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De IIlIORG'.3iS'l'3R"
,maandblad voor Fantasy-Jiefhobbers,
is ecn nict corrunerciele ui tgave van "PAJ..,AN'11IR".
Hcofdredacteur:
Cor Herben.
Redactie:
Hinus van der sterren.
Ron J:ioreel.
Ed Doorn.
Ed Achtpoot.
'I
Lay-out door de redactie.
.Contactadres:
Cor Herben
'Rosestraat
1005
3071 AL Rotterdam
4853121
TEL: 010

.....

~

.
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De redactie
inzendingen
Oplage:

behoudt zich het
te TIeiaeren.

recht

voor

f2- (+ fl,20 portokosten).
fiO- (in 1986).
direct
na ontvangst geregistrenrJ.
twoe woken voordat het eerato nummer

. NabostollingC'n

ovor do oorsto nUllunors kunnon word0n
codnan door f3,20 ovor to makcn op rokeninp,TIumm0rs

80 66 56 468 vro1 UOVoroni~lo Sp~~rbank t.n.v.
~l.C. Horban. Vormo1c1da..'l.rbij de naam IhIORG.Lo;NSTER"
mot do maand van vorschijnina.
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Vrienden en vriendinnen,
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100 stwcs.

Een 10s nummer kost
Een abonnement kost
Abonnementen worden
Hot duurt on.'joveor
i.n de bus li'gt.
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I

er heerste op onze redactie
een vreselijke chaos. Het volgende was cr namelijk
&an de hand. Ed Achtpoot had ontzettend
de hik en omdat hij alle acht zijn poten
steeds vol had met papieren leek het hier af en toe op cen fuif waar grove confetti
gebruikt werd om het geheel een feeetelijker
aanzien te gcven.
Bij het halen van de koffie bleef ik haken achter het vloerkleed,
lanceerde
hierbij de kopjes met het hete vocht, dat gelukkig door Ron opgevangen werd, want
anders was het over het nieuwe buro gegaan. Hij was hierdoor zo blij dat hij
luidruchtig
een vreugdedans van plezier maakte. Rinus was in deze heisa zijn
sigaret kwijt. Al gauw werd hij gevonden onder een berg papier die Ed Achtpoot
daar had neer laten dwarrelen. Hoog laaiden de vlammen op en het plafond werd
steeds zwarter.
In paniek hadden wij het snal geblust met het eerate dat wij in
onze handen kregen. Spartelend en happend lagen onze zeven goudvisaen op de vloer.
Als gekken lagen wij op de grond en graaiden in het rondo Terwijl wij met onze
knie~n de plavuizen opwreven werd de deur geopend en daar stapte hij binnenl
''Ila110, mijn naam is Ed." zei hij. ''Nou en?" zei FodAchtpoot, "Wat dan nog?"
''Kan ik misschien komen helpen?".
"Ja' " bruldcn wij dIe vicr in koor.
Vijf lijven krioelden
in het veel te kleine redactie-kamertje,
en prompt stootte
Ron zijn donkerbruine
krullekop.
Ik hoorde hem vloeken en kon een kreunende lach
niet onderdrukken.
Hij trapte naar aohteren en ik kreunde verder, daarbij over
mijn neus wrijvend. "Ha ha, je haar is verkleurd."
snikte nu ook Rinus. En inderdaad
was het blonde haar van Ron door ue zwarte koffie een tint donkerder geworden.
"Dan moet je maar melk in je koffie doen." kraaide Ed Achtpoot op een been met in
iedere poot een goudvis. "Ach barstl"
zei Ron en ging het onderkomen van de goudvissen vullen.
De binnengekomen Ed stond er een beetje verdwBasd bij te kijken
en zeil "Jullie
zijn ook gauw aangebrand, zeg." Di twas dus te veel! Ed A., Rinus
en ik keken net naar de overblijfselen
van het binnenbrandje...
Schuddebuikend van
het lachen lagen wij over elkaar heen, waarbij Ed A. de goudvissen weer liet ontsnappen.
zag onze

Het leek net of ze meelachten.
Ron kwam binnen
met het gevulde bakje,
rood aange.lopen
gezichten,
dacht dat wij nog steeds
om hem moesten
lachen

en smeet toen het koude water in onze richting.

Zo maakten

wij kennis

met Ed,

Ed Doorn om preciee te zijn. Wijhebben in hem een perfect medewerker voor de
totstandkoming
van de "MORGENSTER"
gevonden. HiJ heeft de task van corrector
op zich genomen. Ondanks deze puinhoop ziJn we er toch nog in geslaagd een nieuwe
aflevering
van de "MORGENSTER"
te fabriceren.
Deze maand een bijdrage van Eric Neeleman over computer-adventures.
Uitbreidingsregels
door de dorpsgek.
Verhalen uit Midden-Larde door DUlin.
Avonturijnse Wetenswaardigheden en Het geheim uit het verleden door R.v.d. sterren.
De pen des meesters door Turgon.
Literatureluure
door Ron Moreel.

.

Op zaterdag 8 november organiseert
''Thanatos'' een fantasy-conventie
in Den Haag,
plaats van bet gebeuren is sporthal
"Zuidhage" op de Beresteinlaan
in Den Haag.
Aanvang 9.30 uur tot 19.00 uur. Te bereiken met tram 8 en 9, of bus 25, 27 en 129.
Er is nog steede een kaart op A2 formaat en in het Nederlands te bestellen
bij
de redaot1ea stort 112,50 op rekening van Verenigde Spaarbank nr. 80 66 56 468
t.n.v.
P.C. Herben onder vermelding van "landkaart".
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bet

gebeim ltit bet \'erleOen .

Jee17.
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Door ~. v/d Sterre~
j~

'~e~tn ~~r::i:~ct.~0',
ik l:.:.s met veel genoer:en de rubrick
"Avonturi.inoe
wetenowlIJ\rdiL:ho<lon".
,10t
,,-in,> dezo maa.ncl over hot boroer> kolenbnmdor,ik
las het en cllloht h1j aaij ~lJlf
',':=rvoor
clo(:t die man dat nu? umdo.t ik dacht clat ik oo.o.r overtieen
~olozen h:w.
las ik het nog oon keor,mllnr
tot mijn I'roto vorhaz1ng
Ylerdt dit lIiet vermuld.
watvoornut
Ik vindt
d:.:.t als jo eon boroor> besprockt
jo oak moet vertollon
di t helJft.
\.ij makon ook hout"kool
in do 011en ho.urd thuie.

J.I'.v.

flet

houtskool

~Ierd gebruikt

als

brandoto1'
omdat hot
do b:.;.rbocue.
fout ::;oodgoma:lk t hubt.

Oijon.

lo.ng blenr

cloolon,

Het Viordt te::;enwoordiL: gobruiktbij
lk

hoop

d",t

ik hiormeo

mijn

~

1!1I1US.

Geachte Avonturijncn,
.:ra.fra heeft er genoog V:J.t1d,.t 'j keor por woek cio hondenvnngor voor do dour
uta..'!.t on heoft daurom een lIiouwe nawn (l.(\n,(onomon, nwnelijk Tjondlll'.
Wo.e

6OLokonci

'l'jorulo.r.
'W'o

nMIII veor

oon Ilrlvoonno

i1'oktokkol.
1111\101'-

Booto i,orJotll,
l:o!'tYlol~ nl'On, alo or 10 LII n10uwu u1 t 1\0111\Vnn hCtt OlJ!4 ,Inl\ 10 \.IIIt JlUU vol/:"11I1
ju.::u' l~)u'{ in J.ir rt/.!a.l'rU.
.W, Ul' loLa u1tkomL,AJ.:J.
Deato C. uorben,
i;:~elf
bun een vp.rwoed "\JOG :J!.;:>ri~~~;S'j'~:n:>"lIpolor on hob zolf twao holdon.
over de avonLuur-uitbrei\.lingoregols
blj
1:,3 in "Y.G]Jl;LD" dat ik informntie
leon krij(jp.l1.
U.C. Groenostoin

11:

u

Amsterdam.
Beste I.i.C.
Do uitbrcidinGsrc~els
dut je i nr~1dde15

een

worden uitgebreid
I'roel'nummcr hebt

in ons blad
ontvarJcon.

~cpubliceert.

Wij hopen

GOllchto,
uit h"t blud "KOB"LO" heb ik vo1'nomcn dut in jul1ie
bInd de "!.IOHGE!I~'l':;H"
b<:(.:onnen in If.ot hot l'ubl1ceren
van d,) ui tbreidin(;sregelo.
Ik zou zeer blij
zljn
indien
jullie
mij 00 uitbreidingarocelo
kunnen bozorgon,teb~n
vergoodinB
natuurlijk.
Ludo Govaers
Belgie.
Hesto
Hlijf

. ...:.aar toch ::reeg ik de kans a. nern te overwinnen en doodde hem. .Jaarna Gin"
ik naar bui ten en volgde het pac' :laar het bos.
Daar kwam ik zonder verderc
probler.1en
=
en ginB' het bos L'. :'Iadat ik een heel eind het pad gevol.:-d ha'
zag il\ eon stu.'.; verder
een open plek.
Alt!1ans,
dot leek zo, want il-: za.r de.ar
veel licht;
.Je zon sc'1een daar direkt
o~ de gron,;.
::eel behoedze.a::; lie,
L er
op sf te~7i~1 ik mij tussen de bOuen verbor6en
hield.
Bij de open plek ~~fekOJ::en bleei
il: even verbijsterd
staa!1 kijke!1,
wa!1t midden or- de open ple~: sto:'..,
een e!1Orr.l otandbeeld
van een reuzendraa.l<.
!!et beeld was geheel
van goud e:-: sat
vol "-et edo1atenen.
Je ogen waren enonJe robijnen;
zulke grote
had ik nOG !1coi~
gezien.
Voer het beela
stond een altaar,
en daarvoor
st~nd een wezer. Cehul~ iD
een fou,,:-ee1
i)"ewaad. Verscl1ilIenae
wezens lagen op hun knieen
0:; de gron~.
Ze .:aron a11e=1
in het groenc-rijl
~ekleed.
In het midden Va!l het voetstlli:
kar.
ii: een GI'OO~ rond gat ..ien,
rondo;.. ,.et beeld
stonder.
verschillenae
sonalen
~'.et
vruc~'te21 e~~ anGere etenso;;nc.r. Je ;::a~~ :.n het 50udrele
,.~e\'lA.addraaide
ZiC'1 0::1.
Daardoor
J:on il: zijn Gesic:;t
zien.
!let leek van die afstand
0;; een menselij::
Gezio',t.
:Jat ste1de
:::ij een klein
beetje
fferust.
'iet waren in e1,: geval ~..ensen.
::G ce!"'.lir.le '.ijd
st,nden
de rnensel~ 0]) en gincen
in te(:enoveri~estelde
ric:.tir.,:
net bOB in. \"0:: de ~~n in het f;oud~ele
.'"ewaad e;inr: het bos in. 1k bleef
no::een ti;.cje

1>0n to 'I'll r, :011,
tl~ lIeHrtjl'
01:, Ln vrUI~un
oj' do u\ Lhroldll1j(II!'II/:u]u
vnll hot OJ}U III l,n heL
llU1du 111tzl.JII,hoOVQo]
',10 kOIlLnn "n In won...
VOJ'lIl (bookvOriR
eLo.)"
Morloth, Bul/'iO,

tudo,
lazen

ontde!:i~::'rll:.

l:i,iken, .sin/: toen =

het beeld toe en bekce:: het van na:..erl1ij.

jlet \~a.s i~~':eI"l<W.Ci
van !!oud. Terwijl i;-: stonC te kijken n!'~'11
ik wat Va.'1!Iet ete!:
dat eroij 10.,:'. ,iet fruit kende ik niet, r.1M.r i1et smaakte goej. £1' stan' 001: no,
een tar:'.:' tlt't oe een of a:1aere Vlijn. Daa.r :1a..'11
ik oak Vlat van. :iu voeld" 1:; r.1i.j
een st~: bo~er. Ik bekeek het gat in ~et voetstu~ eens van naderbi
~ ..~: oat
het beel': h01 Vias. Er liep een trap naar bovE'n. Ik keek near bove!'! e' za,- dat
;Iet da.ar EC:lt 'If.s. :.:et mijnzwaard in de hand ginr, ik ct;! tra~) o~. Helerne.~1
bove:- .:;e;:o:::'~naoorde> ii; ie:..R!1cipraten, maar ik hoorde :!Iaar elfn ste:.., er I:-.;~:..
,<;een a..v:t\':oo~. Iie 6inl' near de coorl)'p.n,- e:1 kee:: heel voorzic'lti,:
nl,).f!.rbin.'1en.
Jaar zat eo,; o\;(:e Llf!.~.II: LO:l::,.tte hem een jaar of 60 a 70. j!ij zat aaD een een.,.
vou~i-o t::Lfel. "ij VIas ool, heel eenvoudib' e:ekleecJ. lk stapte naar binnen.
Je man l:eo'; verscnrikt
op, spron;; van zi~n stoel en gin.<"nRAr een Ol)eniM' i:1
net beeld, die vol Gens mij de bek van de dr'J.a.J: lTooest zijn. Ik 70ei dat i;; ,,'''E'n
:lVn.:d in Ur! zi,. ~..d en dat i!: e.Eeen r.;nar een pa:.r vra,~e;. had. Je r.1a:"',
ble(':
. ;ij ';::l:,'.:oc'.l:':i.:;M-'1i:ijken. Ik liet hem ::io'1 do t ik het 60e:l bedoelde en ste.::
".ijn z..::':lI':" 'Ie'.:. De :.an vroer wie L wM en W~.t ik hie1' deed. II: zc:>idat ii:
~ola.nd vonS~itse heette en dat ik schipbre:.:k had c;eleden. Verder vcrtelde i;~
::.n het kort hoe iJ: OJI het eilarb gekomen was en wat ik zoal beleefd had.
je r..a!1kee:: naa.r mijn zwnard en zei dat dat het zwaard van zi,in vrie:1d w('.s die
in de f-TO''; r:eaood was. !lijzelf
was ontsnapt,
Ontdekte vervoll!ens dit beelJ en
k\7er:. te \'IO~en dat de bevolkin." van di t eila:Jd het aanbad. :!ij gin," erin '::o:;er:,
en Wu.'1..'loe:!'
het nu onweert spreekt hi.; tot de bewoners; maar zij kunnen he~;
niet versto.a.n. Daaro:n denken zij dnt hij hun god is, die in het beelJ is g:.'a.~
wonen. Vo.miav.r ook dat ete:1 en drinken. "'s avonds heal ik het naar binnen en
eenrnaa1 per week kor:.en zij nieuw voedsel brengen~ Ik vroeg hem wie die andere
wezens \7o.ren. "Die wezens dat zi.in kakakieken.
Het moet vroeger een soort
krol:odi::'len ceweest zijn. !;;aar ze zijn door de een of andere tovenaar tot
kakakiei:en or.Igetoverd om hem te hel1'9n 0;-' di t eiland.
Hij heert ook di t bee 1"
laten ~;eD.
Er zijn noe vele ruimtes in dit beeld wnar ik nog nooit geweest
ben; i;; durf niet zo best. IIIk vroeg her.; hoe lang hij al hier was. "Aeh so'n
/;0 lentes",
zei hij
Hij bood r:.ij nOt: wat eten en drinken aan en gaf mij :::1
~:at vree:.1c1 GevoI'r.lde sta.f. 1I!.:et deze staf kun je in aIle ruimtes komen van 01',
beelll, ala je dear zin in mocht hebben". Ik zei dat il: dat wel w:.lde
i10r:it vervol".ci.

.

CD

o

:!:i..; ..can zicn "'oor zijn kunst cnn
of etenbezorgen,bovensl~ppl~ats
d< en '.:erkt het kalmerend
op wilde
Hier

ben

ik ITeer.Eindelijk

kan

ik weer

verder

~ct

het

o~schrijvcn

begaafdheid

uit

handelingen

te doen

v:!tJ.!Oi::3!'~:

al
de
det

het

~oet

een

bekeringsPFoef

aflee~en.

En

red.Tet

ar-

~e

~egaafdhe~en

in de volgende

cateGorie

::!orr.le.a.l:

A ,.;t.

Z\1anx:
zich

snel

aan

te

passen

o~anffsvormen.

\1a:"xae

word

ergens

is

tiff is.

t
waar

Orndat

om

aan

Je

gehal

veera,

men
men

de

heer-

begaafdheidsals

de

taal

zich

dan

men

niet
volledig

ui tstraling.

OV:!urElJEN:
a::!JlvaneBVIaard e: 2
Basisvoorwa:'\rden:
SH 11, CH 10.
Licht:
DO, A,E,~.
!;ormaal:
T,ST.
Z,laarl
DR,D'.I.
Dit talent
geeft de held de kans,om
door

spraak-kunststukjes

en

praatjes,een

ander

doen wat hij

eigenlijk

~dl.
teeen

De held
zijn

hoger

moet

iets

te

helemaalniet

minstens

tegenstander

gladde
laten

1 SF

lang

aan-praten.

Lukt hem na deze tijd

een begaafd-

heids-proef,dan

hij

he eft

zijn

doel

zijn

:i.Jittalent

waar

niets

men

te

zoeken

OV';:RTUI

heeft,of

een neteliee

2
12,CH

10.

het

oV0rtuigen

zal zijn mening nict zo

sr.el ver~~ne-

I

).

L3G'":,D:::::

V":JTELL":~::

nan de priester
ga

ik

later

diep-

Het vertellen
van le~enden
een wereld
zoP.ls Avonturie
rol.

Het

zijn

speelt
een he

lesenden

MIIINEXU1IST:
aanvanzswaarde:4
Basisvoorwa::rden: SH lO,C!!
Licht:
DO,A,....
!Torna.e.l:

Zwaar
Dit

Eon held

S, E, 1),';

T,JR.
talent omvat

over

tc

op
laten

geeft

de st~~d

de held
van

d'? r:to:-:li,~::-

de hcmel-lich~~c~,

te kunnen bepalen welke richtinc ::i~
moeten.

(Als

zij

in

een

bcr,r?l~c

riC~-

tinffmoeten.)
KA!.RTEN TEIG!BN:
aanva..~gs1l'aarde:
2
Basisvoorwaarden:
SH lO,ER 12.
],icht:S,DO,)'.v.

iior!:'.aal: lJR,A.
Zwat!r: T,E,'.7.
Eieenlijk
is het heel moeilij;: om in
d: wiliJernis een accurate k~rt
te
tekenen. Aan de andere kant i~ hnt
weer

moeilijk

om

zich

te

verplaatsen

K~ten ~c-

zander een ~oede kaart.

horen dae.rom tot de belancrijkste
hulpmiddelen
van Lvonturijnsche
hel-

is. ~oemeer de proef mislul:t,des
meer

fouten

zitten

er

in

z~ jn

t~

k'1.~.rt.

Bij een mislukte
proef ceeft do '35Sr~
omschrijvin~en
v~~ de omecvin:.
~it talent geeft de held
ook de k"~s
om te ontdekker., dat een knnrt fouter.

:La.

.
de

kunst

het
andere
komen.

bevat. Behalve bij zelfgeteker.de
kaarten.
Voor zijn ei~en :'oute~
~en gewoonlijk blin~.
in

-

die

';IE::RVOC'T!SPE!

is

u::~:

a"nv:>.ngswaaree: 4
:1asisvoorwae,rde: S;I 12
Licht; ~O,A,:J:J,D'::.
~':ormael: \:;.

Zwaar: S,T,E.
Dit tdent geeft d held de ~ogelijL-

:

. +.rrctief

::!oet vnn tll vor~n ze, cn of
hij zijn stem of oun 1nnt~I~9nt
v:rhooat. Eon ronn.
~n~r.' r or mu~ikant is
een 1'T1J.t\~
1"0.1./10 I ..t
1/1 hrrbprcem
e"

talent

vaBe

een held roem brenr,en.

T,s,Jrl.
DR.

."n(hlll'"

(Ilier

er op in

l~~~ijke

ZJNGEN & j,:USICBRE:~:
a:lJlVan1;3Waaxd e: 4
Basisvoorwaarden:
SH 10,BR 11.
Licht: A,DC,E,',j.

hor..nhu1

is alleen

a.~v~~~swanrde:
3
Basisvoorwnarden:
SH 10,CH 10.
Licht: ~O,S,~R,~.
'~or:-"la:ll: E, m:/.
Zwaa.r: A,T.

van

10.

den. Zelfs
een held zonder het telert
"LEZEN :';N SCH:aIJY'::::" k~'1 een kp..art
lezen(wat blijft hpm p.ndersover;.
)e begaafdheidswa.ar.'!e
vl'.n "KA.:RT""~
T':JCENE::" bepaalt
hoe zuiver
e:n ;{P':':~;'

Licht: P.

voo:'be~our!en.
SH

middel

4

Dit talent

ren. Het aanwenden v~ dit talent
heeft tijd
nodig:,L. :::20 SF (!:!inste~s
5). :Ia aflooI'
van deze tijd voIgt
een
bogaP.fdhcidsproef.

Zwaar:

door

a"J':van.-swa,n.rd e: 3
<asiev,",C'.:r-,7aariJe: S'I 10

',1<0-;;
situ-

andersdenkenden door locische en sluitende ar5\JCentatie. Een terenst~~dcr

~orrnaal:

naken

"'h':I(~~R.:

~rorma.:ll: A,S,E,';;,J.:.
Zwaar: T,':JR.
tale!:t ~evat

o~vat

VC1'!,:c~j ,;~t.

~.r!:t

toe&e!:g

GE,'1 :

Basisvoo~7~rden:
Licht: DO.

talent

3asisvo~rwaarue:
sa 11.
Licht: JO,S,j;i.
'';o!'l,:::>~l: A,'.1.
Z\ia::.r: ~,JR,~.
..;i t tc.le:1t geeft de he:d de l:;:..~s
ec~ ~. it n~r w~arde ueten te schntten, ::xat als hij her.: wil verkopenhY
:~et met cen waardeloze prul op de

dan de CH score.

verscilaft

helpt hem zich uit
atie te kletsen.

Jit
mach-

op lichaamst~l
en

~oet verlaten

nooit

dit talent,maer
zijn
lcven
geiJe kunst
zich

te

lO,?~

T.

neid,aan

doler

annvancswaarde:

in "SLCYl'EN iN VAL-

bereikt.

~~vancswaarde:

DR, J':i.

Dit talent ornvatde mocelijkheid
sende

~ogen

Dit

:

5C!1...ATT~':I:

verliezer.

:JI?LO!:.\TIE:
aanv:t1lcsw~.rde: 2
Basisvoorvlaarden voor het verhocen
vandezebega"fdheid:
SH 10, CH 10.
Licht: JO,T,S,E.

Zwaar:

vp.n sch~ink,kleding en houding.

hi~ hier "-et e~~
d.:er6 te doen heeft, moet hij drie proeven succesvol afleggen.") Roudt steed=
deze regel aan ,rollensnel
p,aet voor dobbelen.
AIleen
een hulpeloze
!.~STS~
~elt
een spelronde
met regels en dObbelen,als
een speler juist een perfecte
oplossing
voor een probleem
gevonden heeft. Een voorbeeld
uit de p~aktijk:
Je hebt als I.:::::::ST::R een bijzondere
geniepige val geconstrueerdm&r
de ondankbue
helden werpen eenvoudigtoevalligeen steen op de ontslui ter. Een !SES'?::~.

Il:!I UITS::!IAJGLE!:", is een slecht

11.

~cnig

0~1erkenhs,~r

o~dat

die dan doet alsof er niets i& gebeurt, en een proef verl~

heeft

~1

DR.

::oI'l1l9f'.l:

: SR 10,BR

~~ormaal: A,T,~'\;.
Z\7s,:u-: S,DR.
Strijders
vcrachten

.~~entetie
van de speler wat schamel vindt, kan hij de held in de vo~m ven een
("«at met dit onzinnig gemurmel wil je een d\7erg
proef een tweede kans geven.
tot de Fr~ios-kultus
bekeren?
Hij valt op zijn rug va.~ het lec~en! :~
jij je
=in - de priester

5

Licht : A,JO,S,E,j,~d.

2

a.2J'1VJ.l1[7swaarde:

die een

cpeler ook reeel kan uitvoeren
(overreden,overtuigen,diplonatie
enz.) Voor
deze becaeSdheden
celdt, rollenspel
ff~t voor dobbel~~
! ~at betekent. Qat
speler (doo~ de mond van zijn held) probeert iemand te overtui&en.
Ale ~em
lukt, vervalt
de begattfdheidsproef
vanzelfsprekend.
!.Mr als de ;.::::EST~H de

1ER.TG::,::'EH:

aanvangswaarde:

Basisvoorwaarden
Licht: DO,E,'::.

menselijke
begaafdheden
de volcende
groep heeft ~et

~::::LRIC!ITIIIG

ergert

Basisvoorwaarden:

begaafdheidstabel.

Een

rnislukte proef

de dieren.

regels. ~r zijn mens en die het niet helemael begrijpen,wat
best begrijpelijl: i=.
Laten zij die het niet snappen hun vragen opsturen
of l~tcn zij even de telefoon pak!:en, dp.n wordt iedere vraag beantwoord.
!.:a.a.r
nu ga ill;weer verder ~et
de

~en

Qieren.

v,,~ d~ nieuTIe

?:::;-mI:" 0:::a T:;'UU:a Df T;'.If;';''''I.i! "r~ i[
\'iILDER!US.

zichzelf

ceslacht

heid
om het
weer voor hooestens
I? u!.'r
te voorspellen.
Bij
eeD misluktc
proe:'
blijkt
het weer precies het tegenove~-

.

ccstelde te zijn.
Deze proef moet dp
l:;;E3TO:it voor de he Id ui tvoeren
(,OK D:

BE3.u..."'D!CIDSPROEV~:N

":S.2L

-

RICHTING iC!UI.'"E1::E~:",:N "K,i).i1.T:2 T'Z ,lIEN",I.iOEn!! :JOCRDr. j.:E::~::r:'::n~;I';'G:::V(E.i(D
WORDEN.

".111'1c" ""rtlo +10;.

(8)

CD
jl

:

PLN{TENl'"'.!:~

"ormaal:
T,E.
Zwaar; l>R,W.
Het is a1gemeen
bekend dat vee1 ~Gn sen voelen dat zij w~rden badeGes1~n.
Het is een soort "ALAR:!" dat a.anceeft
dat iets niet zo is zaa1s h~t zijn

~v~~gswaarde: 4
3asisvocnraarde:

SH 11.

Licht: DO,Drt,'ii.
,;0=.0.1: T,E ,DW.
Zwa:,x: A,S.
~it talont is anders dan het talent
n~L:='k~}~n
Vnp-)~:ln.
~et bevat de kennis
of p1anten eetb~

zijn

of giftig,waar

welke p1~~ten
trel~ken enz.

het

4

e:

!;r=:ESTErt een

proef

do

geheim)
zij

11,BR

voor

iets

wil

dat

ODV~t

niet

al1een

het

bereidins

vor-

van

eet-

Licht:

het

,:-lJ-:::J="
en
!lclc1 het
~roef

hij

met

a.a.n drinkwater

de

"PLAN'EN
Z:::TTE:," k~~
hot

redden.

bezorgt'

komt.

~~n

Een

hp1d

-

een

ge1ukte

6enoeg

~eduid

~ceft

te

ou

die

een

over1even

l~racht

er

onder

V:J.LEN

ZE':i"'E!!:

l1jd

a.a.nvc..'1gs\'le.a.rd e I

hold

zonder

talont

de

held

nodig

goed

zit.

zijn

zetten,ook
ven

het

cevangfn

vr.neon

word

Onder
men

de
niot

tere

slachten

dieren.
t

van

dier

de

proberen

om

plaatsen.

12

uur

Pas

na

en

vos
een

kan

men

kijken

de

val

bevindt.

er

ge-

omgeving
12

vall

een

te

bereiden

begaa.fdheids-waarde

te

in

~e1k

hangt

dieren,zoa1s

dier

en

om
neer

af.
moet

voor

of

een

er

zich

ttls1ukt

een

Licht:

zien

is. :2n
een spoor

proef

m~t

het dier,mocht

verkeerd
hebben

1
mag

bij

niet

meer

of

afge1ecd

zijn

uit

dan

Radu1f

heeft

maand

ga

ik

een LE van 30 en een
bedr~gt

het

bewegingssysteem

is

over

de som v~n

het

krijgt

11.

beschrijven.

~or-

om

HUF

te

schatting

Et!"N

VP~

het

dier.

levenservc.ring0n

een kennie opgebouwd,wa~oor
dieren kennen.
.Je proC'f

dan ook -3.

LK van

nou dp.~hoor

r

t/ /f;"SJc/..N
V,('}WIi.I../fr,f"

B!J tJtt A(;.e ?

I
r
. ~O"o 0
0.' :'O~()
'0
~O

or n.

1

CD

3igenlijk

t~e:

i.EV''';::SEiiERGIE.

hij

gra.a.dverhoging.

S,J~,JO,.i)i'l.

gaat

41.

het op eEm geYec~t

bee1d

is voor e'?n elf
e:

het

.

UI7tIOUDINGS'lZR!.IOOE!!

Vo1gende

en door hun a.a.ngeboren nieuwsgieriSheid

UV,bezi tten.

kc..'1ze1is
is.
Oo~

uitvoert)

zijde meeste

Bc.sisvoorw=rde:
stijgen

E1fen

UITHOU.JP!GSVt:m.rOGEN,a!gekort

hele

DIE;ooJNJE:
~vangswaarde:
2
BasisvooTWa rden: I;;C
lC,CH 18.
(BeCa.o.fdheidswa.::>.rde
!Cas nie".; ::o~:r
:1:::.:--:
;,ro-score
zijn).
Licht:
DO,JR,',,;.
!lorIJ8.8l:
A,S,E.
~,,:,aa.r: T,J',V.
Jit talent omvat de wetenschap over
de eieren van Avonturie ,:mn 1cvenseewoonten,hun eventue1e geva.ar1ij;:hoid enz. Een gcs1B.8{"d" proef mfl<l:t
het moge1ijk
de reactie
van een dier
to beinv1oeden.Dat beteked AV en :l..

dig

ZESD3 ZI:ITUIG:

pQ~t

te

de

uitdraaien,da.1en
met 1 punt. Ben aie1ukte proef veroorzaakt het tegenovergeste1de,omdat
d3 held een volle-

proef met 6 punten verschi1,dan
heeft
er een te groot dier in de val gezeten en is de val stuk.

acnvangswaard

nodi[".

~oot

strijder

Zijn

V::u1

de

5

Het UIT"!::U..,P'GSV'::!e.:O::::;;,
is de waarde voor de lichamelijke
be1adbaarheid
v:'.n
een held. Zij speelt a1tijd een ro1 als er 1ichame1ijke
ins!,~~in~en
verricht

held

gro-

van

:':OE.J,:>:!.I('1!{:"D,CIIA.f.ISi'i-\,

voor het basis-suel,de

...,orden:
in een gevecht, bij tactisc'1ebewegingen,bij het zVlern
len enz.
Bij hot zwe::uner.
geeft zij aan,hoe1angeen held zich boven \';a.ter kc..'1:10ude~ c:'
~c.t voer afstand hij af1egt. Bij de tactische beweging ~anct de tijd die een
::told met hoge s!!e1h"dd
Te"l.~en ka'!.yal1 zijn UIT~CUDT'!GSV:;;'~::or;::::: af.
Ook hoevee1 aanvallen een held kan uitvoeren bij een UITVAL bepa~lt h~t DIT-

lynx,

wachttijd

of

on

een

o~

dat

of

af1eggen

moet

do

liERKE'r::_.:/"

niet
kwijt
hoo
oud

zien

mogelijkheid
1eJgen

proef

het
spoar
vastste11en

he~ft

kilometer

-

t.

de

a.a.n te

~~n

13ESTSR

2

omv~.t

volgen

de

Zrra :r: 'I',S.

j~chtva11en

te

zijn

Voorbee1d:

"SPORE:!

na

ei(;8nschap

WUJInGSVEiL~OOE!/

don (die

ik.sisvooI"NaardenlS.i10,BH 12.
Licht: DO,Dil.
Uorma 1: A,DR,S".';,
JH

talent

hiervaor

voedse1

voor ~~n dag. net genoeg is de hoe
voelj1eid

proef

De

spoor

Steeds
een

ta1enten

"VALLE!!
1even

de

S, jR ;;!.

"en held biedt zich voedse1 te v"r sch2£fen. B.V. welke insecten eetbaar

Orn een

held

Dus uv = LY.+ LE.

DO,E,:r;.

:lormea1:

V:JJI een

Dit zijn de eisen

zier.

natuurlijk

aanvangswaarde:
2
3asisvoonra.e.rden: SH 11,:>1-1
1C.

3w&o::.r: AtT.

hoe

held

te

is

doen.

bere p1anten,maar
ook de kennis over
andere coge1iJkheden
die de ~tuur

o~

een

hot

SPORE!;H:::RJC-::m:.::r:

en juiste

Geko!,po1d

3et

en LIC~J,~K?~C~T.

UITHOurJINGSVSx.:OG~,
geen
nieuwe
eigenschc.p,amtiat
a.1 bekende we.~rden: die van LIC~U;.:SKRA:::HT en

be1c..'1den
af1e~0en
(in

helden,orn

5 eigenschappen

~ige~chappen
zijn vo1doende om een held te karakteriseren en hem een persoonlijkhejds-profie1
te geven. ~et de uitbreidingsrege1s
is het gobruik van een
zesde eigenscha.pnoodzakelijk,?IL.
voor de taaiheid en doorzettingsvcrmocen
v :.
een held, kortom
het
UITHOU",)INGSV:,<1.:O::EiI.
Daarom
za1 een held
van nu af aan

11.

::>C,JR;.'I.

zijn

de

bomerken.

moge1ijk

ze1f
S~

~o~l:
S,A,E,~~.
~~~rx: T.
talent

kan

ook

BasisvoonraHrden:

zame1en

situatie

of

a.a.nvangswl!2Xd

~it

geva.ar1ijke

het

V!lID~::

VO::::!)SEL

Licht:

omhoog

in een

oorspronkelijke

3K~~~IG~ID

maet,en he..ft al vee1 he1den het leven
gered. Oak de heJ:den ui t Avonturie
bezitten
zo'n zesde zintuig,en
als ze

zij groeien,

grondwater

UIT~i CUDI :mSVj:;u.:0GE;1
')e

CD

TANGRAM
I;e Her:,,:t.
r.eraut is de bcn=inr: van een functionaris
ale v:>':>,',!!:. eerst in net J:lidaen v<:,,'
de l,e eeuw o,trcedt.
Daarvoor heette hij wel 'knape van wapenen','garcon'
of
'r,arzll."1'. Oos~"ronkelijk waren herr.uten kermisklanten
die de toern,>oien &-I'rei5den, bodedienste"
verrichtten
en als helpers of tolken o"tra:ien van de leiders
del' steeks',;clen.
.~.llenGs werden zij vaste bear..bten I:1et veel invloed en \?er::en
hun fur.ctics
in,~enoC1en door e.<le1l1jke personen. :.:ell kende drie e-raden, naf.'eli,jk
de 'konin-en del' wapenen', de eiRenlijke
'herauten'
en :1\;.n nelpers, de 'perseva."1ter.'. HC'rau'i;en waren r:erecntigd in vrede s
en oorlotrstijd
vrijelijk
ron~ '-~

-

reizen,
warcn dilJlor.18.tick
o!1schendbaar
en konden
gedc.a,:;d. ...Ie ::O::::'~1[e~~der Vla~enen besc~'li kten over

niet
voor het
ear. kG.~selarij

gerec;lt
wo!"':c;:
en een rel:cn'~

~a.'Jer, verlec;:::c:: ui t =
vn.n iun heel' wapens, controleerden
de aanspraken va.'!
"egadigden ei1 Gine,en van dezen de genealogie (afsta..:::ninr,) na, legden wa;enboel:eI1
BR-ntar re5istratie
van wapens en onderzochten c,evoerde blazoenen.
Zij waren
zeer

op::ie::bc.rencl

gel~leec

t:)et a~' tg::le:

~:-n.:""
en fraai

gebordut:ree

tabber i&

I eeJ1

tah,'(>rC
is een wi,'d, lan(;' neer'.a.;Ir;en;; I:1/l."1sbover.kleed !!let wijde mouwe:::.
lij dr"6~n dc.r.rbij een staf en een kroon als teken van waardigheid.
C:verice;1~
heeft he'; \':o:.rd i!eraut te:,;en-woordic slechts de betekenis
van bode of afkonji!.e.',
op 0: va:. ~ecstelijr.c
~eheurtcnisqen.

-~

'Z.AL

;/V

~ii*'"
~S~De."

@

G£o-"c~r£,

Lell

: :~rk v~n bovl1nst!l1lnue 7 fi~rcn vprnchillende
,robeer eerst het voorheeld eens.
Tocrleloe.

.1

e N..

o

vormen.

I
.

~tt

~

!t

!t
"..

Vel'hZllen

uit

midden-lIZlrd~

.,"'-

letters
least,
'wil dat zeggen dat mijn
bericht vanui t het Oude WoudImladris tijdig heeft
bereikt. Nadat ik u verteld heb van de queeste die-

.Als u deze

mijn geliefde
vcrvrante is
nog twee weken, in twijfel
doorgebracht
in de tuinen
Maar
ik moestwae.rin
gaan. Silme
ktlj~
de richting

gaan ondernemen, heb ik
mijn geest pijnigend,
van de verborgen vallei.
schreden
togen westwaarts,
en
haar genootschap
was

'. - c:~=

.,

~

vrereld die geheel

i

- .r"'-

'~@~

door:J.)illin-

vreemd was aan de mijne?

.
.

De deur

van het vertrek waarin ik mij bevond v/erd geopend.
De vrouw die binnenkwam deed mijn verbaziu,g nog

i
I

meer toenemen. Ik had altijd
gedacht dat mijn lieve
nicht de knapste vrouw van Uidden-Aarde was, maar
deze vrouw was zo onbeschrijfelijk
mooi. Zelfs de
vrouwe
van Lorien
zou waarqe
niet me~
haar begroette
te vergelijken
zijn.
"Goede
morgen,
Dulin"
zij

I
!

verdwenen.

~tt
.'

mij."Uw paden hebben u tot de drempel van onze stea

Onbewust van de tijd en afstand
heuvels aan de oostrand van het

bereikte
ik de grafOude Woud, de residentie

van Tom Bombadil en zijn schone vrouwe Goudbezie.
De nacht viel en het gekerm der Grafgeesten
deed mij
ontwaken uit mijn overpeinzingen.
Zij riepen mijn naam
en probeerden
mij te lokken, maar doden en ondoden
doen mijn ras niets.
Angst voor een dergelijk
verschijnsel kennen wij niet.lk
negeerde hen en trok het woud
in.
Na verloop van tijd zag ik eon flauw schijnsel.
Ik voelde dat 11ier sprake was van machten die de mijnen
ver te boven cince:'1. Ik had de oorsprong bereikt
van
alles wat met hoop uitstaande
had en mijn hart bloeide
op. De wanhoop en vermoeienis
van de reis vielen van
mij af als de sneeuw van de bergheliingen
in de warmte
van de voorjaarszon.
"Hier moet de ]':!eester van Woud, Water en lIeuvel wonen.
Een soort ocrgevoel vertelde
mij dat een der oudsten
hier tussen de levcnden moest zijn.
Ik hervond

mijn bewustzijno
Rond mij zag ik de muren
van een simpelc woning.Routen balken en een sober
maar smaD.kvol interieur.
Buiten scheen de zon en zoemden de bijen.
lIet murmelen van een beck drong tot mij
door en pas op dat ogenblik besefte ik dat er vreemde
dingen gaande wareno IIet was al najaar toen ik van
Imladris
vertrmk en toch waren hier nog, of weer,
bijen aktief
met het verzamelen van nectar.
\iaar was
ik? AIle gevoel van tijd en ruimte had ik verloren.
Was ik in eon tr~~ce geweest, of bevond ik mij in een

@

geleid".

Haar stem klonk honingzoet,
van dronkenheid

zich

van mij

eon.

\

vreemd

}

maa.kte. Ik. wist. Ik moest bij De Oudste en Zijn gade
zijn. Zelfs Elrond wist niet van 7,ijn bestaan.
1~
Hij was er ale Altijd.
Als iemand mij kon helpen moest Hij het wel zijn.
Het duurde niet lang of buiten klonk de opgetogen
stem die mij zo vertrouwd en ook zo nieuw voorbvam.
Ik zou die vrolijke
stem en het koddig gezongen lied
nooit meer vorgeteno
Ik kleedde mij en verliet
de woning. Buiten zou ik
Hem ontmoeten, als eerste van mijn geslacht.
JIij beantwoordde helemaal niet aan het beeld wat
ik mij van 'hPITlin oj ~ 1"ttele
ogenblikken had gevormd. Hij was klein en gekleed in helle maar zeer
vrolijke
kleuren.

\
f

gevoel

waardoor

~

!t

meester

"Ik weet nog hoe de eerste regendruppels
vielon.
Ik
heb de eerste eikels
zien groeien.
Ik was er al
voordat er elfen waren. Ik zag ook de mensen komen,
en de kleine lied en die mij Forn noemon. In het
westen noemt men mij Tom Bombadil en uw volk noemde
mij Iarwain Ben-adar.
~~
ik ben vergeten.
Ik, de
vadcrloze.
1fuar ik koester
geen v~ok. Iluvatar
weet
waar en waarom ik ben zoals ik ben. En ik ben er
als men mij nodig heeft voor hulp, raad of een
vergelijkbare
dienst.
En gi~, DUlin, wilt van mij
weten waar uw verwante Silm~ is. Hoe het gaat met
haar queeste.
Welnu, luister,
ik zal het u vertellen.~tt
Ruim twee manen geleden,
aan de rand van het woud...I1~

@.
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FANTASY OP DE COMPUTER?
Bij spelletjes op de computer wordt vaak in eerste
instantie aan schietspelletjes
gedacht waarbij
de
computerfreak
met een wilde blik in de ogen
voor
hat beeldscherm zit. Gelukkig kan het ook anders.
Heel
populair
zij
tegenwoordig
de
Computer
adventures. Adventures zijn vaak een soort fantasy
spelen waarbij de computer bepaalt wat de omgevinq
is waarin het spel zich afspeelt.
Je
krijgt
bijvoorbeeld op hat
beeldscherm
een
kamer
te zien.
Nu kun je die kamer
gaan
onderzoeken.
Door
middel
van
korte commando's
laat je aan de computer weten wat je wilt doen.
In dit
geval zou je b.v.
Examine
Room
kunnen
intikken
waarna
de computer
b.v.
zou
kunnen
antwoorden met There is a burG in the room.
Je kuntje
verplaatsen door b.v.
l70 Nest of iets
dergelijks
in te tikken.
Afhankelijk van hat
adventure kun je door middel van commando's dingen
onderzoeken~ aanraken~ weggooien~ bekijken~ opeten
etc.
De computer laat je dan weten of dat kan en als
het kan laat hij de volgende situatie
zien.
Door
het hele spel heen zitten allerlei aanwijzingen en
voorwerpen
verborgen.
Zo kun je bijvoorbeeld
in
hat
begin van het spel een sleutel vinden die
je
later
ergens nodig blijkt te hebben.
Als je die
sleutel dan niet meegenomen hebt moet je weer
van
voren af aan beginnen.
Boms
moet
je gevechten aangaan met monsters
of
raadsels oplossen om het einddoel ,het oplassen
van het
adventure,
te bereiken.
Dit soort computerspelen kun je natuurlijk
allasn
spelen
maar het is veel leuker om zo~
spel
met
twee of meer mensen cp te lassen.

Er kan overigens behoorlijk wat tijd in gaan
zitten. Soms duurt het maanden voor zo~ adventure
is opgelost. Het kan bij het oplossen van zo~
adventure handig zijn een kaart te tekenen van
aile situaties waar je in terecht komt.
Regelmatig
stellen
softwarefabrikanten
grote
prijzen
beschikbaar voor degene die een bepaald
adventure
het eerst oplost.
Je vindt
dan b.v.
na het oplossen
een telefoonnummer dat je op moet
bellen.
Wie als eerste belt krijgt dan een prijs.
Die prijzen zijn soms niet kinderachtig. Er is een
geval bekend waarbij de winnaar een staaf goud met
een waarde van een paar duizend gulden kreeg.

In Amerika is dit soort spelen een enorme
vooral onder liefhebbers van fantasy spelen.
E~.ILQ.9..9.~f:!

rage

k gn.1.fL.."tt:t;..§LL~.iJ..o..L

King's quest (Ridders)
Arthurian Britain (WO II)
Mindshaddow (Op een eiland)
The hobbit (Fantasy) The Hitchhikers guide to the
galaxy (Humor)
Borrowed Time (Hardboiled Detective)
Zork I en II (Fantasy~ridders~koningen
etc.)
De Sekte (Nederlandstalig)
Verder zijn aile Infocom (Softwarehuis) adventures
aan te bevelen.
Zoals je misschien al aan de titels
kunt zien
(;?n
.
kunnen
adventures
in allerlei
plaatsen
tijden en omgevingen plaats vinden.
.
De een speelt in de riddertijd~de ander op een
onbewoond eiland en weer een andere in een totaal
gefantaseerde omgeving.

@

@
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Als je engels n1et zo best is dan is er ook
een
nederlandse
fabrikant
die
nederlandstalige
adventures
maakt.
Dat is de f irma RADARSOFT
die
een prima adventure~
"DE SEKTE" ~ gemaakt heeft.
Ook het door vele fanta5yliefhebbe~s
gelezen
boek
"De HOBBIT" van J.,J.R. Tolkien is omgezet in een
adventure.
Het
spel wordt
kompleet
met
een
engelstalige
versie van DE HOBBIT
geleverd.
Het
bevat alles wat je van een geed computer adventure
mag verwac:hten.
Mooie
tekeningen
(Graphics
in
c:omputertermen)
~muziek en het verhaal is in z 'n waarde gelaten
In dit adventure speelt ook tijd een rol. Ais je
gedurende
een
bepaalde tijd niets
doet op een
plek
kan de situatie zich
ten
gunste
of ten
ongunste van jou ontwikkelen.

Als je een c:omputer hebt of een kennis
heeft
er
een is het best leuk om eens een avondje met zo 'n
adventure te stoeien.
Vooral voor de Commodore 64
zijn veel adventures geschreven.
Er zijn zelfs
set's
op de markt waarmee je je eigen adventures
kunt samensteIIen.
Ik hoop jullie een beetje nieuwsgierig
hebben.
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De volgende
bijdrage zal de bespreking
prachtiq Adventure~ "The F'awn"~ zijn.
Groetjes~
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Lieve vricJilion vnn het 0.),.;,

Gaat hetover hetontstaan van j;vonturie,aJ.thans

ook deze aflevering

voor meningen de verscbillende

levensvormen

over wat

er- op ita houde!),"

JIET ON'l'S'l'AA.N VAN AVONTUUIE

yerhtt.lp.n t sago",

ovorleveri.nr:en.
De dwcrgen
uit
hct
Koschcebergto
zullon
van Int.:erimm,do
ongelukkigo
slIIid vcrtellen.
Ingerimm
schiel'
ol' zijn awnbeeld
met ambachtelijke
sla..,"Cn eerst
hot
yolk
der
d~ergen.
Toen Ingerimm
7.ijnwork bekeek was hij overgelukkig. De dworgen
Ingerimm in zijn overawed nog
uaren hem voortreffelijk {;elukt.Doch nu wilde

bui tengewoonlijke
en verkreeg een

wezens scheppen.
onmeetbaar

Als ecn razende

bewerkte

groot vuur. De vlammon ~,'roeiden

~ingen
plotseling
door de schoorsteen
onderaardse
srnidse omhoo~,om
te zien

hij

zijnbla.asbal(:

en groeiden

-

en zij

omhoog. Toen ook steeg Ingerimm uit zijn
W/:1ter met het vuur gebeurde.
De vuurgloed

oms naar do homel getro~:ken on wllcht te op de smid. !Jot he.d Ingerillllll een stap
op de oppervlakte
gezet,of do homelglocd stale hom in de 9gen en in zijnhersens.
'~oen In.::crimm in zijn smidseterugkeerde,hn.d
hij hot verstand verloren.
En hij
begon

op zijn aamboeld met het smeden van wezens.
Doch alles wat hij prohem min ot meer. 'fotde ergerlijkste fouten behoorden de Roden,
de reuzen en de elfen. De velo dieren en monsen wa.rente verdragen,maar aIle
orks,ogers,trollen,rlraken
enzovoorts
had Ingerimm in volsl~n
krankzinnighcid

beerde

weor

mislukte

-

-

uit zijn ijzer ceslS/Jcn. Kortom,Ingerinun had een chaotiGche wereld c;eschapen.
Avontturie is
nanr uwergenmening
te wijten aan het werk van cen waanzinni~.
Ben Cel1.L1<:kice en gezonde wer,'dd vindt
man in de mijngangen
en onderanrdse
dorl'en VtlJl het dVlergenvolk.
Zo wordt de Lvonturische
schepping door de drlCrgen van
hot Koscht,eberate
van generatie 01'gencratie doorverteld. Ve dwcrgonstam die
woont in de uor~ clerduistornis vertelt het weer hoel anders.

ui t het miltdenrijk van Avonturie hi.er aan geloven,hun VIereld moet \/el door een
~vecht zijn ontstaan.
Bij do vredelievende
stammen zijn oel'-en scheppingsver~len bekend,waarin een huwelijk een rol speelt. De aardgodin had zich met de
hemelgod verbonden en uit de schoot van de godin ontsprong 0.1 het Avonturische
leven; ROl\<ira,de godin van de donder had dch met de watergeest
ingelaten,ssmen
ve~vekten zij de Avonturijnse wereld;W~ter en Vuur luWden het bed godeeld,en
vuur baarde Lucht en Land enzovoorts enzovoorts.
De meeat voorkomende menaelijke mythe is,dat de mensen daarin ala een jong yolk
b"3chreven worden,die lang TIlldo .,lfen en de iJwergen in !>vonturie ontatonden,
waarbij de draken en de dieren als de oudste wezena gelden. Eerst schiepen de
quasi in
coden een geslacht van reuzen,dan dc elfen en de dwergen,aansluitend

een serie vc.n mislukkingen

- de oger,trol,ork,goblin

vachten. Tot slot als bekroning op het work,de mensen.
Van het gcslacht Aer reuzen kan mon dikwijls lezen,dat
het zich tegen zijn schepper verzotte en zo do eerste oorlog deed ontstaan.
In hun goddelijke toorn hebben do scheppers de reuzen toen uitgeroeid.
Volgens een legende,die
bij de dV/ergon niet grang {;ehoor4 wordt,ontstonden
uit de maden die in het vlees van do
gevallen reuzen huisden,de eerste dv/ergen.
.
"tl deze mythen maken aanspraak de ware beschrijving
van het ontstaan van alle
dingen te zijn,en het staat de schrijver
niet toe een oordeel te vellen,tot
op
een punt miosehienl Ve volledige uitroeiing
van de reuzen kan niet op waarheid
bcrusten,omdat
wij over een geloofwaardig bcricht beschikken over het bestaan
vc.n minstens drie reuzen in Avonturie. .Hle drie leven ze in Orkland en hebben
het tot nu toe niet verlaten.
J.l onze vra60n lieten dch beantwoorden,ala
het
v-'rhaal von de draak Fuldigor klopte.
Fuldigor,die
zo groot als een borg is en
een woud uit duizendjarige
eiken op zijn rug draagt,was er'Dij toen alles begone
'.1ij zouden het hem kunnen vr~on.
Maar helaas is het nog niemand gelukt Fuldigor
in zijn schuilplaats
ergens diep in het ijzeren zwaard op te sporen.
van Avonturie s1jn. de. godonGolijkuoorti&~ verha~dn als do oerbeschrijving
wrhalen van di t continent.
1Joch om verwarring to voorkomon ga ill: do volgende IUII.8Jidin op cen paar vastst~e
feitenl
De Avonturische Geoi~afie.

:.

TOT DE VOWENDE

De clfen ho\,ben zich er nooi t voor Cei ntrefJ90erd hoe hun wereld i3 ontstaan.
~oij hekOlrJIu~r"n7.ich niet om wat was on \Vat moot kOlnen,en voor thoolo:-:ie hobben
~e

holem.'lltl

r.eon

is

Onder

ni()m~cI

der wereld hehben in onbekend,

die 110er naar gevrllLLr;d heeft.

di1 mOJ\oclijko

ur volk:lstw:unen ~.ijn.
beV/oners)

J.f..v.!ID...

tijd.

nf do orku on gol,l ins oon mElnin~ ovtJr hct ontstlllln
or

-

en andere monsters en boos-

konnen

bov/oners

va.n Avonturic

Do voorstellingon

wo (\1.

Al de andere

bootUll.n :.Ioveel

scheppinasvorhalen

van de IUvezon en de Novadis
overloveringen

.

op te rakelen

(de

hoeft

als

woestijngoen

:1in,ook
zijn niet aIle nchri.jvers he ken" Intereosant
is rnisschien do
".lct('I1nchappelijkc"
verklurinl'. die bi.1de wijzonop het grote eHand Uaraskan
ITljd verbroill in. Dav.rnan.r is do AvonturiBche wereld een fleschenk,do.t do god
nul' san zijn tweeline,bl'oer GrorHogeven heeft. lIij hull do wereld
ecn discusvormicc schijf - cevormdon 7.ijn brooder toegoworpen. En nu is de discus dr3aiend op 1'leCdoor het niets.
OmJllt Gror onein1lig
ver weg is k!ln het lang ouren
oor het conchenk zijn dool beroikt.
Als "hovdjo" voor de7.e theorie vooron do
!:al'n:;~mnilJcho
!;eloerden
de winden en (10 bUlUl vande zonaan,dio
hoLlonop do

-

cJrn.:lihmvecincen
van

de schijf taru/.: te vooren zijn.

In do h.::.ven:::
tad lJr!lbnk in hut ui torate zuiJsn vlln hot continent
is cen sekte
"io er VI.L1'l
overtuiCtl iu,dat do wcreld,vmurop Avonturic zich bovind,eon kogol io
dio om de zon dra:lit,wWlrvan zij een deol In. In Avonturie is er evenzo plaats
Yoor c:ulku VIurhool'den.

....

In hot oudc on hot nioulVo rijk !Iord in do tompelo hot verhll:\l vorteld vlln hot
(:l)VCCl1ttU:l3en Los de ocr-goden :;umudo Illlrd-ruuzin. Uit blocd,zweet en tranon
van Lon,dj~ bij het gr,vecht vloeid'1\ontstondon
/l1le krnnturon,mot
inbogrip Vl1n
do gOden,die nu het noodlot van Avonturio bosLollwllm. Als je het verhaal van hot
oudo en n"lcm:e rijklCElut (billl1onk.ort in d'j t hlad) beltrijp je vl!lnt'om beVioners
@

@
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De avonturier!J
rlcht~=heid

Gtervrm
zi;jn hier

',;r is s1 nils korte
tijd
,,:'t ,,(:rl~:mMe 0rkland.
houden.

(Ie Inn tete
de oorzaak

tijd
van.

bij

bosjp.s.

Roekclooshoid

sprako
van een massale
vercaderine
Lnrlt cen iener
di e 3trijv,'.nrdi.:;
i3

en on-

v~..n orkon
?iC~l paraat

Tijdens een vechtpartij
in herberB "de grijze draak" zijn ecn allntnl
dwergen en elfen cewond ger€k~t.
De oorzaak van rleze seher~teeline
is de al oude vete tussen het dwergenvolk en de elfen.
Be~oek de teMpel van de n~~loze

in
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IIZwaarden, en tovenarij.
De 'zwaarden' duiden aan dat de technolor:ie in de
verhalen op een bescheiden peil staat: niet veel verder dan zw~~rd'en pijl
en boog, en ::elden a.eresiever dM de blijde.
Zoals Tolkien zeet in zijn 1nleidinp, over hobbits,
in The Lord of the Rings: 'geen werktuigen ingewikkelder van ctructuur
dan rlie van een blaasbalg,
watermolen of weef~etouwl.
De structuur
van de rnaatschappij spoort daar meestal ook wel mee. Fantasy
speolt ::ioh doorgaans af tegen achtergroniten,
gemodelleerd naar KelUsche,
Romeinse, J'~ddeleeuwse of oude Vooraziatische
voorbeelden.
De feodale staat,
stadkoninkrijkjes,
losse stamverbandp.n, soms een keizerrijk
met een cimpele
structuur
(en meestal op ins torten want er moet tenslotte
iets te beleven
blijven)
Achter het steekwoord toverij gaat ook veel schnil.
Omte bep-innen heeft
magie in doze verhalen de 1'01 van de wetenschap overgenomen, wanneer we bovennatuurlijke
talent en voor oen ogenblik bij de magie betrekken.
Spreken of snel
v~rvoer over crate afstanden,
het verplaatsen
van ~ote objecten,
en het donnn
op afstand,
~orden bewerkstellied
door macie in plaats van door telefoon,
vliegtuig,
drijvonde kraan, dynnmiet of buskruit.
I~
dat is eigenlijk
maar oen ondorgeschikt
rolletje
voor het IDaRisch gebeuron-het
kan ve~l verstrekkonder
zijn. In de fantasy bestaan eodheden echt,
en het wemelt er, naast mngiers, van andere tussenpereonen
als priester
(en
priesteresoen),
monniken en druIden, heksenmpesters,
profeten en orAkels.
?;n die hobbcn hct makkelijker dan hedendaagse zielehorders
en relicrieuze mie'dela.~s.
Ze behoeven het tempelvo~t immers niot te brengen tot een innerlijke
verbetering van de mens, met mogelijk een beloning in het hiernamanls of een lll.stenverlichtincr
in een voleend loven. Nee, door hun tussenkomst brengon ze direc~e
vervulling
vnn wensen te weeg, razendsnello
bestraffing,
guIle rechtstreekso
beloning.
Wie denkt dat we hiermoe helemaal in luilekkerland
terecht zijn gekomon,
zonder enige band met de harde werkelijkheid,
waar immers alle~n de zon voor
niets oPaant, die heeft het toch mis.
Want teder rontasy-verhaal,
hoe triviaalook (en daar zijn er genoegvan)
Rehoorz~At aa.n de macioche wotten die eigenlijk
net zo wrikbaar en omstotelijk.
zijn ala onzo natuurwotten-de
keerzijde
van de medaille.
Mngie geeft ook niets
voor niets,
mngische adepten en priestors
betalen met hun leven, hun gezondheid
of hun vorstand voor olke D188ische handelincr. !;!agie, en apraak met de goden,
bedrijft
mcn niot oncestraft.
Het verstoron
von het evenwicht moot direct door
een togenkraoht
word on horsteld,
en dat kost some meer moeitn en inspannincr
dnn ecn ~7ei
uitvocren
op do Reijkte manier, met handenen voeten on zwectdruppol tjos. Een mooi voorborld van de bp.perktheid van de magie vindon we in
'Aardzoe' V:ul. UrsulaLe Guin(~ie 'Morp;onster' nr. 3, juli '06,-RM-). DM.rin

.
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ned de onwotendon

eon te tovoron. De toverij
boot te timmoren dic stork

nit

wnarom

hij

een

boot

bouwt

in plnats

van

er

in stand houden zou hem meer moeitokostendon een
on zoowaardie. is.
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Een
w~~r

nuchter
ot~ndpunt,
W~~rMee
we w~er 11elcm~1
teru~
teccnover
actie 1'eactie st~~t (en roe vast n0e. wel

I.d'ler,en1;leu

zijn in on~e w0rcld,
eens ~e rekp.nin~

krijc;enr:c.,~e3f>nteerd
voor dlJ.t stoC'vn."t 01!GMn van de zon; niets voor niets).
Sproken en fank.atisch/)
verhalen
ontsta:U1 immers in de r-ec"t van de mens, en
lrunnen wel een klein eindje,
m'\.1Xniet heel vcr bui ten de C'rva1'ing, belcvinC
en cevoelens van de mens tralen.
Dus ook f=tl1.sy, bizar alR het soms aandoet,
heeft ieta te zeC0en over het menczijn.
Komt de ~~
op, natuurlijkl
over welk aspect van h~t menszijn dan wel.
Ala we de hele fantastilchc
litcratuur
voor ons nemen, zien we cerst de horrorlectullr jie zich vonral r1cht op een uitbeeldinB
van angstcn. 3pelf>n
met die
kortstondice
ancst aanr,ejaagd
krijgen,
is iets dat
o:)vf1.1+..
'":I
""Chi en d>\t de 1l'ze1'3 het
ondere;n.an Ills

ang~t,
steeds

het

publiek

no~

p.en soort inentinp;,
een vonrbehoedmiddel,
w!L'J.rooor we voor die ~ote
l\11(!sten van het leven wat
mindcr ~tetab~
7.ijn.
Of misschien
knmt het doomat we de band mct de prote
levcnsanP,st
Mn beetje
kwijt sijn, en 1'.1die klsine
grijze
l\11p.st.ies vfln het
dageli.jks
leven ons de ronde volle sJDM.k op de tonB' hebben afgenomen.
rlie zrU
het zef,aen? :,e science-fiction,
ook al een verwant, is vaak toegeapi tst
op
wetensch.~p,
technolor,ie,
toekomst en maatschappijvormen
en houdt zich vooral
bezig met de invloed van de omgeving op de mens.
Fantasy beuec~ 7.ichin een r.ebieddat beide
raskt en soms een beetje ovcrlapt. '!etis vooral het filosofische, ~stieke en matafysische eebied von de
mcnselijkc geest dat hier ann bod komt. Fantasy houdt zich bezig met grote
machten en met het absolute.

'flat is er inuners absoluter
dan aen vervloeking
of noodlot waaraan niet te
ontkomen VAlt? Of een !;Xatere bedreiging
van de eigen vrije wil van de enkehng?
De pocinoen van de hoofdrolspelers
om daarmea om te gaanen misschien een
oplossing
te vinden, zijn een afspiegeling
van ons eigen strijdentegen wat
onaf~endbaarlijkt.
De mystiek, het boleven van het godsgevoel, was ooiteenkrachtige
en e1'konde
gemocdsbewc~1. Is nu in deze eeuw op een spaarbrandertje
gezet-en sinds de
energiecrisis
houdt niemandmeer een waakvlnmmctjeaan.
In de fantasybr::mdt opnieuw de vervoeringvam de ~stiek,
kan men zich een
beeld vormen van hoe hot is Om tespreken en te verkeren met ~oden of andere
machten.

En wat godsdienst

betreft, de betekenisvan godsdienstvoer een staat,
een
volk of een enkel mens, vindt men in de fantasy soms bcter verwoord dan in
theologiocho
vcrhandeli.ngen.
Tani th Lee 's'
Stormgeb:l.eder
I en 'Anackiere
I zijn
in dat vcrband Goede voorbeelden, C.S. Lewis gaf de christelijke
leer
en het
bijbelverhal::.l
gestalte
in 'Uamia',
een fantasyreeks
voor kinderen
die goed,
opannend
eon

en

prnchti~e

UO'lOelsvol
maar

is

niot

geschrcven.
minder

En J.R.R.Tolkien

christelijke

uitbceloing

brncht

in

van het

'Silmarillion'

een Macht die best~t, die gereapecteerd dient ta worden.
De erotiuk, verpeuterieeerd tot Ilonsjes vingertje
door de traliea
van het
heksenkot,
herkrijgt
een volwassen
rijkwijdte
an laat
zien wat de roacht ia
van de Iwrlstocht
die wij in onze wereld
(en daar io de fnntaay
dan oen stuk
verder
in) nor. steeds
willon we~eguleren,
wegredeneren of in vakjes vangen.

eon loodz~aar

symbolisch,

Gelukkig
dp~ weer niat
De kleurrijke
a~ledin~
het
ver~~nl
ze~cen
wil,

.

io beat
r,riezelig, en fantasy laat dat zion -in een
symnoliek. ~at dat alles lijkt fantasy nu misschien
eoo~eriach,
niet
tepruimen
stuk mo1'alistiaoh beton.

io wcliawnnr
r.wwn vermomminp"
eerdar een deel
van
maar hat dr1l1lgt wel bij tot e0n srnakolijk verorberen

wat

van een hap betekenis die nndere Vlat to zwaar op de I!IW1{;
zou liagen.
.:Iant
tegenover hot onontkoombnar noodlot stelt de fantaoyliedendie alles zullen
doen

om

eronderuit

te

komen.

(A Suivre)

@

Sonda1140
Groot

In bilJartsport en gezelschapspelen

~
0

Jonker Fransslraal41,

J':;;"

3031 AM Rotterdam,

.::::;::.

Tel. 010-134649.
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Te koop gevraagd:
voor mijn verzameling.
Schedels van dode of levende avonturiers,
etc. etc.
Contact opnemen met zaratustrha de ongelukkige.

P.S. monsterschedels zijn ook in orde.
A~vast hartelijk dank.
Te

}:oop

:

diverse drankjes,kruiden,giffen
Gouden en zilveren amuletten.
Staffen en scepters.
tante Truus

enz.

scheppingsve~-

haal.
Godsdienstspeelt eon croto rol in de fantasy, maar ook de e~uwige vijand daarvan-de seknualiteit.J~eeftta1
verhuld,eigenlijknooit explicieten pornesrnfischeerdcr in con krachtige vorm van arotiek die wal degelijk
erkend wil wordon a;s

Erotiek op haar
machtigst
kleurige
maar r,espierde

~
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Er zijn nu boeken van zelfgemaakte verhalen volledig uitgewerkt en gebonden.
Heb je hier interesse in of wil je de
beschikbare titels wet en schrijf dan
naar: Erwin van der Graaf,
Nic. Beetstraat 28 2941 TP Lekkerkerk.
Heb je zelf verhalen,stuur ze dan naar
mij op zodat ik deze ook kan uitwerken.

