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Geliefde lazera,

Daar lIijn we dan weer. Wede1'Olll lIijn ve op tijei(geloof ik). Ach ja, buiten regeDt
bet en ve hebben tacb niets beters te d08n. Qh ja, toch. we hebbeD (opti8isteD

als we lIijn)Seleota opgebeld. Weet je Dog, dat is die firma die vroeger ooit iets

van hat ODI uitgebraobt he eft (or lIoiets). Luister eveD lIIee.

Sel - "GoedBDllliddag,lIIet Sel~ota".
Wij - "Goede lIIid.dag, lIIet ons. Zeg, van dat ODl, daar zou tooh vat nieuV8 van uit-

gebraoht worden? Weet u daar iete van?".
Sel - "Ja, natuurlijk, daarvan komt toch dDd. dit jur, begin volgend jaar weer

vat van uit?"
Wij - atH tee
Even later.
Sel - "Meneer, bent u daar nog?"
Wij - "Ehh..ja, 1k ben er nag. Zeg ehh..dat zou toch eind vori~ jur, begin ill

jaar gebeurt zijn?"
Sel - "Maar meneer, hoe komt u erbij, daar weten wij niets van. Nee eind dit jaar,

due nog heel even geduld."

Tja, vat moet je dur nou van zeggen? Ik denk niet dat het nog veel uitmaakt. De
meeate menaen die toen die doos en da eerate vier ecenario'agekochthebbe~
hebbenhet apul aHang in de wilniabak gedonderd, en die fanatiekelingen die het
apel echt villen apelen hebben ondertusaen vel geleerd huneigen acenario'ate
achrijven,of zijn overgeetapt op een ander rolleD.pel. Of ze lezen de Morgenater,
ja dat kan ook. Ik denk dan ook niet dat er nog veel meDaen zitten te wachtenop
dat ge~mmervanSeleota. Wijin elk geval nietl

Deze maand. - De Pen dee Meeatera, met een veralag van het grote
toernooi in Gareth.

- 'Een Praohtige Week', van Feraldo da Pyre. De be1eveniaaen
van eeD elt in Gareth.

- 'Sacred Heart', een scenario (wij wal) van Ed Doorn.
Dedicated to R.J. Dio, the man who bringe us fants.y.

- 'Op Weg', 2 korte idee~n 0111een soenario vat op te vro-
lijken, van de hand van Graeme Davis, bewerkt door Cor.

- 3 Haveenee huizen. een hotel, een herberg en een apotheek.

- De legeDda zoala zij die gebruiken op de plattegronden van
de Haveenae huizen.

I'

Zo, ik hoop dat jul11edaar VBer een lllaandje mee zoet zijn. Laatete nieuWB'
Iobold, eeD van de .erst. bladen (e..en lIIet ons) voor het ODM, ie ter aiele.Van
ODze plannen 0lIl eamen iete te gaan doen zal due vel nooit lIIeer vat terecht komen.
Jammer, jongene,julliehebben een tijd lang leuk gewsrkt.

I
Tot de volgend. lII&and.
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OpWeg. . .
'l'wee oatlloe"iDna voor het om door Orume Davie

Hieronder ,,1IId1: u t_e olltlaoeUllgea die pbruikt kmmea vordell 111het ODMale uv
helden op weg 8\111.U kunt lie als apart avoatuur gebruiken, als aanwlliDg op eea
beetaaad avoatuur of voor eea door u oatvikkelde oBllpaign.

"Emmaretti1

Ebaaretta 18 .en !WC d18 Je evelltueel iD geheel AvoaturUI lcunt tegenkomen, ale er
een voud in de buurt is. Terwijl de avonturiers over eea villekeurige veg reisea,
kamea ae ia oontaot lIet eea Jonge vrouv (begin 20), die in dellelfde riohting als
de heldea rei.t. Zij i. .lank, ! 1.70 18., heert kort, liohtbruia haar ea lioht-
bruine ogene Zij rei.t al18ea (tarae1ij1c OIIgevoon, want het voud kan gevurlijk s\lll).
Zijdraagt reieklediag en bellit een kleiDe tas met gedroogd vlees, eea korte boog,
een pijlkoker met 17 pijlen en een pear doltea die aan haar gerdel hangen. 11s een
Villi de helden eea gesprek lIet hear aanknoopt IIIItvoordt lIij hOffelijlc, noemt hur
n&811 ea lIegt dat ze Jaageter is. Verder vertelt lIij de heldea dat lIij near de diohtst-
bijllijnde .tad trekt (vat mi.schien ook het doel is Villide helden). Zij vertelt dat
een goede vriend Villihaar ia moeilijkheden ie geraakt en dat zij nu gaat proberen
hell met vat geld vrij te kopen (in hur buidel heert zij 20 dukaten).

Emmaretta i. bijzonder blij ale zij met de helden verder kan reizen. 11s de helden
haar in een geeprekvillenbetrekkentijdenede reis, en lIij besluit dat de helden
te vertrouwen zijn, dan legt zij uit dat het hur gel1erde 18 die gevangen zit. Zijn
a&811is Klans, en lIij vertelt dat zij hell beslistvrij lIoet krijgen vooreenbepaalde
datwa (delle datwa ie de volgeadevoUe maansnaoht, mear dat segt ze er niet bij.)

Wat lIij de helden "ertelt i. de vurheid, alleeaverzeijgt zij het feit dat zij en
hear gelietdeveerkattenzijn. Klaus,haar gelietde,heert lIijn vreemde eigea-
eohappennog niet geheel onder oontrole,zodathij van gedaante verandert zodrahet
vollem&an ie.11e dat gebeurt ale hij nog iD de gevangeais z1 t zal hij uker gedood
vorden door d. b.vakere.

EmIIaretta reiet in het gelleleohap van tvee grote viIde katten. Zij volgea hur door
het voud en zullea-EmIIaretta helpen als lIij aangevallen vordt. Zij probeert moeilijk-
heden zoveel mogelijk te voorkomen. Moohten de helden hur lastivallen, dan roept
lIij olllliddellijk de kattea en veareohuvt de helden dat lie haar het best. met ruet

lIouden laten. Als de bedreig1ng te groot voor hasr vordt verandert lIij in een kat

en rent het voud in met hur twee vrienden.Zij aal alleen blijven vechtea ale hear

geld gestolenvordt (het is immersvoor Klaus beetelld), en daarbij gebruikt zij alle
mogelijke gellene truos.

Emmaretta (ia lIen.elUke gedaante).

NO - 13, 5H - 12, CH - 14, BH - '3, LK - 10, LE - 30, AV - 11, AW - 10, BW - 2.

Vaardisheden. Een uitetekendgehoor, lIich veretoppen - 10, eporea herkeanen - 11,.luipea - 12, vo.d.el vinden -8.
Kattea (ea Emmaretta in kattengadaante).

NO - 13, LE - JO, BW - I, AV - 14, AW - 4, TP - 1D+2 (lIuil), 1D+1 (klauwea),
5N - 15, MX - 20.

HOrllaal hebben de.. katten 3 aanvallea per OR (2 klauven en I beet), lIur als het
eea kat lukt om lIijn tegea8tanderte bespriDgen (bij I op de D6), dan valt hij &aD
lIet all. vier Bijn klauvea en zijn bek.
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Als Emmaretta besluit 011listde heldea te reizea dan volgea de beide kattea hea

gerutsloos door het voud. Eea-held kan eea proet doea op 11\111lIesde aintuig, om te
Biea ot hijiet. 111de ptan heett. .u. de proet lukt ontdekt; hIJ arekvaard1ge
beveBillgen 111de bO.jes. De katten bllJ'I8n in het woud vachten ale Dlaretta de
.tad iDgaat. .u. 1D8aretta Kl&UII vrij heett gekregen pan aU direkt near het woud,
nBllea hUD kaUegedaantea aan en verdvijnea met hUD tvee ltaraeradea.

.u. lDaretta de .tad heett bereikt, aeemt eea corrupte bevaker haar geld aan,
llear veigert Klaus vrij te latea. Hij oatkeat te allea tlJde geld van !D&reUa aan-
geaomen te hebben. Hierop vraagt aij de heldea 011eea kleine &WIst, D8IIelijk 018
Klans voor hear te bevrijdea. 11. uv heldea hie rap ing&aD, aou u het hea Diet al
te lIoeilijk lIoeten aakea, vooral aiet ale d..e oatmoeUng sleoht. gebruikt wordt
als aneidiag tlJdea. eea graters oBIIPaiga. De beloning mag dan ook aiet h groot
alJn. .IJ 1I0gea de 20 dukatea die !D&reUa aan de bevakerhad gegevea oader elkaar
verdelen.

Moohtea de helden in het woud overvallea wordea door bandietea, dan strijdtEmaretta

me. aaa hun sijde,ea oak de twee katten komea te hulp, om aa het gevechtweer te
verdvijllea in het voud. Als de heldea haaraaarde tattea vragen antvoordt zij

eeavoudig. "Tja, ik ben ia het woud opgegroeid, en ik geloof dat ik daardoor eea
paar oagewone vriendea heb gekregen".

Missohien dat een andere NPC probeert om het geld van Emaretta te stelen, ala
u als Meester vindt dat er nog vat meer actie in deze oatmoeting thuishoort.
Arfijn, laat uv fantasie maar eea beetje verlcen 011 het beate uit deae oatmoeting
te balen.

"fe 11vriell(\ in noo (\

I

De.e oatl8oeting vindt 'aaaohte plaatsop eea verlatea deelvan de weg. Omde eea
at andere redea voadea uv heldeahet aodig om 'enaohta te reiaea(ukuatlie bij-
voorbeeld 'BDaohts uit hUD ltarap verJagen door een lIeutewolvenot eea troepje
Ogere). De weg die voor hea ligt is eohter vereohrikkellijk, IIOals ae de dag daar-
voor te horen kregen ia de etad, toen ze op reis gingen. Band1eten, vanui t het
aiete opduikeadeOrles - or erger - en er vordt ..Irs gefluiaterd dat het er Bpooktl
En ondaaka de.e oaheilspelleade vetenachap reisen lie 'Bnaohts (dear lIorgt u alo
Meester wel voor, gaa, gaa).

De eerste mijlen van de reis verlopen ruetig. Het ia eea heldere nacht, de maan ea
de Bterrea verspreiden geaoeg licht om te kunnea reillen. De heldea bevindea zioh
pas aan de rand van het voud. Ale de veg eohter dieper ea dieper het Moud iagaat,
verandert alles volledig. De duisternis vordt 110IIwart dat men sleohto een hand
voor ogen kan zien. Het begint zachtjes te regeaen. De rUne regea driagt door de
kleding van de heIden, die spoedig tot op hun huid doorweekt IIUn. Het ie oamogelijk
een fakkel te ontsteken, 018 een lanturn aan te eteken iB een BH-praet +10 aodig.

Boven het zachte ruiseavan de regen horen de heldea de geluiden van het aacht-
levea in het voud, ergens slaakt een uil eea kreet die beantwoord wordt door
een eohreeuv van eea wilde kat....
De heldea zullen au zo oaderhandvel spUt hebbenvan het reit dat lie hUD veilige .
onderkomea in de atad hebbeaingeruild voor delle reis, maar lIij hebbea geea keus.
terugpan heeft 1mmersgeen sin. Rond m1ddernaohtkOlleade heldeaaan bij een graC-
tombe, die cirkelvorlligio (diBlleter3 meter) ea eea puntdak he.rt. Er is ruimte
voor5 pereoaea 018 te eohuHea. Het dak lekt vel1svur, maar de rei81gere kunnea
tenminate iets eten ot een paar uurtjes slaap inhalea. Doordat alles wat de heldea

bij.ich hebben volkollendoorweekt is (due ook eea tondeldoos) is het Diet 1I0gelijk
om eea vuur aan te leggea.

Als uw helden de tombe niet als eohuilplaatsvilleagebruiken, II&8ktdat weinig
uit. .u eea paar lIinuten na het bereiken van de.. plek gebeurt er iets vreelldo.
ergens vanu1t de verte kliakt eea l8enselUke stell. Er isaiette veretaan vat er
gellegd wordt, maar de stam klinkt zwaar, alsor ielland hevige pijD lijdt. Ala de
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helden paarden of &D!ere dieren bij Bioh hebben varden deBe nerveus en sehiehtig.

De atell kOIl~ d1eht.rbij.n na een paar ilinutan sian de helden een tiguur die zioh-
selt lanp de weg in hUll riohtin&' Toort.leept.

De f1g1mr i. door de re~n niet erg duiddijk te sian, 118&1' het i. .aker een liens."

H.t .~:rolilpelten .t:ru.1keU alsot hat uitgeput is, IIa&r desondanka nadert het vrij
anel. Ala de t1guur de beldan tot op 4 lIeter ganaderd is, Bien se dat bet een man

h. ZijIIlclediDglIoet ooit lSeer koatbaar geveest Bijn, lllaar ia nu volledig aan tla-
rden gersten. Bloed gut.t ui 10de vele venden over Bijn gehele liohlUlll. Hij heft hat
hoofd op en een diepe anee over Bijn keel opent sichalseen tveede lIIond. Het -bloed
a~roOllt over Bijn boret. Eenarmreikt...ekend naar de helden, en ondllDlts het fait
dat zijD benen siehnietbevegen, kOllt hij lagBlI8II diohtarblj....

"Help lie," kreunt hij, "help lie". Als hlj nog dichterbij gekollen is realberen de
helden sieh lIet een Behok dat de bomen en de weg dwara door het liohll8ll heen

geBien kunaen worden. Op dit punt lIoeten de helden een MO-proef afleggen. het

gebeurt 1IIIIersniet elke !ag dat Bij oog in oog kOllen te staan lIet een geeat....
Als de helden Diet voor de geest gevlueht zijn, doet d.segeen poging 011 hen aan te

vallen. Mat een klagende atell begint hij hen te vertellen dat hij ooit Johann
Geapenet gaheten heeft en kooplla vaa in een diohtbij gelegen stad. Tijdena zijn ver-
blijt in een herberg 18 hij verlloord en beroofd. Zijn lioh11811 18 op een !tar het veud
in gebracht en langsde vag in de buurt van de tOllbe neargagooid. De avonturiere
kunnen Johun uit sijn lijdenaweg bevrijden door sijn beenderen te soeken en se naar
de atad ~e brengenvoor een nette begratenia.HiJ zal se vijzen vaar sijn overblijf-
aelen liggen, de beenderen zijn kaalgevreten door de wilde dieren en liggen verapreid
over een olltrekvan 10 lIeter.

De dichtatbijzijnde atad heeft een begraafplaata, geleid door een Boron prieater,

genlUllld Morr. Een enkel grat lIIetmarkering koat 30 dukaten, armen varden in een

maaaagratzondermarkeringbegraven (gratia). Tijdena de nacht nadebegratenia
verschijnt Johann nog een keer aan de helden. Nog steedabiedt hij een angataanjagend
aanBieht, maar nu vrij van pijn en vanhoop. "D1IDItjullie." zegt hij, "Ile hoop dat
jull1e nooit so hoaven te lijden alsik gadun heb."
Ala de helden Johann in het m..aagrat hebben laten begraven blijft het hierbij,

Johann zegt niets lIeer en verdwijnt. Ala Bij eohter hebben betaald voor een begra-

fenis met gratateen, vertelt hij &aD hen dat er een 1I0gelijkheid beataat 011 hun

onkoaten te laten vergoeden. HiJzegt hen oontactop te nellenmet sijn familiein
de atad. "Vertel hen dat je lIij geholpen hebt. Vraag naar mijn suster Greta Geapenat

en vertel haar dat ziJ jullie een pakje lIIoet geven. Ditpakje b veratopt in een
geheill vak achter de tweede lade van mijn buro. Ala zij jull1e niet echt vertrouvt
en vragengaat atel1en,vertel hur dan van de tijd toense zeajaaroud vaa, toen
ik bur redda van een op hol ge81age"n paard. Dan veet ziJ dat de boodachap van mij
a!kollatig lIoet zijn." Na dit geBegd te hebben verdwijnt Johann voorgoednaarhat
rijk va Boron.

Als da helden de in.trukties opvolgen, sal de tamilie Geapenat voor een raadael
a~&an, llaargeect vel toe. In het pakJe vinden de helden een f1uve1en buidel lIet
vier robijnen, elk 25 dukaten waard.

Wel, Meeaters van bat oog van Praios, aillpel, Diet? Met dese ideetjes lIoetlIet
gellakeea forae apelae.siedoorgebraohtkunnenworden,en kunt u een 'rustige'
periode tijdens een Val uw soenario'. ot oampa1ps _10 boeinder llaken, Bonder dat
dit va veel invloed hoart ta siJn op het verloop van uv soenario. U kunt daze
ontllloatingen natuurlijk ook toevoegaD &aD het .oenario 'Saored Heart' dat u elders
in dit n_el' aantreft. Ik lut het au uw vertrouw en erv&ren oordeel over 011

de.e idee.a op de jui.te ~anier &an uv spelersgroepte presenteren.Suooea,en
II~ tbe ~e be with you.....
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SCENARIO

SCENARIO

~AC!LiH£i 1J;1EAltw
De LeRende Van Duilan Emarel

In bet jaar 291 v.H., tijdens de regering van vorso; Iskar Emarel, was Qrtun nog

een kleine, onbelangrijke nederzetting. Op een kwade dag eehter sloeg het noodlot

toel Vanuit bet noorden kwsm een duistere sohim aangevlogen. Al snel ecbter

bleek de sohim een grate tweekoppige vliegende draak te zijn. Velebewoners van de

stad probeerden in paniek te vluohten, terwijl anderen, onder aanvoering van de

dappere vorst probeerden de draak met hun nietige wapens te verdrijven. Uiteindelijk

slaagden zij daarin, maar konden niet verhinderen dat de draak zeven mensen greep

en met huid en haar verslond.

De volgende dag vroeg een duister uitziende persoon audi~ntie aan bij de vorst.

Deze heer, die zich voorstelde als de magi~r Jorik Atavar, vertelde de vorst dat

hij de draak Neagor in zijn macht had. Daarop vroeg hij de vorst om de hand van zijn

uiterst knappe dochter, Duilan Emarel. Uiteraard weigerde de vorst dit, maar toen

hij de magi~r de stad u~t liet zetten, sprak hij de volgende woordenl '~itstekend,

beste vorst, maar ik beloof u het volgendel Elke avond, vanaf morgen, zal de

draak Neagor uw nietige stad bezoeken, en iedere avond zal hij drie jonge maagden

ontvoeren en naar mijn domein voeren. Zolang uw doohter Duilan niet de mijne is,

zult u Neagor op bezoek krijgen. Sleohts op het moment dat Duilan mijn bruid z81

zijn z81 ik de maagden terugeturen, eerder niet."

En jawel, bij het inv81len van het duister, de volgende dag, verscheen Neagor en,

zoals Atavar had voorspeld, greep hij drie lllaagden en voerde ze weg. En di t duurde

zo zes dagen voort. In uiterste wanhoop richtte de bevolking zieh tegen vorst

Iskar. Plotseling echter trad zijn dochter Duilan naar buiten en sprak de menigte

toel "Geliefde mensen, vrienden zowel als vijanden, ik voel met u mee. Ik heb

echter deze vloek niet over onze stad gebraoht. Ik ben echter wel de enige die

bij machte is om deze vloek weer op te heffen. Omwlile van de voorspoed van u

en van de stad zal ik mij schikken in de wil der Goden. Wat mij te wachten staat

weet 81leen Praios, of wellicbt Boron, of de God wiens naam wij niet noemen, lIIaar

mijn besluit staat vast I ik z81 mezelf geven aan de magi~r Atavar, en mogen de

Goden mij bijstaan in mijn lotI" Hierop betrad zij de tempel van Travia, en gezeten

bij het haardvuur riep zij de Godin aan. Hier weende zij welgeteld vijf tranen.

Travia, de Godin van Trouw en Liefde, was zeer onder de indruk van deze daad en

de trouw en opoffering van Duilan. In een visioen richtte zij zich tot haar, en

openbaarde haar de volgende profetiel "Kind van het vuur der L1efde, ik hoor u.

Uw daad is nlet ongemerkt aan mij voorbij gegaan en ik beloof u lIIijnsteun. Het ligt

niet in de maoht der Goden om het lot te keren, maar ik kan haar wel beinvloeden.

Uw gevangenechap zal lang duren, langer dan een mensenleven, Ja veel langer zelfs!

Uiteindelijk zult u, eohter pas na enkele eeuwen, bevrijd worden, maar voordien zal

nog veel moeten gesohieden. Draag uw lot, hoe zwaar het ook is. U bent niet
alleenl"

door Ed Doorn'loorwoord van de sohrijverl

Dit is, zoals jullie wel weten, niet het eerate scenario van mijn hand dat in de

Morgenster verachijnt. Er is echter wat kritiek binnengekomen op de wijze waarop ik
de vorige scenario's heb geschreven. Sommigen vonden het allemaal iets te summier:

geen scores van de voorkomende wezens, vrij korte besohrijvingen van de plaatsen van
handeling en de omgeving en wat weinig gegevens over de optredende personen. Ik

heb hiervoor eohter bewust moeten kiezen. Ten eerste omdat er in dit blad niet 81

te veel ruimte beschikbaar is om erg uitvoerige scenario's te publiceren, maar ten

tweede omdat het weglaten van scores en dergelijke ook grote voordelen heeft. Hier-

door hebben de Meesters altijd de mogelijkheid om de scenario's &an te passen aan

hun eigen spelersgroepen en hun eigen ideeUn over hoe een soenario gespeeld moet

worden. Nijn soenario's geven altijd de grote lijnen van een verhaal weer, die de

Meester dan naar eigen inzicht kan gebruiken of veranderen. Voor een beetje er-

varen Meester mag dit geen probleem zijn, en de wat minder ervaren Meester kan uit

de boeken van de regels en de 'officiele' soenario's genoeg voorbeelden halen om
.mijn scenario's compleet te maken.

Verder zijn er mensen die vinden dat er in mijn scenario's te weinig te knokken v81t

en dat het vooral draait om het oplossen van listige komplotten. Wel, voor die
nack and Slayers is dit scenario waarschijnlijk wat gesonikter, dus daarmee is die

kritiek ook weer opgeheven. Dus, als u als speIer dit scenarlO wil spelen, lees
dan niet verder. En &an u, Meester, veel succes gewenst.

InleidinR

Ortun is een kleine stad gelegen ten zuiden van de Salamandersteen, ongeveer

tussen de steden Tiefhusen en Donnerbach (Vak Z-17 op de grote kaart van Avonturi~).
De stad ligt op een grote open vlakte in het woud ten zuiden van de S81amandersteen.

Het ligt vrij centraal tussen Tiefhusen, Donnerbach, Riva en Lowangen. Hierdoor

speelt de stad een vrij grote rol in het bandelsverkeer tussen deze steden. Op
kaArt 1 ziet u de ligging van Ortun (de zwarte vlek). Het gearceerde gebied is de

open vlakte random de stade De rest van de omgeving bestaat uit bossen. Op de

kaart is dit weliswaar niet aangegeven, maar de bele omgevlng is bos, eohter met

uitzondering van de hoogsts bergen van het getekende gebergte, de westelijke

uitloper va- ds Salamandersteen. Verder ziet u nog de rivier ESkill, die verder

noordelijk uitmondt in de Kvill, en de wegen naar Tiefhusen, Riva, Donnerbach enLowangen.

In Ortun kent lIIen 81 sinds jaar en dag een vreemd gebruik. AIle bezoekers van de

stad worden na aankOlllst langs het orakel van Travia geleid. Deze gewijde plaate
is het grootste vertrek in de Travia-tempel, die gelegen is in het hart van de

stAd. Dit vreemde gebruik is een gevolg van de legende van Duilan Emarel. U moet

nu kiezen of u deze legende meteen aan de spelers doorgeeft zodra ze de stad

binnenkomen, of dat u ze nog even in spanning wilt laten en ze de legende pas

vertelt zodra ze langs het orakel zijn geweest. Voor het verdere verloop is dit

niet zo belangrijk. De helden moeten echter lange het orakel, het is de belangnjkstewet vande etadl

De volgende dag verliet Duilan de stad en trok naar het noorden, waar Atavar

reeds op haar waohtte. Een dag later keerden de maagden ongesohonden terug naar

de stade Daar was ondertussen een wonderbaarlijke ontdekking gedaanl in de tempel,

naast het vuur waar Duilan de Godin had aangeroepen, werden vijf kleine diamanten

gevonden, die door de gewijden de 'Tranen van Duilan' werden genoellld. Verder kreeg .

een van de ge~jden een visioen, waarin hem werd geopenbaard dat voortaan aIle

bezoekers van de stad langs dit vuur zouden moeten lopen, uit eerbied voor de
Godin en ter ere van Duilan.

En hoe verliep het lot van Duilan? Toen ze aankwsm bij de toren van Atavar verwaehtte

ze het ergete, lllaar een opmerkelijke verrassing waohtte haar. Atavar kwsm detoren
uit en kwsm dreigend op haar af, maar dan trok een angstige blik over zijn afstotend

gelaatl '~uile heks, wat heb Je gedaan? Mijn bezit ben Je, van lIIijalleen. Heb ik Je

toestellllllinggegeven Je te richten tot die vreeelijke Godin? Ondanks mijn macht kan

ik nu geen bezit van je nemea, want het aura van haar bescherming ligt over jou.
Maar lang z81 JOuw gel uk niet duren, want als ik je niet kan hebben, zal zij JOu

evenmin hebben. Je zult een lekkere maaltijd vormen voor mijn schatJe, Neegor..."

8
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HERBERG "BU RUKUS" (Rr. 271. valt CC-30)

2 Bewonera, Xwaliteit 1, Prijzen 2.

Ale. er in Havena geen landlopereverbod sou sijn, waardoor ovemaohtingen in de
8traten van Havena met lijfatratten worden beboet, dan had Ruku8 Rabor (BPC 406)
sijn herberg allang moeten sluiteD, want een ovemaohting oDder de vrije hemel zal
over het algemeen aaagenamer verlopen dan onder Rukus' dale.
Rukus serveert een bier dat alleeD door de sterk8te spij8verteriDgeBY8temen verwerltt
!tan worden, en hij deinst er niet voor terug om de 'drank' van een slaapmiddel te
vooreien, ale hij vermoedt dat sijn saeten iete van waarde bij zioh dragen.

1 - SCHENK-EBSLAJPRUIMTE- in de ooatelijke heltt van de ruimte ia ala provieori-
sohe alaaplBlegenheid wet Btro neergeetrooid, dat at
en toe vereohoond wordt. Bier 8lapen de guten.

2 - WOOlfRUIKTE- nier wonen, koken en slapen Rulcu8 en zyn vrouw Gala. De Iteuen
is alleen voor priv'lBbruik. !an de gaeten wordt geen eten
geserveerd.

3 - VOORRAADRUDlTE- in deze ruimte 8taaa 3 grote vaten. Twee ervan bevatten het
brouw8el dat Ruku8 omsohrijtt ala 'bier', de midde18te bevat
de sohat van de waard en de waardinl 100xD20 ST, 10xD20 DA.



EHRIIALTS DRANKENEN MIXTUREN

Hr. '97, yak J-32. 2 Bewoners, Kwaliteit 5, Prijzen 6.
Ret ..bouw

1 -Verkcopruimte
Su.ter I!21rwalte apotheelt is een trieet ui tzient houten boonel lIIet slechts 1
woonlaag. Erachter l1gsen een kruidentuin en een bron. De Itlanten ko_n vanaf
de straat direkt de kleine verkoopruimte binnen, die bUna geheel in beslag
geDOIIen wordt door sen !Dueieve toonbank. Hier versohijnt Ebrwal t bij het kling-
elen van de deurbe1 vanni t zUn alch8llieUoh laborato~Uua (2), 018sijn Iclanten
te bedienen met de aeestvoorkomende salven en tincturen (meeetal self vervaar-
died).

2 - LaboratoriUIII
Op alle tatele en reklten in dese ru1mte beerat een enol'lle wanorde, en geen van
de vele fles8en en kroesen is van een opsohrift voorsien. Hoe Suster Ebrwalt
in deze ohaos bet oversicht bewaart ie sijn gebe1m.
In bet laboratoriUIII vind je zal ven, Itruiden en dranken voor bijna elke toepu-
sing. SOIIIIIigemiddelen sUn verbluffend goed, andere hebben - buiten de fantuie
van de koper - totaal pen effekt. Ebrwal t verkoopt Heil-, slaap- en liefdes-
drankjes, giffen, tesengiffen en wapenbaleem. Daarnaut drijft hij een Ievendige
hande1 in verdov.nde !Didde1en.
Het is ten strengete at te raden om Ebrwal t te beroven of hem een of ander
lIIiddel at te pereen. Op zulke truken is hij voorbereid. Hij heeft altijd een paar
preparaten bij de hand, die met een git bewerkt zijn dat PU na lange tijd gaat
werken. Ehrwalt ie zonder meer bereid om zulke middelen 'voor te proeven' ,
omdat hij - in tegenstelling tot het slacntoffer - bet tegengif kent en hem
altijd genoeg tijd overblijft om het in te nemen.

3 tlm 6 - Gang, keuken,. a1.aapkamer en Allllllahr's woonruimte
De ruimtes sUn gemeubileerd zoals het een gedn uit de middenstand betaamt.

1 - Kruidentuin
De kleine tuin achter het huis is in tweeUn gedeeld. in het ene deel verbouwt
Ehrwal t vat groenten voor sigen gebruik, in het sndere gedeelte teel t Suster
enige kruiden die bij bij het bareiden van sijn mixturen gebruikt (soale Shurin-
knoll en en N&ftanetruileen).
De planken van de Bobutting 011Ebrwal ts tuin kunnen op een plaate in de buurt
van bet laboratoriUIII uit alkaar geBcboven worden. Suster heeft dit doorgeefluik
self aangelegd. Het wordt door drugsverslaafdengebruikt,die 'snachtsdirekt
hun verdovende middalen komen kopen.
In een bergplaatsaan de binnensijdevan de bronschaoht bewaart Suster zijn ver-
mogen. 20 baren goud DIet een waarde van 50 dukaten per stuk.

De gersonen

Suster Ehrwalt (NPC 205) - De 63-jarige apotheleer gebruikt een stok bij het lopen

en heeft wit haar. aijdraagt dag in dag uit hetzelfde 8IIIoeselige, onwelriekende
sohort. In Havena Btaat hij algemeen beleend als een taai lIakenman. Wanneer bij
niet bezig ie heeldranken en -salven voor de plaatBelijke heelmeeetere, of
Apbrodisiakavoar de Rabja-tempelte maken, ie hij besig om sijnsoon Al8lllarin
te wijdenin de gehe18ea der alchemie. Sueter heeft grote plannen met de jongen.
Daarom ie hij fel teseD sijn romanoe met de Rabja-gewijdeHeiltrud.
Ale hij met sekerbeid zou weten dat alleen Heiltrud ermee in oontact zou komen,
dan zou SUBter eenvoudig een gif broowen 0111 baar uit de weg te ruimen.Tot nu
toe w.. hijdaar niet zeker van.

12
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Bovendien beetaat altijdhet rieiko dat de gardisten hem onmiddellijk souden ver-
denken. Suster Itan deze aand&oht absoluut niet gebruiken, want in bet gehe18
ie hij 2 drugeleversnoier vaOI' het groeiende aantal veralaatd8D, die hem be-
talen .et veel pld of nutUge infonaaUe over sijn ooncurrent8D.

AlabJaar I!21rwalt (BPC 206) - De 20-jarige soon van de apotbeker beeft als niet on-
aanllienlijk alchellist de kane 08 een goede oarriere te malten. AlabJaar eluit
's.vonds naar de Rabja-tellpel OIl Heil trud te llien. Daarbij sUn hell al een paar
maal vreemde geetalten opgevallen, die zioh in de buurt van de apotheek opbou-
den, en bijhet aanroepen scbiohtig verdwijnen. Nu iB bijnog vooral met zUn
lIIIIoureUZ8 aftaires besig,maar het is slechtee8n kwestievan tijd voordat bij

utt gaat soeleen wat sich hier allemaal &fepeelt.
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H~ "DI!:CELl!:KAAN" (Hr. 114. vakR.-26J
I<AAf<T Z

2 bewone1'8. I:wal11;,11; 5. Prljsen 4.

'"D8 Ode 1IaaD" 11 '811 hub voor reisenden die niet veeleieend sijn. De waard 18 een
e.rbaar 11811,4, .laapplaateen worden elke 14 dagen vereohoOl1d en sijn vriJ van on-
gedierte. Dei; ie ..er den Je verwaohten. JUg van een hotel in dese prljeklu.e.

1 -SCHEllKRUIK'rE- bui ten de hotelgaaten sijn er al tijd wel een paar Havenere.

2 - mJK:EN -hier berei4t de waardin dagellJke wieeelende eenpanegerechten.

3 - oWOONRUIITEV'B DE HOTELIERS

4 -QAIIG

5 ...;.SLAAPZUL - de .tro.aklten in de alaapllaal worden regelll&Ug opnieuw gee1:op1:
en sijn 400rsaauB redelijk ooratortabel.

6 t/ra 8 -EERPERSOONSKAIIERS

9 - 'l,WEEPERSOONSKAKER. .
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Zoek het Heilig Hart
Dat, bloedend in de nacht
Stralend in het licht op u wacnt
Duilan Emarel, het Heilig Hart.

Er is een Magi~r
Die staart in zijn kristallen bol
En zijn blik richt zich op u.

Ik zie een nieuwe Morgen
Met het antwoord op de vraag
En de Morgen nadert nu.

SCENARIO

3 - Hier geldt hetzelfde als bij 2, alleen gaat het hier om een bende orks...
4 - De Open Plekl op deze plaats in het woud ligt een grote open plek (ongeveer

100 meter breed en 250 meter lang.). Op de open plek ligt een klein meertje,
waaruit een riviertje naar het noorden loopt. Dit is de ooraprong van de
rivier Eakill. Ds weg over de open plek gaat via een bruggetje over deze
rivier. Bij de brug bivakkeert een troepje goblins (~25), waarvan er zo'n 10
beschikken over grote, Hoelle wolven, die als rijdier kunnen dienen. Ik raad
uw helden aan om deze plaats te mijden....

5 - De Toran van Jorik Atavarl Jawel, de Zwarte Magi~r, die het ongeluk bracht
over de stad Ortun, leeft nogll Meer dan 3 eeuwen woont hij nu in deze toren,
waar hij constant bezig is met het vergroten van zijn macht over de levende
doden.Hij is in staat om doden tot leven te verwekken (skeletten en zombies),
die al zijn bevelen opvolgen. Hij kan echter niet meer als 5 ondoden tot leven
verwekken. De scores van deze wezens mag niet te hoog zijn, want als de helden
hen verslagen hebben wacht hen de strijd met Atavar zelf. U kunt als Meester
kiezenl Ofwel Atavar is een gewone magi~r. Dan zet hij zijn krachten in om zich
tegen de helden te beschermen (hij beschikt over minstens 50 ASP). Ofwel u
gebruikt hem als een gewijde van de Naamloze God. In de vorige Morgenster is
uitgebreid beschreven wat deze gewijden zijn en welke macht zij hebben. Hoe het
ook zij, Atavar moet een echt gevaar voor de helden vormen, al geldt ook hier
dat u Travia eventueel in kunt laten grijpen als het wat al te gortig wordt.
Er staat ze immers nog meer te wachten...

6 - De Grot van Neagorl Inde rdaad , zoals zo onderhand wel te verwachten was, Neagor
de verachrikkelijke leeft ook nog. Na zijn bijzondere ontmoeting met Duilan, nu
3 eeuwen terug, is hij door Travia in leven gehouden om de bergplaats van
Duilan te bescnermen. Neagor is ecnter niet in macht van Travia, en zal de
grot ook beschermen tegen de helden. Het ligt voor de hand dat de helden de
grot het liefst niet betreden, maar dan moet u hen duidelijk maken dat dit niet
te vermijden is. U kunt hen een visioen laten krijgen waarin Travia hen duidelijk
maakt dat het Heilig Hart in de grot te vinde~ is. Neagor is echter geen
klein hagedisjel het is een tweekoppige draak met twee aanvallen per GR en de
volgende scoresl MO- 16, LE - 80, BW- 3, AV- 13, AW- 10, TP - 2D6 (per kop),

UV - 100, SN - 8.
Als Neagor verslagen is moeten de helden nog uitzoeken waar het Heilig Hart
ligt.Op de inzet in kaart twee kunt u zien hoe de grot eruit ziet. U ziet
in de wand 5 nisRen, die de helden goed kunnen zien. Dit is 'het juiste moment'
om afstand te doen van de vijf Tranen van Duilan. De helden moeten in elke nis
een diamant leggen. Zodra de ~jf tranen op hun plaatsen liggen gebeurt er een
wonderl in de donkere grot beginnen de diamanten een fel wit licht Ult te stra-
len. Door dit licht wordt een regenboog gevormd, die zichzelf richt naar de
plaats in de wand, die op de kaart is aange~even met een~ teken. Op deze
plaats verachijnt nu een nis, waarin, stralend in het licht, een bloedrode
robijn ligt...

SCENARIO

De legende verbaal t verder dat zij zich daarop in haar laatste woorden richtte tot
haar schutsgodin. "GeUeCde Travia, Moeder van Liefde en Trouw, hoor mij aanl Het
is slecbts u1t liefde voor mijn geboortestreek dat ik mijzelf in handen van de
magi~r beb gegeven. Moet het zo zijn, dat trouw beloond wordt met de dood, dan aan-
vaard ik mijn lot. Maar hoe wreed het lot ook moge zijn, dat Boron voor mij bestemd
heeCt, weet dat mijn hart tot het laatste ogenblik zal kloppen met liefde voor
mijn famil ie, mijn volk en mijn landl" (Yuk, red.).

Hierna betrad zij uit eigen beweging de grot waarin de draak verbleef. Maar voordat
Neagorzich op Duilan konstorten, greep Travia in. Haar toom richtte zich op de
drask, die als een schoothondje in een hoek van de grot kroop. Een verblindend
Licht omgaf Duilan, die leek te krimpen Luttele ogenblikken later was er op
de plaats waar zijgestaan had niets meer te bekennen, behalve een grote bloedrode
robijn. Deze robijnwordt b~t 'Heilig Hart van Duilan' genoemd, omdat volgens de
legende de zielvan Duilsn zich in de robijn zou bevinden, en zouwachten op het
moment waarop zij bevrijd werd.

Inderdaad, Meester, dat moment is nu zeer nabij....

Het Orakel van Travia

Kort nadat zij in de stad zijn aangekomen worden de helden langs het Heilige Vuur
van Travia geleid. Op het moment dat zij voor het haardvuur staan, laaien de

vlammen hoger op, terwijl een helder klinkende vrouwenstem de volgende woorden
spreekt.

De draak zal met u strijden
U handelt met het Kwaad

Maar het Licht staat aan uw zij.

Volg dan de Regenboog
Maar blijf wel op de grond
Dan trekt het duister anal voorbij.

Zoek het HeiligHart
Dat bloedendin de nacht
Str~lendin het licht op u wacht
CUllan Emarel, het Heilig Hart.

De Onsterfe1l1ke Duilan...

De helden moeten het Heili«.Hart naar de stad Ortun brengen en in de gewijde tempel
naast het vuur leggen. Daar speelt zich dan het volgende tafereel afl

De robijn begint steeds feller te stralen, totdat het Licht bijna verblindend is. Dhn
verdwijnt de straling plotseling en is de robijn verdwenen. Daarvoor in de plaats

staat DUilan, omgeven door een zacht sohijnend aura. Hsar heldere stem spreekt

tot de heldan. "Bevrijders, mijn dank voor jullie is niet in woorden Ult te drukken.

3 Eeuwen heb ik moeten wachten, tot Travia mij tot zich zou roepen. Spoedig zal ik
nu bijhaar zijn, om haar te dienentotinde lengte van d~en. Nooit echterzal ik
vergetendat ik dat aan Jullie te danken heb. Als ik zo direktvertrokkenben, zal
ik voor elk van jullieeen geschenkachterlaten.HoahtenJullieoeit in levensge-
vaar zijn, kijk er dan naar en roep mijn naam, dan zal ik jullie bijstaan voor zover
dat in mijn vermogen ligt." Daarop vervaagt langzaam haar verschijning. Als zij is
verdwenen, ligt er voor elke held een ring met daarln een diamant, een Traan van
Duilan.
Houd er als Meester rekening mee dat de helden in de toekomstDuilanzullenaan-
roepen, hoe zij hen dan zal bijstaanlaat ik &an uw oordeelen de sltuatle over...

De aanwezige gewijden van Travia hebben zich op de grond geworpen, Maar richten zich
nu op, en verklaren dat de Goede Godin de helden heeft uitverkoran voor een
heilige taak. bet opeporen en terugbrengen van het Heilig Hart. De helden kunnen

niet weigeren, wanneer de Godin zelf hen roept. Zij worden voor de huidige vorst,
Milan Iskarim geleid. Deze verklaart dat de helden de volgende dag Moeten ver-
trekken. Dit is ook een goed momentom uw helden de legende van Duilan te vertellen.

Verder weet de vorst te vertellen dat de helden in de richting van de westelijke
uitlopersvan de Salamandersteen (hetgebergteop kaart 1) Moeten trekken. Hij laat
de gewijden van Travia de vijf 'Tranen van Duilan' halen. Deze schenkt hijaan de
helden, met de volgende woordenl '~itverkorenen van Travia, neem deze diamanten
met u mee. Bedenk altijddat de waarde van deze stenen niet zozeer Licht in de

financi~le kant,maar vooral in het feit dat zijde laatste aandenkens zijnaan
Duilan. Het zijnde tranen, die Duilan huilde voor haar vertrek. Zij zullen u uit-
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SCENARIO

eindelijk naar bet Heilig Hart moeten leiden. Op het juiste moment zal er afstand

van gedaan moeten worden. Ik bid u nu., wees mijn guten vannacht, dan kunt u
morgen op pad gaan."

De volgende dag staat uiter&ard de hele bevolking in de straten om de helden uit-

geleide te doen. Het is zalig weer (wat direkt als een gunstig teken van Travia

wordt uitgelegd). Als laatste raad krijgen de helden de tip mee dat het woud niet

bijzonder veilig is. Het is misschien veiliger om af en toe van de wegen af te gaan
en door het woud te trekken....

De Tocht

"fen )'rilchtige Week
door Feraldo da pyro

te voet te paard
Over de weg 1!-yak per uur 2 vakjes per uur
Door het woud 1 vak per uur !- Yak per uur

Gebergte - Over de weg 1 yak per uur 1!- yak per uur
Door de bergen t Yak per uur onmogelljkl I I

Uiteraard zijn de helden niet de enigen die onderwegzljn. Er bestaataltijdde
gelijkheid dat zij die of gene tegenkomen. Per Yak moet de Meester met een.D20
werpen. Hiermee worden de volgende ontmoetingen bepaaldl

1 : een groepje woudelfen,

2/3 : een groepje gewone elfen,

4 I een troepje wolven (aantal 1D6 + 2),
5/7 : een bende goblins (aantal 3 tot 6);
8 : een groepje orks (aantal 2 tot 4).

Hierbij gelden de volgende regelsl Als de helden een groepjewoudelfentegenkomen
zijn zij allang door de woudelfen ontdekt. Er bestaat een kans dat zij de helden als
indringers beschouwen en hen 'aanvallen' (bij 1/2 op een extra D6-worp). In dat
geval worden de belden bestookt met een regen van pljlen. De Meester bepaalt het
aantal pijlen en treffers. De heldenkrijgen de woudelfen dan niet te zien.Als de
woudelfen niet aanvallen volgt een ontmoeting met de schuwe elfen. Bij het minste

teken van ~r gaan zij er vandoor. Als de helden zich rustig gedragen kunnen

zij van de woudelfen wat voedsel krijgen en de raad om de wegen te mijden in de
buurt van de vakken H - 8/9, in verband met de daar gelegen orks.

De gewone elfen zullen niet aanvallen, maar vooral informatie aan de helden

vragen over eventueel zich in het woud bevindende orks of goblins.

De wolven vallen onmiddellijk aan uit de bosJes. Zij hebben in ieder geval de eerste

aanval, die alleen afgeweerd kan worden als de helden hun wapens in de hand hebben,
of over schilden beschikken.

De goblins en orks zullen direkt aanvallen, maar er bestaat een kans tlat de helden

hen het eerst Zlenl zij moeten proeven afleggen op de bekwaamheden gevaar herkennen
of zeede zintuig, of een slimheidsproef +5 als u het begaafdhedensysteem niet

gebruikt. De scores van de wezens moet u zelf bepalen, maar maak het de helden niet

te eenvoudig. Als u wilt kunt u de lijst nog aanvullen met wat beertjes, Ogers of
Trolletjes en dergelijke.
Een extra regel moet u echter wel toepsssen in dit verhaall de helden staan onder

beschermlng van Travia. De Godin zal veel doen om de helden te helpen, zij heeft
hen immers zelf uitgekozen. U kunt dit do en door hen af en toe op onverklaarbare

~jze te voorzien van voedsel, geneeekracht1ge kruiden of dranken, of zelfn van een

gerieflljke hut in het woud ale ze de nacht door moeten brengen.

In het woud zijn enkele plaatnen waar de helden zeker moeilijkheden etaan te
wachten. Zij zijn op de kaart van nummere voorzienl

2 - De splitsingl blj deze splitsing waoht een klelne groep struikrovers op rond-

trekkends handelaars. Zij zullen niet &arzelen om de helden aan te vallen, maar

als ze een poging ondernemen om de Tranen van Duilan te stelen, moet u Travia

op een allesvernietigende wijze in laten grijpen...

mo-

Het begon alleaaal ..et een zaoht lenteveertje. De zon scheen un de .trakblauve
hemel in in een lange, vrolijke, bonte optocht trokken de deelnemera aan de kei-
zerlijke familie voorblj. Het geheel verd nog'eens extra geaccentueerd door de di-
verse kleurrljke vaandels van de belangrijke families die unvezig varen.

Die middag vas het steekapel, een tamelijk ruwe sport vaarblj prachtig ge.pierde en
geBtroomlljnde paarden een.belangrijke rol Bpelen. Het vas een prachtig gesicht 011
te sien hoe de menBen zioh vermaakten.
'BavondB vaB er een openingsbal in de riante troonsaal van het Bohitterende oude
palBis. Vat er allemaal verd opgediend vas een lUBt voor het oog en een Btreling
voor de tong.

Na een veldadige nachtrust, die 1k vel verdiend had na al die exqui.e vijnen,
verden die dag de boogschietvedBtrijden gehouden. DC werddoorhetpubliekmet
een heerlijk kl inkend ge juich ontvangen. Net die Bteun in mljn rug Blaagde iIc er ook
dit maal in alB eerste te e1ndigen. DCmoet eerlljkheidBhalvs wel zeggen dat 1k de
fljne oompetitiemiBte van mij goede vriend graafEradom van Vsnashta, die ik
tijdenB het toemooi regelmatig in gezelBchap zag van een pracht1g vrouvBpersoon,
lIet vie hlj Bpoedig in het huvelijk zal treden. Ik verheug me nu al op een sohit-
terende bruiloft.
Ook Karaganda en Zarathustra bleken niet in Btaat mljervan teweerhouden 011de
velverdiendeeerste plaats te bezetten.

Na een ontroerende ere ronde trok 1k naar de jaarmarkt, vaar het een drukte van
jevelste vas. Ergens midden op hetpleinBtondeen worstelring. Vele Avonturljnen
vochtenhier een kraohtmetingmet elkaaruit, vat doorde omBtanderB ontzettend
verd gevaardeerd.

Ook alle andere dagen varen eoht vrolljke feeBtdagen, en 1k verd zelfs door zijne

doorluohtigheid keizer Hal persoonlljk beloond voor het aanvez1g zijn gedu.rende deze

week. Ook de jonge prins Br1n kwam mIj in eigen persoon bedanken voor wat 1k voor

hem gedaan had. 0 ja, die moordaanBlag. Aoh, het betekende eigenlljk niet veel,

gewoon even een moordenaar 1n de kraag grijpen.

Maar laten we het over iets vrolljkers hebben. Wanneer zijn de volgende boog-

schietvedstrijden???

Het doel van de helden is de grot van Neagor, die in de westelijkeuitloper van de
Salamanders teen ligt (nummer 6 op kaart 1, yak F-10). De helden kunnen met de
volgende snelheden voortreizenl

Woud

Gegroet, gijlieden...

Van ons is op versohrikkelijke wijze

heengegaan onze vriend en komiek

ZARATHUSTRA

Wij zullen een herberg naar hem vernoemen.
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kleineweaa Senta Itw8a door de eente ronde heen.

Voor de Uethebben waren er 0011:wonte1ved.8trijden. Op de jaa1'lllarltt vall een ring
opgebouvd -.ariD ..noheidene wontelaara tegen elltaar in het .trijdperll: traden.
Divene penOlla werden uU de r1Dc ..cira«eD, a uUeindelUII: vall er een voratelaar
die iederea ui tdaacde. Baldur de Benenbreker, een doler, de I8I8pioen van Gareth.
Direll:t bli slJn eente tegen.tand"r llaalcte hij aUn nUlli vaar. Garthila de etrijder was
nag 118&1'net in de ringat er wurlelonll: een geltnak dat niet veel goede voorapelde.
ben later wel'd. hlJ de ring uU gedragen .et een dubbele beenbreult.
Daarop aaaltte sieh ui t het publiek een enonae kola. loe, Zarathuetra. De geBpierde
lieh&8en van de beide k:eaphanen wekten &108 bewondering. Zarathuetra dealt .eteen
naar de benen van Baldur, die 011alJn beurt het hootd van Zarathuetra in een ijzeren
lT8ep n... Toen deed Zarathuetra iet. .erkwaardica en blJaonder on.portiet'l hij

prikte blJ Baldur ee. ooe uitf f Deae wel'd. door de PIJn so veraohriltkelUk woe.t dat
hlJ .et &1 sUn krachten de nek van ,Zarathu.tra brak. flog di..eltde dag ward hij
door euele Boron-prie.ten geore.eerd. "Hu ie hU eindelijk weer terug bU IIUn her-
berg" hoorde ik aohter 11.\1i_d .capelen, .aar de betekenie van deze vree.de
opaerleing ontgaat 11.\1yolledig.

Vegane interne .0eillJkbeden werden de werpvedetrijden de volgende dag &fgelut.
Vel aou het 18aan-epel tueee. de Gareth-Rebele e. de Pre.-Piratee doorgaan. Voor
het begi. vandeae wedetrijd waren er eehter weer eniga echerauteelingen in het
tentenltaep van de deelne.en. Divene lieden werden tUdelijk in de kerker. geeloten
omat t. keelen. V&arOnderEwcut. De oorzaak i. wa&r8chUnlUItte vinden in het niet
doorgaan van de werpwedetrijden, zo werd mij door een etadewacht verteld, maar
drank zal oak wel weer een rol geepeeld hebben. Overigerigens, de Gareth-Rebele
wiBten de Pre.-PirateB maar net te verBiaan (1)112). hetgeen door het publiek uit
Gareth .et luid gejuich werdgevierd. FAInbeBehuldiging van de PirateB dd de
Beheid8rechters partlJdig waren werd door de toernooileiding alB onzin beetempeid,
.aar het blijtt een raadBel vaaroa Roehon van Gareth niet uit het veld geetuurd
werd toen hijde aanyoerder van de Piratee .et een welge.ikte klap .et lIijn slaghout
op de knie.n yoortijdig uit het veld werlete, tervijl Jirhaa, de beete epeler van de
Piratee, al na elt .inuten er uit geBtUUrd werd wegenB aanmerkingen op de leiding.

Die avond vall er een banket in de troonzaal van het cude paleiB. Vele nieuwe-
gierigen moeeten worden weggeetuurd uit k..ers en gangen vaar zij abBoluut niete
te zoeken. De wachter. hadden er hun hand en vol aan. Ka het banket i. het nog lang
onruetig gewee.t in het kampe.ent.

De vierde dag verliep over het algemeen ruBtig. De woretelwed8trijden gingen
vrolijk verder en de bardenwedetrijd ging zijn tveede coapetitiedsg in. Diverae
«roepjee toernooigangen verkenden de omgeving van de 'etad. Op een paar kleine
opetootje. in de etraten ven Gareth na hadden de waohtera een bijllonder ruBtige dsg.

Ook op de vijrde dag - de dag van de zwaardgeveehten - verliep nagenoeg zonder
1noidenten. Alleen de etrijder Evout viel wat uit de toon door zijn l&fhart1ge ge-
drag tegenover graaf Anewin. Hij probeerde elk moment van bet gevecht te vlucbten,
wat direkt door gra&! AnBwin werd &fgeetratt. Vat op doh ook al niet getuigde
van ridderllJlcheid, .aar daarover Btrake meer.
Even terug naar de bardenwedetrijd. De hobbit Sorufa zat daar nag steede in de
race, vooral door baar tantastieohe vertelstijl, waar lIelfe .enige elt met in-
gehouden adell naar zat te luiBteren.

Op de zeede dag ecbter brak de chaoe goed loe. De dag begon lIet niu vat
bazuingeecbal dat ecbter direkt in de kiem werd geelloord. In het tenteftkallp werd
op de berauten gejaagd. SODIDIigenwerden later vaetgebonden in de tenten terug-
gevonden. Daama volgde bet toemooi vcor de .trijdera .et bet tweebandszwaard.
Oju werd bier de grote winnaree.

Die, oebtend ecbter was er wat traallelant bij bet paleie. sommige meneen, die naar
binnen wilden .oe.ten door de waobtere worden weggeetuurd. Kart daarop gebeurde
er iet. velkOllen onverwaebtB. De kok uit de Iteizerlijke keuken, Cirnan. werd ter
dood veroordeeld, en die middag rolde zijn boofd inderdaad. In een proc18l8atie

Lieve vrienden van he1 !lle.aiend8 Oog,

Dit Iteer doe 111:julli8 verelag van de tee.telijltheden en bet toemooi die dit jaar
1e Gareth gebauden werden. Het geheel had dU jaar zelfe een extra feeBtelijk tintje
ollldat tijden. delle gebeurteniBeen de verloving ven prinee. Eller 1ft Bennain van
Havena .et prine Brin van Garetb werd beltendgemaalct. D11 geheel werd echter weer
overechaduwd door enise ongeregeldheden.

Ai op de ..rete dag verUep er he1 een eD ander niet gaheel volgeDe de plannen.
Onder Ieidmg van 8en Praia. gewijde werd er ..n dienet geboudeD en werden de
wapen. gezegend op de teemooiplaate. Tijden. dit gebeuren raaltten eniga etrijders
elaage .et elltaar. Nadat dit V&BgeBU.t begon men aan een optocht vaaraan alle
de.lne.ere van het toemooi .eededen. Zelre hier waren teltenen van rivaliteit te
bespeureDI lIIenig voetje verd uttgeatoken zodat de een na de ander Btruikelde. Ai
.et al vas het een kleurrijk tatereel. Er liepen oolt een aantal beltenden mee, zoalB
Eradom, Feraldo, Karaganda, Ewout, de kleine Pilot en Nahal, Gartbila de lieUge,
Zarathuetra en ik zag lIelfe een kleine hobbit lIeelopen, een zeldzaam vezeD dat
WaartlcbiJnllJlt van een andere planeet afk:omeUg iB. .

Om pakweg 2 uur was bet zoverl bet eteekspel begone Er waren vele deelnemers.
Zelfe vorst Cuanu Ui Bennain van Havena deed een eerieuze poging 0111in de prijzen
te vallen. Ook zag ilt een pracbtige,vrouw meedoen die ziebzelf Ojas liet noemen,
maar die ik 81 eenB eerder had ontmoet. Hoe ze toen beette eebiet mij zo gauw niet
te biDDen...
Uiteindelijlt bleven er nag twee deelnemers over. In de voorlaatste ronde bad de
strijder Ewout vorst Cuanu uitgescbalteld. Keer op keer red en zij ale razenden op el-
kaar in, diverae laneen veraplinterden tijdens deze kracbtmeting. UUeindelijlt raakte
Ewout het schild met de drie kronen net even iets eneller, met lIo'n Itracbt dat
voret Cuanu het idee bad tegen een lllUur te zijn opgestormd. Hij probeerde nag in bet
zadel te blijven lllaar ging even later tach tegen de grond. Ewout de bruut n818niet
eens de moeite am te kijken hoe het met de vorst &fgelopen was, wat een boegeroep
teweeg bracbt. Na deze titanenstrijd had Ewout betrekkelijk weinig moeite cm bet
toemooi op zijn naam t. scbrijven. Vrouwe Ojas W88 niet in staat hem te weerstaan.
Na atloop probeerde ik een gesprelt met bem &aD te mopen. "Waarom 1It Diet naar
mijn tegenetander om heb gekeken? Dat doen de heelmeeeters tocb? Trouwens. als
hijer Diet tegen kan moet'ie maar niet meedoen. Zo, genoeg geluld, waar ie bier
bier te vinden...?" Verder beb 1It maar niets aan belli gevraagd.

Nadat iedereen (81 of niet kachel) tijn tent had opgezooht, kwam een van de deel-
nemers strompelend en hevig bloedend het deelnemerekamp binnen. Hij bleek het
slacbtofrer te zijn van een vechtpartij. Enige tijd later overleed hij. Het was de
bard Odilbert. De omBtandigheden waaronder bij gewond ie geraaltt zijn niet bekend.
Die avond vend het openingebal plaatB in bet oude elot. Het wae alleen jammer dat
sammige deelnemerB niet de moeite badden genomen om zich am te kleden, waardoor
zij nogal uit de toon vielen. Er deden zicb oolt enige ongeregeldheden voor in de
paleietuin. Ewout had ze1re tegeD een van de Iteizerlijke bomen geUrineerd. Lallend
werd hij afgevoeI'd en ter ontnuchtering opgeBloten.

De tweede dag verUep redelijlt rusUg. Ze badden allemaal zeiter een ltater. lit zag
hier en daar wel een heraut lopen met een bazuin 0111zijn nelt gewiltlteld. at zonder
tenden. Het - de dag van het boogeohieten. Velen bedden er naar uttgekeken. Vas
de reputatie van die elf nou waar of waren het fabeltjee? Vele nieuwe mededingers
waren er verscbenen OIl de arrogante Feraldo da' Pyro eene de lee te lezen. Tever-
geere, vant alle rekordB werden door he. finaal naar Boron gescboten.VerrasBende
tweede .88 Oarlh1l11. aejuicb en boegaroep viel Feraldo ten deel toen hij zijn 1I0veel-
ste prije in ontvanpt naDI. Die dag zagen wU he. oak nog in een andere rol, nBlllelijk
als bard. ZlJn gezang vas echter duedanig elecM (..n elt beeliet onwaardig). dat
hlJ na de urste roDde vear de reet van het bardentoemooi ui tgeBloten werd. Het
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werd. bekend pmaa.ltt dat hJJ priJIs BriD zou hebbea willea venaoordea. Deze schand-
dud is op tijd. voorltollen door het duwe op"treden van graa£ ADsviD.
Di. .1ddac ~gea de bard..nwed8trijden geVOODdoor. UU.indellJlI: kvu de eU' Elu
Zll.,..rzan« als v1nnear uit d. bu. De hobbit Soru1'a kw.. aiet verder dan de 5e
plat.. Zij vcnd dit echter niet 10 erg, vant lij had juist een baantje pll:regen in
de ke1zerlijke keuken. Diezelfde avend verden de prijzen voor de barden u1 tgere1l1:t.
1aII81ui tend vu er len bel en -0 woader -alles verl1ep rust1g.

De l_tete toemo01dag had iedereen dch ver81apen, dit door een staking van de
overgebleven herauten. Op de toemooiplaats voad die ochtend het 'slagveld' plaats.
Hieraan ded81l alle dednlmera mee. De badoeling W&8018met een houten zvaard als
eaige overvi.Jmaar over te blijven. In de uioeleade ..eaigte W&8niel8&Dd te herkennen.
Nadat gr&af'JDsvin een tijdj. ..10 Peraldo had staan knokken, draaid. hij sioh plots-
eling 081, reDd. als eea verdw&allde op vont Cuanu at en gat h.. een 8la« in d. n.lI:.
De vorst rende opnblikkelijk a&&r een van de herauten, die op sijn bazuin bli.s.
"Staakt OIII8iddellijk b.t geveoht", riep Cuanu "ODze beste graaf Tecbt .et een be-
werkt .vaardll" De graa£ zelt stond er een beetje apathisch bij. Nadat het vapen
vangraaf Answin v.. onderzocht verd hij door keizer Hal ondervraacd. Hij kreeg
echter pen voord uit de graa£. Toen n&18Feraldo ineens het woord. Hij steld. de
great enige vragen, vaarop de.e alles vet hij in zijn levea rout had gedaan began
op te blecbteal "Ik beb toen 1k 6 WaB..ijn ..oeder heke genoe.d " zei hij. Hierop
stortte Peraldo sn1kkead en schreeuwend op d. grand. Het II:wamer verder op neer
dat de graat bet plan had geopperd. 018 .ioh te ontdoea van de jonge prins, vet op
het nippertje is voorkomen doorenige..oedige avonturiere. Dle avond werden zij

door de keizer tijden8 het slotdiner beloondl
Garthim de strijder, Nahal de stille dvergin (3e prijs korte boog), Merlijn, een
jonge tovenaar, die echter nog veel moet leren, Karaganda, de doler (niet echt op-
gevallen tijden8 het toemooi), Graaf Eradom van Vanashta die zijn verloving aan-
kondigde ..et hofdame Sylvette (boze tongen beweren dat zij slechts een dienstmeid
was), Pilot, de taaie, stille en wat 81aperige dwerg, Ewout de strijder (zijn tekort-
ko..iJlgen werden he.. door de keizer niet aangerekend), Soru1'a, de hobbit, waarmee
een nieuw spel verd ge8peeld, Hobbitbal. Verder nog ThOl8aB, een soort 'priester'
die geheel gene zen weer i8 teruggekeerd, en star, een mopperende strijder die het
toemooi al 8nel vou verlaten.
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Ult8lagea van het toemooi

Steekspell 1 - Ewout de 8trijder, 2 - vorat Cuanu Ui Bennaia,
3 - Hertog Kunibald Frankward tot Ehrensteia.

Lange boogl 1 - Feraldo da Pyro, 2 - Garth1l8 de sluwe, 3 - vorst Cuanu Ui Bennain.

Korte boogl 1 - vorat Cuanu Ui Bennain, 2 - Ewout de voohtige, 3 - Nahal de dvergiD.

Kruisboogl 1 - Ewout de tuiDl8an' 2 - vorst Cuanu Ui Bennain, 3 - Brin van Gareth.

Hienaee eindigt het ver81ag van een enerverende week &aD het hot van keizer Hal.
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