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Western är ett rollspel satt i Amerika 1876, 100 år efter att USA blev
en självständig nation, elva år efter det amerikanska inbördeskriget, i
det mytomspunna vilda västern. Det är en brytningstid då flera stora

konflikter ställs på sin spets och nya teknologiska genombrott
förändrar vardagen. Den sista vildmarken är inte erövrad och knappt
ens kartlagd, samtidigt som moderna kommunikationer gör att du
kan ta tåg över hela kontinenten på en vecka. Revolverdueller på
dammiga bygator pågår sida vid sida med indiankrig på de stora

vidderna, gruvruscher i vildmarken och det myllrande folklivet i en
miljonstad som New York. Det är en tid och en plats fylld av
konflikter och drömmar, som bara väntar på sina hjältar och
antihjältar. Det finns mängder av äventyr som behöver

huvudpersoner rollpersoner!

Western Rollpersonen är Grundbok I till rollspeletWestern, för allt
börjar med den roll just du spelar. Här hittar du allt för att göra din
egen rollperson att spela med, som samtidigt får ett personligt

förhållande till spelvärlden genom att du kan slå fram Livsöden för
dig själv och dina närmaste. Boken är full med verktyg som gör det

lättare att komma igång och spela.



Systemet är så flexibelt att det är roligt att lägga tid på de där små
detaljerna som gör just din rollperson unik, samtidigt som du kan
utgå ifrån någon av de 33 Roller som finns för att snabbt kunna

komma igång och spela. Du kan välja mellan tre olika Nivåer, som
motsvarar tre skilda sätt att spela och kanske än viktigare visar hur
förlåtande spelvärlden är mot er. Fördelar och Nackdelar är med och
definierar just din rollpersons personlighet, samtidigt som du måste

använda dina begränsningar för att få nytta av dina styrkor.

Western - Rollpersonen säljs även i ett prisvärt paket tillsammans
medWestern Regelboken.
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