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Gep-roet. geliefde helden van het Avonturlinse land.

Deze maand staat voor ons In het teken van verandert'nRen. Elndelijk ben Ik. Ed
Achtpoot erin geslaagd de absolute macht naar mij toe te trekken (voor zover Ik
daarin al niet geslaagd was). Met enlge overredlngskracht heb ik het namelijk voor
elkaar gekregen dat dlt maandelljkse stukje hulsvlijt dat In de volksmond beter
bekend staat als de Morgenster vanaf nu op een personal computer aangemaakt zal
worden. En ik ben dus de enlge die hler een PC kan bedlenen (die sukkels. Cor en
Ed dus. zijn er namelijk gewoon te stom voor). Zodoende bepaal ik \'anaf nu wat
er ulteindelijk In rie computer gestopt wordt en dus ook wat er in het blad te
staan komt. Eindellik ben ik dus In staat om die macht ult te oefenen die nodlg is
om dat steiiet.le gajes onder controle te houden. Power to the spiders. om te
beginnen bij mij!

Het eerste gevolR van deze veranderinRen merkt u al aan dlt nummer. Reeds een
tl.lrlje worden hler op de redactie dlskussies gevoerd over de artlkelen over de
lIulzen In Havena. Er staat in Havena namelljk een huls. dat te groot Is om even
op een paar paginaatjes te behandelen. Sommlgen dachten er nu over om dlt huls
dan maar In drie opeenvolRende nummers van de Morgenster te behandelen. lk
dacht hler dus geheel anders over. want dan duurt het drle hele maanden voordat
.lulile. de lezers. elndelijk het hele huis kunnen bekijken.
Een logische oplossinR Is om een heel nummer aan dlt werkelljk unleke huls te
wijden. En ik heb dus gelijk gekregen (en terecht). Deze maand krljgt u dus een
special over het beroemde paleis van vorst Cuanu Ui Bennaln van Havena.
Ulteraard hebben wi] eerst toestemmlnR van de vorst gevraagd (en gekregen) om
zUn unieke verblijf te beschrijven. waarvoor wij hem voor altljd bijzonder
.lankbaar zijn.
Behalve rle beschrliving van het palels vlnden julile In dlt blad ook nOR een
beschrijving van de bewoners van het paleis. Deze beschrijvinR Is echter nlet
afkomstlR uit het boek uit de Havena-doos. maar Is door ons zelf ultRewerkt (In de
Havena-doos waren helemaal geen gegevens over de paleisbewoners opgenomen).
IIOf! jullle het paleis en haar bewoners willen verwerken In een scenario laten wlJ
aap Juiiie over. VolRende maand zal Ed Doorn (als lk die lule donder aan het werk
Imn krijgen) een scenario schrijven over een aantal merkwaardlRe gebeurtenlssen
die zich in het pale is afspelen. Ben benieuwd waar hll nou weer mee op de proppen
kornt.. Maar dat zien jullie rle volp-emle maanrl wel.

f
r.roet.jes en 7.0.

uw gelip.fde hoofdredakteur.

Ed Achtpoot..
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De huldlp,e residentie van vorst Cuano Ui Bennain is kort na de grote
aardbevinp, In ~!)I v.lI. :',ebuuwd. lIet gebouw doet nlet zozeer dlenst als
\'erdedigingsbolwerk. maar meer als pronkstuk en symbool van de macht van de
vorst van Havena.

Blnnen de achthoeklge. zeven meter hoge muur staan vljf gebouwen: het
U-vormlge paleis. een smidse. het garnizoensgebouw met paardestal. een
tUinmanshuisje met een gereedschapsschuurtje en een stal voor verschillende
soorten pluimvee. Op aile acht hoeken van de muur staan torens van tlen meter
hoog en zes meter in doors nee. en aan weerszljden van de hoofdpoort In de
zuidellike muur staan torens van dezelfde afmetlngen. In de noordelljke muur
hevlndt zich nen poort die als leveranclerslngang dlenst doet. Verder staat er blj
de noordelUke muur nog een oude toren die tlen meter breed en dertlen meter
hoog Is. Op de weergang van de muur patrouilleren steeds acht wachters In
wachtdlensten van zes uur lang. In de twee torens van ,de hoofdpoort staan elk
twee wachters. Gardlsten die gean dlenst hebben verblljven In het
garnlzoensp,ebouw.

'russen dlt noordclljl<o mllur en de noordkant van het palels IIgt een tuln. die
zowol alII slcrtuln I:ebrulkt wordt en als moestuln. De oprUlaan van de hoofdpoort
naar hut palolll ill hczaahl met Idezelstenen en komt lIlt op het halfronde voorpleln.
wllarop tlen waterput staat.

Df! ~eschledenls van het complex

Kort na de grote aardbevlng In 291 v.H. werd met de bouw van de huidlge
resldentle van vorst Cuano UI Bennain begonnen. Het oude verblljf lag in het
verzonken deel van lIavena. De toenmallge vorst Syrus Bennaln besloot toen om op
de plaats van een oud kasteel uit de tljd toen Havena gestlcht werd een nieuw
onderkomen te laten verrijzen. Een symbool van de geschiedenls van lIavena was
de oude toren. die als enige deel van het oude kasteel door aile eeuwen heen
ovareind was blijven staan. Syrus beschouwde dlt als een gunstig voorteken en
begon vanuit de toren met de aanleg van de rlngmuur. Daarvoor j:ebrulkte hU de
overgebleven pulnhopen van de Ingestorte gebouwen In Havena. Twee jaar later
werd begonnen met de aanleg van het palels. maar het zou nog vUftien jaar duren
voordat de bouw voltoold zou zljn. omdat vele Inwontlrs van de stad gestorven of
ge\'lucht waren na de ~ardbevlng en er slechts welnlg nieuwe bewoners b~lkwamen.
De zoon van Svr'ls. Gortum Bannaln. kon als tlerste In 273 v.H. zljn intrek nemen
In het palels.

DI! nlet verwoeslC delen van de onderaardse gewelven van het oude kasteel
ble\'en echler onopgernerkt door de arbeiders en Syrus en Gortum.

Pas in hut Jaar :zoo v.lI. ontdekte Leric Bennain bij achterstalllg onderhoud aan
de hoofdr.:Ing van het palels een cang. die hli met de hulp van twee dlenaren lIet
nitbouwen tot eon vluchtweg. Waar de dienaren achteraf gebleven zljn wordt helaas
niet in de kronieken vermeld. Ook nu nog. in het .Iaar 8 n.H. weten slechts enkele
person an van hat bestaan van de onderaardse gewelven. Aileen de vorst. zljn
achtganote. hun dochter en kapitein Eelko (de rechterhand van de vorst) kennen de
vluchtroute. Het voiledir.e eomplHx is echter alleen bekend aan do drurde Megalon.
llij ~ebruikt ,Ie gewelven voor zUn gehelme porsoonllJI(o \lxpurlmenton.
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De Bewoners van het Pale Is

De VorstelUke Familie

Waarschljnlllk kent iedereen de leden van de vorstelUke famille wel. Vorst
Cuano UI Bennaln en zijn gemalln ldra Bennaln vormen waarschljnlUk het
bekendste vorstenpaar In Avonturii!. afgezien misschlen van de kelzer en keizerin
In G!lreth. Vorst Cuano leidt een druk leven. Het regeren van een grote provlncle
als Albernla vergt veel van zljn tijd. Regeimatlg moet hlj de afgevaardigden van de
Raad der Ouden. de vertegenwoordlgers van de verschillende gllden en de vele
gezanten ult aile delen van het Mlddenrljk ontvangen. Hlerdoor moet hlj re~elmatlg
van vroeg In de ochlend lot laat in de nacht doorwerken. Logisch dat hij en zUn
vrouw besloten hebhen om allebel een eigen slaapkamer te gebrulken (al beweren
boze tongen dat hiervoor nog andere redenen zouden zlln).

[dra Bennain heert niets met de regerlngszaken Ie maken. Zij begeleidt cie
vorsl alleen bij orficiEHe aangelegenheden en ontvangsten van belangrUke
afgezanten. Maar zU mag dan geen dlrecte macht over het bestuur hebben. zij
heert wel grote invloed op het doen en laten van de vorsl. en kan vaak enige
invloed uitoefenen op zijn besluiten.

(dra Bennaln is een tovenares van de 6" graad. lIaa!' nagle richl zij vooral op
vorst Cuano. Met haar magische ~aven probeert zU mugell.i" \>I\heil van hem af t!!
''\/!!rlJn. Ook I~ebruikt ze lIaar gaven om haar Invloed op hell: te ven~rolen. al heeft
ze daal' t.Ol nu toe niel zo veel succes mee

De ,loch tel' van cie lIennains. Emer NI Bennain. Is pasJ:J jaar oud. ZIj is
verloofd mel kroonprins Brin vall Garelh. de opvolger van keizer Hal. Zlj heeft.
(lJileraard) nauwelijks verstand van regerlngszaken. .HI zlj is <Ian oak de laalste die
zich 'laarover druk zal maken. Hel enlge dal haar mateloos inleresseerl Is de kleur
van haar nieuwste jurk. haar prachtige speelgoed. de ciatUm van het volgende bal
en wanneer ze weer een lIieuw cadeau zal krljgen.

Zoals overal in AvontUrii!. houdell adellljke families zlch zo vl)r mogelijk uit de
buurt. van het gewolle volk. Zo ook de famille Bennaln. Aileen als hel tlcht nodlg is
zullell 7.ij tlellS !!ell ritje door lIavella maken in hun prachtige k<JI!ls. Meestal Is .lIt
om hel volk rustl~ t.e houden. wallt. vaak wonlt er vlal( lIa ZO'II rH.ltI weer de een
or and!!re nieuwe belast.lng opgel.)g,1.

'roch is de familie Benllaln vrij populair hij de bevolklnl'.. :IIaluurlijk. 11111zou
iJet.er kunnen. maar gezien de mallier waarup sommlgl! edelell mngaall mel hel
gewone volk valien de Bennains Inderdaall nog wel mee.

De Andere Bewoners

1

1

Isora van Elenvina is ,Ie hofdame vall (dra Rennaill. I)ok houdl zl.1 zlch bt'zil:

mal de "pvoeding van prinses Emer. III ,Ie, welnil'.l! vrlje IUd <II.. zlj I"""n huudl zU
zlch hezlg met astronomisch en astrolo~is<:h onder7.oek. lIaar 1(>!lInls vall <ll)ze zaken
mag niel ollderschal worden. Zli is tlen tovenarp.s van de 6" 1:l'a:1<1ell Is IIIIk
degenc die de vorstln onderwezen heeft. ill ,Ie )<ulIslen van dl) ma~le. ZU . nlr :wt.
de druId" Megalon en houdt zlch ver van zUn e.~perlmen\.cn. ZU Is nlel. (II!
hoogle van de dulst.ere praktijken die hij Ilitvoerl In de on<leraar<lse P,p.w.. IHI.
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Eelko Beresterk is de kapitein van de r,arde en tevens de verlrouwellng van
vorst Cuano. Daarmee is hli de machti~ste man achter de schermen van de
Albernlaanse politick. !Jet Is dan 001, maar goed dat het een eerlljk en oprccht man
Is, anders zou hl! zlln positle met gemak kunnen misbrulken. Hli minacht de dru'ide
Megalon cn zijn vreemde opvattingen en onduidelijke opvattingen, maar aangezien
de vorst zelf de drui'de in het palels heeft gehaald bemoelt hij zich er verder
absoluut niet mee. ,

Archon Megalon, de druIde, Is beslist de mlnst populalre bewoner van het
paleis. Hij is door vorst Cuano het palels In gehaald omdat deze zijn aparte gave
om de moUeven en geaachten van anderen te doorgronaen ultstekend kan gebrulken
blj het achterhalen van de bedoelin~en van afgezanten en andere officiEHe
bezoekers. Dlt heeft de varst al vaak een voarsprong bezargd bij het nemen van
lastige beslulten.

Archon beschauwt zit:hzelf vooral als wetenschapper. Hij verleent zljn diensten
alleen aan de vorst omdat hll het zo voor zlchzelf mogelllk maakt om In aile rust
z!.ln proeven te kunnen nemen. Dal er bJj zUn onderzoeken re~elmalig slachtoffers
vallen te betreuren doet hem welnlg. Op het altaar van de wetenschap moeten
ofl'ers gebracht worden. en wat betekenen een paar levens vergeleken blj he~
belang van zJjn onder .:oek? .

Rallo Krallo, de hot'nar Is wellicht de merkwaardlgste bewoner van het paleis.
Wat vrUwel nlemand van hem weet (hljzelf ook niet) Is dat hlj lichtelUk
krankzinnig Is. Hij kan dansen, zlngen. grappen ulthalen als de beste. ZJjn ouders
waren rondtrekkende kermislieden, hetgeen de natuurlUke aanleg voor zUn yak
verklaart. Zljn yak is echter een obsess Ie voor hem geworden. Regelmalig heert hi]
nachtmerries. waarin vorst Cuano zUn kuristen niet langer op pr!Js stelt. Deze boze
droom is z!Jn gedachtenwereld volledlg gaan beheersen. Elke keer als hlj zljn
kunsten vertoont, groelt bli hem de angst dat zJjn dromen ult zullen komen. Dlt
beeld obsedeert hem zo erg, dat hlj de vorst als een potenliiHe vUand is gaan
beschouwen. HU draagt altijd een kleine, maar met dodelijk glf Ingesmeerde naald
blj zlch. Mocht het Inderdaad een keer voorkomen dat de vorst (af de vorstln, of
elgenllik wie dan ook), dan Is absoluut nlet te voorspellen wat hJj zal gaan doen.

6
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De gebouwen van het cOl1rnlex

Het Varstellik Palels _-_D~_!kKane Grond

*"

Het vorstellik paleis heeft twee zJjvleugels. De breedte (oost - west) bedraap,t
90 meter. De dlepte (naord - zuld) bedraagt langs de vleugels ~7V, meter en in het
midden ~5 meter. Het hoofdgebouw is 8~ meter hoog. de vleugels zUn ~~ meter
hoog. 'Alle drie de delen van het r,ebouw hebben platte daken.

Boven het dak van het hoofdgebouw steekt het drle meter hoge sterren-
observatorlum ult. De plafondhoogte blnnen het gebouw (lncluslef de kelders)
bedraagt ~ meter. Waar in de gangen en vertrekken geen vensters aanwezig zlln,
wordt de verlichUng verzorgd door fakkels, die am de vljf meter apr,ehangen zijn.
Alle gangen In het palels zUn 2!-!!meter breed.

~
I EI - Ontvangsthal

Op 2V, meter van elkaar en van de muur verwljderd staan brede zullen am het
grate trappenhuis. Wanden. vloer en plafond van de hal zUn van marmer gemaakt.
Het hoofdportaal In de zuldelJjke wand Is 3 meter hoor, en bestaat ult 2 met lizer
beslagen bronzen deuren. die met een houten dwarsbalk afgesloten kunnen worden.
Dag en nacht staan er ~ gardlsten op wacht. In .ie westelljke wand bevlndt zich de
rijk verslerde ingang naar de lroonzaal. Drle deuren In de oostwand lelden naar
evenzovele vertrekken. terwijl de noordelljke deur ultkomt in de hoofdgang.

E2 - De Troonzaal
De Troonzaal (eveneens met marmeren muren) Is een ~rote zaal met een
Ingangsportaal In de oostwand en een verslerde deur In de noordwand. In de
zuidwand bevinden zlch 2 vensters. Aan de noord- en zuldzljde staan elk 3 zuilen.
BIj feestelljke aangelegenheden nemen hler de herauten van de vorst hun plaatsen
in.
Op de verhoging blj de westwand (met 3 treden van zwart marmer) staan de 3 ult
ebbehout gesneden tronen van de vorstelljke famllie. Daarachler hangt een 3
meter hoog gordljn van wljnrood brokaat met daarop het wapen van de vorst
gestlkt.

E3 - Wachtlokaal van de oalelswacht
Dlt p.envoudlge vertrek heeft een deur In de noordwand en een deur in de
zuldwand, die aileen via een trap is te berelken. In het vertrek staan een veld bed.
.Ien tafel. 2 eenvoudige stoelen en een tweedeurskast met .Iaarln het eetgerei en
andere uitrustlngsstukken van de gardlsten.

v

E4 - lIal
In .lIt vertrek is de plafondhoogte maar :J meter. [n de oostzl!de hangt een ~ordljn
van wljnrood brokaat.

!

In de zuldwesthaek bevindt zich een vailulk (dwergeninstlnct 16) dll! alleen v:\IIult
de keldtH te openen Is. Het lulk leidt naar een deel van de andemardse ;.tewelven .
dat aileen aan ,Ie druide bekend Is.

1:;5- w:J.cht.lo~lal
Zle E3.

1':6- Prlvp.vertrek van <1e
1>11!IIuren van ,lone Immer
parketvloer IIgt een groot
het plafond zorgt \'aor de

Vorst
:':ijn met hout
handgekn'Jopt
verllchtlng.

hetlmmertl. 111 hp.t mirlden op de
taptjt. Een kroonlucnter In twt midden van
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In de zUldoosthoe~. half door de trap verborgen. bevlndt zlch no~ een valdeur
: (dwerp,eninstinct 16). die alleen van onderen te openen Is. In de boekenkasten
I achter de sChrijftafel staan allerlel prlveboeken. ofrlclele documenten en
dergellll,e. Onder andere staat er ook een ~6-dellp, woordenboek (een deel per

i letter). I)e It~ren rultr,en van de boeken zljn met gouden letters bedrukt. Ais men
;op de letter U (van Dennain) tlrukt. opent de rll~ van het hoek zlch. Daarachter
I staat een rlesle ~enl!eskrachtige drank (~O LP). De fakkel aan de westwand Is hol
I en bevat een magische ring. Drukt de drager van de rin~ op de edelsteen. dan
. maakt de ring de drager onzlchtbaar. De ring kan slechts 3 maal gebrulkt worden.
daarna Is de maltle ultgewerkt. Aileen vorst Cuano weet dat deze voorwerpen hler
verborgen zijn.

E7 - Slaapkamer van het vorstelUk paar
Tegen de oostwand van het vertrek staat het grote bed van het vorstenpaar. In de
zuidwesthoek staat een tollettafel. Tegen de noordwand staan een klelne kast en
twee stoelen.

E8 - prlvevertrek van de Vorstln
Rondom het grote tweepersoonsbed In de zuldoosthoek hangt donkerblauw satijnen
gordijn dat bestikt Is met zllveren vogels. In de kasten tegen de oost- en
zuidwand bevlndt zlch de omvangrljke garderobe van de vorstin.
Verder Is er In de noordwesthoek een naalhoekje Ingerlcht en staat er tegen de
noordwand een tollettarel.

I

in de kist tegen de westwand zltton de sleraden van de vorstin. Het slot is
(behalve met de sleutel) alleen te openen met een gecomblneerde Kracht- en
Behendigheldsproef (belde +3), De sleutel draagt de vorstin aitijd als slulting van
haar gouden armband om haar IInkerpols.

E9 - Kleedkamer
Opvallend In dlt vertrek Is een
,noel staat. Een eenvoudll; bed.
\'ormen de verdere Inrlchting.
~Bet podium en de stoel dlenen
Iultklezen van haar p,arderobe.

50 cm. hoog podium waarop In het midden een
een naalhoekje. een klerenkast en een toilettafel

de vorstin ulteraard bij het aankledon en het

EIO - ~,llIzlekkamer
~lIddelpunt van dlt vertrek vormt de grote claveclmbel. Er zltten vensters In de
oost- en zuldwand en deurell In de noord- en de westwand. Er staan 2 kasten en
enkele plantenbakken met daarln grote palmen.

Ell - Woon- en Slaapvertrek van de Prlnses
In de zuldwand zit ecn raam en dellren In de noord- ell de oostwand vorme.. Ie
toe~angen tot .1\t. vert.rek.
!(n de kist tegen ele zuldwand zit kostbaar speelgoed. wl1arvan de helden de waarde
Islechts kunnen schatten na een gt!slaagde SllmheldsproAf.

EI ~ - Weslelilk Ket.!lhuls
In tilt vierkante vertrek valt meteen de grote ketel met daaronder de 3tou"l>laats
ap. De rest van de rulmte wordt Ingenomen door stapels brandhout.
i Dlt vertrek vormt een belanl\rijk onderdeel van het verwarnllRl~ssystoem '/l1n het

paleis. Hd door het vuur verwarmde water stroomt vanult de kop,alvormh;e
Ikoperen ketal door aarden bulzen naar hat oostelljk 1,0telhul:l. Daar ba~lnt ctln
I soortRelljke krin;.:loop In .vestelljl,a stroomrlchtlnp,. Dlt svsteem 'Nordt ~abrulkt
'tljdens het koude jaan;etljde. De houtvoorraden komen van het land '/an de vorst,

B

\

r

Al te haastlge spelers, die hun Behendl~heid zonodl~ moeten ultproberen op de

~

hendels en de draalwlelen van het bedlenlngssysteem. laten de installatle blj een
mlslukta Behendijlhei,lsproef (-5) exploderen. Er ontstaat dan ernstl~e schade aan
de I:ebouwell in I~en omtrek van zo'n 15 meter. Daarom han~t er op de deur ook
eltn bord met het opschrlft 'Oetredan t.en str'!IIp.SI.H verbculen'. Op elk moment van
de dal': zijn hlar meestal ~ stokers te vlnden (60% kans).

EI:J - Blbllotheek
In ciit grote vertrek bevlndt zlch tegen de westwand een open haard. Daarvoor
staan een tafel en 5 gemakkelUke stoelen. De boekenkasten tegen de muren relken
tot aan het plafond en bevatten boeken over de meest ulteenlopende onderwerpen,
Aan het plaCond hangt een grote kroonluchter van herte~eweien.

Een vallulk (dwerganlnstlnct I~) leldt naar de reeds besproken vluchtweg. Het lulk
van onderen an van boven badlend worden. Het openlnr,smechanisme bevlndt zlch
In een kast die ten oosten van het lulk staat. Het lulk I.an geopend 'Norden door
een "ood boek met de titel 'De Worstelende Heer' ult de kast ta halen. Van
ondltra( Is het luik gewoan te openen.

E I~ - barlkamer
De In albast uitgevoerde badkamer bestaat ult 3 delen: de grote voorkamer met het
zwembassin en 2 daaraan grenzende prlvebaden voor het vorstelUk paar. Een
prachtig versierde badkachel. plantenbakken met palmen en de verschlllende
badzouten tin welrlekende parfums die op planken aan de muur staan verlenen de
rulmte samen met de grote wandsplegels een bljzondere sfeer.

E15 - Grote Feestzaal
De zaal wordt betreden door een 3 meter hoge deur van rozahout. In de west- en
de noordwand bevlnden zlch elk 2 grote dubbele vensters. Tegen de westwand staat
ook nog een open haard.
De enorme feesttafel bledt bij het banket plaats aan rulm 30 personen. Voor de
verllchtlng zorgen 3 prachtige krlstallen IIchtkronen. Aan de wanden hangen
afbeeldlngen van leden van het geslacht van de vorst.

Een vallulk (dwer~enlnstlnct I~) kan geopand worden door de enlge fakkel aan de
zuldwand In het noordellJke deel van de rulmte te draalen. Van onderaf kan het
lulk gewoan omlaag getrokken worden. Boven de haard hangt aen schild met het
wapen van Bennain erop geschllderd. Daaronder zijn 2 gekrulste zwaarden
opgehangen (onbreekbaar. elk I D+6 TP).

1

J

E16 - Schrllfkamer
Dehalve het bed en de prlvekast van de hofschrljver Grafos Inke staan er In deze
kamltr ook zijn enorme schrijftafel. .\ stotllen en 2 kasten, De geheie da~ bestaat
et .een kans van 60% dat Grafos zich hler ophoudt.

EI7 - Voorraadkamer
In ole I,asten tegen de muren zijn levensmlddelen. krulden en andere toebehoren
voor het berelden van maaitijden opgeslagen.

EI8 - lIofkeuken
Er zltttlil 3 deuren In de zuldwand. een deur In de west- en de oost. :and en een
grote deur In de noordwand. Twee grote tMels. 3 ka"ton, <lnkele StOIWW en allerlel
kookgerei maken de keuken compleet.

E19 - Voorraadkamer (zle vert.rek E17)
In de westka.lt zit een vallulk (allean van onderen te openen. dwerganlnstlnct 16).
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E20 en E21 - Voorraadkamers (zle vertrek EI7). E26 - Rommelkamer \'an de Druide
auillllC .:onder ramen. met I!t!n ,jeur in de noordwand. :) kasten. een taCel en een
stoel.E22 - Kamer van Kaplteln Eelko

Een bed. een kast en cen taCel met 2 stoelen zlln de enlge meubels In deze kamer.

I

De deur Is meestal afgesloten. omdat Eelko vaak als begelelder van de vorst op
pad Is.

E23 - Kamer 'fan ~Ikail Kremso
Afmetlngen en Inrlchting komen overeen met vertrek, E22. In plaats
en 2 stoelen staat er een grote schrlJCtaCel met een leren stoel. De
een onopgerulmde Indruk.

van een taCel
kamer maakt

F.2':" - \'el)t~dllruimte !~ewild :Ian Efrerd
Vijl' gekleurde ramen In de oostwand veroorzaken een r,eheimzlnnig
kamer. Wanden. vloer en plal'ond zlln versierd met turkoolskieurlge
he~ een meter hoge altaar staat een beeld van een dolrUn.

E28 - Woonruimte van de Gewilde Varos Zandor
De bUkvanger van dlt vertrek Is het grote aquarium. dat op een 50 em. hoge
marmeren sokkel staat. Daarln leeCt een jonge Dwergkraak.

e llehtval in de
mozaieken. Op

E24 - Dlerenzaal met FontUn
De opstel11ng van de koolen en de ContlJn zUn van de kaart aC te lezen. De koolen
zUn gemaakt van fun lIzergaas. In de koolen zltten de volgende dleren:

A) - 20 vllnders. waaronder 5 Ikanarla-vUnders
B) - 3 Neteladders
C) - een Reuze vllep,end Hert
D) - 2 GraCplssebedden.
E) - 2 Marasken en 20 Borbarad Muskleten

"F) en G) - In elk 10 ongevaarlUke zangvogels
In de koolen A) t/m E) zltten klelne vallulken die lelden naar de daaronder
gelegen cellen. In de oostwand van kool G) zit een geeamoufleerd kUkgat. dat de
druide vanuit ruimte E25 vrlj zleht bledt op de hooCdgang. De ContUn (met 3
nlveaus) Is aangesloten op het verwarmlngssysteem.

E29 - Oostelilk Ketelhuls (zie vertrek E12)

E30 - Slaapkamer van de Stokers
Iller slapen maxlmaal -I stokers. Overdag bestaat er een kans van 10% om er hler
een :lall te treffell.

E25 - Woon- en Werkkamer van de druide Archon Mel!alon
Deze grote rulmte heeCt 2 deuren in de zuidwand en een open haard In de
oastwand. De Inrichtlng Is aC te lezen van de kaart. Behalve een ultgebrelde
laboratorlum opsteillng (glazen. kolven. bulsJes. Clesjes en dergelUke) staat er ook
een groot boekenrek. waarln een aantal merkwaardlge tltels verzameld Is:- Legenden uit het RUk der Fantomen en Geesten
- Thearle van Waarnemlng en Observatle- Het Gehelm des Levens - Nleuwe Onthulllngen
- De Kunst van het Samenwerken
- Angst - Het Menselllk Fenomeen- De Macht van de IJzeren Wil
- ~ensen en Nlet-Mensen - Een Fenotyplsche VergelUklng- De Aard van het Onbekende
- Inteillgentle - Werking en Ultwerklnp,- Ontwlkkellng van Bovennatuurlllke Wliskracht- Mens. doe nlet zo Bang
- Fundamenten van de Wli
- Etherlseh Geflulster - Gehelme Aantekenlngen van een Gek- De Zeven Waarheden van de MensellJke Geest
- Stllstand - De Onzlchtbare Bewcglng

IIEen van belde zljden te openen vallulk (dwergenlnstlnct 16) leldt naar hetI gehelme gangcn- en eellonstelsel van de druYde. In de noordwand van de haard
bevindt zlch een losse steen. waaraehter een hendel zit. lIIermee kan hot lulk

I ~eope/ld wor(len. Van onderaf 'Nordt het lulk gewoon omhoog gedrukt.
;

I

'n de kist blJ de ()ostwand IIgt het t.ot nil toe beJ"\np,rljkste levenswerk van de
i'iruide: .Anp,s t - l3escholJwlnp,en van de Menselljke Geestestoestand onder Extreme
: Anp,stcondltles'. De kist Is met Ijzer beslagen en In de grond verankerd. en Is op
]maP,lsehe wIJze afgesloton (Claudlbus-Clavistlboort). De code luldt 3-4-6.

E31 t.'m [0:35 - Woonrulmte van het Dersoneel
"'fmetlngen en IIgging van vensters en deuren zUn van de kaart aC te lezen. In elk
vertrek zlln 2 personen ondergebracht. De kamers zlln behoorlljk Ingerlcht. maar
nlet erg luxueus. Vloer. wand en en plaCond zUn van wit gesehllderde baksteen. In
de Kasten Is alleen eenvoudlge kledlng oC werkkledlng te vlnden. alsmede wat
persoonlljke elgendommen van het personeel (zonder bljzondere waarde). Ais
spelieider staat het u vrll om te bepalen wle er In welke Kamer slaapt.

E36 - Woonrulmte van de "oCnar Rallo Krallo
Een bed. 2 kasten. een taCel en stoelen vormen met een kool de Inrlehtlng van dlt
vertrek. In de kool leeCt Matlnka. een jonge tamme zeekat. In een van de kasten
zit waardeloze rommel. zoais versleten kookpotten en aCgedragen kledlng.

E37 - Kostuumkamer
Deze rulmte heert een deur In de zuldwand. Er staan 2 groto Kasten. die gevuld
zUn met allerlel kostuums en vermommlngen voor gemaskerde bals.

F:3R - Woon- "n W"rkkamer van Kamerheer Montas SchnlttHrDCenl!
."fmetlngen en inrichtlng van de Kamer I(unnen van de kaart afgelezen worden.
~ De deur In de noordwand Is de enige oCClcH!!etoeganP, tot de schatkamer (E39) en
ills dan ook van Uzer vervaardigd en goed bevellh:d. ZU 15 alleen ve1l1g te openen
dour cerst op de onderste en <Jan op de bovenste scharnler te drukken. BIj een
oml~ekeerde volgorde sehlet er cen verglCtlgde doorn (Zwarte Lotus) ult de
bovenste IIcharnier in de vlnger van degene die drukt. BIj het proberen van de

I

I

kllrd, wordt een l<ruisboogpljl door het sleutelgat gesehoten. die In elk geval
I 2D6+4 SP vernorzaakt. Aileen door het julste gebrulk van de scharnleren kan het
'a'-schielen van de piJl voorkomen worden.

1':39 - Sehatkamer
De schatkalller is volledlg beslagen met Uzeren platen. Er staan een wapenkast.
mel bi.lzondere produkten van de AvonturUnse wapentechnlek. drle stapels goud- en
zllverstaven en 6 grote klsten gevuld met edelstenen. parels en sleraden.

E40 - Portlersloge
Afmetlngen en inrlchtlng kunnen van de kaart worden afgelezen.
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E41 - Wachtlokaal
De muren van dlt vertrek zi.ln van wit marmer. In de kast staat een klein model
van h&t voUedige paielscomplex. De verdere inrichtlng en afmetlngen kunnen van
de kaa rt afge lezen worden.

E42 - Woonruimte vn.n de Poortwachters
De inrlchtlng van dit vertrek komt overeen met de rulmtes E3 en E5.

Het Vorstellik Pn.lels - De BovenverdleDlnl!

01 - Clrote Balzaal
Twee grote dubbele deuren In de zuldwand en 2 gewone deuren In de oostwand
geven toegang tot deze grote zaal. Een grote haard blj'de noordwand zorgt voor
de nod Ige verwarming bll feestelljke aangelegenheden. Aan weerszljden van de
haard zltten elk 2 grote vensters. In het westeli.lk en het oostelUk deel bevlnden
zich zUllengalerlien. Ais bouwmaterlaal Is grUs marmer gebrulkt.

02 - Kamer met oude Vaandels en WaDens
Langs de wanden bevlndt zich een 30 cm. hoge sokkel waarop een groot aantal
wapens en wapenrustlngen staat. Daarboven hangen tot aan het plarond wapens,
oude vaandels en prachtlge schllden. In het midden van het vertrek staat een
levensgroot beeld van een mannelljke strljder.

De wllpens zUn nauwelljks te gebrulken omdat ze behoorlljk verroest en stomp
zljn. Ais een van de helden toch een van deze wapens wll gebrulken, wUst u hem
er dan op dat door de slechte kwalltelt het aantal TP van de wapens met 3
vermlnderd wordt. Een aangename verrasslng wacht dlegene, die de linker oorlel
van de strljder aanraakt. Het stenen schild IlcM op en valt als een metalen schild
op de grond. flet bledt 2 BW punten en heeCt teRen toverspreuken dezelfde
werking als de toverspreuk 'Maglsch Schild' (spreuk XVI).

03 - Kurloslteltenkablnet
In het midden van de rulmte staat een grote taCel van kunstlg bewerkt Ivoor.
Langs de wanden staan kasten en commodes. Een voorvader van de vorst heert hler
allerlel bljzondere en unleke exemplaren van de Avonturljnse flora en fauna
verzameld (zoals bUvoorbeeld een drlekopplg schaap, een haas met een gewel en
een klkker met vleugels).

04 en 05 - Kamers voor Gasten
De inrlchtlng van <Ie kamers Is van de kaart aC tl! lezen. Omdat de kamers voor
belangrljke gas ten bedoeld zUn. Is de Inrlchtlng erg luxueus en waardevol.

06 - SDeel- en GezelschaDskamer
Deze kamer 'Nor<1tr100r gas ten tijdens de vele Cestlvltelten gebrulkt om even blj
te komen van de vermoelenlssen. Hler worden vaak allerlel kansspelen gespeeld.

')i - 'Voon- en Slaaol<n.mer van ,II! Oarones
De lnrlchtlng van het vertrek van Oarones Isora van Elonvlna getulgt van goede
smaal<. De prachtlr,e versierde kasten en de handgesneden ebbehouten schri.lftafel
p'lSsen goed bij de ,'Rljnrode fluwl!len gordljnen blj de 2 vensters In de west wand.
De stoelen zUn met donk~rbruln leer overtrokken. De deuren In tie noord- en
()ostwand cJr:u:en m.,t hun gouden beslag blj aan de voorname sfeer van het vertrek.
Het ltor<1lln \':l.n het p,rote hemelbeel Is vn.n bestlkte zUde gemaakt. Oij de zuldwand
voert ..en tmp nnn.r hel hoven deze I<amer r,eler,en hemelobservatorium (010).
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08 en 09 - Kamers voor (iasten
Zle vertrek 04. Deze kamers zljn de kostlJaarst ingerlchte logeerkamers In het
paleis.

010 - Observatorium
Dlt vertrel, is alleen te betre<len vanult de kamer van ele Oarones (Oi), De muren
zlln 1.80 meler hoog en er zUn ramen naar aile hemelrlchtlngen. In het midden
van het dak verhel't zlch een glazen koepel met een (Ioorsnede van 5 meter.
Daaronder staat een grote, In aile rlchtlngen vrU .traalbare telescoop op een ~o
cm. hoge sokkel. In de kasten en op de ta(els bevlnden zlch allerlel astronomlsche
Instrumenten. De enige verslerlllg van de wanden zUn kaarten van de AvonturUnse
sterrenhemel in aile jaargetUden.
n Als een speier zo stom Is om overdag door de telescoop te willen kljken, lI]dt hU
N ID6 SP en kan 2 uur lang met het oog waarmee hU keek nlets meer zlen, terwlH

hi] last heeft van behoorli]ke koppljn. Het IIcht dat In de telescoop valt wordt
namelljk enorm versterkl. Door de pUn en de verblindheld krljgt de held een
aftrek van :3 punten op zUn AV en AW scores en een aCtrek van ~ op lIJn
Behendlgheld. Na 2 uur trekt de koppljn weg en gelden de normale waarden weer.

Kelder en Onderaartlse (iewelven

Afmetingen en ligging van de onderaardse gewelven kunnon vanaC de kaart celezen
worden.
Olj het gebrulk van de kelders moet u er als spellelder rekenlng mee houden dat de
druide de enlge Is die het hele gangensysteem en de gehelme toegangen kent. De
vorstelljke Camille en kaplteln Eelko kennen behalve de crypte en de wljnkelder
ook rle westelljke vluchtroute, die ver bulten het pale Is ultkomt. De wUnkelder en
de cr:rpte zljn ook bekond aan de andere bewoners van het palels.

KI - De Wllnkelder
De lrap. die vanult de hoordgllng blj rulmte E2~ op de begane grond naar de kelder
leldt, komt ult In een kleln portaal. In de zuldwand zit de deur die naar de
wljnkelder leldt. De wanden van de wl]nkelder zljn vochtlg en muC. Er staan vele
rekken met ultstekende wljnen en enkele grote blervaten.
~In de noordwand van het klelne portaal zit een gehelme deur (dwergenlnstlnct I~),
~dle alleen van de andere kant m.b.v. een kllnk te openen Is.

1<2- Oe ('rvpte
In deze gewelCde rulmte zljn de voorvaderen van Bennaln opgebaard In sarcofagen
langs de muren.
II De lIehelme deur in de noordwand (dwergenlnstlnct 14) Is alleen van de andere
~kant te openen.

"3 - Onderaards Labor:llorlnm
Op de werkbanken in dlt vertrek IIggen verschillende obscure werktulgen en
Instrumen!en. Hler voert de druide zUn gehelme experlmenten ult om zIJn dulstere
kennls te vergroten.

De dru'ide voert onderzoek ult naar de menseli]ke zlel. Daarblj maakt hlj gebrulk
van bedenkelljke methouen. Om ongestoord zljn onderzoek te :<unnen verrlchten
gebrulkt hlj de oude onderaardse gewelven. In de vertrekken onder de koolen In
de Dltlrenzaal (E24) voert hlj experlmenten ult met zl)n gevanr-enen. HII laat de
dleren In de kooien door klelne vallulken In de collen ..ronder vall en. Bovendlen is
er een 'Ondervraglngsruhnte' waar hlj al te zwljgzame deelnemers aan zljn
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experimenten doelmatir.er kan ondervrap,en over hun ervaringen in de cellen. Zijn
'proefpersonen verkrijgt de druYde m.b.v. de va ;ulken in de grote oost-west gang
van het paleis. dIe leiden naar de eronder p,el gen cellen Ki-K9. Bovendien heert
do;>druYdE<de beschlkkinp, over een extra vluchtroute. die leidt naar de waterput

!iop het hof. lIier lIiet vp.rdf!r verllleide p,eheillle deuren (dwerp,eninstinct 15) zijn
van belde zUden te open en door 5 maal tc kloppen.

1\4 Urn KR - Experimente..rcellclI
011 de grond ligt slechts Vlat stro. in het 11lafond zit een klein valluik. De wanden
zijn glad en vochtlg en bieden geen mogelijkheid om naar boven te vluchten. De
deuren zijn van eikehout.. versterkt met Ijzer.

1\7 tlm KP - Cellen
Dit zi,in de celien onder de valluiken in de hoofdganp, van het paleis. Zie verder K4
Urn K6.

1\10 - Ondervrar.lngsruimt.e
In dit vertrel; staan allerlel nuttir.e instrumenten 0111de waarheid IDS te peuteren
uit tegenstribbelende proefpersonen. zoals een pijnbank. een ijzeren maagd. een
vuurpot. en allerlel tangen. klemmen. naalden en meer van dat. soort dinp,en.

De BUr.ebouwen

II - Het onderkomen van de wacht
In het zuidelUke deel van het wachtgebouw is plaats voor 8 paarden en de
pronkkoets van het vorstelljk paar. Ten noorden ervan is de verblljfplaats van de
gardlsten en de koetsier. Helemaal In het noorden is hun eet- en ontspannings-
ruimte.

III - Tuinmanshulsle en Gereedschapsschuurtle
Een deel van het p,ebou\\' dlent als onderkomen voor de hovenler. de rest
dienst als schuur. \\'aar slkkels. zelsen. zaaigoed en derp,ellike opp,eslagen
Verder dlent het ook als hondehok voor 4 Nlveslsche Steppehonden.

doet
liggen.

IV - Smldse
In het midden van de rulmte staat. een grote vuurplaats met daarboven een
schoorsteen. Eromheen staan een aambeeld. blaasbalr.. werkbanken en 'gereedschaps-
kasten. Ook de slaappJaatsen van de smld en zijn knechten staan hier.

V - Stal voor !>Ielnvee
lIier Zl.ill de afrasterinp.en voor klpI.en. eenden. ganzclI en blgp.en die voor de
kp.uken nodir. zlln.

-
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