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1 Saloonhotellet Creek Hotel

Kombinerad saloon och hotell. Ägs av Sarah och Malcom Clarke.
Samuel Banks (bartender), Jenny Lewis (barflicka) och Maria Perez (barflicka) job-

bar i saloonen då det är mycket folk.
Jenny tar emot betalande herrbesök på rummet, hon bor även här (rummet längst

ned i korridoren ut emot gatan). Hon är inte billig.
Saloonens priser är moderata.
Det finns en öppen spis i skänkrummet som står för värmen under vinterhalvåret

samt en kamin i varje rum.
Ett piano står i skänkrummet men något roulettbord finns inte. Gästerna spelar i

huvudsak tärning och kort.
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Saloonhotellets prislista

Tjänst Pris
Bad $0,50
En natt med Jenny $7,00
Ivägsänding av tvätt $0,10
Stall, bad och helpension $2,50

1.1 Saloonsrykten

• Mike Baker (en kofösare på Star Ranch) och Harold Dever (en kofösare på Creek
Ranch) har utkämpat en duell om fröken Jacobs.

• Mul- och Klövsjukan har brutit ut ”längre österut” (alla som säger sig komma
ifrån öst kommer att få många misstänksamma blickar under de närmaste vec-
korna).

• Priserna på kött vid de stora slakterierina har stigit/sjunkit mycket på senaste
tiden.

• En icke namngiven pälsjägare ha sett indianer söder om bergen.

• Vem är det som brukar smyga in till Carla Carr då maken är borta? Man har sett
någon smyga in bakvägen sent om kvällen (vad gjordesagesmannendär då?).

2 Creek-skolan

Skolundervisning sker måndagar, tisdagar och torsdagar klockan nio till tre och bedrivs
av Alice Fulton.

3 Bank

Stadens bank är en ganska enkel byggnad med de obligatoriska järngallret som skil-
jer kunderna ifrån personalen. Gallret går ända upp till taket och i ett källarutrymme
bakom en meter tjocka tegelväggar befinner sig kassaskåpet (-16 på DYRKA och -8
på SPRÄNGÄMNESTEKNIK). Trappan ned till källaren befinner sig bakom en järndörr
(-15 på LÅSDYRKNING och -5 på SPRÄNGÄMNESTEKNIK). Kassaskåpet rymmer to-
talt 500 dm3 medans källaren rymmer totalt 5 m3.

Alla priser är per vecka och värde av $500. Vid pengautlåning krävs en säkerhet om
minst 25 procent av lånebeloppet. Säkerheten eller ett ägandebevis på densamma skall
förvaras i banken. Säkerhetens värde beräknas till 10-50 procent av nypriset beroende
på skick. Goda kunder kan självklart få särskilda vilkor.

Bankens prislista

Tjänst Pris
Förvaring av pengar $0,50
Förvaring av värdesaker (i kassaskåp)$3,00 per dm3

Förvaring av värdesaker (i källaren) $1,00 per dm3

Pengautlåning 5 % per månad
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4 Barberare
Barberarens prislista

Tjänst Pris
Klippning $0,75
Rakning $0,50
Tandutdragning $1,00

5 Begravningsentreprenör

Barberarens prislista

Tjänst Pris
Begravning $10,00
Sörjande $5,00 per styck
Begravningstal $10,00 per fem minuter
Bergavningsmiddag (på saloonen) $1,00 per person
Middagstal $10,00 per fem minuter

6 Diversehandlare

7 Fotograf

Fotografen, James Fox, är dyr men skicklig. Han tar fem dollar per fotografi (tre dollar
för varje extra kopia) och behöver han resa är priset tre dollar per mil.

8 Tidningsutgivare

Stadens tidning, Carson’s Creek Weekly, kommer ut en gång i veckan (normalt på
torsdagar) men med extranummer när händelser i omvärlden så kräver.

Tryckeriets prislista

Tjänst Pris
Tidning $0,07
Annons $0,02 per kvadrattum
Affich $0,50 – $5,00

9 Tvätterska

Amanda Brent driver stadens enda tvätteri i sitt hem. När man vill ha något tvättat läg-
ger man sin smutsvätt i någon av de vita tvättpåsar i tyg som ligger snyggt ihopvikta i
ett litet skåp på framsidan av huset (de flesta familjer har dock egna tvättpåsar med mo-
nogram eller dylikt broderat på). Bredvid skåpet sitter ett litet handskrivet anslag med
priserna. Dessa tvättpåsar lämnar man sedan in med antingen muntliga eller skriftliga
instruktioner om hur de skall tvättas, strykas och stärkas. Man kan, beroende på väder,
hämta kläderna nästföljande dag.
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Tvätteriets prislista

Tjänst Pris
Tvättning $0,40 per plagg
Strykning $0,20 per plagg
Stärkning $0,25 per plagg
Hämtning av tvätt (inom staden) $0,50
Hämtning av tvätt (utanför staden)$1,00 per km och kg
Utbärning av tvätt (inom staden) $0,50
Utbärning av tvätt (utanför staden)$1,00 per km och kg

10 Veterinär

De flesta av rancherna har löpande kontrakt med vetrinären och han prioriterar dessa
före mindre kunder. Vetrinären lever ganska gott på att han är den enda i trakten och
priserna nedan är för vanliga personer som inte har några avtal om annat. Om man vill
hamna före i kön får man betala 3-10 ggr priset beroende på vilka som är före (dessa
kan självklart i sin tur betala för att komma längre fram). Familjen Carsons önskemål
går dock alltid först oavsett vad folk betalar. Vetrinären behandlar även människor men
priserna är högre eftersom det inte är hans huvudsyssla – dessutom klagar patienterna
mer.

Vetrinärens prislista

Tjänst Pris
Diagnos (djur) $4,00
Behandling (djur) $10,00 per timme
Mediciner (djur) $5,00 per styck
Diagnos (människor) $5,00
Behandling (människor) $12,00 per timme
Mediciner (människor) $5,00 per styck
Uttagning av kula $5,00-10,00
Uttagning av hagel $20,00+$1,00 per hagel
Behandling av benbrott $15,00
Lättare kirurgiska ingrepp $25,00
Svårare kirurgiska ingrepp $45,00

11 Juanitas bondgård

Att säga att Juanitas bondgård är en bondgård är nog att dra begreppet lite väl långt –
om man inte använder sig av diverse öknamn på kvinnor eller talar om bondfångare.

Juanita Battista äger en till ytan liten bondgård med ett opropotioneligt stor man-
gårdsbyggnad. I denna och i den ombyggda ladugården driver hon ett ”glädjepalats”,
ett spel- och horhus med god förtjänst.

I den vackert inreda ”ladugården” finns roulette, poker, tärningsspel och så vidare
och om man tröttnar på att titta på korten framför sig kan man titta på de lättklädda
servitriserna och ”sällskapsdamerna” som rör sig i salen. Mangårdbyggnaden är till för
dem som önskar sig en middag i ”romantiskt” sällskap eller som inte bryr sig om den
fasad som rouletthjulen utgör utan är här för det som hela etablisemanget byggdes för
– köpekärlek.
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Juanitas bondgård besöks av flera typer av män; där finns kofösare och andra arbe-
tare och bönder, där finns rika ranchägare och även respekterade invånare ifrån staden.

Priserna varierar ifrån tre-fyra dollar upp till tjugo dollar för en flicka och gene-
rellt så är kvinnorna värda sina priser. Att äta i de särskilda, små matsalarna kostar
tio procent mer än vad det skulle ha kostat på en standardställe (maten är av ordinär
kvalité – stället är inte känt för sina kockar) och priset för att bli serverad av en kvinna
klädd som man önskar är hälften av vad en ”kväll” med samma flicka skulle kostat.
Alla rummmen är försedda med en divan om man skulle önska sig en ”efterrätt” varpå
priset för denna tillkommer.

Runt roulettehjulen och vid pokerborden finns det inte bara kvinnor och kunder
utan även ett par proffisionella spelare som hjälper till att dra in extra pengar till går-
den genom att locka kunderna att satsa mer. Generellt fuskas det inte vid spelborden
eftersom det skulle ge stället dåligt rykte bland kunderna men man skall inte vara för
säker på att hjulen inte är bromsade eller korten märkta.

Med tanke på att det rör sig om en bondgård en bit ifrån staden och att densamma
inte är så stor är det ändå ganska gott om besökare på gården. Dels är det gott om
genomresande som vilar upp sig och tvättar av sig vägdammet (ett badhus med avskilda
bås finns på baksidan av huset) och dels så är det ett flertal kofösare och bönder som
besöker stället.

12 Stadens musikaliska förening

Ett flertal av stadens kvinnor träffas regelbundet i en musikalisk förening där man
sjunger och spelar. Denna förening går bland männen under öknamnet ”Talkören” ef-
tersom det skvallras minst lika mycket som det sjungs.

Kören (som den oftast kallas av medlemmarna) ser sig även som moralens väkta-
re och för en kamp emot dryckenskap, spel och dobbel och annan omoral. Det råder
delade meningar om tobak är något de skall kämpa emot eller ej.
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