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Omde kosten te dekken vragen wij een
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Hallo en no~ meer vn..ndie ongein,

hier is ifeer een vers exemplaar van Uif ei-
rr,cn t r..:0T{';enst er'. AIle rutri eken zi jn vleer

nanweziq of ~~ntje na,Literatureluurs.
De schrijver is zelf een beetje tureluurs
~eworden,maar hoopt de vol~ende afleverin~
zijn bijdrage te leveren. (~et hem op Ron).
Ook is nu binnen de doos met onze uitbrei-
din~sre~els die b~sproken worden door onze
rlorps~ek. Er is een versla0 over de schiet-
1'rec1strijdendie Avonturie in 7.ijnban he,'ft.
llet n;nheim uit het verleden is er ''le0rmnt
enn spannende afleverin~.
0cester D~lin vertelt ook weer iets uit
midden-aarde, ik hoop "leer 7.0tn leuk verhaal.
In plaats van de serie over de kas.telen,die
ons"een klein b~etje over het ontstaan en
flP.t laven ,dnnenin heeft laten zien,is er
enn nieuwe serio 'lJe(~onn0.n.
Avonturijnp,a vTet ensvraarc1i.n;hoden,IIierin tracht
Hinus van clar st erren een '\1eeld t e rr,evenover
he";'alledaaf';s bestaan in Avonturi~. Deze af-
lcvorinn; 'r,aat het over een heroen.
Er in op dp. redactie een knart van AVonturi~
op A2 form:liI.tI,ebestellen,de pri,is han,n;t
aT van uvr '-fcnnen. ;>teeds meer mcnf~cn 7iijn
o'[)de afdeLLnr; tinnen minia!;uren te viwlen.
Ieclereen no'; bcdankt voor zijn of l1a'r bij-
drarr,c p.n lk 7;OU 7,e ':r~fm vael leep,plp.7,ier en '
to.t vol~endo maund. .
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IDet gebeim nit bet verlebe11 .
r--
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Geachte meester Dftlin,
Ik zou graa~ over de'Midden-Aarde talen wat
meer willen wet en. B.V. de overeenkornstvan
de tal en Tengwa en Ten~war,dezetwee talon
hebben mijn arme strijders-~edachten Goed
door elkaar gehaald. Zover ik weet zijn het
ueid en d "Terr:,ental en, manr de taaltel::ens Ii j-

ken niet op elkaar,zijn net verschillende
talen of toch dezelfde?Verder map; u van
mij iedere maand wat over de verschillende
talen schrijven.

)f?OJ :;. Door R v/d Sterren.

De grot.

de redsctie.

I\~ kncl' ovor het '"nter of ik het vlot ]::01'
7.ion, mn.nr f,a'~ nietp.. Met het stuk t Oll'\-Tam
mi,4n midllel kon Dc niet vOAl oeo;innon, dUB
li0.n i1\ l:IH";R het strand of i], een andere
,'TAf; 1;011 vinc1nn am va!". het str8.nd to komen.
i'oelc:m,'; i1c :9;olo)')on hob "met ik niet maar
eindelijk yond ik een pad dat naar boven
lien. Daar ik niet bewanend was en ik mij
niel; ntnrl" voelde 'VT::.LS it instiktief erg O'P
"Ljn hoeo,8 on 71AOI' voor71ichtif,. Ik ]wn cen
heol eind hot 'Pad naar boven 71ien, maar kon
niots bespeurcn. Ik !cee]e no(~ eenD naar de
7,ce, en 71a ': all een maar I'Tat or. Dan maar
nnar boven I~cgaan i]r 7.a:~ ,,,el '-Tat iIr t 8,,;e:n
Innm. fiet paft r~in:,: con meter of dertilT, naa1'
hovrm, het hielcl on voor een opening in oen
1Ior":lnmd. Ikhleef O'P een meter of drie VDl'
~e ononing staan. Ik concentrGerde mij of
ik vm-l; kon horen. J"1aa1' het l.ras doodntil.
1;1~'1.tnu, i1\ kon niot I)lijven staan, ill" moer.t
vcrJ0.r aJn ik tnnmJ,nstc wat tc oton en flri,n-
1~nn 1,'Tilde vinrl (m. 1)U,8 rnapte i1':: aJ.1r. moC'(l
Id.:i oJJc1.ar en ,o;in;,; (1e '~rot\)i'lnen, in dn
,o;rot 1'100.81, ik (10 1,\'0'; or de 1;0.81; vinden, p"~
oIa'l: Vi,O] nicl; mep.. 'l'oen i1: 7.01)e7.i'~ '\1':18
fi[;o()Ltr.> tk TileI; mj.:in voet l;e',:p.Tl ietn, 11-
~~t I'll j Vn1 d 0 0.r "J j n n. 0 v 0 l' . n- ,~:i.1'1,0; 0]1 m1.~11
! ninen en pro~'eerde heel voor :',ic}rl,igof :LJI"
on lln l;:u:t kon ondekkcn 1'Tal; het \'Tan. 1t~ hrJ,(l
h et nog maar n01. <',an":eraaJd; on trok: mijn
',;1,1'1,1 vr.rnchri1d, i;pru;o;. 1k conn l;ateerdc (In,1;
1101; 0.('nnchcdel Nlln. j'!aa1' tonn i], van de
f:chr'Ll B0.kornen 1'1[\.n ,dlde i]\ vantstcllcn 1'rat
va 0 l' 0 en Gch e(l cl 11n l; ':fa;:: , dun r;:Ln'~ ik ver-
01"1' met mijn ondol'zock. T:adat ik de schedel
"oc(l 1.\ctn.st had vcrmoede ik dal; hot een mCl1-

f)oli,-i]~(~ r'chcdcl. moent 71ijn. Ik liel;!).st~ie de

u nederi~e diennar
Pluto Geisden.

BEs'rE PLUTO GEISDEN,

\vIJ HEHBEN GEPH011E'RH'.P.Or'I rJEES'l'ER D(rJ.,IJ~
ZELF 'rE -nEREIKEH MAAR \'lIJ KO!\!DBNHEN
HELAAS NIET BEREIKEN.
vlIJ VER\iIJ ZElJ U DAN OOK NA1\.RZIJJ.; RUJIRI EK
OVER HIDDEN-AliRDEf EN RADEN U iu\N HE'\' A/\.N-
DACH'l'IG rl'E BIJIJVEN VOI,(}BN 7:0DA'J: U NT?i' m'l
VRAGEN pnSCHIEN IN DE 'J'OEKOI.TS'!'ri'EVRl~DEN
"TORDri'GES'r EL'D.
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"bodem in de directc olilr';evinrs af en ontdekte
dat er een skelet van een mens moest li~~en.
iTadat ik zo aan het zoelcenHas,vand ik hi;j
het skelet een rup.;zak,een 7,vraard en een bui-
del. In de buidel zaten aan het ~erinkel te
horen,munten. Ik kon niet ze~~en wat voar
1.raardeze hadden. Haast de rugza1c laf~ een
ntu1chout dat n~nr brand rook. Ik ~in~ de
inhoud van de rur~zakaan e8n nader onder -
zoek onderwerpen,er zat vIDlrsteen+ staal in,
0en dolk,een verrekijker en een rolletje
draad en .au ",ratwas dat,iets prikte
mij/verschrikt haalde ik mijn hand uit de
ru~zak en wilde hem we~~ooien. Ik bemerktp
~een b e't'lel~ing in d e ru{~zak. 1',et ve el 1 ef

duwde ik mijn hand weer in de ru~zak~en vond
w'at mij had ~eprikt. Aan het rollet je dr[1.:Id
zat een venijniG puntig vishaa1cje.
Ik nam het staal en de vuurr1teen en pr01Jcor-
de vuur te maken,vrat mij na een tijdje luJ-::to.
Ik stak het stuk hout aan en kon eindelijk
zien waar ik was. In een donker hole

'v/oA..or VE~ VOL6-J). . .

cor

Hien hiep hoera,
eindelijk is het zover wij habben de uitbrei-
din~sre~els,weliswaar in het duits maar dat
is ~een prohleem.
Door de enorme traa~heid van de nederlandse
uit~everijwaren wij ~enoodzaaktom de uit -
breidin~sre~els maar bij de ori~inele makers
te bestellen. Over de nieuwe regels kan ik
voorlopi~ de eerst komende tijd veel in onze
mor~ensterren kwijt. .

Allereerst zijn er vier nieuwe heldentypes
bij N.L.: de druide,de woudelf,de doleI'en
de priester. De 4e en 5e stafbetovering wordt
besohreven,en er zijn 12 nieuwe spreuken voar
de tovenaar. Aparte spreuken zijn er voor de
druide,de waudelf en de priester.
Er is een be~aafdheidssysteem dat uit~ebreider
is clan de Bli &LK proeven,35 begaafdheden waar-
in de held zich kan trainen. Uithoudingsver -
mogen en een bewe~in~ssysteem ~eeft ~an het
geheel een wat realistischer cachet.
De ons 7.0"Telbekende "MEES'PERSLAG" komt t e ver-
vall en,maar daarom niet p;etreurd vTanter komt
iets andel's voor in de plao.ts,N.L. een "G-OEDE
AANVAJ,"en een "C'rOEDT-:'AF\iEER" en een "AANVALS..'.
HLTJllT)Ji:R" en een "A.FWEERBLUNDlm".
Het l.vrtpenlooo{r,ovccht "T;mrdt nader "bererr,eldII,
or 7.i:jnnielHTe 1.rapens lJij en 7 nielnremo..a;inche
voorwerpen,diveroe ~iffen en de af~rijselijk-
nte 7.iekteoen re~els en kruiden om die weer
to ~ene~en. Er wordt ook dioper in ~e~aan in
},et rolirr,ieu7.ege.heuren in Avonturie, er Hor -
den 12 "'~odenbeschreven. Dit vTaS het in het
kort, i]c 1-rilstap voar Rtap aIle nimHTe re'~elG
~o ~oed mo~elijk proberen over te bren~en.
AID jc iets nio'l; nnnpt,vrua.,,; even om vitle,o;.
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DE '.l'IJD TADEL.
Iller voIgt de Avonturijnse tijdmetin~ (speel
duur) :
1 gevechtsronde = 2 seconden
1 speelronde = 5 minuten
1 dag = 24 uren
NIEUWE AFKORTINGEN.

UV = uithoudingsvermogen
SN = snelheid
ST1 = snelheidstabel 1

GAV = ~oede aanval
GAW = goede afweer
Ce = carma ener~ie
CP = carma punten
F = front
ZV = zijveld
R = rug
VBP = voortbewe~in~spunten
BGW = be''3aafdheidsvTO.arde
BP = begaafdheidspunten
ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN.

Held ontwikkelin~s
mogelijkheid

strijder
doler
druide,
priester

------
~I0 12 , LK 12
BH 13,HO 13
SH 13,HO 13
SIl 13,Cn 13
NO 12,LK 12
sn 12, cn 12
LK 12, DH 12

druide SH 13,1'10 13
priester sn 13,CB 13

Elf - Ell 12,SH 12
Woudelf - HH 13,SII 13

Vijf helden ~ijn te weinig,de meeste Avon'~u -
rische helden zijn nvonturiers en kunnen ~ich
hoo1stens tot Rtrijder ontwikkelen - waar
blijft clande vrije bcroepnkeu~e ? ZuUcc vr~1.-

Avonturier

strijder
tovcnnar
Dvlerg

CD

speeltijd
speeltijd
speeltijd

~en uit de spelerspost zijn zeker ~erechti~d,
maar het basisspel mont een eenvoudi~e stap
~ijn in het fenomeen rollenspel. Een teveel
aan hRlden had de beginner aIle en maar ver -
ward. ~aar nu is de mogelijkheid daar met de
nieuwe uitbreiding8re~els om keuze te maken
uit verschillende types die een din~ gemeen
hebben,~ij zijn alIen toegankelijk voor avon-
turen. Zodra de avonturiereen bepauldeont -
iViJckelingsstandheeft bereikt,neemt hij de be-
slisRin.~van zijn leven,uit een simpele inwo-
ner van Avonturi~ ~rooit een machti~e prienter
of een zeheimzinni~e druide.
Er wordt nu op de redactie met man en spin ~e-
werkt aan boekjesdie voor iedereheld apart
bedocld zijn D.W.Z. de tovenaar wordt in een
boekje beschreven mot zijn ei~en snreuken,
en ~o komt er voor iedere held een boekje.
Ala speIer van ODN kent u de proeven en weet
wanneer de~e slngen N.L. als u een bepaalde
score niet overtreftmet uw worp. .

De 811eler 7.e.~t1~.V. IIAlrik' Vlimt lanp;s de
11Cl"tjHan <l omhoo.o;lI -- I~Dan e is ik 0 en DE pro ef
van Al riJc II ~al d c f-rr.F,8'p1i:R normal er,'Ti j~e vra -
~on. Hij maakt het d~ held relatief licht,
'vant hoort bij klimmen niet een ~rote lichaam~-
kraoht en cen doois moed ,vooral als dn klim-
pnrtij op een ,1l'ote hoo~teo:~b~urt ?
tJatuurli:ik kan de; }\TT~lm'I'EReen BTT,LKen ocn 1.10
proef nn clkrw.r latrm do en, maar hnt is niet
hevoordeli:ik voor het latcm vloeien van hot
spel,hct Hordt rlann;auvT ecn clolt1Jolspel.
DaaroPl biedt Om-1u het bo.n;aHfrlheidssysteem
aan ~odnt iedere held over een scala van ~o-
~cnfl.n.lndehc:'~aa:f:dhcden ber:chikt. Deze be:n;aafd-
l1edon',;even ~i.in kano(m ,'H~or om ern bepaalde
o pclrflcht te vervullen. Komt 11et crop nan om
con lH~T>anlde opc'iracht te vervullen, clan Jean
d e I'.'i:I~BS'I'EH con 1,e,rr,n.<.:1.fdheidnnroof einen van do
h~ld. .

II

basis
VOOrW3.fLrden
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Om een begaafdheidsproef te doorstaan,'-Tordt
er met de D20 ~eworpen,en ma~ het ~etal niet
ho."~er zijn dan de score van de aan,csesproken
beRaafdheid. Het voordeel van het beRaRfd -
heidssysteemis,dat iedereheld zelfkan he -
palen welke begaafdheid hij wil uitbreiden.
DE BEGAAFDHEIDSTATIEL.

Lichaamsbeheersin!!,: lJen;aafdheidm'Flarde
Wapenloos ~evecht 5
Werpen 2
klimmen 4
Zwemmen 2
Rijden (paard b.v.) 2,
Sloten & vallen uitschakelen 1
Knopen (touw) 3
Sluipen 4

Alr;emene lcennis - -'b'e:1Q:QfcIhetdm'Tq~'r4£
Lezen & schrijven 0
Wonden behandelen 2
Heelplanten vinden 2
Gif neutraliseren 0
Koorts & infecties behandelen 2
Talen beheersen 0
Giftige drankjes brouwen 0
Medicijnenbrouwen 0
}lasis der -"I2.hysica(techniek.L_. 0 --'--'-
tLenoelij ke be .";n.afd heden b e/,;aafdhej.dsvl:lar(l 0,-
Diplomatic 2
Overrnden 2
OvertuiBen 2
ZinRen & musiccren 4
Vermommen 2
Schatten 4
TIekeren (priester) 3
Le~enden vertellen 3
m~nnekunst 4

@
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Kennis drr natuur begaafdheidswaarde
TIemelrichtIn~-herkennen 5
Ka~rten teke~en 2
plantcnkunde 4
1:.'eervoorspel1 en ~.
Voedsel vinden 4
Vallen zetten 2
6e ~intuig 1
Snoren herkennen 2
n:Ler.k1m.dJL 2 ----.---
A18 een held cen I7,rc:tadho~er komt d8.n verhoogt
hij zijn ei~ennchappen,~ijn levenspner~ie en
~ijn A.V/AW. IIij lerijr;tnu ook bij iedere ,'"(raad-
verho~in~ 7 begaafdheidspunten(BP) die hij
lean geb~~iken om zijn be~aafdheden te verho~en.
Dit ~aat niet zomaar,er moet een bepaalde prijs
betaald worden voor iedere verho~in~.

"Vreemd"~ult u ~e.~,.~en"zijn er in AvonturiE! bad-
meosters die te~en betaling ons de ~wemkunst
bijbren()~en",om een voorbeeld te noemen.
Nee natuurlijk niet,maar een held die het ~weM-
men leren wil,moet minstens eten en drink en
en e0.nplaats om te Honen hebhen als hi:j ~ich
~il oefenen in de ~wemkunst. Voor een ander
de01 zijn de prij~on bestemd voor een leer -
moester of boeken.
De np kunnen ook opr:espaard "~ord0n 811 bij eon
(~r(]advC'rho,o;in'-,;1at or .n:ebruikt \'1ordnn.
l~on l)oGchri;jvin,~van do verschi llende he"~ai',:f(l-
ho<1on vol'~L :Lnonn october Dummer

Pioe Joed
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Verhalen uit midden-lIard~ .,',- '

Mellon, last6 beth lamen. Dat vind ik een
niet onaardi~e start voor daze maand. Te
meer, daar ik deze aflevering'van "Verhalen
ui t JViidden-Aarde" vTeer viiI Ivijden aan de
divers e taalaspect en van f1idden-Aarde.

~
1 Het b1ijkt echt noodzakeli,ikte zi;jnom met

een zekere re~elmati~haid iets over taal te

. blijven schrijven, want er zijn lieden die~- het een en ander chronisch door elkaar
~ halen. ZO heet de eni~e echte, in Midden
.. Aarde ,~esproken,dvTergentaalhet Vhuzdul.

Zoals a1 twee maanden ~eleden te lezen stond,
is deze taal uiterst ~eheim.
Wat minder seheim, maar zeer moeilijk te
leren zijn de twee elfentalen; het ~uenyaan8
en het Sindarijns. Daze talen worden ~e8chre-

1 ven in een appart soort lettcrtekens.De
!- naam van een Intter is; "tenrr,I'la".De hele
~ reeks van tekens heet "tenrn'Tar". Fet is dus

~
de meervouds- en enkelvo

.

udsvorm en heeft
als zodanig niets met een bepaalde taal. uitstaande.- Deten~warverschillen in opbouw van uw
alfabet en van de reeks chTerr;enrunen.Niet
alleen wat de vorm van de tekens lJetrcft,
maar tovens wat de opbouw van de reeksen
1)rtreft9

De ten~war zijn ontworpen door de elf Rdmil
.1 en later hGrzien cloor !i'~rtnor. fIet 8chrift
~- van Ru.miluas be<loeld om oen volledi.'r, ronc";';':~ tisehe weer~avete ~evcn als het in 66n.. alfabet "Terd onder:>;ebrachl;. In te'~enstc)llin'~

tot U"T alfabet, ,.raarvan de OpbOUI'lvoorna-
.~melijk is gebaseerd op taalkundirr,e aspnct en.

Het i8 een let Lerstelsel '-Tat '~ep.chikl; in
voor elke taal die l<:lanken voortln'ell',;td,.or
middel van adem die stenibanden in 1)el'Ten;in<~

.1 zet en die uit,<;esproken Hordt en '-~earticu-~- leerd door middel van lippen, tonr,;, tancJen
~ en verhemelt e.

@

De vor~en van de ten~war zijn er~ sierlijk
in verhourlinq; met de vormen der dwergen-
runen, die oak bedoeld vTaren om in de ste-.
nen en metalen te krassen. De ten~war

werdon ~enchreven met pen of veer en inkt. .
Ook , 7,oals in de "Hcstcrpoort van Horia, ~-
werden de ten'~"Jar in magisch zilver geschr(~ven.

~Het heeft ~een zin om voor u aIle namen var
de tenr~vra~ ,op te schrijven, omdat enige ken...

nis van een dRr elfentalen wel aanbevelens
waardig is alvorens u te verdiepen in de
ophouw van de reeksen.
net hlijft namp-li.ik een feit dat taal op
do cerste plants ~esproken wordt. pas als
iemand een taal in redelijke mate beheerst
.hec

.

:.ft
..

1-1nt nut de daa
.

rbij horende letters

~
.

aan tel cren en t e ."r,aan .',;cbruiken.

';~r 7.i,in no~ heel "ratmensen-talen in JlTidden.
Aar<le, behalve het ','!estron vTat door bijna ~-
aIle lcvende sprekenden ~ebruikt wordt. ~
naRr da::lrover"Til j.1c wellicht cen andere

I
knoT' r:chri,jven. Het schcnkL rnij namelijk
moer voldoenin.~: om rare voorvallen of .
avonl;uren te heschl'i,jvEm, dan om hele
uiLeen7,cttin~en te (loon over de .:~anghare .
talen. J,1aar...ik had beloofd om op de

i!vcrzoeken van lc:--;ers in te ,'r,aan, clus vanda(-)
de kleine uitc~on7.ettin":omtrent (18 "'en~"Tur.~t'

1k hoop dat ik Pluto "1eisdcn em andcren ~
rd.erlJij V

.

ol<loendC v:J.n <1i
.

nnr~t
.

hen ,'~cl
.

'Tee
.

st

!tnIl (lat hel; mi;j ,'r,elu1ct io zi;jn interesse.
meer rJan een bladzj';,ide te hehlJcn kunneI?-

~houden. Ik wens eenleder yael leesplezlcr
('n "i.1rJd ,1 k met-~eno e,rr,enui t nnar de volr~en-

de J11::.v!.nc1me"~ all-leer een nieu"Te IIHOr'?:nstcr'I!'
vol lenke, lnteressante en vermakellJke ~
arU]<cllen. ~. ~

@)
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DE I<OlEI3RAHDER.

['';ispchi(,ll if~ er nieman(l d:i.(' 1';0.01. W1.1. ('On
kolnf.rander ip.? TIler vol";!; ron 1,('''(:111" I.:i-
vin~ van een ko1r-dJrand('r: !':nn I'ol ('brander
henf-j; nietn met knl en I,n mall rll manr m" I;
hout. 1)e ko]olJranrler r'1il:11~1. n:l.lflr>li;ik 1101l1;~-
]::001. Fl1 vraa,n;1. 1) :',iell rr1inflelli rn rtC ho0.?
De koJ(1)ranclrr l;)'ij{~1. van (1(' 110lILhr~l("ker
het hout, nn (1n.1. hOIIi. \'/01'<1 I. op n0.n l)epaaldo
manier Op'~P8"Lnp()1 1,1 r!:1mo'11.il: on (1('7.0 manier.

('IAT!JZ~,q,~/"
DIaJ<~~L

\,
,

,.."

AIrI.P£

~---

~\~~
IJE~\\\\

J./~6/.NdJ"'~/./(~N
() ~t11( J N~.P/i

'1'0 I; (la'I; hnl; (~enstapel van ",oJ. '.5rHIloo'~
,oTo1'dt. Dan worden or ba1k.jCf~ omJI()rn ,~(,..,r'l.,
Cen aantal ri;j on dik en claarna ,'.'or(l ('n ()I'
'~rar:pli1.,'5rr,en tor~en gelegcl en d8.ar na IIllt'de'.
:.~o tle stapc::l if~ klaar. Hu ,'lOrdt nr Ln 11('1.
middcn vuur ge~ooid en ~:'lat hp.t dckr:ol 0)'

boven op, eT worden boven'"in de heuvcl
lucfit ,,;:t.t nrl gemaalrt. llls het een I.i:jd ~p
]-.00fl; 1i": ';0.1'1 f:!r1culen daD makA" 7:0. (In ]lIc.:r, L-
r~:'t0" ",t l;u-;r.r. na"!; is am dat de heuvol

Hor: 1 geheim~inni~e maBier,5 slee,6 muziek-
noot,8 uitroep,9 zitplaats,10 bijb.fig.,
11 oude boomtronk.

Vert: 1 wapen,2 bo1~ewas,3 laa~te,4 titel,
7 gewas,8 kleur.

Oplossing uitons aU.a;ustus-nummer.
8~V'£N "'I/IV z/c.I(T
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Do nchietwedstrijden
steeds een bee"tjA in7-8.kt. .,\lR al het hout
i I? or gesmeuld, da t dunrt zo' 11 2j':...3Hcken,
dan wor~t ~e aarde en de pJa~~en NR~ ~ehaRl~,
en bli jft or hOlltskool over. nu (10 n;one cli e
cl::tt'doetheot een l(olp.hrandnr.

c::J-D
.0

Zoals een ieder weei;zijn er in de diverse
steden van Avonturi~ de voorronden van de
sehietwodstrijden met boog en kruisboo~ al
begonnen. Er "TaS nOljal veel gehar)'o"mr over
de deelname van de tovenaars. Voor,r~n.iLn(1(':lnJ'(,1I

is er door sornmir~e tovenaarr: {,;onJ 00111('1d, IlIln
pijlen hesehreven de raarn\;o \oJ("~()n Oil I. "0 r ['I'll

to~h doel. ~.Taeen lan(~ 110rlilld ('11 vp"l pl'O -
testen van de mal~i.ern, )J(I(Jr'[, Ii(' ol',"::lIII.natie
henlolJC'm dal. olldo)' :;I,t'()III~ l,ol':,Ir'I!!J VHn lUtkoril.llH
de Lovr,lI;'arn rnnlJ 1.0 111.1,1'11 d01'1I IUIII de \HHIGLri;j-
d nn.

'nij het vr.nvl.ldl'l'oll Villi pJ,i.! (~II 11i.t een van de
doelen iR do ~') .I'1.J'I'~() wout vall JZlober ornsti,:;
r~ewond .~erl.lill{ IJ d 00 l'tllI. I. ,,)' door oJivoor7-ieht ig-
lJr,id sen van do Il'lI'llIl,o ';1'11 VillI d.e 8ehutters
plot~;eling af:,~III{~.J)o IIt'liln man maakt he~ in -
tusnen weer n;or.d.
Dan volgen hier do ()v(JI'..~('IJ I nVl"1 r:cllU t; LeI's die
door de eerste l'ondl' (,IJn Ilnl1l1,~('j.onlCn.

r Oar}SOHI ErrEJ-.T: Sy I v 0 r: [,TI., 7,/1"/11,11(1I. !'111t, Ii'oral (]0,
Sid del' , Soul S1 i eel' , n c r J IIII. , C/I. I,.1/1 , :JIII\III 01 , MJ I.Ii ran -
d :L I' , I 0 i I d u I' , Ha ra s , rtI' i dOli I.II /1 , n/1 ,'II /I 1 , rIII1rt, () r ' ~:I I)

en Yn.rar~anda.

~ .: ~

- ~.

KPTJIm~,(lOfi SCHIE'.r m\f: PI' ioe LIla, ny 1v flcli, /1 , I'JII",(),
(}r ido nida, .1!'craldo,Sarbal,Vlrll 1':1'11,q (11 II () I, , np 111 ,
Soulnlieer,Niri'Tana,'.l'armba,caL.lIt, 1"1111111I, :Jlllllilio I,
]':ID.rao,i'l.J. Da:jaan,Grallog,Jv11LlJrlllld 11 nn ,I" 11111.

- Jro~

De vol(~ende rondes "J'Orden~e8choIJolI 111OIlVOIi

mas,~roborn en 'I'halusa. v/ij vlenr'('11 ('( n 1 (1dll)'
cueees en veel plezier.

@ @



In de omgevin~ van Mendena spoelde ~iBteren,
omgeven do or veel vrrakhout, de avonturier \'/.J .
Dajaan en de tovenares Spin aan. zij vertelde
dat zij in opdracht van Stoerebrandt,een koop-
man,een z't.mrtezielen-diamant had(len vp,rnieti(~d.
Deze diamant hevond zich op een r.chip dat 1'ich-
tin~ Avonturi~ voer. Door een onbekende oorzaak
In'ram het schip to zinken en ma est en h eid 0 held en
een n;oed heenkomen zoeken. Ira in her1>er(; "nra1"(:]1-
8tein" een bp.0.tje bij hun ponitievr:n te zijn '~8-
komen,haastten zij zich nHar de eerste dn beste
handelaar en sloe~en zij voorraden in. Zij moe-
sten zo snel zij konden naar H'rabaal voor een
volgende opdracht. In het dorp sloot W.J.Dajaan
vriendschap meL de lieftaIli~e dwer~in Pimmie.
Onderwijl was de tovenares haar charisma aan
het beproeven door een loslopende hond t c 1>0-
sprenkelen met olie en hem vorvol;(~onsin do brand.
to steken.Wij vermoeden dat ]Jct om ern duir.ter
ritueel ~aat.

._.~- ----..--
Er is iets ~eks met de noordelijke steden van
Avonturi~,er verdwijnen zo maar ~6n of twae
helden die samen met anderen op r.tapzijn.

0__'_--'- ---- .

i-leer ~in.'T,er een p;roep hP.ldon he I; '-loud in vnal'-
uit .o;o(->nteruo;keer uit mo(~eli:ik is.
~vat is er zo l)yzonders daar,'T;lij hopen cens te
vcrnemen wat avonturiers het woud in lok~.
----- -' ~-'" ---.-

1\Tedime is nor,;r.t(!cds ni e t 1)nvrij (It.
Het r;eheim van Jlor'Uarad in no'~ r.1;oedr.nin-l. onL-
sluierd.

u'c-n1rI"J <ler Karap;'and;ti,al-v'oor-h'a;;~ 8rri'cTiT-:~(;..:-

da;~.n;<l"lorden 1'Ter;ens'valr.heid in .n;escl1rifte'.

Hij loopt ovcral te verkondi,n;on dat 11ij de ~,itol

~e ~raad heeft te1'wijl dat niet zo in.
Zijn" comentaar 'tW.s"Ik heb de .(~raad0.1 b.Ljna
bereikt,dus mo.akthot nieL 7,ovp.el ui!;".

@

Ik wil mijn 'sterrenschip Viator'
teru~. Cor

ad~er'en'ie3

'-/8 ~
~ ~.~~

JonkerFransslraal41, ~
,

0 Ofi)
:::;:::'haff3031 AM Rollerdam,
.;.;.:.' Tel 010-134649.

Sondl1140

Groot In bitjartsport en gezelschapspelen

(f nvra: l(~d ;
'II J (>rl cd f' Lul( 1 on hout voor minia-
LU 1Il.'IJou 'T;', 1 in ff1t triplex 4mm.
r ('(Le 1.:1.(1nil. v. d .at C 1'ron.

r}a] acll'Uh -}]r>ofL ccn lelcker I<ontje
GIT0 s'r

1IN, I,roll(Huloc1p.r, ik wach!; op jou 1Jij
d () "I 0 0 f- d (1r du i fiLr r n i fI.

T'pn(']1 i Jrl oren van minialuron:
1,1)0 11('1' n Lul',.

li'A. Hr1H:!'I'lm.

V/ij maken van iedAX' {~e'lTild ol)ject
cen vel'kleind model.

li'A. RINCO.
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