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DE "!,IORGENS'l.'ER"
, m[UJ.!:iKl'b1
n:d voor fantasy1iefhebbers,i~
een niet cOTI@ercie1e
uitgave van IfpALAI'irI~JI
Hoofdredactie: C!H~~b6n
Redactie

:

v~

R.

.

{(

der sterren

bij

: R. Moreel

(c

: E. Adlt.poot
.
'l

::I

"

bet

'

\

I I

*

"*

/

,/

red.

:*~liCbt

)}

'

I11ustraties en lay-outdoor

de redactie.
Hoi wapenbroeders

en zusters,
zoaln je ziet een nieuwe inhoud,d.w.z.
een inhoud die verkleind is dus meer inforrnatie en meer wer~ voor ons. Aaaahh. Ook dese maand weer nieuwe regels,een

Contactadres:
C. Herben

stukje van Dulin,het
vervolgverhaal
en literatureluurs.
Er is flink wat post
op onze redactie
binnengekomen
waarvan iedereen
al een antwoord heeft gehad.
Dan even iets heel anders,onze
goede vriend Sperwer die ons op een van zijn

Rosestraat 1005 '
3071 AL Rotterdam
TEL: 010- 4853121
De redactie

behoudt

inzendingen

te wei?~ren.
~~

Oplage:

zich'het

avonturen
zou begeleiden,is
sinds een korte tijd spoorloos.
AIle contacten
met
hem zijn verbroken.
Wij hopen dat het hem goed gnat.
De puzzel die er maandelijks
in stond is komen te vervallen,omdat
wij liever
wat andere inforrnatie willen plaatsen.
Wij geven bij deze de oplossing
van de
puzzel van de vorige maandl HORI 1 druide,5
ar,6 la,8 01e,9 kruk,lO eli en 11
knar.
Vert: 1 dolk,2 ui,3 dal,4 erelid,7
aren en 8 oker.
De redactie heeft er een nieuw telefoon-nummer
bij n.l. 010 - 4853121,wie
dit

recht voor

draait
Degene

100 stuKs '

krijgt gelijk contact met onze dorpsgek.
die nog op hun miniaturen
wachten moeten

nog

even

geduld

hebben.

18 october

D- DAY
;;, ;/

'"

~'I.'

DEN HAAG

In "Gouden Wieken"
Scheveningseweg
237
AIle inlichtingen
bij de organ1satorl
Societe

i~

~illem

Een 10s numme£ "ko,!?,t
f2-:,.(
Een abonnernent kost f20-,

Zwijgerl&~n

120,

Tell

070

-

541039

de La Grande

Armee,

.

','iistenjullie dot in Dui tsland het"OOG DES ?t.r;ESTERS","DAS SCHWARZE AUGE" heet.
En dat ze daar al veel vcrder sijn,hier
volgen een paar titels die wij binnenkort in onze spelers-groep
gaan spelen: De rivier des verderfs,
De bron des

+fJ,., 20 portokosten).
(in 1986).

de

.

dood, De zwarte sikkel, In de val van demonen,
Op de weg zonder genade, De Dolc~
moet sterven, Het geheim der cyclopen,
Verdwenen
in Al'Anfa,
De codin der Jmezonen, Samenzwering
in Gareth, De gruwel van Hanak, De tocht door het nevel~oeras en In het spinnenwoud.
Er is een aparte doos verkrijgbnar
die BCheel
geweidt
is ann Havena en bestaat uit verscheidene
kaarten,
info over de inwoners en een verhaal over de politiek
van Havena. Verder zittcn er wat ideeen
voor scenarios
in en dobbelstenen

,
~

~t
even weten wat je van de nieuwe inhoud vindt,heb
je wansen geef dat dan
door aan de redactie,
aIle kritiek i8 welkom
(liefst goede).
Wij gann een tekenwedstrijd
organiseren
I degene die ons de mooiste
tekeninc
stuurt krijgt een tinnen miniatuur
nanr keuze T.W.V. + f 5-, en zijn tekeninkomt op de voorpagina
van onD December-nwmner.
Tekeniligen dienen voor 26
1:0-

vember te worden ingestuurd en liefst in zwart-wit. Het formaat 1II:l~ niet grater zijn dan 14 of 30cm x 21cm. Het onderwerp moet over hot fantasy-gebeuren
p,aan zodat je je ROdaohten de vrije loop..~t geven,set hem OP lui.

~

.

~

~.

~.~

~; ~.

,- .

..

.,t .,

..
CD

Dan

iets

ov~r

doorgeeft

Geachte lezer,
ik wilde graag lid
1 jaar

inlichtingen

over het tijdschrift

worden van het tijdschrift

de "MORGENSTER"
Frank Kemfs,Roosendaal.

de "MORGE!ISTER"
voor tenminste
vriendelijke
groeten
M. Riedijk Lekkerkerk.

is de bedoeling

Tot gauw
de redactie.

va or eigen

leven

almachtige

Meester

enige
bij

monsters
welke

en verzamelde

hoeveelheid

10

AP

de almachtiGe
turiers

ik een nieuw,bescheiden
fantasy-tijdschrift
("KOBOLD").Dit
u ongetwijfeld
wel bekendlalzijn nauw verbondonmet het

-

meester.

Zar~tustra

U kunt de

inmiddels

de voreiste

war...rheid

van di t verhaal

600 AP verzameld

ging zal afzien. Monsters,demonon
aandacht.
Ik hoop dat ik u weer
Zaratustra
en Gernot.

hanging,vordrinking,verbranding,steniging
uitgegsan
nn.ar de allerzwaarste
straf
In ieder geval blijft meester Turgon

Geachte

Lekkerkerk.

Sinda ik enthousiasthot OD/.!speol,heb ik behoefte Bltn een blad met da:.rin
niouwo avonturen,monsters,ideeen,etc.
Doordat san elke fantasy-speIer
het tijdsehrift
"KOBOLD"gratis werd toegezonden, ben ik ermee in contact gekomen en
heb me op dit tijdschrift
geaboneerd.
Maarelkefanaat,op
wclkgebieddan ook,
wi! al tijd alles losen en weten over zijn!ha:lr
hobby. Zo ook ik. Gaarne zou i;:
wnt meer informntie
over uw tijdschriftde "MORGENSTERn
ontvengen. Ik z('.l u

.

op het ogenblik
F 1,25 per
Ook de eerste nu~ers
zijn

meester

Erg v~~ig

natrekken

bij de avon-

en hoop dat u van verdere vervol-

of onthoofding.
Ook is onze godnchte
N.L.
'BET III !IET OPENBAAR EXCUSES It.A!G?P.
in functie
tot de vonnisvoltrekking.

wordt een bonus ven 50AP toegekent
door deze
verschrikkelijke
aanteigingen.
genoegdoening
te hebben verschaft.

voor de doorstane
Wij

hopen

een

ont-

ieJer

RAA

Turgon,

vindt ik een avonturier

niet.

John Noordhoek

Beste John.
over do v~~icheden
valt op het ogonblik weinig te leggen,ze komen met de uitbreidingsrecels tot hun recht. Dus het enige wat ik kan zeggen is,heb geduld
wat precies de bijzondere vaardigheden van een
en jo komt er op eon dag schter
avonturier zijn.
h~ESTER TURGffil.

Derghem.

allemaal
bedankt voor
jullie reacties,een
los nummer kost nu F2-,
in het nieuwe jaar f2,50 kosten,dit
in verband met de diverse
Koster.
blad met zich
hebben,rekening

zoals

na~.T Mnleiding
van het boekje
"de Avonturiern
heb ik een vraag.
'''int zijn de
bijzondere
vanrdigheden
van de avonturier? ~tljnpersoonlijke ervnring is dat
hij een strijder kan worden,maar
dnt vindt'ik meer ervarenheid.

I.tljnheor,

van dit
willen

de

bereikte,

lange nacht tot de volgende
conclusie
gekomen.
De fout lag inderdaad
bij de
meester Tur~on,uij
zijn er aIle en nog niet
over
uitgedacht
welke straf wij voor
dit verr.rijp zullen mooten doorvoeren. Wij hebben
de keuze uit vierondelon,op

Erwin vnn der Graaf

die het produceren
nummer
toeccstuurd

toen ann

graad

en schurken
leggen nu weer besl~ op mijn
levend kan bereiken,samen
met mijn vrienden

zijn.

Hoeks

vroeg

4e

de raad
voor avonturijnse
aangelegenheden
die,soals
je wel suIt weten,zich
in
onze hoofdstad
Gareth bevind,heeft
zich over deze
zank
gebogon
,en zijn TIn een

borineen,r,eleden
~~r
tevreaenheid

Louis

Ik

Beste Kar~anda,

Aen de armeKnr~a

Allereorst
maar east

AP.

status

Kar~anda
PS
Ik heb

j8'~ kornt dit blad uit en hoeveel kost een jaarabonnement.
Zou ik missc~~en
een proefnummer
toogestuurd
kunnen krijgen,lo
ja dan zou ik u zeer dankbaar

zijn.

540
de

en Gernot

Beste C. Herben,
In "ROBOLD" heb ik gelezen
dat. u ook een blad over het ODI.!,genawnd "IIOnGLNS:'E:Ri'
uitgeeft.
Ifll bon ik daar wel in geintresseerd,heb ik de vrang hoeveel ms.~lper

erkentelijk

men

het behoort volGCns de ret;els
verhoogd. Later bleek dat de 4e grand pas bereikt
kon worden bij 600 AP. Zoals u zult bemerken ligt de fout niet bij mij maar bij

-

zeer

informatie

waarop hij anmoorde "500 AP". Dus toen ik di t vernam heb ik mijn scores

rollenspel "Het oog des Meesters". Lid worden was een fluitje van een cent,maar
in het V001"ll'00rd van hot blad werd ook de "MORGENSTER" genoemd.
Alvorens
een beslissing te nemen,zou
ik graag wat informatie willen ontvangen
over jouw blade Ik denk hierbij aan;oplage,santal
bIz., hoe vaak: het blad verschijnt
enz. Vermeld ook hoe ik eventueel een los numrnerkan bestellen.
Tot slot van rekening zou ik willen zegcen,datik het goed vind dnt jij ,naast
"KOBOLD" besloten hebt om een fantasy-tijdschrift op te richten. Het is een
gebeuren
zoveel
mogelijk
"gepromoot"
wordt.
goode zaak: dat het fantasy
Het is te hopen dat beide bladen hunweg naar het grote publiek lullen vinden.
Met vriendelijke groet
R. Hartman Tiel.

hiervoor

dnt het aIle

Dan is er de rubriek

Beste
bestuurders
van Avonturie,
mij is ter ore gckomen dat ik voor het gerecht zal moeten verschijnen,omdat
ik
te vroeg de titel
4e grand
heb GEKREGEN. Aangezien
ik het veel te druk heb met
het re~den ven mijn geliefde Avonturie
kan ik niet voor het gerecht verschijnen.
Maar ik ge,.,fu araag schriftelijk
tekst
en ui tleg
over
di t J,::ISVERSTAND.
Toen
ik met twae
bevriende
avonturiers in een ruine was doodde
ik met gevaar

Hopend op een gunstig en
spoedig antwoord,dank: ik u bij
voorbaat.
Hoogachtend
Marc Vanhoutte
Koekelare (Belgie).

-

het blad,het

op fantasy-gebied.

proefexemplaar.

Geaehte heer,mevrouw,
ik las dat er ook in Rotterdam een tijdschriftis verschenen n.L. de "I.iORGENSTER". Graag had ik- hierover
meerinformatie ontvangen.

Beste C,
Onlangs ontving
zoals
blad is

alles

ven

"Avonturijnse
we tenswaardigheden,wat ons een be~tje laat zien het wel en wee rond de middel
eeuwen. Het blad telt 20 bIz. maar we hopen op uitbreiding.
Wij zijn nu bezig
om met verkleiningen
te werken,zodat
er iets meer in het blad kan. En ja ik
kan nag wel meer op noemen maar je moet self maar een oordeel vellen over het

~~~J~Q3~<J1@QQ!.'.ijnheer,
graag wi! ik nadere

de inhoud

over

me~brengt.
Willen degene die een los
houden met de portokosten
die bedr~{;t

blade In het
nieuwo
nog to beetollon

janr

kost

een abonnement

F 30-,

CD

CD

- -

.

~
:J

gebeim uit bet" erlebe n .

bet
Deel 6.

Door R. v/der Sterren.
De uitgant;.

Nu

ik licht

had keek

zaten verschillende
ik de sterrenhemel

ik het

hol

eens

rond,

het

was

openingen
in. Hoog boven mijn
kon zien. Voor mij op de grond

menselijke
en twee waar niets menselijks
en se hadden ook vrij grote bekken. Het

een
hoord
lagen

7.eer grote

grot

en er

zat een gat waardoor
drie skeletten,
een

san zat. Hun schedels
waren lan~r.erekt
had veel weg van een krokodil,
zoiets

had ik nog nooit gezien. Verderop
in de grot moest een vuur gebrand hebben want
daar lag wat verkoold
hout. Ik ginr, er naar toe, en vond daar ook nog een
schild dat nof, in een redelijke
staat was. Ik ging de grot verder onderzoeken
maar vond verder niets. Ik nam het :naard en het schild en de rugzak, de dolk
stak ik in mi.in laars. Even stond ik beslnitenloos
te kijken nsar de openinr:un,
welke
nemen

van de vijf openingsn
moest ik in gasn? Ik besloot
om de opening
te
die recht voor de opening lag vanwaar
ik de grot binnen gekomen was.

Heel behoedzaag
ginr. ik de opening in. Het bleek een natuurlijke
gang te zijn
die heel licht omhoog liep. Denkend san de twee skeletten
die in de grot lagen
was ik extra voorzichtig
geworden.
~~
mijn voorzichtigheid
hield niet alte
veel in want ik moest wat te eten vinden anders hield ik het niet Ian/; meer
vol.

Ik voelde

mij

niet al te best van de honger,
ik liep dus snel door. Ha
60 gelopen
te hebben kwam ik bij een spli tsing. Hu kon il:
rechtdoor
of rechtsaf.
De gang rechtdoor
liep nog steeds wat ornnoog, de ganc.
naar rechts niet. Ik ging rechtdoor.
De gang gin!; slingerend
naar boven. lIoe

een meter of 50

-

lang ik in de gang liep wist ik niet, hij kwam weer bij een splitsin~
uit.
1i~
nu liep hij naar links of naar rec~ts en niet meer omhoog. Wat stond mij
nu te doen. Ik wist niet meer wat noord,oost,zuid
of west was. Dan maar naar
links, deze gang was maar kort en liep dood, hij hield op bij een grote' hoo~
stene!':. Toen hoorde ik 1'n de verte achter mij een santal vreemde geluiden.
Onmiddelijk
doofde ik mijn fakkel en verborg mij achter de hoop stenen. Ha een
tijdje geluisterd
te hebben,
en niets meer hoorde kwam ik weer te voorschijn
en probeerde
nijn faY~el weer san te maken. Wat een meevaller,
het lukte direct.
Behoedze2r. lier ik de gang weer terug en kwam zonder problemen
weer bij de
splitsing,
en Ginc,rechtdoor.
Na een eind gelopen
te hebben
langGereJ:te grot waar ik water hoorde stromen.
Ik luisterde

kwam de gang in een
of er nog andere

geluiden
te horer. waren, maar dat was niet het geval. Dan ~~ar op het geluid
van het water'sf.
Ik kwac. bij een waterval
die voor de o:eninr. in de grot n~~
benp.d~n stortte.
Vlakbij de waterval
p,ekomen ondekte
ik dat aan de zijkant van
de waterval
een opening waa. Ik wilde eerst wat drinken
en hield mijn handen in
het water, el1 dronk eerst een heel Klein beetje. \let water smaakte heerlijk
fris en deed ~j
goed. Ik werd bruut onderbroken
door een knorrend
geluid achter mij. II: dradde
mij om en voor mij stond een Klein wild z"i,;nt,;e, ik dacht
maar san een dine, eten. Na het gedood te hehben at ik het rouw op. Ret was
niet lekker maar het stilde wel ~jn
honf,er. Ik gin" weer naar de waterval
en
keek er lcnCDheen
naar buiten.
Er lier een pad nanr
dween. Eernt onderzocht
ik de grot of daar nor, wat
Dan maar naar b~iten. Cp dat moment kwam er ieta 09
en trok instiru:tief mijn zwaard, dat was maar goed

beneden dat in een bos verte vinden was, er was niets.
mij af, 1k draaide mij om
ook want
vanuit mijn oog-

hoek zac ik iets Cli~eDds
op mij afkomen.
Ik kon nof, net het VOO~Terp
ontwijken en =
achteren
sprinGen.
In een oObVlenl;...I~lld
ilt de si tuatie onder controlle.
Voo. mij stond een wezen dat mij san de skeletten
deed denken die in
de eerste grot lagen. Ik mosst mij uit alle macht verdedigen,
onze wapens
kletterde
onophoudelijk
tegsn elkaar, het we zen kon zeer goed met zijn wapen
overweg

en duong

mij

tegen

de wand

van

(\1.f

de grot.
iiio>rd
t vervolgd.

CD

(j)

I

BG':;
14
cor

15

;,
80

SLOTEN EN VALLEN UITSCIL\KELE!h
aanvangswaardel 1
Basisvoorwaarden: SH 10,BH 12 (BGW mag

kan zich bij mv 4 boven water
houden.
85 Kan zich met een last van 200

niet hoger dar BH stijgen~.
LichtlDO,T,DW.
Normaal: A.

en F~ 4 boven water houden.
'.'iat gaa.t een =-"1d toch vlug,zo ben je een "j.;OaGEiIST~n"aan het
kan je al ac-~ de voleende aflevering
beginnen. l~r
hallo d~~r
met het vervolG op de uitbreidingsregels.
Verleden maand heb ik
tabel besproken,ik
wou nu iets dieper inga~n op de begaafdheden

afdruJc;;en,zo
zijn we dan neer
de begaafdheidszelf.

Dear elke held een eigen systeem heeft om zijn bORaafdheden op te bouwen,en elke
begaafdheidaan bepaalde eisen moet voldoen,hebik de beschrijving
van iederc
DO D Doler.
T D Tovenaar.
held afgekort. A - Avonturier. S D Strijder.
DR = Druide.
P = Priester.
E = Elf.
W = Woudelf.D~ = Dwerc:.
LICHAJIELIJKE BEGAAFDHEDEJI.
Daar het bier om puur lichamelijke bekwaamheden gB&t,mag een held zijn be~a~fdheden ~ deze kategorie,maar met twee BP verhogen bij het bereiken van eon hogere gra~.d.
Werpen en,schieten:
Napenloos gevechtl
a'111v'l1l,.swanrd 0: 2
aanV8l1€STm.a.rde
I 5 (A,S,DiV);3 (T,E)
Basisvoorwaarden
voor het verhogen
Basisvoorwa-,rden
voor het verhogen
van
van deze bega.afdheid I BH 11, LK 12.
deze begaRfdheid:
BH 12.
Lichtl DO,DR,W,S.
Licht: S,DO,E,W.
Norma.a.l: DW.
Normaal:A,DiV,DR.

Zwaarl T.

Zwaar: A,T,E.
Deze bee~~dheid
is gebaseerd
op
de inzet V~"1 pure lichaamskracht.

Deze

de
werp en sChietwapens om te
Ook hierbij geldt bij een
de 9 een toes lag op de Ell
aftrek boven de 11.

De regels voor deze gevechten
worden nog nader toegelicht.
Bij he~en
met een waarde van9-11,
zijn
de re~ls
onveranderd.
Is de score onder de 9 dan komt
er een

aanvangswaarde:2
Rasisvoorwaarden
deze
beg~~fdheidl

toeslae, bij

( voorbeoldl becaafdheidswaarde 6,
BH proef + 3),bij
waarden boven
de ll'vol£;t
een aftrek,(voorbeeld:
fdheidn~.rde

Klimmen:
MnvMgSwn:rde:

15,

van dezc

-

BH proef

4).

4

Rasi~voorwanrden

Lichtl

voor

hct

verhogen

:BH 1l,LK

9.

Licht:
S,DO,D".; ,A.
Norma'll:
ro'.
7.WB..'1r:T.E,DR.

en

vollen do meeste
~n:mr om te belc.lirnmen,

niet

hier

hooft

d~"1

ook

vor norden afc:elecd.

geen

proef

Anders wordt

beklimmen
van bergen
1.tEo';5TER bepaal
t of
de klimpartij
moeilijk
of makkelijk
is. Bij hele zware klimpartijen
kan
hij b.v. eon klimproef
+ 10 eisen.
En is het te bekUnunen
object lang
of hoog, lean bij di t om de 10 m
het

bij

of muren.

eisen.

het

om met

gann.
waarde

onder
proef en een

kan

voor het verhogen
BH 11,LK

van

9.

A,T,E,S.

~

2
3

eon

~
0
5

4

10

5
6
7
8

15
20
25
30

De

9
10

40
50

11
12
13

60
70
75

CD

held

zijn

90
95

18

100

Kar. zich

bij

BW 5 boven

houden.
Kan zich met eon last

water

ZW~ir:

van 200

en H~ 5 boven water houden.
Het

percentae,o-c:etal

geeft

ann tot wat

een held in stnnt is, 100 5~ Geldtvoor
18.
~en held in een harnas verdrinkt on -

middelijk.
De beg<>mdheid

'.

zwemmen word t aangevult
met het uithoudingsverwoffenvan de held.
Het uithoudingsvermogen ffeeftaan hoe

lc~C een held zich boven water

houden

~~.

Vl!IST!'.EGELIper UV punt kan een held
Bij Ki O.
~ich 1 SR boven water houden
Bij e.;n hoaere BW of a."1dere lasten vermindert de zwemduur:per If;1met 10 ~,~.

-

Dc

afstand

die een

zlfer.r..er
kan

doen. Het talent "sloten en vallen ui tschakelen" is vooralbedoelt voor solo
avonturen.

aflegffen

hro1.:t ook van bitt UV af.

5,E,iV,Da.

Di t talent
omvat het gebruik
van lopers
en andere werktuigen voor het openen
van deuren en kisten zo-ookde bekwaamheid om het gecompliceerde mechanismen
Vall vallen
te doorzien,endeze buiten
werking te zetten. HeIden der Ie GTaad
en een Bh van (8,9)
beginnen
het spel
met een BGiVvan O,terwijl
held en met
een BH van (12,13)
met een 007".
van 2
starten.
Tegen magische gezekerde sloten is dit talent nutteloos. De t~ST2R
kan byzonder goed afgesloten
deuren of
complexe
vall en afschermen door een
tOL'Blag op een begaafdheidsproef te

IGIOPE!h

,aanvangswaarde

I 3

~10

~~~Dfstand per UV-puntBiJ BW o. Basisvoorwaarden
voor het verhogen van
60m
van deze begaafdheid:
5H 10,BJI 12.
21-30
80m Voor iedereBW meer
BGWmag nietboven de BIIuitstijgen.
31-40
100m
reduceertde z~em1~chtl A,DO,DR,S.
41-50
110m
afstand met 1O~..
Normaall.T,mV.
51-60
120m
ZwaarIE,ll.
61
130m
In het leven van een held zijn er steeds
weer situaties
waardoor hij gedwongen
VOO;b:;ld:
een held metBGW 10 en UV 40
k~ .' 2000m ver zwe!!!!llen(40 x 100m - 400Om.,
wordt
di
t
talent
gebr1;1iken:
De meeste
gewone knopen gaante los
b1j BGN3,ma.ar
1'-"0

Zwaarl W,DW.
Met behulp van deze begaafdheid kan men
na~aan hoe goed een held zichin het water bewegen kan.

Romon en l~lders
helden

Ic.unst

DO,DR.

Norma~l:

Zo

bef,n:'.f'dhcid

omvat

Zwemmenl

de worp,die
het verschil tus~en de begaafdheidswaarde en 9 overbrupU.

beg!!

begaafdheid

16
17

zwemkunst

verbeterer.:

nietzllemmer.
I:an zich bij een BW 0 moei::=r.J
boven water houden.
Kan zich bij BN 0 goed boven
water houden.

50:,' daarvan

-

2000m

)

.

Hij

kan

boyan water houden
(40 x 5 min
'
1 0
50.' d a~an
lS u m1n.) .
RIJD::!!:
nnnvro1gsW[I,'lrde: 2
"

"

'

zich

-

100 min.

begaafdheid

Lichtl S,DO.
lIormatlll A,T,E.
Z
DR 'n DV
,..,..

1 BIl 12,LK

and ere

ingewikkelder

bij

het

de held

een hogere Bm'lnOdig. Deze begaafdheid

9.

SLUIPENI
aanvangsw

' 4
"e I

basi svoorwaarde 1 51! 10 BH 10.

,

ge leid t word t.

b.v.

omvat de Ic.unst correct te binden en 100
maken van knopp.n en zelfs het vennocen
om te bepalen welke knoop w!Ar gebruikt
kan worden.

Een held met een BGil van 2-4 kan zich slecht
en recht op een rijdier
houden,dat door een
B~ 1 bovc~

het

b e kli mmen van b e r gen, dan heeft

Bacisvoorwa'lrden voor het verhogen van

deze

"a..~1

Goed zwemmer,kan bij

wordt

200 min.;

Een he ld met BGW 12

Licht 1 DO,E.
'
ormaa ' ,DR'"
NIT
W S DW.
Zwanrl A
, Deze begaafdheidhoudt het besluipen
.

water blijven. Kan een bectje

i~ een volleerdruiter.

duiken.

Rijproeven moeten vooral afgelegd worden biJ van een tegenstander '
in of een jacht'
op
zware en stunt-manoeuvres.
Balanceren
Van
'
.h ' h t
"""
'
0bJect(
ree ),waar b1 j het dr""en
h d
11
sma e r1C e.A, e nemen van
1n ern:ssen,
rustingen
een minpunt
is. Een maliencalloperen
op onbegaanba:~ wegen of 1n stege9colder c:eeft een toeslag
van + 5, een
V~"1 een otad,loshandic: r1Jden enzovoort.
verbeterde
+10 en een harnas + 15.

Kan zich met een lastvan 100
en B~ 3 boven water houden.

Zeer

goede

duiker.

CD

GIToT£!! EI: DRANKJES

Algemene kennis: De begaafdheid
LSZElI ::;11:;';'!,~IJV":.IIis de bcsis v::.n aIle talenten,
zonder lezen en schrijven
geldt voor alle talenten
onder de noemer ALGE:$NE
KENNIS , dat zij hoogstens een BGW
van 4 mogen hebben. Pas als de BGW'lezen en
schrijven'
op 10 is gebracht,kan
de held zijn bega~fdheid naar keuze verhogen.
Lezen en schrijven:
aanvangswaarde:
0
Basisvoorwaarde:
SH 12,BII 10.
Licht: DO,T,E,D\1,A.
Normanl: W,S.
ZWAAR:DR.
Men denkt dat lezen en schrijven
vanzelfsprekend
is,maar in Avonturie is

dat niet het geval. Dicnovereenkomstig
beginnen zij hun loopbaan als analfabeet en moeten zich moeizaam ke~nis
vergaren in de schriftl~de.
Bij een
BGWvan 4 ken een held eenvoudige
zinnen

vormen.

Bij

een

BGIT van

10

byzonder

kan hij volledig
lezen en schrijven,
(Avonturijns
is grammatikaal zeer eenvoudig).

2

aanvangswaarde:

Basisvoorwaarden;
SH 10,BH 10.
Licht: DO.D~.~.S.
Normaal: E,'I.~i1.
Zwaar: T.
~et deze beg8P£dheid kunnen niet vcrgiftigde
en niet ceinfecteerde
wonden
worden behandelt.
Snijen steekwo~den
verstuikingrn,breukcn
enz. De pat1ent
voelt een duidelijl:e
v~rzachting
en
ontvangt LP terug (~ntal
gelijk aan
halve BG~ van de helende).
tlislukt de
proef den verslechterd
de verwonding
met 1 D+2 SP. Een heelverzoek
kan
m&,r een keel' per epeeldag ondernomen
worden.
HEELFLANTEN

gecompliseerd

is

-

vele

~

\
J
I

I

VI!IDEl!:

aanvangswar~e: 2
Basisvoorwaarde: SH 12.
Licht: DO.DR',E.
Normanl: T.A.
ZWaaT: S.Di"I.
Dit talent geeft de kans ann.of een held
een benodigde heelplent
herkent.wanneer
hij hem kan gebruiken en wanneer niet.
Een held vindt pae no het lukken van
de proef en een half uur intensief
zoeken het gezochte kruid. De proef
wordt door de l.iEESTEilin hot geheicf
ui tgevoerd. I,;islukt de proef dan vind t
de held mogelij::erlTijze
andere niet
heilzame of zelfs giftige
kruiden die
als twee druppels water op het gezochte
kruid lijkt.

SH 12,

@

SH 12. BH 12.

DO;.1.
lIorruJ.al: DR,E.

ter.en-

ZWa:".r

: A,

S . T , ]};';

biedt de held de mogelijkheid om heilzame tincturen
en tegengiffen to brouwen. Gesloogde gebrouwde
dran1:en werken zoals de overeenkomstiae heeltalent
aangeeft.zonder
dat
bier wepr een proef sedaan hoeft te
worden.
BASIS

DER

PHYSICAl

1I..~vanr:s"e.'1.rde:

0

SH 11.

B~sicvoorwaarde:

Lic.,t:DO.DW.A.
110=1:
DR.S.
Zua::.r:

T ,'Ii,E.

Dit talent omvat de wetenschap van
di~Gen zoals de hevelwerkinG of een
t~:cl.
Het ill niet mocrelijk een functionerend
mecbaniek op te bouwen zonder
te becrijpen
hoe de werking hier van is.
V;::R!-IOGIIIG

Lichto

BGIT
1
J
11

J

HER BEGAAFDHEDEN

10
20
30
50
70
100
130
160
200
240
290
340
400
450
520
580
660

DA
1

;

1
1

5
10

4
5
6
7
8
9
10
11
12
1;
11.
15
16
17
18

1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
5
6
6
6

15
25
35
50
65
80
100
120
145
170
200
225
260
290
330

Zware begaafdheid
OOW BP DA
1
1
10
2
1
20
3
1
40
4
2
60
5
2 100
6
3 140
7
3
200
8
4
260
9
5
320
10
5
400
11
6
480
12
6
580
13
7
680
14
7
800
15
8
900
16
9 1040
17
9 1160
18 10 1320
VOORBEELD:

bO[':II:\:fdheid

BP
1

:>

DA

.

dit talent

3GW mag niet

boven BGW,IEE:LPLANTEN
VINDENstijgen.
Licht: DO,T,DR.
Normaal: 11.D'i/.
Zwoor: A.S,E.
Het hoofdgevaaT wsarin een held zich
kan bevinden is een snelle doed in eon
gevecht of een langzame lijdensweg
door wondkoorts en andere infectien.
Het is de hoofdopgave van een heler.
infeeties
te bestrijden
en ZO een oncnhinderde genezing te bewerkstellir.en.
Succesvolle
sanwending van dit talent
g~eft lD6+1 LP per Avonturische
dug
terug.
Talen BEillimSElI:
aanvangswaarde:
0
Basisvoorwaarde:
SH 12.
Licht: DO,E.DW.A.
Normaal: T.\'i.S.
Zwsar: DR.
I;isschien
heeft u zich wel afaevranr,c1
WAAromzoveel avonturieren
dezelfde
tool spreken. Dat komt eenvoudir, doordnt het NJEUW-AVON'i'URIJNSCII
door de
kooplieden vnn het keizerrijk
in aIle
hoeken van Avonturie is meegevoerd.
Evenwel zijn er nog talrijke
andere
talen in Avonturie.en
wanneer u eens
verre rei zen onderneemt.zult
u alleen
"bewapend" met IIIEUW-AVONT[JI!IJ!;SGII
in
grote moeilijkheden
komen. Omdit te
vermijden heeft u de mOBelijkheid, u~
tBlenkennis
te verbeteren.

!o!EDICIJI1I:N BROUWElI:
aa-nvenGsw~'ll'de:
0
3adsvoorvraarden:

begaafdheid

BGW
BP
112
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
2
10
3
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
7
17
7
18
8

Licht:

giffen. worden Q~j een te ho~ doserinr
zelf gif - wordt bij een worp die meer
dan 2 hoger is dan de OO~.de patient
vergiftigd
(lD6 SP).
KOORTSEN INFECTIES BEHANDEL~:'!:

WONDEN
BEHAJIDELEil:
aanvangsw~~e:

GIF NEUTRALISEREN:
oonvangswaarde:
0
Basisvoorwa'lrde:
SH 12, ro';/ mag niet
uitstijgen
boven 0011 lIE;;;LPLAir.-:ilVI;::':: '.
Licht: DO,T.
lIormuJ.l: A.DR,W.
Zwoor: S,E.D~.
Dit talent omvat de wetenschap yon t~gen~if~en onder d~ heelkruiden.
hun tn~bereiding
en hun toepassing.
SuccesvolIe toepassing
van dit talent heft de
werking van een gif in de loop van 1-6
ronden Tolledig Ope Omdat d'eze heelkunst

I

Normale

BROU.'/EU:

aan~~sswp.ardc: 0
Ea.sisvoorwaarde:
SH 12.BH 12.
Licht: DO.T.
NOIr:"~\1: DH.E.W.
zwa.ar: A,S.DI/.
Dit talent geeft de held de gelesenheid om vcrscheidene
nuttige
dranken.
lJ..'1.CXr,oedaunken
van de MEESTER. te
bromren.
Tovenaars
met een BGWvan
tenDinste
15 kunnen toverdranken
en
el~~ers
brouwen.
Voor het maken van
wepenbalsem
is een DGi"Ivan 18 noodzakelijk.

een strijder

gaafdheid
verhogen.moet

De

dus

- 195 DA

65+80

menselijke

nis
blad

1+1+1-3

worden
Ook

dat
de
is bij

ik niet

nogal

een

zijn
begaafdheden
I.-:isschien komt

niet

even.

@

op
begrijpt

jc

en

en

in
is

het

50

+

je

gedaan

goden
ik de

miss

chien

omda t de priesysteem
en zoo
priester

later.
het
allemaal
over.maar
bel

ken-

de

lIovember

priester
nerf,ens
de begaafdheden.

ingewikkeld

heeft.ret
diverse
Daarom
beschrijf

wikkeld

BP

begoofdheden

beschreven.

opgeval1en
beschreven

ster

be-

zijn

betalen.

del' natuur

di t heb

die

"RIJDEN" van 6 na'U' 9 wi!

even

',:el inge-

ala
of

en

je

i~ts

schrijf

DOOI JIPE!

. ,

V~rhal~n uit midd~n':fIard~

.

i.

,-. - '-'~
Het is goed toeven

..
~

!f

if
..

'

-------Je or;.(;evin..;, de se.1i tterc.1uC' n~.-

tuur, de vele

Ii eve vrienden;
dit alles kan inspirerend
werken op hen die behc~t
zijn met een diehterlijke
geest. Het is geen wonder dat er op vele avonden in
de grote zeal altijd
wel iernand i~ die een gcdieht voordraagt
of een balade zin..t,
strijdavonturen
vertelt
of de harp bespeelt.
Bet is eehter niet alleen de elven voorbehouden om praehtigc,
spannende of leuk.
ontroerende
verzen te maken.
oak dwercen doen dat grang. Er was eens een gezelschap dw~rr.en wat op perl ,in,

-

I ~ent.
om een De
draak
te verslsan.werden
Elkezelfs
dwergmeegedragen
van dit gczelse~~p
bespeeldc
instrumenten
op de quecste.
Van een
harp in~tru
tot tro~

I

t.

en flui
Ook hobbi ts 1IL:~a.kten,
en maken, verzcn. Het rode boek bevat al een a?.J1kl vc..'1

if

.deze verzen. Een veel groter aantal staat eehter op los"e bladen,
laehteloos
neergezet
of in de kantlijn
slordig opgesehreven.

..

Verzen van hobbits hebben over het algemeen twee dingen gemeen; Ze tonon een
.'IIet
voorliefde
voor vreemde woorden en voor lcunstjes met rijrn en mctrw:!.
verswat ik hier voor u wil neersehrijven
is volgens de hobbit Sam Gewissics

i
.

!f

schijnbear

~-

~~~

o. -

6

,-=- A:I~~

- 0':- door:

Het verha~l van Beren en Luthien heeft op hem, begrijperlijkerwijs,
grate ind~:
gcmazkt. Ret is ook ~~n van onze schoonste liederen.
1~
er is naar mijn mening maRr ~~n pleats in t~dden-Aarde wear mens,elf,
dwerg of hobbit
het fijnst
kiln genieten
van gezangen,en dat is Imladris.
Ach Imladris, wear ik al vele eeuwen vertoef in het bijzijn van mijn liefste
verwantc Silm~.
Ik vreat, mij af hoe het hsar gant. Zij is twee maanden geleden vertrokken
in
gezelschap van een santal dappere vriendinnen.
Zij sprak over ecn queeste
"s:pecia.~l voor hot vrouwelijke
deel van de levenden". Onverwacht was zij vcrtrokken en ik...Ach,
ik was u san het vertellen
over het verhaal en dichtkunst.
Wat zal ik u vervelen met mijn verdriet
en onzekerheid.
t~r ik mis ha.~r. Ik
mis haar vrolijke
lach, haar frisse verschijning,
haar onstuimigc enthousiasme,
h&~ kop~iaheid.
Ik mis hoar gratie en de warmte die zij mij geoft. Ik heb el
een besluit
genom~n. Als we binnen twee weken nog niets vanhazrhebben vcmorne~,
reis ik h~~x achternn.
Desnoods alleen.

-

I

if
if
..
..

Olifant

Grijs

als een muis,

groot

als

een

huis,

neus
als een slang,
gedreun van belan!;
als ik stamp door het gras
bomen bars ten als glas.
Twee hooms in mijn bek,
door het zuiden ik trek
met flaporen wijd.
Sinds onheuglijke
tijd
stamp ik alma~r rond,
lig nooit op de grond,
ook stervend niet, want
ik ben do olifant.
'T

grootst

-

.~.
t
r
~.
r,~
(.

vanallemaal,

oud, hoog als een ssal.
Wie rnij ooit zag epn keor
vergeet mij geen dag meer.
Als je me nooit ziet
dan denk jet ik besta niot,
Ik ben de oude olifant,
altijd
ambulant.

!f

Op deze manier gaven de hobbits hun ontzag voor het immens grote dier weC'r.
Zeker als we er van ui tgaan dat hobbi ts liever aan de haard zi tten dan dat zi,i

. op

~

avontuur

gaan,

moeten

wij

ons

kunnen

voorstellen

wat voor

eon GCweldire

bc-

tekenis de ontrnoeting met de olifanten
voor Sam Gewissies had. Het gedieht re?er over; wie mij ooit zag, vergeet mij gecn d~.
lOokde respectabele
Bilbo Balinas schreer.
lIij heeft een tijd GCwerkt Il<~n~i.;r
!~:!1oires en hij heeft de aude sindnrijnse
en quenieanse liedteksten
1>~stu-Jr('rt.

@

~

!f

,

~
~

I
~
!\'
~

Bombadil". (Uitgeverij spectI"Ullj
- red.)

'

Dillin
!f

traditioneel
in de Gouw. Bet handelt ovrr de olifant.
Or het moment dat Sam in
de oorlog om de ring met een dergelijk
beest wordt geeonfronteerd
herin.'1ert hij
zich het gedicht.
"Dat moest een olifant
zijn,in
onze teal,Mumakil".
Dezelfde Sam heert trouwens een flink santal gedic!1ten verzn.melt en,na:,r vor
luidt,gesehreven.
Ze zijn terug te vinden in de bundel "De avonturen van Tom

..

,

in de tninen

van IrJadris.

- 01

@

~~~
/~~~~

0G

De rietdel:ker.

6

r, van der slerren

De rietdc;:j:('r
is cen C1l1.!1
die bij h:Jizen,
da;;e~ v"n riet

mllllkt. TegFm"oerdJ..

kOr:Jt het :1ie.. zoveel
meer voa:'.
'!et riet
wo,.:it 1:'.':;ne'Jell bi.; ~rote
rietvI'i<i£'''.
Vroec.er wD.::'en het nntuurlijke
velden.
n:a:tr tp'l'"e:1IYoorJil' ""rden
de velde..
';.<."geler:d.
:'~'U" \Tilt ie en doet cell riet<lel:.:er?
ill't riet
w"!'dt [:esnedp.1I e" VIl., dp
bladeren
or.tcllan
ell {Jebundelt.
1,.en stnpelt
de bUlidels 01' een grote
1100: en chL
noemt men eon riet::li.;t.
Als het riet
dan goed droQ,- is kar. "'en het ,.ebruikp:;.
Een rietdek::er
=kt
de bUlldels =-'1 de onderkllnt
gelfj,:
en zor;.t
dat de bossen Jm tot 1,7:;1:. lanc- zi~n,
die lanf,'er sijn
worden aa!'! de onderkant
nf/<esneden. Jlu zijn
de bossen
klaar
voor gebruik.
Voor een d~ van een nor!:lllle boerderij
heeft
de rietdekker
3000 tot 4000 bossen
nOdir.
Ri£'tdekkers
zijn
lllti,j::
met minica::.l
2iJ1>_'1,de del:ker
en de knecht.
iJe knp.c!:t is de cenl:' die bi;:n2 niet
or het d~. Gc.."lt,hi.i IOooi t het riet
naar de !Mn die (.1' het d'lk staat.fict
dh': is
iteI:1.~akt va:' lr tte.'1. Tefen\Toordi,;
le(;t mer. er dal.:rannen
op. Je rietdekker
led
een aantll::' oosse.'1 naast
ell:aa.r,
van benede.'1 na!lr bove!1. :,:et de rietpa."l
kloDt
hij het riet
ir. de ,iuiste
diafonale
lijn.
En maakt het vast met "ilfetene~.

j)iewilf,etenen
l:ol:le.'1Va!1 de knot of treunrilgpn,

die

tener. "orden

PFf.N

eerstI'"£'-

droo,i!
e:1 als UP rietdekker
ze d/ll1 nodiI'" heeft
dall "orden
7.e {)PKool:t. ,Ioar
het kol:er. 170rde:: de tenen "eer soerel
en als de ten(>11 dan "eer droof
zi,in
zi t £.lles rnuurvast.
:Jc rietdekl:er
"eritt
0,; ee!1 soort
sehraal'" die a.a.!! het d'C:.
han-t.
liet vaet r.;nke~ van de tenen r.allt r.:et de nanl".
<;i,; prikt
ee!1 Gat !:Ict de
r:oot,daar
lane!' r.llat de Mnld en met het twijICi.izer
IIlllLlt lIi,i dp teen "eer na1'.boven en vlechi.
het ui teinde
er door hpen.

II

f)E~

'~'

.

/-;.~-

;B6~TI?f1i~

Lieve vrienden van het om"
nearaanleiding van talloze vragen van spelers die het naadje van de kous willen weten zoals: "Hoe ziet Avonturie er eigenlijk
uit","l'Iat
kost een pa.~rd"?
"Zijn er goden in Avonturie- en soja welke? "Zijn er priesters,Keizers
o~ I:onin.-en"? "Vlelke "apens en rustingen mag een ieder eebruiken"?
"Itlijn held heeft zoeven het bl~"lsroer uitffevonden- hoeveel TP heeft een bla.~sroer"? enz. en7..
D~~om was ik maar al te gau" bereid,ons
'Avonturisch
archief'
te plunderen en
alle geheimen van het continent
aa.n het licht te brengen.
In deze maandelijkse
rubriek tracht ~~STER TURGONeen tip van de sluier op te
liehten.
HET ONTSTAANVA!! AVO~ITURIE
vcrhalen,sagen,overleverinffCn.
Eens was het land vlak soals
een pannekoek
in een pan. Oneindig
ver kon men
naar alle
kanten
kijken,over
steppen,weiden
en wouden,nergens
verhief
zich e~n
berg,die
de kijker
het uitzicht
ontnam. Herders
met hun reusaehtiBC
kuddes die
een frisse
weide opzoehten,kwarnon
altijd
goed ann. Geen hoef struikelde
in eon
rotsachtige
spleet,en
geen dier
ging verloren
bij het oversteken
van snelstrornendo rivieren,omdat
selfs
een brede rivier
het water niet
met enormo kracht
liet
b~(;

stromen. ~ie
te 7.ijn voor

met zijn dieren near een andere weide wilde gaan,hoefde
niet
ruzie met een buurman,omdat
hot land enorm groot was. Het was
onvoorstelbaar eroot.
Het "eer was het hole ja.a.rdoor mooi. Een lichte bries
streek altijd door het gras en over de boomtoppen,de
zon scheen warm,maar
niet
te heet,en s'naehts als de mensen in hun hutten
sliepen,regende
het. Esnmaal

per jaar kwarnde winter,en

woordig,eindeloos
Nee,eon

milde

duurde

dertig da.gen. Geen winter
zoals
tecendie mens en dier bijna ton gronde rie~t.

precies

en met een vrieskou

vriendelijke winter,die het land teder met een witte deken bedekt".

lIet "as een goede winter,die
de bomen ertoe brachten,vruchten
M11 hun takken
draaen,en
de dieren op het idee braehten,sich
een vette buik te eten en een
\Ta.a.rdevolle

tt.

te laten groeien. In so'n winter was het een eenoegen
om te
bracht meer buit in het dorp,dande familiekon verteren.
Alle mensen waren rijk,zodat er geen dieven
en sehurken waren.
Zo was het toen,en zo kon het nu ook nog zijn,alsniet LISKA de wolvin,naar de
menson was gekomen. LISKA was z"art als ds naeht self,groot als een beer en had

ja.gen,en

~~

~

pels

de jager

=
een :dlveren oog,dnt midden in hMr voorhoofd zat. Zo had een bnik ala een
pel:elvat,en
de menoen zap,en metepn,dat LISKA drachtig wao. "Ik heb een droa<-'
pla...'lts voor de nacht nodig,ik ben '!Ier gelopen en ben moe" had LIm:.:. tot de mnsen ff07.eGd. VAE,een vriendelijke
pa.a.rdenherdorin,nam de wolvin in ha.ar hut op
en Gnf Imar een plaatan.an het wur. Het WI1Sdo plants wa.a.r l.iADA,
VAESzoon,
gcwoonlijk sliep,en
tiADA"as verontwa.a.rdigt dat hij sijn plnatasf moest st[k~.
regen in,totdathij volToomie liop hij het huia uit en stapte de nnchtolijke
ledig doorweoktwas. Toon hij do hut weer betrod-de morgenbrok juist ar~- zag
hij twee welpen,die naast de "olvin eliepen.De beide "olfsjonBCndroeffen
een
vncht van puur goud. Zoietshod IllDAnog nooit cesien. Eer hij wist "at hij de d,
h.:1d hij de beide welpen gepokt,om se mee te nemen. lIij wou ze voorzichzelf
hebben,geen mens mocht hun schoonheid zien. Net had MADA de hut vorlaten,ofdo
wolfsjongen begonnen kla.gelijk
te jammeren.U1t de hut klonkeen geknor wa.a.rvcn
de bomen sidderde en de a.a.rde
beafde. MADA kreeg een enorme angst,enweer ha...~dcld~ hij zonder eerst goed na te denken.
Hij sloeg de welpen met hun koppen tegen
elkanr,en
meteen hield het gejammer op. Doeh nu was LISKA uit de hut gekomen.

@

~~t har-r zilveron
oog staarde
welp hield. Zij deed een stap

zij r~A
in zijn

@

ann,die in iedere hand een levonsloze
richting,en
de jonge
man zonk voor hear

--

op een 1:.I1ie. "';:at hcb je l11et mijn Icinderen

woordde niet.

Toen

LISY.A weer

"ed(!,"".n"vroer

i,ISK.\,r.:an.r . A.)/, aT!t -

sprak,was haar stem als het kreunen van een eilc,

die een stormwind breekt.
"Dese dag zullen jullie
mensen nooit vergeten,want
ik
zal mijn vader GORFANG
en mijn broers van deze daad vertellen". Daa.rmeedraaide
de zwarte wolvin sich om en draafde weg. Snel was zij in de verte verduenen.
Een maand later keerde zij terug,en met haar kwamen GORFAIIG,ROTSCIf:,'EIF,REI::;::;Gr......
en al de andere hemelwolven-want
so heetten de zwarte wolven van de nacht.
LIm~ was groot,maar
zij leek wel een stofkorrel
in vergelijking
met haar vader
en haar broers.
De hemel werd duister,toen
zij kwamen en een maand lanG het
land verwoesten. Zij vraten het land met hun tanden,die groter dan rotsblm~en
waren. Van alle kanten Icwamen zij en beten stuk voor stuk in de bodem. Zij ploC'{;den het hele land om,zodat bomen onder en rotsen boven kwamen,en lieten het ZO
als het was. Zo ontstonden bergen,rivieren,meren
en de zeeen. Van het oude land
bleef een erbarmelijke
rest dat op een sout brouwsel.drijft,dnt
niemand drink en
lean. Waar de wolven 2ich voor een dag te rusten hadden ecle[.d,daqr
was het land
verbrand.
Tot op de dag van vandaag groeit er Geen boom meer. De zon br~~d fel
o~ Cebieden die eens vruchtbare
weiden waren. Nadat de wolven zich een maP.nd
lanG hadden uitgeleefd,keerden
sij terug in hun rijk,vanwaar
de mensen nacht
voor nacht uit hun zilveren
ogen bekeken worden. De beide dode welpon echter,
lef,den zij op een zilveren
schaal,die
iedere nacht san de hemel staat en de
mensen aan het vergrijp van MADAherinnert.
Geluklcig is het !,:tJJATEKE:,; so heet
de zilveren
schaal san de hemel
slechts
een keer in de maand hele~~l
te zien,
als hij dan helemaal rond san de hemel staat,is
het wolfsnaeht.
Dan veranderen
~ensen in wolven en vallen vrienden of buren san. En de echte wolven roepen

-

-

het

~~ATEKEN

san,sodat

sij

dese

nacht

onverslaanbaar

zijn.

Tot

nu toe

i~ Geen

mens op het idee gekomen bij het MADATEKENop een wolf te jar;en. 'ilie slim is
sluit
zich op een wolfsnachtop in zijn hut,en komt er pas dan ~eer uit als de
zon hoog sande hemel staat.
Zo luidt het scheppingsverhaal
nivees lant vertellen.(Nivezen
van Avonturiewoont.)
Vraagt

men een bewoner van dorre

woestijn
GO vader

GCkneed

van Avonturie,tenminste,als
mc~ hnM door enn
zijn een nomadischherdersvolk,datin het noo~!en

.

"rustplaatsen

van "olven"

naar de sanvan~ van aIle dingen,dan
van aIle bergen,dieren,monsters,mensen

heeft

van een deegmengsel van

zand

zal

en

in de Avonturijnse

hij rsstullah
en planten,die
zijn
eigen bloed

prijzen,de
hij
op een

TOT DE VOLGENDEllAAND.

stre~dag

literatureluurs
~eer V~ de p~xtij. lie vond het seer vervelend ~at ik in de voriae
afleverinb
van de MORGENSTER geen bijdrage heb kunnen leveren,maar de griep had mij in
h&~r ban. Het was voor mij een grote
teleurstellina
dat ilc niet
in st~~twas u
de bespreking van "lIevelen van Avalon"te kunnen laten lezen.
Maar ook nu zit het niet mee. Op de avond dat
wilde i~~everen
bleek mijn script onvindbaar,

ik mijn copy
zodat ilc in

bij de hoofdredacte~r
een nieuw

allereil

stuk voor u moost schrijven.
Het is mij blijlcb~'\r
nog niet gegund ecn tipje
t~r "ees gerust.
Is hetniet
van de nevelsluier
van Avalon op te mogen lichten.
deze maand, dan toeheen volgende. Avalon zal trouwens in twae delen gesplitst
r.orden want de info~tie
bleek iets te omvangrijk om in Mn iJCRGE11STEa
af te
drukken.

Zelfs

in de nieuwe

Dezemaandwilik u laten
GOtiteld

versie

genieten

met

vcrkleinde

van een artilcel

teksten.

van A~~emarie van Ewyck,

FANTASY.

"Er was eens een sprookje... En toen heette het nog sproke of mythe of legende
een onderverdeling
die ilcop school nOb geleerd heb in de literatuurles
maar
die niet zoveel zegt over de inhoud,meer over de geest
van mijn tijd,omdat
ze
in feite
neerlcomtop een verdeling in rangen en standen.
Immers:de legendew~s een verhaalrond bijbelsefiguren,de heilige
familic,
en in tweedeechelonde heiligen en zaligen die geschiedenisGP-wijsdaarop vol,den. ~wthen waren feitelijlcdeselfde verhalen, maar dan rondo~ andere goden dan
god, en met helden inplaats van santen...Het
standsverschil
tussen
on~e eieer.
eniGe god en de valse
bedenksels
van anderen.
De sproken,daar
was men
tuuxgoed,
de mondelinge

restjes van een oud culdie knoestige
booren

het over eens,waren
de laatste
overlevering
van wonderverhalen

elkaar vertelden onder een pijpje,in
het donker rond een sch&~el houtvuur.
~
sprokengingenhAAl diep.
Onderzoelcers
bezwijmden
bijlcans
over de diepte
van
die sproken en haaldennuffig de neus op voor de later tgcschrevent,zogeheten
cultuursprookjes,die niet met de wortels in bloed en bode~ stonden.
Jla,foei,
een opzettelijk bedacht verhaal: net als antiquairs ooit meewarie neerzacen
0;
Biedcrmeier,Jugendstil en Art DAco; en kijlc se nu eens.
Alles
verandert
gclukkig.
Hocwel,niet altijd ten goede. Het sprookje, ooit de sproke ven het yolk wa~ri~
gevoelene,angst
en hoop werden uitgedrulct,werd langzamerhand steeds verrier
afceslepen
en van zeceincskracht
ontd!k=. Daar heeft dc tijdgeest van de vori(:r>
en voor-vorige eeuw ook geducht schuld aan.

De ratio~listen

van de verlichting

hndden niets

te schaften

met dat metafy-

sische,dat
niet
tastb~xr
en zichtbaar
was-en bovendien
v~nuit het volk kHam.
De mest kleefde
er nog aan,nee: De Victorianen,
dodelijk
benauwd voor wnt n~~r
onfatsoen
neigde, knipten va~ig
aIle verwijzinr,en near seksualiteit
uit
het
bonte weefsel. AIleen de dood lieten zij sta~n, want daaraan geloofden ze in
die tijd nog wel.
VoornaDelijk
als straf en angstwekkend
noodlot,
maar
eeuw verwijderde
vervolgens
met een moedc;evende lach
en kwel vertegenwoordigde
en zo werd do veelkleurice

toch.
Onze optimistische
alles wat dood en ko~er
mantel van het wonder-

vcrhanl,v~rlenipt,

net nog een

dichtgenaaid
met eufemismen,een
GTauwe opgelapte
overj~s,
afdankertje
voor de kinderen
als jo de zoom wet innam. Waar
mee worden opgescheept.
die volwassenen
zich te kort cedaan door het wonderverhaal
te

leuk

kinderen
niet
En wat hebben

verbnnnen naar de kinderkamer

@)

als iets dat

@

se

eigenlijk

ontgroeid

waren.

i~~

H~t sprookje
bleef over,vel
over been. De reu=en dip. bergen uitrukten
wortel
om elkaar en de angstige
mensen eromheen
te verpletteren,werden
lobbesen
die trenen met tuiten huildenzo groot als dorpsvijvertjes-

bij de
o~~ndi,e
wanneer

ze grootmoeders
boerenwoninkje
hadden vertrapt-bij
ongeluk natuurlijk.
Elven
waren niet lancer sehitterende
maehtswezens,
meesters
van tijd en beehoocelinc,
listice vijanden
en moedige
krijgers.
Ze werden onder een glazen stolp gezct
als breekbare
geslaehtsloze
wezentjes
ter grootte
van insekten,
die in bloemkelkjes
huisden en dauwdroppeltjes
dronken.
Lief, lief, suikerlief.
Dwerc.en,
de geheimzinnige
heersers
over het rijk onder de aarde, meesters
van delfstoffer.
en mijnen en duistere
gangen,waren
koddige
buikmannetjes
geworden
m~t belletjes
op hun kapoetsjes
en zonder woningJ'roblemen
want paddestoelen
genoeg.
Aeh en de heksen,
de grote tovenaressen
van de natuur-nu
kruidenvrouwtjesdie
in hun onsehuld
meer wisten dan de farmaeeutisehe
industrie;
niets is er over
van de erotisehe
maeht, de hartstoeht
van Frau
Holle of Frau Venus,die
jonc.e
~~cn
lokte ~,r
haP~ toverpaleis
en ze,inderdsad,'opvrat',
maar dan niet
door ze eerst in de oven te braden!
Alleen

het

vingertje

dat

Hans-van

Grietje

door

de

tralies

moet

steken,

herinne~t

dear nog san, ~~r
wel allemaal
in het nette.
Wee, 0 wee, de preutse Vietorianen,
de ongelovige
rationalisten;
en nTaak,
r.elden en heksen,
op de verkleffers,
de verkoddigaards
en kleineerders
v~
rijk,
eeuw.

I
i

1~
uit
wat

de Antonnen

alles

Pieek,

verandert

de Poortvlieters

celukkig.

En ook

en vooral

wel

de vorige eeuw waren al een bewuste
vlees op de botten te brengen,
meer

eens

poging
figuur

de Disneys

ten goede.

van

onze

0
uw

droeve

De eultuursprookjes

het uitgemergelde
sprookje
weer
en inhoud te geven. En in anze

1

tijd is het de fantasy,
beter
verh~~l weer tot volwassenheid
I

1
t

genaamd de Adult-Fantasy,
heeft gebraeht.

die

het fantastisehe

Opr~euw worden hartstoeht,angst,hoop,liefde
en godsgevoel
uitgebeeld
in veelkleurige
wonderbaarlijke
gedasnten,
die een andere maar even CCldige metafoor
v~~ ons menszijn
bieden als de meest realistisehe
doeu-roman.
Adult-Fantasy
is het nu- of ook wel Sword & Soreeryom iets aan te geven v~
elecenten
die er vrijwcl altijd in terug te vinden zijn"

(

A

Suivre)

h
,.'~
~ ,-

,
@)
" . ~"'t'J.~"
"
~""i

~~

