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VÄGEN TILL VERA CRUZ

TEXT: TOVE & ANDERS GILLBRING

BILD: MICHAEL GULLBRANDSON

Festen är redan i full gång och precis alla som är
något att räkna med i Mexiko är här på kejsarens bal. Till och med några tillfångatagna rebeller, bönder som kommer att få betala för sin uppstudsighet och några ohyfsade amerikaner som
har misslyckats med att imponera på damerna.
Kejsar Maximilian själv har bett er närvara, han
har ett uppdrag av yttersta vikt och har hört att
ni är män att räkna med. Spelar ni era kort rätt
ser det mycket ljust ut framöver – kejsaren är en
mäktig bundsförvant. Greve Jean-Pierre Allardo
drar fingrarna längs sin mustasch och känner
instinktivt efter att revolvern sitter i hölstret.
Kriget pågår för fullt därute någonstans, men nu
är det dags att roa sig – inorgon kan ni alla vara
döda.
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INTRO

Vägen till Vera Cruz är det första
fristående äventyret till Westerns
nya konventskampan: Kejsaren av
Mexiko. Äventyret har producerats
för BSK 2003. Längst bak i äventyret finns de fyra färdiga rollpersoner som gjorts för detta äventyr.
Vägen till Vera Cruz utspelar sig i
Mexiko 1866. Äventyret börjar
med en bal hos kejsaren i Mexico
City och slutar i Vera Cruz hamn.
Spelarna har utrymme för improvisation och rollspel, samtidigt som
det finns ett antal nyckelscener som
skall med. Det hjälper till att fånga
stämningen om du tänker på dessa
scener som scener i en film.
Avslutningsvis hoppas vi att ni får
kul när ni spelar – både du som spelledare 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 kännedom om regelsystemet, för att
fullt ut kunna spela detta (eller något av våra) konventsäventyr. Däremot kan det vara bra att ge de spelgrupper som inte känner till spelet
sedan tidigare en väldigt kort introduktion, så att siffrorna på rollformuläret får någon som helst relevans för dem... Vi ger här en snabb
översikt av vad som kan vara värt
att ta upp.

RYKTE

Alla rollpersoner har här två värden 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 varierar 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 berömda de är. Är siffran över 100
känner alla i delstaten eller Territoriet till dem, över 200 gäller det
ytterligare en delstat därifrån, osv.

VAPENSKICKLIGHET

Du behöver inte gå igenom TRÄFFMALLEN med alla, däremot kan det
vara bra att berätta vad olika personer har i grova termer. De två
värden som är intressanta är TC
(TRÄFFCHANS) och VS (VAPENSNABBHET).
Många har inte mer än 10 på något av värdena. Det gäller till exempel de flesta stadsbor. De har
hållit i ett vapen någon gång, men
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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 försörjer sig med vapen i hand har
omkring 30/30.
De riktigt skickliga kan komma upp
i värden runt 40/40.
En handfull personer kommer upp
i värden över 50. De är alla levande
legender...
HANDLINGAR är hur många saker
rollpersonen hinner göra under en
STRIDSRUNDA (5 sekunder). Varje
gång VAPENSNABBHETEN kommit upp
i ett nytt tiotal får man en extra
HANDLING (33 i VS = 3 HANDLINGAR,
49 i VS = 4 HANDLINGAR). Den som
har flest börjar, därefter agerar alla
som har lika många HANDLINGAR
samtidigt då man går neråt i
HANDLINGSOMGÅNGARNA.

HUR MAN LYCKAS

Grunden i hela spelsystemet är en
OBEGRÄNSAD T20. Så fort rollpersonerna behöver se om de lyckats
med någonting de försöker genomföra 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 lägger
ihop tärningsresultatet med det
värde de utgår från (FÄRDIG-HETSNIVÅN - FN - på sina olika FÄRDIGHETER, eller EGENSKAPSVÄRDET). Är
det någonting busenkelt behöver
de ofta inte ens slå, är det någonting riktigt otroligt svårt kan de behöva få mer än 20 för att lyckas. I
strid används TRÄFFMALLEN.
Slår de däremot en 1:a har de
FUMLAT, resultatet blir ett annat än
de tänkt sig... Hur illa det går beror
på nästa slag – FUMMELSLAGET.
Återigen är det en T20 som skall
slås, där det gäller att slå så högt
som möjligt – en 1:a nu är rena katastrofen, medan 20 tar bort
FUMMELN och innebär att resultatet
av tärningsslaget blev värdet +1.

BAKGRUND

Samtidigt som det amerikanska
Inbördeskriget rasar ockuperas
Mexiko av franska styrkor. Den
österrikiske Ärkehertigen Maximilian tillsätts som landets kejsare.
Européerna får stöd av konservativa mexikaner, men den liberale
President Juarez och det mexikanska folket tar upp kampen. Då amerikanerna stridit färdigt i sitt eget
krig söker sig många till Mexiko,
sydstatare till den kejserliga armén
och nordstatare hjälper Juarez.

REFORMKRIGET

1857 inför Mexikos President, Benito Juarez, och hans liberala regering en ny konstitution med stora
förändringar för den katolska kyrkan: kyrkan skiljs från staten, religionsfrihet inför, den katolska kyrkans privilegier avskaffas och konfiskation och försäljning av kyrkans egendomar möjliggörs. Många blir upprörda och ett inbördeskrig bryter ut. De konservativa har
sitt starkaste fäste i Mexico City och
halva armén stöder dem. Liberalerna och President Juarez behärskar landsbygden och hamnarna
med hjälp av arméns andra halva.
Då 1860 går mot sitt slut står Juarez
som segrare, men kriget har varit
kostsamt både i liv och pengar.
Mexiko kan inte betala sina skulder till sina europeiska långivare
och ställer in betalningarna.

DET MEXIKANSKA
ÄVENTYRET

Då Mexiko ställer in sina betalningar skickar Frankrike, Spanien
och Storbritannien 1861 armador
till Mexikos viktigaste hamn Vera
Cruz. Där tar de kontroll över tullhuset, för att den vägen få tillbaka
sina pengar. Spanien och Storbritannien återvänder efter några
månader till Europa 1862.
Frankrike har samtidigt kontaktats av de konservativa som förlorade Reformkriget. De konsevativa

spelar på europeiska fördomar och
lockar Frankrike att engagera sig
militärt i Mexiko. Fransmännen,
liksom de flesta européer vid denna
tid, har en romantiserad bild av
Mexiko. De förutsätter att mexikanerna knappt klarar av att regera
själva och att en ”vänlig intervention” därför är det bästa för alla
parter. De konservativa övertygar
Kejsar Napoleon III och Kejsarinnan Eugénie att det med fransk
hjälp är möjligt att skapa ett katolskt kejsardöme söder om Amerikas Förenta Stater. Detta kejsardöme skall styras av den österikiske Ärkehertigen Maximilian och
hans hustru, den belgiska Prinsessan Charlotte. Det enda som krävs
för att Frankrike skall få denna
starka allierade makt i Amerika är
att de först låter franska styrkor slå
ut allt motstånd och marschera in i
Mexico City. Frankrikes Kejsar
Napoleon III har mycket att vinna
på förslaget; en stor stark allierad i
Amerika, öppnandet av en ny marknad, möjlighet att sprida ”civilisationen” och, naturligtvis, ära. Företaget kallas ”Det Mexikanska
Äventyret”.
De 6 000 soldater som anlände tillsammans med den franska armadan börjar marschen mot Mexico
City.

OVÄNTAT MOTSTÅND

Frankrike underskattar motståndet kraftigt. Till skillnad från vad
de konservativa mexikanerna utlovat visar det sig att folket längs
deras marschväg inte välkomnar
dem, utan betraktar dem som fiender. På samma sätt är den mexikanska armén mer stridsduglig än
de föreställt sig. Mexikanerna är
krigströtta efter Reformkriget, men
stridserfarna. Den 5 maj 1862 besegras Frankrikes 6 000 man starka här av en mexikansk styrka på
4 000, vid staden Puebla. Det är en
stor mexikansk seger och redan den
9 maj utfärdar President Juarez den
5 maj som mexikansk högtidsdag.
Den mexikanska glädjen blir dock
kortlivad. Napoleon III lär av sitt
misstag och skickar efter förstärk-

ningar från Europa. 28 000 man
skeppas över havet. Med dessa förstärkningar lyckas Frankrike ta
kontroll över Mexikos hamnar och
de flesta större städerna.
Att få fram förnödenheter är av yttersta vikt. Därför skickas alltid
förtrupper för att säkra vägen för
den stora konvojen. Den 30 april
1863 överraskas därför en förtrupp
med 65 främlingslegionärer av en
mexikansk styrka på närmare 800
man. Främlingslegionärerna slår
till reträtt och förskansar sig på en
hacienda strax utanför Camerone.
Under hela dagen rasar slaget. Den
lilla truppen lyckas hålla stånd förvånansvärt länge, men då kvällen
kommer och de sista stridbara
männen gjort en vansinnesattack
mot mexikanerna räknas offren.
Endast tolv främlingslegionärer
överlevde slaget vid Camerone,
men de tog över 300 mexikaner
med sig. Det är en stolt dag för
Främlingslegionen som skriver in
namnet Camerone på sin flagga.
Senare samma år utväxlas de tolv
krigsfångarna mot en hög mexikansk militär.
Den 17 maj 1863 kapitulerar Puebla efter belägring. Den 31 maj lämnar President Juarez och hans regering Mexico City och beger sig
norrut, där de ännu är ohotade. En
vecka senare intar Frankrike huvudstaden och utser de Konservativas ledare, General Almonte, som
tillförordnad President.

KEJSAREN AV MEXIKO

Det Katolska Kejsardömet Mexiko
utropas den 10 juli 1863 och kejsarkronan erbjuds den österikiske
Ärkehertigen Maximilian. Han
accepterar posten och anländer tillsammans med sin hustru till Mexiko 1864. Under tiden rasar striderna vidare, men de franska trupperna har ett övertag. Mexikanerna inriktar sig helt på gerillataktik
och tillfogar fransmännen flera
svåra bakslag, även om de inte
lyckas vända stridslyckan.
Maximilian är förtjust över sitt nya
ämbete. Då han så småningom för-

väntar sig att styra Mexiko utan
hjälp från franska styrkor börjar
han bygga upp en kejserlig armé.
Den består av tre delar; den reguljära armén, frivilligstyrkorna och
den beridna vaktstyrkan Resguardo. Trots de Konservativas stöd föraktar de flesta mexikaner invasionsstyrkan och den kejserliga arméns mexikanska soldater respekteras egentligen inte i något läger.

OÖNSKAD
UPPMÄRKSAMHET

Då nordstaterna går segrande ur
det Amerikanska Inbördeskriget
1865 kan regeringen lägga mer
kraft bakom sina protester mot
Frankrikes ockupation. Förenta
Staterna stöder President Juarez
demokratiskt valda regering med
pengar, vapen och diplomatiska påtryckningar. Då detta inte ger tillräcklig effekt förflyttas en stor här
till Texas och Rio Grande.
Många erfarna soldater vet inte
vad de skall ta sig till när det amerikanska Inbördeskriget upphör.
Flera beger sig till Mexiko. Fientligheten från Inbördeskriget består;
sydstatssoldater blir legosoldater i
den Kejserliga Armén, nordstatare
ansluter sig till Juarez styrkor.
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THE BLACK DECREE

Kejsar Maximilian gör en dålig situation värre då han den 3 oktober
1865 inför ”The Black Decree”
(”Det Svarta Påbudet”). Enligt
denna lag skall alla mexikaner som
påträffas beväpnade avrättas som
banditer inom 24 timmar. De enda
undantag som medges är för
mexikaner i den kejserliga armén.
Det är Juarez framgångsrika gerillakrigföring i kombination med
fransmännens ökade tvekan som
får Maximilian att fatta detta ödesdigra beslut. Den internationella
opinionen vänder, talet om att kejsardömet inrättats för att föra civilisationen till landet faller platt till
marken och Maximilian uppfattas
som en tyrann. Det lilla stöd han
haft hos delar av den mexikanska
befolkningen upphör.
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I OLIKA PERSONERS AGENDOR HÄNDELSER
1866 är en kaotisk plats, sikt att på något vis leva upp till Nedan följer ett antal nyckelscener
N Mexiko
sprängfylld av intriger, förhopp- sina utfästelser...
i äventyret. Mycket mer kommer
ningar och farhågor. I det brutala Ett annat problem är att de inte li- självklart att kretsa kring rollpersoskugga har äventyrets olika tar på varandra. Båda kan tänka nernas intrigerande och agerande
T krigets
roll- och spelledarpersoner alla sig att lura den andre och skulle mot varandra.
egna bekymmer och överlev- hellre döda sin kamrat än att avR sina
nadsstrategier. Här får du en över- slöjas. Båda lär inte komma fram
till Vera Cruz – råkar någon av KEJSARENS BAL
sikt över deras agendor.
O
dem ut för minsta missöde kommer Här sätts mycket av stämningen
skulden att kastas på den andre, och flera av förutsättningarna för
KEJSARPARET
äventyret. Från början är de enda
i Europa och i synnerhet med dödligt resultat.
D Stödet
som verkligen känner varandra
Frankrike har börjat svikta beKapten Laroche och Greve Allaroch Napoleon III tycks BLANCHE MOREAU
do, men de vet ännu inte vilket deU tänkligt,
inställd på att dra tillbaka de fran- Blanche vet vad hennes man hålras viktiga uppdrag är. Det vet von
ska trupperna. Kejsar Napoleon III ler på med, men inte vad han har
men han har ännu inte träfK är hårt pressad av den egna hem- för planer för henne. Efter år av Graz,
fat någon av de andra tillräckligt
maopinionen och de amerikanska misshandel har hon dock beslutat
länge för att tycka sig känna dem.
med hot om militär in- sig för att göra sig kvitt sin plågoT protesterna
Den motvillige hjälten Korpral
blandning. Kejsarinnan skall där- ande och lägga beslag på hans byte
Gallo måste också informeras.
för åka till Paris, för att vända opi- av bara farten. Då hon fått veta om
bör samtliga dessa indicenI nionen och få Napoleon III att resan och den tilltänkta eskorten Därför
ter utspela sig under kvällen, men
tvärtom skicka mer trupper så att har hon insett att Kapten Laroche
ordningen kan säkerligen kastas
kan kväsas snabbare. är det redskap hon behöver. Han
O motståndet
om efter behov. Bland gästerna
Hon och Maximilian är helt in- är en kvinnotjusare och fäktningsfinns rp, Vincent Moreau och hans
på att första ordna symbo- virtuos. Allt hon behöver göra är
hustru Blance, sydstatstrupper unN ställda
liska festligheter för att stärka mo- att inleda en kärleksaffär med den
der Gideon Straw, Juan Alamedia,
ralen i Mexiko, men framför allt få
fram henne helskinnad till det väntande skeppet i Vera Cruz hamn.
Kejsarinnan har även upptäckt att
hon är gravid, och kommer innan
hon åker att vilja berätta det för
barnets far – Överstelöjtnant von
Graz, som är ansvarig för hennes
säkerhet.

BISKOP VALLADON OCH
ÖVERSTE MOREAU

Paul Valladon har insett att kejsardömet går mot sin undergång. Därför har han erbjudit Maximilian att
tillsammans med Överste Moreau
resa till Paris och vädja om hjälp
från Napoleon. De har även fått
med lite pengar för att smörja en
del personer runt kejsaren som kan
behöva lite uppmuntran... Pengar
de tänker behålla själva, liksom
alla de skatter de kommer åt att ta
(som Madonnans smaragdtårar
från katedralen i Peubla). De vet
inte om att kejsarinnan själv kommer med på resan, och uppskattar
det inte alls. De har ju inte för av-
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unge kaptenen, som hon sedan ser
till att hennes man upptäcker. Hon
känner sin man tillräckligt väl för
att veta att han skulle kräva en duell, så svartsjuk som han är. Och
den duellen råder det inget tvivel
om att Laroche vinner.

SYDSTATARNA

Major Straw vill ställa sig in hos
Kejsar Maximilian för att på sikt
vinna hans stöd för söderns sak.

JUARISTERNA

Mexikos legitima regering tvingas
ännu leva som motståndsmän i sitt
eget land. I första hand vill de sabotera Kejsarens jippo i Puebla 5
maj, men då de får höra talas om
att de har en chans att gripa ett sällskap med flera höga militärer,
Pueblas biskop och kejsarinnan
själv är ett attentat högsta prioritet. Informationen kommer dock
från spionen Juan Alameida, och
juaristerna är måna om att inte förstöra hans trovärdighet – han har
visat sig alltför värdefull...

Biskop Valladon och många fler.

GLÖM ALDRIG CAMERONE

Kejsaren själv hedrar de stupade
vid Camerone och ber Gallo, en av
de få som ännu är i livet att kliva
fram för att få den uppskattning han
förtjänar – ännu en medalj... Vid
cermonin berättar Kejsar Maximilian att Gallo även kommer att
medverka vid festligherna i Puebla.
Lite mer avskilt presenteras han för
Överste Moreau, som blir hans tillförordnade befäl tills de kommer
till Vera Cruz, dit hans förband precis blivit förflyttat. Moreau ger honom morgondagen ledigt, men
konstaterar att det blir en del arbete efter det. Han lovar dock Gallo
en ledig kväll i Puebla efter besöket i katedralen och den stora paraden.

GAMMALT GROLL

Greve Allardo kommer att stöta
ihop med en gammal bekant – fähunden Moreau, som är lika dumdryg som vanligt.

UPPDRAGET

Greve Allardo kallas till ett möte
med Kejsar Maximilan, där han får
i uppdrag att eskortera Biskop
Valladon, Överste Moreau och hans
hustru samt ytterligare en person,
som ansluter i Puebla, till Vera
Cruz. Första delen av resan kommer de att slå följe med den kejserliga eskorten till Puebla för att delta
i firandet. Därefter kommer han tilldelas en trupp på tolv husarer (se
sid 7), varav Kapten Laroche är en.
Greve Allardo och Baron von Graz
blir även introducerade för varandra och får veta att båda kommer
att eskortera följet till Vera Cruz.
Baron von Graz har sina egna order från Kejsaren och sina egna
män – Röda Husarer (se sid 7).
Kejsaren tar även ett kort samtal
med von Graz där han återigen
inskärper hur viktigt detta uppdrag
är, att han i princip överlämnar
kejsardömets överlevnad i von
Graz händer. Därför är det önskvärt om kejsarinnas riktiga identitet kan hemlighållas även för de
andra i sällskapet så länge som
möjligt.

EN KVINNA I NÖD

Jacques Larouche lär trivas som
fisken i vattnet på balen. Tidigt
under kvällen skymtar han en ung
mörk skönhet, men vid ett tillfälle
då han inte omedelbart kan presentera sig. Lite senare ser han en överförfriskad sydstatslöjtnant som antastar den vackra unga kvinna. Löjtnanten James Cole kommer dock
inte att uppskatta om Laroche blandar sig i. Den unga damen är Blanche Moreau, som mer eller mindre
skapat situationen för att hon hoppas att Kaptenen skall komma till
undsättning. Hon kommer på alla
sätt att visa sin uppskattning och
det är troligt att de avslutar kvällen tillsammans i hans sovrum.

DE SOM INTE PASSAR

Lugi Gallo lär känna sig lite bortkommen på balen, men han är inte
den enda. Sydstatarna under Major Gideon Straws befäl smälter

inte heller in, men försöker kompensera det med att bli så berusade
som möjligt istället... De lär uppskatta Gallos sällskap om han söker sig till dem.

HJÄLTE I RAMPLJUSET

Flera personer kommer att söka
upp Gallo under kvällen för att få
tala med honom och tacka honom
för hans insatser – de är inte vana
vid att träffa hjältarna från slagfälten.

EN FRÅGVIS MEXIKAN

Major Juan Alameida representerar den kejserliga mexikanska armén och är den som ansvarar för
paraden och högtidligheterna i
Puebla. Mexikanska officerare är
dock inte speciellt väl sedda bland
de övriga gästerna och han kommer mest stå för sig själv, även om
han försöker gå runt och prata med
folk. Han är väldigt frågvis, men
det kan kanske bero på osäkerhet?

EN ANNORLUNDA SALUT

Vid tolvslaget skjuts en annorlunda
salut – ett tiotal juarister har gripits och avrättas utanför palatset.

RESAN TILL PUEBLA

Kejsar Maximilan reser med ett
stort sällskap till Puebla. I kortegen ingår rollpersonerna, 50 franska husarer, 50 franska dragooner
och 50 Röda Husarer. Den två dagar långa resan är tämligen händelselös.

PUEBLA

En parad planeras för att demonstrera kejsardömets styrka. Högtiden firas på den mexikanska högtidsdagen Cinco de Mayo som
mexikanerna firar till minne av
deras seger över fransmännen vid
Puebla den 5 maj 1862. Maximilan tänker istället fira den franska
segern vid Puebla som inträffade
året därpå. Firandet kommer huvudsakligen att hållas på stora torget där både guvernörspalatset och
katedralen ligger. Dagen har ett
späckat schema.

MÄSSAN

Morgonen inleds med en mässa i
katedralen som hålls av Biskop
Valladon och där alla högdjur deltar. Biskopen kallar särskilt fram
Gallo under gudstjänsten och framhäver vilket föredöme han är för
alla. Då han står där framme kan
han närmare inspektera den berömda fresken Den Gråtande
Madonnan vars tårar sägs vara
äkta blå smaragder. Om Gallo tittar närmare kan han dock upptäcka att de tårar som finns inte är
annat än värdelöst slipat blått glas.
Det är Valladon som samma natt
bytt ut tårarna och lagt ner de riktiga ädelstenarna i sin packning.

STRAW DELTAR I FESTEN?

Major Gideon Straw och hans mannar anländer till staden under förmiddagen. De tänker medverka i
festligheterna, för att ytterligare
stärka sin närvaro i Maximilians
ögon. Därefter tänker de ta sig till
sydstatsfästet utanför Vera Cruz.
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ATTENTATET

Paraden hålls på stora torget och
Kejsar Maximilian sitter på guvernörspalatsets balkong med kejsarinnan, Guvernör Armando Garcia,
Moreau och hans hustru, Biskop
Valladon och Wilhelm von Graz.
Både Greve Allardo, Kapten Laroche och Luigi Gallo skall paradera. Under paraden inträffar en
kraftig explosion vid fontänen på
torget, varvid ett dussin soldater
stupar. Samtidigt blir Kejsaren och
hans följe beskjutna från en närliggande kyrka. Guvernören dödas,
men de andra bör kunna ta sig i
skydd och undkomma oskadda.

SPÅREN FÖRSVINNER

Kyrkan belägras och stormas, men
juaristerna har rymt genom en dold
gång genom en lucka i kyrkgolvet.
Gången är minerad med dynamit.
Ingen kan eller vill berätta vilka
attentatsmännen var eller vart de
tagit vägen, trots att flera order och
uppmaningar om att träda fram
och sätta dit mördarna gjorts.
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VITA OCH SVARTA BÖNOR

Överste Moreau beordrar Allvardo
att samla ihop mexikanerna på torget samt en kruka med bönor.
Mexikanerna får sedan dra varsin
böna. De fem första som drar en
svart böna ställs upp mot en mur
och avrättas. Därefter säger Moreau kallt att så går det för Kejsardömets fiender. Om han inte får information om vilka de skyldiga var
inom en timme kommer han att
upprepa proceduren.
Paniken sprider sig i folkmassan
och snart pekas det ut folk åt alla
håll. De ansvariga kommer att ha
ett digert arbete att gå igenom alla
tips som leder till gripanden, Efter
ytterligare förhör står det dock
klart att ledaren, Manuel Vasquez,
har undkommit.

MOTVILLIG HJÄLTE?

Under tiden har Moreau stått fast
vid sitt ord och gett Gallo hans hett
eftertraktade permission. Gallo lär
ge sig av efter sitt undangömda
krigsbyte i utkanten av staden. Sist
han var där var det en övergivenplats, men så är det inte längre. Han
har av en slump råkat stöta på
juaristernas hemliga högkvarter i
staden. Men hans byte är borta, förmodligen upphittat och stulet av
juaristerna.
Om han varskor militären kan
juaristerna gripas och han blir återigen hjälte och kommer att få en
ny medalj. Om han inte varskor
någon kommer ett av tipsen att leda
hit. Försöker han knyta kontakt
med dem kommer de att ha svårt
att lita på honom. Och de tänker
definitivt inte betala för hans tystnad – annat än med döden.

STRID OCH AVRÄTTNING

Rollpersonerna kommer att få i
uppdrag att gripa Manuel Vasquez
och hans närmaste män. Antingen
är det Gallo som pekar ut gömstället, eller också är det ett av de
sista tipsen som undersöks som leder dem hit.
Skulle någon av juaristerna överleva striden avrättas de på torget.
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INGEN MER FEST

Balen som ska hållas under kvällen ställs in av säkerhetsskäl. Det
råder upprorsstämning i Puebla
efter fransmännens avrättning av
oskyldiga.
Redan samma kväll placeras kejsarinnan i von Graz direkta förvar
och en annan kvinna tar hennes
plats hos kejsaren. Carlota skall i
hemlighet slå följe med sällskapet
till Vera Cruz, för vidare färd mot
Frankrike.
Under kvällen kommer hon att berätta för von Graz att hon är gravid med hans barn (som alltså blir
tronarvinge i kejsardömet).

UPPBROTT

Tidigt på morgonen ger sig Kejsaren och hans följe av, tillbaka till
Mexico City. De flesta tror att kejsarinnan är med i sällskapet, men
Alameida upptäcker att det är en
annan kvinna som reser i hennes
ställe. Han lyckas också ta reda på
rollpersonernas förestående resa
och att von Graz fick ett kvinnligt
besök som kan tänkas vara av nobel börd...
Alameida varskor därför sin kontaktperson, Joaquin Perez, som
omedelbart lämnar Puebla för att
organisera ett bakhåll längs deras
väg.

RESAN TILL
VERA CRUZ

De har fyra dagars resa kvar framför sig. Under dessa dagar kommer
Blanche att vara mycket aktiv, i
första hand vad gäller att flörta
med Kapten Laroche. Ju längre
resan pågår, desto mer öppet sker
hennes närmanden.
Om det inte ger ett omedelbart resultat ökar hon insatserna genom
att så split mellan sin man och Biskop Valladon. Hon tar ett värdefullt krucifix av guld och besatt med
ädelstenar och gömmer det istället
bland Biskop Valladons tillhörigheter. Det borde vara tillräckligt för
att få de två att vilja döda varandra...

STÖLDEN UPPTÄCKS

Dagen därpå upptäcker Överste
Moreau att han blivit bestulen. Då
krucifixet är stöldgods vill han
dock inte dra på sig alltför mycket
uppmärksamhet, utan beslutar sig
för att ta ett allvarligt samtal med
Biskop Valladon samma kväll.
Hans irritation går dock inte att ta
miste på och han förolämpar
Allardo för att avreagera sig.

BAKHÅLLET

Samma dag, två dagar efter att sällskapet lämnat Puebla, blir de överfallna av ett trettiotal juarister under Perez ledning. De blir en hård
och blodig strid med stora förluster på båda sidor. När det börjar se
hopplöst ut dyker Major Straw och
hans sydstatare upp och jagar
juaristerna på flykt. Straw erbjuder sig att eskortera följet till Vera
Cruz, och med tanke på hur decimerade de blivit är det nog ett klokt
val.

EN DÖD BISKOP

Morgonen därpå, efter att följet
övernattat på en hacienda hittas
Biskopen död på sitt rum. Han har
blivit mördad i sängen med en
sabel. Den skyldige är Moreau som
inte vill dela med sig av sitt guld
och är upprörd över vad han uppfattar som Valladons svek. Han har
även lagt beslag på allt det Valladon stulit. En genomgång av Överstens packning kan bli mycket avslöjande för honom...

TJUVNYP OCH
EFTERSLÄNGAR

Löjtnant James Cole har dock inte
glömt bort Laroche från balen och
kommer att vilja göra upp med
honom under resans gång. Helst
inte helt öppet...

VERA CRUZ

I Vera Cruz kommer kejsarinnan
att ta båten till Frankrike, tillsammans med Blanche Moreau. Förhoppningsvis blir det nu om inte
tidigare en slutstrid med Moreau.

VÄGEN TILL VERA CRUZ

PLATSER
MEXICO CITY

Mexikos huvudstad är en stor stad
som pulserar av liv, men också en
stad där lyx och dekadens lever
granne med fattigdom och nöd. De
franska ockupanterna kontrollerar
staden, där Kejsar Maximilian och
hans hov bor i palatset. Det finns
mycket soldater på gatorna, så staden är relativt lugn. Det finns mexikanska affärsmän som tjänar bra
på ockupationen och är lojala mot
Kejsaren. Under ytan pyr missnöjet
och Juarez motståndsmän har
många ögon och öron i staden. I
denna stad med dess 500 000 invånare börjar detta äventyr.

PUEBLA

En av Mexikos större städer med
50 000 innevånare. Den Kejserliga
Mexikanska Armén har kontroll
över staden, som är av stor symbolisk betydelse efter två tidiga slag.
5 maj är ett viktigt datum för alla
motståndsmän, samtidigt som Kejsar Maximilian planerar stora
festligheter för att fira fransmännens dominans. Stämningen är
spänd, bakom de festklädda mexikanernas leenden kan man ana en
krutdurk som är på väg att explodera.

AMOZOC

En liten stad med 500 invånare.
Befolkningen här är krigströtta, de
har fått nog av både Kejsaren och
de banditer som använder kriget
som ursäkt för att råna civila.

CUMBRES PASS

TRUPPER
FRANSKA HUSARER

OFFICERARE
Löjtnant Jean-Claude Ledoux
Sergeant Pierre Reux
Korpral André Gillot

Enda passet på vägen till Vera Cruz
och den givna platsen för ett bakhåll – vilket mycket riktigt inträffar här.. Rollpersonerna kommer
att utsättas för stora påfrestningar,
och flera av soldaterna de har med
sig lär stupa innan den oväntade
räddningen i form av sydstatskavalleristerna under Kapten
Straws ledning kommer till undsättning.

MENIGA
Olivier Dubois
Jean-Pol Chattot
François Bériot
Jean-Luc Guillon
Vincent Caron
Gérard Chauveau
Alain Lamps
Patrick Germe
Marc Planceon

ORIZABA

OFFICERARE
Kapten Franz von Meyerinck
Löjtnant Alexander von Bosch
Sergeant Sebastian Holzer

Stad med cirka 5 000 innevånare.

CORDOBA

Mindre stad 1000 innevånare

VERA CRUZ

Mycket strategisk hamnstad –
nyckeln till Europa. Vera Cruz har
10 000 innevånare och omkring
tusen man som skyddar den. Så
länge Kejsar Maximilians trupper
håller staden sitter han säkert på
tronen, skulle den falla är han förlorad.
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RÖDA HUSARER

MENIGA
Carl Heinisch
Hubert Kaufmann
Wolfgang Fernbach
Conrad Kerschel
Hermann Mautner
Josef Ladenhaufen
Theodor Scherzer
Heinrich Schneider
Alfred Langer
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MAXIMILIAN I

Ärkehertig Maximilian I har ett
oförtjänt dåligt rykte. Stora delar
av Mexikos befolkning hatar honom förvisso för att han i deras
ögon tvingat till sig en tron de aldrig ville ge honom. Andra är lika
besvikna för att han inte blev den
marionett de förväntade sig. Hade
det inte varit för att hans besvikelse
över det starka motståndet fått honom att lyssna allt för mycket på
sin hustru, kejsarinnan Carlota,
hade hans eftermäle nog blivit
bättre. Istället hämnades han med
drakoniska metoder mot de motståndare inom Mexiko som ville
tvinga honom bort från landets
tron. Det mest avgörande felsteget
var införandet av The Black Decree (Det Svarta Påbudet), som
innebär att alla beväpnade mexikaner som inte tjänstgör i den kejserliga mexikanska armén skall
skjutas inom ett dygn.
Men det började inte så. Ärkehertig Maximilian från Österrike
kommer från en stolt och inflytelserik familj, vars släkt suttit på flera
av Europas troner. Han har fått de
bästa av utbildningar och har utmärkta kontakter med Europas
alla hov. Han sökte inte själv den
mexikanska tronen, den erbjöds
honom av de konservativa redan i
oktober 1863. Då var han smickrad över deras erbjudande, men
krävde att få ett skriftligt dokument
på att Mexikos folk ville ha honom
där då denne hapsburgska släkten
aldrig skulle tillskansa sig en orättfärdig tron.
Detta krav från Maximilian ställde
till det för de intrigerande förlorarna från Mexikos Reformkrig några
år senare. De var konservativa som
ville få ett slut på President Juarez
styre och återge den katolska kyrkan dess forna makt i Mexiko. Med
fransk hjälp såg de dock till att tillmötesgå Maximilians krav. Då
franska trupper erövrat Mexico
City och kört ut Juarez ur huvudstaden upprättades en nationalförsamling med enbart konservativa.
Dessa antog därpå en enhällig deklaration där de bad Maximilian
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att bli Kejsare av Mexiko, och att
hans barn skulle ärva titeln. Då
Maximilian ånyo kontaktades antog han erbjudandet och 1864 anlände han och hans hustru till
Mexiko.
Maximilian hade läst på ordentligt
om sitt nya hemland och närmast
förälskat sig i det. Han förväntade
sig att känslorna skulle vara besvarade och blev chockad då han förstod hur det förhöll sig. Först försökte han charma det mexikanska
folket, och till de konservativas
besvikelse valde han att stå fast vid
flera av President Juarez reformer,
inte minst vad gällde utbildning,
landreformer och begränsning av
den katolska kyrkans makt i landet. I synnerhet det sista gjorde att
flera av de som hjälpt honom till
tronen nu kände sig lurade, och han
tappade en del av det lilla stöd han
redan hade. Men vann inte lika
många anhängare från den andra
sidan.
Besviken införde han istället ett
hovliv som inte stod de europeiska
kungahusen efter. Den lyx, flärd och
dekadens som kännetecknade de
kejserliga balerna blev snart omtalade. Maximilian hade trevligt
och hans humör förbättrades då
han skaffade sig en älskarinna.
Hon var en enkel kvinna, gift med
en trädgårdsmästare i Cuernavaca,
men hon besvarade hans känslor
och födde honom en son.
Hans hustru Carlota blev än mer
arg och bitter än hon varit tidigare.
I början fösökte han göra henne på
bättre humör, inte minst genom att
ta i med hårdare tag mot det mexikanska folk som inte hade vett på
att uppskatta dem mer. Då hon tog
en älskare var dock måttet rågat
och han skickade iväg mannen.
Maximilian har övervägt att abdikera, men hans hustru har fått honom att inse att det är otänkbart.
Istället skickar han henne till Europa för att vädja om fortsatt stöd.
Då det inte fungerar stannar han
och kämpar till det bittra slutet.
Han avrättas 1867, men uppträder
värdigt och vinner respekt.

Kejsarinnan Carlota var född och
uppfostrad till en krönt position.
Hon var belgisk prinsessa och enda
dotter till Belgiens kung Leopold I
av Saxe-Coburg-Gotha och hans
franska hustru Louise. Hon var en
charmerande ung dam och en älskling vid de europeiska hoven. Hon
kunde välja vilken gemål hon ville.
Blott 16 år gammal gifte sig Prinsessan Maria Carlota Amelia med
Ärkehertig Maximilian av Österrike, yngre bror till den hapsburgska Kejsaren Francis Joseph.
Carlota var lika naiv som Maximilian, och trodde även hon att de
hade det mexikanska folkets stöd.
Det Mexikanska Äventyret hade en
romantisk klang, och hon hade
inga problem med att ses sig själv
som en symbol för ett folk som behövde företrädare. Hon såg det som
sin uppgift att bidra med civilisation och förfining. Napoleon III är
dessutom en mäktig allierad, och
med tanke på hur drivande han
varit för att få dem på tronen litade
hon på hans stöd och vänskap.
Men det blev inte som hon trott och
hoppats. Den mexikanska nationalismen var stark, och växte sig hela
sidan starkare. Trots att Carlota
och Maximilian båda såg sig som
legitima företrädare för sitt nya
hemland insåg de i efterhand att
allt fler av deras undersåtar snarare såg dem som utländska ockupanter. Motståndet mot det påtvingade utländska styret växte lavinartat.
Carlota är allvarlig, intensiv, bestämd och dominerande, van att bli
åtlydd utan att behöva upprepa sig.
Hon är inte van vid att bli behandlad, eller ens omtalad, på ett respektlöst vis. Därför bemötte hon det
mexikanska folkets ovilja med att
övertyga sin make att använda
hårdare tag i sitt styre – och det
anses allmänt att hon är den med
mest makt i den familjen...
Maximilian tog bakslaget hårt.
Han hade förälskat sig i Mexiko,
folket och kulturen. För att inte tala
om en en trädgårdsmästares fru i
den mexikanska staden Cuerna-

vaca. Det talades en hel del om det
kejserliga snedsteget, tillräckligt
mycket för att till Carlotas avsmak
nå hennes öron. Ännu värre blev
det då den affären resulterade i att
Kejsar Maximilian fick en illegitim son – inte minst med tanke på
att han inte fått några barn med
henne. Fram tills dess hade skvallret om deras barnlöshet kastat skulden på Maximilian. Han sades ha
blivit steril efter en skamlig sjukdom han fått efter intima möten
med en brasiliansk prostituerad, då
han besökte landet i sin ungdom. I
hemlighet hade Carlota underblåst
detta rykte, genom att inför vissa
av hovdamerna uttrycka en irritation över hennes påtvingade barnlöshet. Men denna bild raserades
nu...
Arg, ledsen och förorättad sökte sig
även kejsarinnan tröst i andras
famnar. Hennes förste älskare var
den belgiske Överste van der
Smissen. Då Maximilian nåddes av
detta rykte såg han till att förflytta
van der Smissen, långt bort från
Mexico City, där kejsardömet hade
som mest problem med juaristerna.
Carlota sökte och fick då tröst hos
Överstelöjtnant von Graz, vars
barn hon precis upptäckt att hon
väntar.
Då kriget gått allt sämre och fransmännen verkar vara beredda att
dra sig tillbaka övervägde Maximilian att abdikera. Carlota har
dock övertygat honom om att
stanna på tronen, allt annat vore
att vanära deras familjer. Istället
åker hon till Europa för att vädja
om mer hjälp – i första hand från
Napoleon III som ju förklarat dem
sitt eviga stöd och vänskap.
Detta kommer att förvägras henne,
på ett förödmjukande sätt. Hon tar
bakslaget mycket hårt, så hårt att
hon gradvis förlorar förståndet och
tror att franska spioner är ute efter
att döda henne. Då hon dessutom
får höra att både maken och von
Graz dödats tar sinnessjukdomen
över helt. Hennes familj tar hand
om henne, hon lever i avskildhet
resten av sitt liv. Hon dör 1927 utan
att någonsin ha återfått förståndet.

CARLOTA
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PAUL VALLADON

VINCENT MOREAU

BLANCHE MOREAU

Paul Valladon är Biskop i katedralen
i Puebla, en religiös stad. Som själasörjare i en tid av krig och oroligheter
borde han stå sin Gud nära, men inte.
Han har tappat tron på både Gud och
människorna, det enda som återstår
är att rädda sig själv och rikast när
han dör vinner. Han utför fortfarande
de religiösa cermonier som en gång var
så viktiga för honom, men det sker på
rutin – engagemanget och övertygelsen är borta. Han vill bort från denna
helveteshåla på jorden, där det bara
är en tidsfråga innan fransmännen,
kejsaren och kyrkan kastas ut.
Därför har han tillsammans med sin
barndomskamrat Överste Moreau
erbjudit sig att åka till Paris för att
övertyga Frankrike att sända mer
trupper och hjälp. Men det tänker de
inte göra, istället flyr de fältet och tänker ta med alla värdesaker de kan.
Men han litar inte riktigt på Moreau.
Biskopen är en inställsam smilfink
som frossar i mat och vin.

Greve Moreau är en man med makt,
inflytande och titlar. Han är en dekorerad Överste i den franska armén,
men är inte nöjd. Han vill ha mer.
Moreau är van vid att ta sig fram genom att slå neråt och slicka uppåt.
Gentemot jämbördiga och överordnaden framställer han sig själv som
kompetent, men ändå beredd att
lyssna. De som lyder under honom ser
en helt annan bild. Moreau är en man
som ständigt sviker sitt ord och sina
män vid minsta motgång. Ofta genom
att helt fräckt vägra låtsas om de order han själv givit, eller att han vetat
om vilken fara de hamnat i. Samtidigt
är det få som vågar konfrontera honom, då han är känd för att vara
hämndlysten och brutal.
Även hans unga hustru Blanche har
fått känna av makens ilska, då han
inte anser att hon gett honom den status eller den son han förväntat sig.
Nu vill han bara hem till Frankrike
med så mycket pengar som möjligt.

Blanche är en vacker och charmerande
kvinna, men inte lycklig . Äktenskapet med Greve Moreau är en katastrof, men hon har en plan för att överleva. Den unge Kapten Laroche skall
döda Moreau i en duell, varpå hon
slipper undan misshandeln och får
behålla pengar och status.
Moreau är mer makthungrig än hon
anade. Han anslöt sig snabbt till det
Mexikanska Äventyret för att ställa
sig in hos de europeiska kungahusen.
Utan resultat. Han skyller både det
och deras barnlöshet på henne och
låter henne betala för hans frustration i blåmärken.
Nu har hon fått nog. Hon vet att han
tänker stjäla allt han kan och aldrig
återvända till Mexiko. Vad han planerar för henne vågar hon knappt
tänka på, men hon fruktar att bli lämnad ensam och isolerad utan pengar.
Därför har hon bestämt sig för att förekomma honom. Hon är inte ond,
men skupelfri och förslagen.

BESKRIVNING

BESKRIVNING

BESKRIVNING

45 år; 170 cm; 130 kg; Bruna ögon; Svart hår;
Födelseort; Paris, Frankrike; Högerhänt
FYS 7 STY 12 KOR 10 MOT 10 SNA 8
INT 15 BIL 18 SDP 17 VAK 15

48 år; 177 cm; 80 kg, Blå ögon; Brunt hår;
Födelseort; Marseille, Frankrike; Högerhänt

28 år; 168 cm; 55 kg, Gröna ögon; Svart hår;
Födelseort; Paris, Frankrike; Högerhänt

FYS 13 STY 11 KOR 11 MOT 15 SNA 15
INT 14 BIL 16 SDP 19 VAK 13

FYS 10 STY 8
INT 15 BIL 11

RYKTE 45/120
HELIG KRAFT 0 (8)
STRID OCH VAPEN

RYKTE 42/125
STRID OCH VAPEN

RYKTE 51/25
STRID OCH VAPEN

Tålighet 0

Chock 3

Vapen

10

Stridsvana 1

Tålighet 3

Chock 15

Stridsvana 12

Tålighet 0

KOR 18 MOT 17 SNA 14
SDP 17 VAK 18

Chock 4

Stridsvana 2

TC

VS

KV

Vapen

TC

VS

KV

Vapen

TC

VS

KV

Lefaucheux revolver 20
Knytnäve
22

18
14

20
-

Lefaucheux revolver
Sabel

40
42

33
33

20
20

Remington Derringer
Örfil

25
30

20
18

20
-

FÄRDIGHETER

FÄRDIGHETER

FÄRDIGHETER

Brädspel 12, Dansa 7, Etikett 18,Författarskap
16, Försvar 3, Läsa/Skriva 22, Musik/orgel 15,
Religion 24, Religiösa Cermonier/Välsigna 10,
Religiösa Cermonier/Tecken 10, Räkna 22,
Simma 12, Sjunga 12, Skådespeleri 16, Språk/
Spanska 12, Språk/Latin 17, T./Administration
20, Uppmärksamhet 10, Vältalighet 15

Artilleri 10, Brädspel 12, Dansa 12, Etikett 18,
Första hjälpen 10, Försvar 10, Juridik/Militär
15, Ledarskap 18, Läsa/Skriva 20, Militär Exercis 20, Orientering 10, Religion 12, Rida 13,
Räknelära 20, Språk/Tyska 15, Språk/Spanska 10, Teori/Armén 20, Teori/Militär Strategi 15,
Uppmärksamhet 10, Vältalighet 12

Brädspel 8, Dansa 18, Etikett 20, Fingerfärdighet 13, Försvar 8, Hantverk/Sömnad 15, Konst/
Teckna 15, Läsa/Skriva 20, Musik/Piano 15,
Religion 12, Rida 15, Räknelära 20, Sjunga 15,
Skådespeleri 15, Smyga/Gömma sig 13, Språk/
Spanska 10, Språk/Tyska 15, Teori/Litteratur
15, Uppmärksamhet 16, Vältalighet 14

GIDEON STRAW

JUAN ALAMEIDA

MANUEL VASQUEZ

Gideon Straw är en fanatiker, som
sörjer sydstaternas förlust i det amerikanska inbördeskriget. Han vägrar
dock ge slaget förlorat. Han har lett
sina män ner till Mexiko i hopp om att
kunna sluta en allians med Kejsardömet Mexiko och vinna stöd från de
europeiska nationer som stöder Maximilian. Om det inte går försöker han
samla ihop en tillräckligt stor förmögenhet för att låta en armé tåga mot
Washington.
Gideon Straw har inte kapitulerat.
Han är Major i sydstatsarmén, bär
uniform och leder sina lojala män. De
stred under General Joe Shelby i Järnbrigaden, men Major Straw är lite
besviken på sitt gamla befäl för att
han tycks ha gett upp hoppet.
Straw är en religiös man, han är nykterist samt avskyr lösaktiga kvinnor,
spel och dobbel. Han inser dock att
hans män bör ges möjlighet att koppla
av även på för honom själv omoraliskt vis ibland.

Juan Alameida är en modig man, en
del skulle kalla honom dumdristig, en
del ser honom som en hjälte andra
som en falsk fähund. Juan Alameida
är nämligen officer i den Kejserliga
Mexikanska Armén och spion åt juaristerna.
Han var soldat redan under inbördeskriget i Mexiko, men slogs då
längre norrut tillsammans med Juarez
själv. Då fransmännen kom behövde
de få in en man som kunde förse juaristerna med information om fiendens
förehavanden. Under flera år har han
byggt upp sin position som stabil och
pålitlig soldat åt Kejsaren själv. Han
har stigit i graderna till Kapten, och
har fått ansvar för arrangemangen i
samband med det kejserliga firandet
av 5 maj – vilket han utnyttjat till att
hjälpa juaristerna att planlägga sitt
attentat. Han är hängiven Mexikos
frihet.
Juan har en vaksam blick, är lugn,
förtroendeingivande och frågvis.

Manuel Vasquez är en hård och bitter
man. Han lever för att återigen få se
sitt älskade hemland fritt och självständigt, men förtvivlar ibland. I synnerhet när han ser en del av sina landsmäns medlöperi. Det är en förtvivlan
som gjort honom hård och beredd att
ta till metoder i kampen mot de utländska förtryckarna som han aldrig
tidigare skulle ha kunnat acceptera.
Han är beredd att låta oskyldiga och
civila dö för att komma åt fienden.
Det fanns en tid då Manuel inte var
sådan. En tid då han skrattade ofta
och mycket. En tid då det bästa han
visste var att sitta med familjen och
goda vänner och festa och att dansa
med den vackra Maria, hans tilltänkta
hustru.
Men först kom inbördeskriget och sedan ockupationen. Maria blev skändad och dödad av franska trupper
och familjens hacienda nerbränd.
Hans äldste bror dog vid Puebla, hans
yngste slåss ännu norröver.

BESKRIVNING

BESKRIVNING

BESKRIVNING

42 år; 185 cm; 86 kg, Bruna ögon; Grått hår;
Födelseort; Jackson, Mississippi; Högerhänt

35 år; 176 cm; 73 kg, Bruna ögon; Svart hår;
Födelseort; Chihuahua, Mexiko; Högerhänt

36 år; 169 cm; 82 kg, Bruna ögon; Svart hår;
Födelseort; Vera Cruz, Mexiko; Högerhänt

FYS 17 STY 13 KOR 8 MOT 18 SNA 15
INT 13 BIL 10 SDP 14 VAK 9

FYS 13 STY 11 KOR 13 MOT 18 SNA 14
INT 15 BIL 9 SDP 18 VAK 20

FYS 15 STY 17 KOR 10 MOT 15 SNA 16
INT 10 BIL 8 SDP 13 VAK 13

RYKTE 35/105
STRID OCH VAPEN

RYKTE 44/70
STRID OCH VAPEN

RYKTE 55/95
STRID OCH VAPEN

Tålighet 6

Chock 18

Stridsvana 15

Tålighet 3

Chock 16

Stridsvana 13

Tålighet 5

Chock 13

S
P
E
L
L
E
D
A
R
P
E
R
S
O
N
E
R

Stridsvana 11

Vapen

TC

VS

KV

Vapen

TC

VS

KV

Vapen

TC

VS

KV

Colt Marin
Spencer karbin
Sabel

40
40
45

35
32
35

20
20
20

Lefaucheux revolver 37
Enfield
38
Sabel
40

34
32
33

20
20
20

Colt Armé
Henrygevär
Kniv

36
38
42

36
34
33

20
20
20

FÄRDIGHETER

FÄRDIGHETER

FÄRDIGHETER

Akrobatik 10, Dansa 8, 1a hjälpen 15, Försvar
13, HV/Hästsskötsel 15, Juridik/Militär10, Ledarskap 15, Läsa/Skriva 15, Mil Exercis 12, Orientera 16, Religion 10, Rida 20, Räkna 15, Simma
10, Smyga 13, S/Franska 13, T/CSA 10, T/Mil
Strategi 10, Uppmärksam 9, Ö/Skog 15

Akrobatik 13, Dansa 10, Fingerfärdig 17, Försvar 13, HV/Förfalska 18, J/Mil 10, Ledarskap
10, Låsdyrkning 15, Läsa/Skriva 15, Mil Exercis 15, Orientera 10, Rida 14, Räkna 15, Skådespeleri 12, Smyga 20, S/Franska 13, S/Tyska
13, T/Armén 10, Uppmärksam 19, Vältalig 18

Akrobatik 10, Dansa 12, Förklädnad 10, 1a
hjälpen 12, Försvar 12, Kortspel 10, Köra Vagn
12, Ledarskap 10, Läsa/Skriva 10, Orientera
14, Religion 15, Rida 14, Räkna 10, Smyga/
Gömma sig 14, S/Engelska 8, Sprängämnesteknik 16, Uppmärksamhet 10, Ö/Berg 15
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