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Hjulångaren River Queen är en magnifik syn där
hon tar sig fram längs Mississippifloden. Från
strandkanten kan man höra musiken strömma ut
från danssalen, silhuetterna av festklädda män-
niskor syns mot månens klara sken. Ingen kan ana
de hemligheter hon döljer...

Vid spelborden pågår ett spel om höga insatser, be-
tydligt högre än de flesta kan ana. Bakom stela
leenden och artiga fraser döljer sig ibland ren des-
peration.

På de lägre däcken har de mest miserabla passa-
gerarna stuvats undan. Fångarna har det värst.
Straffarbeten eller bödelns snara väntar dem vid
resans slut, så inte har de mycket att hoppas på
heller.

Men vilka är egentligen de mustaschprydda män-
nen med plommonstop och mörka kostymer? Och
hur skall det gå för presidenten? Ombord på River
Queen väntar svaren...

RIVER QUEEN
TEXT: TOVE & ANDERS GILLBRING BILD: ÅKE ROSENIUS

��

River Queen är ett helt fristående
äventyr till Western. Det har skri-
vits för Borås Spelkonvent 2002,
så längst bak i äventyret finns det
fem färdiga rollpersoner som gjorts
just för detta äventyr. Vill du spela
det med din vanliga spelgrupp går
det också bra, men för att få ut allt
bör du som spelledare göra en del
planteringar  i förväg.
River Queen utspelar sig nästan
uteslutande på flodbåten med
samma namn, under en resa på Mis-
sissippifloden. Äventyret är tänkt
att utspela sig i maj 1869 men kan
med små ändringar flyttas tidsmäs-
sigt så att det passar er spelgrupp.
River Queen är ett relativt öppet
äventyr, med flera olika möjliga
slut. En del nyckelscener bör dock
tas med. Det hjälper att fånga stäm-
ningen om du tänker på dessa sce-
ner 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
allmänhet ser på dem. Siffran va-
rierar mellan 1 och 100 och kan
grovt delas upp enligt följande:

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

21-40 Ökänd; 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 HAND-
LINGAR). Den som har flest börjar,
därefter agerar alla som har lika
många HANDLINGAR samtidigt då
man går neråt i HANDLINGSOM-
GÅNGARNA.

HUR MAN LYCKAS
Grunden i hela spelsystemet är en
OBEGRÄNSAD T20. Så fort rollper-
sonerna behöver se om de lyckats
med någonting de försöker ge-
nomföra slår de en T20. Ju högre
resultat desto bättre, och blir det
20 får de slå om och lägga ihop
sina båda tärningsslag.
I de flesta fall är målet att de skall
komma upp i 20 totalt då de läg-
ger ihop tärningsresultatet med
det värde de utgår från (FÄRDIG-
HETSNIVÅN - FN - på sina olika FÄR-
DIGHETER, eller EGENSKAPSVÄRDET).
Är det någonting busenkelt behö-
ver de ofta inte ens slå, är det nå-
gonting riktigt otroligt svårt kan
de behöva få mer än 20 för att
lyckas. I strid används TRÄFFMAL-
LEN.
Slår de däremot en 1:a har de
FUMLAT, resultatet blir ett annat
än de tänkt sig... Hur illa det går
beror på nästa slag – FUMMEL-
SLAGET. Återigen är det en T20 som
skall slås, där det gäller att slå så
högt som möjligt – en 1:a nu är rena
katastrofen, medan 20 tar bort
FUMMELN och innebär att resultatet
av tärningsslaget blev värdet +1.

INTRO
Detta äventyr är lite speciellt, tre
av rollpersonerna tillhör samma
familj, medan de andra två står fa-
miljen nära. En av dem är dock inte
så nära som han velat ge sken av,
han har en egen agenda och är när-
mast att betrakta som en spion i
gruppen. Denna roll kan vara krä-
vande och bör ges till en något mer
erfaren spelare, som kan tänkas
hantera detta.

BAKGRUND
Äventyret börjar den 20 maj i nå-
dens år 1869. Familjen Spade skall
resa med flodbåten River Queen
från hemstaden Memphis, Tennes-
see till St Louis, Missouri. Inbör-
deskriget är sedan länge över, men
alla sår har inte läkt. Tennessee kla-
rade sig bättre än många andra
delar av Södern, vilket kan ha flera
orsaker. Tennessee tvekade länge
innan man begärde utträde ur
Unionen och anslöt sig till Kon-
federationen, det var en delad stat
där många aldrig tyckte utträdet
var rätt. Bara ett år efter Inbördes-
krigets utbrott föll Memphis, efter
kort strid. Unionens kontroll över
staden var därefter aldrig hotad.
Strider ödelade aldrig staden och
kriget hann inte utarma alla resur-
ser. Efter kriget har man haft glädje
av att president Andrew Johnson
(Lincolns vicepresident, som tog
över efter att presidenten mördats
på teatern av William Booth) kom-
mer från Tennessee. Han såg till
att ge sin hemstat en mjukare fred
än vad resten av södern fått.
Då Memphis fallit sökte Reginald
Spade upp nordstatarnas högsta
befäl i området, Ulysses S. Grant,
med de mest exklusiva cigarrerna
från Spades cigarrfabrik och fin
maltwhiskey från Spades destilleri.
Grant uppskattade mötet och pro-
dukterna, och såg till att familjen
Spade kunde fortsätta sin verksam-
het utan ingrepp eller störningar
från nordstatarnas styre. Mot fort-
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satta leveranser av cigarrer och
whiskey till Grant personligen. Att
Grant är en stamkund har visat sig
vara ett gott försäljningsargument
i norr, inte minst efter att Grant blev
befälhavare för hela unionsarmén,
och nu när han blivit president räk-
nar Spades med ökad försäljning.
Sedan Memphis föll, och inte minst
efter krigsslutet har Reginald Spade
varit en röst för fred, normalisering
och återuppbyggnad i Tennessee. I
höstens val hoppas han vinna väl-
jarnas förtroende i det första guver-
nörsvalet sedan Inbördeskriget.
Alla har inte varit så snabba att
förlåta och gå vidare som familjen
Spade. Tennessee bidrog med
många soldater till Konfederation-
ens armé, bland annat är krigs-
hjälten Nathan Bedford Forrest en
bygdens son. Flera av hans män
fortsatte slåss även efter krigsslu-
tet, bland dem Elisabeth Spades
bror Edward Garrick. Några regul-
jära förband finns inte längre kvar,
men en del laglös verksamhet be-
drivs alltjämt. Flera fanatiska syd-
statsanhängarna har haft svårt att
acceptera förlusten, och att svarta
fått ägande- och rösträtt. Det ryk-
tas om ett vitt brödraskap som för-
svarar Söderns ideal genom att
piska och skrämma svarta att veta
sin plats.
Edward Garrick tog kontakt med
Elisabeth för några månader se-
dan. Han hade tröttnat på livet som
efterlyst laglös och tänkte över-
lämna sig själv till rättvisan, men
bad henne använda sina goda kon-
takter med myndigheterna till att
få honom benådad. Vid rättegången
dömdes han till döden. Domen skall
verkställas om en månad i St Louis.
Därför har han placerats med di-
verse andra fångar i cellerna på
nedre däck ombord på River Queen.
Rollpersonerrna skall ta samma båt
till St Louis för att träffa president
Grant för en informell middag.
Han skall få den första lådan med
Spades nya exklusiva cigarrmärke
”President”. Och rollpersonerna
skall vädja för Edwards liv – en-
dast presidenten kan benåda krigs-
förbrytare som honom.

HISTORIEN BAKOM
ÄVENTYRET
Rollpersonerna utnyttjas i en kon-
spiration för att döda president
Grant. Genom att röva bort famil-
jens unga döttrar skall de tvingas
utföra mordet åt Söderns Söner.
Rollpersonerna har små, men dock
möjligheter att hitta flickorna in-
nan uppdraget skall utföras. De
borde också kunna hitta ett sätt att
lura kidnapparna och arrangera ett
låtsasmord, till exempel med Pin-
kertons hjälp. Skulle de istället ut-
föra uppdraget dör en dubbelgång-
are till presidenten, och istället för
att återfå sina döttrar levande kom-
mer de alla att avrättas. Alla utom
förrädaren i gruppen...

SÖDERNS SÖNER
Söderns Söner har sina rötter i In-
bördeskriget, huvuddelen av den
hemliga organisationen stred till-
sammans under kapten Edward
Garricks befäl. De utgjorde ett fruk-
tat kavallerikompani, underställda
sydstaternas största krigshjälte
Nathan Bedford Forrest.
Trots deras tappra insatser förlo-
rade Konfederationen kriget. De
flesta befäl kapitulerade, men inte
Garrick. Han vägrade acceptera
utgången och har fortsatt med rä-
der mot nordstaterna under alla år.
Flera av hans män har lojalt valt
att fortsätta följa honom, även om
bortemot hälften tog chansen till
fred och ett civilt liv. Även bland
de som förblivit lojala kan många
numer ha ett civilt liv till vardags,
kriget upptar inte längre ens huvud-
parten av deras liv.
Utöver överfall, rån och stölder
anslöt sig Garricks män till De Vita
Riddarna av Ku Klux Klan, ett ra-
sistiskt hemligt sällskap som sade
sig värna kristna vita familjer, men
mest ägnade sig åt att terrorisera
och skrämma svarta. Nathan Bed-
ford Forrest var organisationens
första Grand Wizard, vilket fick så
gott som alla gamla exsoldater i
Tennessee att ansluta sig. Garrick
blev besviken, klanen utgjorde inte

ett så stort hot mot Unionen som
han hoppats. När sedan Forrest i
januari 1869 fick för sig att försöka
upplösa klanen, för att kriget var
över och det var dags för fred blev
Garrick riktigt besviken på sin
gamle hjälte.
Klanen överlevde dock, men över-
ste Monroe som blev ny Grand
Wizard hade ingen kämpaglöd
kvar. Hans vision av klanen som
en osynlig maktstruktur mitt i sam-
hället påminde Garrick mer om
vilken herrklubb som helst. Han
startade därför Söderns Söner som
en fraktion mer inriktad på hand-
ling. Söderns Söner vill skaka om
hela nordstaterna och skrämma
alla medlöpare. Istället för små till-
slag, som på sin höjd skulle kunna
irritera motståndaren bestämde de
sig för att börja med ett hårt slag,
ett slag som kommer att kännas
rejält. De skall mörda president
Grant.

INFILTRATIONEN
Edward Garrick bestämde sig för
att utnyttja sin systers familj för att
komma åt presidenten. Familjen
Spade är medlöpare och förrädare
i Edwards ögon, de har svikit Sö-
derns ideal, sina grannar och sin
hembygd för pengar. Och de kän-
ner Grant personligen.
Edward själv är efterlyst, och skulle
därför inte kunna följa med vid ett
möte. Därför gav han en av sina
män – Joe Kerrigan – i uppdrag att
nästla sig in i familjen, genom att
uppvakta den äldsta dottern Jenni-
fer. Då de förlovat sig sattes del två
av planen i verket.
Edward sökte upp sin syster och
bad om hennes hjälp. Han sade sig
ha tröttnat på livet som laglös och
efterlyst. Nu ville han lägga kriget
bakom sig och gå vidare med sitt
liv. Han var beredd att överlämna
sig till rättvisan, men ville ha hen-
nes hjälp att slippa galgen. Han
visste att familjen hade kontakt
med den nye presidenten, skulle
hon inte kunna be Grant om en be-
nådning? Hon sade ja, han över-
lämnade sig och dömdes till döden.
Hon ordnade mötet med Grant.
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TVÅ BARN FÖRSVINNER
Söderns Söner har haft tur. Edwards
fångtransport till St Louis sker på
samma båt som familjen Spade tar
för att träffa president Grant. Det
gör det lättare att frita honom, sam-
tidigt som påtryckningarna mot
familjen Spade samordnas.
Familjen Spade skall tvingas att
utföra attentatet mot Grants liv. Det
kräver påtryckningar från Söderns
Söners sida, av värsta sort. Därför
skall de båda döttrarna i familjen
rövas bort första natten ombord. Vill
familjen återse flickorna i livet
måste de göra som de blir tillsagda.
Edward känner River Queen väl,
sedan åren han bodde här med fa-
dern och Elisabeth. Det gör det lät-
tare för honom att planera hur de
skall få tag på flickorna utan att
upptäckas (och hur de skall befria
honom), men han vet också att sys-
tern kommer att ha goda möjlig-
heter att hitta flickorna om de är
kvar ombord. Därför måste de fö-
ras över till en annan båt så fort de
tagits.
I flickornas hytt lämnas ett brev
med instruktioner till familjen om
att de inte får berätta vad som hänt,
eller ta hjälp av lagen eller militä-
ren på något vis. Då kommer flick-
orna att dödas.

Söderns Söner har flera personer
ombord. Sandra Diamond är den
som sköter alla direkta kontakter
med familjen Spade. Om allt går
som Söderns Söner planerat är hon
den enda i gruppen de kan känna
igen efteråt. Joe Kerrigan skall be-
vaka familjen Spade inifrån, och
berätta för Söderns Söner om de på
minsta vis försöker kringgå instruk-
tionerna. Han rapporterar till John
Ambrose, som i sin tur berättar för
Sandra Diamond. Varpå hon kan
höja insatserna genom att gå på
familjen Spade igen. Kerrigan får
bara avslöja sin rätta identitet för
familjen Spade då de befinner sig
hos Grant, om ingen av de andra
skjuter. Vid alla andra tillfällen är
hans uppgift att övertala dem att
gå med på de krav som ställs och
följa alla instruktioner.

Under hela den första dagen kom-
mer familjen Spade inte att få
några mer detaljerade instruktio-
ner än att hålla sig lugna och låt-
sas som om ingenting hänt. Tids
nog får de veta vad som krävs för
att de skall få återse Jennifer och
Joanne.

FÅNGARNAS REVOLT
Den andra kvällen ombord på Ri-
ver Queen slår Söderns Söner till
igen. De slår ner vakterna som be-
vakar fångarna, släpper ut alla och
visar var de kan hitta vapen. I det
tumult som uppstår lämnar de tre
som slog till båten, tillsammans
med Edward Garrick. Återigen har
de en snabbgående liten båt som
kommer upp intill sidan av River
Queen på utsatt tid.
De andra fångarna använder vap-
nen till att ta sig upp till maskerad-
balen, där de försöker råna alla rika
människor som festar. En eldstrid
lär utbryta, där fångarna så små-
ningom besegras. Då man räknar
ihop gripna, sårade och skadade
saknas en enda fånge: Edward
Garrick.

PRESIDENTMORDET
Det är först efter frukosten dagen
därpå familjen Spade får veta vad
som krävs av dem. Att de skall
träffa president Grant som plane-
rat, men istället för att be honom
benåda Edward Garrick skall de
döda presidenten. Om de genom-
fört uppdraget kommer de att åter-
förenas med döttrarna vid en över-
given brädgård i St Louis.
Söderns Söner har gett familjen
väldigt lite tid att kunna planera
något motdrag, en timme senare
lägger River Queen till i St Louis
hamn. Här sätts rollpersonerna un-
der en stark tidspress, som bör av-
spegla sig i deras rollspelande. Ti-
den fram tills de kommer fram till
St Louis bör inte ta mer än max en
timme i realtid heller.
I St Louis väntar en droska på dem
redan. Presidenten har skickat den
för att möta dem. De har alltså inget
utrymme att göra någonting annat
än att resa direkt till mötet.

Om de har kommit hit utan att ha
varnat någon, eller rent av avslö-
jat de konspiratörer de känner till
är det sanningens minut. Kommer
de att mörda president Grant?
Om inte familjen Spade eller Lio-
nel Hart gör det borde Kerrigan
kliva fram och avfyra de dödande
skotten. Har ingen av rollpersoner-
na försökt få fram en varning till
presidenten lär de lyckas, han har
bara en livvakt med sig. Uppstån-
delsen blir naturligtvis stor, och ett
stort tumult utbryter när larmet går.
Är de inte allt för korkade bör de
dock kunna smita från platsen utan
alltför stora förluster.
Vad de inte vet är att president
Grant lever i all välmåga när de
lämnar platsen. Han har tagit Pin-
kertons oro för attentat i södern på
allvar. Så stort allvar att han gått
med på att skicka en annan man i
sitt ställe. En man som är väldigt
lik honom och som utgett sig för
att vara president Grant inför roll-
personerna. Söderns Söners alla
storstilade och detaljerade planer
var förgäves-

AVRÄTTNINGEN
Återföreningen på den övergivna
brädgården blir kort. Söderns Sö-
ner har aldrig haft för avsikt att låta
familjen Spade överleva mötet. På
plats är alla de mest inblandade i
attentatsförsöket: Edward Garrick,
Sandra Diamond, John Ambrose,
de tre som befriade fångarna, de
två båtsmännen och de två som
vaktade döttrarna Spade. Roll-
personerna kommer att behöva
snabba reflexer, tur och gärna en
bra plan för att överleva bakhållet.

ÖVERSTE MONROE OCH
KU KLUX KLAN
Guvernörsvalet har egentligen
ingen som helst relevans för även-
tyret, eller rättare sagt för kidnapp-
ningshistorien. Men mångaspel-
grupper lär tro det, inte minst för
att Monroe reser med samma båt.
Monroe är i själva verket på väg
till St Louis för ett möte med Ku
Klux Klan där. I hans hytt kan man
hitta hans huva och klanklädsel.
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VILKA ÄR OMBORD PÅ RIVER QUEEN?
SÖDERNS SÖNER
Nästan hela gruppen är inblandad
i attentatsförsöket. John Ambrose,
Sandra Diamond och Joe Kerrigan
har alla sina roller att spela vid
bortrövandet av döttrarna och
Spade och framförandet av krav till
familjen.
Något mindre iögonfallande, men
möjliga att upptäcka för paranoida
och extremt vaksamma rollper-
soner är tre beväpnade, hårdföra
män som tittar sig över axeln med
jämna mellanrum... De tre är Tho-
mas Farraday, Justin Wilkes och
Eric Noel. De ärrade krigsveteran-
erna är  ombord för att befria fång-
arna, och då i synnerhet Edward
Garrick, under maskeradbalen
Dag 2.
Ytterligare fyra attentatsmän är
inblandade, men inte ombord på
River Queen. Det är bröderna Ike
och Kid Marlin som ärvt en betyd-
ligt mindre, men snabb båt efter
sina föräldrar. Det är ombord på
deras Dixie Bell döttrarna förva-
ras, och det är de som lägger till
vid River Queens sida med en eka
de båda nätterna, första gången för
att hämta döttrarna Spade, andra
natten för att hämta Garrick och
hans befriare. Ombord på Dixie
Bell finns också Tom West och
Gary Rhodes, som mestadels äg-
nat sig åt att vakta döttrarna Spade
och hjälpa sina medkonspiratörer.
Söderns Söner är brutala och hän-
synslösa. De vill skapa skräck och
förvirring, samtidigt som de både
vill skapa sig ett namn som de som
låg bakom presidentmordet och
ändå själva undkomma oskadda.
Så länge de tror att det ännu går att
utpressa rollpersonerna till att göra
som de vill kommer de att låta dött-
rarna leva, men börjar rollperson-
erna uppträda oförsiktigt och
strunta helt i de instruktioner om
diskretion och att inte ändra någon-
ting i sina planer som de fått tve-
kar organisationen inte. Då hittas
döttrarna döda i nästa hamn.

ÖVERSTE MONROE
MED SÄLLSKAP
Överste Monroe och hans sällskap
är lika stora rasister som Söderns
Söner, och deras drömmar om en
Söderns renässans är lika stora.
Men sättet att nå dit skiljer. Mon-
roe vill genom det hemliga sällska-
pet De Vita Riddarna av Ku Klux
Klan bygga en osynlig maktstruk-
tur som ser till att bara vita syd-
statsfanatiker kommer i närheten
av maktpositioner, utan inbland-
ning av några andra. Den aktivitet
medlemmarna uppskattar mest är
att sätta uppstudsiga före detta sla-
var på plats, genom skrämseltak-
tik och tortyr.
Överste Monroe ser KKK som en
utmärkt språngbräda för sin egen
politiska karriär. Därför var han
inte sen att ta över ledarrollen som
Grand Wizard när Nathan Bed-
förd Forrest lämnade sällskapet
efter att ha försökt upplösa det.
Monroe är på väg till St Louis för
att tala på ett klansmöte i staden,
han vill stärka sin maktbas även
utanför den egna delstatens grän-
ser.
Vad överste Monroe inte vet är att
KKK på sista tiden dragit till sig
myndigheternas intresse alltmer.
Sällskapet ses som ett hot som skall
krossas. Alltfler Secret Service agen-
ter har börjat infiltrera organisa-
tionen, i St Louis väntar en del av
dem. Det bekymmersamma för
Monroe är att KKK är förbjudet i
lag. Kommer det fram att han är
en klanmedlem är hans möjlighe-
ter att väljas till guvernör obefint-
liga.

Det är inte omöjligt att rollperson-
erna kommer att misstro Monroe
och vilja syna honom ordentligt i
sömmarna. I hans hytt kan de hitta
klanhuvor och anteckningar till
talet vid KKK-mötet. Han vet ing-
enting om döttrarnas försvinnande,
men känner till Söderns Söner,. de
är en utbrytningsgrupp från KKK..

PINKERTON
Beredskapen är höjd i den klassiska
detektivbyrån som står Unionen
nära (de var nordstaternas spion-
organisation under Inbördeskri-
get). Grant är inte en populär pre-
sident här i området, med tanke på
att han är befälhavaren som
kuvade Mississippi, fick befäl över
hela Unionsarmén och vann kriget.
Det har fått motsättningarna att
öka. Pinkerton har också uppmärk-
sammat att Forrest lämnat KKK
som han tidigare ledde. Flera små
utbrytargrupper har lämnat säll-
skapet och det ryktas om att flera
av dem planerar spektakulära at-
tentat. Pinkerton vet inte vad som
är på gång, men har mångdubblat
antalet detektiver i området.
Ombord på River Queen kan roll-
personerna se fyra Pinkertondetek-
tiver av klassiskt snitt – män i
mörka kostymer och plommon-
stop. Alla fyra har stora mustascher.
De bör fånga paranoida rollper-
soners uppmärksamhet genom sitt
skumma agerande. De går sällan i
grupp, utan alla fyra går runt och
pratar med olika människor, beva-
kar allt de tycker är det minsta
märkligt (som rollpersonerna som
ena dagen har två unga flickor med
sig, varav den yngsta far runt som
ett yrväder, men dagen därpå är de
inte längre med...), nickar och
skickar korta signaler till varan-
dra emellanåt för att undantagsvis
träffas i undanskymda hörn och
prata helt hastigt med varandra...
Det finns också två Pinkertonde-
tektiver ombord som står roll-
personerna närmre: kapten Burrel
och River Pearl. Vänder sig roll-
personerna till Pinkerton för att få
hjälp kommer de att få den. De kan
till exempel hjälpa till med att
iscensätta ett mord på president
Grant, så att det ser ut som han bli-
vit mördad och rollpersonerna flyr
därifrån. Då kan de också få hjälp
vid en slutuppgörelse på den över-
givna brädgården.
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HÄNDELSER
Det kan hända mycket ombord på
en flodbåt. Självfallet bör klassiska
scener utspela sig, som falskspela-
ren som avslöjas, den dåliga förlo-
raren som försöker dra vapen för
att behålla sina pengar och den
olycklige förloraren som i övermod
satsat allt han äger och har, och nu
måste berätta för sin familj att han
spelat bort deras hem, plantagen..
Händelserna här är nyckelscener
som driver handlingen framåt.
Rollpersonerna kommer säkert att
komma med en massa bra idéer
och infall, som inte alls täcks här.
Det är bara bra, för det finns flera
olika sätt att angripa äventyret, och
flera olika möjliga lösningar och
uppgörelser.

DAG 1
Då äventyret börjar bör rollperson-
erna vara intet ont anande. Möjli-
gen kan de vara lite oroliga för hur
det skall gå för Edward Garrick,
om Grant kommer att benåda ho-
nom eller inte.

MEMPHIS
Då rollpersonerna kliver ombord
på River Queen blir de omedelbart
varse den strikta klassindelningen
av resenärer. Själva tar de trappan
upp till de kabindäcket direkt, och
slipper huvuddäcket. De har fina
sviter  och hytter, medan passage-
rarna på huvuddäck får nöja sig
med att sova i det fria. Värre ändå
är det för fångarna, och de ser hur
Edward knuffas framåt med sju
råbarkade typer slagna i järn.
Under eftermiddagen kan du låta
dem göra lite vad de vill. De kan
säkerligen få tillstånd att träffa
Edward Garrick om de vill, och du
kan introducera de personer du
tycker passar i de situationer de
försätter sig i.

OVÄNTAT MÖTE
Rollpersonerna har knappt klivit
ombord förrän Joe Kerrigan träf-
far en gammal bekant. John Am-
brose, som han stred tillsammans
med i Inbördeskriget visar sig ha

fått en hytt nära honom. Det var ett
tag sedan de sågs och Ambrose in-
sisterar på att de måste ses och prata
mer under resan.
I själva verket finns det ingenting
slumpartat över deras möte. Det är
Söderns Söner som på ett tidigt sta-
dium har etablerat en kontakt mel-
lan Kerrigan och de andra kidnap-
parna, en kontakt som kommer så
tidigt, innan något dramatiskt sker,
att familjen inte bör misstänka nå-
gonting.

MIDDAG MED KAPTEN
Vid middagen på kvällen blir roll-
personerna inbjudna att sitta vid
hedersplatsen, vi kaptens bord. Där
sitter även River Pearl, en gammal
vän till kapten Burrel och ett be-
kant ansikte för Elisabeth. Kapten
Burrel struntar i allt vad protokoll
heter och har placerat Joanne
Spade som sin bordsdam, det
märks att de tycker mycket bra om
varandra.
Den svarte kyparen Moe, ytterli-
gare en av Elisabeth Spades gamla
bekanta, råkar av misstag spilla lite
sås på Joe Kerrigan. Hur reagerar
han?

DÖTTRARNA RÖVAS BORT
På natten, när de alla sover, tar sig
Sandra Diamond och John Ambro-
se in i döttrarna Spades hytt och
rövar bort dem. Det hela sker så
gott som ljudlöst, då flickorna låg
och sov. De lämnar ett brev till fa-
miljen Spade på Jennifers kudde.
Om familjen vill återse flickorna i
livet måste de göra som de blir till-
sagda. Till att börja med får de inte
berätta för lagen eller armén att
flickorna är borta. De skall för öv-
rigt fortsätta med allt de planerat,
utan att låtsas om vad som hänt.
De kommer att få ytterligare in-
struktioner vid ett senare tillfälle.

DAG 2
Det här bör bli en dag präglad av
paranoia och hektisk aktivitet. Det
är svårt att förutsäga exakt vad
rollpersonerna kommer att göra,
men låt de gärna upptäcka flera av
de personer som beter sig lite skumt

FÅNGARNA
Edward Garrick är långtifrån den
ende fången ombord. Ytterligare
sju grova brottslingar skall föras
till St Louis. Ron King och Liam
Green skall avrättas precis som
Edward, så de har ingenting att
hoppas på. Joe Travis, Bob Tucker,
Erwin Bush, Peter Allen och Ge-
orge Soares har alla minst femton
års straffarbete att se fram emot.
Så när vakterna blir nedslagna och
de utsläppta ur arresten tvekar de
inte. De tar till vapen och bestäm-
mer sig för att ta med lite pengar
från de rika passagerarna ombord.
De utnyttjar maskeradbalen till att
iförda huvor smyga sig in i balsa-
len. Det bör inte ta alltför lång tid
innan någon upptäcker att det är
något som inte stämmer...
Edward Garrick och hans män
lämnar River Queen direkt via brö-
derna Marlins båt. Det är inte san-
nolikt att man upptäcker hans för-
svinnande förrän de beväpnade
fångarna övermannats. Då kan
man få någon av dem att berätta
att Garrick släpptes först.

BESÄTTNINGEN
De flesta i besättningen är gamla
vänner till Elisabeth Spade, det
gäller allt från uppassarna till kap-
ten. Joanne Spade har charmat alla
gamla sjöbusar, i synnerhet kapten.
Därför är det många som hör sig
för hur det är med henne när hon
och Jennifer är borta. Besättningen
börjar bli lite till åren, bland servi-
törerna finns fortfarande Josh, Moe
och Aaron kvar. Wyatt Dolan har
avancerat till spelchef och Craig
Moses står fortfarande i baren.

NAT WHITE
Nat är en nyfiken reporter utan
någon känsla för att lämna folks
privatliv ifred. Tvärtom. De bästa
artiklarna handlar om saker som
folk försökt mörklägga. Han tve-
kar inte att hänga ut Spades om de
gör något olämpligt, men kan ock-
så berätta för Hart om KKK och
misstankar mot Monroe.
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(Pinkertons, de som skall befria
fångarna, Monroe, med flera), men
även missta helt oskyldiga perso-
ner för att vara slemma barnaröva-
re. Elisabeth Spade har goda kun-
skaper om båten, och bör kunna
leda en grundlig genomsökning av
båten. Bara för att upptäcka att
flckorna inte finns ombord (men för
att bli helt säkra på det måste de
även ta sig in i och genomsöka alla
hytter...)

UPPTÄCKTEN
Troligen kommer de inte att upp-
täcka döttrarnas försvinnande för-
rän till frukost. Då de går in i hyt-
ten för att väcka töserna hittar de
brevet istället.

FRÅGOR
Det är många som märker att dött-
rarna inte är med längre, inte minst
besättningen, saknar dem och und-
rar om allt är väl, de är väl inte
sjuka? Finns det någonting de kan
göra. Vill du vara riktigt jobbig lå-
ter du det finnas en läkare som re-
ser med River Queen som erbjuder
sin hjälp...

VALKAMPANJEN HAR
STARTAT
Under dagen kommer de att stöta
ihop med överste Monroe om de
inte gjort det tidigare. Monroe är
Reginald Spades främste konkur-
rent inför det stundande guvernörs-
valet. De två har inte samma åsikt
om någonting, och när de kliver in
i baren hör de hur Monroe smuts-
kastar Reginald Spade. Han kal-
lar honom en medlöpare och feg
ynkrygg som borde skämmas för
att ställa upp som guvernörs-
kandidat för en delstat han inte
ville försvara i kriget mot Unionen.
Självfallet bör alla istället se till
att sätta någon som visat tapper-
het och tycker att Söderns ideal är
värda att kämpa för på den posten.
Med andra ord Monroe själv.

SNOKANDE PRESS
Nat White visar sig vara en bra
reporter med näsa för när det hän-
der skumma saker. Till exempel att

någonting defintivt inte stämmer
med döttrarna Spade. Vad har
hänt? Har de fått hyttarrest för att
de sagt eller gjort något olämpligt?
Vad har Reginald Spade för lik i
garderoben?
Om de berättar för honom om vad
som hänt byter han genast stil och
hjälper dem så gott han kan. Del-
vis genom att kasta misstankar mot
Monroe som han kallar en hatisk
rasist, som sägs ha ett visst sam-
röre med KKK. Kanske han vill
tvinga Reginald Spade att inte stäl-
la upp i valet?

GÖR INGET DUMT
Om rollpersonerna beter sig allt-
för misstänkt och river upp him-
mel och jord utan någon tanke på
diskretion kommer de att kontak-
tas av Sandra Diamond, som ger
dem en skarp varning. Om de däre-
mot sköter sig som de skall etable-
rar hon inte kontakt förrän under
maskeradbalen på kvällen.
Sandra kommer att överlämna
Joannes halsbandskrucifix som
bevis på att de har flickorna.

MASKERADBALEN
En festlig kväll är kanske inte
längre vad rollpersonerna ser fram
emot, men... Det är resans festliga
höjdpunkt och alla är där. Har de
till exempel inte lagt märke till
Pinkertondetektiverna tidigare är
det här ett bra tillfälle.
Sandra Diamond kommer att eta-
blera kontakt med dem under kväl-
len. Hon kommer i första hand att
sköta kontakterna med Jack, då de
räknar med att han är lättast att
kontrollera och är den som minst
sannolikt kommer att hitta på
några konstigheter. Om han inte
bjuder upp henne bjuder hon upp
honom. Hon kommer därefter att
locka med honom ut på däck för
att prata om hans systrar, även om
hon låter honom tro att det har helt
andra mer romantiska skäl.

FÅNGREVOLTEN
När Söderns Söner befriar Edward
Garrick fritar de även de andra sju
fångarna. Fångarna tar vakternas

vapen och ger sig upp på kabin-
däck för att råna de rika på maske-
radbalen och tvinga båten att ta sig
in till närmsta strand. Edwards för-
svinnande upptäcks först när ord-
ningen återställts.

DAG 3
Denna dag är rollpersonerna stän-
digt utsatta för hård tidspress. Det
bör även spelarna vara.

DÖDA PRESIDENTEN
Efter frukosten får rollpersonerna
sina slutgiltiga instruktioner av
Sandra Diamond. De skall döda
president Grant vid mötet. När han
är död kommer de att få återför-
enas med Jennifer och Joanne om
de tar sig till Brents övergivna bräd-
gård i St Louis utkanter. Då de får
veta vad uppdraget bestod i har de
bara en timme på sig innan River
Queen lägger till i St Louis.

ST LOUIS
Då de kommer fram till St Louis
väntar en droska som presidenten
skickat till dem. Den tar dem raka
vägen till mötet, utan att de hinner
lägga in några ytterligare stopp på
vägen.

AUDIENSEN
Mötet med Grant äger rum i ett pri-
vat hus. Det är en informell tillställ-
ning, med dem, Grant och hans liv-
vakt. Två soldater står på vakt ut-
anför. De har inga problem att
mörda honom om det är den vägen
de valt. Skulle de andra tveka bör
Kerrigan kliva fram istället.
Vad de i så fall inte vet är att man-
nen de dödar inte alls är presiden-
ten, utan en snarlik skådespelare
som spelar honom. Presidenten har
valt att lyssna på varningarna...

UPPGÖRELSEN
Har de valt att följa instruktioner-
na till punkt och pricka väntar en
obehaglig överraskning. Istället
för att återförenas med döttrarna
kommer de alla att avrättas av Sö-
derns Söner på brädgården. Har de
däremot tagit hjälp av Pinkerton
har de trumf på hand.
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SOLDÄCK
Vill man få bästa och vackrast
möjliga utsikt över floden är det
hit upp man skall gå.. Alla första-
klasspassagerare får flanera här
uppe på däck, men inte gå in i nå-
got av utrymmena. Det är kapte-
nens och besättningens område.

1 B1 B1 B1 B1 BESÄTTNINGENSESÄTTNINGENSESÄTTNINGENSESÄTTNINGENSESÄTTNINGENS     INKVINKVINKVINKVINKVARARARARARTERINGTERINGTERINGTERINGTERING
Utsikten är bra, men utrymmet
snålt. Alla i personalen har varsin
brits. Det enda utrymmet för per-
sonliga ägodelar är under britsen.

2 K2 K2 K2 K2 KAPTENSAPTENSAPTENSAPTENSAPTENS     HYTTHYTTHYTTHYTTHYTT
Kapten Burrels hytt är stor och lyx-
igt inredd. Här har han också möj-
lighet att ta emot besökare för mer
informella samtal och sittningar.

3 L3 L3 L3 L3 LOTSHUSOTSHUSOTSHUSOTSHUSOTSHUS
De är härifrån River Queen styrs.

TEXASDÄCK
Hytter för förstaklasspassagerarna
och promenaddäck. Trappor upp
till soldäck och ner till kabindäck.
Promenaddäck blockeras på si-
dorna av de inbyggda skovel-
hjulen, men man kan gå igenom
korridoren och gå ut både i fören
och aktern. Det finns gott om sto-
lar att slå sig ner i längsmed pro-
menaddäck.

4 Ö4 Ö4 Ö4 Ö4 ÖVERSTEVERSTEVERSTEVERSTEVERSTE M M M M MONROESONROESONROESONROESONROES     HYTTHYTTHYTTHYTTHYTT
Överste Monroe har en av de fyra
lyxhytterna ombord. Han släpper
inte gärna in rollpersonerna här
(eller någon annan heller, vad det
anbelangar). Skulle de ändå ta sig
in kan de hitta Monroes klanutstyr-
sel och utkast till det tal han skall
hålla för St Louis KKK. Det finns
däremot inga uppgifter om dött-
rarna Spade (eftersom Monroe inte
alls är inblandad i deras försvin-
nande).

5 S5 S5 S5 S5 STTTTTANDANDANDANDANDARDHYTTARDHYTTARDHYTTARDHYTTARDHYTT
Alla hytter är upptagna, av läka-
ren och hans fru, pinkeronton-
detektiverna och några spelare.

6 N6 N6 N6 N6 NAAAAATTTTT W W W W WHITESHITESHITESHITESHITES     HYTTHYTTHYTTHYTTHYTT
Den nosige reportens hem ombord.

7 J7 J7 J7 J7 JOHNOHNOHNOHNOHN A A A A AMBROSEMBROSEMBROSEMBROSEMBROSE     HYTTHYTTHYTTHYTTHYTT
De kan hitta tre saker: Jennifers

brosch, ett brev från Edward Gar-
rick där han uppmanar John att åter
kämpa för Söderns ideal, inom Sö-
derns Söner. En trasig skjorta med
söndersliten manchett på ena sidan
och en manchettknapp i guld som
matchar den de finner i systrarnas
Spades hytt ligger slängd i ett hörn.

8 S8 S8 S8 S8 SYSTRARNAYSTRARNAYSTRARNAYSTRARNAYSTRARNA S S S S SPADESPADESPADESPADESPADES     HYTTHYTTHYTTHYTTHYTT
Alla kläder och tillhörigheter är
kvar, utom Jennifers brosch och
Joannes halsbandskrucifix. På Jen-
nifers säng ligger brevet med krav.
En manchettknapp i guld ligger på
golvet vid Jennifers säng.

9 J9 J9 J9 J9 JOEOEOEOEOE K K K K KERRIGANSERRIGANSERRIGANSERRIGANSERRIGANS     HYTTHYTTHYTTHYTTHYTT
En trevlig hytt med alla bekväm-
ligheter.

10 L10 L10 L10 L10 LIONELIONELIONELIONELIONEL H H H H HARTSARTSARTSARTSARTS     HYTTHYTTHYTTHYTTHYTT
En trevlig hytt med alla bekväm-
ligheter.

11 R11 R11 R11 R11 REGINALDEGINALDEGINALDEGINALDEGINALD     OCHOCHOCHOCHOCH E E E E ELISABETHLISABETHLISABETHLISABETHLISABETH

SSSSSPADESPADESPADESPADESPADES          HYTTHYTTHYTTHYTTHYTT
Den bästa hytten på hela båten,
rymlig och med fantastisk utsikt då
den ligger i fören. Här finns även
en soffgrupp där de kan ta emot
gäster och sitta och prata ostört.

12 R12 R12 R12 R12 RIVERIVERIVERIVERIVER P P P P PEARLSEARLSEARLSEARLSEARLS     HYTTHYTTHYTTHYTTHYTT
En av de fyra lyxhytterna. I en låda
ligger hennes Pinkertonbricka.

13 S13 S13 S13 S13 SANDRAANDRAANDRAANDRAANDRA D D D D DIAMONDSIAMONDSIAMONDSIAMONDSIAMONDS     HYTTHYTTHYTTHYTTHYTT
Hon har ett fotografi av Edward
Garrick vid sängen.

14 J14 J14 J14 J14 JACKACKACKACKACK S S S S SPADESPADESPADESPADESPADES     HYTTHYTTHYTTHYTTHYTT
Jack har lyxhytten mitt emot sina
föräldrar, för sig själv.

15 N15 N15 N15 N15 NEDGÅNGEDGÅNGEDGÅNGEDGÅNGEDGÅNG     TILLTILLTILLTILLTILL     SALONGENSALONGENSALONGENSALONGENSALONGEN
Trappa ner till salongen på kabin-
däck. Man kan se ner genom öpp-
ningen.

KABINDÄCK
Samlingspunkt för det sociala livet
ombord, det är här man äter, spe-
lar och har baler. I den stora inner-
salen är väggarna rikligt utsmyc-
kade med speglar och tavlor. Flera
stora kristallkronor lyser upp .Även
här finns promenaddäck med
stolar.Det går trappor upp till
Texasdäck och entrétrappan leder
ner till huvuddäck.

16 S16 S16 S16 S16 SALONGENALONGENALONGENALONGENALONGEN
Används som matsal, balsal och
spelhall. Här finns pokerbord, pia-
no mm. Då inga måltider serveras
ställs flyttas alla bord och stolar
unda. Borden åker in i förråd och
stolarna ställs längs väggarna.
Baren är lika lyxig i sitt utbud som
den ser ut att vara. Den är av fi-
naste graverad mahogny. I dryc-
kesväg erbjuds bara det bästa, med
många specialimporterades sorter.
Spades Finest Maltwhiskey finns
naturligtvis med i utbudet.

17 F17 F17 F17 F17 FÖRRÅDÖRRÅDÖRRÅDÖRRÅDÖRRÅD
Förvaring av bord, linne och pors-
lin som dukas fram vid måltiderna

18 P18 P18 P18 P18 PANNRUMANNRUMANNRUMANNRUMANNRUM

HUVUDDÄCK
På huvuddäck bor merparten av
passagerarna. Det finns inga hyt-
ter utan folk sover och äter där de
får plats. Alla svarta och de fattiga
vita reser här, bland lastutrymmen,
maskinrum och annat. De dåliga
förhållandena leder ofta till bråk.

19 K19 K19 K19 K19 KÖKÖKÖKÖKÖK
En trappa leder upp till salongen

20 S20 S20 S20 S20 SKAFFERIKAFFERIKAFFERIKAFFERIKAFFERI

21 F21 F21 F21 F21 FÅNGARÅNGARÅNGARÅNGARÅNGAR ( ( ( ( (FÖRRÅDFÖRRÅDFÖRRÅDFÖRRÅDFÖRRÅD)))))
Här sitter fångarna, i ett tillfälligt
tömt förråd. De bevakas av två
unionssoldater

22 M22 M22 M22 M22 MASKINRUMASKINRUMASKINRUMASKINRUMASKINRUM
Maskinrummet hålls låst. Det är
farligt att vistas här under resans
gång. Här finns skovelhjulen och
axeln som förbinder dem.

23 L23 L23 L23 L23 LASTRUMASTRUMASTRUMASTRUMASTRUM
Här finns mest bomullsbalar, men
även en del tobak och cigarrer.

24 M24 M24 M24 M24 MASKINRUMASKINRUMASKINRUMASKINRUMASKINRUM
Här finns ångpannor och de stora
skorstenarna.

25 H25 H25 H25 H25 HUVUDENTRÉUVUDENTRÉUVUDENTRÉUVUDENTRÉUVUDENTRÉ
En magnifik trappa leder upp till
kabindäck.

26 L26 L26 L26 L26 LANDGÅNGARANDGÅNGARANDGÅNGARANDGÅNGARANDGÅNGAR
Landgångarna kan med hjälp av
en vinsch vinklas ut på sidorna när
River Queen lägger till i hamnar-
na.
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SOLDÄCK
Vill man få bästa och vackrast
möjliga utsikt över floden är det
hit upp man skall gå.. Alla första-
klasspassagerare får flanera här
uppe på däck, men inte gå in i nå-
got av utrymmena. Det är kapte-
nens och besättningens område.

TEXASDÄCK
Hytter för förstaklasspassagerarna
och promenaddäck. Trappor upp
till soldäck och ner till kabindäck.
Promenaddäck blockeras på si-
dorna av de inbyggda skovel-
hjulen, men man kan gå igenom
korridoren och gå ut både i fören
och aktern. Det finns gott om sto-
lar att slå sig ner i längsmed pro-
menaddäck.

KABINDÄCK
Samlingspunkt för det sociala li-
vet ombord, det är här man äter,
spelar och har baler. I den stora
innersalen är väggarna rikligt
utsmyc-kade med speglar och tav-
lor. Flera stora kristallkronor ly-
ser upp .Även här finns promenad-
däck med stolar.Det går trappor
upp till Texasdäck och entré-
trappan leder ner till huvuddäck.

HUVUDDÄCK
På huvuddäck bor merparten av
passagerarna. Det finns inga hyt-
ter utan folk sover och äter där de
får plats. Alla svarta och de fattiga
vita reser här, bland lastutrymmen,
maskinrum och annat. De dåliga
förhållandena leder ofta till bråk.

Bäste Mr Spade,
Vi har era döttrar. Vill ni återse dem i
livet måste ni göra precis som vi säger.
Det enda ni behöver veta för ögon-
blicket är att de är i säkert förvar, så
länge ni inte ställer till problem som
att kalla in lagen eller armén på
något vis. Gör ni det dör dem.
Vi vill inte att ni drar uppmärksam-
heten till er, eller era döttrars försvin-
nande. Därför skall ni fortsätta med
allt som planerat. Till exempel gå på
kvällens maskeradbal.
När tiden är inne får ni fler instruk-
tioner.
Försök inte lura oss. Vi bevakar er.
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KAPTEN BURREL

Kapten Alexander Burrel är en riktig
sjöbuse av den gamla skolan. Han kan
inte minnas en tid när han inte varit
ombord på en flodångare längre.
River Queen är hans skötebarn, det
är hans egen båt. Tack vare Elisabeth
Spades far Jack Garrick. Garrick vann
båten på poker och sålde den på för-
månlig avbetalning till sin vän Burrel.
Visst kunde det kännas lite knepigt
när Jack tog med sina ungar ombord,
men de vande sig snart. Burrel blev
aldrig särskilt förtjust i Edward, men
han älskar Elisabeth som en dotter.
Och lilltösen Joanne har stulit hans
hjärta för länge sedan. Hon får ärva
River Queen när han dör, men han
har inte berättat det för någon.
Burrel samarbetade i hemlighet med
nordstatarna under kriget, och har
ännu ett gott samarbete med Pinker-
ton. De har mycket folk ombord, det
ryktas om att en utbrytningsgrupp
från Ku Klux Klan planerar något.

JENNIFER SPADE

Jennifer Spade är en charmerande ung
dam, om än inte den klipskaste. Hon
är en rar unge, som precis har sin för-
sta stora förälskelse i Joe Kerrigan.
Han är nästan tio år äldre och hon ser
upp till honom, han är charmig, färg-
stark och en krigshjälte från en fin
plantageägarfamiljer med långa anor–
det är många av de andra baldebutan-
terna som avundas henne. Men hans
familj skrämmer henne lite, de är så
bittra och hatiska.
Jennifer står sin familj nära, i synner-
het sin lillasyster Joanne som hon fått
passa mycket genom åren.
Hon tycker väldigt bra om Lionel
Hart. Han är en god vän och det finns
nog ingen hon litar mer på. Hon har
aldrig haft några romantiska tankar
om honom, men om han räddar henne
undan de som rövat bort henne kom-
mer han att framstå i ett helt nytt ljus
för henne. Då blir han en romantisk
hjälte, en sagans prins.

JOANNE SPADE

Joanne Spade är ett lillgammalt yrvä-
der. Hon far runt med en tillsynes out-
tröttlig energi, och är alltid pigg på att
upptäcka nya saker. Hon är nyfiken
av naturen och tvekar inte att fråga
om allt hon är osäker på. Dessutom är
hon tveklöst den mest intelligenta i
syskonskaran, även om det kan vara
svårt för många att förstå. Barns åsik-
ter och intelligens brukar sällan note-
ras...
Joanne älskar floden och att åka båt.
Hon tycker om den oberäkneliga kraf-
ten i det vilda vattnet, och den mjuka
gungningen vågorna åstadkommer
när hon skall sova. Hon har varit med
på River Queen förut, och genast bli-
vit personalens favorit. Kapten Burrel
och hon kommer speciellt bra över-
ens, han brukar ta med henne runt
och utforska skeppet, hon har fått
hålla i rodret och lärt sig att räkna
tiden i åtta glas. Joanne kallar kapten
för morfar.

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

11 år; 155 cm; 49 kg, Bruna ögon; Brunt hår;
Födelseort; Memphis, Tennessee; Högerhänt

FYS 15 STY 12 KOR 20 MOT 18 SNA 15
INT 14 BIL 8 SDP 12 VAK 18

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 50/5 50/5 50/5 50/5 50/5
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 1 Chock 1 Stridsvana 0

Vapen T C VS KV

Knytnäve 30 27 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Akrobatik 17, Dansa/Vals 11, Etikett 10. Fing-
erfärdighet 10, Första hjälpen 5, Försvar 5,
Hantverk/Cigarrtillverkning 5, Hasardspel 5,
Kortspel 5, Köra Vagn 5, Läsa/Skriva 12, Rida
13, Religion 10, Räknelära 15, Simma 16, Smy-
ga/Gömma sig 7, Teori/Flodbåtar 10, Teori/Geo-
grafi 10, Teori/Historia 8, Teori/Navigation 10,
Uppmärksamhet 11, Vältalighet 8

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

16 år; 157 cm; 48 kg, Bruna ögon; Blont hår;
Födelseort; Memphis, Tennessee; Högerhänt

FYS 11  STY 9  KOR 12  MOT 15  SNA 15
INT 10   BIL 14   SDP 15   VAK 11
RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 50/10 50/10 50/10 50/10 50/10
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 0    Chock 1    Stridsvana 0

Vapen T C VS KV

Knytnäve 25 20 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Akrobatik 10, Dansa/Vals 15, Etikett 15, För-
svar 5, Hantverk/Cigarrtillverkning 10, Hant-
verk/Sömnad 10, Konst/Kalligrafi 14, Konst/
Teckna 12, Kortspel 5, Köra Vagn 8, Läsa/
Skriva 17, Musik/Piano 15, Rida 10, Religion
15, Räknelära 17, Simma 7, Sjunga 15, Språk/
Franska 10, Teori/Geografi 15, Teori/Historia
15, Uppmärksamhet 5, Vältalighet 7

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

65 år; 186 cm; 102 kg, Bruna ögon; Vitt hår;
Födelseort; Loisville, Kentucky; Högerhänt

FYS 13 STY 16 KOR 10 MOT 14 SNA 15
INT 12 BIL 10 SDP 15 VAK 17

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 48/96 48/96 48/96 48/96 48/96
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 3 Chock 8 Stridsvana 6

Vapen T C VS KV

Colt Marin 25 27 20
Hagelbössa 35 27 20
Knytnäve 45 35 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Brädspel/Schack 12, Dansa/Vals 12, Etikett
15, Första hjälpen 15, Försvar 8, Hantverk/
Knopar 20, Hantverk/Lots 24, Hasardspel 10,
Kortspel 13, Läsa/Skriva 15, Räknelära 20,
Simma 18, Teori/Ekonomi 10, Teori/Flodbåtar
25, Teori/Navigera 20, Uppmärksamhet 16,
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Sandra Diamond är en riktig Southern
Belle, en vacker kvinna som talar med
släpig sydstatsaccent, klär sig vågat
och verkar veta vad hon vill ha. Hon
har siktet inställt på Jack Spade. Inte
som älskare, vilket han förmodligen
hoppas, utan som den i familjen som
är lättast att bearbeta...
Sandra Diamond är Edward Garricks
älskarinna sedan flera år. Hennes fa-
milj dog i kriget, dödade av nordstats-
soldater som ville ha mer förnödenhe-
ter än de ville lämna. Hennes hat mot
blårockarna är enormt, och hon har
aldrig tvekat att göra uppdrag åt Sö-
derns Söner.
Då döttrarna Spade rövas bort är
Sandras uppgift att vara mellanhand,
den som framför krav och ger order
till familjen Spade. Hon är dödsför-
aktande, självsäker och orädd. Hon
gör klart för dem att flickornas liv
beror på hennes välmående och väl-
vilja, samt att de gör vad som krävs.

Edward Garrick är en brutal och hän-
synslös person, som är fullständigt
kompromisslös mot sina medmännis-
kor. Håller de inte måttet i hans ögon
är de sopor, mänskligt avskräde som
inte är värda någon hänsyn. Oavsett
vilka de är.
Inte ens hans syster finner nåd i hans
ögon. Hon är en medlöpare och förrä-
dare som förtjänar att dö. Hon och
hennes man kunde ha hjälpt Södern,
med pengar och kunnande, under
kriget. Istället höll de sig utanför, för
att återuppta affärsrelationer med
nordstatarna nästan omedelbart. De
såg till att förse det svinet Grant med
whiskey och cigarrer samtidigt som
unga sydstatssoldater saknade mat,
läkarvård och hela kläder. När hon
eller hennes man har dödat president
Grant skall de avrättas.
När Edward bad sin syster om hjälp
att få benådning talade han om sys-
konkärlek...

SANDRA DIAMOND

John Ambrose framstår säkert som
en nog så trevlig person för de flesta
som möter honom. En belevad gent-
leman, med god uppfostran och vett
att föra sig.
I själva verket är han en galen mör-
dare, en man som inte skyr några
medel i kampen mot Unionen och det
styre som orättfärdigt terroriserar
Södern. Genom Ku Klux Klan fick
han lite utlopp för sitt hat, men Sö-
derns Söner är något annat och bättre.
De vägrar ge upp.
Ombord på River Queen kommer det
att se ut som om han och Joe Kerrigan
stöter på varandra av en slump re-
dan under resans första dag. Det är i
själva verket ett regisserat möte, för
att de skall kunna ha en fortsatt kon-
takt under resten av resan, utan att
de andra blir misstänksamma. Det är
till John Ambrose Joe Kerrigan skall
rapportera om familjen Spade gör
någonting som äventyrar planerna.

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

23 år; 163 cm; 52 kg, Bruna ögon; Blont hår;
Födelseort; Lynchburg, Tennessee; Vänsterh.

FYS 12 STY 13 KOR 11 MOT 18 SNA 17
INT 12 BIL 10 SDP 15 VAK 15

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 45/15 45/15 45/15 45/15 45/15
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 1 Chock 5 Stridsvana 4

Vapen T C VS KV

Remington Derringer 34 26 20
Örfil 30 25 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Akrobatik 15, Dans/Vals 16, Etikett 15, Finger-
färdighet 20, Förklädnad 12, Första hjälpen 11,
Försvar 12, Hasardspel 10, Kortspel 13, Köra
Vagn 10, Läsa/Skriva 10, Religion 12, Rida 14,
Räknelära 15, Simma 13, Smyga/Gömma sig
14, Skugga 12, Uppmärksamhet 13, Vältalig-
het 11

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

41 år; 179 cm; 80 kg, Blå ögon; Svart hår;
Födelseort; New Orleans; Högerhänt

FYS 12  STY 10  KOR 10  MOT 18  SNA 17
INT 13   BIL 10   SDP 15   VAK 13
RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 28/125 28/125 28/125 28/125 28/125
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 2    Chock 13    Stridsvana 12

Vapen T C VS KV

Colt Armé 35 35 20
Winchester -66 35 30 20
Knytnäve 35 30 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Akrobatik 15, Dansa 6, Etikett 10, Första hjäl-
pen 15, Försvar 15, Juridik/Militär 20, Kortspel
15, Köra Vagn 13, Ledarskap 15, Läsa/Skriva
10, Militär Exercis 20, Orientering 15, Rida 25
Räkna 15, Skådespeleri 10, Teori/Militär Stra-
tegi 10, Uppmärksamhet 15, Vältalighet 11

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

35 år; 165 cm; 63 kg, Blå ögon; Brunthår;
Födelseort; Memphis, Tennessee; Högerhänt

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

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 42/35 42/35 42/35 42/35 42/35
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 1 Chock 9 Stridsvana 8

Vapen T C VS KV

Colt Armé 32 31 20
Knytnäve 28 28 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Akrobatik 5, Första hjälpen 15, Försvar 10,
Hantverk/Hästskötsel 13, Juridik/Militär 15, Kort-
spel 10, Köra Vagn 10, Läsa/Skriva 10, Matlag-
ning 11,Militär Exercis 15,  Orientering 12, Rida
18, Räknelära 10, Teori/Vapen 10, Uppmärk-
samhet 5, Vapendrill/Revolver 12, Överlevnad/
Berg 8, Överlevnad/Prärie 12

EDWARD GARRICK JOHN AMBROSE
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RIVER PEARL

River Pearl har livnärt sig som spe-
lare på flodbåtarna de senaste årtion-
dena. Det har varit ett gott liv, hon
har tjänat bra med pengar och skaf-
fat många vänner. Ibland har hon
funderat på att skaffa familj, men har
svårt att tänka sig ett liv på torra land,
det verkar så händelselöst...
River Pearl är en glad, självsäker och
uppmärksam kvinna som pratar med
en hes whiskeyröst. Hon röker cigarr,
trots att det egentligen inte anstår en
dam...
River Queen är hennes favoritbåt,
kapten Burrel är en god vän och hon
minns Elisabeth som en ung flicka.
Allan Pinkerton upptäckte hennes
potential. Hon rekryterades som spion
strax efter krigsutbrottet. Under de
åtta år som gått har hon framgångs-
rikt samlat in uppgifter åt detektiv-
byrån, utan att ha blivit avslöjad.
Beredskapen är nu hög, då det ryktas
om att olika utbrytningsgrupper ur
KKK planerar attentat.

ÖVERSTE MONROE

Överste Lucien Monroe vill kallas
”Översten”.  Hans stoltaste stund var
när han fick den utmärkelsen, och
han missar aldrig en chans att berätta
om sin tid i sydstatsarmén. Till skill-
nad från somliga andra slogs han för
sin hembygd och Söderns sätt att leva.
Efter kriget anslöt han sig till De Vita
Riddarna av Ku Klux Klan. Forrest
var länge Grand Wizard, men inte
längre. Den dåren krävde att de skulle
avvecklas för några månader sedan.
Då de inte gjorde det lämnade han
klanen i vredesmod. Då tog överste
Monroe över. Han ser KKK som ett
utmärkt sätt att bygga upp en osynlig
maktstruktur där vita män i Södern
kan göra upp om hur saker bör skö-
tas, utan inblandning från yankees,
niggerälskare eller de slavar som ald-
rig borde gjorts fria. KKK har börjat
falla sönder i olika utbrytnings-
grupper, varav Söderns Söner är en.
Överste Monroe uppsktattar inte vad
de gör, men anger dem inte gärna.

NAT WHITE

Nat White är en gammal vän till Lio-
nel Hart. De har vuxit upp tillsam-
mans och har en god kontakt. Nat
uppskattar Lionels integritet, lojalitet
och ansvarskänsla. Själv skulle han
aldrig ha velat ta över sin fars verk-
samhet, och på det viset bli fast för
resten av livet med en annan mans
livsdröm.
Nyfikenhet är Nat Whites drivande
kraft. Han har aldrig kunnat motstå
att rota i de historier andra vill und-
vika att prata om. Genom att skriva
för Memphis Tribune kan han dess-
utom få betalt för sin nyfikenhet.
Guvernörsvalet har inte intresserat
honom så mycket ännu, men han vet
lite grand om KKK, till exempel att
Forrest verkar ha lämnat organisa-
tionen som börjat tappa medlemmar
till olika utbrytningsgrupper och frak-
tioner som vill gå längre än klanen.
Det är rykten som lett till att säkerhe-
ten skärps, det ryktas om att något
stort attentat är på gång.

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

27 år; 165 cm; 66 kg, Bruna ögon; Brunt hår;
Födelseort; Memphis, Tennessee; Högerhänt

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

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 0 Chock 3 Stridsvana 2

Vapen T C VS KV

Remington Marin 25 21 20
Knytnäve 30 27 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Dansa 10, Etikett 15, Fingerfärdighet 10, För-
fattarskap 14, Försvar 8, Hantverk/Tryckteknik
15, Jutidik/Civil 5, Juridik/Militär 5, Kortspel 7,
Köra Vagn 10, Läsa/Skriva 20, Rida 10,
Räknelära 20, Simma 10, Skugga 15, Smyga/
Gömma sig 15, Teori/Undre Världen 10, Upp-
märksamhet 16,  Vältalighet 10

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

43 år; 175 cm; 81 kg, Bruna ögon; Svart hår;
Födelseort; Memphis, Tennessee; Högerhänt

FYS 13  STY 14  KOR 9  MOT 14  SNA 15
INT 12   BIL 15   SDP 14   VAK 14
RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 52/40 52/40 52/40 52/40 52/40
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 4    Chock 12    Stridsvana 10

Vapen T C VS KV

Colt armé 30 30 21
Knytnäve 35 25 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Biljard 10, Etikett 20, Försvar 13, Jordbruk 14,
Juridik/Civil 5, Juridik/Militär 12, Kortspel  9,
Köra Vagn 12, Ledarskap 14, Läsa/Skriva 18,
Militär Exercis 20, Orientering 10, Rida 10,
Räknelära 18, Teori/CSA-armén 20, Teori/Eko-
nomi 10, Teori/Militär strategi 14, Uppmärk-
samhet 10, Vältalighet 12

BBBBBESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNINGESKRIVNING

34 år; 165 cm; 60 kg, Blå ögon; Blont hår;
Födelseort; St Louis, Missouri; Högerhänt

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

RRRRRYKTEYKTEYKTEYKTEYKTE 50/10 50/10 50/10 50/10 50/10
SSSSSTRIDTRIDTRIDTRIDTRID     OCHOCHOCHOCHOCH V V V V VAPENAPENAPENAPENAPEN

Tålighet 1 Chock 7 Stridsvana 6

Vapen T C VS KV

Colt Police 37 33 20
Remington Derringer 36 33 20
Knytnäve 30 25 -

FFFFFÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETERÄRDIGHETER

Akrobatik 10, Dansa/Vals 13, Etikett 15, Fing-
erfärdighet 25, Förklädnad 12, Försvar 16, Ha-
sardspel 17, Kortspel 22, Låsdyrkning 12, Läsa/
Skriva 12, Räknelära 20, Simma 10, Skugga
16, Smyga/Gömma sig 15, Uppmärksamhet
18, Vältalighet 11



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

Namn ____________________________________________
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 ________________

Axelhölster 4

2 -10

0 8

1 5

13 11

Höger

-15

-20

5 250

Cigarrfabrik,

whiskeydestilleri, stort hus i

Memphis, $50.000 på banken

Mörk hatt, vit skjorta, svart väst och grå kostym 25

10 cigarrlådor från Spades (med 40 cigarrer i värje låda) 22

1 cigarrlåda ”Spades President” till Grant 25

Frack, mask, mm inför maskeradbalen 22

10 flaskor Spades Finest Maltwhiskey 22

Fickur, handgjort i guld 25

Tändstickor 20

Cigarrsnoppare i silver, med varumärket på 25

Smith & Wesson #2 (kv 23) 27 27 2 6 -1 15 10/9/8/6

Knytnäve 30 28 2 - 4 - 5

13 1

11 0

10 0

13 1

13 1

18 2

15 1

17 2

20 3

Reginald Spade

60/155

47 2/2 1822 Memphis, Tennessee

178 80 Grått Blå

Färdighet FN

Akrobatik
Biljard
Brädspel/Schack
Dansa/Vals
Etikett
Första Hjälpen
Hantverk/Cigarrtillverkning
Hantverk/Destillera
Jordbruk
Juridik, civil
Kortspel
Köra vagn
Ledarskap
Läsa/Skriva
Rida
Religion
Räknelära
Simma
Teori/Admininstration
Teori/Affärsområden/Tobak
Teori/Affärsområden/Whiskey
Teori/Ekonomi
Teori/Geografi
Teori/Historia
Uppmärksamhet
Värdera/Tobak
Vältalighet

6
13
17
11
19
10
22
20
20
8

10
16
19
19
10
19
22
11
17
23
20
17
15
15
18
22
16



PERSONLIGT OM REGINALD
Du är en handlingskraftig man med ett gott sinne för affä-
rer. Du växte upp på ett litet tobaksplantage, där dina
föräldrar slet hårt. De var goda människor, liksom din
lillebror, metodisprästen och slaverimotståndaren. Då din
far dog sålde du plantagen precis efter att du skördat och
investerade i cigarrtillverkning. Det gick bra, du kunde
expandera verksamheten och idag är du Tennessees cigarr-
kung. Du har även ett whiskeydestilleri. Du är en fram-
tids- och framstegsoptimist som haft lätt att anpassa dig
till den nya ekonomin (slaveriet var en osund idé, både
ekonomiskt och moraliskt). En del människor hatar dig
av det skälet, men de flesta beundrar dig. Förhoppnings-
vis tillräckligt för att göra dig till guvernör till hösten.

Det viktigaste i ditt liv är din familj. Du skulle göra vad
som helst för deras skull, till exempel riskerar du din poli-
tiska karriär genom att försöka få presidenten att benåda
din hustrus osympatiske bror. Du blev förälskad i henne
då hon var 15 år och du 24. Hon levde med sin far, som var
en professionell spelare, ombord på flodbåten River Queen
– hennes mor hade dött några år tidigare. Du såg alltid till
att ta River Queen på dina affärsresor. Du tvekade länge
om du var god nog åt henne, men då du fick höra talas om
hennes fars död vid spelbordet – en dålig förlorare sköt
honom – repade du mod och friade. Ni har haft ett lyckligt
liv tillsammans och fått tre underbara barn: Jack är 20,
Jennifer är 16 och Joanne 11 år. Flickorna står dig närmast

TALAR GÄRNA OM:
HHHHHÖSTENSÖSTENSÖSTENSÖSTENSÖSTENS     GUVERNÖRSVGUVERNÖRSVGUVERNÖRSVGUVERNÖRSVGUVERNÖRSVALALALALAL

Du tänker ställa upp och tror att överste Monroe blir din
huvudmotståndare. Du vill se ett Tennessee där företag-
samheten spirar och välståndet ökar. Han är en bakåt-
strävare som drömmer om tiden före Inbördeskriget, men
saknar förslag för att förbättra dagens Tennessee.

FFFFFINININININ     TOBTOBTOBTOBTOBAKAKAKAKAK, , , , , GODGODGODGODGODAAAAA     CIGARRERCIGARRERCIGARRERCIGARRERCIGARRER     OCHOCHOCHOCHOCH     MALMALMALMALMALTWHISKEYTWHISKEYTWHISKEYTWHISKEYTWHISKEY

Livets goda, i synnerhet om folk köper av dig. Spades har
blivit en synonym för kvalitet och säljer bra i hela landet.

DE ANDRA
EEEEELISABETHLISABETHLISABETHLISABETHLISABETH S S S S SPADEPADEPADEPADEPADE

Din älskade hustru är en fantastisk kvinna med ett gott
huvud och en fantastisk sinnesnärvaro även i pressade
situationer. Tyvärr skämmer hon bort Jack lite för mycket...

JJJJJACKACKACKACKACK S S S S SPADEPADEPADEPADEPADE

Din son är en stilig och charmig ung man, som ständigt gör
dig besviken. Han är bortsklämd, lat och oansvarig. Han
tillbringar sin mesta tid på spelhallar. Du har svårt att se
hur han skall kunna ta över familjeföretaget efter dig.

JJJJJOEOEOEOEOE K K K K KERRIGANERRIGANERRIGANERRIGANERRIGAN

Din äldsta dotters fästman. Joe verkar vara en trevlig ung
man, en söderns krigshjälte som stred under Forrest. Fa-
miljen är självgott fint folk med långa anor och en bo-
mullsplantage som sett sina bästa dagar. De kommer sä-
kert att rösta på Monroe i valet.

LLLLLIONELIONELIONELIONELIONEL H H H H HARTARTARTARTART

Din advokat och kampanjgeneral. Lionel är pålitlig, nog-
grann, lojal, hederlig och har ett gott sinne för affärer. Tog
över faderns advokatpraktik då han insjuknade, och har
lyckats väl, du önskar Jack var mer lik honom.

INTRODUKTION
Året är 1869 och ni skall resa med flodbåten River
Queen från er hemstad Memphis, Tennessee till St
Louis, Missouri. Inbördeskriget är sedan länge över,
men alla sår har inte läkt. Tennessee klarade sig bättre
än många andra delar av Södern, vilket kan ha flera
orsaker. Tennessee tvekade länge innan man begärde
utträde ur Unionen och anslöt sig till Konfederationen,
det var en delad stat där många aldrig tyckte utträdet
var rätt. Bara ett år efter Inbördeskrigets utbrott föll
Memphis, efter kort strid. Unionens kontroll över sta-
den var därefter aldrig hotad. Strider ödelade aldrig
staden och kriget hann inte utarma alla resurser. Efter
kriget har man haft glädje av att president Andrew
Johnson (Lincolns vicepresident, som tog över efter
att presidenten mördats på teatern av William Booth)
kommer från Tennessee. Han såg till att ge sin hem-
stat en mjukare fred än vad resten av södern fått.
Då Memphis fallit sökte Reginald upp nordstatarnas
högsta befäl i området, Ulysses S. Grant, med de mest
exklusiva cigarrerna från fabriken och whiskey från
destilleriet. Grant uppskattade mötet, och såg till att
de kunde fortsätta sin verksamhet utan ingrepp eller
störningar från nordstatarnas styre. Mot fortsatta le-
veranser av cigarrer och whiskey. Att Grant är en stam-
kund har varit ett gott försäljningsargument i norr,
inte minst då Grant först blev befälhavare över hela
unionsarmén och nu är nytillträdd president.
Sedan Memphis föll, och krigsslutet har Spade varit
en röst för fred, normalisering och återuppbyggnad. I
höstens val hoppas han vinna väljarnas förtroende i
det första guvernörsvalet sedan Inbördeskriget.
Alla har inte varit så snabba att förlåta och gå vidare
som familjen Spade. Tennessee bidrog med många
soldater till Konfederationens armé, bland annat är
krigshjälten Nathan Bedford Forrest en bygdens son.
Flera av hans män fortsatte slåss även efter krigsslu-
tet, bland dem Elisabeth Spades bror Edward Garrick.
Några reguljära förband finns inte längre kvar, men
en del laglös verksamhet bedrivs alltjämt. Flera fana-
tiska sydstatsanhängarna har haft svårt att acceptera
förlusten, och att svarta fått ägande- och rösträtt. Det
ryktas om ett vitt brödraskap som försvarar Söderns
ideal genom att skrämma svarta att veta sin plats.
Edward Garrick tog kontakt med Elisabeth för några
månader sedan. Han hade tröttnat på livet som efter-
lyst laglös och tänkte överlämna sig själv till rättvi-
san, men bad henne använda sina goda kontakter med
myndigheterna till att få honom benådad. Vid rätte-
gången dömdes han till döden. Han reser med fång-
transport till St Louis för att hängas.
Ni skall ta samma båt till St Louis för att träffa presi-
dent Grant för en informell middag. Han skall få den
första lådan med ert nya exklusiva cigarrmärke ”Pre-
sident”. Och ni tänker vädja för Edwards liv – endast
presidenten kan benåda krigsförbrytare som honom.



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

Namn ____________________________________________
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 ________________

handväskan 6

1 -10

0 9

0 4

17 8

Höger

-15

-20

650

Smycken för $5.000 på

båten, och ytterligare $25.000 i

Memphis.

Elisabeth Spade

flicknamn Elisabeth Garrick 55/82

38 3/1 - 1831 New Orleans

168 63 Brunt Bruna

Marinblå hatt, jacka och kjol 25

Sammetsgrön balkänning med accessoarer till maskeraden 25

Svart aftonklänning 25

Skrivdon 20

Skissblock och kol 20

Handväska med kortlek, revolver, näsduk, hårnålar, mm 22

Kortlek 20

Smith & Wesson #2 (kv 23) 31 26 2 6 -1 15 10/9/8/6

Knytnäve 25 27 2 - 4 - 5

10 0

8 0

9 0

17 2

17 2

14 1

13 1

20 3

20 3

Färdighet FN

Akrobat ikAkrobat ikAkrobat ikAkrobat ikAkrobat ik
BrBrBrBrBrädspel/Scädspel/Scädspel/Scädspel/Scädspel/Schachachachachackkkkk
Dansa/ValsaDansa/ValsaDansa/ValsaDansa/ValsaDansa/Valsa
Et ikettEt ikettEt ikettEt ikettEt ikett
FingerfärdighetFingerfärdighetFingerfärdighetFingerfärdighetFingerfärdighet
FFFFFörörörörörsssss ttttt a Hjälpena Hjälpena Hjälpena Hjälpena Hjälpen
Hantverk/Cigarrt i l lverkningHantverk/Cigarrt i l lverkningHantverk/Cigarrt i l lverkningHantverk/Cigarrt i l lverkningHantverk/Cigarrt i l lverkning
Hantverk/Dest i l leraHantverk/Dest i l leraHantverk/Dest i l leraHantverk/Dest i l leraHantverk/Dest i l lera
Hasardspe lHasardspe lHasardspe lHasardspe lHasardspe l
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
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
RRRRRäkneläräkneläräkneläräkneläräknelär aaaaa
S immaS immaS immaS immaS imma
S jungaS jungaS jungaS jungaS junga
Smyga/Gömma sigSmyga/Gömma sigSmyga/Gömma sigSmyga/Gömma sigSmyga/Gömma sig
SprSprSprSprSpråk/Fåk/Fåk/Fåk/Fåk/F rrrrr anskanskanskanskanskaaaaa
Teor i / f lodbåtar/Teor i / f lodbåtar/Teor i / f lodbåtar/Teor i / f lodbåtar/Teor i / f lodbåtar/
Teor i /Geograf i /Teor i /Geograf i /Teor i /Geograf i /Teor i /Geograf i /Teor i /Geograf i /
Teor i /H is tor ia/Teor i /H is tor ia/Teor i /H is tor ia/Teor i /H is tor ia/Teor i /H is tor ia/
Teor i /Nav igat ionTeor i /Nav igat ionTeor i /Nav igat ionTeor i /Nav igat ionTeor i /Nav igat ion
UppmärksamhetUppmärksamhetUppmärksamhetUppmärksamhetUppmärksamhet
Väl ta l ighetVäl ta l ighetVäl ta l ighetVäl ta l ighetVäl ta l ighet
Värdera/Värdera/Värdera/Värdera/Värdera/

8
6

13
15
21
10
10
10
21
6

23
10
15
15
7

20
10
10
10
10
15
15
15
15
19
10
15



PERSONLIGT OM ELISABETH
Du har uppfostrats av en spelare och det märks. Du gör
automatiskt riskbedömningar i de flesta sammanhang, och
tvekar inte inför goda odds. Men du riskerar aldrig mer än
du är beredd att förlora. Och du röjer aldrig din hand för
en motståndare med en förflugen min, gest eller känsloytt-
ring. Du sviktar aldrig i svåra stunder, tvärtom är det då
du kommer bäst till din rätt. Dessutom är du den charme-
rande och trevlig hustrun till en framgångsrik affärsman,
som snart kan vara guvernör.

Din mor dog du var tio år, och de följande sju åren levde
du med din far på flodbåten River Queen. Han lärde dig
allt om spel och du hjälpte honom att fuska vid mer än ett
tillfälle. Din bror Edward trivdes inte ombord, efter två år
gick han iland i New Orleans. Sedan dess har ni haft spo-
radisk kontakt, men du hoppas kunna rädda hans liv nu.

Du träffade din make på River Queen, på hans säljresor.
Han började uppvakta dig då du var 15, men det tog två
år innan han friade. Strax efter din fars död vid spel-
bordet, han blev skjuten framför dina ögon av en dålig
förlorare. Äktenskapet är lyckligt och ni har tre under-
bara barn: Jack är 20, Jennifer är 16 och Joanne 11 år.

TALAR GÄRNA OM:
AAAAANEKDOTERNEKDOTERNEKDOTERNEKDOTERNEKDOTER     FRÅNFRÅNFRÅNFRÅNFRÅN     LIVETLIVETLIVETLIVETLIVET     PÅPÅPÅPÅPÅ R R R R RIVERIVERIVERIVERIVER Q Q Q Q QUEENUEENUEENUEENUEEN

Du har många vänner ombord, inte minst kapten Burrel
som var som en andra far då du var ung. Du kan berätta
om bortspelade plantager, självmord, falskspel av alla de
slag, fantastiska fester och stora tragedier.

DE ANDRA
RRRRREGINALDEGINALDEGINALDEGINALDEGINALD S S S S SPADEPADEPADEPADEPADE

Din älskade make. Han är en handlingskraftig affärsman
som är bra på att se möjligheter där andra ser problem.
Han skulle bli en bra guvernör, så du hoppas att Edwards
benådning inte sätter käppar i hjulet för honom. Om han
bara hade lite mer tålamod med Jack och inte krävde att
pojken högsta dröm skall vara bokföring vore allt perfekt.

JJJJJACKACKACKACKACK S S S S SPADEPADEPADEPADEPADE

Din son är stilig och charmerande man, han påminner om
sin morfar. Slarvig, lat och ansvarslös, men fullständigt
oemotståndlig. Ofta med ett leende och en dålig undan-
flykt på sina läppar. Du skämmer bort honom och har för-
sökt lära honom alla trick en spelare behöver, men han har
saknar pokeransikte ännu. Att han prävar lyckan vid spel-
borden har du ingenting emot, så länge han slutar i tid. Du
tycker sämre om hans nya ovana att jämnt gå beväpnad.

JJJJJOEOEOEOEOE K K K K KERRIGANERRIGANERRIGANERRIGANERRIGAN

Joe är förlovad med din äldsta dotter Jennifer. Hon är för-
älskad och skulle helst gifta sig imorgon, men ni har sagt
att de får vänta tills hon är 17 år. Joe är trevlig och kommer
från en fin familj, men... Charmerande krigshjältar som
gärna hänger i spelhallar och på salooner är inte alltid de
bästa makarna. Så länge han gör henne lycklig är allt bra,
men det närmsta året visar om han är trogen.

LLLLLIONELIONELIONELIONELIONEL H H H H HARTARTARTARTART

En god vän till familjen, som arbetar nära Reginald både
som företagets advokat och som din makes kampanj-
general inför höstens val. Han är rejäl, samvetsgrann och
noggrann. Men. Lite färglös och tråkig....

INTRODUKTION
Året är 1869 och ni skall resa med flodbåten River
Queen från er hemstad Memphis, Tennessee till St
Louis, Missouri. Inbördeskriget är sedan länge över,
men alla sår har inte läkt. Tennessee klarade sig bättre
än många andra delar av Södern, vilket kan ha flera
orsaker. Tennessee tvekade länge innan man begärde
utträde ur Unionen och anslöt sig till Konfederationen,
det var en delad stat där många aldrig tyckte utträdet
var rätt. Bara ett år efter Inbördeskrigets utbrott föll
Memphis, efter kort strid. Unionens kontroll över sta-
den var därefter aldrig hotad. Strider ödelade aldrig
staden och kriget hann inte utarma alla resurser. Efter
kriget har man haft glädje av att president Andrew
Johnson (Lincolns vicepresident, som tog över efter
att presidenten mördats på teatern av William Booth)
kommer från Tennessee. Han såg till att ge sin hem-
stat en mjukare fred än vad resten av södern fått.
Då Memphis fallit sökte Reginald upp nordstatarnas
högsta befäl i området, Ulysses S. Grant, med de mest
exklusiva cigarrerna från fabriken och whiskey från
destilleriet. Grant uppskattade mötet, och såg till att
de kunde fortsätta sin verksamhet utan ingrepp eller
störningar från nordstatarnas styre. Mot fortsatta le-
veranser av cigarrer och whiskey. Att Grant är en stam-
kund har varit ett gott försäljningsargument i norr,
inte minst då Grant först blev befälhavare över hela
unionsarmén och nu är nytillträdd president.
Sedan Memphis föll, och krigsslutet har Spade varit
en röst för fred, normalisering och återuppbyggnad. I
höstens val hoppas han vinna väljarnas förtroende i
det första guvernörsvalet sedan Inbördeskriget.
Alla har inte varit så snabba att förlåta och gå vidare
som familjen Spade. Tennessee bidrog med många
soldater till Konfederationens armé, bland annat är
krigshjälten Nathan Bedford Forrest en bygdens son.
Flera av hans män fortsatte slåss även efter krigsslu-
tet, bland dem Elisabeth Spades bror Edward Garrick.
Några reguljära förband finns inte längre kvar, men
en del laglös verksamhet bedrivs alltjämt. Flera fana-
tiska sydstatsanhängarna har haft svårt att acceptera
förlusten, och att svarta fått ägande- och rösträtt. Det
ryktas om ett vitt brödraskap som försvarar Söderns
ideal genom att skrämma svarta att veta sin plats.
Edward Garrick tog kontakt med Elisabeth för några
månader sedan. Han hade tröttnat på livet som efter-
lyst laglös och tänkte överlämna sig själv till rättvi-
san, men bad henne använda sina goda kontakter med
myndigheterna till att få honom benådad. Vid rätte-
gången dömdes han till döden. Han reser med fång-
transport till St Louis för att hängas.
Ni skall ta samma båt till St Louis för att träffa presi-
dent Grant för en informell middag. Han skall få den
första lådan med ert nya exklusiva cigarrmärke ”Pre-
sident”. Och ni tänker vädja för Edwards liv – endast
presidenten kan benåda krigsförbrytare som honom.



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

Namn ____________________________________________
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 ________________

Twist 2

2 -9

1 14

2 3

18 13

Höger

-15

-20

815

$5.000 på banken

Grå hatt, vit kråsskjorta, svart väst, svarta byxor, grå kavaj 23

Frack mm till maskeradbalen 24

Mörkgrön kostym 23

Kortlek och korthållare 20

Handgjort fickur i silver 25

Fickplunta med Spades Finest Maltwhiskey 23

Cigarretui i silver med 5 cigarrer (+ en låda med 40 till) 23

Cigarrsnoppare i silver med Spades varumärke 25

Le Mat     (kv 24) 32 34 3 9 2 20 12/11/10/8

   Le Mat - hagelskottet 52 34 3 1 2 5 18/7/4/1

Knytnäve 30 31 3 - 4 - 5

14 1

13 1

11 0

20 3

18 3

12 0

13 1

9 0

11 0

Jack Spade

48/25

20 9/4 1849 St. Louis, Missouri

177 75 Mörkbrunt Bruna

Färdighet FN

Akrobat ikAkrobat ikAkrobat ikAkrobat ikAkrobat ik
B i l jardB i l jardB i l jardB i l jardB i l jard
BrBrBrBrBrädspel/Scädspel/Scädspel/Scädspel/Scädspel/Schachachachachackkkkk
Dansa/ValsDansa/ValsDansa/ValsDansa/ValsDansa/Vals
Et ikettEt ikettEt ikettEt ikettEt ikett
FingerfärdighetFingerfärdighetFingerfärdighetFingerfärdighetFingerfärdighet
Hantverk/cigarrt i l lverkningHantverk/cigarrt i l lverkningHantverk/cigarrt i l lverkningHantverk/cigarrt i l lverkningHantverk/cigarrt i l lverkning
Hasardspe lHasardspe lHasardspe lHasardspe lHasardspe 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
Musik/P ianoMusik/P ianoMusik/P ianoMusik/P ianoMusik/P iano
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
RRRRRäkneläräkneläräkneläräkneläräknelär aaaaa
S immaS immaS immaS immaS imma
S jungaS jungaS jungaS jungaS junga
Smyga/Gömma sigSmyga/Gömma sigSmyga/Gömma sigSmyga/Gömma sigSmyga/Gömma sig
SprSprSprSprSpråk/Fåk/Fåk/Fåk/Fåk/F rrrrr anskanskanskanskanskaaaaa
SprSprSprSprSpråk/Spanskåk/Spanskåk/Spanskåk/Spanskåk/Spansk aaaaa
Teor i /Geograf i /Teor i /Geograf i /Teor i /Geograf i /Teor i /Geograf i /Teor i /Geograf i /
Teor i /H is tor ia/Teor i /H is tor ia/Teor i /H is tor ia/Teor i /H is tor ia/Teor i /H is tor ia/
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

13
14
5

10
13
20
6

12
19
12
15
8
9

13
15
17
12
10
8
5
7

11
12
10
5

18
6



PERSONLIGT OM JACK SPADE
Du är dina föräldrars första barn och ende son, den själv-
klara huvudpersonen i familjen. Enligt dig, men din mor
håller säkert med. Du har aldrig behövt sakna någonting
som kan köpas för pengar, då din far byggt ett cigarr- och
whiskeyimperium. Bra verksamheter när en ung man som
du skall knyta kontakter, och inte minst när du vill impo-
nera på unga damer på spelhallar och salooner. Men du
har ingen lust att lägga tid på att sätta dig in i verksamhe-
ten, studera eller ta ansvar. Du är född till pengar, då kan
man betala andra för att göra allt trist. Du går hellre i din
morfars fotspår och blir spelare. Din mor har lärt dig det
mesta,  du behöver bara bli bättre på att hålla masken.

Även om företaget inte intresserar dig är din familj viktig.
På senare år bråkar du ofta med din far, han tjatar och du
blir arg. Du har kort stubin, och byter snabbt sinnesstäm-
ning. Då står du närmre kvinnorna i familjen. Du hade
velat ha varit gammal nog att delta i kriget – du skulle
gärna ha varit deras hjälte som stred för att skydda dem.
Som Joe Kerrigan. För att kunna vara deras handgångne
man och hjälte om det skulle behövas har du börjat gå
beväpnad. Du tränar en hel del med revolvern, och tycker
själv att du blir allt mer lik en riktigt tuff revolverman.

TALAR GÄRNA OM:
VVVVVÄRLDENSÄRLDENSÄRLDENSÄRLDENSÄRLDENS     CENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUM –  –  –  –  – DIGDIGDIGDIGDIG     SJÄLSJÄLSJÄLSJÄLSJÄLVVVVV

Du är den mest intressanta person du vet, och du berättar
gärna om din fina bakgrund eller dina bravader för alla.

DE ANDRA
RRRRREGINALDEGINALDEGINALDEGINALDEGINALD S S S S SPADEPADEPADEPADEPADE

Du kommer allt oftare på kant med din far. Han vill att du
skall ta över företaget, och ägna all din tid åt tråkiga saker
som bokföring och kunde du inte vara mer lik den trevlige
Lionel Hart, tänk hur ung han var när han tog över sin
fars advokatpraktik. Dina systrar lämnar han däremot
ifred, de slipper alla högstämda tal och förmaningar.

EEEEELISABETHLISABETHLISABETHLISABETHLISABETH S S S S SPADEPADEPADEPADEPADE

Din mamma står på din sida i vått och torrt, vad du än har
velat ha, göra eller slippa har hon hjälpt dig. Du älskar när
hon berättar om din morfar, flodbåtsspelaren, och hon
har lärt dig att spela, du är riktigt bra. Fast lika bra poker-
ansikte som din mor har du inte ännu...

JJJJJOEOEOEOEOE K K K K KERRIGANERRIGANERRIGANERRIGANERRIGAN

Joe är ny i familjen, eller, tja, han blir när han gifter sig
med din syster Jennifer. Joe är bussig, han har tagit med
dig till salooner och spelhallar, där han har många vänner
och bekanta som även behandlat dig schysst. Han är en
krigshjälte, han var kavallerist som stred för söderns sak
i Inbördeskriget, underForrest. Du bryr dig inte om poli-
tik, men hade gärna varit krigshjälte. Då gillar alla en.

LLLLLIONELIONELIONELIONELIONEL H H H H HARTARTARTARTART

Präktige Lionel är en hopplös tråkmåns, du tror han föd-
des gammal. Så länge du kan minnas har han varit lika-
dan, ständig korrekt, påläst och ambitiös. Du har aldrig
sett honom tappa humöret, spexa till det eller ens bli beru-
sad. Och under hela din uppväxt har du hört din far fråga
varför du inte kan vara mer som Lionel. Sedan hans far
dog är han familjen Spades advokat, dessutom är han
kampanjledare för din far i det stundande guvernörsvalet.

INTRODUKTION
Året är 1869 och ni skall resa med flodbåten River
Queen från er hemstad Memphis, Tennessee till St
Louis, Missouri. Inbördeskriget är sedan länge över,
men alla sår har inte läkt. Tennessee klarade sig bättre
än många andra delar av Södern, vilket kan ha flera
orsaker. Tennessee tvekade länge innan man begärde
utträde ur Unionen och anslöt sig till Konfederationen,
det var en delad stat där många aldrig tyckte utträdet
var rätt. Bara ett år efter Inbördeskrigets utbrott föll
Memphis, efter kort strid. Unionens kontroll över sta-
den var därefter aldrig hotad. Strider ödelade aldrig
staden och kriget hann inte utarma alla resurser. Efter
kriget har man haft glädje av att president Andrew
Johnson (Lincolns vicepresident, som tog över efter
att presidenten mördats på teatern av William Booth)
kommer från Tennessee. Han såg till att ge sin hem-
stat en mjukare fred än vad resten av södern fått.
Då Memphis fallit sökte Reginald upp nordstatarnas
högsta befäl i området, Ulysses S. Grant, med de mest
exklusiva cigarrerna från fabriken och whiskey från
destilleriet. Grant uppskattade mötet, och såg till att
de kunde fortsätta sin verksamhet utan ingrepp eller
störningar från nordstatarnas styre. Mot fortsatta le-
veranser av cigarrer och whiskey. Att Grant är en stam-
kund har varit ett gott försäljningsargument i norr,
inte minst då Grant först blev befälhavare över hela
unionsarmén och nu är nytillträdd president.
Sedan Memphis föll, och krigsslutet har Spade varit
en röst för fred, normalisering och återuppbyggnad. I
höstens val hoppas han vinna väljarnas förtroende i
det första guvernörsvalet sedan Inbördeskriget.
Alla har inte varit så snabba att förlåta och gå vidare
som familjen Spade. Tennessee bidrog med många
soldater till Konfederationens armé, bland annat är
krigshjälten Nathan Bedford Forrest en bygdens son.
Flera av hans män fortsatte slåss även efter krigsslu-
tet, bland dem Elisabeth Spades bror Edward Garrick.
Några reguljära förband finns inte längre kvar, men
en del laglös verksamhet bedrivs alltjämt. Flera fana-
tiska sydstatsanhängarna har haft svårt att acceptera
förlusten, och att svarta fått ägande- och rösträtt. Det
ryktas om ett vitt brödraskap som försvarar Söderns
ideal genom att skrämma svarta att veta sin plats.
Edward Garrick tog kontakt med Elisabeth för några
månader sedan. Han hade tröttnat på livet som efter-
lyst laglös och tänkte överlämna sig själv till rättvi-
san, men bad henne använda sina goda kontakter med
myndigheterna till att få honom benådad. Vid rätte-
gången dömdes han till döden. Han reser med fång-
transport till St Louis för att hängas.
Ni skall ta samma båt till St Louis för att träffa presi-
dent Grant för en informell middag. Han skall få den
första lådan med ert nya exklusiva cigarrmärke ”Pre-
sident”. Och ni tänker vädja för Edwards liv – endast
presidenten kan benåda krigsförbrytare som honom.



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

Namn ____________________________________________
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 ________________

Crow 2

10 -9

1 13

4 12

17 13

Höger

-15

-20

470

$2.500 på banken,

                    hus i Memphis

Svart hatt, vit skjorta, grå väst, svart kostym, bulltie 21

Frack mm tillmaskeradbalen 22

Handgjort fickur av silver 21

Kortlek 20

40 extra revolverpatroner 20

Fickplunta i silver 20

Cigarretui i silver, 7 cigarrer 20

Colt Armé (kv 22) 35 35 3 6 5 20 13/12/11/9

Remington Derringer 35 37 3 2 2 5 9/8/7/5

Knytnäve 32 30 3 - 4 - 5

14 1

13 1

9 0

18 2

17 2

12 0

15 1

13 1

15 1

Joe Kerrigan

45/30

25 4/4 1844 Memphis, Tennessee

175 79 Mörkt Blå

Färdighet FN

Akrobatik
Biljard
Dansa/Vals
Dressyr/Häst
Etikett
Förklädnad
Första Hjälpen
Hantverk/Hästskötsel
Hasardspel
Juridik, militär (CSA)
Kortspel
Köra vagn
Låsdyrkning
Läsa/Skriva
Matlagning
Militär exercis
Orientering
Religion
Rida
Räknelära
Simma
Skådespeleri
Smyga/Gömma sig
Spåra
Telegrafera
Uppmärksamhet
Vapendrill/Revolver

12
8

11
10
20
10
13
17
8

15
13
14
16
20
10
20
12
20
22
20
7

12
12
12
10
10
15



PERSONLIGT OM JOE KERRIGAN
Snart är charaderna över. Inom tre dagar kommer svinet
Grant vara död. Tack vare Söderns Söner. Då slipper du
de förbannade landsförrädarna Spade, slippa låtsas gilla
dem eller deras våp till dotter som du är förlovad med.

Din familj har anor och ett bomullsplantage. Då Inbördes-
kriget bröt ut var du frivillig. Du blev kavallerist under
Elisabeth Spades bror Edwards befäl, och ni red under
Forrest. Ni var framgångsrika, men Södern förlorade. Ed-
ward Garrick kapitulerade aldrig, inte du heller.Som sanna
patrioter fortsatte ni kampen. Ni saboterar för eller rånar
nordstatare. Du är inte efterlyst, ingen vet att du är med.

Då Forrest blev Grand Wizard för de vita riddarna i Ku
Klux Klan gick ni självfallet med. Iförda kåpor satte ni er
i respekt hos uppstudsiga niggers, de fick veta sin plats.
Men Forrest har lämnat KKK. Överste Monroe tog över,
men är inte så militant som du skulle önska. Edward
Garrick är ditt befäl ännu. När han bildade utbrytnings-
gruppen Söderns Söner gick du med, och ni skall visa vad
man kan åstadkomma om man är sann mot sina ideal.

Ni har arbetat långsiktigt. För ett halvår sedan började
du ställa dig in hos familjen Spade och uppvakta deras
äldsta dotter Jennifer. Då ni förlovat er kontaktade Ed-
ward sin syster och sade att han tröttnat på livet som
laglös, kunde inte hon hjälpa honom att bli benådad om
han lämnade in sig till rättvisan? Spades har goda kontak-
ter med Grant, så ni var säkra på att hon skulle säga ja. De
får träffa presidenten, och en chans att döda honom.

Båtresan är planlagd. Första natten rövas döttrarna Spade
bort, så att ni får en hållhake på familjen. De förs till en
annan båt. Din uppgift är att bevaka dem och rapportera
om de bryter mot instruktionerna till John Ambrose, en
vän du träffar ”av en slump” på båten. Dagen därpå be-
frias fångarna, ni riskerar inte Edwards liv. Strax innan
St Louis får de veta att de måste döda Grant för att återse
sina döttrar i livet. Skulle de bli för fega i sista stund skju-
ter du istället. Då Grant är död träffas ni på en övergiven
brädgård, där hela familjen skall avrättas som de förrä-
dare de är. Och du slipper låtsas vara vän med asen.

TALAR GÄRNA OM:
AAAAALLALLALLALLALLA     ANDRAANDRAANDRAANDRAANDRA

Du vill inte dra uppmärksamhet eller misstankar till dig.
Därför pratar du helst om de andra och det som är viktigt
i deras liv. Du vill hålla dem på gott humör.

DE ANDRA
RRRRREGINALDEGINALDEGINALDEGINALDEGINALD S S S S SPADEPADEPADEPADEPADE

Född i Södern, men nordstatare i själen. Har ingen känsla
för söderns traditioner och ära, har blivit rik på sitt svek.

EEEEELISABETHLISABETHLISABETHLISABETHLISABETH S S S S SPADEPADEPADEPADEPADE

Ingen riktig dam, även om hon uppträder som en. Hon är
en skarp iakttagare, om någon kan avslöja dig är det hon.

JJJJJACKACKACKACKACK S S S S SPADEPADEPADEPADEPADE

En bortskämd självupptagen slarver. Du har ställt dig in
genom att ta med honom ut ibland. Några år i kriget hade
gjort honom gott, han respektera er som slogs för södern.

LLLLLIONELIONELIONELIONELIONEL H H H H HARTARTARTARTART

En vekling, var fanns han under kriget? Nergrävd i bok-
föring som vanligt? Reginald Spades advokat och vän.

INTRODUKTION
Året är 1869 och ni skall resa med flodbåten River
Queen från er hemstad Memphis, Tennessee till St
Louis, Missouri. Inbördeskriget är sedan länge över,
men alla sår har inte läkt. Tennessee klarade sig bättre
än många andra delar av Södern, vilket kan ha flera
orsaker. Tennessee tvekade länge innan man begärde
utträde ur Unionen och anslöt sig till Konfederationen,
det var en delad stat där många aldrig tyckte utträdet
var rätt. Bara ett år efter Inbördeskrigets utbrott föll
Memphis, efter kort strid. Unionens kontroll över sta-
den var därefter aldrig hotad. Strider ödelade aldrig
staden och kriget hann inte utarma alla resurser. Efter
kriget har man haft glädje av att president Andrew
Johnson (Lincolns vicepresident, som tog över efter
att presidenten mördats på teatern av William Booth)
kommer från Tennessee. Han såg till att ge sin hem-
stat en mjukare fred än vad resten av södern fått.
Då Memphis fallit sökte Reginald upp nordstatarnas
högsta befäl i området, Ulysses S. Grant, med de mest
exklusiva cigarrerna från fabriken och whiskey från
destilleriet. Grant uppskattade mötet, och såg till att
de kunde fortsätta sin verksamhet utan ingrepp eller
störningar från nordstatarnas styre. Mot fortsatta le-
veranser av cigarrer och whiskey. Att Grant är en stam-
kund har varit ett gott försäljningsargument i norr,
inte minst då Grant först blev befälhavare över hela
unionsarmén och nu är nytillträdd president.
Sedan Memphis föll, och krigsslutet har Spade varit
en röst för fred, normalisering och återuppbyggnad. I
höstens val hoppas han vinna väljarnas förtroende i
det första guvernörsvalet sedan Inbördeskriget.
Alla har inte varit så snabba att förlåta och gå vidare
som familjen Spade. Tennessee bidrog med många
soldater till Konfederationens armé, bland annat är
krigshjälten Nathan Bedford Forrest en bygdens son.
Flera av hans män fortsatte slåss även efter krigsslu-
tet, bland dem Elisabeth Spades bror Edward Garrick.
Några reguljära förband finns inte längre kvar, men
en del laglös verksamhet bedrivs alltjämt. Flera fana-
tiska sydstatsanhängarna har haft svårt att acceptera
förlusten, och att svarta fått ägande- och rösträtt. Det
ryktas om ett vitt brödraskap som försvarar Söderns
ideal genom att skrämma svarta att veta sin plats.
Edward Garrick tog kontakt med Elisabeth för några
månader sedan. Han hade tröttnat på livet som efter-
lyst laglös och tänkte överlämna sig själv till rättvi-
san, men bad henne använda sina goda kontakter med
myndigheterna till att få honom benådad. Vid rätte-
gången dömdes han till döden. Han reser med fång-
transport till St Louis för att hängas.
Ni skall ta samma båt till St Louis för att träffa presi-
dent Grant för en informell middag. Han skall få den
första lådan med ert nya exklusiva cigarrmärke ”Pre-
sident”. Och ni tänker vädja för Edwards liv – endast
presidenten kan benåda krigsförbrytare som honom.



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

Namn ____________________________________________
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 ________________

Axelhölster 4

1 -8

2 11

3 2

17 17

Höger

-15

-20

740

Advokatpraktik, hus i

Memphis, $20.000 på banken

Brun hatt, vit skjorta, fluga, brun väst, brun kostym 21

Frack mm till maskeradbalen 21

Svart kostym 21

Handgjort guldfickur 22

Anteckningsbok, penna 20

Colt Police 30 26 2 5 -2 15 11/10/9/7

Knytnäve 38 32 3 - 4 - 5

14 1

17 2

10 0

18 2

17 2

18 2

15 1

10 0

18 2

Lionel Hart

55/25

27 9/3 - 1842 Memphis, Tennessee

179 82 Blond Blå

Färdighet FN

Akrobat ikAkrobat ikAkrobat ikAkrobat ikAkrobat ik
BrBrBrBrBrädspel/Scädspel/Scädspel/Scädspel/Scädspel/Schachachachachackkkkk
Dansa/ValsDansa/ValsDansa/ValsDansa/ValsDansa/Vals
Et ikettEt ikettEt ikettEt ikettEt ikett
FFFFFörörörörör fffff attattattattatt ararararar skskskskskapapapapap
FFFFFörörörörörsssss ttttt a Hjälpena Hjälpena Hjälpena Hjälpena Hjälpen
Hantverk/Cigarrt i l lverkningHantverk/Cigarrt i l lverkningHantverk/Cigarrt i l lverkningHantverk/Cigarrt i l lverkningHantverk/Cigarrt i l lverkning
Hantverk/Dest i l ler iHantverk/Dest i l ler iHantverk/Dest i l ler iHantverk/Dest i l ler iHantverk/Dest i l ler i
JordbrukJordbrukJordbrukJordbrukJordbruk
Juridik, civi lJuridik, civi lJuridik, civi lJuridik, civi lJuridik, civi l
JurJurJurJurJur idikidikidikidikidik , milit, milit, milit, milit, militärärärärär
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
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
RRRRRäkneläräkneläräkneläräkneläräknelär aaaaa
S immaS immaS immaS immaS imma
S jungaS jungaS jungaS jungaS junga
SprSprSprSprSpråk/Fåk/Fåk/Fåk/Fåk/F rrrrr anskanskanskanskanskaaaaa
SprSprSprSprSpråk/Spanskåk/Spanskåk/Spanskåk/Spanskåk/Spansk aaaaa
Teor i /Administrat ionTeor i /Adminis trat ionTeor i /Administrat ionTeor i /Adminis trat ionTeor i /Administrat ion
TTTTT eoreoreoreoreor i /Afi /Afi /Afi /Afi /Af fffffärärärärär somrsomrsomrsomrsområden/Tåden/Tåden/Tåden/Tåden/Tobakobakobakobakobak
Teor i /EkonomiTeor i /EkonomiTeor i /EkonomiTeor i /EkonomiTeor i /Ekonomi
UppmärksamhetUppmärksamhetUppmärksamhetUppmärksamhetUppmärksamhet
Väl ta l ighetVäl ta l ighetVäl ta l ighetVäl ta l ighetVäl ta l ighet
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12
14
18
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10
5
5

22
17
7

12
22
10
20
10
22
11
13
10
8

22
15
22
16
12



PERSONLIGT OM LIONEL HART
Du är allvarligt sinnad, begrepp som heder, anvarstagande
och lojalitet är dina rättesnören. Du tog över din fars advo-
katpraktik då han insjuknade, utan att tveka. Du gör ett
gott arbete, är noggrann, påläst och sviker aldrig ditt ord.

Du stred aldrig i Inbördeskriget, inte av feghet utan av
brist på övertygelse. Tennessee borde aldrig ha lämnat
Unionen, och slaveriet var en motbjudande hantering.

Reginald Spade står dig närmast sedan din far gick bort.
Därför är det olyckligt att du förälskat dig i hans äldsta
dotter Jennifer, och än värre att hon förlovat sig med Joe
Kerrigan. Jämfört med den stilige plantageägarsonen och
krigshjälten framstår du som grå och trist. Men ingen äls-
kar henne så mycket som du, det finns ingenting du inte
skulle göra för hennes skull. Utom att berätta vad du kän-
ner. Du vill inte förlora henne, eller hennes familj för gott.
Du nöjer dig med att vara hennes vän, bara hon är lycklig.

TALAR GÄRNA OM:
VVVVVILKENILKENILKENILKENILKEN     BRABRABRABRABRA     GUVERNÖRGUVERNÖRGUVERNÖRGUVERNÖRGUVERNÖR R R R R REGINALDEGINALDEGINALDEGINALDEGINALD S S S S SPADEPADEPADEPADEPADE     SKULLESKULLESKULLESKULLESKULLE     BLIBLIBLIBLIBLI

Reginald Spade ställer upp i Tennessees första guvernörs-
val sedan Inbördeskriget och du är hans kampanjgeneral.
Överste Monroe blir hans farligaste motståndare. Det fal-
ler på din lott att få honom att visa upp sig, gå runt och
hälsa på folk, kanske bjuda på en cigarr. Du kan inte
tänka dig en bättre guvernör. Reginald Spade är driftig,
handlingskraftig och kreativ. Han är en man för framti-
den, som inte gräver ner sig i drömmar om det förflutna,
utan blickar framåt och åstadkommer resultat. Spades
cigarrer står för kvalitet och gott hantverk, två egenskaper
Tennessee gärna får förknippas med. Överste Monroe är
däremot förlegad, han tjatar fortfarande om hur bra sla-
veriet var för plantagen, som om han vill återinföra det ....

DE ANDRA
RRRRREGINALDEGINALDEGINALDEGINALDEGINALD S S S S SPADEPADEPADEPADEPADE

Tennessees cigarrkung, din klient och en nära vän. Då din
far insjuknade var Reginald ett stort stöd. Han tvekade
heller aldrig att fortsätta anlita er advokatbyrå för sina
affärer, trots att du var så ung. När han nu börjat snegla
mot en politisk karriär ser du det som en ära att få vara
hans kampanjgeneral inför höstens guvernörsval.

EEEEELISABETHLISABETHLISABETHLISABETHLISABETH S S S S SPADEPADEPADEPADEPADE

En färgstark kvinna, vänlig och trevlig, men aldrig und-
fallande eller osäker. Hon är hård och bestämd, och har ett
sätt att granska folk i sin omgivning som kan göra dig
osäker ibland. Du vill gärna vinna hennes gillande.

JJJJJACKACKACKACKACK S S S S SPADEPADEPADEPADEPADE

För Reginalds skull önskar du att du kom bättre överens
med hans son, men... Ni är varandras motsatser. Jack är
en levnadsglad, njutningslysten charmig slarver. Han har
aldrig tagit ansvar för någonting och verkar inte bry sig
om någon eller någonting annat än sig själv.

JJJJJOEOEOEOEOE K K K K KERRIGANERRIGANERRIGANERRIGANERRIGAN

Du gillar honom inte, litar inte alls på honom. En bort-
skämd plantageägarson som stred för Södern. Du vet inte
hur mycket som beror på Kerrigans personlighet och hur
mycket som beror på att han är förlovad med kvinnan du
älskar. Du är ingen våldsam man, men om han någonsin
gör Jennifer olycklig kommer han att få med dig att göra.

INTRODUKTION
Året är 1869 och ni skall resa med flodbåten River
Queen från er hemstad Memphis, Tennessee till St
Louis, Missouri. Inbördeskriget är sedan länge över,
men alla sår har inte läkt. Tennessee klarade sig bättre
än många andra delar av Södern, vilket kan ha flera
orsaker. Tennessee tvekade länge innan man begärde
utträde ur Unionen och anslöt sig till Konfederationen,
det var en delad stat där många aldrig tyckte utträdet
var rätt. Bara ett år efter Inbördeskrigets utbrott föll
Memphis, efter kort strid. Unionens kontroll över sta-
den var därefter aldrig hotad. Strider ödelade aldrig
staden och kriget hann inte utarma alla resurser. Efter
kriget har man haft glädje av att president Andrew
Johnson (Lincolns vicepresident, som tog över efter
att presidenten mördats på teatern av William Booth)
kommer från Tennessee. Han såg till att ge sin hem-
stat en mjukare fred än vad resten av södern fått.
Då Memphis fallit sökte Reginald upp nordstatarnas
högsta befäl i området, Ulysses S. Grant, med de mest
exklusiva cigarrerna från fabriken och whiskey från
destilleriet. Grant uppskattade mötet, och såg till att
de kunde fortsätta sin verksamhet utan ingrepp eller
störningar från nordstatarnas styre. Mot fortsatta le-
veranser av cigarrer och whiskey. Att Grant är en
stamkund har varit ett gott försäljningsargument i norr,
inte minst då Grant först blev befälhavare över hela
unionsarmén och nu är nytillträdd president.
Sedan Memphis föll, och krigsslutet har Spade varit
en röst för fred, normalisering och återuppbyggnad. I
höstens val hoppas han vinna väljarnas förtroende i
det första guvernörsvalet sedan Inbördeskriget.
Alla har inte varit så snabba att förlåta och gå vidare
som familjen Spade. Tennessee bidrog med många
soldater till Konfederationens armé, bland annat är
krigshjälten Nathan Bedford Forrest en bygdens son.
Flera av hans män fortsatte slåss även efter krigsslu-
tet, bland dem Elisabeth Spades bror Edward Garrick.
Några reguljära förband finns inte längre kvar, men
en del laglös verksamhet bedrivs alltjämt. Flera fana-
tiska sydstatsanhängarna har haft svårt att acceptera
förlusten, och att svarta fått ägande- och rösträtt. Det
ryktas om ett vitt brödraskap som försvarar Söderns
ideal genom att skrämma svarta att veta sin plats.
Edward Garrick tog kontakt med Elisabeth för några
månader sedan. Han hade tröttnat på livet som efter-
lyst laglös och tänkte överlämna sig själv till rättvi-
san, men bad henne använda sina goda kontakter med
myndigheterna till att få honom benådad. Vid rätte-
gången dömdes han till döden. Han reser med fång-
transport till St Louis för att hängas.
Ni skall ta samma båt till St Louis för att träffa presi-
dent Grant för en informell middag. Han skall få den
första lådan med ert nya exklusiva cigarrmärke ”Pre-
sident”. Och ni tänker vädja för Edwards liv – endast
presidenten kan benåda krigsförbrytare som honom.


