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Vriendinnen en vrienden,

~el eens getcfcltennist met eon reuzenspin, ik kan je het strp.n~ste afrunen.

~e b~lletjes vlieGen orn je oren als pijlen uit een Orkenboog.

Het valt niet mee om zes services teaelijk te retournercn. ~s tcfeltc~~issen

is hier afgelopen. rtij zijn dus nu op zoek naar eon nieuw tijdverdrijf.

.as het maar niet iets is wa..'!.rbijGeGooid wordt.

~illcn de rnansen die ons sehrijven onderlingc afspraken rncken over de tijden

~~ het versturen, ik kan af en toe mijn gang niet meer in.

De voorplaat yen deze rn~nd is een tekening van eon dr&~k 6e~kt door de elf

. Sylvesta. Zij he eft een tinnen figuurtje naar keuze verdiend.

De rubriek Litoratureluurs lijkt wel eon jojo, deze keor weer niets.

:!)at 1':ordt straka weer korstbomcn optui6on en kado' s inpakken en jc eigen

volvreten, hoy feest! Ik denk dat we Ed Achtpoot maar optuigen ~et in iedore

poot een k~sje.
~eze maand de verrassende ontknoping yen het geheim uit het verleden.

!.:eester Tureon hoeft het over de geografie van J..vonturie.

Eon nieuwe held wordt geintrodueeert j de Doler.

Lvonturijnse wetenaweardigheden rnetiets over schilden.
Dulin heeft het over vrouwen.

De dorpsgok probeert ons gek to krijgen met regels.

Zo nu ga ik weer verder met mijn suprise, vanaf deze kent vrolijko fecstd:J.ccn.

lIlJ.:E!!S ALL!!: J,:EDE";IE~S PRETTIGE
FE:::STDAGENGE";:ENSTEll E:C!1m:::L
GELlT'hY..IGNIEU:: JM.R

0.



-~~J~Q3~<J1~QQQQQQg,
Mhll [,I: F:EvRCliE Vnf.1 .t10~"'~~~-

ti III .81J ZEJID 1I( ,IULLl E EDI U1llH..:RRI VfitI DE FCILDEI<:DIE
n;":;L:LlJKERTlJD lOIJ~ LoEZE bkII:.'y'lll 'y'EI-:SlUUf;:li l.jEl!:I;'EI~,1I~ VEllLu I:.I~
bLlF::ICI( IN DE WIIII(ELS ~jI:.RDVERSF'I<:EW.
GHHF,:IIE.HAD 11( DlT STUt:~HI J,jLLlE lIJI)SCIIRIFT GEPlAIHST EI.I
FUKl !ES VAt~ DE ...:E.liACliE. '-'[IF lIIHVAI.l(jEI~.

OUf...1'10GENJULLlE PLFtATSEII DRT 1'111RI(VflH HAlTEI1 EI'I ZIJI~ DENDE
SF tJ..TF:UI'HjEI<J:EIi:~;ER "II'\AI-:EE.I~F'OTJ I:. VliH r'IAI.~~I~1'1ET HET OOG DES
/-It.EStERS Jt~ l~lDE.I..:LAIIDEJI BELGIE.
I'JI1IH SII~D~; BEGIN 1986 HlE: lK GLHIFCiF.:I'ILERl)I~AI~II[ER DE::
toJTl:REI DHlGSREGElS U1HJ,jl1l'IEI~W I~EDEh:LfiNl)HI EE.F:Sr Z£I HIJ
, ,11.1111/J ULl' DE TWLEDE KI £1<: 'AUG/SEP'I' j DE DEr::DE KEER n,jAI1 HI.)
"IH 'ROI~DSINTE~:KLAASTlJD" AAIIZET1E.I~Ell DE LRRTSTE KEER DRl
Ii-: BELDE t::EI HIJ Dftl 2.E PAS VOLGEII!) JARR ZOUDEN UlTKOr'IE1-I.W
i'iL DIE TlJD HlEFl HIJ UITVLUCHTEI~ ZOliLS
..,:;ELDPI<:OBLEr'IEW , .' VEF<:Tf:LEW,mz. .'r'IAAR 1'1ET DE lEDENLlJS'1 VAI.I
~..ub'_'lDW EEI~HAIID [.oElII-:.lK DAT HET OOG l)E~; l'lI:.E::.TEr::t; WCH l.jEl
,,jUElIVEF:KOCHTWC'F.:D1I~ 11L EI.j(!) E:ELGIE.
t.1, t=lLSI'1AF:f(Dl1 BRIEFJE CiOI:;Or' ZLiII BUi.:EFtUZ1ET ,[;£:.1'11:.1I( ['Al
l.'r.. Ul1BF.:EWllIG~;F:EGEl::; H: I~EL SNEL ZULLEI~ ZIJI'I.

Eli O' E.I<:F'OPULAI F:: GE:::;Pl<:(lKD~: H< HEI3EEI~ 0013 ['ES 11EESTERSFlIl.1m
GF.:IJlllIIGEI~Ell DIE I(lil~ m ZI.JI~ F'I.:OVIIKIE AlLEEII /'IARf.: DE EERSTE
4 tWOlffUF.:EN80EkEI.j 1(1<:I J GEII. VOLGEI~S ['E ~JI NKELS IS l..oE I<:EST 1~lj(j
III E T OP ['E 11ARK 1 ~7 . . . . . . ! )

ZI.JHLS J £ Z I ET Hr. BI3EI~ IH J L'E l)OClS IiHVEljA, £11 I:;:HU~EI~I,;(IF.:.I HEBE:HI
IHJ OOK DE [JELEt-1 9 TOT E.I'I r'lET 16 Vftll DE A\iOlnURHI80EKEII DIE
IHJ IIEl OVER DE Gfi:EHS V(JOfi: 14 1'1111;:1( pm BTUK KF.:IJGHI kUllljEII.

IK I.HL 1'IAAF:ZEGGEN,ALS Ef.: IHET SI~E.LVERtil.jDERlNGHI KOMT,I1A~::K... . .

vAI.j HE!,) IK EI~G VEEL 2111 '~Etj HEEL I.JAT MET I11J) 011 NAFtR SCHI1IDT
11~ DLllTSLAlID TE SCHF:lJVEI~ EI~ TE KLAGEN OVER' DAS SCHWARZE
HUGE 1I~ HOLLAI'ID' Et~ TE \I":AGEI~ OF ZE EEI~ AIIDEF.:E1.11TGEVEF.: m DE
Mfi.Jo1 I(IJIII'IE.I~~jEl'IEI'1j [iE.SI~OQDSIH L EEI~ VI~J EHD \lAI~ I'1IJ ALLES l,jEL
IIHHF.: HET IIEDERLRIIDS VH:TALEN!

DIT I..AII 20 IHET! DOE EF.: WAT RfIN!

loE.':E ZARK GART ~H£T ALLEEII I'll J AAI.Ll'IAt'11<:OOK I EDE!':E. AIjDERE OOG
liES 1'IEES1EJ..:S FAil 11~ I~E[;'EF:LAtID1:.1.1Bl'LGIE!

1'1(,CHl DIT SlUK KRITIEK ~HET GEFLAATST l.jQl;:DEII(lI( H!::E:EEI.I
UII["Ef~COVERADF.:ES!)DAII ZRL 1I( 1'lEl DE Alill I'1l,T TOI;. GEZOHloEl1
LE.f;.!:.I~Ll.JST VAI~ KOBCiLDI~EL EVEI~ HELL NE.lkl<:LHII[.. Ell 6ELGIE OF' loL
HIJuG1E STElLEN VAl! DE ZAKEII ROIID EEI~ VHI~ D[ E:ES1E
ROLLEIISPELLEN 1I~ NEDERLAIID!! !

(IK HE~ GEZEGD..)

1'IET VRIEI~DELIJKE GI':OETEII, ~.AI~()ER SAVELE:ERGj
EEI~ BOZE OOG DES 11EEST[RSFAI~!

CD

QQQQ~m_QQQQQQQ.QQ~QQQQQQQQQOQQQQQ9QQ~Q.QQQQQQO~QQQQ~QQQQQQQQQQQQQQQ

:Jcstc rcoac tie,
non fluistert dat: Zar~tustrha eon vcrhoudinc heaft ~et de elfin Silver.t~,

de dor~~cck wijs if,Gcworden, Y.aragand~ an~ct heeft voor Orl:c,Gernotc~n
'7crro:uUT hecft gekrel;en, in hcrl-erc "!let ZI':arte Evcrzr:ijn" r!~..tcr in h"t "ier
r:ordt gcdr.rn, Rhonda ean borde,~l heeft {"copend in Hp.vena, IsiJdur nu o"n -kr-
ticn is {;cwordcn, er eon Ork nl:; "}:iller Kastje rondloopt - :.::Gr,',;-:-r']'urGoni::
cl..chtoffer ceY/orden V[J1 di ton') ing, Tarmba de avo!:turier eC'n :;oon v= een

!:obold is. Peter,J.ndre en joIL"!.

Zm':3G Z"': l::T HI:T SC'!RE'11,,'E;, VIliliEl; ':;IJ ICT BSST.
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Eecte Cor,
J:!: heb kritiek op :let blr,d de "!.:ORC~}:S'I'ER". :::>oor toev').l krcac ik :1U~.r.:ar 5
in h:?.."!den.:)c d=rin beschreyen talcnten uit h"t 'hock v~,~ ';" rp-el:o; ;> r.~_r~n
niet c"rr.rlpet, i .".Y. 50 We.Tener 1I'.a':r 35 t~l('nten. lIu vra."C ik u \'Ia"lrorn
dit ::0 ie, zi.in de a:1dere 15 tc.lentcn "verl-oden"? Buiten dit punt 0::1vindt
ik hct ecn Foed blad en hoop dat jullie verder ga-.n met het pub"-icerC'n erven.

I:et vriendelijke rroeten
J... PIRte VenJo
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bet gebeim uit bet \1erlebe n .

Dee1 8 - De ver10ssing Door R. v.d. Sterren

:::,: t :lit.Jus t,inG' il: mA.':!.r nallr r muen, d::.n dccd il: tClllJinste no;; iets.
I1: :l:=.d een tteter of drie Ilf(;ele.:;d toen de trap eindiBde oor ec-n r:n.1Urven ,oui!.
Dir~\:t beGon ik n=r eon tekem.nc vc..'1 de "7'f'.'1.k te zoek~n na~r ik vond cr ::;e' n.
Ii: ::::;! e-n WOE'ste trap tecen de r.nlllr en tot !:lijn verbazinc schoof r]l'ze or>7.ij.
D: J:e~k cen ruiDte binnen ven on~eveer 4 bi j 4 r.Ieter. Da':r sto!1den N'n l:eurir:
o!,:'C:1.,-".ktb~d, e:m kast, ecn ta.fc1 en een stoe1. "Toch vrel'!:ld" dr-cht ik "er 1ir.t
ncrcens stof~ Dic!:len woonde hier ?~ 40 1entes, was no~ nooit in deze ruimte
e~cueest en toch 1~ er nerGens stof. Alles zaG er puntcaaf uit.
OJ' dc t3!c1 stonden een k~ en ecn grote schaal en er hinC een handdoek over de
le-..uunc v~.n de stoe1. Ik liep nM.I' de t"fe1 en ke"k in de ken. Dc: r blec.k TI~ter
in tc zitten, dat he1e~'1.1 niet muf of vies rook. Ik 1iep naLr de J~st en Th~~kt~
ha:;r oren. Da".rin l~en 1in.'1eneoed, 1ckens en hc...'11doeken, Ina~.r verder nids
r.ijzondcrs. In de w~'1d, r.~r ik de trap vcrmoedde die ik oPC:C(;~ was, zoeht i1:
~r een deur, !:laD.r ik yond a11een een tekeninG ven een drar~.
Ik drukte de sta! ertege!1 en ook hier schoof een deur open. Toen ik door de oe~7'

Ce[:a.=.J1W:J.Sschoof hij aehter mij weer dicht. Ik stond weer in het trapc;::.t en znr'
dC't ik nu een vcrdiepin(; laGer was. Tecenover mij zag ik weer de tekeninc ven
ac dra::.].:. ::et de sto.f r.l2.ckte ik de deur open. Nu kwa!1t ik in een ruinte die vo1-
cens r.ij een zit ruir.Ite was. Er stonden 3 makke1ijke stoe1en mct in hct nidden
e.,n k1eine to.fe1 en tecen de westelijke muur stond een 1aGe k:J.st. 0p de knst
stonden verschi11ende bee1~jee en va~en. Ook deze rui~te was op dezelfde ~hei!:l-
~i~'1iGe ~nier v0r1icht. Ik 1iep naar de kast en on~erzocht ho.?x.
In e~n ~ de vakken 1acen zes perk~:ne!1tro1Ien, eE'n ste1 boeken en kaarten en
~~t nooie voorwerpen die ik niet kende. Wat mij we1 opvieJwas dGt er c&n on~er
eGn f1~zen stolp zat: Het ~as eon ronde schijf met danrop een k1einore echijf,
r.a'~op twee pDrL'1etjes stonden. Ik sehonk er verder cecn aan1~cht ~n en gine in
een vc..n de stoe1enzittenmet de perkanentro11enop cijn schQot. ~~ee erv:J.n
1:0'- ik niet thuis brencen. Zij waren 1icht6roenven k1eur en met To~e 1ettere
be~ehreven in een taal die ik niet kende.

Een a.n~ere ro1 t!'ok specia.e.1 cijn El2.l'11acht. ;)a.s.rop stond de n&..'I..":I'i'0ELn:'A van

G:~C: De ~ v~n de rrinses! Verder ston~ erop d~t het hnar ct~boo~ ~as.

D: rolde het pork~~ent open en z~C d~t het indcrdand een starnboo~ ~~s, ~r er

ontbrak eon stuk. En dat was hot stuk dat teruGGinc naar zoln 100 ja~r ce1eden.

E= b1eek een stuk van 50 a 60 jaar'wer. to zijn, dus de sta~boorn noest ~nstens

150oudzijr.. De andere ro1 leek rnij een brief,~r ik kon he~ niet 1ezen.
~e ~erde ro1 was 1eeg, en de vierde ro1 was een tekening van de dr~. Ik had

noc steeds een rol bij mij. Ik ro1de h~~r open en het b1eek het ontbrekende
stuk sta":!bOor.1to zijn. J.:.n.ar er stonden scheel andere lUlIIIenOpt !!iet die van G~I("
r.~ TOELkY~N. 1~jn niouwsgiericheid was nu gewekt. Ik rnaaktede e0rste croene
rol open. Op hetzelfde uoment k10nk er een vreernde ste:n door de rainte: "Gij
~1ebt het gcv;aa(;d om r.dj te wekken. zijt l)'ij metgoedeofkwade bedoelincen ge-
1:o~en? In het lantste ceva1 zult gij =eker steT'\'en, maar als ge net goede bcdoe-

l:..~cen ko~t, 1uisterdc.n = y;atik zeg: Toe1cka..n \VIlS de eerate koning van dit
eiland, zo'n 100 jar,rge1eden is hij Cedood door een tovenanr die G~IO he~tte.
!!et he"ft ve1e jaren ceduurd voor ik de tovenanr LATALAGRIO kon verdrijvcm van
dit eiland, en r.djkon r.rekenop GRIO.
rK moect 100 jacr wElchtentot koninG GRIO de doos des doods open.~_kte. De doos
des doods stant in de stOR.rtvan de draak. Lees nu de a..'1dere ro1 en CO weet wat

Ce te doen staat, ols ge tenr.inste van goede zinne zijt."
De stem zweeg nu. Ik ma kte de andere ro1 open en opnieu~hoordeik de stem:
""ecr:! de doos en (;ooi hem van de waterva1." Dat was a11es. Ik 1eede de roll en
ne~r en lieI' narx de trap. Ik b1eef verbagsd staan, want a11e deuren in de dr~~:
sto!1den\~jd open en een groene pij1 we~s de wee nanr beneden.
IJ, vo1ede de pij1 en 1iep door verschillende ruin:tes, tot ik in een k1eine rui!:l-
te b:am !:let dazrin een zwarte tde1 me1;- erop een rode doos. Opnieur. k10nk de
stc::!: "J,:ack de doos niet open; neem de doos gesloten mee en werp hem v~ de
\':..terv~l. ~,!a;c'r pas op voor het b7D.'1.d. ':ic:;t alsge nietven coede dn.")e djt :ml".
{j.j stcrvcn."
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...~er;':ij1 ii: nog T:at at en dronk ste1de ik hem nOG een I'aarvr~{;rn, YJ=r v0e1
}~Ian ik niet meer te weten. Ua het eten bekeek ik de star ecns goed.
Het was een gouden staf met op de kop een soort stempel in !Ie vorm van een dra:.:'.

Ik keek weer na'lT de man, ~~r hij zat doodsti1 in zijn stoe1 en staarde in het

niets. Ik wilde hem nog wat vracen over de staf toen ik bemerkte dat ik daar

geen a..~twoord meer op zou krijgen; want hij was dood...
Ik stond op en doorzocht het vertrek, maar kon niets vreemds vinden, of iets
dat r.dj verder kon he1pen.

~eer keek ik naar de staf en op dat moment schoot mij iets te bire1en d~t de

prinses op het schip r.dj verte1d had. Toen leek het niet be1angrijk, maar nu
leek het mij dat ik inderdaad op het goede spoor was. Of geschiedde alles slec!~ts

'door toeval en ge1uk?
"PD.G op voor het gouden bee1d ..." had zij r.ri.j nnmelijk gezegd. ;'ias ik dan tocl1
op het ei1and van de prinses aangespoe1d of was ik heel ergens a..nders?
ITa~at bes1uite100s rondgekeken te hebben ging ik terug near de trap. Er waren
verscheidene plateaus die de trap in stukken dee1den. Toen ik near boven ging
had ik er eigen1ijk niet op ge1et, Inaar ik kon geen deuren zien. Ik bing daaro~

~,~ nacr beneden. Op het eerstvolgende plateau b1eef ik staan en bekeek de ~nc.
Eerst zag ~ niets bijzonders, maar toen ik de wand wat beter onderzocht vond
~ o~geveer 50 c~. boven de vloer een k1eine tekening van eon dr~~.
D: ~akte de staf en conc1udeerde det de t~ee afbee1dingen hetze1fde waren. Ik

hield het stempel tegen de draak en op hetze1fde moment schoof eon dee1 van de

w~, ongeveer 1 meter hoog en 1 meter breed, opzij. Ik deed sne1 eon stap opzij
maar er gebeurde niets. Ik bukte om doer de opening te kijken.

Voor mij was:een ruimte zichtbaar van 4 bij 4 meter. A11e wanden waren met Goud

b~~eed. Er' stond een bureau met daarvoor een stoe1 met een he1e hoec 1euning.

Verder stond er een kast en tegen de 00ste1ijke wand stond een k1eine tafe1.

Er ..asgeen 1evende zie1 in de ruimte te bekennen. Ik kroop de rui5te biIL~en e~

liep voorzichtig near het bureau. Toen ik v1ak bij de stoe1 was sprong ik er
dircl:t voor, maar hij was 1eeg. Op het bureau lag niets, maar het hcd drie laden

na.::.st elkaar met daarop weer die dra.~e-tekens. Ik drukte de staf tee;en het teken
op de linker lade en deze schoof als vanze1f open. In de la 1agen een perkament-

ro1 en een gouden ganzeveer.Ik paktede perkamentro1 en hie1d deze in mijn
hi:!nC. Ikwilde hem we1 openrollen, maar deed het toch niet; als dit inderdE..ad
het ei1and van de prinses was dan zou dit we1 eens de ro1 des doods kunnen zij~~.
Ik ~cte op dezelfde mo.nier ookde andereladen open.
In de 1aatste lade vond ik een kaart.Ik 1egdehem op het bureauen bestudeerdc
hem =uwkeurig. Ik zag dat het de kaart van dit Eiland was; .De open p1ek in hct
bos en de waterval stonden er op, en er waren ook 12 p1aatsen acngegeven. Er
liep een weg van noord near zuid, maarer 1iep geen weg near de open p1ek.
Dat vond ik zeer vreemd, want ik was vanaf de watervalover een weg door het bos
cekonen. Op de kaart stond ook niets aangegeven op de open p1ek. Ik vouwde de
I:=t weer op en stak hem bij mij. Nu 1iep ik naar de ~st waarvan de deur op
eGn kier stond. Even deed ik verschrikt een stap terug, maar er gebeurde niets.
Behoedzaam liep ik verder en voorzichtig opende ik de kast he1emaal. !,~r Dijn
ancst was voor niets want do kast was leeg.
Het vie1 mij op dat de ruimte good ver1icht was, ondanks dat er geen ramen in
de DUren waron en er geen fakke1s of 01ie1arnpen hingen. ~Bar ik naakte mij er

niet echt druk om. Ila de ruimte grondig onderzocht te hebben wilde ik haar weer

door het gat in de rnuur ver1aten, maar tot mijn schrik was de opening weer ge-
sloten. Daar stond ik danl
Ik werd nu woedend en begon de gehele ruimte te verbouwen. Toen ik de kast ge-
sloopt had vond ik erachter een trap die naar beneden 1eidde. Ook bet trapgat

was ver1icht zonder dat er een lamp te bekennen was Nu begon ik mij toch af te
vra!ren hoe dat kon. J:a.ar daar kon ik kort of 1ang over nadenken. Ik kwam er toch
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:;:i: :1~_:,'de COC!)en ['in::- de (;ra:J.I: ui t. Toen ik bui ten kVlCJ:1stond cr een hell'
horde kroko:Jilrnensen mj met pijlen en bog-en op te wachten. Ze schotcn niet.
Ik liep het pad weer op n&~r de ~aterval en de horde kwarn achter mij ~~n.
Iv. besefte dat als ik verkecrd gehandeld had, ik nu al dood geweest zou zijn.
vus cine ik verder tot 1k bij de waterval kwam. De krokodilrnensen bleven bij
de r~d v~ het bos st~~n en sp~~d~n hun bog-en. Ik keek vanuit mijn positie
fe oDGevine eens rond en zae &an de andere kant van het beeld de mensen st&~~
die ik bij het beeld gezien ~d.
Ik tilde de doos boven ~ijn hoofd en smeet hem n~r beneden. Toen hij in de
..~terval terecht kr.ar. klaptehij met een enorme knal uiteen en e0n vreemd groen
licht verspreidde zicn. Het wo.ter siste en spatte aIle k<..nten op.
Toen ce knal wegGestorven was en het licht gedoofd Vias stonden er op de pl~ts
V-~ de t-rok01ilmensen normcle rnensen 7.onder bogen. In hun midden stond een rnc~
in een koninklijk ccw~~d en hij wenkte mij dat ik n~ beneden rnoest kornen.
TOGn ik nanr beneden liep begon.'len de rnensen te juichen en te roe pen "Leye de
J:o~:1f,'van Toela.ka.~!II Ik kon nog net in de verte op zee een scMp ::ien dat in
het vreeooe groene licht uit de doos gehuld was.
Ret zonk lanezarum n&c.r de bodem van de zee. De mensen zacen dit schouwspel ook
en beeon.~ennog harder te juiehen. Toen ik beneden was zonken aIle mensen op "

htL'l y~ieen neer en de koning kuste m:jn voeten en zei dat ik alles kon krijecn
.!d ik = wilde. Ik zei dat ik alIen! maar terug na.a.r huis dlde. Eij beloof-
de dat dat zou geschieden. J.:a.ar ik rnoest Vlel blijven totdat het feost voorbij
..c.s. Zo bleef ik nOb een geruirne tijd op het eiland, maar nerotoen toch af-
scheid van de bevolking en de koninc. AIleen de staf n&mik cee als aan~enken
a:-.n r-.ijn iIon:ierbM.rlijke avonturen op zoek I18llr het geheirn uit het verlede!J.

cor

Volo on,:;o:: ldiCe brieve!J hereil:ten on7.e redactie,cver het publiceren van de
ui threidincsrecels van C,D:!.Bij deze v.-eer een aflevering met een boel vcrta.~lce
recels. Ben k.rnstkop krijg je ervan. ~.K. aan je werk (zweepslac,z~eepslac).

!IET :!';::i,'EGINGSSYSTE~~.

Er zijn t~ee belancrijkc bewegingen
in het OD;,::
Tz.ctische beweging :
strate{;ische bevlec:inc..
De eerste speelt een belan5Tijke rol
in kerkers,ce::ouv:en,dorpen en steden,
~~ ook bij achtervolGingcn,kortom
overal W~ een korte tijdslirniet
CCld(seconden,GR,SR).

TACTISCHE

~e tactische beweging r.ordt in ceter
rer seconde (c/s) geneten. Zij is voor
Dcnsen e~ de belcncrijkste hU~2noide
~e"en: in tv.-ee volcende ta~ellen ~.n-
ce.:;even..
:.ls normale bewe(;'incs-snelheid Celct
voor aIle hu~~~oiden 0,5w/s . )eze
s~elheid ste.:!.t voor zO\~el tra::.c slen-
teren als voor voorzichtic voortea.a.n.
De tabellen tonen drie ~ocelijke snel-
heden &fhankelijk van de rustings-
1:l2.sse.
~a1'el 1 geldtvoor snelle hu~noiden
~oals de Dens,elf,trol,goblin,varnpier
en ork.
Tc.bel 2 geldt voor lanczarnpre als de
dTIerg,hasedisnens en de onqode.
Ver~:le.ring: Een mr'ns noet zijn maxi-
r~snelheid,die van zijn rusting af-
;~ct,op tabel 1 bcpalcn. hllecn met
een lcndedoek gekleed (RKO),is zijn
r~murnsnelheid 8 m/s,in nbrnale kle-
din£; (RK 1) 7 c/s,terwijl in een ha.r-
=s = 2 cis.
De:e maxirnu~snelheid ka!J hij maar een
~~ta1 seconden volhouden. Dit anntal
r.ordt bepaald door de uithoudingsver-
Doren-punten die hij heeft. Daarna
vervalt de held in he.rdlopen,wat hij
ticnrnaal lancer ken volhouden,waarna
11.ij in een ne.rsternpo veT\'allen moet.
J:or;"'..D,ler,vijze [',oct op dct tijdstip
duidelijk zijn of de held zijn tegen-
stander incehBflld heeft,of heeftkun-
nen ontsnappen.
i3:S1SRS die het met de beweging

EIJ<:JE

o

De strategische beweginc is bedoeld in
~otere gebiedenp.ncroteretijdsr~int~n.
(E.V. 1 deg). Als men weten r.il hoe vc~
een ~eisgroep in eGn week kont,r~.dpl.-,t
mende tc.bellen strate(;'ische bewerina.
"Rierbijwerkt men met een "Flattecron6
van de lotgevallen" /heX2.papier. Voor
een achtervolging in de Praiostempel
in Gareth e:ebruikt cen de ta'hellen
to.ctische beweginc en~erkt men m0t de
IIHattegrond van de lotcevallen/hokjes-
papier.

BE"','r;GING

zeer nauw nemen kunnen de volgende re-
eels toepas:;en: J:a eC!J SR m.~rstempo zij':
de hoeere snelheden weer ceocrloofd.
j,:et iedere 100pinsp~'lDing (rnadmummel-
heid of hardlopen)v:o~t het w.J1kl S:,
die daF-rna voor de hrrstellende r.~rs
nodig is,verdubbeld.
VOO?~~LD: Een strijdcr i~ eer. ccwat-
teerde wapenrok (Rt. 2) :::et UV40, Y..a.::
ma.xi;::anl ';0 seconden lane G r./s aflec'c.
~a.'l vcrvalt hij in hp.xdlope!J (3 :::/B)
wet hij 40J seconden volhoudt.
Na het ha.rdlopen moet hij tot ~rste:::~c

overgaan (1 m/s). Pas n£ 300 seconden
(1 spelronde) =(; hij ":eer overga".n i"
hardlopen of rnaxirnu~snelheid,waa.rna. h::
dnn 2 SR r.arc~eren moet enz.
~~r d~~rrre zijn we bijnc bel~'ldbij

de strategische bewer-inc.

Het bovenstannde mag Geco~rliceerd lij-
ken,rnaarin het verloop va!Jee!J s~el
zal het zelden tot zulke rey.enor~aves
ko~en. Beslissend voor een tactische

situatie zal rneestal de ml\.Xirnu!:1s!Jelh'?ic.

zijn. Deze VIordt bij een vlucht of ve:'- .
volging het eerst gebruikt.
LAS'i'EH:Wanneer een held B.anyullence
€,ewichten dra::.ct,wordt zijn s'lelheid
de.::,rdoor beinvloedt. "Jat gelc!tin hOGE'
mate voor zeer zware Voo~7prpen. In ~c--
r.oige gevallen beslist de j;E2S7S:1 of hi:
het toegevoecde cewicht als ho(;ere ::G:

behandeld.

Als regel geld: 200 once c 1 roc

CD



C't ,C'\':iC~1t van de rustinG, en €ven-
tur'l£> v'">orhanden zijnde schild ,i~ in
cOe ,.t:.'r1~ vande tcbcllen vcrrckend.

::;e!1y.'elvuldig c;e"bruikte kunst V1U1
vo:rtbe"ecen die door de Avonturijnse
::eldcn ,.ebruikt \7ordt,is het sluipen.
De k::"'"'i!'snelheid lw..!1 ook zeer ver-
Gc~il:cn1 zijn. ~en snelheid van 0,1
tot 0,25 m/s geldtals normaal,zij
]:::""1::o:::er of legcr liggen, al na::r Ge-
l::..~ in welk l~"1dschap Den zich be-
vi.~t.

Ja.."1volrt de tabel met t~'Pische
aler-of constersnelhcden en snel-
hoden V::""Irij-en lastdieren.

?O:::1IC:!TII1GTABEL31 Alle cegevens
zijn in meters per seconde ,of er
r.:oct iets e.."1ders 8.l!..'1geGevenStMt..
Sta~t er onder snelheid 2 getallen,
? Y. ?oororMk 15/1, dan staat het
~7~ede retalvoor hot tempo op het
1::.."1d.R~t eerst getal staat voor de
no~c be~egingssnelheid die eigen
is e..~!1hot kreatu~r, B.V zweMDenof
vlief;en.
?ijdieren heb~en 3 snelhedenl
St~~, era! of galop (r.~~bij4e
;~~eelals telcanger si~pelweg ook
on:or denocner galop ceplaatst is).
:)e str..~.snelheid l:OClt cvereen met de
~ssnelheid van do cens (2 cis) en
is niet extra ar-.r~eGeven.
:ij het UVgeldtde cerste waarde v~or
d~ ora! en de tr.ecde voer do Calop.
(S~ = speelronde)

STRLTEGISC!B B;;;::::;GL:G

:JlTF:L:=:;IDSreJ3:8L3: S:~fPischo !Tlonsters en dieren.Je strategisehe ber.eejng wordt den be-
lancrijkals men de per dllG"afgelegde
afstand van eon reisgroep of de snel-
heid van transportrid1elen zoals paard-
en\7~gen of sehip wil vaststellen.
De snelheid van een reisbToep hangt af

van hun langzaamste groepslid. Als
riehtwaa.rdc voor de pcr dag ai'gelegde
afst~"1den geldenl

Rei~groep to voet
Reiscroep bereden

Reuzenamoebc
ratelslang
Grafpissebcd
Reuzenaap
Hazeldraak
Tfuru
',Iecrvrolf
Oger
Reus
Tentikel-Salamander
Krokodil
Dolfijn
Vlecrmuis
Boomdra...1k

30km
50km

Terrei~odifieaties*

Open terrein
'..;oud
Heuvel
Gebergte
J.1oeras

100-~
755:
75~;
50:.;
50::

*Zwaar terrein redueeert het tempo.

IJl~3rsen zijn ook ~00elijk. 3ij ee~
ijl~s lcgt een reisfTeep of ook een
enkele persoon anderhalf ~~l de afst~~~

dan ~or::"M.l <J.P.

0,25
1
4
7/5 (7 in
5
8
9

10
10

3/2
5/1
7

12/0,5
15/1

bomen)

Rijdier Draf Galop UV
Ezel 6 10 3SR!ISR
1~uildier 7 11 4SR/1SR
Kamecl 8 13 8SR/4SR
Rijpa...'1rd 10 14 3SR!ISR

IJl!:lars te voet
1Jlr>.::.TSbereden

45 k::1
75 kin

Bel~"1gTijk: een ijlDar:: ~ steeds de
t~;eede d<:.g GcbT"~ikt ~;ordez:. Jus I de.r
rust,l de.g ijlr~rs,l dag rust enz.

S~elheidstabel 4: tr~~s?ort~~delen.

Paardcm'ocrwerk 30 kr:/de.gi:
strijdVla.een 70 kIn/dP..C'::
Roeiboot 20 y~/d~'
Galei 60 ~/dag"
Zeilschip(klein) 100 kn/de.c-+'
Zeilschip(groot) 140 kr./o"'G*
Lang sohip 180 km/dagY.'

*~eisdag 12 uur (sohepen 24 uur)

Eij Bchepen beslist ookdewinj over 00
snelheid, hierbij Geld 1

Windkracht 0-2 - -2~:'
3-5 E 0
6-8 = +20;'

9 = 0 en per SR met
een )20 r:err:: n.
Bij 19 of 20
kcntert het
schip.

@ @



@

..

S:
~"

'::
I-

,:;
D

~I
::J

ST
!-

.R
~L1:

Sn
el

le
hU

I:
18

1l
oi

de

@

"'
-

~
'-~

0~
,J

.!
;L

1C
I.

JS
T

:J
3:

::;
L

2:
1a

ng
za

m
e

hu
m

lm
oi

dc

lli
(

I.
A

ri
m

um
sn

el
he

id
H

ar
dl

op
en

II
:

i.I
ar

st
em

po
.

m
/s

m
/s

m
s

0
'8

4
2

1
7

4
2

2
6.

3
1

3
5

3
1

4
4

2
1

:)
3

2
1

6
2

1
1

17
1

1
1

U
ith

ou
d-

=
aa

nt
al

de
r

=
U

V
x1

0
B

eg
re

nz
in

g
zi

e:
tij

d;
in

U
V

:p
un

te
n

st
ra

te
gi

sc
he

be
w

eg
in

g.
se

co
nd

cn

.m
um

sn
el

he
id

ha
rd

10
pe

n
?:

a.
rs

te
m

po
f/

s
m

/s
m

/s
0

5
3

2
1

5
3

2
2

4
2

1
3

4
2

1
4

3
2

1
5

2
,.,

1
C

oo

6
1

1
1

7
1

1
1

U
ith

ou
d

A
an

ta
1

de
r

=
U

V
x

10
B

eg
re

nz
in

g
zi

e:
tij

d
in

U
v

pu
nt

en
st

ra
te

gi
sc

he
be

w
eg

in
g

se
co

nd
er



!t
iT
~

i
it
~
~
~.

. .

V~rhal~n uit midd~n.:ltard~ ," .-
- .

II. . . ',:2.:.r 11: :)cu~cn ZOC:1t voer hct r..vo~dr.l:tn1 v::..n crl.jn geliefde en roj, i':r:.'"'-=

ik stuitte op e~n eiGena~rdig croepje. Toen ik diehterbij Geko~en was,

ontdekte ik d~t het allen vrouwelijke wezens waren. Ik ontdekte uw ver~~~tc

Silrne, twee andere schone elfinnen, een halfling-vrouw, en, heel uniek, eon

dwergenvrouw. Ik vroeg hen wat zij zoehten ~ de randen van het OJde Woud.

Zij vertelden rnij dat zij het idee hadden opgevat om op zoek te gaan naar

de reeds lan€ vcrloren cewaande ent-vroUl~en."

Aeh lieve Silme, d~eht ik, als je de gesehriften beter had bestudeerd had

je geuetcn d~t je queeste op niets uit zou lopen. De entvrour.en zijn al

velen acra vcrdwencn en alle zoektoehten der enten hebben niets opgelevcrd.

~38T zij is eeht van dezelfde stam als ik. Eenmaal bezeten van een idee...

"\'Iatis er r...nhen geworden, waarde Io.rwainBen-adar," oprak ik hem toe.

"Laat ons = mijn wO!'..lnc&=, want Goudbezie zal ondert\ls~eneen

lieht= ozmekkend=1 gescn'eerd hebben."

Op de r.e~ tcrus ~ zijn VIo~ verb~sde ik mij over ce seh~onheid en

vrede die het Oude \'loud uitstr~de. Dit Woud staat r.acelijk bekend als

zeer o~ei2B~ellcnd en de weinigen die het gewaagd hebben h~t r.o~d te bct~c-

den, zijn er of niet of rotceslccen ui t ter'J~gekecrd.

De bo~en, zO oud en toeh ZO fris, bo&en zieh, bijna ~euwsBieri., over hot

pad, waarovcr r.li.jnvoeten zieh bewogen. ~e serene rust caalde evpr I::j~

en ik voelde I:dj bevrijd. Bevrijd van de last die drukte or mijn sehouders.

!.:ijnzoektoeht naa.rmijn nieht, de zoeltoeht van mijn n:eht na~..r ~ets V':':-.:--

van zij nOG niet weet dat het eon nutteloos strcven is. or hecft de oude

BombQ.dil hn.c.r 61 inceUcht? Vragen, vrBBen en vragen.

Ondertusr-enhadden wij hat huisje bereikt. Vrouwe Goudbpzie was bezi/]'~et

het dek}:en VP~ een ruwe houten tnfel. Onder een linde~om sto~den drie

pony's rustic te crRzen.

Wij aten cedr1een de '~rae werme broodjes met geurige klevorhoninc.

Goudbezie 5e~~erde er frio, holder bronwater bij wat mij beter amaakte

dan de fijnste rljnp.n van Elronds tafel.

"Toen :I.kte horen had gekreaen wat de vroulVen

Ik heb hen de oude geschiedeniR verteld. Zeer

gevolBd nr r rnijn v:oriinc. Dr10 dagen zijn aij

TroJd:en zij ~ het roesten."

1tljn hart vcrkilde. Si1me, naar het westen? Na&r de Westelijke Landen?

Dan zOU ik ~ r.ellicht nooi t lDoer teI'U8 zien. Maar het was toeh onmogc-

lijk veor e.nderen d['~ ons =s de \7estclijke 1,:lI'Iden te betreden? UitCC!:'.on1("'(j.

Gimli, zoon van Gloi.n, de Lokdraaer, die met zijn vriand Legoles vanuit de

@

wilden, heb ik hen ingelieht,

teneergeslaeen zijnzijmij

mijn gasten gewee5t~ Daarne.

1;\ .I-

i--- n_- ... - -oor: uU In .
Grijze Hnvena is vertrokken.

Of zou zij allecn vcrtrokken zijn en hac.r gezellinnen aehter hebben gelaten? tI
}.ls= 'Ta{;en. ~fIJ

To~ BOI:lbadilen :tijn VrouVilietenmjj r:iijn cepei.ns. Ik kreeg de rust die ik ~
zon:!er woorden vroe{;. Ik wandelde door het woud en daeht na longs de rivier. ~fI
Ik ~st niet r.atik verder moest. In cerste instantia wilde ik teI'U8keren ~
lla1'..rItlladris, = dd gaf mij het gevoel datikmijn verwante inde steck !g
Het. !.aD.r de Tiestelijke Landen wilde ik i.n geen geval. Ik h.'ld, en hob, ~
!.:i:!cen-l.arde te lief. -
In de derde week ,~ rnijn verblijf in het woud zat ik, geleund tegen de starn

van een oude r.ilC, wederom in een eenzaam gepeins verzonken, toon ik het

geluid van naderende voerotappen hoorde.

Vrouwe Goudbezie h,~ op mij toe. Om haar I:lond speelde een rustgevende glim-

laeh. Ik v.ist. Zonder dat zij een woord had gesp~oken wist ik dat er een

berieht van ndjn lieve nieht was. Zij was terecht. Zij was niet verder

westelijk getrol:ken don de Gouw, de landstreek der Balflingen.

~aar heeft zij enl~eleweken uitgerust en bij de halflingen geleefd. Bi~~en

cen luttelaant~ ~en ZOU zij zieh, alleen, bij mij voegen.

Ik was ge~'Y~~c.

~

it

~i
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!ET 50;;1LJ

..ct Lc;;',il6 io ccn deJd:inCf;';:apen diene!ld 0::: de zieh erachtcr bcvi!ldendc perf;ool1
tc ~~~che~en tecen wapens 7.oeJs: pijle!l, spies, zr.a~d, stenen enz.
:.C't !'child is een dcr oudste dek]dng~..apens. Vele eeuwen '\';ordt hC't schild al
b :"o~turie 6ebruikt. Hoe lenc is niet meer na te gll!lJ1en v:ie heD voor het
e,r~t ~bruikte ook niet. ~r is wel een lecende bekend; Van ecn ~arenknecht
v~-~ e~n der Lvonturijnse coden, die e:n z~r schild Cebruikte als z1.jn Decster
op j~cht r,inC. Zeker is d~t de eerate schilden van hout waren en met dieren-
h~i~cn overtroyJ:en. OnCevecr 1000 jaar ccleden is het ijzeren schild uitgevoT.oen.
]~ W:'.Shet schild niet alleen dekHngs\'1apcn, mer. had hct r.lidden~tuk V!IJ1e,:-n
Det~lcn scherpe VJnt voorzien 7.odat er flinke verv:ondincon Dee uitcedeeld kon
r:orGnn. Zo'n kaal onversierd schild r.erd al gauw als $aai a.fgeda.~.n, v.::nd=r
det men deze al snel ging verfrar.ien met opschilderincen. Deze schilderinGen
nu noernt man wepens (heraldiek). ~at bcdoeld ~ordt is heraldiek, a".nv~~elijk
pcrsoonlijk, doch weldra erfelijke beklcurde kentekenen van ecn ccslacht of
f~-~lic (cevcr=d door verwanten, dezelfde ~ voerende en in den bloede ~
ell:~~der ve~bschapt) voorcesteld door en afcebecld op de warenen.
~ie ~entekenen komen ook op de helm of kledinc van mens en dier voor.
Het voo~te ondcrdeel was het schild.
::Je oudste en oorspronkelijke ";,'JJ'E::SI \<a.rcn functioneal, ::1j bC2.:1tr.oorCden ~..n
ce voer de strijd gebiedende eisen: Vorm en duidelijke hcrkcnb~'rheid door
}:le'.:r en tekel'.inr.
::)ecric!1Oekic.e v;m V(U1het wapenschild (DOtde besis P..:u1de bov,~nzijde en de
P"~t onderaan) overe(>nkor.:stif, het schild, /;'edrllccn door de bereden Ic.-ijcrer:
)e brede bovenzijde om het lic~r.: te bescheTDcn met nfcef;neden .ijkr.nten orn
'Tj.j;leid te verseh.:!.ffen !12.~het schuin 'l"oorr:a.:.rts carichte dijbecn ven de
r.d ter.
:::n ::ct berin warer. er alleen effen eekleurde schild en. Om1nt er no.:; niet veel
l:leuren vo'r~~dcn T:o.ren,allecn rood, zv:o.rt, blo.uw en croen, brc.c:lt r.!en de
V0~ op verschillendc [~ere~ op het schild a.~r.. (zie illustraties)
Vol: l'r~cht r.1;;ner tekeninGen op a.:n 7.oals ecn kro:m - als het he" schild van
ean ~:cninGwes - ::Jac,r ook Cierlijke ai'beeldincen. Set sehild is aoC"r de vele
LYo~turijr.se edelen,ook als kunstvoorv;erp,a~ de ~anden, van kcf;telen e~ land-
hui=c~, 0pee~~an. 7.0 zie je dat het schild vcrschillende functies heaft maa=
door de meeste Avonturijnen ter verdediginc ..ordt bonut ~

TOT D:: VOLG::1m~ I:E:::R
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De DOLER,~

Het leven in Avonturi~'is,vanaf de geboorte,erg
hard. De meeste Avonturijnen kunnen amper be -
staan van hun zware arbeid op het land of als
handwerker in de grote stade Maar soms dan is
het vooruitzicht om zijn ganse leven da~elijks
met moeizame arbeid te vullen,onverdra~glijk.
Wat moet hij er aan doen?
Zulke lieden waren er toen,en zullen in de toe-
komst ook niet uitsterven.
Ze leven slechts van hun'oneerbare' arbeid,
maar slaan zich door hun vernuft en handig -
heid door het leven heen.
Sommige van hun duiken in helden-groepen op,
en komen zelfs tot welstand.
In Avonturi~ is er een naam voor zulke li§den
"DOLER". De naam doler staat niet voor hoog -
achting,inderdaad handelt het zich niet om
lieden van aanzien,hoewel er talrijke leden
van dit heldentype 7Jijn die zich,door hun be -
kwaamheden in de heelkunde of in legenden-ver-
tellen,een goede naam verworven hebben.
Maar dat zijn uitzonderingen.
De Avonturijnse helden delen de wat opgeblazen
menin~ van de doler niet,maar zij zijn blij
als ze' een of twee dolers in hun om~eving
hebben.
Op grond van hun bijzondere levenswijze en het
feit dat hun welzijn afhangt van hun rappe
~eest en hun handige vin~ers,zijn dolers N.L.
de beste "leermeesters" uit Avonturi~.
Geen ander heldentype is zo ~eoefend om zijn
be~aafdheden op te bouwen en zijn kennis te
verrijken als de doler. Ook de tempel van de
~odin der geleerdheid wordt regelmatiger be -
zocht door de doler,dan door de andere heIden,
afgezien' van de priesters van deze ~odin na -
tuurlijk. Het gevolg van al deze be~aafdheden
is,dat de doler tot de beste schriftgeleerden
en heelmeesters van Avonturi~ behoort,en ook
op andere ~ebieden uitblinkt. Als dat geen
goede reden is om hen op ~evaarlijke onder-
nemingen mee te nemen...

@)

Alvorens een avonturier een doler worden kan,
IDoeten zijn eigenschappen BH en MO minstens
13 zijn. In weinig gevallen wordt een doler
"geboren". Zijn bijzondere leergierigheid
uit zich in het berekenen van de laagste
kosten,dus tabel "licht".

DE DOLER IN TREFWOORDEN:
Basisvoorwaarden: MO 13,BH 13.
Voordelen: zijn begaafdheidswaarden kan hij

makkelijker verhogen.
Beperkingen: geen harnas en ~een tweehands-

zwaard.
Levensenergie: bij het ontstaan 30 LP.

De begaafdheidsproeven:

AIle begaafdheden zijn voor de doler een
makkie. ~Q~Cf:~

d

@
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ceon ::li'cn-crr.vcn,-vorttcn of burGeDeesters. Het yolk erkent wel een hoerser,
deElfenkoning. Over hot hof van de Elfenkonina is alleen bekena cat hot ergens
in de Salamandersteen Doet lifcen. Geen Elf zal ooit een vreemdelinc ~r het
hof leiden,ook zal hij bij folteringen de licging van het hof niet verraden.
De Elfen die in het gebied tUfJsen de Sala.'!l8Jldersteen en de riyjer KVILLgevesti,,1
~ij~, noemen wij ~oudelfen. De Voudelfen zelf noeDen zich de IVarel Elfen.
Sen speIer-held van het t3~e'Elfl zal zelden een Woudelf zijn, omdat de Voudelfen
hun cebied caar zelden verlaten. En de speler- held en zijn in gans Avonturie
thuis.
)e RODESDJ:EL,Z','IARTESL1Q\E],en de DRlJCENSTZEnzijn de geboortegronden van de
Go'Llins. Ook de Goblins voeler. zich niet aan hun vaderland gebonden; ze Z\7emer<
veelvuldig in de buurtgebieden rond, en vestiggen zich waar ze een passend onder-
::omen vinden. Dat er altijd weer mensen zijn die de verslagen maar tevreden
Goblins voor hun karretje spannen en hun onderkomen en verpleging ver~orcen,
moet de bewoner Va.~ Avonturie oak rekening doen houden dat er ergens in een
!:erker of in een hol ver verwijderd van de Drakimsteen,een Goblinbende op zij:J
nek sprinet. Zuidelijk Va..~de woudgordel begint Avonturiels HIDDEJffiIJK,een zone
met een gematigd klimaat,dat relatief dicht is bevolkt en zich strekt van
Elenvina-Punin enBaburin. Het ltiddenrijk beschikt over een goed uitcebreid stra-
tennet. OP de vlakten liggen talrijke boerendorpen temidden van vruchtbare ak-
kers en sappige veeweiden. Dichte wouden bevinden' zich vooral in de omgevinc
v=n de gebergten. De bergen zelf worden vaal< door dwergenvolken ~ewoond.
::e K1.L!DER DUISTER.!ITS,het KOSCHGEBERGTE,het J..A/fBEELDen de BERGENVL}! m:ILUm:
~ de oostkust herbergen verschillende dwergen - het zullen er niet Deer
~ijn dan 50 000. De crootste stad van Avonturie, de keizerstcd GARETH,ligt in
het !.:IDDE1ffiIJK.Zuidelijk van het MIDDENRIJKslui t zich de KHOl!-Tloestijn aan.
Het gebied tussen het KHORJ.J,:-gebergte en de UNAU-bergen wordt in het westen
door de EDGE~,V1GENen de GOUD-rotsen begrens~. Deze beide bergketens s:Jijden
de 1\HO::-Tloestijn ook van de regenwolken af ,die al tijd met de westenwind oeege-
voerd r.orden. Een regenrijk gebied daarentegen is het LIEFLIJKE VELD,zo heet
de' dicht bevolkte rijke provincie in het vrestRn,waarvan de hoofdstad VInSJ.17
is. Het LIEFLIJKE VELD is het gebied waar zich de eerste mensen cevesticd
hebben. Het gebied rondom de steden GRA1!GOR,KUSLIK,BEL..~m:.A,A?JVOR,:SETII;..llA,
VII;SJ.1T en SIL..r..S e;elcJt als het vruchtbaarste cebied van het ganse continent.
!uer vindt men de inte:Jsiefste akkerbouw en de bloeiendste nederzettincen.
Alle steden en dorpen in het LIEFLIJKE V::L!> zijn zeer weerbaar eebouwd,omdat
het rijke gew~st steeds door overvallen werd bedreigd. Vanuit het land drin~n
steeds weer NOVLDI-staomen de provincie binnen,en de kust wordt geregeld doer
de drakenschepen van piraten uit ~~ en THORWLLbe~ocht. Zuidwestelijk van de
:E!OOE:sE:\Ji'/IGE1lbegint het tropengebied. Het land is door een dicht oerl70ud be-
dekt. 1.1Ieen de berctoppen van het REGEI!GEBERGTEsteken ui t het o:Jdoordrinc-
bare bladerdek. Het DSCHU!lG-cebied wordt door de oerinwoners en de koloniste:.
uit noord-Avonturie bewoond. De kolonisten leven in de handelsnederzettincen
la.~s de kust. De oerinwonerr-zij zijnkleincebour.d - hebben blauw-zwarteharen
en een koperkleurige huid -wonen in kleine paaldorpen diep in DSCFnnlGEL.
Br ~ijn ontelbare kleine st~en,die aan elkaar verwant zijn. De grootste en
bekendste stam,het yolk van Mohas,drijft een levendige handel ~et de blanke
l:olonisten. De giffen,kruiden,tincturen en dierlijke preparaten van de l:ohas
zijn in de keukens der alchernisten van gallS J.vonturie begeerd. J.I'J.nfa, san de
oost1~st gelegen van het zuidelijkste deel van !vonturie,is het centrum van de
slaven!mndel,en slavenjacers. }.an veel Avonturijnse hoven van het l!IDDE1!RIJi:
is het chic om een paar echte 'woudmensen' - zo worden de zuidavonturijnse
ocri:Jwoners ge:Joe~d - als pages of kaDe niers te hebben. Dat de slaver:Jij niet
overal in Avo:Jturie in goede aarde viel en in vele provincies zelfs verboden i~,
{j:";fac.n AI' Anfa de bijna911l van "De Pestbuil Van Het Zuiden" terwijl de neder-
cetting ovcral als de OlStad Van Het Rode Goud" bekend staat.
In het uiterste zuidoosten loopt het Avonturijnse continent in een eil~~d-keten
uit. De grootste eilanden TOKEN,ILTOKENen BEI~UJacuLAzijn naar vermeend door
ceer r,rote "~Voudmensen" bewoont. Zij zijn uiterst schuw, en oroat de eilanden
r~ zalden door eenschipwordt~cedaan,weetmenweinigvan de bewoners van
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~.ieve vrienden van hot OD~:',
i.n r.ct volgende hoofdstuk zult u !:leer te weten komenover het cO:Jtinent dan
"el~s de bewoners en de geleerden uit Avonturie weten.
ZeJf3 de goden hebben nog nooit een n~uwkeuricer kaart van de landstrcken ge-
~icn dr~~ die u,de lezer tot uw ueschikking staat. Zou een Lvonturijnse Geocra~:
de }:r.art sa.mengesteld hebben, dan zou ze vol wittevlekkenzi tten. De kustlijh
::~' ~~rschijnlijk niet klopf-en e~ zijn geboortestad zou dubbel 70 croot zijn
ct:~:10~~1. Dit feit moet u bij het spel ~teeds in gedachten houden. ~e nauVl-
]:euricc ka:>.rt is een modern Ae ds pro~uct. De landkaart zal u - de I.:E:ST:R of
de sreler - een overzicht ceven van ons legendarisch continent. De ~91den kun-
nen de kaart Diet gebruiken. ~ie nog nooit in Orkland w~s, kent o"k niet de
1:ortste weg in deze geva.:J.rlijl:e oogeving. De helden van het ODJ.:~ullen nood-
Gcdr-ongen ook in de toekomst zichzelf moeten redden met de wetenschap die de
;.::;:'3TE'!hen voorschotel t.

DE GEOORlJ'HIE VAN AVOHTURIE

Lvo,,~~rie is een van de kleinere continenten op de wereld DERE.
::~3 celf is de derde planeet van een zonnestelsel dat uit een rotere:Jde COle

~c~ijf en tesamen negen planeten best~t. or ~ERE zijn drie contine"ten.
Tr:ee daarvan zitten aaneen - zij zijn door een tienduizend Deter hOog gebercte

gescheiden,wat door de Avonturijnen IHet IJzeren Zwsard' wordt genoem1.
Over het water is het oostelijke continent wegens zware stormen niet te be-

rcikcn, en de heldhafti~e ~~en en vrouwen die een doorcnna door 'Ret IJeeren
~~~~, gezocht hebben ten mogelijkerwijs (;evonden hebben) zijn niet terucce-
keerd o~ over het vreernde la..~d te vertellen. DaP..ro~ is over het oostelijke
cO:Jti:Jer.t Diets bekend. Aan de weRtzijdeligt overde zee een l~~GLerekt con-
tine:Jt ~at door ~r rijkdo~ GOUDLANDwordt genoemd - dat door ~e"sen bewoon"
wordt. Dit continent is eveneenB moeilijk te bereiken om1at er r.1aaT weinic

~:-i teins zijn die hun zeilschepen door de ZEE DER ZEVENVII!DE1l ku:-_'1tn Rturen.
001: over GO~L}~ is niets bekend. Avonturie zelf Deet van-af het uiterste
noorden totaan het zuidelijkste puntje ongeveer 3000 kID, de bre~dste creedte
is o"f,eveer 1900 kID. !~en kan Avonturie een relatief klein continent noemen.
Op ~~RZ's Avonturie heersen doch andere klimaten dan bij ons op Aarde. Zo O:Jcer-
scheid en zich de kli~ten in het hoge noorden en het tropische zuiden ven

Av~nturie sterk. Steppen e:J woudgebieden beheersen het landscha.ps~eeldin het
~vonturijnse noorden. AIleen in de omgeving v~~ steden vindt Den ~:y.erbouw.
De ~ensen leiden een no~adenbestaan of leven van de jacht. De 0:Jd00rdri~ebare

Gordel naald-en lichte berkenwouden strekt zich van Thorwal-Lowanccn-3aliho-
Vallusa. Door de woudzo:Je ingeslotenlist het ORK-LA1ID, ecn hooClan1 dat -
~oals zijn naam doet vermoede:J - hoofdzskelijk door Orks bewoond wordt en
ca-Iorn nauwelijks onderzocht is. Er zouden Orks zijn die aYj.erbouw bedrijvcn

~ de meeste Orks leven van de jacht. Er zijn maer weinic dieren die door dt

Orks niet als niet jaagbaar gezien worden - insecten horen niet bij deze uit-

zo~cering. In slechte jaren ondernernen de Orks rooftochten in de o~~vinc v~~
h\l.~woongebied. Daarbij dringen zij soms ver naar het zuiden doer. Vele C'rkfJ
scheid en zich bij zo'n tocht van hun starn en proberen voet te zet-:.en in het
Lvon~lrijnse ~jddenland. Zo nestelen zij zich,in ruines of verlaten cwerce:J-

holcn,in. Zo komt het dat men de Orks door heel Avonturie ken or.t~oeten. In
de o~cesloten loofwouden om de sala.mandcrsteen en in de bergwouden van het g~-
berBte zelf lict het vaderl~~d van alle Elfen. Elfen kennen ceen Beorcp_~scerd
staatzwezen zoals bijde mansen gewoon is. Ze leven in kleine dorpjes in het
~oud,so~s ook in bOo~luizen of loofhutten. Zij leven vrij van elk~r, hebhen
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DE STEDEH Ell DORPZ!I VAN AVOJITURIE

~:ij !1cn"hcn alle ons bekend zijnde nederzettine'en in de Y..a:trt van 1.vonturie op~e-
nor.~n,~onder inachtne~ng v~~ de nelancrijkheid en grote de~ oorden. Het zcl
ook ern zw~~ karwei zijn correcte bevolkincscijfers te geven,omd~t volkstelli~,-
en o:1bekend zijn in Avonturie. Zo beweert het keizershuis in Gareth,zijn onder-
do.mm :::i jn talrijk als de za...~dkorrels bij de zee. En wie durft d=r iets tecen
in te brencen. Inderdaad zulJen er in Het keizerrijk eeza=lelijk !1iet !:leer da.."1
750 000 mensen leven,de meDste daarvan - ongeveer 100 000 - in Gareth zelf.
~ij schatt.en het gez~~p.lijke inwonersffetal van Avonturie op circa 1,2 rniljoen
Den~en. Telt men de getallen van aIle vorsten,hertogen en burgeme~sters op,korot
Dcn op het vijf-tot zesvoudige getal. U ziet:een korrel zout.

D~xorn hebben wij besloten, elk oord op ka~rt te zetten,die ergcns in een ge-
locfr.a"xiice oorkonde vermeld wordt. Daarom komt het dat men op de continent-
kp;,~t stecen zoals J~SLIK (20 000 inwoners),Hl.VENA (10 000 inwoncrs),G}~Yd
(100 000 inwoners)r.k~ ook plaatsjes zoals FIJtLOro~ of EESTIVA vindt, die niet
r.eer ca."1 50 tot 100 zielen tellen:;:ij weten cat er vele spelers en !.:E:S:r:::RS van
het OD:~ zijn, die op h~"1 expeditie-tochten steden en dorpen hebben ontdekt die
niet op onze kaart staan ~nceffCven. Daar valt niets over te zegcen. Avonturie
is in een wijde orntrek nog niet onderzocht, er blijft altijd een ruimte vrij
~acrinu uw eicen avonturen,godcn,monsters en volksta~en kr.ijtkunt. Tekent
u r,er..!stU1'l"eig-en" siad op de kaart. Over een paar ja:tr kur.nen rlj dan de be-
~er1:tek(?artV:J.IIhet continent weer uitbrencen die de nieuwe "Ontdekte" oorden
be,~t. U kunt ons d~rbij helpcn, W~"1eer u ons het kaartgedeelte stuurt net
"u~" :::t~,Jr.isschien met een beschrijving over de bijzonderileden van deze plazts.

De ~ecste steden zijn versterkt,dat Geldtin het bijzonder voor de neder::ettincen
in de o~eving van OrtY.-LL\~,waaxzelfs het kleinste gehucht over een burcht be-

schikt waaxin zich de bewoners bij cevaar kunnen terugtreY~en.
G:_~c-::'!I, de keizerstad heeft een versterkte kern, de zogenaa...'1de "bir.nenstad".
i:idden in de binnenstad ligt het kolossale keberspaleis dct door dil:ke I!!UTen
0Dv~ven is. De meeste bewoners doch,leven buiten de stadsmuren - in achterbuurten

uie zich in een geweldige ring om' de binnenstad geformeerd hebben. In crisistijd
:::luit de stadsgarde van GARETH de poort in de stadsmuur,en de bewoners van de
voorsteden en achterbuurten zijn aan de eventuele aanvallers overgeleverd.
!~estal necen de asnvallers genoeGe~ met het rlunderen van de voorote1en de .v.
een cevearlijke nanval op de eigenlijkevestinguit te voeren.
~orpcn en steden op de vlekten en in de woudcn alsmede de k-uststedenin het
uiterstezuidenzijn onvers~erkt; .

lA:!x ook zulke plants en bezittenmeestalwel een burcht of een \l"eerba.re tempel,
wcarin zichde bewoners kunnen terugtrekken.
De Hov::.dis van de Y.J!m.:-woestijn,diebijna niet bang hoevEm te Zijn.voor OY6,r.' '

~~len, levenin tentdorpenof lee~~uttendorpen,die menvooralL~ de omceving
V""'..J1oases vindt.
Yolccnde mannd ga ik het hebben over "I!ET VERRA1.LVJ..NAVO::TtTRIE"
!.vonturijnse geschiedenis dus.

TOT D:.: VOLGENDE ! :A:.!lD
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