta (eller nå-
got av våra) konventsäventyr. Där-
emot kan det vara bra att ge de spel-
grupper som inte känner till spelet
sedan tidigare en väldigt kort in-
troduktion, så att siffrorna på roll-
formuläret får någon som helst re-
levans 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 all-
mänhet ser på dem. Siffran varie-
rar mellan 1 och 100 och kan grovt
delas upp enligt följande:

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

21-40 Ökänd; illa sedd, brutal,
farlig, 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 be-
römda 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 (VAPENSNABB-
HET).
Många har inte mer än 10 på nå-
got av värdena. Det gäller till ex-
empel 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 HANDLINGAR). Den som
har flest börjar, därefter agerar alla
som har lika många HANDLINGAR

samtidigt då man går neråt i
HANDLINGSOMGÅNGARNA.

HUR MAN LYCKAS
Grunden i hela spelsystemet är en
OBEGRÄNSAD T20. Så fort rollper-
sonerna behöver se om de lyckats
med någonting de försöker genom-
föra slår de en T20. Ju högre resul-
tat 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 lägger
ihop tärningsresultatet med det
värde de utgår från (FÄRDIG-HETS-
NIVÅN - FN - på sina olika FÄRDIG-
HETER, eller EGENSKAPSVÄRDET). Är
det någonting busenkelt behöver
de ofta inte ens slå, är det någon-
ting riktigt otroligt svårt kan de be-
höva få 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 – FUMMELSLAGET.
Återigen är det en T20 som skall
slås, där det gäller att slå så högt
som möjligt – en 1:a nu är rena ka-
tastrofen, medan 20 tar bort
FUMMELN och innebär att resultatet
av tärningsslaget blev värdet +1.

BAKGRUND
Äventyret börjar lördagen den 29
april 1876 i Carlton City, Colorado.
Bröderna Gabriel och Jesse anlän-
der till sin familjs gård utanför sta-
den, tillsammans med Marcela
Ramírez och Jayson Colby. De
möts av den äldsta brodern Gideon.
Bröderna har inte varit hemma på
åtta år och anledningen till att de
kommer hem nu är att Gabriels
biologiska och Jesses adopterade
far Abel Brandt har dött. Gideon
hittade honom skjuten på gården
när han anlände på morgonen.
Pappan ska nu begravas och släk-
ten samlas.
Gabriel och Jesse lämnade staden
för åtta år sedan efter att de hade
hamnat i bråk med bröderna Carl-
ton som styr staden. Två av brö-
derna, Tyler och Duane, försökte
lyncha Jesse för att han, en svart
man, umgicks med en vit kvinna
och Gabriel stoppade dem. Duane
dog och Tyler skadades i benet.
Gabriel frikändes i rättegången
som följde tack vare att stadsherif-
fen Henry Miller och advokaten
Randall McLaren vittnade till hans
fördel. Bröderna tyckte dock att det
var bäst att lämna staden för att
undvika mer bråk.

DE SENASTE 8 ÅREN
Mycket har förändras sedan Ga-
briel och Jesse lämnade hemmet.
Den första förändringen de märker
är att staden har bytt namn från
Walker till Carlton City. Bröderna
Carlton har tagit över mycket mer
av staden sedan sist. Äldsta brodern
Lee Carlton är borgmästare och
har planer på att bli vald till sena-
tor när Colorado blir territorium
om ett par månader. Mellanbrodern
Wesley Carlton har tagit över pos-
ten som stadssheriff sedan hans fö-
regångare blev dödad i ett bakhåll.
Wesley var den som sköt honom
och han har inte lagt ner någon
större möda på att klara upp mor-
det. Yngsta brodern Tyler finns
även han kvar i staden. Det har inte
gått en dag utan att han tänkt på
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Som i alla goda historier vill de in-
blandade i denna få ut olika saker
av sin medverkan... Här tänkte vi
ta upp dem vars motiv kan tyckas
en aning grumligare än en första
titt ger vid handen.

GIDEON BRANDT
Gideon drömmer om att sälja går-
den till James Porter för 10 000
dollar och sedan resa till San Fran-
cisco med Ellie Parker som han vill
gifta sig med. Dessvärre är det rätt
långt för honom att gå innan han
kan uppnå detta. Först måste han
undvika att bli avslöjad för mor-
det på sin far och sedan bli av med
sin bror som nu äger halva gården.

JAMES PORTER
James Porter arbetar för Atchison,
Topeka and Santa Fe Railroad.
Hans uppdrag är att så diskret som
möjligt köpa upp all mark i dalen
så att järnvägen kan dras fram.
Porter har nästan lyckats med sitt
uppdrag och den enda mark som
återstår är Brandts gård. Han vill
på något sätt ta över gården utan
att hans frus familj kommer till
skada.

SUSANNA PORTER
Susanna känner inte till mycket om
sin mans affärer. Hon är istället
upptagen med att arbeta som sta-
dens skollärarinna. Om hon skulle
få reda på att hennes bröder är i
fara kommer hon att varna dem.

LEE CARLTON
Lee Carlton har stora ambitioner i
livet. Efter kriget, där han tjänst-
gjorde som Kapten i sydstatsarmén,
drog han och hans tre bröder väs-
terut. De slog sig ner i gruvstaden
Walker, Colorado. De tvingade
ägaren till den rikaste fyndigheten
att sälja sin gruva och lämna sta-
den. Sedan dess har de tjänat en
mindre förmögenhet på gruvan.
Lee har valts till borgmästare och
hans första åtgärd var att döpa om
staden till Carlton City. Han har

AGENDOR uppnått allt han vill göra i staden
och hans nästa mål är att bli vald
till senator när Colorado blir en stat
om ett par månader. Han vill ta
hämnd på Gabriel och Jesse för sin
döde bror, men han tänker inte ris-
kera sin politiska karriär.

WESLEY CARLTON
Wesleys har utsetts till stadssheriff
i staden sedan han dödat den förra
sheriffen i ett bakhåll. Han kom-
mer försöka döda Gabriel och även
Jesse. Han kan även tänka sig att
anklaga dem för brott de inte har
begått och hänga dem lagligt.

TYLER CARLTON
Tylers mål är att få hämnd för sin
döde bror. Han kommer att försöka
döda Gabriel och Jesse.

RANDALL MCLAREN
Advokaten Randall McLaren är en
gammal vän till familjen Brandt.
Han har försökt hjälpa Abel att få
gården på fötter, men tyvärr inte
lyckats. Han är förkrossad över
Abels död och kommer göra allt
han kan för att hjälpa barnen.

THEODORE TURNER
Turner försöker driva in sitt lån på
5 000 dollar från bröderna Brandt.
Han räknar med att de inte kan
betala så att gården måste säljas.
Lee Carlton har lovat honom att
betala 5 000 dollar för gården. Kan
Turner på något annat sätt tjäna
mer pengar på den här historien
kommer han att försöka ta chan-
sen att göra det.

JORDAN WELCH
Jordans mål är att öv erleva för att
kunna ta en whiskey en annan dag.
Han kommer naturligtvis att ut-
föra sitt arbete som livvakt för Tur-
ner, men bara till en viss gräns. Om
hans liv skulle vara i direkt fara
kommer han att säga upp sig.

GORDON TERRILL
Överste Terrill arbetar för Lee
Carlton, men hans enda intresse är
att få så bra betalt som möjligt.

dagen när han ska få hämnas sin
döde bror som Gabriel sköt.
Gabriels Syster Susanna Brandt
har lämnat gården och flyttat in till
Carlton City. Hon har gift sig med
fraktbolagsägaren James Porter
och fått två döttrar. Hon arbetar
även som stadens skollärarinna.
Gideon och Abel har arbetat vidare
på gården under alla år. Affärerna
går dåligt och Abel har ett lån från
bankmannen Theodore Turner som
hela tiden växer på grund av de
ockerräntor Turner kräver. Skulden
är nu uppe i 5000 dollar. Gideon
har för länge sedan tröttnat på li-
vet som farmare. Han har föräls-
kat sig i saloonflickan Ellie och
har friat till henne. Hon vill dock
inte gifta sig med en fattig farmare.

MORDET PÅ ABEL
Bakgrunden till mordet på Abel är
att järnvägen vill köpa marken.
Deras representant på plats är
Susannas man James Porter. Han
har köpt mark i hela dalen under
en längre tid. Den enda mark som
återstår är familjen Brandts gård.
Marken blockerar passet in till da-
len, så han måste komma över den.
Eftersom gården ägs av Susannas
familj vill han sköta det hela bra.
James kontaktade Gideon och er-
bjöd ett mycket bra pris - 10 000
dollar, trots att gården inte är värd
mer än 3 000 dollar. Gideon såg en
möjlighet att sälja gården, betala
skulderna och ha tillräckligt med
pengar över för att kunna gifta sig
med Ellie och starta ett nytt liv nå-
gon annanstans.
Det fanns bara ett problem, Abel
vägrade att sälja. Han gjorde klart
att han aldrig tänkte flytta från
gården så länge han levde. Under
ett gräl i berusat tillstånd sköt
Gideon sin far. Han ångrade sig
snabbt, men försökte nu göra det
bästa av situationen. Han lämnade
gården och åkte in till Ellie. Nästa
morgon återvände han till gården,
lade ut en del falska spår och till-
kallade sedan stadssheriffen Wes-
ley Carlton. Han hoppas nu få
ärva gården, sälja den och åka väs-
terut till San Francisco med Ellie.
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HÄNDELSER
Nedan följer ett antal nyckelscener
i äventyret. Mycket mer kommer
självklart att kretsa kring rollper-
sonernas intrigerande och ageran-
de mot varandra.

CARLTON CITY
Vinden blåser genom passet och
regnet öser ner när rollpersonerna
anländer till området efter 4 dagars
färd från Dodge City. Sikten är usel
när de rider längs med den leriga
vägen. De får syn på en skylt vid
vägkanten som förkunnar att det
är 10 miles kvar till Carlton City.
Ingenting märkvärdigt kan tyckas,
förutom att stadens namn var Wal-
ker när Gabriel och Jesse gav sig
av härifrån för åtta år sedan.

HEMKOMSTEN
En halvtimme senare anländer roll-
personerna till gården och blir
mottagna av Gideon. När alla har
hälsat på varandra och ätit kom-
mer samtalet förmodligen att över-
gå till mer allvarliga ämnen. Frå-
gar de om mordet kommer Gideon
förmodligen upprepa den historia
han berättat för alla andra, att han
var inne i Carlton City för att be-
söka sin fästmö Ellie Parker när
fadern dog. När han nästa morgon
red ut till gården hittade han fa-
dern skjuten med två skott innan-
för dörren. Gideon har lanserat en
teori om att någon legat uppe bland
klipporna och skjutit pappan när
han klev ut genom dörren på mor-
gonen.
Stadssheriffen hittade en handfull
gevärspatroner bland klipporna,
vilket stärker den teorin. I själva
verket var det Gideon som lade dit
patronerna innan han tillkallade
lagen.

BEGRAVNINGEN
På morgonen har regnet upphört,
men grå moln täcker himlen. Det
är kallt och fuktigt ute. Tidigt på
morgonen rider rollpersonerna in
till kyrkan i Carlton City för att del-
ta i minnesgudstjänsten över Abel

Brandt. När de anländer till kyr-
kan har en liten grupp redan sam-
lats utanför kyrkan. Den första som
ser dem är advokaten Randall Mc-
Laren som är glad att se dem alli-
hop, även om han hade föredragit
om det varit under trevligare om-
ständigheter. Det var bra att hans
telegram kom fram och att de kun-
de komma på så kort tid. McLaren
hade sett en artikeln i tidningen om
att Gabriel och Jesse tillgångatagit
ett banditgäng i Dodge City, vilket
gav honom ett sätt komma i kon-
takt med dem.
Även Susanna och hennes man Ja-
mes Porter samt de två döttrarna
Claire och Alice möter upp utanför
kyrkan. Under tiden har en större
skara samlats med både kända och
okända ansikten. När de går in blir
kyrkan fullsatt.
Prästen Isaac Davenport håller ett
tal om Abels goda egenskaper och
hur han var en sann kristen som nu
återförenats med sin fru Sarah i
Guds himmelrike. Talet följs av att
alla som vill får en chans att ta ett
sista farväl vid den öppna kistan,
och en lång kö bildas. Abel är väl-
kammad och klädd i mörk kostym.
Resten av församlingen beklagar
sorgen och visar sin medkänsla för
familjen, men de stannar inte för
att prata någonting mer.
Efter minnesgudstjänsten väntar
begravningsentreprenören Tomas
B. Stone med sin vagn utanför kyr-
kan. Kistan bärs ut och lastas upp
på vagnen som sedan kör ut till
gården för jordfästningen. Föl-
jande personer följer med ut till
gården, förutom rollpersonerna:
Fader Davenport, Susanna Porter,
James Porter, Randall McLaren
och Tomas B. Stone. Ute på gården
sänks kistan ner i en färdiggrävd
grav bredvid Sarahs. Därefter bju-
der Susanna alla på kaffe och hem-
bakad äppelpaj som hon tagit med
ut till gården. Abel älskade hennes
äppelpaj.
Under kaffet kommer begravnings-
entreprenören Tomas B Stone att
prata med Gabriel för att försäkra
sig om att han var nöjd med be-
gravningen. Stone berättar att han

gjort sitt bästa för att Abel skulle se
så fridfull ut som möjligt.

TESTAMENTET
Nästa dag samlas alla på Randall
McLarens kontor inne i Carlton
City för att få höra Abels testamen-
te när advokaten läser högt ur det.
Den gamle mannen hade inte
mycket av värde, och det han hade
delas inte rättvist mellan barnen.
Jesse, som han säger sig ha sett som
en son, får hans gevär och ett fickur
han fick av sin far en gång i tiden.
Susanna får hans bibel och de tre
andra böcker han äger, liksom
moderns smycken. Slutligen får
Gideon och Gabriel dela på går-
den.

MÖTE MED LAGEN
När rollpersonerna kommer ut
från McLarens kontor väntar Wes-
ley och Tyler Carlton samt vice-
sherifferna utanför kontoret.
Wesley berättar att nu är det han
som är lagen i staden och han vill
inte ha något bråk.

TURNERS BESÖK
Senare under dagen kommer Theo-
dore Turner, i sällskap med sin liv-
vakt Jordan Welch, ut till gården.
Han beklagar sorgen, men berät-
tar sedan direkt att Abel hade skul-
der på 5 000 dollar till honom. Ty-
värr måste han kräva in skulden
nu när Abel har dött. Bröderna får
en vecka att få fram pengarna.
Om rollpersonerna tar med sig
papprena till Randall McLaren
kan han bekräfta att Abel haft stora
skulder till Turner. Han har ofta
hjälpt honom med ekonomin.
Följer rollpersonerna efter Turner
när han lämnar gården ser de ho-
nom åka till Carlton City där han
direkt tar sig till Carlton Saloon och
rapporterar till Lee Carlton.

ETT HEMLIGT MÖTE
Någon gång under början av även-
tyret bör Jayson Colby söka upp
James Porter. Detta möte sker för-
slagsvis på Porters fraktbolag el-
ler i hans hem. Porter är märkbart
nervös över Colbys närvaro och
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berättar att han köpt upp mark i
hela dalgången för järnvägsbola-
gets räkning. Den enda mark som
återstår är Brandts gård. Han hop-
pas att det ska ordnas inom kort.

PORTERS DILEMMA
Efter mötet med Colby börjar Ja-
mes Porter bli desperat och söker
på nytt upp Gideon för att få ho-
nom att köpa ut sin bror från går-
den. Han ger Gideon 1 500 dollar
och säger åt honom att prata med
sin bror och försöka bli av med
honom. Porter inser att om han
skulle erbjuda sig att köpa gården
av Gabriel skulle de kunna miss-
tänka honom för mordet på Abel.

GRÅROCKARNA
Sent på kvällen anländer Överste
Terrill och hans band på tolv man.
De är alla klädda i grå långrockar
och grå hattar. De möter Wesley
på avtalad plats utanför Carlton
City och ger sig av mot gården.

ATTACKEN MOT GÅRDEN
I skydd av mörkret lägger sig ban-
det och Wesley Carlton i bakhåll
vid gården. Alla är klädda i grå
långrockar och är maskerade med
vita mjölsäckar över huvudet. När
första personen kliver ut genom
dörren öppnar de eld. Personen som
öppnar dörren kommer att bli
beskjuten av två personer.  Totalt
attackerar fjorton personer gården.
Elva av dessa har tagit position i
bergen och tre försöker ta sig fram
på baksidan av huset. Männen i
bergen kommer att beskjuta huset
med allt de har. Som tur är för roll-
personerna är huset en solid trä-
byggnad som är gjord för att mot-
stå indianattacker. Så länge roll-
personerna tar skydd inne i huset
är risken liten att de blir skadade.
Om de försöker skjuta tillbaka el-
ler ta sig ut blir det värre.
Om rollpersonerna tar skydd i hu-
set är risken liten att de blir träf-
fade. Slå en T20 för varje skytt, vid
ett resultat på 20 har någon blivit
träffad. Låt slumpen avgöra vem
som träffats och var. När du slår
skada ger huset 8 i SKYDD, som dras

från SKADESLAGET. Om någon av roll-
personerna försöker skjuta tillbaka
drar han till sig eld från två skyt-
tar. Slå en normal attack, vid träff i
delar som täcks av väggen dra
ifrån 8 för skyddet. Om någon ut-
gör en tydlig måltavla, står i dör-
ren eller springer över gården, drar
han till sig eld från tre skyttar.

RETRÄTT
Om Terrills trupper förlorar mer
än hälften av sina män kommer de
att dra sig tillbaka till Carlton City.
Wesley och Terrill kommer att
klara sig oskadda från striden.
Terrill och hans män kommer att
slå sig ner på Carltons saloon. Ska-
dade grårockar kommer de att pla-
ceras på saloonens övervåning och
läkaren tillkallas. Om rollpersoner-
na rider in i staden och hittar dem
där kommer de att hävda att de har
varit på saloonen och spelet kort
hela dagen. Även Wesley befinner
sig på saloonen och kan intyga att
så är fallet.

ETT NYTT MORD
Randall McLaren bestämmer sig
för att hjälpa familjen Brandt att
rädda familjegården undan Turner.
Han tar ut 3 100 dollar, hans livs
besparingar, från banken och åker
ut mot gården för att ge pengarna
till dem. På vägen ut överfalls han
dock av Wesley Carlton ihop med
Överste Terrill och ett par grå-
rockar. Terrill dödar Randall med
en kula i pannan och Wesley tar
hans pengar, varpå de återvänder
till staden.
De rollpersoner som befinner sig
ute på gården kommer att höra ett
skott på avstånd. Om de rider dit
hittar de McLarens döda kropp vid
sidan om vägen. Hans vagn står
fortfarande kvar på platsen.

ANKLAGAD FÖR MORD
Wesley Carlton kommer att an-
klaga Gabriel, och alla som var
med honom, för mordet på
McLaren. Falska bevis kommer att
dyka upp som Wesley säger sig ha
hittat på McLarens kontor. Deras
spår hittades även på mordplatsen.

MORDET PÅ ABEL
Om rollpersonerna försöker utreda
mordet på Abel Brandt finns det en
del som inte stämmer överens med
den information Gideon gett.

LEDTRÅDAR
• Gideons teori går ut på att pap-

pan blev skjuten på morgonen.
Om rollpersonerna pratar med
doktor Hargrave så tror han att
Abel varit död i minst tio timmar
innan kroppen kom in till stan.

• Abel är skjuten i bröstet två
gånger. Begravningsentrepre-
nören Tomas B Stone kan berätta
att kulorna kommer från en
grovkalibrig revolver av gam-
mal inbördeskrigsmodell.

• Uppe i bergen hittade stadsshe-
riffen flera patronhylsor från ett
Winchestergevär som han har
tagit med sig till kontoret. Plat-
sen där patronerna hittades lig-
ger cirka 250 meter från huset.
En erfaren skytt inser att det är
ett väldigt långt avstånd för ett
Winchestergevär. Det finns även
bättre platser på närmare håll.

• Gideon har kastat mordvapnet i
floden. Om någon skulle ta sig
ner till floden för att bada, fiska
eller liknande kan de hitta revol-
vern (UPPMÄRKSAMHET 30). Revol-
vern är en Colt Armé. Det finns
tre skott kvar i revolvern.

• Om någon pratar med handels-
bodsägaren kommer han försöka
sälja en ny Colt Frontier. Han
berättar att Gideon nyligen har
köpt en revolver av honom.

• Kläderna som Abel bar när han
blev skjuten finns fortfarande hos
begravningsentreprenören. De är
blodiga och bär spår av krut-
stänk som vittnar om att han har
blivit skjuten på kort avstånd.

• Vid en undersökning av mordplat-
sen (stugan) kan man hitta en
revolverkula som sitter inborrad
i väggen från insidan.

• På sophögen finns tre tomma
whiskeyflaskor samt en trasig
flaska och två glas. Det finns
ingen sprit i resten av huset.
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BRANDTS GÅRD
Gården ligger vackert belägen i
passet och man måste passera mar-
ken för att komma in i dalen.

CARLTON CITY
Staden grundades av Tomas Wal-
ker som var den som först hittade
guld i området. Ett gruvläger bil-
dades snabbt på platsen. Efter att
bröderna Carlton anlänt till områ-
det och kört bort Walker ändrade
de även namnet på staden till Carl-
ton City.

Området ligger i centrala delarna av Colorado och är en del
av klippiga bergen. Eagle River Valley omringas av höga berg
som är snöklädda under stora delar av året. Dalen har en
rikt tillgång på vatten tack vare Eagle River och innehåller
mycket bra betesmarker. Även om det är områdets malmfyn-
digheter som har dragit hitt folk.

HOLY CROSS MOUNTAIN
De höga snöklädda bergen har fått
sitt namn för att ett par klippskrevor
bildar ett kors på bergsväggen.

WALKER MINE
1860 hittade Tomas Walker guld i
bergen och påbörjade arbetet som
skulle bli Walker Mine. Gruvan ägs
nu av Lee Carlton och ger fortfa-
rande en god avkastning, även om
de mest gyllene dagarna är borta.
Totalt arbetar trettio personer i gru-
van.

Eureka MineEureka MineEureka Mine

LeadvilleLeadville

Brandts gårdBrandts gård

Walker MineWalker Mine

Brandts gård

Leadville

Carlton City

Walker Mine

Avon StationAvon StationAvon Station

Eagle River
Valley

M
oun

tain
 of th

e

H
oly C

ross

Hardscrabble
Mountains

Red Table Mountain

Gore                       Range

Piney
Peak

Eagle River

Eagle River
Valley

EUREKA MINE
För två år sedan tog guldet slut och
gruvan stängdes igen.

AVON STATION
William Peterson har marken till
James Porter. Han håller på att
packar ihop sina tillhörigheter för
att ge sig av.

LEADVILLE
1874 upptäcktes Silver och en ny
gruvrusch tog fart. Flera lycksö-
kare har börjat söka sig upp i ber-
gen runt Eagle River Valley.

Orter Restid

Gården - Carlton City 1 tim
Carlton City - Walker Mine 2 tim
Carlton City - Eureka Mine 6 tim
Carlton City - Avon Station 5 tim
Carlton City - Leadville 12 tim
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1. HUVUDBYGGNAD
Huset är byggt för att motstå vä-
der och vind såväl som indian-
attacker. Väggarna är gjorda av
grova timmerstockar. Mot gården
finns en dörr och två fönster. Det
finns även ett fönster på södra väg-
gen och två på baksidan. Norra
väggen har inga fönster, utan där
finns istället eldstaden. Samtliga
fönster går att bomma igen med
luckor och det finns en mindre skott-
glugg på varje sida av huset. När
man kliver in i huset kommer man

först in i ett kombinerat vardags-
rum, matsal och kök som tar upp
större delen av huset. I utbyggna-
den finns två sovrum. Ett för för-
äldrarna med en dubbelsäng och
ett för barnen. I barnens rum finns
en dubbelsäng och en enkelsäng.

2. STALL
I stallet finns två hästar. Här står
även en vagn som Gideon använ-
der när han hämtar varor i stan.

3. SVINSTIA
Gården har åtta grisar.

Gården är vackert belägen i Eagle River Valley, vid foten av
Mountain of the Holy Cross. Byggnaderna är enkla, men re-
jält hantverk. Familjen äger marken på båda sidorna om flo-
den och det går inte att ta sig genom passet utan att passera
deras mark. På andra sidan floden finns bra betesmarker där
familjens sextiotvå boskapsdjur går och betar.

4. UTHUS
Bredvid dasset finns även en sop-
hög där det bla ligger tre tomma
whiskeyflaskor samt trasigt glas
från ytterligare en.

5. BRUNN
Mitt på gården finns en djup brunn
som tar upp vatten från den närlig-
gande floden.

6. INHÄNGNAD
Hästarna brukar få gå i inhäng-
naden när de inte används i arbete.

7. BEGRAVNINGSPLATS
Abel har inrättat en vacker liten
lund med utsikt över Mountain of
the Holy Cross för sin fru Sarah.
Detta är platsen där även Abel
kommer att begravas. Gideon har
redan grävt en grav.

1

2

3 4

5

6

7

brandts gårdbrandts gård
0              10            20m



8

P
L
A
T
S
E
R

CARLTON CITY
0 5 10 15m
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Bröderna Carlton tog inte bara över Walkers gruva, de tog
dessutom över den stad han grundade och döpte om den från
Walker till Carlton City. Deras metoder ser helt lagliga ut på
ytan, men invånarna i staden vet bättre. Om man öppet mot-
sätter sig bröderna Carltons styre riskerar man livet. Det gör
att stämningen i staden är tryckt, de flesta ogillar bröderna
Carlton men få vågar öppet visa det.

1. G1. G1. G1. G1. GRUVKONTORRUVKONTORRUVKONTORRUVKONTORRUVKONTOR

Gruvchefen James Mallard styr
gruvan och dess affärer från denna
stenbyggnad. Han arbetade tidi-
gare som assistent åt den förre äga-
ren, men har sedan bröderna Carl-
ton tog över har han fått mer
pengar och inflytande. Han anar
att övertagandet inte gick rätt till,
men då han själv tjänar på det nya
styret säger han ingenting, så länge
Carltons bestämmer.

2. S2. S2. S2. S2. SALOONALOONALOONALOONALOON

Lawrence Grimsley är den stolta
ägaren till Carlton Citys näst
största saloon. Då han konkurre-
rar med bröderna Carltons saloon
hittar stadssheriff Wesley Carlton
ständigt nya skatter, avgifter och
böter för honom att betala. Därför
är priserna här högre och Law-
rence ofta sur. Det är också här Ellie
Parker, flickan Gideon älskar, ar-
betar. Molly Caswell är inte lika

ung och vacker, men lockar ändå
flera stamkunder till saloonen ge-
nom sitt vänliga sätt och glada
skratt.

3. R3. R3. R3. R3. RESTESTESTESTESTAAAAAURANGURANGURANGURANGURANG

David och Theresa Corey lagar
den godaste maten i Carlton City.
Du kan ha ätit bönor med fläsk
förut, men aldrig så utsökt som här.
Det mesta är enkel och opretentiös
mat, portionerna är rejäla och pri-
serna är rimliga. Paret Corey är
däremot inte speciellt service-
inriktade eller pratsamma.

4. H4. H4. H4. H4. HOTELLOTELLOTELLOTELLOTELL

Carlton City har ett imponerande
hotell som är två våningar högt.
Det ägs och drivs av Andrew Wil-
kes och hans tjugo år yngre hustru
Norma Wilkes. Norma är väldigt
blyg och håller sig helst i skymun-
dan, medan hennes make är mer
utåtriktad. Han är lismande och
inställsam, och tvekar inte att be-
rätta allt bröderna Carlton kan tän-
kas vilja veta för dem och lite till.

5. D5. D5. D5. D5. DOKTOROKTOROKTOROKTOROKTOR

Läkarmottagningen drivs av Rus-
sell Hargrave och hans hustru
Stella. Russel är en skicklig ben-
sågare, men är sämre på att diag-
nosticera och behandla sjukdomar.
Som tur är för invånarna i Carlton
City är Stella desto bättre på det
området, även om hon inte kan
ståta med någon fin titel.

6. K6. K6. K6. K6. KYRKAYRKAYRKAYRKAYRKA

Prästen Isaac Davenport är trött på
alla som tror att han är judisk då
de hör hans namn. Han försöker
gång på gång berätta att det gamla
testamentet också är en del av Bi-
beln och att han är stolt över sitt
namn. Han vet att bröderna Carl-
ton ställer till mycket elände, men
är rädd för dem och undviker där-
för att använda sitt inflytande till
något annat än att stärka deras
ställning. Han minns hur det gick
för den förre stadssheriffen i staden.

7. T7. T7. T7. T7. TOMASOMASOMASOMASOMAS B S B S B S B S B STONETONETONETONETONE

- - - - - BEGRABEGRABEGRABEGRABEGRAVNINGSENTREPRENÖRVNINGSENTREPRENÖRVNINGSENTREPRENÖRVNINGSENTREPRENÖRVNINGSENTREPRENÖR

Stone tog hand om Abel Brandts
döda kropp och förberedde begrav-
ningen.

18 19 20

212223

24

25

26
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8. B8. B8. B8. B8. BARBERAREARBERAREARBERAREARBERAREARBERARE

Vincent Fitzgerald är en bra lyss-
nare och vet därför mer om vad som
pågår än de flesta andra i Carlton
City. Han undviker dock att själv
komma med några åsikter och tar
aldrig parti för någon annan än sig
själv.

9. B9. B9. B9. B9. BAGAREAGAREAGAREAGAREAGARE

Harold och Joan Person är uppe i
ottan varje morgon och bakar bröd,
så att alla andra kan äta nybakat
bröd till frukost. De är runda och
godmodiga, men en smula ängs-
liga.

10. H10. H10. H10. H10. HÄSTHANDLAREÄSTHANDLAREÄSTHANDLAREÄSTHANDLAREÄSTHANDLARE

Jacob Welton red med Nathan
Bedford Forrest under Inbördeskri-
get och berättar mer än gärna his-
torier om sydstaternas överlägsna
kavalleri. Och vikten av att ha bra
hästar och sköta dem väl. Han har
ett välsmort munläder och tar alla
chanser han kan att sälja högst
mediokra hästar till överpris ge-
nom att låtsas att de är något utö-
ver det vanliga. Jacob kommer bra
överens med bröderna Carlton,
som han betraktar som vapen-
bröder och vänner.

11. S11. S11. S11. S11. SMEDMEDMEDMEDMED

Craig Oakley tycker intensivt illa
om hästhandlaren Jacob Welter
och har vid mer än ett tillfälle var-
nat folk som tänkt köpa en häst av
honom. Han ogillar alla krigs-
veteraner och tycker att Inbördes-
kriget ställt till nog med oreda re-
dan, det är dags att gå vidare. Han
tycker även intensivt illa om brö-
derna Carlton, men vet bättre än
att bråka med dem - ensam är inte
stark i Carlton City...

12. C12. C12. C12. C12. CARLARLARLARLARLTONTONTONTONTON H H H H HERALDERALDERALDERALDERALD

Leonard Talbott är redaktör, jour-
nalist och tryckare för denna tid-
ning som ägs och styrs av Carltons.
Han skriver mest om Lee Carlton
och hans kandidatur till senaten.

13. S13. S13. S13. S13. SLAKTLAKTLAKTLAKTLAKTAREAREAREAREARE/T/T/T/T/TANDLÄKAREANDLÄKAREANDLÄKAREANDLÄKAREANDLÄKARE

Paul Cobbs är Carlton Citys ende
slaktare och den enda tandläkaren.
De flesta som någonsin haft tand-
värk och behövt hans hjälp tycker

att slaktare är en bättre beskrivning
av hans kunskaper på det området.
Han är en hårt arbetande och reli-
giös man som stod Abel Brandt
nära.

14. S14. S14. S14. S14. SKOLAKOLAKOLAKOLAKOLA

Susanna Porter arbetar som lärare
åt alla barn i Carlton City med
omnejd.

15. P15. P15. P15. P15. PORORORORORTERSTERSTERSTERSTERS     BOSTBOSTBOSTBOSTBOSTADADADADAD

James och Susannas bostad ligger
i anslutning till fraktbolaget.

16. F16. F16. F16. F16. FRAKTBOLAGRAKTBOLAGRAKTBOLAGRAKTBOLAGRAKTBOLAG

James Porter driver ett framgångs-
rikt fraktbolag som gör affärer med
de flesta i staden. Det ger honom
ett brett kontaktnät.

17. B17. B17. B17. B17. BANKANKANKANKANK

Theodore Turners bank är en im-
ponerande stenbyggnad avsedd att
inge förtroende. Det är onekligen
säkrare och svårare att bryta sig in
i än träbyggnader. Turner har en
anställd kassör, John Reid, som
ogillar både bankiren och bröderna
Carlton.

18. C18. C18. C18. C18. CARLARLARLARLARLTONTONTONTONTON S S S S SALOONALOONALOONALOONALOON

Detta är en stor tvåvåningssaloon
där Carl Stanford är bartender och
Cherry Cahill och Rose Shepard
arbetar som saloonflickor. Cherry
och Rose står varandra oerhört
nära, och Rose uppskattar inte att
Tyler tagit ut en del av sin ilska
och frustration över Cherry. Carl
är dock absolut lojal mot bröderna
Carlton och Cherry skulle aldrig
våga sätta sig upp mot dem.

19. P19. P19. P19. P19. POSTKONTOROSTKONTOROSTKONTOROSTKONTOROSTKONTOR

Albert Beckford driver detta kom-
binerade post- och telegramkontor.
Colby kommer att få telegram från
järnvägsbolaget med med nya or-
der med jämna mellanrum. Albert
är en ständigt stressad man med
höga principer. Han vägrar att
lämna ut innehållet i olika tele-
gram, oavsett vilka påtryckningar
han utsätts för.

20. A20. A20. A20. A20. ADDDDDVVVVVOKAOKAOKAOKAOKATTTTT

Randall McLaren har sitt kontor
här. Läs mer om honom i spelledar-
personsavsnittet.

21. S21. S21. S21. S21. STTTTTALLALLALLALLALL

Steve Waldman och Billy Wilkes
lever ihop och driver stallet tillsam-
mans. De är ett par som lever i
skräck för vad omgivningen skulle
göra om de förstod, inte minst brö-
derna Carlton som ju visat sig vara
intoleranta på alla andra områden.
Det gör dem närmast extra inställs-
amma mot stadens starka män.

22. S22. S22. S22. S22. SHERIFFKONTORHERIFFKONTORHERIFFKONTORHERIFFKONTORHERIFFKONTOR

Lagens väktare i Carlton City be-
står av stadssheriff Wesley Carlton
och hans två vicesheriffer Jack
Craver och Brandon Hatfield.

23. S23. S23. S23. S23. STTTTTADSHUSADSHUSADSHUSADSHUSADSHUS

Stadshuset är Carlton Citys mest
påkostade byggnad. Det är ett sten-
hus på två våningar som ligger
bredvid sheriffkontoret. En rättssal
tar upp det mesta av bottenvåning-
en. Borgmästarens kontor - Lee
Carltons arbetsplats - ligger på
övervåningen.

24. H24. H24. H24. H24. HANDELSBODANDELSBODANDELSBODANDELSBODANDELSBOD

Alexander McIntyre sålde nyligen
en revolver till Gideon. Han är vän-
lig och mycket förstående mot dem
som har ekonomiska problem.
Många har fått handla på krita, så
länge de frågar honom. Hans hus-
tru Laura är däremot girig, snål
och trätgirig. Hon tillhör också de
få i staden som faktiskt tycker om
vad bröderna Carlton gjort med
staden.

25. T25. T25. T25. T25. TVÄTTERIVÄTTERIVÄTTERIVÄTTERIVÄTTERI

Joshua Kenney är en ängslig man
som inte vill stöta sig med någon.
Hans hustru Nicole är mer lättpra-
tad - och väldigt nyfiken. Hon ogil-
lar bröderna Carlton, men vill inte
hamna i bråk med dem så hon pra-
tar inte högt om dem. Möjligen kan
hon viska lite om dem, så länge
ingen annan är inom hörhåll.

26. B26. B26. B26. B26. BRÄDGÅRDRÄDGÅRDRÄDGÅRDRÄDGÅRDRÄDGÅRD

Ägaren Albert Hines och Jesse är
goda vänner sedan barnsben. De
senaste åren har dock varit allt mer
besvärliga för Albert, då bröderna
Carlton allt annat än respekterar
svarta män som honom och allt
färre handlar hos honom.
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JAMES PORTER

Porter stred de sista två åren av Inbör-
deskriget i nordstatsarmén som Löjt-
nant i infanteriet, där han tjänstgjorde
under Överste J B Griffin. Efter kri-
get flyttade han västerut och ham-
nade så småningom i Carlton City för
5 år sedan. Han startade ett fraktbolag
som körde mellan Denver och Carl-
ton. Bolaget har varit lönsamt och han
fraktar mycket åt gruvan, men även
till resten av området.
För två år sedan blev han kontaktad
av J B Griffin som nu arbetade för
Atchison Topeka & Santa Fe Rail-
road. Griffin hyrde Porter för att dis-
kret köpa upp land i hela dalgången
för järnvägens räkning. Nu är bara
familjen Brandts gård kvar och den
blockar ingången till hela dalen.
Porter har väntat med gården till sist
eftersom hade hade hoppats på att
Gideon skulle anta hans erbjudande.
Griffin börjar nu bli otåliga och har
skickat Colby för att lösa eventuella
problem.

SUSANNA PORTER

Susanna Porter har alltid älskat sin
lillebror Gabriel, vars charm och liv-
lighet alltid kunnat få henne att
skratta även om de värsta omstän-
digheter - som när deras mor dog.
Trots att hon inte sett vare sig honom
eller Jesse på snart tio år står de båda
henne närmre än hennes äldre bror
Gideon. Eller för den delen deras far
Abel. När hon var ung var hon för-
älskad i Jesse. De hade en väldigt
oskyldig romans, vilket fick Duane
Carlton att försöka döda Jesse för att
han hade fräckheten att umgås med
en vit kvinna. Gabriel räddade Jesse,
men efter rättegången gjorde de båda
unga männen bäst i att lämna staden.
Susanna har gått vidare, hon känner
fortfarande varmt för Gabriel och
Jesse, men nu är hon en lyckligt gift
kvinna. James uppvaktade henne i ett
år innan de gifte sig. Han är lugn och
stabil, men charmig. Och en stadsbo.
Tillsammans har de döttrarna Claire
och Alice som är två och tre år.

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

29 år; 165 cm; 57 kg, Blå ögon; Brunt hår;
Födelseort; Wilson Creek, Kentucky; H.hänt

FYS 12 STY 8 KOR 11 MOT 14 SNA 10
INT 14 BIL 10 SDP 15 VAK 12

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 55/20 55/20 55/20 55/20 55/20
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 0 Chock 1 Stridsvana 0

Vapen T C VS KV

(Revolver) 20 15 20
(Gevär) 20 15 20
Örfil 35 15 20

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Dansa 15, Etikett 12, Första hjälpen 8, HV/
Sömnad 20, Jordbruk 10, Konst/Teckna 15,
Konst/Måla 14, Läsa/Skriva 15, Matlagning 17,
Musik/Piano 15, Religion 16, Rida 12, Räkna
16, Sjunga 15, T./Flora 15, T./Litteratur 14, T./
Pedagogik 12, Uppmärksam 10, Vältalighet 10

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

35 år; 175 cm; 70 kg, Bruna ögon; Brunt hår;
Födelseort; Pittsburgh, Pennsylvania; H. hänt

FYS 10 STY 10 KOR 11 MOT 13 SNA 11
INT 16 BIL 17 SDP 14 VAK 18

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 48/55 48/55 48/55 48/55 48/55
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 0 Chock 3 Stridsvana 2

Vapen T C VS KV

Colt New Line Pocket 25 25 20
Sharp gevär 25 22 20
Knytnäve 35 25 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Biljard 10, Dansa 9, Etikett 15, Försvar 5, Juri-
dik/Civil 16, Kortspel 5, Köra vagn 12, Ledar-
skap 8, Läsa/Skriva 16, Mil. Exercis 15, Reli-
gion 15, Rida 9, Räknelära 22, T.Affärer/Järn-
väg 20, T./Armén 14, T./Administration 15, T./
Ekonomi 15, Uppmärksam 14, Vältalighet 14

Randall McLaren är en hederlig man
med en stor dos personlig integritet.
Han kommer gärna med goda råd och
har ett lite förnumstigt och doserande
sätt. Samtidigt har han inga ledar-
egenskaper och är inte den som försö-
ker övertyga folk när det kommer till
politik.
På det stora hela låter han bröderna
Carlton husera som de vill, och hop-
pas att de får sitt straff i livet efter
detta. Han är dock rättskaffens och
vittnade för Gabriel i rättegången för
åtta år sedan, trots att Carltons för-
sökte få honom att ändra sig. Han har
varit en god vän till familjen Brandt
sedan dess och har alltid gjort vad
han kunnat för att hjälpa familjen.
Han känner till exempel till Abels skul-
der till banken och har hjälpt honom
genom åren när han inte klarat av att
betala den ockerränta Turner begärt.
Randall är stolt över att ha slagits för
Unionen och mot slaveriet under In-
bördeskriget.

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

63 år; 168 cm; 108 kg; Bruna ögon; Vit hår;
Födelseort; Jackson, Ohio; Högerhänt

FYS 8  STY 10  KOR 9  MOT 10  SNA 9
INT 15   BIL 18   SDP 14   VAK 14

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 55/75 55/75 55/75 55/75 55/75
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 0    Chock 3    Stridsvana 2

Vapen T C VS KV

Colt New Line Pocket 26 20 20
Remington RB 24 18 20
Knytnäve 34 20 20

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Etikett 14, Författarskap 15, Försvar 3, Juri-
dik/Civil 18, Juridik/Militär 12, Köra vagn 15,
Läsa/Skriva 20, Mil. Exercis 12, Religion 13,
Rida 10, Räkna 20, Simma 10, T./Armén 12,
T./Administration 18, T./Ekonomi 19, Uppmärk-
sam 12, Vältalighet 14

RANDALL MC LAREN
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WESLEY CARLTON

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

37 år; 180 cm; 84 kg, Bruna ögon; Brunt hår;
Födelseort; Atlanta, Georgia; Högerhänt

FYS 14 STY 12 KOR 11 MOT 18 SNA 15
INT 10 BIL 11 SDP 19 VAK 10

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 35/102 35/102 35/102 35/102 35/102
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 3 Chock 13 Stridsvana 12

Vapen T C VS KV

Colt Kavalleri 40 36 20
Winchester -73 40 35 20
Knytnäve 43 36 20

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Akrobatik 8, Biljard 12, Dansa 10, Första hjäl-
pen 10, Försvar 13, Juridik/Civil 8, Kortspel
12, Köra vagn 10, Läsa/Skriva 12, Mil. Exercis
10, Orientering 14, Rida 17, Räkna 15, Smyga/
Gömma sig 15, Spåra 12, T./Armén 14, Upp-
märksamhet 15, Ö./Berg 10

TYLER CARLTON

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

43 år; 177 cm; 73 kg; Bruna ögon; Grått hår;
Födelseort; Atlanta, Georgia; Högerhänt

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

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 42/125 42/125 42/125 42/125 42/125
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 2    Chock 10    Stridsvana 8

Vapen T C VS KV

Colt Peacemaker 36 33 22
Winchester -73 35 32 20
Värja (i käpp) 44 33 22

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Akrobatik 16, Biljard 15, Etikett 14, Författar-
skap 13, Försvar 12, Jordbruk 12, Juridik/Civil
12, Kortspel 18, Köra vagn 12, Ledarskap 15,
Läsa/Skriva 18, Mil.exercis 14, Religion 10, Rida
16, Räkna 20, Smyga 10, T./Armén 14, T./Mil.
strategi 14, Uppmärksam 13, Vältalighet 17

LEE CARLTON

Tyler är den yngsta av bröderna Carl-
ton med sina 30 år. Han är den mest
impulsiva och på ett sätt den farligaste
av bröderna. Det var han och Duane
som försökte lyncha Jesse, av skäl han
än idag inte ångrar. Däremot har han
svårt att komma över hur fruktans-
värt dåligt det gick. Duane är död,
offer för Gabriel Brandts kulor. Själv
haltar Tyler fortfarande på vänster
ben sedan den skottlossningen, även
han skjuten av Gabriel Brandt. Han
drivs av hämndbegär.
Tyler vill hämnas på Gabriel Brandt
till varje pris. Han har tränat hårt
varje dag för att bli en skicklig revol-
verman, snabbare och dödligare än
någon annan. Många gånger har han
velat ge sig av efter Gabriel, men hans
bröder har förbjudit honom. Och trots
sitt hämndbegär och sitt hetsiga hu-
mör gör han aldrig någonting som
uttryckligen går emot hans bröders
vilja. Dock räknar han med att få döda
Gabriel Brandt någon gång...

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

30 år; 175 cm; 72 kg; Bruna ögon; Brunt hår;
Födelseort; Atlanta, Georgia; Högerhänt
FYS 13  STY 10  KOR 18  MOT 18  SNA 18
INT 11   BIL 10   SDP 9   VAK 14

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 33/90 33/90 33/90 33/90 33/90
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 3    Chock 11    Stridsvana 10

Vapen T C VS KV

2 Colt Frontier 35 42 20
Winchester -73 34 32 20
Knytnäve 35 30 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Akrobatik 15, Biljard 9, Dansa 9, Försvar 15,
Hasardspel 10, Juridik/Civil 5, Kortspel 8, Läsa/
Skriva 12, Orientering 10, Rida 15, Räkna 12,
Smyga/Gömma sig 13, T./Armén 10, T./Vapen
14, Uppmärksamhet 13, Vapendrill/Revolver 19,
Ö./Berg 9

Wesley Carlton är 37 år och mellan-
brodern i klanen Carlton. Han tog
över jobbet som stadsheriff i Carlton
efter att ha skjutit den förra stads-
sheriffen Henry Miller i ett bakhåll
utanför staden. Givetvis fanns inga
vittnen och det olycksaliga mordet kla-
rades aldrig upp.
Mordet var både ett sätt att kunna ta
över lagmannens arbete och det infly-
tande positionen för med sig samt en
hämnd för att Miller vittnat om att
Gabriel Brandt sköt ner Duane Carl-
ton i självförsvar. Duane och Tyler
gjorde sin plikt som vita män då de
försökte döda en svart man som um-
gicks med en vit kvinna, ingen annan
borde ha lagt sig i. Enligt Wesley är
Gabriel Brandt och alla som vittnade
för honom rasförrädare. Den enda lag
han upprätthåller är bröderna Carl-
tons vilja.
Wesley är en skicklig skytt, kallblodig
och beräknande. Han låter sig inte
luras att göra någonting oövertänkt.

Lee är den äldsta av bröderna Carl-
ton med sina 43 år. Han är klanen
Carltons patriark och självskrivna
ledare. Lee Carlton har stora politiska
ambitioner. Nu är han borgmästare i
Carlton, men han tänker försöka bli
senator när Colorado blir stat.
Bröderna Carlton har skaffat sig en
ansenlig förmögenhet på gruvdrift. De
hittade ingen egen fyndighet, istället
tvingade de Tomas Walker att sälja
sin framgångsrika gruva till dem för
en spottstyver. Efter att han blev borg-
mästare har Lee även låtit döpa om
staden till Carlton City. Walker fanns
ju inte ens kvar i staden längre, så
varför skulle staden fortsätta bära
hans namn?
Lee är en hänsynlös person som inte
litar på någon förutom sina bröder.
Han är en elak jävel, arrogant och full
av fördomar. Lee är långsint, även om
det kan ta tid ser han alltid till att få
sin hämnd till sist. Dock utan vittnen
till mer handgripliga aktioner...
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THEODORE TURNER

Theodore Turner är den onde bank-
mannen personifierad. Han är girig
och lever gott på andras olycka, men
han är feg och försöker därför ställa
sig in. Med åren har han skaffat
många fiender, så han har en vakt -
som inte krävde för bra betalt.
Turner har blivit rik genom att låna
ut pengar till ockerräntor. Mängder
av fattiga farmare och gruvägare har
tagit lån som sedan får tillbringa res-
ten av sina liv med att betala räntor
på - och när de dör kräver han in allt
de ägde därutöver.
Abel Brandt var en av dem, så Tur-
ner kräver in 5 000 dollar på en vecka
för att inte ta gården i beslag. Han
litar inte på att den unga generatio-
nen Brandt kommer att fortsätta be-
tala hans höga räntor. Dessutom vill
bröderna Carlton åt gården, de har
bett honom se till att de får den, och
vem är han att sätta sig upp mot sta-
dens ledande män? Han har sprungit
deras ärenden förut.

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

52 år; 175 cm; 94 kg, Bruna ögon; Grått hår;
Födelseort; Lawton, Indiana; Högerhänt

FYS 9 STY 11 KOR 8 MOT 11 SNA 10
INT 13 BIL 14 SDP 18 VAK 19

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 25/112 25/112 25/112 25/112 25/112
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 0 Chock 3 Stridsvana 1

Vapen T C VS KV

Derringer 24 22 21
Hagelbössa (banken) 35 21 20
Knytnäve 35 20 20

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Författarskap 10, Försvar 5, HV/Malmvärdering
16, Juridik, civil 12, Kortspel 10, Köra vagn 12,
Läsa/Skriva 16, Rida 9, Räkna 22, Simma 12,
Telegrafera 14, T./Administration 15, T./Eko-
nomi 18, T./Malmkunskap 14, Uppmärksam-
het 15, Vältalighet 10

JORDAN WELCH

Jordan Welch är en revolverman som
har sina bästa dagar bakom sig. Han
har aldrig haft någon vidare begåv-
ning, och är om sanningen skall fram
tämligen viljesvag och lättledd. Där-
för blev han en gång i tiden militär.
Visst, arbetet kunde vara farligt då
det blev strid, men det fanns alltid
någon annan som bestämde och gav
order. Jordan behövde inte vara den
som kom på vad som skulle göras,
och det gav en liten men säker inkomst.
Pengar han gjorde av med på saloonen
lika snabbt som han fick dem. Sedan
kom Inbördeskriget och Jordan valde
fel sida. Han slogs för konfederatio-
nen, vilket gjorde att han blev arbets-
lös när kriget var över. Han har haft
flera jobb som vakt och är inte oäven
med ett vapen i hand, även om han
blivit lite långsammare under årens
lopp. Jordan är hård och orädd, men
inte dumdristig. Det var länge sedan
han lärde sig att ta skydd hellre än att
dö när kulorna börjar vina.

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

42 år; 183 cm; 72 kg; Bruna ögon; Blont hår;
Födelseort; Jefferson, Missouri; Högerhänt
FYS 11  STY 10  KOR 13  MOT 15  SNA 15
INT 11   BIL 12   SDP 10   VAK 13

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 42/80 42/80 42/80 42/80 42/80
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 1    Chock 7    Stridsvana 7

Vapen T C VS KV

Smith & Wesson Am. 35 32 20
Winchester-73 34 30 20
Knytnäve 37 28 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Akrobatik 8, Första hjälpen 10, Försvar 10,
Kortspel 8, Läsa/Skriva 8, Militär exercis 13,
Orientering 12, Rida 12, Räkna 10, Smyga/
Gömma sig 11, Spåra 8, T./Armén 12, T./Malm-
kunskap 7, Uppmärksamhet 10, Vapendrill/
Revolver 12, Överlevnad/Berg 8

GORDON TERRILL

Gordon Terrill har ett förflutet som
soldat, under fyra år var han kavalle-
rist för Konfederationen under Inbör-
deskriget. Efter det stred han för sig
själv. Han rider med ett band med 12
man som alla stred med honom i kri-
get. De har ersatt sina uniformer med
grå långrockar och hattar, så de ser
fortfarande ut som en militär enhet
när de kommer ridande.
Gordon Terrill har ett rymligt sam-
vete och hyr ut sitt band till den som
kan betala, men han arbetar aldrig
för yankees. Däremot har han arbetat
för Lee Carlton ett flertal gånger tidi-
gare och de två männen kommer väl
överens. Terrill är medveten om att
han ofta anlitas för att göra Carltons
smutsiga jobb, men är nöjd med att
hjälpa Lee Carltons politiska karriär
på traven. Och han betalar bra.
Gordon kallar sig för Överste Terrill,
trots att han aldrig var mer än Kap-
ten under Inbördeskriget. Ingen vå-
gar dock säga emot honom.

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

41 år; 188 cm; 85 kg; Blå ögon; Grått hår;
Födelseort; Jackson, Mississippi; Högerhänt
FYS 15  STY 15  KOR 10  MOT 18  SNA 15
INT 13   BIL 11   SDP 14   VAK 13

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 28/120 28/120 28/120 28/120 28/120
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 4    Chock 16    Stridsvana 14

Vapen T C VS KV

Colt Kavalleri. 38 35 20
Winchester gevär-73 38 34 20
Knytnäve 40 32 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Akrobatik 10, Första hjälpen 10, Försvar 13,
Juridik/Militär 10, Kortspel 12, Ledarskap 15,
Läsa/Skriva 12, Militär exercis 15, Orientering
15, Rida 18, Räkna 15, Smyga/Gömma sig 12,
Spåra 8, Sprängämnesteknik 12, T./Armén 16,
T./Mil. strategi 15, Uppmärksamhet 12
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ÖVRIGA SPELLEDARPERSONER
CARLTON CITY
ELLIE PARKER
Ellie är en söt men hjärtlös flicka
som vill lämna Carlton City och se
mer av den stora världen. Hon är
inte förälskad i honom, men kom-
mer att ge sig av med Gideon om
han kommer över pengar. Hon har
dock inga planer på att stanna kvar
när pengarna är slut. Tills dess ler
hon dock rart mot honom.
Värden som en SALOONFLICKA.

TOMAS B STONE
Tomas är Carlton Citys begrav-
ningsentreprenör. Det var han som
tog hand om Abels kropp när läka-
ren var klar, och han har gjort
iordning Abel inför begravningen.
Han verkar uppskatta att rollperso-
nerna är tillbaka i staden. Det är
bra för hans affärer..
Tomas B. Stone har värden som en
BEGRAVNINGSENTREPRENÖR.

RUSSEL HARGRAVE
Doktorn som undersökte Abels lik
när han kom in till staden. Russell
vet att Abel blev skjuten med två
skott i bröstet. Han tror inte att Abel
dödades på morgonen utan mycket
tidigare, eftersom kroppen redan
hade kallnat när han undersökte
den.
Värden som en LÄKARE.

ALBERT HINES
Albert Hines och Jesse är goda vän-
ner sedan barnsben. De senaste
åren har dock varit allt mer besvär-
liga för Albert, då bröderna Carl-
ton allt annat än respekterar svarta
män som honom. Han äger bräd-
gården i Carlton City.
Värden som en TIMMERHUGGARE.

ALEXANDER MCINTYRE
En vänlig man som är mycket för-
stående mot dem som har ekono-
miska problem. Många har fått
handla på krita i hans handelsbod,
så länge de frågar honom och inte
hans snåla hustru Laura.
Värden som en AFFÄRSMAN.

ISAAC DAVENPORT
Prästen Isaac Davenport är trött på
alla som tror att han är judisk då
de hör hans namn. Han försöker
gång på gång berätta att det gamla
testamentet också är en del av Bi-
beln och att han är stolt över sitt
namn. Han vet att bröderna Carl-
ton ställer till mycket elände, men
är rädd för dem och undviker där-
för att använda sitt inflytande till
något annat än att stärka deras
ställning. Han minns hur det gick
för den förre stadssheriffen i staden.
Värden som en PREDIKANT.

LEONARD TALBOTT
Leonard Talbott är en inhyrd tid-
ningsman, med uppgift att för-
medla bröderna Carltons bild av
verkligheten och hjälpa Lee Carl-
ton att bli senator.
Värden som en TIDNINGSREDAKTÖR.

JACK CRAVER
Jack är ett råskinn som aldrig borde
ha fått en stjärna eller någon makt.
Han är otrevlig, burdus och brutal.
Med andra ord trivs han utmärkt
ihop med bröderna Carlton. Trots
att Wesley är Stadssheriff är han
helt och fullt medveten om att det
är Lee som är den som bestämmer.
Värden som en VICESHERIFF.

BRANDON HATFIELD
Brandon verkar alltid glad, men är
inte trevlig mot någon när det kom-
mer till kritan. Han bryr sig bara
om sig själv och gör allt vad brö-
derna Carlton begär utan att tveka.
Värden som en VICESHERIFF.

JAMES MALLARD
Gruvchef som arbetar för bröderna
Carlton. Inser att de byggt sitt styre
på stöld och hot, men så länge han
tjänar på det är han lojal mot dem.
Värden som en GULDGRÄVARE.

CARL STANFORD
Bartender på Carlton Saloon och
lojal mot bröderna Carlton.
Värden som en BARTENDER.

JACOB WELTON
Jacob Welton red med Nathan
Bedford Forrest under Inbördeskri-
get och berättar mer än gärna his-
torier om sydstaternas överlägsna
kavalleri. Och vikten av att ha bra
hästar och sköta dem väl. Han har
ett välsmort munläder och tar alla
chanser han kan att sälja högst
mediokra hästar till överpris ge-
nom att låtsas att de är något utö-
ver det vanliga. Jacob kommer bra
överens med bröderna Carlton,
som han betraktar som vapen-
bröder och vänner.
Värden som en KAVALLERIST, men
även Vältalighet 15..

GRÅROCKARNA
Överste Terrills band består av tolv
hårdföra män som har ridit med
honom i kriget. De är:
• Robert Bunt, som är kortast av

grårockarna, nästan huvudet
lägre än Överste Terrill.

• Tobiah Rosentree, som har ett
långt grått skägg som når en bra
bit ner över hans skjortbröst.

• Sam Allen, den store skämtaren
som gärna drar ett skämt.

• Eric Brown ser alltid sur ut, ingen
har sett honom le sedan före In-
bördeskriget.

• Nate Mendota förlorade sin fa-
milj i kriget och har inte slutat
hämnas på yankees sedan dess.

• Bob O'Charley var en gång far-
mare, men vill aldrig återgå till
det hårda livet.

• Christoffer Yearwood vill gärna
att folk skall tro att han är finare
än han är.

• Lomax Evans är ful som stryk.
• Pat Ramsey hatar mexikaner till

och med mer än svarta.
• Paul Rogers tror att han är en

kvinnokarl, utan anledning.
• David Michaels saknar all form

av livslust.
• Jordan Fit längtar hem.
De har alla Värden som DESPERA-
DOS samt TRÄFFCHANS 30 och SNABB-
HET 30 med gevär.



Egenskaper Värde Bonus
FYS - Fysik _____ _____
STY - Styrka _____ _____
KOR - Koordination _____ _____
MOT - Motorik _____ _____
SNA - Snabbhet _____ _____
INT - Intelligens _____ _____
BIL - Bildning _____ _____
SDP - Självdisciplin _____ _____
VAK - Vaksamhet _____ _____

Namn ________________________ Roll ________________
Alias ______________________________ Rykte __________
Ålder _____ Födelsedatum ________ Födelseort _______________
Längd ____ Vikt _____ Hårfärg_________ Ögonfärg _________

Ägodelar Kvalitet
__________________________________________ ____
__________________________________________ ____
__________________________________________ ____
__________________________________________ ____
__________________________________________ ____
__________________________________________ ____
__________________________________________ ____
__________________________________________ ____

Riddjur Kvalitet
__________________________________________ ____

Vapen TC VS Handl Mag FB Räckv Skadegrupp

Skada Område

Skråma
Lätt
Allvarlig
Svår
Kritisk
Kapande
Dödlig

Blödning
Benbrott
Kula

Hölster Dra

Stridsvana Fanning
Skadebonus Försvar
Tålighet Chock
Förflyttning Bärförmåga

Koordination
Vapenhand

Ett vapen i fel hand
Två vapen

Skador
Skademod Blodförlust

Pengar & Värdesaker
Dollar __________ Cent _____
Förmögenhet ________________

Färdighet FN
Akrobat ikAkrobat ikAkrobat ikAkrobat ikAkrobat ik
FFFFFörörörörörsssss ttttt a Hjälpena Hjälpena Hjälpena Hjälpena Hjälpen
Hantverk/SnickraHantverk/SnickraHantverk/SnickraHantverk/SnickraHantverk/Snickra
JordbrukJordbrukJordbrukJordbrukJordbruk
Juridik, civi lJuridik, civi lJuridik, civi lJuridik, civi lJuridik, civi l
Kor tspe lKor tspe lKor tspe lKor tspe lKor tspe l
KKKKKöröröröröra va va va va vagnagnagnagnagn
Läsa/Skr ivaLäsa/Skr ivaLäsa/Skr ivaLäsa/Skr ivaLäsa/Skr iva
Orienter ingOrienter ingOrienter ingOrienter ingOrienter ing
Re l ig ionRe l ig ionRe l ig ionRe l ig ionRe l ig ion
R i daR i daR i daR i daR i da
RRRRRäkneläräkneläräkneläräkneläräkneläraaaaa
Smyga/Gömma sigSmyga/Gömma sigSmyga/Gömma sigSmyga/Gömma sigSmyga/Gömma sig
SpåraSpåraSpåraSpåraSpåra
UppmärksamhetUppmärksamhetUppmärksamhetUppmärksamhetUppmärksamhet
Vapendr i l l /Revo lverVapendr i l l /Revo lverVapendr i l l /Revo lverVapendr i l l /Revo lverVapendr i l l /Revo lver
Väl ta l ighetVäl ta l ighetVäl ta l ighetVäl ta l ighetVäl ta l ighet
Över levnad/BergÖver levnad/BergÖver levnad/BergÖver levnad/BergÖver levnad/Berg

Hollywood 2

12 -10

0 15

3 15

18 10

Höger

-10

-15

420

Gabriel Brandt Revolverman

45/140

29 15/12 Wilson Creek, Kentucky

177 75 Brunt Blå

Ridhäst 20

Colt Peacemaker 40 42 4 6 10 15 14/13/12/10

Winchester gevär - 73 37 37 3 15 10 50 16/15/13/10

Knytnäve 40 35 3 - 4 - 5

14 1

10 0

15 1

20 3

18 2

12 0

10 0

17 2

14 1

14
12
13
11
8

10
12
14
13
10
16
14
14
13
13
18
8

10

Brun stetsonhatt, sandfärgad långrock, vit skjorta 19

Brun väst och byxor 19

Svart Hollywoodhölster 20

40 revolverpatroner, 40 Winchesterpatroner 20

Sadel, sadelväskor, sadelhölster 20

Filt, vattenflaska 20

Tennmugg, tenntallrik, bestick 20



PERSONLIGHET
Du har fått en moralisk uppfostran, där du lärt dig att
alltid göra rätt för dig samt att stå upp för det du tror
på. Dina föräldrar var båda mycket religiösa och även
om du inte är någon hängiven kyrkobesökare har du
kvar en hel del av din barnatro. Trots att det var så
länge sedan du var hemma har du ett starkt band både
till dina föräldrar och gården där du växte upp. Du
har alltid velat göra dem stolta, och levt ett liv som
gör att du stolt kan se dig själv i spegeln. Trots att du
varit borta så länge har det alltid känts tryggt att ha
en fast plats i tillvaron, något att komma tillbaka till.
Åren som hyrd revolverman har dock gjort dig mer
cynisk. Du vet att andra inte alltid är att lita på, och
att det alltid lönar sig att ha ett öga öppet.
Du är envis, ibland på gränsen till att vara irriterande.
Inte minst eftersom du så ofta litar mer till ditt eget
omdöme än vad andra berättar för dig.

DE ANDRA
JESSE GRAVES
Din yngre bror och bäste vän. Du litar blint på ho-
nom. Du vet att många tittar snett på er vänskap, att
de inte kan se förbi att ni har olika färg på er hud och
tycker att du borde hålla dig till de vita och han till de
färgade. Själv kan du inte förstå varför människor
låter så konstiga saker spela roll för dem. I dina ögon
finns det inte en bättre man eller vän än Jesse.

GIDEON BRANDT
Gideon är din äldre bror som du inte sett på nästan tio
år. Du tycker om honom, även om han alltid har varit
lite tråkig. Han är mer lik din far, en farmartyp som
passar bäst på gården och med hårt arbete.

MARCELA RAMIREZ
Marcela räddade livet på er när hon gömde er undan
ett uppbåd med hyrda mördare. Veckan efter betalade
hon ett högt pris när några av männen kom tillbaka
och dödade hennes man och två barn. Du har aldrig
fått veta om händelserna hade något samband, men
känner dig ändå skyldig. Ni hjälpte henne att hämnas
på männen som dödade hennes familj och efter det
har hon slagit följe med er. Ni är det närmaste en fa-
milj hon har kvar.
När ni först träffades var Marcela en vacker kvinna,
full av livsglädje och engagemang. Men efter att hen-
nes familj mördades verkar någonting ha lämnat
henne och hon kan vara en av de hårdaste kvinnor du
träffat. Du skulle inte vilja ha henne till fiende.

JAYSON COLBY
Lika snabb i käften som han är med revolvrarna. Du
har räddat livet på honom vid ett tågrån i Kansas.
Han är en bra allierad, men du skulle inte anförtro
honom ditt livs besparingar.

GABRIEL BRANDTS BAKGRUND
Du kommer från Wilson Creek i Kentucky, där dina
föräldrar hade en liten gård.Familjen bestod av din
far Abel, din mor Sarah, sin äldre bror Gideon, din
lillasyster Susanna och Jesse, vars föräldrar dödades
då han var fem år. Han är som en bror för dig.
Familjen flyttade västerut när Inbördeskriget bröt ut.
Ni slog er ner i Walker, Colorado 1861. Din far skaf-
fade mark i en bördig dal med god vattentillgång vid
foten av Holy Cross Mountains - han såg berget som
ett gott omen. En kort tid letade ni guld, utan fram-
gång. Inom kort återgick din far till det han kunde
bäst - att bruka jorden. Under guldruschen levde ni
gott på att sälja grödor och djur till guldgrävarna. Då
boomen mattats av blev det sämre tider. Du växte upp
på gården med dina syskon, en bra tid i ditt liv. 1865
dog din mor i lunginflammation. Hon begravdes på
gården, med utsikt mot de berg hon älskade.
Efter kriget anlände fler personer till staden, bland
annat bröderna Carlton som kom 1867. De fyra brö-
derna var krigsveteraner på sydstatssidan. De köpte
Walker Mine, en av de rikaste fyndigheterna i områ-
det, av stadens grundare Tomas Walker. Han läm-
nade staden och bröderna fick mer och mer inflytande.
Året därpå gav sig Tyler och Duane Carlton på Jesse
och tänkte hänga honom för att en svart man som han
umgicks med en vit kvinna (din syster Susanna). Hon
hämtade dig, du kom fram när de lagt snaran om hal-
sen på Jesse. Då du försökte få dem att sluta sköt Duane
mot dig. Du sköt tillbaka, dödade Duane och sköt
Tyler i benet. Flera personer bevittnade händelsen, en
av dem var stadssheriff Henry Miller. Han och Rand-
all McLaren vittnade om att du sköt i självförsvar, så
du blev frikänd vid rättegången. Bröderna Carlton
var inte nöjda med domen, så du och Jesse lämnade
staden för att inte bli indragna i mer bråk.
Ni har arbetat som vakter i Arizona, Texas och Kan-
sas. Då ni kom till New Mexiko 1871 fick ni arbete
som vakter för ett gruvbolag. Jobbet var enkelt, tills
en grupp affärsmän ville ta över gruvan. Inhyrda revol-
vermän sköt ägaren och ni tvingades fly, förföljda av
ett gäng inhyrda mördare. Era liv hade kunnat sluta
där om det inte var för Marcela Ramírez. Hon gömde
er på sin gård. En vecka senare kom fyra män dit. De
dödade Marcelas man och två döttrar och brände ned
gården. Hon var i Santa Fé när det hände, vilket räd-
dade hennes liv. Ni hjälpte henne att hitta mördarna
och sköt dem. Marcela slog sedan följe med er.
Ni har fortsatt arbeta som livvakter, lagmän och vak-
ter, nu senast i Kansas för Atchison, Topeka and Santa
Fe Railroad som hade problem med flera rån längs
med linjen. Ni arbetade tillsammans med fem andra
män, däribland Jayson Colby. Ni fångade in rånarna
och under striden som följde räddade du livet på Colby.
Fem dagar efter att ni hade återvänt till Dodge City
fick du beskedet om att din far hade dött.



Egenskaper Värde Bonus
FYS - Fysik _____ _____
STY - Styrka _____ _____
KOR - Koordination _____ _____
MOT - Motorik _____ _____
SNA - Snabbhet _____ _____
INT - Intelligens _____ _____
BIL - Bildning _____ _____
SDP - Självdisciplin _____ _____
VAK - Vaksamhet _____ _____

Namn ________________________ Roll ________________
Alias ______________________________ Rykte __________
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__________________________________________ ____
__________________________________________ ____
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__________________________________________ ____

Vapen TC VS Handl Mag FB Räckv Skadegrupp

Skada Område

Skråma
Lätt
Allvarlig
Svår
Kritisk
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Blödning
Benbrott
Kula

Hölster Dra

Stridsvana Fanning
Skadebonus Försvar
Tålighet Chock
Förflyttning Bärförmåga

Koordination
Vapenhand

Ett vapen i fel hand
Två vapen

Skador
Skademod Blodförlust

Pengar & Värdesaker
Dollar __________ Cent _____
Värdesaker ________________

Ridhäst 20

Färdighet FN
Akrobat ikAkrobat ikAkrobat ikAkrobat ikAkrobat ik
DansaDansaDansaDansaDansa
FFFFFörörörörörsssss ttttt a Hjälpena Hjälpena Hjälpena Hjälpena Hjälpen
Hantverk/SnickraHantverk/SnickraHantverk/SnickraHantverk/SnickraHantverk/Snickra
JordbrukJordbrukJordbrukJordbrukJordbruk
Juridik, civi lJuridik, civi lJuridik, civi lJuridik, civi lJuridik, civi l
Kor tspe lKor tspe lKor tspe lKor tspe lKor tspe l
KKKKKöröröröröra va va va va vagnagnagnagnagn
Läsa/Skr ivaLäsa/Skr ivaLäsa/Skr ivaLäsa/Skr ivaLäsa/Skr iva
Mat lagningMat lagningMat lagningMat lagningMat lagning
Orienter ingOrienter ingOrienter ingOrienter ingOrienter ing
Re l ig ionRe l ig ionRe l ig ionRe l ig ionRe l ig ion
R i daR i daR i daR i daR i da
RRRRRäkneläräkneläräkneläräkneläräkneläraaaaa
Smyga/Gömma sigSmyga/Gömma sigSmyga/Gömma sigSmyga/Gömma sigSmyga/Gömma sig
SpåraSpåraSpåraSpåraSpåra
UppmärksamhetUppmärksamhetUppmärksamhetUppmärksamhetUppmärksamhet
Över levnad/BergÖver levnad/BergÖver levnad/BergÖver levnad/BergÖver levnad/Berg

Twist 2

10 -9

1 13

4 11

15 14

Vänster

-15

-20

280

Jesse Graves

47/80

27 16/3 Wilson Creek, Tennessee

180 83 Svart Bruna

Smith&Wesson Schofield 35 34 3 6 6 20 13/12/11/9

Hagelbössa 42 33 3 2 2 15 20/9/6/1

Knytnäve 40 34 3 - 4 - 5

13 1

14 1

10 0

16 1

15 1

12 0

9 0

12 0

17 2

12
10
12
12
12
5
9

10
8

12
14
10
14
12
10
8

15
12

Brun hatt, Brun jacka, grå skjorta 19

Grå byxor 19

Svart Twisthölster 20

10 cigarriller 20

40 revolverpatroner, 20 hagelpatroner 20

Sadel, sadelväskor, sadelhölster 20

Filt, vattenflaska 20

Kaffepanna, stekpanna, tennmugg, tenntallrik, bestick 20



PERSONLIGHET
Du har känt dig rotlös sedan din familj blev mördad i
Kentucky. Du har aldrig fått reda på vilka som dö-
dade dina föräldrar, bara att de blev lynchade av
maskerade män som kom om natten. Familjen Brandt
har tagit hand om dig sedan dess och har alltid be-
handlat dig som en familjemedlem. Du tycker om dem
och är mycket tacksam för allt de gjort, men de kan
aldrig ersätta dina föräldrar. Sorgen och saknaden
följer dig överallt, men du har också lärt dig att upp-
skatta nuet. Du försöker hitta något att glädjas åt varje
dag, om så bara att solen skiner.
Din bästa vän Gabriel behandlar dig som en bror, men
du märker på omgivningen att de inte håller med.
Många håller tyst, men du känner deras blickar på
dig. Du vet att att bara allt för många vita hatar dig
för din hudfärg och inte skulle tveka att lyncha dig på
samma sätt som dina föräldrar. Duane och Tyler Carl-
ton lyckades nästan. Du lever tack vare Gabriel.

DE ANDRA
GABRIEL BRANDT
Din bäste vän, som du litar blint på. Du vet att många
tittar snett på er vänskap, att de inte kan se förbi att ni
har olika färg på er hud och tycker att du borde hålla
dig till de färgade och han till de vita. Åren som har
gått sedan ni lämnade gården har förändrat Gabriel.
Förutom att han blivit en skickligt revolverman har
han blivit mer cynisk. Envis har han alltid varit.

GIDEON BRANDT
Gabriels äldre bror som du inte sett på nästan 10 år.
Du har aldrig kommit lika bra överens med Gideon
som Gabriel. Du vet inte riktigt vad det beror på, men
han håller alltid ett litet avstånd till dig.

MARCELA RAMIREZ
Marcela räddade livet på er när hon gömde er undan
ett uppbåd med hyrda mördare. Veckan efter dödade
några av dem hennes man och två barn. Du vet inte
om det fanns ett samband, men känner dig ändå skyl-
dig. Ni hjälpte henne att hämnas på mördarna och
efter det har hon slagit följe med er. Ni är det när-
maste en familj hon har kvar. När ni först träffades
var hon full av livsglädje och engagemang. Men efter
att hennes familj mördades har hon blivit en hård
kvinna. Du skulle inte vilja ha henne till fiende.

JAYSON COLBY
Lika snabb i käften som han är med revolvrarna.
Gabriel och Colby kommer bra överens, men du litar
inte riktigt på honom. Vita revolvermän som hyr ut
sina tjänster till den som betalar har du sett många i
ditt liv och väldigt få av dem har varit goda männis-
kor. Det enda förmildrande du märkt än så länge är
att han är en yankee.

JESSE GRAVES BAKGRUND
Du kommer ursprungligen från Wilson Creek i
Kentucky. Dina föräldrarna dödades när du var 5 år
och era grannar, familjen Brandt, tog hand om dig.
Du har växt upp hos familjen som består av föräld-
rarna Abel och Sarah, samt barnen Gabriel, Gideon
och Susanna. Liksom dina föräldrar var Brandts far-
mare och hade en liten gård.
Familjen flyttade västerut när Inbördeskriget bröt ut.
Ni slog er ner i Walker, Colorado 1861. Abel skaffade
mark i en bördig dal med god vattentillgång vid foten
av Holy Cross Mountains - han såg berget som ett gott
omen. En kort tid letade ni guld, utan framgång. Inom
kort återgick Abel till det han kunde bäst - att bruka
jorden. Under guldruschen levde ni gott på att sälja
grödor och djur till guldgrävarna. Då boomen mat-
tats av blev det sämre tider. Du växte upp på gården
och blev god vän med Gabriel, en bra tid i ditt liv.
1865 dog Sarah i lunginflammation. Hon begravdes
på gården, med utsikt mot bergen hon älskade.
Efter kriget anlände fler personer till staden, bland
annat bröderna Carlton som kom 1867. De fyra brö-
derna var krigsveteraner på sydstatssidan. De köpte
Walker Mine, en av de rikaste fyndigheterna i områ-
det, av stadens grundare Tomas Walker. Han läm-
nade staden och bröderna fick mer och mer inflytande.
Under det följande året började du umgås mycket med
Susanna och blev förälskad i henne. Er relation upp-
skattades lång ifrån av alla. Tyler och Duane Carlton
överföll dig och tänkte lyncha dig för den. Susanna
hämtade Gabriel och han kom till din undsättning.
Gabriel dödade Duane och sköt Tyler i benet. Flera
personer bevittnade händelsen. Stadssheriff Henry
Miller och Randall McLaren vittnade om att Gabriel
sköt i självförsvar, så han blev frikänd vid rättegången.
Carltons var inte nöjda med domen, så du och Gabriel
lämnade staden för att undvika mer bråk.
Sedan dess har ni arbetat som vakter i Arizona, Texas
och Kansas. Då ni kom till New Mexiko 1871 fick ni
arbete för ett gruvbolag. Jobbet var enkelt, tills en
grupp affärsmän ville ta över gruvan. Inhyrda
revolvermän sköt ägaren och ni tvingades fly, förföljda
av ett gäng inhyrda mördare. Era liv hade kunnat
sluta där om det inte var för Marcela Ramirez. Hon
gömde er på sin gård. En vecka senare dödades Marce-
las man och två döttrar och gården brände ner. Hon
var i Santa Fé när det hände, vilket räddade hennes
liv. Ni hjälpte henne att hitta mördarna och sköt dem.
Ni har fortsatt arbeta som livvakter, lagmän och vak-
ter, nu senast i Kansas för Atchison, Topeka and Santa
Fe Railroad som hade problem med flera rån längs
med linjen. Ni arbetade tillsammans med fem andra
män, däribland Jayson Colby. Ni fångade in rånarna
och under striden som följde räddade Gabriel livet på
Colby. Fem dagar efter att ni hade återvänt till Dodge
City fick ni beskedet om att Abel Brandt hade dött.



Egenskaper Värde Bonus
FYS - Fysik _____ _____
STY - Styrka _____ _____
KOR - Koordination _____ _____
MOT - Motorik _____ _____
SNA - Snabbhet _____ _____
INT - Intelligens _____ _____
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VAK - Vaksamhet _____ _____

Namn ________________________ Roll ________________
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Skadebonus Försvar
Tålighet Chock
Förflyttning Bärförmåga
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Vapenhand

Ett vapen i fel hand
Två vapen
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Läsa/Skr ivaLäsa/Skr ivaLäsa/Skr ivaLäsa/Skr ivaLäsa/Skr iva
Mat lagningMat lagningMat lagningMat lagningMat lagning
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Re l ig ionRe l ig ionRe l ig ionRe l ig ionRe l ig ion
R i daR i daR i daR i daR i da
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Crow 2

8 -10

0 13

2 11

15 10

Höger

-15

-20

250

Marcela Ramírez

45/95

27 18/10 Santa Fé, New Mexico

170 66 Svart Bruna

Winchester gevär - 73 42 34 3 15 10 50 16/15/13/10

Remington Armé #3 32 32 3 6 3 15 13/12/11/9

Knytnäve 38 31 3 - 4 - 5

13 1

10 0

11 0

18 2

15 1

14 1

10 0

18 2

15 1
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15
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8
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10
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10
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10
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13

Brun slokhatt, brun långrock, vit skjorta 20

Svart väst, svarta byxor 20

Brunt crowhölster 20

30 revolverpatroner, 40 Winchesterpatroner 20

Patronbälte för 40 patroner 20

Sadel, sadelväskor, sadelhölster 20

Filt, vattenflaska 20

Medaljong med bild på familjen 20



PERSONLIGHET
Allting som hade någon betydelse har tagits ifrån dig.
Det enda som finns kvar är en oändlig tomhet. Tom-
heten har gjort dig hård som flinta på utsidan och du
bryr dig inte längre om ifall du lever eller dör. Efter
att din familj mördades har du även tappat din tro på
Gud trots din stränga katolska upfostran. Detta i kom-
bination med att du är en skicklig gevärskytt har gjort
dig till en farlig motståndare.
Sedan ni tagit hämnd på männen som dödade din fa-
milj har du varit på flykt från ditt förflutna. Det har
gått fem år sedan det hände, men oavsett hur lång bort
du rider kommer minnena alltid ikapp dig. Du trodde
att smärtan och minnena skulle blekna med tiden, men
än har ingenting förändrats. Du har ofta funderat på
att få slut på lidandet med en kula, men innerst inne
finns det fortfarande en gnuta hopp som hindrar dig.
Du antar att du kommer att dö när din tid är inne, men
hoppas att det inte dröjer allt för länge innan du kan
återförenas med din familj.
Livet fortsätter en dag i taget och passar dig bra just
nu. Gabriel och Jesse har varit goda vänner och om
du kan hjälpa dem gör du gärna det, även om det
skulle innebära en fara för ditt eget liv.

DE ANDRA
GABRIEL BRANDT
Gabriel är en god och pålitlig vän. Han behandlar dig
och Jesse som jämlikar, vilket är ovanligt för en vit
man. Han är även en man som står vid sitt ord och
kan vara väldigt envis. Han är skicklig med revolv-
rarna och du har sett honom förpassa flera män till en
för tidig grav.

JESSE GRAVES
Du gillar Jesse. Han har alltid behandlat dig väl och
är omtänksam. Jesse är precis som du en rastlös natur
och verkar inte ha några andra vänner i världen än
Gabriel och dig. Du har vid något tillfälle hört att
hans föräldrar mördades när han var liten och Gabriels
familj tog hand om honom.

GIDEON BRANDT
Du har aldrig tidigare träffat Gideon och Gabriel har
inte ens nämnt att han hade en bror. Verkar vara en
farmare som kan sin sak. Gården ser välskött ut.

JAYSON COLBY
Jayson är det senaste tillskottet till er lilla grupp. Ni
arbetade tillsammans med honom och fyra andra män
när ni fångade rånarna i Kansas. Du litar inte på ho-
nom och tycker inte om att han rider med er. Dess-
utom pratar han alldeles för mycket. Vita revolver-
män som hyr ut sina tjänster till den som betalar har
du sett många i ditt liv och väldigt få av dem har varit
goda människor.

MARCELA RAMIRÉZ
Du är född i Santa Fé, New Mexiko och är dotter till
Manuel och Teresa Camarena. Föräldrarna drev ett
bageri i staden. Din far dog när du var femton år och
fem år senare gick även din mor bort. Strax efter din
mors bortgång gifte du dig med farmaren Rodrigo
Ramiréz och flyttade ut till hans gård utanför Santa
Fé. Under många år levde ni lyckliga ute på gården
och fick två döttrar, Maria och Catalina.
Under våren 1871 började problemen när en grupp
affärsmännen som kallades Santa Fé Ringen var in-
tresserade av att köpa gården från Rodrigo. Ni fick
besök av advokater med långa obegripliga kontrakt.
Rodrigo var dock inte intresserad av att sälja efter-
som gården hade tillhört hans familj i tre generatio-
ner. Efter att ha tackat nej till advokaterna dök mer
hårdförda män upp med vapen i handen. De gjorde
klart för Rodrigo att han gjorde bäst i att sälja gården
om han var rädd om sin familj. Rodrigo höll ett möte
med de övriga farmarna i området och det visade sig
att flera av dem hade haft besök av samma män. De
beslutade sig för att hålla vakt runt gårdarna och hjälpa
varandra om någon hamnade i problem.
En vecka senare fick du syn på en svart och en vit man
som red i sporrsträck mot er gård. De var jagade av
Ringens män och du beslutade dig för att gömma dem
på gården. Ringens fiender måste trots allt vara dina
vänner. Efter att Ringens inhyrda mördare gett sig av
presenterade sig männen som Gabriel Brandt och
Jesse Graves. De lovade att betala tillbaka sin skuld
om du någon gång skulle behöva deras hjälp.
Lördagen därpå åkte du till Santa Fe för att besöka
dina föräldras gravar. När du återvände hem möttes
du av en fruktansvärd syn. Gården stod i brand och
Rodrigo och dina barn låg skjutna framför huset. Flera
grannar anlände strax efteråt till platsen och hjälpte
till att släcka elden och begrava de döda. Till en bör-
jan ville du bara ta livet av dig, men efter ett tag vak-
nade hämndbegäret. Du sökte upp Gabriel och Jesse i
Santa Fe och berättade vad som hänt. De lovade att
hjälpa dig att hitta de skyldiga. Ni spårade gärnings-
männen till Taos. De fick betala med sina liv för vad
de hade gjort mot din familj. Hämnden gav inte den
tillfredställelse som du trott, istället kände du dig tom
inombord, som om livet hade mist sin mening. Du
ville inte stanna i Santa Fé, utan gav dig av tillsam-
mans med Gabriel och Jesse när de red mot Arizona.
Ni har arbetat som vakter i Arizona, Texas och Kan-
sas sedan dess. Många arbetsgivare har varit tveksam
till att anställa en kvinna, men efter en uppvisning
med ditt gevär har du övertygat de flesta. Nu senast
arbetade ni i Kansas för Atchison, Topeka and Santa
Fe Railroad som hade problem med flera rån. Ni
fångade in rånarna och Fem dagar efter att ni åter-
vänt till Dodge City fick ni beskedet om att Gabriels
far hade dött och ni gav er av mot hans hemstad.
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Vapen TC VS Handl Mag FB Räckv Skadegrupp

Skada Område

Skråma
Lätt
Allvarlig
Svår
Kritisk
Kapande
Dödlig

Blödning
Benbrott
Kula

Hölster Dra

Stridsvana Fanning
Skadebonus Försvar
Tålighet Chock
Förflyttning Bärförmåga

Koordination
Vapenhand

Ett vapen i fel hand
Två vapen

Skador
Skademod Blodförlust

Pengar & Värdesaker
Dollar __________ Cent _____
Värdesaker ________________

Ridhäst 20

Färdighet FN
Akrobat ikAkrobat ikAkrobat ikAkrobat ikAkrobat ik
B i l jardB i l jardB i l jardB i l jardB i l jard
DansaDansaDansaDansaDansa
FingerfärdighetFingerfärdighetFingerfärdighetFingerfärdighetFingerfärdighet
FFFFFörörörörörsssss ttttt a Hjälpena Hjälpena Hjälpena Hjälpena Hjälpen
Juridik, civi lJuridik, civi lJuridik, civi lJuridik, civi lJuridik, civi l
Kor tspe lKor tspe lKor tspe lKor tspe lKor tspe l
LåsdyrkningLåsdyrkningLåsdyrkningLåsdyrkningLåsdyrkning
Läsa/Skr ivaLäsa/Skr ivaLäsa/Skr ivaLäsa/Skr ivaLäsa/Skr iva
R i daR i daR i daR i daR i da
RRRRRäkneläräkneläräkneläräkneläräkneläraaaaa
Smyga/Gömma sigSmyga/Gömma sigSmyga/Gömma sigSmyga/Gömma sigSmyga/Gömma sig
Te legra feraTe legra feraTe legra feraTe legra feraTe legra fera
Teori/L i t teratur/Teori/L i t teratur/Teori/L i t teratur/Teori/L i t teratur/Teori/L i t teratur/
Teor i /VapenTeor i /VapenTeor i /VapenTeor i /VapenTeor i /Vapen
UppmärksamhetUppmärksamhetUppmärksamhetUppmärksamhetUppmärksamhet
Vapendr i l l /Revo lverVapendr i l l /Revo lverVapendr i l l /Revo lverVapendr i l l /Revo lverVapendr i l l /Revo lver
Väl ta l ighetVäl ta l ighetVäl ta l ighetVäl ta l ighetVäl ta l ighet

Dubbelt/Axel 2/4

14 -10

0 16

2 15

20 10

Höger

-5

-10

600

Bankkonto: 4200

Jayson Colby Revolverman

38/135

32 4/7 New York, New York

176 74 Blond Blå

2 Colt Peacemakers med pärlemorskolvar och gravyr 22

Svart derbyhatt,Svart kostym, vit skjorta, svart slips, grå väst 22

Svart dubbelhölster, svart axelhölster 20

20 cigarriller 20

40 revolverpatr., 20 revolverpatr. 20 Winchesterpatr. 20

Sadel, sadelväskor, sadelhölster, filt, vattenflaska 20

Dyrkset 20

Kortlek 20

2 Colt Peacemaker 40 45 4 6 10 15 14/13/12/10

Winchester Centennial 37 35 3 12 9 100 17/16/14/11

Colt New Line Pocket 38 44 4 6 8 15 11/10/9/7

Arkansas Toothpick (Dolk) 38 34 3 - 3 - 8

Knytnäve 43 35 3 - 4 - 5

11 0

10 0

17 2

18 2

20 3

13 1

8 0

15 1

14 1

14
12
13
15
9
6

14
16
11
11
14
8

10
12
15
13
20
14



PERSONLIGHET
Mycket av ditt liv kretsar runt pengar. Pengar ger fri-
heten. Pengar är även makt och kan köpa folks res-
pekt. Du känner allt för väl till vad folk är beredda att
göra för pengar, du är inget undantag.
Du har inga planer på att fortsätta livet som hyrd re-
volverman för all framtid. Folk som lever på att skjuta
andra slutar ofta i en för tidig grav själva. När du har
samlat ihop tillräckligt med pengar tänker du dra dig
tillbaka och leva ett bekvämt liv. Åka tillbaka till New
York och besöka teatrarna på Broadway, äta på lyxiga
restauranger och umgås med galanta damer. I New
York hörde du historier om platser folk kom från och
du skulle gärna vilja besöka dem. När du tröttnat på
New York tänker du ta båten till Europa och andra
delar av världen. Du har bestämt dig för att se Paris
innan du dör. Du har kommit en bit på vägen mot ditt
mål, men har fortfarande en bit kvar.
Du är alltid välklädd och pratar mycket och gärna,
även om du kanske inte alltid säger så mycket. Att
låta andra spela ut sina kort först har varit en taktik
som har fungerat väl för dig.

DE ANDRA
GABRIEL BRANDT
Gabriel är en skicklig revolverman, det är ingen tve-
kan om det. Om han är lika bra som dig är tveksamt.
Du gillar inte att stå i skuld till honom för att han
räddade ditt liv och skulle vilja återgälda tjänsten så
fort som möjligt för att kunna dra ett streck över det
hela. Att ha skulder till folk är aldrig bra för affä-
rerna. Annars kommer ni rätt bra överens, även om
Gabriel har moraliska principer som kan vara ivägen.

JESSE GRAVES
Jesse är bästa vän med Gabriel och de kallar sig brö-
der. Det råder ingen tvekan om att de skulle gå i döden
för varandra. Du är inte imponerad av vad du sett när
det gäller Jesses skicklighet med vapen. Han verkar
inte speciellt förtjust i din närvaro och det kan vara
klokt att hålla ett öga på honom.

GIDEON BRANDT
Gabriels äldre bror. En farmare utan betydelse. Du
har aldrig förstått dig på folk som frivilligt står i lera
upp till knäna varje dag utan att få lön för mödan.

MARCELA RAMIREZ
En vacker kvinna, men hård som sten. Du har aldrig
sett henne le under hela resan till Carlton City. Hon
har inte sagt många ord till dig heller. Normalt bru-
kar du ha bra hand med kvinnor, men här har du ing-
enting att hämta. Det finns säkert en anledning till
hennes hårda attityd, men ämnet har aldrig kommit
upp. I strid är hon dock en god tillgång alternativt en
motståndare som inte ska underskattas.

JAYSON COLBYS BAKGRUND
Du är uppväxt på New Yorks bakgator. Din mor ar-
betade på en bordell och lämnade bort dig när du var
nyfödd och din far var någon av hennes kunder. Den
enda familj du hade var ditt gäng The Slaughterhouse
Boys. Namnet kom sig av att ni höll till i ett gammalt
övergivet slakthus på Cherry Street. Livet i New York
var tufft och du fick kämpa för din överlevnad varje
dag. Samtidigt gick välklädda herrar med välfyllda
plånböcker längs med Broadway och roade sig med
galanta damer. Ett liv du var övertygad skulle passa
dig utmärkt. När du var 12 år dödade du en människa
för första gången. Han vägrade lämna ifrån sig sin
plånbok så du högg ner honom med en kniv.
Några år senare fick du sitta av fyra år på det ökända
fängelset The Tombs för ett rån. När du släpptes bör-
jade du arbeta för Nathan Cavender, en ökänd gäng-
boss. Ditt rykte spred sig och du lämnade snart
Cavender för mer lönsamma uppdragsgivare. Inom
kort arbetade du för den korrumperade politikern
William "Boss" Tweed som praktiskt taget styrde hela
staden. När rekryteringen till armén började ske med
lottdragning betalade han för att du skulle slippa att
bli värvad till armén. Något som du givetvis var tack-
sam för. Men hans generösa gest kom inte gratis, du
fick betala igen den många gånger. Du levde dock
gott under dessa år och omgav dig med lyx. 1871 ar-
resterades Tweed och dömdes till fängelse. Du läm-
nade New York för att inte dras med i hans fall.
Själv tog du anställning hos järnvägen. Först hos Eire
Railroad Company, men under de det senaste året åt
Atchison, Topeka and Santa Fe Railroad. Järnvägs-
bolagen har haft stor nytta av någon med dina kvali-
fikationer och de betalar dessutom bra.
Senaste jobbet var i Kansas där bolaget hade problem
med en rånarliga. Bandet leddes av Pete Barlow och
kallades The Barlow Bunch. En hel liga var nog i
mesta laget även för dig och ytterligare folk hyrdes in.
Bland dessa fanns Gabriel Brandt, Jesse Graves och
Marcela Ramiréz. Du var till en början skeptisk till
att hyra en svart man och en kvinna. De visade sig
dock göra skäl för sitt arvode. Alla tre var godkända
skyttar även om Gabriel utmärkte sig mest. Ni fång-
ade in Barlow och hans män. De gav sig dock inte
utan strid och den kunde ha slutat illa för din del om
inte Gabriel ingripit. Barlows högra hand Ryan Keene
smög upp i ryggen på dig med en hagelbössa och Ga-
briel sköt honom precis innan han kunde trycka av.
Fem dagar efter att ni återvände till Dodge City fick
du ett telegram från järnvägsbolaget. Telegrammet
innehöll ett nytt uppdrag i Carlton City, Colorado. I
staden ska du få vidare instruktioner av en James Por-
ter. Även Gabriel hade fått ett telegram från Carlton
City. Han far hade dött. Du slog följe med dem på
vägen dit. Du vet inte om händelserna hänger ihop,
men du skulle inte bli förvånad om så var fallet.



Egenskaper Värde Bonus
FYS - Fysik _____ _____
STY - Styrka _____ _____
KOR - Koordination _____ _____
MOT - Motorik _____ _____
SNA - Snabbhet _____ _____
INT - Intelligens _____ _____
BIL - Bildning _____ _____
SDP - Självdisciplin _____ _____
VAK - Vaksamhet _____ _____

Namn ________________________ Roll ________________
Alias ______________________________ Rykte __________
Ålder _____ Födelsedatum ________ Födelseort _______________
Längd ____ Vikt _____ Hårfärg_________ Ögonfärg _________

Ägodelar Kvalitet
__________________________________________ ____
__________________________________________ ____
__________________________________________ ____
__________________________________________ ____
__________________________________________ ____
__________________________________________ ____
__________________________________________ ____
__________________________________________ ____

Riddjur Kvalitet
__________________________________________ ____

Vapen TC VS Handl Mag FB Räckv Skadegrupp

Skada Område

Skråma
Lätt
Allvarlig
Svår
Kritisk
Kapande
Dödlig

Blödning
Benbrott
Kula

Hölster Dra

Stridsvana Fanning
Skadebonus Försvar
Tålighet Chock
Förflyttning Bärförmåga

Koordination
Vapenhand

Ett vapen i fel hand
Två vapen

Skador
Skademod Blodförlust

Pengar & Värdesaker
Dollar __________ Cent _____
Värdesaker ________________

Färdighet FN
Akrobat ikAkrobat ikAkrobat ikAkrobat ikAkrobat ik
Dansa/Dansa/Dansa/Dansa/Dansa/
HantvHantvHantvHantvHantv erererererk/Boskk/Boskk/Boskk/Boskk/Boskapsskapsskapsskapsskapsskööööötseltse ltse ltse ltse l
HantvHantvHantvHantvHantv erererererk/Häsk/Häsk/Häsk/Häsk/Häs tsktsktsktsktskööööötseltse ltse ltse ltse l
Hantverk/SnickraHantverk/SnickraHantverk/SnickraHantverk/SnickraHantverk/Snickra
HantvHantvHantvHantvHantv erererererk/Svinskk/Svinskk/Svinskk/Svinskk/Svinskööööötseltse ltse ltse ltse l
JordbrukJordbrukJordbrukJordbrukJordbruk
Kor tspe lKor tspe lKor tspe lKor tspe lKor tspe l
KKKKKöröröröröra va va va va vagnagnagnagnagn
Läsa/Skr ivaLäsa/Skr ivaLäsa/Skr ivaLäsa/Skr ivaLäsa/Skr iva
Mat lagningMat lagningMat lagningMat lagningMat lagning
Orienter ingOrienter ingOrienter ingOrienter ingOrienter ing
Re l ig ionRe l ig ionRe l ig ionRe l ig ionRe l ig ion
R i daR i daR i daR i daR i da
RRRRRäkneläräkneläräkneläräkneläräkneläraaaaa
Teor i /MalmkunskapTeor i /MalmkunskapTeor i /MalmkunskapTeor i /MalmkunskapTeor i /Malmkunskap
UppmärksamhetUppmärksamhetUppmärksamhetUppmärksamhetUppmärksamhet
Över levnad/BergÖver levnad/BergÖver levnad/BergÖver levnad/BergÖver levnad/Berg

(Normal) 3

1 -9

1 5

3 4

12 14

Höger

-15

-20

98

Gideon Brandt Nybyggare

50/10

33 18/11 Wilson Creek, Tennessee

179 90 Brunt Bruna

Ridhäst 20

Hagelbössa 36 24 2 2 0 15 20/9/6/1

Colt Frontier 22 22 2 6 -2 20 13/12/11/9

Vedyxa 35 21 2 - 0 - 12

Knytnäve 40 25 2 - 4 - 5

17 2

14 1

10 0

15 1

12 0

10 0

9 0

15 1

13 1

10
8

15
14
18
15
18
6

12
10
13
10
15
10
12
6

10
10

Brun hatt, grå jacka, vit skjorta 16

Bruna byxor 16

Brunt normalhölster 18

20 revolverpatroner, 14 hagelpatroner 20

Sadel, sadelväskor 20

Brun söndagskostym 18



GIDEON BRANDTS BAKGRUND
Du är uppväxt på en liten gård i Wilson Creek,
Kentucky. Familjen bestod av dina föräldrar Abel och
Sarah, din yngre bror Gabriel, din lillasyster Susanna
och Jesse, vars föräldrar dödades då han var fem år.
Du har jobbat från gryning till kväll så länge du kan
minnas. Dina syskon har också hjälpt till, men som
äldsta barnet har du alltid fått ta det största ansvaret.
Familjen flyttade västerut när Inbördeskriget bröt ut.
Ni slog er ner i Walker, Colorado 1861. Din far skaf-
fade mark i en bördig dal med god vattentillgång ned-
anför Holy Cross Mountains - han såg berget som ett
gott omen. En kort tid letade ni guld, utan framgång.
Inom kort återgick din far till det han kunde bäst - att
bruka jorden. Under guldruschen levde ni gott på att
sälja grödor och djur till guldgrävarna. Din far tog ett
lån på 2 500 dollar av Theodore Turner för att kunna
köpa mer mark och boskap. Men boomen mattades
av och det var svårt att få ekonomin att gå ihop. 1865
dog din mor i lunginflammation. Hon begravdes på
gården, med utsikt mot de berg hon älskade.
Efter kriget anlände fler personer till staden, bland
annat bröderna Carlton som kom 1867. De fyra brö-
derna var krigsveteraner på sydstatssidan. De köpte
Walker Mine, en av de rikaste fyndigheterna i områ-
det, av stadens grundare Tomas Walker.
Året därpå försökte Tyler och Duane Carlton hänga
Jesse och Gabriel dödade Duane och skadesköt Tyler
i en eldstrid. I rättegången vittnade stadssheriff Henry
Miller och advokaten Randall McLaren till din brors
fördel och han blev frikänd. Gabriel och Jesse läm-
nade staden för att inte bli indragna i mer bråk. Åter-
igen var det du som fick ta hand om gården.
Åren har gått och du har kämpat i ditt anletes svett
utan att få någonting för det. Bankmannen Turner tar
ut ockerräntor för lånet och trots att din far försökt
betala av så har skulden vuxit till 5 000 dollar.
För två år sedan träffade du saloonflickan Ellie Par-
ker och blev förälskad i henne. Hon hade dock inga
planer på att bli en bondfru och har hittills avvisat
dina frierier. För ett par månader sedan började allt
se ljusare ut. Din systers man James Porter gav dig ett
mycket bra erbjudande om att köpa gården för 10 000
dollar. Ni skulle kunna betala av lånet och ändå ha
tillräckligt med pengar över för att du skulle kunna
gifta dig med Ellie och starta ett nytt liv. Det fanns
bara ett problem, din far vägrade att sälja. Han gjorde
klar att han aldrig tänkte flytta från gården så länge
han levde. Till slut, under ett gräl i berusat tillstånd
sköt du din far. Du ångrade dig i samma sekund som
det hade hänt, men nu försökte du göra det bästa av
situationen. Du lämnade gården och åkte in till Ellie.
Nästa morgon återvände du tillbaka till gården för
att upptäcka din döde far och tillkallad stadssheriffen
Wesley Carlton. Du hoppas nu få ärva gården, sälja
den och åka västerut till San Francisco med Ellie.

PERSONLIGHET
Du har fått en starkt moralisk uppfostran, där du lärt
dig att alltid göra rätt för dig samt att stå upp för det
du tror på. Dina föräldrar var båda starkt religiösa
och du har varit en hängiven kyrkobesökare under
alla år. Även om du ibland vacklat i din tro när ni har
haft svåra tider.
Du har aldrig fått leva ett eget liv, utan så länge du
kan minnas har ditt öde varit att gå i din fars fotspår,
inte minst efter att din mor dog. Dina syskon och Jesse
har alltid kommit lättare undan och har skapat ett liv
för sig själva. Till en början klagade du inte, det som
var gott nog åt din far var gott nog åt dig. Men efter
många år av hårt arbete utan att någonting har för-
ändrats har du blivit mycket bitter. När du träffade
Ellie och hon avvisade dina frierier så länge du var en
farmare insåg du att ditt liv aldrig skulle förändras.
Tills James Porter kom med sitt erbjudande.
Efter att du dödat din far har du slutat dricka, men har
haft svår ångest och mardrömmar och vaknar ofta
upp kallsvettig om nätterna. Många gånger har du
funderat på att erkänna vad du har gjort för att få
sinnesfrid. Men du är inte redo att dö ännu. Ett liv med
Ellie lockar mer. Du är redan övertygad om att du
kommer att brinna i helvetet för det du har gjort.

DE ANDRA
GABRIEL BRANDT
Din yngre bror Gabriel har alltid varit din fars ögon-
sten och han har ofta fått komma alldeles för lätt un-
dan. De var åtta år sedan han var hemma sist, men det
har inte gått en dag utan att din far pratat om honom.
Vid ett fåtal tillfällen har han hört av sig per brev som
din far läst tusentals gånger. Vad du har hört har han
slagit sig in på en bana som betald revolverman.

JESSE GRAVES
Du har aldrig sett Jesse som din bror, han är en gäst
och välkommen, men du tycker inte om att han fått ta
din plats. Jesse och Gabriel har alltid varit bästa vän-
ner. Du har dock ingenting emot att han är färgad,
däremot att han precis som Gabriel aldrig har behövt
arbeta lika hårt som du.

MARCELA RAMIREZ
En vacker mexikanska med ett hårt yttre. Gabriel
skrev om henne i ett av sina sällsynta brev. Enligt
brevet ska hon ha räddat livet på din bror och Jesse,
men sedan fått sin familj mördad.

JAYSON COLBY
En snobbig ömfoting från östkusten som aldrig slutar
prata. Din bror har aldrig nämnt honom i några av
sina brev, men han verkar vara på god fot med din
bror. Du är övertygad om att han aldrig gjort ett he-
derligt dagsverke i hela sitt liv.



HENRY MILLER
Stadsheriffen Henry Miller dödades i ett bakhåll
för sju år sedan. Wesley Carlton valdes till hans
efterträdare och har varit stadssheriff sedan dess.
Det fanns inga vittnen till bakhållet på Miller och
mordet har aldrig klarats upp. Miller ligger be-
gravd på kyrkogården i Carlton City.

RANDALL MCLAREN
Randall McLaren har fortfarande kvar sitt advo-
katkontor inne i Carlton City. Han brukar komma
ut och hälsa på varje lördag och spela schack med
er far. Har även hjälp er far med att sköta alla
papper rörande gården.

GIDEON BRANDT

WALKER - CARLTON CITY
Staden bytte namn för fem år sedan från Walker
till Carlton City. Namnbytet skedde utan några
större protester och folk har vant sig vid det nya
namnet.

BRÖDERNA CARLTON
Bröderna Carlton har tagit över mycket mer av
staden sedan sist. Äldsta brodern Lee Carlton är
borgmästare. Mellanbrodern Wesley Carlton har
tagit över posten som stadssheriff. Yngsta brodern
Tyler finns även han kvar i staden.

SUSANNA BRANDT
Susanna har lämnat gården och flyttat in till Carl-
ton City. Hon har gift sig med fraktbolagsägaren
James Porter och har två döttrar, Claire som är 2
år och Alice som är 3 år. Hon arbetar även som
skollärarinna i Carlton City och verkar vara nöjd
med livet i staden.

JAMES PORTER
Du känner inte till mycket om Porters bakgrund,
mer än att han kommer från Pittsburgh i Pennsyl-
vania och var löjtnant i nordstatsarmén under
kriget. Han äger ett fraktbolag inne i staden som
verkar gå rätt bra. Han fraktar det mesta till sta-
den och gruvan. Du tycker han verkar vara en
hederlig karl även om han aldrig verkar ha fått
skit under naglarna när han jobbar.
Han verkar dock behandla Susanna väl och de
bor i ett fint hus inne i Carlton City.

GÅRDEN
Du och din far har arbetat på gården under alla
år. Affärerna går dåligt och Abel har ett lån från
bankmannen Theodore Turner som hela tiden
växer på grund av de ockerräntor Turner kräver.
Skulden är nu uppe i 5000 dollar.

DIN FARS DÖD
Din far dödades för snart en vecka sedan. Du hit-
tade honom liggandes i dörröppningen till huset
när du kom ut till gården på måndag morgon.
Han var skjuten två gånger i bröstet med ett
grovkalibrigt vapen. Du tror att han blev skjuten
av en gevärsskytt som låg gömt bland klipporna.
Efter att du hade gjort den fruktansvärda upptäck-
ten återvände du in till stan och hämtade
stadssheriffen Wesley Carlton som följde med ut
till gården. Wesley hittade fyra gevärspatroner
bland klipporna som han tog med sig. Din fars
kropp lastades upp på vagnen och du körde in
honom till begravningsentreprenören Tomas B
Stone. Även läkaren Russell Hargrave fanns på
plats när du anlände till staden.
Efter att du lämnat kroppen återvände du till går-
den och gjorde ditt bästa för att skrubba bort allt
blod.

Under de åtta år som Gabriel och Jesse varit borta från gården har en hel del förändrats. Här följer en samman-
fattning av de viktigaste händelserna.

GRUVORNA
Bröderna Carlton äger fortfarande den rikaste
gruvan i området, Walker Mine. James Mallard
arbetar som chef för gruvan. Den andra gruvan i
området, Eureka Mine, stängdes ner för två år se-
dan när guldet sinade.
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