Gabriella Vega
Namn ____________________________________________
58/60
Alias ______________________________ Rykte __________
25
4/7
Durango, Mexiko
Ålder _____
Födelsedatum ________
Födelseort _______________
169
62
Svart
Bruna
Längd ____
Vikt _____
Hårfärg_________
Ögonfärg _________

Ägodelar

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

Värde
15
_____
9
_____
13
_____
18
_____
16
_____
17
_____
9
_____
_____
17
_____
14

Bonus
1
_____
0
_____
1
_____
2
_____
1
_____
2
_____
0
_____
_____
2
_____
1

Färdighet

FN

Akrobatik
Dansa/
Fingerfärdighet
Första Hjälpen
Köra vagn
Ledarskap
Läsa/Skriva
Matlagning
Orientering
Religion
Rida
Räknelära
Simma
Skugga
Smyga/Gömma sig
Språk/Engelska
Språk/Franska
Uppmärksamhet
Vältalighet
Överlevnad/Berg

13
12
15
17
10
11
14
20
12
12
14
15
7
10
13
13
10
13
13
8

Kvalitet

Vit bomullsblus, bruna byxor och bruna läderstövlar
__________________________________________
Sombrero
__________________________________________
Brunt crowhölster, 20 revolverpatroner
__________________________________________
Patronbälte med 40 gevärspatroner
__________________________________________
Bandage, rep
__________________________________________
Sadel, sadelväskor, filt, vattenflaska
__________________________________________
Bleckmugg, tenntallrik, bestick
__________________________________________
__________________________________________
Stekpanna, kaffepanna, slev

Riddjur

20
____
20
____
20
____
20
____
20
____
20
____
20
____
____
20

Kvalitet

Victoria
20
__________________________________________
____

Vapen

TC VS Handl Mag FB Räckv Skadegrupp

Colt Police
Henrygevär
Kniv

34
35
40

Hölster

Dra

Crow

33
31
30

3
3
3

5
15
-

2

Skademod
Stridsvana
Skadebonus
Tålighet
Förflyttning

7
0
2
16

Fanning -10
Försvar 13
10
Chock
Bärförmåga 9

Koordination
Vapenhand Höger
Ett vapen i fel hand
Två vapen

-10
-15

Pengar & Värdesaker
Pesos __________
Cent _____
150
Restaurang i Durango

Skada
Skråma
Lätt
Allvarlig
Svår
Kritisk
Kapande
Dödlig
Blödning
Benbrott
Kula

2
5
5

15 11/10/9/7
50 14/13/11/8
- 7

Skador
Blodförlust
Område

PERSONLIGT OM
GABRIELLA VEGA

Du är en bestämd kvinna med en vass tunga och en
stor portion svart humor. Ditt vackra utseende lurar
många att se på dig med ett milt överseende, vilket
både retar dig till vansinne och är väldigt nyttigt. Du
är intelligent och väl kapabel att ta hand om dig själv
med vapen i hand. Då du varit kontaktperson och ledare för juaristerna i det franskockuperade Durango
kom dock dina motståndares benägenhet att underskatta vackra flickor väl till pass...
Din familj har alltid varit politiskt aktiv, där engagemanget för de sämst ställda varit en ledstjärna. De
priviligierade och besuttna uppskattade inte den förändring som hotade att svepa undan deras makt då ni
vann valet och den fattige halvindianen Benito Juarez
blev president. Först tog de konservativa till vapen,
men efter att ha förlorat inbördeskriget vände de sig
till Europa, vars girigbukar skickade både trupper och
”sin” kejsare till er.
Då kampen upphörde att bara vara politisk tog din
familj till vapen för att försvara demokratin i Mexiko.
Du har deltagit i ett flertal strider, även om du föredrar rollen som sambandscentral och politisk ledare.
Ditt kontaktnät i Durango var utan motstycke, men
här i trakterna av Querétaro har du inte samma totala
kontroll på alla olika människor som rör sig.
Överallt omkring dig ser du det höga pris som folket
har fått betala. Det går inte en dag utan att du möter
en änka, en krympling eller ett föräldralöst barn. Du
har själv förlorat din älskade make, krigshjälten
Armando Vega, stupade på slagfältet för tre år sedan.
Jonathan Maxwell är den ende som rört ditt hjärta
sedan dess. Du var på väg hem från ett sent möte då
fähunden Cole, som tjänstgjorde tillsammans med
Jonathan antastade dig. Du var precis på väg att dra
din kniv då han blev nerslagen av en mycket upprörd
gringo; Jonathan. Han började uppvakta dig och till
din förvåning upptäckte du att den allvarsamme
anglon väckte känslor i dig du trodde var döda. Han
lämnade sitt befäl och anslöt sig till juaristerna. Tack
vare honom lyckades ni rädda en hel by undan Slaktaren Allardos straffexpedition och lägga beslag på
över 120 000 i silver från sydstatarnas myntverksrån.
Washington hjälper Juarez med vapen och pengar,
men vill berätta för resten av världen att ni gör det
rätta. Därför har du fått ansvar för två gringos, en
reporter och en fotograf, som skall rapportera om frihetskampen. Juarez själv har bett dig, det är ditt ansvar att resten av världen skall förstå vilka som är
hjältar och skurkar här. Du önskar du kunde slippa,
men tar ditt uppdrag på stort allvar.
Samtidigt orkar du knappt tänka på det nu. Din far
Carlos Trenas har gripits av Allardo. Det Svarta
Påbudet om att motståndsmän skall avrättas inom 24
timmar gör att tiden för undsättning är knapp.

TALAR GÄRNA OM:
MEXIKOS FRAMTID

I krigets skugga är det lätt att känna desperation och
förtvivlan, någonting du har blivit en mästare på att
skingra. Det är få som lika väl som du kan levandegöra drömmen om ett Mexiko fritt från utländska ockupation, där folkets vilja råder och diktaturen har
störtats. Den folkvalde Juarez leder Mexikos befolkning, istället för Napoleon IIIs marionett Kejsar Maximilian. Det blir en tid när barnens skolgång sätts framför kyrkans silver och kejsarens baler, då de giriga
tvingas dela med sig till dem som ingenting har.

BITSKA REPLIKER OCH VASSA SVAR

Du är välformulerad, har talets gåva och är inte den
som stillatigande tar emot en förolämpning – tvärtom
har du blivit känd för dina bitska repliker och vassa
svar. Det värsta du vet är när andra ser ner på dig.

LOJALITETER

Du är en revolutionens dotter vars hela familj varit
lojal mot Juarez redan innan han blev President. Det
finns ingenting som är viktigare att uppnå än en seger
för det mexikanska folket.

DE ANDRA
JUAN ALAMEIDA

En kär vän, han har praktiskt taget varit en del av din
familj så länge du kan minnas. Han brukade berätta
skrönor för dig då du var liten, och du har alltid litat
på honom. Du blev riktigt ledsen över att se hur hårt
livet som spion har tagit på honom, det finns en sorg i
hans ögon som du aldrig sett tidigare. Du önskar att
kriget ville ta slut snart, så att ni alla kan försöka hitta
tillbaka till ett normalt liv igen. Juan har levt för kampen i så många år, förr eller senare måste han möta sig
själv och sina drömmar för egen del också.

JONATHAN MAXWELL

Du trodde inte att du skulle kunna älska igen, och i
synnerhet inte en utlänning, men... Det var någonting
speciellt med honom redan från första stund, något
tafatt hjältemodigt, men ändå så sårbart. Du känner
en oerhörd ömhet för honom, samtidigt som du litar
på att han alltid kommer att finnas där om du behöver
honom. Ni har levt tillsammans ett halvår nu och du
vet att det kommer att bli längre också. Trots att du
ser en del problem i er väg hoppas du att din far skall
tycka om honom, och vet att Jonathan är mannen du
vill se som far till dina barn.

LUIGI GALLO

Bakom Gallos hårda anar du en man med ett större
hjärta än legoknektar brukar ha. Du litar inte på att
han kan skillnaden på mitt och ditt, men blir det strid
är du glad att ha honom på din sida.

Jonathan Maxwell
Namn ____________________________________________
Kapten
45/90
Rang ______________________________
Rykte __________
36
3/2
Louisville, Mississippi
Ålder _____
Födelsedatum ________
Födelseort _______________
177
70
Brunt
Bruna
Längd ____
Vikt _____
Hårfärg_________
Ögonfärg _________

Ägodelar

Egenskaper

Värde
13
FYS - Fysik
_____
13
STY - Styrka
_____
13
KOR - Koordination _____
20
MOT - Motorik
_____
17
SNA - Snabbhet _____
14
INT - Intelligens _____
BIL - Bildning
_____
13
SDP - Självdisciplin _____
11
VAK - Vaksamhet _____
13

Bonus
1
_____
1
_____
1
_____
3
_____
2
_____
1
_____
_____
1
_____
0
_____
1

Färdighet

FN

Akrobatik
Etikett
Första Hjälpen
Försvar
Jordbruk
Juridik, militär
Köra vagn
Ledarskap
Läsa/Skriva
Militär exercis
Orientering
Religion
Rida
Räknelära
Simma
Smyga/Gömma sig
Språk/Spanska
Teori/Armén
Uppmärksamhet
Överlevnad/Berg

12
15
10
15
10
10
12
12
18
12
14
10
17
18
18
14
15
15
13
15

Kvalitet

Grå Sydstatsuniform
__________________________________________
Brun hatt, vita handskar, rött bälte, svarta stövlar
__________________________________________
Svart crowhölster
__________________________________________
Handgjort fickur med bild av Gabriella Vega
__________________________________________
Sadel, sadelväskor, filt, vattenflaska
__________________________________________
Bleckmugg, tenntallrik, bestick
__________________________________________
1 veckas ranson
__________________________________________
__________________________________________

Riddjur

18
____
18
____
20
____
20
____
17
____
17
____
20
____
____

Kvalitet

Star
20
__________________________________________
____

Vapen

TC VS Handl Mag FB Räckv Skadegrupp

Colt Armé
Spencer karbin
Sabel

43
41
42

Hölster

Crowhölster

Dra

37
36
34

3
3
3

6
7
-

2

Skademod
Stridsvana
Skadebonus
Tålighet
Förflyttning

14
0
4
17

Fanning -10
Försvar 15
16
Chock
Bärförmåga 11

Koordination
Vapenhand Höger
Ett vapen i fel hand
Två vapen

-10
-15

Pengar & Värdesaker
Pesos __________
Cent _____
3 150
Klocka
Värdesaker ________________

Skada
Skråma
Lätt
Allvarlig
Svår
Kritisk
Kapande
Dödlig
Blödning
Benbrott
Kula

10
12
2

20 13/12/11/9
50 17/16/14/11
- 12

Skador
Blodförlust
Område

PERSONLIGT OM
JONATHAN MAXWELL

Du hade en gång ett liv, en familj, ett plantage och en
framtid. Allt det togs ifrån dig 1863. I flera år har du
känt dig som ett tomt skal, där den militära disciplinen blev ditt sätt att gå vidare, du rättade in dig i ledet,
slutade tänka och bara utförde order. Tills för ett halvår
sedan, då du träffade Gabriella. Hon har gett dig livet, hoppet och framtiden tillbaka. Du älskar henne
och när kriget äntligen tar slut hoppas du att hon vill
gifta sig med dig, och leva ett lugnt liv tillsammans.
Din familj kommer från Louisville i Mississippi, där
du i unga år tog över familjeplantagen. Du gifte dig
med stadens vackraste och snällaste flicka – Susan
Leland. Ni var lyckliga. Då din son föddes visste du
att Gud var god, allting var som det skulle i världen
och framtiden var er. Herre Gud vad naiv du var.
Då inbördeskriget bröt ut tog du värvning, för att försvara din hembygd och ert sätt att leva. Du trodde
kriget skulle bli kort, så fort de förstod att ni var beredda att ta till vapen skulle de acceptera Konfederationen. Fem år senare var du fortfarande med i ett
stridande förband, trots att Konfederationen upplösts.
Ditt befäl – Major Straw – ville få en ny armé att tåga
mot Washington och kräva självständighet.
Ni kom till Mexiko för att försöka få Kejsardömet på
Konfederationens sida, liksom deras allierade i Europa. Kejsardömet har inte mer stöd hos befolkningen
än yankees har i din hemstad. De terroriserar civila,
avrättar oskyldiga, mexikaner dödas om de bär vapen. Gabriella har berättat om hur fransmännen störtade President Juarez, ockuperade landet med europeiska trupper, och satte ”sin” kejsare på tronen.
Då du förstått hur illa det var ställt, och inte minst då
du förstod att Gabriella var en aktiv juarist, bestämde
du dig för att byta sida. Det sista uppdraget du utförde
med Major Straw var att råna Durangos myntverk –
på Slaktaren Allardos order. Straw hade tänkte byta
det mesta av bytet mot vapen från Allardo, men istället red ni in i ett bakhåll. Flera av dina gamla vapenbröder dog, och hade inte juaristerna kommit till undsättning är du övertygad om att din sista stund skulle
ha varit kommen också. Du vet inte om någon av de
andra överlevde, i den tumultartade striden började
någon kasta dynamit och du hittade knappt några
kroppar att begrava. 70 000 i guld från rånet saknas,
medan du såg till att juaristerna fick silvret (frånsett
lite som du lade undan till dig och Gabriella).
Du har ridit med juaristerna alltsedan dess och nu
tycks slutet på kriget äntligen nära. Men ännu en gång
har Allardo korsat din väg. Det svinet drog sig inte
tillbaka med resten av fransmännen, nu leder han alla
smutsiga uppdrag och backar inte för tortyr och mord.
Han har gripit Gabriellas far Överste Trenas, men ni
är några som sett Allardo på nära håll förut som är på
väg för att befria honom.

TALAR GÄRNA OM:
FOKUS PÅ UPPGIFTEN

Du ser det ofta som din uppgift att se till att alla vet
vad de har för uppgifter, att de sysslar med det de skall
och koncentrerar sig på den uppgift de har fått.

TALAR INTE OM:
DIN TID UNDER STRAWS BEFÄL

Du skäms en del för att du tidigare hjälpt fransmännen och kejsaren, då du fortfarande stred under Major
Straws befäl. Du talar ogärna om den tiden, annat än
som ett misstag. Du undviker också helst att diskutera
hur ni rånade myntverket och vad som hände med
bytet, men kan motvilligt berätta att allt silver gått
till juaristernas fortsatta kamp.

LOJALITETER

Du anslöt dig till Konfederationsarmén för att försvara
din hembygd, men är glad att änligen ha gett upp den
väpnade kampen – ett och halvt år efter Lees kapitulation och Söderns fall. Egentligen vil du inget hellre
än att lägga vapnen på hyllan, gifta dig med Gabriella
och slå dig till ro. Men du kan inte se det bli verklighet
förrän du har hjälpt Mexikos folk att kasta ut ockupationsmakten, störta kejsardömet och återinföra demokratin under President Juarez. Både för din och
Gabriellas skull. Du längtar efter mening och förlåtelse för gamla synder, samt inte minst att för en gångs
skull få se det sanna, det vackra och det rätta segra.
Och du vet att Gabriella brinner för kampen, hon har
sett alldeles för många dö för att bara blunda nu.

DE ANDRA
GABRIELLA VEGA

Mot alla odds har du en chans att åter finna lycka.
Gabriella är ditt livs stora kärlek och det finns ingen
gräns för den ömhet och respekt du känner för henne.
Gud give att ni hinner rädda hennes far.

JUAN ALAMEIDA

Alameida är en god vän till Gabriellas familj och har
ett högt anseende bland juaristerna. Du önskar att du
kunde tycka bättre om honom än du gör, men... Han
irriterar dig och du tycker inte att han känns ett dugg
pålitlig. Han tjänstgjorde i flera år inom den kejserliga mexikanska armén, som spion åt juaristerna säger han... Han är nog så trevlig, men alltid på sin vakt
och du tycker inte riktigt om sättet han ser på Gabriella
– det påminner allt för mycket om en förälskad man...

LUIGI GALLO

En legoknekt och duglig soldat, som fick utmärkelser
i strid då han slogs för den andra sidan. Pengar tycks
vara hans enda drivkraft, men på sätt och vis är det
skönt med folk man vet var man har...

Juan Alameida
Namn ____________________________________________
Major
47/105
Rang ______________________________
Rykte __________
36
4/10
Chihuahua, Mexiko
Ålder _____
Födelsedatum ________
Födelseort _______________
176
73
Svart
Bruna
Längd ____
Vikt _____
Hårfärg_________
Ögonfärg _________

Ägodelar

Egenskaper

Värde
13
FYS - Fysik
_____
11
STY - Styrka
_____
13
KOR - Koordination _____
18
MOT - Motorik
_____
15
SNA - Snabbhet _____
15
INT - Intelligens _____
BIL - Bildning
_____
9
SDP - Självdisciplin _____
18
VAK - Vaksamhet _____
20

Bonus
1
_____
0
_____
1
_____
2
_____
1
_____
1
_____
_____
0
_____
2
_____
3

Färdighet

FN

Akrobatik
Dansa
Fingerfärdighet
Hantverk/Förfalska
Juridik, militär
Ledarskap
Låsdyrkning
Läsa/Skriva
Militär exercis
Orientering
Rida
Räknelära
Skådespeleri
Smyga/Gömma sig
Språk/Franska
Språk/Tyska
Teori/Armén
Uppmärksamhet
Vältalighet

13
11
17
18
10
12
15
15
17
12
15
15
12
20
13
13
12
19
18

Kvalitet

Brun kostym med svart väst
__________________________________________
Svarta läderstövlar, brun hatt
__________________________________________
Svart twisthölster, 30 revolver- och 40 gevärspatroner
__________________________________________
Handgjort fickur med guldinläggningar
__________________________________________
Sadel, sadelväskor, filt, vattenflaska, tubkikare
__________________________________________
Bleckmugg, tenntallrik, bestick
__________________________________________
Lefaucheux-revolver
__________________________________________
__________________________________________
Cigarilletui med 20 cigariller, fickplunta med konjak

Riddjur

22
____
22
____
20
____
22
____
20
____
20
____
21
____
____
20

Kvalitet

Libertad
22
__________________________________________
____

Vapen

TC VS Handl Mag FB Räckv Skadegrupp

Lefaucheux-revolver
Henrygevär
Sabel

38
38
42

Hölster

Dra

Twist

35
33
34

3
3
3

6
15
-

2

Skademod
Stridsvana
Skadebonus
Tålighet
Förflyttning

15
0
4
15

Fanning -10
Försvar 14
18
Chock
Bärförmåga 11

Koordination
Vapenhand Höger
Ett vapen i fel hand
Två vapen

-10
-15

Pengar & Värdesaker
Pesos __________
Cent _____
600
Värdesaker ________________

Skada
Skråma
Lätt
Allvarlig
Svår
Kritisk
Kapande
Dödlig
Blödning
Benbrott
Kula

6
8
2

15 14/13/12/10
50 14/13/11/8
- 12

Skador
Blodförlust
Område

PERSONLIGT OM
JUAN ALAMEIDA

Du är en modig man, en del går så långt som att säga
dumdristig, men du är van vid att väcka starka känslor – på både gott och ont. Du vet att du är en stor
hjälte för vissa, medan andra ser dig som en falsk fähund som borde skjutas direkt. Du antar att det är
priset för att vara spion och arbeta under täckmantel...
Under flera år tjänstgjorde du som officer i den Kejserliga Mexikanska Armén och gjorde allt för att vinna
Kejsarens och de utländska ockupanternas förtroende.
Samtidigt som du hela tiden var spion åt juaristerna. I
ärlighetens namn har du aldrig haft svårt för att förråda dina överordnade, då var det värre med de män
du hade under dig – ofta unga pojkar, som förvisso
visade dåligt omdöme då de anslöt sig till en armé
som gick emot folkets val, men ändå... De lydde dina
order, det var du som till och med lurade en del av
dem i bakhåll. Det händer att du vaknar kallsvettig
på natten efter att ha drömt om hur de kommit till dig
för att söka svar och förståelse för ditt svek. Och du
har inget att komma med som inte ekar ihåligt och
tomt i dina egna öron. Inget utom att ändamålen helgar
medlen, att krig och ockupation inte handlar om vem
som är snällast utan om vem som överlever.
Kampen går före allt annat i ditt liv, så har det alltid
varit och så kommer det alltid att vara. Du kan inte
kosta på dig lyxen att tveka över dina metoder nu,
inte när ni är så nära att äntligen kasta ut de alla
utländska förtryckare. Sedan, då kriget är slut, skall
du börja fundera på hur resten av ditt liv skall bli...
Du var soldat redan under det mexikanska inbördeskriget, som föregick den franska ockupationen. Herregud, du kan knappt ens minnas en tid då du inte
hade ett vapen i hand redo att dö eller dödas för ett
högre syfte. Som ung deltog du i striderna i norra
Mexiko, nära Benito Juarez själv. Mexiko är ett krigshärjat land idag, och du ser President Juarez som den
enda som kan ersätta det nuvarande kaoset med rättvisa, hopp och en framtid för folket.
Efter det misslyckade attentatet i Puebla förra året
bestämde du dig för att det var dags att lämna dubbelspelet bakom dig och återvända till juaristernas styrkor. För ett halvår sedan kom du till Durango, där du
återsåg Gabriella för första gången på flera år. Hon
håller ditt hjärta i sina händer, men tycks omedveten
om det. Istället har hon valt Jonathan Maxwell.
Gringon red med sydstatspatrask första gången du såg
honom, och även om han hjälpt er det senaste halvåret, med fritagning av fångar, bytet från myntverksrånet och franska vapen, litar du inte helt på honom.
Nu har du dock större problem. Slaktaren Allardo har
Gabriellas far och ni måste frita Överste Trenas.
Du har en vaksam blick, är lugn, förtroendeingivande
och frågvis. Och väldigt misstänksam...

TALAR GÄRNA OM:
BENITO JUAREZ

Presidenten är Mexikos framtid. Han kombinerar hög
integritet med övertygelse och patos. Det mexikanska
folket har gång efter annan visat honom sin lojalitet,
först i val och därefter under alla dessa år av krig.
Han är både en man som alla andra, en mexikan med
indianskt påbrå, men samtidigt så oerhört mycket mer.

SLAKTAREN ALLARDO

Det finns utländska hundar, ockupanter som försöker
stjäla ert älskade Mexiko. En del av dem är goda soldater, som uppträder anständigt trots allt, som de Röda
Husarerna. Andra är brutala, hänsynslösa slaktare.
Som Allardo som nu sjunkit ytterligare ett steg genom
sitt nya förband med torterare och bödlar. Det finns
ingen grymhet som är den mannen främmande, han
har låtit avrätta oskyldiga för att tvinga fram motståndsmän.

LOJALITETER

Du var lojal mot Mexiko under Benito Juarez. Du
skulle aldrig svika, ditt liv är ingenting värt jämfört
med Mexikos frihet eller presidentens liv.

DE ANDRA
GABRIELLA VEGA

Du har älskat henne i över tio år, medan hon ännu
bara verkar se dig som en nära vän till familjen. Förhoppningsvis kommer du att kunna väcka varmare
känslor än så hos henne, inte minst då du räddar hennes far undan Allardo och hans bödlar. Det är olyckligt att hon förälskat sig i Maxwell, men förhoppningsvis går det snart över och då kommer du att finnas där.

JONATHAN MAXWELL

Du tycker inte om gringon, inte alls. Visst, han har
hjälpt juaristerna på alla möjliga vis och hans känslor för Gabriella verkar nog så äkta, men... Han är en
gringo, som dessutom red under ett tokigt befäl som
hjälpte fransmännen. Maxwell är dock mer än duglig
i strid, och i er jakt på Allardo kan det vara bra med
fler personer som sett slaktaren på nära håll vid flera
tillfällen – ni kan inte låta Allardo komma undan nu,
Överste Trenas är allt för viktig för att låta era privata känslor komma emellan. Skulle den gode Maxwell råka ut för en olycka, eller bli dödad i strid, skulle
du dock inte sörja honom...

LUIGI GALLO

En legoknekt, varken bättre eller sämre än sådana
män brukar vara. Han har inget hjärta med i kampen,
och därmed heller ingen heder att bevara. Men han är
en duglig soldat som gör mer nytta på er sida än kejsarens.

Namn ________________________
Luigi Gallo
Rang _______________
Menig
55/110
Alias ______________________________ Rykte __________
Ålder _____
Födelsedatum ________
Födelseort _______________
41
3/10
Palermo, Sicilien
Längd ____
Vikt _____
Hårfärg _________
Ögonfärg _________
175
85
Svart
Bruna

Ägodelar

Kvalitet

Brun jacka, grå byxor, brun sombrero
__________________________________________
Svart crowhölster, 20 revolverpatroner
__________________________________________
Patronbälte med 50 gevärspatroner
__________________________________________
Svarta stövlar
__________________________________________
Filt, vattenflaska
__________________________________________
__________________________________________
Bleckmugg, tenntallrik, bestick
__________________________________________
Dyrkar
__________________________________________
2 fickur, 3 gulörhängen, 1 silverhalsband, 2 guldringar

Egenskaper

Värde
13
FYS - Fysik
_____
17
STY - Styrka
_____
10
KOR - Koordination _____
MOT - Motorik
_____
15
18
SNA - Snabbhet _____
INT - Intelligens _____
10
BIL - Bildning
_____
8
SDP - Självdisciplin _____
18
VAK - Vaksamhet _____
15

Bonus
1
_____
2
_____
0
_____
_____
1
2
_____
_____
0
_____
0
_____
2
_____
1

Färdighet

FN

Akrobatik
Fingerfärdighet
Första Hjälpen
Hasardspel
Kortspel
Köra vagn
Låsdyrkning
Militär exercis
Rida
Räknelära
Smyga/Gömma sig
Språk/Engelska
Språk/Franska
Språk/Spanska
Teori/Armén
Uppmärksamhet
Värdera
Överlevnad/Berg

12
16
10
11
14
12
18
15
11
17
15
10
15
13
15
14
18
12

Riddjur

20
____
20
____
20
____
20
____
18
____
____
15
____
20
____
20

Kvalitet

Caballo
20
__________________________________________
____

Vapen

TC VS Handl Mag FB Räckv Skadegrupp

Lefaucheux revolver
Spencer karbin
Stilett

32
41
45

Hölster Crow

Dra

35
35
36

3
3
3

6
7
-

2

Skademod
Stridsvana
Skadebonus
Tålighet
Förflyttning

14
+2
5
18

Fanning -8
Försvar 15
17
Chock
Bärförmåga 17

Koordination
Vapenhand Höger
Ett vapen i fel hand
Två vapen

-15
-20

Pengar & Värdesaker
Pesos __________
Cent _____
38
Värdesaker ________________

Skada
Skråma
Lätt
Allvarlig
Svår
Kritisk
Kapande
Dödlig
Blödning
Benbrott
Kula

0
11
7

20 13/12/11/9
50 17/16/14/11
- 9

Skador
Blodförlust
Område

PERSONLIGT OM
LUIGI GALLO

Du är Luigi Gallo från Sicilien. Du kommer från en
fattig familj som inte kunde försörja er barn då ni fyllt
tio år. Då var det dags att ta hand om sig själv. Vilket
du gjorde på alla sätt du kunde. Det du inte vet om att
tigga, vittja folks fickor när de inte märker det, eller
för den delen ta dig in genom låsta dörrar är knappt
värt att veta. Du har gått i livets hårda skola och vet
att man inte överlever på gatan utan en vass kniv som
man är beredd att använda.
Trots det gick det dåligt för dig och du tvingades fly
undan Familjen Caglione i Palermo. Du är spelgalen
och slutar inte alltid i tid. Dåliga resultat avlöste varandra och din skuld blev bara högre. Då de ville ha
betalt högg du ner inkasseraren, men vågade inte
stanna kvar. För att snabbt försvinna undan Familjens blodhundar gick du in i Främlingslegionen.
Det Mexikanska Äventyret passade dig först utmärkt
– det är svårt att komma längre bort från Familjen än
så här... Sedan kom slaget vid Camerone, där 65 främlingslegionärer höll stånd mot en stor mexikansk armé
tillräckligt länge för att resten av konvojen skulle klara
sig undan. Själv blev du skadad tidigt. Du hölls som
krigsfånge i ett år innan utväxlingen. Ni var tolv som
överlevde Camerone, men allt du fick som tack var en
medalj. Inga pengar. Inga befodran. En metallbit i
snöre. Förra året fick du ytterligare en medalj och
ännu mer prat om ära och hjältemod. Värdelöst...
Du tjänade en rätt rejäl hacka i samband med den
förra medaljen... Du lyckades du lägga beslag på två
av madonnans tårar – äkta blå smaragder – som suttit i katedralen i Puebla. Där sitter numer två glasbitar istället, ditsatta av Biskop Valladon när han försökte ta med sig ädelstenarna till Frankrike. Du deltog i firandet och därefter i den trupp som skulle eskortera Biskopen, Överste Moreau och Kejsarinnan
själv till Vera Cruz. Den enda som var kvar i livet då
ni kom till den mexikanska hamnstaden var Kejsarinnan och Överstens fru Blanche.
Då, för drygt ett år sedan var Juan Alameida Kapten
i den Kejserliga Mexikanska Armén, och Jonathan
Maxwell ingick i en sydstatstrupp som hjälpte fransmännen under Slaktaren Allardo. Och här är ni nu, på
juaristernas sida, på jakt efter Allardo för att frita en
av hans fångar – Gabriellas far Överste Trenas...
Madonnans tårar gjorde att du kunde leva livets glada
dagar i ett drygt halvår med vin, kvinnor och sång.
Då pengarna var slut anslöt du dig till juaristerna –
det militära livet är allt du kan, men efter att ha deserterat ur främlingslegionen var det bäst att byta sida...
Dessutom verkar juaristerna segra, och det finns en
del pengar att hämta i krigsbyte...
Du kommer bra överens med med Kapten Ortéga, som
tycks ha ett lika rymligt samvete som du... Vilket besegrade fransmän och andra motståndare fått erfara.

TALAR GÄRNA OM:
SKALL VI SLÅ VAD?

Du är en spelare, som älskar allt från kortspel till vadslagning – som du själv ofta tar initiativ till. Du gillar
själva spänningsmomentet och spelet, chansen att få
in en högoddsare toppar tio säkra vinster.

SKIT DU I DET

Du avskyr när folk lägger sig i vad du håller på med.
Du uppskattar inte nyfikna frågor om ditt privatliv.

LOJALITETER

Du är dig själv närmast. Enda anledningen till att du
gick med i främlingslegionen var att du snabbt behövde komma undan en del trassel du haft med Familjen Caglione i Palermo. Väl här upptäckte du att
du slogs på fel sida, för adeln, förtryckarna och ockupanterna – inte för folket. Då du lade beslag på Madonnans tårar såg du det som ett bra tillfälle att desertera.
I ett drygt halvår höll du dig utanför kriget, innan
pengarna tog slut och du anslöt dig till juaristerna.

DE ANDRA
GABRIELLA VEGA

En söt flicka med gott förstånd, järnhård vilja och
kylig målmedvetenhet. Möjligen med lite dålig smak...
Maxwell är tråkig, men lojal, så de kommer säkert att
bli lyckliga tillsammans. Du var först lite tveksam till
att ha med kvinnor i stridande enheter, men Gabriella
verkar vara fullt i stånd att försvara sig själv. Du hoppas verkligen att ni kan rädda hennes far ur klorna på
Allardo och hans bödlar, för du ville inte se livet och
glädjen i hennes ögon bytas mot tomhet och hat.

JONATHAN MAXWELL

En rättrådig hjälte av tråkigaste snitt. Pålitlig, hederlig och ridderlig, men samtidigt stel och fantasilös.
Han kan behöva Gabriella för att förstå vad det innebär att leva och älska. Mer än duglig i strid, men du
har lite svårt att smälta att han red så länge under
Straw – mer än ett år efter att det amerikanska inbördeskriget tog slut... Du har hört rykten om att de rånade myntverket i Durango, men Maxwell verkar just
inte ha några pengar att tala om.

JUAN ALAMEIDA

Vem kan man lita på? Egentligen? Varje gång du tittar på Alameida undrar du, och du skulle aldrig vända
ryggen åt honom någon längre tid... Visst, du har hört
att alla hans år i Kejsarens tjänst var för att spionera
åt juaristerna, men... Han var väldigt effektiv, och du
kunde ha svurit på att han hade vänner på den sidan –
han verkade stå dem väl så nära som de flesta juarister.
Så varför borde du lita på honom nu? Dessutom har
du sett hur han tittar på Maxwell – med onda ögon.
Du tänker hålla honom under uppsikt så gott du kan.

