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Een kaartspel van Mark Chaplin voor 2 spelers vanaf 12 jaar

Inleiding

et is 1892. De bank in Repentance Springs is overvallen. Vele onschuldige burgers, waaronder sheriff
Anton Dreyfus en schooljuf Sue Dagget, zijn op gruwelijke wijze om te leven gekomen in de regen van
H
kogels toen de overvallers wild om zich schoten bij hun aftocht uit het ooit zo rustige stadje.
Colonel Ned McReady en zijn mannen zijn belast met de taak Jack Colty – een nietsontziende bandiet, die zelfs
een vlieg van een blinde spin zou stelen – en zijn bende voor eens en altijd te stoppen.

Spelmateriaal
♦♦ 1 Colonel Ned McReady deck met 62 kaarten
♦♦ 1 Jack Colty deck met 62 kaarten
♦♦ 16 bandietkaarten
♦♦ 5 gebiedkaarten
♦♦ 1 treinontsporing-kaart
♦♦ 1 Mexicaanse grens kaart
♦♦ 14 Mexicaanse grens speelstukken
♦♦ 6 “true grit” (extra leven) fiches
♦♦ 6 vuurkracht fiches
♦♦ 1 rondesteen
♦♦ 1 spelregels

Doel van het spel

evolver is een kaartspel voor twee spelers dat zich afspeelt in het Wilde Westen. Een speler speelt de rol
van Colonel Ned McReady en zijn trouwe mannen, terwijl de andere speler in de rol van Jack Colty
R
leiding geeft aan een gevaarlijke bende.
Om het spel te winnen moet men aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
♦♦ Colonel Ned McReady wint als alle bendeleden dood zijn.
♦♦ Colonel Ned McReady wint als Cortez dood is, voordat de rondesteen de 3:15 Express van Rattlesnake
Station heeft bereikt.
♦♦ Jack Colty wint als hij de 3:15 Express van Rattlesnake Station overleeft en in leven is aan het einde van
de ronde als de rondesteen op veld “4” van dat gebied staat.
♦♦ Jack Colty wint zodra alle speelstukken van de Mexicaanse grens kaart zijn verwijderd.
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Voorbereiding van het spel

SPEELVELD

SPEELVELD

1. Leg de vijf gebiedkaarten tussen de
spelers in een rij in het midden van de
AFLEGAFLEGSTAPEL
STAPEL
tafel in de volgende volgorde: Bank in
Repentance Springs, Whiskey Canyon,
Buzzard Point, Rattlesnake Creek, en
3:15 Express van Rattlesnake Station.
2. Plaats de rondesteen op veld “1” van de
Bank in Repentance Springs kaart.
3. 
Leg de treinontsporing-kaart naast de
3:15 Express van Rattlesnake Station
kaart aan het einde van de rij met
gebied-kaarten.
4. Leg de true grit
en vuurkracht
fiches in een algemene voorraad aan het
begin van de rij met gebiedkaarten.
5. De speler die Jack Colty speelt, legt de
zestien bandietkaarten, die de verschillende
leden van zijn bende voorstellen, open naast elkaar voor zich neer. Tevens legt hij de Mexicaanse grens kaart voor
zich neer en legt daar twaalf Mexicaanse grens speelstukken op. Leg een
fiche op “Skinny” Landell.
6. Iedere speler neemt het deck dat hoort bij zijn rol, schudt deze kaarten en legt deze in een gedekte stapel voor zich neer.

Opmerking: Kaarten met een sheriffster op de achterzijde zijn voor Colonel Ned McReady en kaarten met dollars op
de achterzijde voor Jack Colty.

7. Iedere speler trekt vijf kaarten van zijn stapel en neemt deze op hand.

De kaarten
Speelkaarten:
Iedere speler heeft een eigen deck met kaarten. Alle kaarten hebben dezelfde opbouw qua informatie:
♦♦ Naam van de kaart
♦♦ Vuurkracht
♦♦ Kosten
♦♦ Extra fiches die op de kaart
komen te liggen als deze
wordt gespeeld
♦♦ Speciale regels en acties
♦♦ Soort kaart

Opmerking: Aan het einde van deze spelregels staat een overzicht van alle gebruikte symbolen.
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Bandietkaarten:
De speler die Jack Colty speelt heeft 16 bandietkaarten: dit zijn de leden van zijn bende. Als er een slachtoffer
valt aan zijn zijde – ofwel door het spelen van een kaart door Colonel Ned McReady of vanwege het resultaat
van de aanvalfase – moet hij één van deze bandieten kiezen en uit het spel verwijderen.

♦♦ Overlevingswaarde

♦♦ Naam van de kaart

♦♦ Effect van zijn dood

Op elke bandiet staat linksboven een waarde in een grafsteen afgedrukt. Dit is zijn overlevingswaarde. Als er
een slachtoffer valt aan de zijde van Jack Colty, dan verliest hij altijd de bandiet met de laagste waarde. Zijn er
meerdere bandieten die daarvoor in aanmerking komen, dan kiest de speler, die Jack Colty speelt, zelf welke
van deze bandieten omkomt in de strijd.
Voorbeeld: Hij kan niet kiezen voor Manolito (waarde 2) als er nog bendeleden met waarde 1 in het spel zijn.
Voorbeeld: Jack Colty dient een slachtoffer te nemen. Hij heeft twee waarde 1 bendeleden. Hij kiest zelf welke van deze
twee dood gaat in de strijd.

Gebiedkaarten:
In het midden van de spelers liggen 5 gebiedkaarten Dit zijn de locaties waar beide partijen de strijd uitvechten.
Het geeft ook de tijdlijn van het verhaal van het spel aan: het begint in de Bank in Repentance Springs en
eindigt op de 3:15 express van Rattlesnake Station.
♦♦ Extra velden vanwege
)
kaarten met (+
♦♦ Normale velden
♦♦ Extra velden vanwege de
dood van “Kittens” en “Skinny”
(alleen in Rattlesnake Creek).
♦♦ Verdedigingswaarde
(Jack Colty)
♦♦ Naam van de kaart
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Spelverloop

et spel verloopt over meerdere ronden. In elke ronde komen beide spelers na elkaar aan de beurt. Jack
Colty is altijd als eerste aan de beurt. Daarna is Colonel Ned McReady aan de beurt. Een speler speelt een
H
volledige beurt en daarna is de andere speler.

Beurtverloop
Een beurt is verdeeld in vier fases:
1. Verplaats rondesteen (alleen Jack Colty)
2. Trek twee kaarten
3. Speel kaarten
4. Aanval (alleen Colonel Ned McReady)

1. Verplaats rondesteen
Aan het begin van zijn beurt plaatst Jack Colty de rondesteen op het volgende veld van het tijdspoor.
Als de rondesteen op het laatste veld van een gebied staat, plaatst hij de rondesteen op veld “1” van
het volgende gebied.
Opmerking: De velden met “-“ worden alleen gebruikt wanneer een kaart de rondesteen naar
een veld verplaatst voor veld “1”. Als de rondesteen op zo’n veld staat, verplaats je hem in deze
fase een veld naar rechts.
Opmerking: De bijzondere velden met de afbeeldingen van “Kittens” Mackenzie en “Skinny
Landell” op de Rattlesnake Creek kaart worden alleen gebruikt als deze vroegtijdig dood gaan
(zie ook tekst op die bandietkaarten).

Belangrijk: In de eerste ronde wordt de rondesteen niet verplaatst. Jack Colty slaat deze fase dan (eenmalig) over.

Voorbeeld: In de vorige ronde is de rondesteen op veld “4” van de Bank in Repentance Springs geplaatst. In deze beurt gaat
de rondesteen naar veld “1” van Whiskey Canyon.

2. Trek twee kaarten
Trek twee kaarten van je stapel en neem deze op hand.
Opmerking: Je mag zoveel kaarten op hand hebben als je wilt. Er is geen handlimiet.

3. Speel kaarten
Je mag een aantal kaarten naar keuze uit je hand spelen aan jouw zijde van het gebied waar op dit moment de
rondesteen op staat.
Om een kaart te kunnen spelen, moet je de kosten van de kaart betalen. De kosten van een kaart zijn aangegeven
). Betaal de kosten door dit aantal kaarten uit je hand op je aflegstapel
aan de linkerkant van de kaart (bijv.
te leggen.
Opmerking: Afgelegde kaarten komen open op de aflegstapel te liggen.
Voorbeeld 1: Jack Colty wil “Fire at will, boys” spelen om een “Provoke Buffalo Stampede” te verwijderen in Buzzard
Point. De kosten voor “Fire at will, boys” zijn
dus hij hoeft geen kaarten af te leggen om de kudde buffels te verjagen.
Voorbeeld 2: Jack Colty wil een “Gatling Gun” spelen op de 3:15 Express van Rattlesnake Station. De kosten van deze kaart
zijn twee, dus om deze kaart te kunnen spelen moet Jack twee kaarten uit zijn hand afleggen.
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Er zijn drie soorten kaarten:
♦♦ Vuurkracht: Op deze kaarten staat een
(Colonel Ned McReady) of een
(Jack Colty)
linksboven op de kaart. De waarde in het pokerfiche is de vuurkracht van deze kaart. Deze kaarten speel je
altijd aan jouw zijde van een gebied.
♦♦ Blokkade: Deze kaarten hebben een oranje kader. Je speelt deze kaarten aan de zijde van je tegenstander
(maximaal 2 blokkades per gebied).
♦♦ Eenmalig effect: Voer de tekst op de kaart, zo goed als mogelijk is, uit. Leg de kaart daarna op de aflegstapel.
Kaarten worden altijd bij het huidige gebied (het gebied waar de rondesteen op staat) gelegd (tenzij de tekst op
de kaart iets anders zegt). Stel je daarbij voor dat er een denkbeeldige kolom is boven en onder elk gebied waar
de kaarten komen te liggen.
Jack Colty heeft een limiet van 3 kaarten. Dit betekent, dat hij maximaal drie vuurkracht kaarten per gebied kan
leggen. Wanneer hij reeds drie kaarten bij een gebied heeft liggen, dan mag hij daar geen kaarten meer leggen
(tenzij hij vrijwillig een vuurkracht kaart van zichzelf bij dat gebied aflegt of een kaart iets anders zegt).
Belangrijk: Colonel Ned McReady heeft niet zo’n limiet!
Opmerking: Colonel McReady kan blokkades spelen aan de zijde van Jack Colty. Deze kaarten tellen mee met de limiet van
3 kaarten. Hij kan geen blokkades in een gebied spelen waar reeds 3 kaarten liggen.
Opmerking: Jack Colty kan nog wel kaarten met een eenmalig effect spelen, wanneer hij het limiet van een gebied heeft bereikt.

Op een aantal kaarten staan speciale regels. Deze regels zijn van kracht op het moment dat de kaart gespeeld is.
Deze regels gelden voor het huidige gebied (tenzij de kaart iets anders zegt). Het
symbool geeft aan wat
je moet dan als de kaart vanuit je hand bij een gebied wordt gelegd.
Opmerking: Als een
wordt gedood of een
wordt vernietigd, dan kiest je tegenstander welke kaart je moet afleggen.
Gespeelde kaarten blijven tot het einde van spel bij een gebied liggen en mogen niet worden verplaatst naar een
ander gebied, tenzij:
♦♦ je er zelf voor kiest een vuurkracht kaart van jezelf bij het huidige gebied op de aflegstapel te leggen;
♦♦ de kaart wordt vernietigd door je tegenstander;
♦♦ je een kaart speelt, die zegt dat je een kaart naar een ander gebied mag verplaatsen of mag verwijderen.

Treinontsporing:
Op de 3:15 Express van Rattlesnake Station kan Jack Colty deze kaart activeren. Dit leidt tot
catastrofale ontsporing van de trein: alles en iedereen wordt vernietigd (d.w.z. alle kaarten (uitgezonderd
“Sandstorm” – als deze is gespeeld) aan beide zijden van dit gebied en alle bendeleden gaan naar de aflegstapel).
Als Jack Colty leden van zijn bende wil redden (en hij zal er minstens één moeten redden anders heeft hij
verloren!), dan moet hij per bendelid, dat hij wil redden, een kaart afleggen.
Colonel Ned McReady kan geen kaarten die bij gebieden liggen beschermen of redden.
Na het spelen van de treinontsporing, wordt deze kaart uit het spel genomen.

True grit:
Op sommige personages komt – tijdens het spel of wanneer ze in het spel komen – een
fiche te liggen. Dit
betekent dat deze personages een extra leven hebben. Wanneer zo’n personages de eerste keer dodelijk wordt
getroffen, dan verwijder je het fiche van de kaart en blijft de kaart liggen. De volgende keer dat dit personage
getroffen wordt, zal hij wel sterven.
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4. Aanval
Aan het einde van zijn beurt mag Colonel Ned McReady proberen een bandiet te vermoorden door gebruik te
maken van zijn vuurkracht.
Belangrijk: Elke beurt (en niet alleen in deze fase) waarin Colonel Ned McReady geen bendelid doodt, wordt
er een speelstuk van de Mexicaanse grens kaart verwijderd.
Opmerking: Het verwijderen van een

van een karakter doodt het karakter nog niet, maar telt wel als gedood bendelid in deze ronde.

Beide spelers bepalen hun totale vuurkracht aan hun zijde van het huidige gebied. Colonel Ned McReady telt
al zijn vuurkracht (van deputy’s, buffalo’s, enz.) bij elkaar op. Jack Colty doet hetzelfde met zijn vuurkracht
(van wapens zoals .38 special, enz.) en telt daarbij de verdedigingwaarde van het huidige gebied (zwart
pokerfiche in hoek linksonder) op.
Als bij het huidige gebied de vuurkracht van Colonel Ned McReady groter is, dan die van Jack Colty, dan gaat
er een bandiet dood.
Voorbeeld 1: Colonel McReady heeft een Deputy (vuurkracht 3) en een Cowboy (vuurkracht 1) bij de Bank in Repentance
Springs. Zijn totale vuurkracht is 4. Aan de overzijde van dit gebied heeft Jack Colty slechts een .38 Special (vuurkracht 1) en
aangezien de verdedigingswaarde van de Bank 0 is, is zijn totale vuurkracht dus 1. Een bendelid gaat dood.
Voorbeeld 2: Colonel McReady heeft een Deputy (vuurkracht 2) en First Deputy Charlie Weather (vuurkracht 3) bij de 3:15
Express van Rattlesnake Station. Zijn totale vuurkracht is 5. Aan de overzijde liggen een Hail of Bullets kaart (vuurkracht 3)
en twee .38 special kaarten (vuurkracht 1). Aangezien de verdedigingswaarde van dit gebied 1 is, is de totale vuurkracht van
de Jack Colty nu 6. Colonel McReady heeft het nakijken. Als hij in fase 3 ook geen bendelid heeft vermoord, wordt er nu een
speelstuk van de Mexicaanse grens kaart verwijderd.

Einde van het spel
Het spel gaat door, totdat een van de spelers de eindcondities heeft bereikt.

Toelichting kaarten
Voer de tekst op de kaarten altijd zo compleet mogelijk uit. Zie ook het overzicht van de gebruikte symbolen aan
het einde van de spelregels. Hierna volgt een uitgebreide toelichting op enkele kaarten.

Bandieten
♦♦ “Skinny” Landell
Als het “true grit” fiche van deze kaart wordt verwijderd,
voordat de rondesteen op de kaart Rattlesnake Creek
is gekomen, wordt er een extra beurt gespeeld in dat
gebied. Gebruik het veld met het corresponderende
gezicht voor deze extra beurt.
Skinny is dan nog niet dood. Zelfs als hij uit het spel is
verwijderd, wordt de extra beurt gespeeld.
♦♦ “Kittens” Mackenzie
Als dit personage dood gaat, voordat de rondesteen
op de kaart 3:15 Express van Rattlesnake Station is
gekomen, worden er twee extra beurten gespeeld
in Rattlesnake Creek. Gebruik de velden met het
corresponderende gezichten voor deze extra beurten.
♦♦ Bruno “Hen-house” Caple
Als dit personage dood gaat, mag je vanaf dat moment
geen “Peacemaker .45” meer spelen. Elke “Peacemaker
.45” die reeds bij een gebied ligt, mag blijven liggen.
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♦♦ Cortez
Als dit personage nog in leven is wanneer de rondesteen
op de kaart 3:15 Express van Rattlesnake Station
wordt geplaatst, leg je een
token op deze kaart.
Als er een slachtoffer valt aan de kant van de bende
(en alle bendeleden met waarde 3 zijn dood), mag je
dit fiche verwijderen. Cortez is dan nog niet dood.
♦♦ Manolito
Jack Colty kan het spel nooit winnen vanwege de
dood van Manolito.
• Als hij dood gaat en er liggen twee speelstukken
op de Mexicaanse grens kaart, verwijder slechts
één speelstuk en leg Manolito af.
• Als hij dood gaat en er liggen geen speelstukken
op de Mexicaanse grens kaart, dan leg je enkel
Manolito af.

Jack Colty deck
♦♦ Stick of dynamite
Je mag een willekeurig aantal kaarten met een
vermoorden. Verwijder deze kaarten uit het spel. De totale vuurkracht
van deze kaarten mag niet groter zijn dan 3. Je kunt deze kaart niet gebruiken in de Bank in Repentance Springs.
Opmerking: Eventuele vuur-kracht fiches op kaarten tellen mee voor de totale vuur-kracht van een kaart.

♦♦ Fire at will, boys
♦♦ Chew on this, gringo!
♦♦ Come on, ya no-good polecats, I’ll take yer all on!
Je mag één of twee personages met een
vermoorden. Leg deze kaart(en) op de aflegstapel.

Opmerking: Als je een personage vermoordt waar een
fiche op ligt, verwijder je eerst het fiche van de kaart. Het
personage is dan nog niet dood. Je mag je tweede schot (mits beschikbaar) op dezelfde kaart gebruiken.

♦♦ Pack yer bags, we are LEAVING!
Plaats de rondesteen een veld vooruit.
Belangrijk: De rondesteen mag niet worden verplaatst naar de volgende gebiedkaart. Als de rondesteen op het
meest rechtse veld staat, kun je deze kaart niet spelen.
♦♦ Lightning reflexes
Je mag deze kaart spelen als een van je bendeleden wordt gedood door je tegenstander in zijn beurt. Leg de kaart
na het spelen op de aflegstapel.

Opmerking: De aanval is daarmee mislukt! Als Colonel Ned McReady daarmee in zijn hele beurt geen bendelid doodt,
verwijder je een speelstuk van de Mexicaanse Grens kaart.

♦♦ Adios, amigo!
Je doodt Ned McReady. Je mag deze kaart bij elk gebied spelen ook als Ned McReady niet bij het huidige gebied
ligt. Het maakt niet uit of Ned McReady bij het huidige of een ander gebied ligt: hij sterft altijd (ongeacht of er een
true grit fiche op de kaart ligt en bij welk gebied hij ligt!). Je trekt altijd een kaart (ook als je hem niet hebt gedood).
♦♦ Saddlebags
kaart (met uitzondering van “Gatling gun”) bij een gebied terug op hand.
Neem een
Opmerking: : Speel je de op hand genomen kaart weer bij een gebied, dan moet je opnieuw de kosten betalen.

♦♦ I only came along fer the ride
Verwijder twee van je bendeleden uit het spel om vervolgens ook alle personages aan de overzijde van het huidige gebied te
verwijderen. Een
kan een karakter of bandiet niet redden. Deze kaarten worden afgelegd, zelfs als er een
op ligt.
♦♦ Sandstorm
Je mag deze kaart spelen bij het huidige gebied. Je tegenstander heeft vanaf nu een limiet van 2 kaarten bij dit
gebied. Als hij daar reeds meer dan twee kaarten heeft liggen, kan mag hij geen volgende kaarten meer spelen bij dit
gebied. Hij hoeft geen kaarten te verwijderen.
♦♦ 1866 Double Barrel Derringer
Je mag deze kaart spelen bij het huidige gebied. Deze kaart telt niet mee bij het bepalen van de limiet van 3
kaarten. Hierdoor is het mogelijk meer dan 3 kaarten bij een gebied te hebben liggen.
Opmerking: Dezelfde regels gelden bij blokkades: negeer deze kaart bij het controleren van het limiet.

♦♦ Let’s shoot our way outta here!
Speel deze kaart bij het huidige gebied om één vuurkracht te krijgen OF speel deze kaart als een eenmalig effect
om een blokkade te vernietigen.
♦♦ Yellow Boy Rifle
Speel deze kaart bij het huidige gebied om twee vuurkracht te krijgen. Je mag daarnaast een kaart afleggen om
een personage aan de overzijde van het huidige gebied te doden.
♦♦ The Jackson Clan
Je mag deze kaart spelen bij het huidige gebied tegen betaling van 3 kaarten. Je hoeft niets te betalen als de
rondesteen op de 3:15 Express van Rattlesnake Station kaart staat.
De Jackson Clan kan niet worden vernietigd door de kaarten van Colonel Ned McReady, omdat deze
onoverwinnelijk is. De enige manier om deze kaart uit het spel te verwijderen is als Jack Colty de trein laat
ontsporen.
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Colonel Ned McReady deck
♦♦ Colonel Ned McReady
Je mag deze kaart spelen bij het huidige gebied tegen betaling van 3 kaarten. Je hoeft niets te betalen als de
rondesteen op de 3:15 Express van Rattelsnake Station of Rattlesnake Creek kaart staat. Als je deze kaart
speelt, wordt er een bandiet neergeschoten.
♦♦ Josie “Dead-eye” Logan
Je mag deze kaart bij een willekeurig gebied spelen.
fiche op de kaart.
Als je haar bij een volgend gebied legt, leg je een
♦♦ Apache scout
Je mag deze kaart bij een willekeurig gebied spelen.
fiche op de kaart.
Als je haar bij een volgend gebied legt, leg je een
♦♦ Quincey ‘The Spider’ Whitmore
Als deze kaart bij een gebied ligt, mag je tijdens fase 3 (speel kaarten) een kaart uit je hand afleggen om dit
personage een gebied naar rechts te verplaatsen.
♦♦ Cactus Field
♦♦ Narrow pass
♦♦ Indian Reservation
♦♦ Rickety Bridge
Je mag deze kaart bij een willekeurig gebied spelen aan de zijde van je tegenstander.
Hij mag in dat geval niet meer dan twee kaarten bij dat gebied hebben liggen.
♦♦ You keep makin’ the same mistakes, pilgrim
Plaats de rondesteen een veld terug.
Belangrijk: De rondesteen mag niet worden verplaatst naar de vorige gebiedkaart.
Als de rondesteen op het meest linkse veld staat, kun je deze kaart niet spelen.
♦♦ You didn’t see this comin’
kaart bij een willekeurig gebied naar het huidige gebied.
Als je deze kaart speelt verplaats je een
♦♦ You just ran outta bullets, my friend
Je mag een “Gatling gun” bij het huidige gebied vernietigen.
Je trekt altijd een kaart (ook als geen Gatling gun hebt vernietigd).
♦♦ He shot my hat clean off!
Speel deze kaart als je tegenstander een “Fire at will, boys” kaart speelt in zijn beurt.
Leg de kaart na het spelen op de aflegstapel.
♦♦ It’s about time you turned up, partner
kaart van je aflegstapel terug op hand.
Neem een
Opmerking: Speel je die kaart weer bij een gebied, dan moet je opnieuw de kosten betalen.

♦♦ Shucks – was only a flesh wound
Neem een
kaart van je aflegstapel en leg deze gratis bij het huidige gebied. Je mag deze kaart niet aan je
hand toevoegen om in latere beurt te spelen of te gebruiken om een andere kaart te betalen.
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Biografieën personages
Jack “The Crow” Colty

C

olty’s moeder stierf bij zijn bevalling, maar dat is niet waarom
hij slecht is geworden. Nee, hij kwam op het slechte pad nadat
een groep mannen zijn verarmde vader voor zijn ogen neerschoot
en vervolgens de boerderij van zijn ouders inpikte. Sindsdien heeft
hij nooit aan de juiste kant van de wet gestaan. Zijn leven bestaat
uit stelen, postkoetsen overvallen en vee roven. De Crow gelooft de
roemrijke verhalen over de nieuwe redder van de stad niet en heeft
bij enkele glazen bourbon laten doorschijnen dat hij bewijzen heeft
van de twijfelachtige deals en vreemde overlijdens van concurrenten
waaraan de Colonel zijn huidige positie te danken heeft…

“Skinny” Landell

kinny was oorspronkelijk een pelsjager net als zijn vader, maar
S
begon koetsen te beroven toen hij zich realiseerde dat er op die
manier veel meer te rapen viel. Sloot zich aan bij de bende van Colty
nadat de leden van zijn eigen bende één voor één afgemaakt waren
tijdens een bloederig gevecht langs de San Pedro-rivier. Heeft een
persoonlijk fortuin verzameld met zijn rooftochten. Probleem is wel
dat zijn brein zo aangetast is door de morfine en opium die hij heel de tijd
gebruikt dat hij geen idee heeft waar het begraven is.

Cortez

ortez werd in de Jackson-clan opgenomen voor de diensten die zijn
C
Mojave-vader tijdens de burgeroorlog verleend heeft en heeft nog
een sterke band met zowel zijn stam als de Jacksons. Voor onbeperkte
tijd uitgeleend aan de Crow in ruil voor de bescherming die de Jacksonclan bij hun zaakjes geniet. Verzamelt vingers en tenen.

Annie “Gutshot” McGraw

nnie was pokerkampioen van de stad Jerome en dankt
A
haar bijnaam ‘gutshot’ aan haar favoriete pokerhand. Maar
dat veranderde allemaal toen ze haar man verloor tijdens een

gasontploffing in Arizona waarbij achttien mijnwerkers in de mijn het
leven lieten. Zonder goederen en vee zag Annie zich gedwongen zich
aan het plaatselijke ‘hoerenkot’ (een bordeel van een erg bedenkelijk
niveau) te verkopen om haar zes kinderen te voeden. Ze werkte dag
en nacht en de mannen stonden urenlang voor haar in de rij tijdens het
veedrijfseizoen, wat betekent dat ze van seizoen tot seizoen bijna nooit
buitenkwam. Al haar kinderen stierven voor ze tien jaar oud waren
aan cholera en TBC. Toen een rijke weldoener met de eigenaar van het
bordeel ‘trouwde’ en alle meisjes ‘bevrijdde’, bleef ze opnieuw met
niets achter behalve haar poedel ‘Russel’.Tot het moment dat Crow
langskwam en haar leerde met een pistool haar brood te verdienen...

Bruno “Hen-house” Caple & Josie
“Legs” Newcombe

H

enhouse en Legs zijn HET notoire duo dat de inwoners van
La Paz langs de Colorado-rivier terroriseerden. Ze verdienden
meer geld met kidnapping en afpersing dan de nabij gelegen zilveren
goudmijnen opbrachten. Totdat ze door de lokale predikant en zijn
posse in het nauw werden gedreven, waarbij Josies zijn linkerbeen
verloor en Henhouse opgehangen werd. Maar in het holst van de
nacht werd Henhouse bevrijd door Colty, en na zich drie dagen in een
verschrikkelijk warm en stinkend kippenhok verborgen te hebben,
ontsnapte hij en stelde zich ten dienste van Colty. Legs daarentegen
moest zich redden met een linkerbeen gemaakt uit het kruis van wat er
overbleef van de kerk van de predikant.

Missy Jameson

ameson was ooit een dame. Haar leven lang zorgde ze voor
J
haar oude tante die haar netjes opgevoed had en die haar had
leren schermen en piano spelen. Maar toen haar tante stierf, kwam

het landgoed op een of andere manier in handen van Colonel
McReady. Jameson vluchtte naar de heuvels en zwoer wraak te
nemen op de Colonel en haar landgoed terug te krijgen, en was
maar al te graag bereid om zich bij Colty aan te sluiten toen ze
hoorde dat ze beiden een afkeer hadden van de redder van de
stad. Ze is nu de zwaardmeesteres van de bende en kent alles van
zwaarden en messen. En ze is nog steeds een dame – ze staat erop
dat er geen wapens aan tafel gedragen worden en dat iedereen pas
naar bed mag nadat al het bloed afgewassen is.

Manolito

anolito’s vader vocht aan de verkeerde kant tijdens de oorlog
M
met Mexico. Na de oorlog werd hij 50 jaar opgesloten voor
vermeend wangedrag tijdens de oorlog, maar die vermoedens

werden nooit hard gemaakt, zelfs niet nadat hij aan koorts stierf.
Manolito werd geadopteerd door twee spinsters die in een hutje op
de prairie woonden van waaruit ze van tijd tot tijd bankovervallen
ondernamen met de hulp van lokale indianen. Van hen leerde hij
de waarde van geld, een les die hij zich goed herinnerde toen hij
vernam dat de Colonel en de marshals een beloning van $ 5000
uitloofden voor de vangst van Jack Colty en zijn bende.

“Kittens” Mackenzie

ittens is een mysterie. Niemand weet waar ze vandaan komt
K
en hoe ze bij Colty terecht kwam. Sommigen zeggen dat ze
Colty’s zus is uit een ander huwelijk, anderen denken dat ze een
oude vlam is. Niemand weet waarom ze zichzelf Kittens noemt.
Niemand is gek genoeg het te vragen. Want als er iets is dat
mensen over haar weten, dan is het dat ze meer mensen vermoord
heeft dan de rest van de bende samen.

Harry “Boxcars” Houndy

oen haar oude vader aan de pokken overleed, besefte de jonge
T
Henrietta dat de inwoners van de stad nooit een vrouw aan het
hoofd van de veeranch zouden dulden. Henrietta werd dus Harry

en ze leerde bretellen te dragen en paard te rijden. Ze vindt het zo
leuk een man te zijn en doet het al zo lang dat sommigen zeggen
dat ze zelf vergeten is dat ze anders geboren werd. Maar ze staat
wel nog altijd op haar privacy als ze een bad neemt...

Salomon “Doc” Mason &
Lenny “The Pig” Mason

e Masons woonden een ranch verder. Doc (dankt zijn naam
D
aan het feit dat hij de enige man in een straal van tachtig
kilometer was met een boek in huis dat niet de Bijbel was) en

zijn twee zonen geraakten op het slechte pad nadat hun ranch
herhaaldelijk het doelwit van criminelen was. Het gerucht deed de
ronde dat de marshals betaald werden door de plaatselijke bendes
die regelmatig hun ranch aanvielen. Uiteindelijk was de maat vol
en The Pig liep het kantoor van de Marshal binnen met een geladen
jachtgeweer. In het vuurgevecht dat volgde, werd niemand
dodelijk getroffen maar werden wel twee marshals verwond, en
dat was het begin van het criminele leven van de Masons.
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Sir Marmaduke Poncenby Smythe

Repentance Springs

Z

ijn ouders waren slaven van een aardige boer in Alabama die
stinkend rijk geworden was met katoen te telen en zijn mensen
beter behandelde dan zijn eigen familie. Jammer genoeg bevrijdde het
Amerikaans Congres de slaven, waardoor zijn ouders de staat binnen
de 30 dagen moesten verlaten. Uitgehongerd en berooid belandden
ze in een concentratiekamp dat door welwillende noorderlingen
uitgebaat werd. Marmaduke werd geboren uit ouders die vrij waren
maar honger leden, en dankt zijn naam aan hun vroegere meester.
Ze stierven uiteindelijk van de honger toen hij drie jaar oud was.
Marmaduke belandde van het ene avontuur in het andere, waarbij hij
op een gegeven moment voor priester leerde en op een ander moment
voor de Zuidelijken spioneerde. Hij werd uiteindelijk door Colty het
leven gered nadat hij tot de strop veroordeeld was na beschuldigingen
dat hij te familiair omging met de vrouw van een blanke mijnwerker.

Bullet

ullet is een wetteloze, agressieve halve gare die hoogstwaarB
schijnlijk het trouwste lid is van de bende van Colty en hem vaker
het leven gered heeft dan hij kan herinneren. Heeft ooit de strot uit de
keel van een koetsier gerukt buiten de Alamo-saloon.

Micky Mason

icky, de jongere broer van The Pig, is al met Colty bevriend
M
sinds ze klein genoeg waren om zich staande in het prairiegras te
verbergen. Sindsdien hebben ze meer avonturen samen beleefd dan ze
bereid zijn te vertellen, In het bijzonder niet aan de Marshalls. Micky is
trouw en loyaal en zou er niet voor terugschrikken een kogel voor Colty
op te vangen … wat vroeger of later waarschijnlijk ook zal gebeuren.

Poppy McReady

P

oppy, de vurige dochter van de Colonel, weet maar al
te goed dat sommige tactieken van haar vader niet al te
koosjer zijn, en wanneer ze hier harde bewijzen van kreeg,
speelde ze die snel door aan de liefde van haar leven, de Crow.

Colonel Ned McReady

iemand weet veel over het verleden van de Colonel, maar men
N
weet wel dat hij zich recent tot God bekeerd heeft, eerlijk en
rechtvaardig is, en ergens geld vandaan haalt. En hij is een bron van

hoop voor het kwijnende stadje sinds gebleken is dat de goldrush
maar een storm in een glas water was en de plek in de richting van een
armentierige landbouwersnederzetting begon te evolueren. En hij was
steeds op het juiste moment op de juiste plaats. Toen de burgemeester
overleed tijdens een mysterieus ongeval in een mijnschaft, was hij zo
goed om op te staan en de teugels over te nemen.

De bankoverval!

Crow kreeg per postduif een uitnodiging voor een ontmoeting
onder vier ogen met McReady in de bank zonder wapens. Crow
was slim genoeg om te beseffen dat dit geen vredesduif was en
nam al zijn mannen en wapens mee. Het was een dubbele schok
voor de Colonel toen de godvrezende man zijn eigen dochter
bij de bende van Crow zag staan!In het vuurgevecht dat daarop
volgde, was de Crow niet de enige die zag dat de mannen van de
Colonel de sheriff neerschoten om de Crow erin te luizen. Ook
een onschuldige schooljuffrouw zag dat toevallig gebeuren…
Tijdens de achtervolging weten enkel McReady en een paar van
zijn getrouwen dat hij zijn verraderlijke dochter niet terug wil.
Hij wil haar dood. Dat is wat de Heer zou willen.

oud werd voor het eerst ontdekt in Repentance Springs in 1882
G
toen Bill “King” Stevens langs het pad reed en goud op de grond
zag glinsteren. Hij vroeg meteen een mijnconcessie aan. Al gauw

ontstond er een tentendorp toen andere mijnwerkers hoorden dat er
goud was gevonden en zich naar het plaatsje spoedden.
Het Marsten Hotel werd gebouwd in 1883 en bloeide dankzij de
lokale mijnwerkers. Dit bouwvallig hotel was jarenlang een toevluchtsoord voor talrijke moordenaars en andere criminelen, maar
niemand van hen kon in de schaduw staan van Ned McReady, die
regelmatig in kamer 237 verbleef en daar zijn kantoor had.
Omdat hij de middelen niet had om een mijn uit te bouwen, verkocht Stevens zijn claim in 1889 aan rechter Esdren en Thomas
Blackberry, die de claim op hun beurt verkochten aan de Bayhorse
Mining Company. Het mijnerskamp kreeg de naam Camp
Charlotte en in 1890 opende het eerste postkantoor de deuren voor
de groeiende bevolking.
Naast de louche zaakjes tussen McReady en Jack Colty ging er
ook een verhaal de ronde over Emma Torrence, een voormalige
inwoonster van Repentance Springs die als jong meisje door
Apaches ontvoerd werd nadat ze haar familie hadden afgeslacht. De
Apaches verkochten haar door aan de Mojave-indianen, bij wie ze
vijf jaar leefde. Emma werd in 1902 gered nabij Whiskey Canyon.

Rattlesnake Creek

oordat Rattlesnake Creek furore maakte als het levendigste
V
stadje in de staat, was het gebied in handen van de Pirosindianen totdat zij door de stoere Apaches buitengejaagd

werden. Hoewel het gebied erg droog is en doorspekt met
lavarotsen,troffen de Indianen er veel wild aan en maakten er
een van hun jachtgebieden van. Het gebied was eeuwenlang
nauwelijks bevolkt, maar dat veranderde toen prospectoren goud
vonden in de Red Oak Mountains.
De gelukkige vinder, Ed Baxter, een paardendief die naar verluidt
uit een Texaanse gevangenis ontsnapt was, deelde zijn vondst met
een bevriende financier met de naam “Wriggler” Hooley. Hoewel
Hooley in extase was, had Baxter geen interesse in goud en trok hij
al snel verder. Zijn vondst schonk hij aan zijn geldzuchtige vriend,
van wie beweerd wordt dat hij dertien mensen in de rug neergeschoten heeft, onder wie twee blanken.
Al snel was bekend dat er goud gevonden was en binnen het
jaar ontstond er een nieuw mijnwerkerskamp dat vooral uit
tenten bestond. Het kamp werd Stinking Rock genoemd naar
een kleine vieze beek nabij de gemeenschap die overschaduwd
wordt door een vreemd uitziende rotsformatie. In 1881 werd er
een postkantoor gevestigd en begonnen permanente gebouwen de
wildgroei aan tenten en hutjes te vervangen. Het stadje kende een
snelle groei en bood al snel plaats aan 40 handelszaken, waaronder
vier krantenbedrijven, twee hotels, drie kerken, een houtzagerij,
een bank, een operahuis, een treinstation, stalhouderijen en een
aantal van de alomtegenwoordige saloons en gokgelegenheden.
Intussen stichtte prospector “Wriggler” Hooley twee claims en gaf
ze de naam de Dixie Mine en de South Dixie Mine. De berg waar
het goud ontdekt werd, heette Jefferson Mountain. Uiteindelijk
verkocht de goudzoeker zijn claim voor $500,000 en bouwde
daarmee een ranch die over de spoorlijn uitzag. Daar vestigde hij
zich met zijn nieuwe, alcoholminnende bruid Jane, de dochter van
een eerbiedwaardige meubelmaker.
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