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De 'Morgeneter,' 11 e en nlot oOIO'88rolo1o u 1tgave van 'Palantir'

Nlet te vervar.ren lie t de Speo1groop 'PalanU r' u1t Kampen, Uden, Den Holdorof Hellevoets~ui8.

Zeker niet te verver'ren (vat Dht lIogol1Jk h, vat 18 VZW1)met een Belsh.o
vereniging die! de nLalll Palanttr later ~lng gebrulkcon clan .,iJ.
Ook niet te vervarreD met leta van Tolkion.
Helemaal niet in verband te brengen met de Morgonatorkork.
Hoofdredacteurl Ed kcbtpoot
Eindredacteur. Cor Herben
Art director I Ed Doorn
Redactiu Jullie all elllaal
Vormg8vh.gl Rinus van. der Sterren
Medeverkerel Barbar. Veenman

Redactiesekretariaetl Cor Herben, Rosestraat 1005, 3011 AL, Rotterdam.

Abonnementsprljzenl Nederland, Belgie, Ned.Antillen en Suriname F~30,- per jaar.
Overige landenl Land/luchtpost FL15,- per jaar.

Opgave nieuve abonnelllenten.. Start het bedrag op rekeningnr.Bo 66 56 468, van de
Verenigde Spaarbank T.N.V. P.C. Herben, yermeldt daarbij wel abonnement.
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Ha. die lezers

I

Rampen komen zelden aUeen. Maar wat er hler de laatste tlJd aUemaal gebeurt
slaat zo ongeveer aUes. Die twee zatrels die zlch redactielld noemen hebben weer
eens de kolder In hun kop. Zlj schljnen het bljzonder leuk te vlnden am constant
de boel In de war te gooien. Zelrs die goele Meester Turgon Is daar nu het
slachtorrer van geworden. Lees de Pen Des Meesters maar eens, en hulver.

Bovendlcn huist er tegenwoordlg op de redactle tlen monster dat bljna te erg
is 1)111te utlschrijvtlll. Htlt ;s zwart, heert twee glulperige groene ogen. vier poten
mtlt Jaaraan vlijmscherpe nagels en het zegt mlauw, tenmlnste volgens de reclame.
Maar volgens mij bruit het meer lets van WRAAAAUUWWW.En het jaagt de he Ie
dag op spinnen. U begrijpt het wel. mljn leven hangt aan een zljden draad.
Gelukklg heert Cor In zljn onmetelljke goedheld een paar dozen voor die grlezel
neergezet, zodat'le tenmlnste lets anders heert am zljn klauwen In te zetten.

Verder heert Ed Doorn volgens mlj een psychlsche Inzinklng. Ik denk dat het
er lets mee te maken heert dat hlj nu weer 6 weken op school zit. Ik heb het
altijd wel gezegd, school is IIlet goed voor Je. Maar evengoed, Ik zit er maar mee.
Hij Is dus gewoon IIlet meer voorult te branden. Met enorme moelte (en gevaar
voor eigen lev en) heb Ik hem zover gekregen am weer lets over Warhammer
Fantasy.Role-Play te schrijven. Maar het al lang beloorde scenario dat zlch
afspeeit In het palels van Havena is weer een maandje ultgesteld. Moe wor'jervan.
Maar wees gerust, Ik heb hem lIamelljk een afgrijselljk ultimatum gesteld: als hlj
het scenario de volgende maand nag nlet heert, koop ik een plaat van Dennie
Christian. Ja. Ik weet het. ik ben onmenselljk wreed. Maar daar ben Ik dan oak
(~'~II :-ipill "ur ...
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HalLloleukerds.

cor

Ik ben. de d()rpsl:ek. Kennen jullle mij nog'f Dat Is een tUd p.&ludon, ZOR.
ElndeJUk hebben ze mli weer eens lets te doen gegeven. Sinds dat die rare spin
hler rondloQ)pt Is er ~een 101 meer aan, nlets dan commanderen doet'le. Ik ben dan
ook van Diem om een staatsgreep te plegen. ledereen die een goede suggestie heeft
om mij van deze irritante. veelpotlRe, ult zljn nek kletsende. sChreeuwerlRe,
opgedroogde octopus te verlossen krUgt van mij een leuk presentje. Stuur even een
kaartje met jouw Ideeen. ~aar I:enoeg geleuterd. er moet gewerkt worden.

D~ Heiden_van het Zwarte 00£

Onder deze tltel \'erscheen onlangs een vernleuwde ultgave van de regels van
het ODM. In een speurtocht naar perfecte rel:els heert het ODM In Dultsland
gebrulk gernaakt van de spelers (aUeen al In Dultsland werd het basis-spel 100.000
keel' verkocht). Dlt resulteerde In een nleuwe ultl:ave, wat het oude systeem
ell:enUlk waardeloos maakt. Het enlge bezwaar dat Ik heb is dat In deze baslsdoos
het boek met het avontuur van de bevrijdlng van Sylvana (het book van Avontuur)
voor de Revorderde spelers elgenlUk waardeloos is, en dat hlerdoor onnodlg geld
wordt WeRl:esmeten.

Ik hoop dan ook nlet dat ze In Dusseldorf elk .IanI' met .,on hor7.lune ultgave
van de regels komen. want dan moet Ik er een krantowl!kje bllnemon (Is dat niet
iets voor die spJn?). Het boek beRlnt uJteraard met hot .ch&PII"" vlln de helden.
Het leukste (vol gens de schrijver) Is het ontlltn"n VBII J.t h..ld vollodlg aan het lot
over te Jaten, zodat er een betel' roJlenllplI1 OllLIIUllit Ook bllvllllit hU het spelen
met verscnillende heldentypen aan. tlot tYIIU 'Avollturlor' (OUII IIo~1\1 vage
aanduidinR) Is J{eschrnpt un worllt IIlul, /nOft!' Ij.hrlllki 1..(hmulI! IIln op avontuur
gaat is lmmers eon avonturh'r. III' hlJ nil """ ViIIII!', ..." LnVllllllllr or een priester
is. Dlt is dan ook v"rllllllnr'l III ""1'101"1"";"11 hllrl("r Ilnll 111111.h"h II111van de D20
zijll afkomsL hellllh'n nil ',Un ~l.Ilrl.hllllll,I,"1 "ok v-rllerll ,,,.1.1111.III. haarkleur
'vnrdefl ~nnl.l" II"h"..I~1 ""II "",lllilltl
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Een belangrijke verandering Is dat er naast de gewone elgenschappen (MO, SH.
CH, BH. LK) nu ook 5 slechte elgenschappen zUn. Deze dienen om een kleurrlJker
roHenspel te bewerkstelllRen. Het gaat om de volgende elgenschappen:
BUgeloof. Hoogtevrees. Ruimtevrees, Goudzucht en Angst voor de Dood.
Om de beglnscores daarvan te bepalen goolt men met de D6 en telt I bU de score
OP,

10
II II

", I~
I"
:n

l.ICI1""UIIII"IIItLI'

: ,~,\ m. + 11)/1 . IlJ:!1) (I ~9 - lS3 em)

Ais men niet tevreden is met zijn held. heeft men de mogelUkheld om de
scores van de goede en de slechte eigenschappen onderling te rullen. Ais Je een
goede eigenschap met 1 punt wilt verbeteren. moet .Ie een slechte elgenschap met 2
punten verhogen. Ais je een goede eigenschap met 1 punt verlaagt. mag je een
slechte eigenschap met 2 punten verlaRen. Er zijn echter wel een paar
voorwaarden:
1. ~a het ruilen van de punten mag geen goede elRenschap hoger zljn dan 13;
2. Na het rullen van de punten mag geen slechte elgenschap lager dan 2 zlJn.
De punten van de goede ~lgenschappen mogen nlet onderling geruild worden. DIt
geldt ook voor de slechte eillenschappen. Ook mag dlt niet indlrekt via de andere
elgenschappen. De ',vaarden \'an de slechte elgenschappen kunnen wel boven de 1
uitkomen. Voor sommige (nieuwe) heldentypen Is een score van 8 zelfs een
basisvoorwaarde.
wle het rollenspel reallstlsch wll spelen, moet de voillende heldentypen bewust een
hOlle waarde voor bUReloof geven: DwerR. ~oha en Nlvese.
Een dwerll met Rulmteanllst hOlier dan 3 kan nauwelijks serleus genomen worden.
De proeven op de slechte eigenschappen moeten ook gedaan worden. Ik raad u
echter aan uw spelers niet te kwellen met al te veel proeven (rollenspel voor
dobbelspeU.
Als rie held een nieuwe ~raad berelkt. kan men een slechte eigenschap naar keus
met 1 punt verlaRen. mits een proef op deze elgenschap lukt. ~fen mag nlet hoger
gooien dan de waarde van deze eigenschap. en men maR drle maal een poglng
waRen, als de eerste en tweede proef mlslukken.

Ook het talentensysteem Is met deze doos vorledlll vernleuwd, en Ik moet
zellllen dat het nieuwe systeem een stuk leuker speelt. Ook wordt er Ingegaan op
het probleem \':1n het geld (:open ~r bU jullie ook nRuren rond die afgeladen zUn
met duizenden dukaten'?, dan staan er een paar leuke tips In om ze daar vanaf te
helpen).

VerdeI' I.Lln I!r ~~n :.laneal nleuwe heldentvpen die ik nu even aan )1I1I1evoor
zai steHen.
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D.e Kermlsklant

In A.vontturie zljn er talrljke dorpen. steden en vorstunhoven. waar een
behoefte ontst:aan is naar amusement. Het is dan ook nlut verwonderiljk dat veel
Avonturlilnse t'amHles al generatles lang het onderhouden van de burr,ers en de
hoge heren tOl: hun beroep hebben gemaakt. Met hun bontgekleurde wagens trek ken
r,roepen kerml:sklanten door het land. om blj oogstfeesten. jaarmarkten en grote
bruilot'ten het volk met hun akrobatlek. hun uitgelaten dans en hun muziek te
vermaken.. Nog: voordat de klnderen van de reizende artiesten kunnen lopen worden
zij al gebruikt: blj hun eerste optreden (een rlt op een Bornlander of als top van
een menselljke piramide). Als twaalf- of dertlenjarigen staan zlj al op het hoge
koord. sp ringe n van de stadsmuur. of dienen de messenwerpende vader als levende
werpschij f. De meeste kermisklanten blljven hun beroep hun leven lang trouw. maar
er zijn er altlJd wel een paar die geen zin meer hebben om voor de tigste keer de
tenten op te zetten. ZIj vral\en zich af of het lev en Iten meer te bieden heeft en
trekken op avontuur.

De rol van Kermisklant (goochelaar. acrobaat)

Als u een kermlsklant rolvast wUt spelen. moet u rekenlnR houden met het
karakter en de typische elgenaardigheden van de reizende artiest. Legt u de nadruk
00 luchtharti~held en rusteloosheid. De kermlsklant hOlldt hot nlet lang op een
piaats ult. hij voigt eerder een spontane Inl!ovlnR dan "urllt Itrondlg over een
probleem na te den ken. Bovendlen is hlj. zoals <1..m"IIII.II 'I<unstenaars' erg
bljgelovig. Betrouwbaarheld is nlet zljn IIturKILit 11I1/Il, lIul. kan hem makkelljk
overkomen dat hlj al zljn geld blj ulln hllnlllllCOvllcht Vllrllukt terwljl zijn
kameraden een paar straten verdor onll"duldhl OJ) hQm wachten. Desondanks Is de
kermlsklant een p'raaR RozlonQ 1I00It III ''''11 IIvonturlor'l!roup. omdat hij zonder
tegenstribbelen groto rl.lko'. durrt 1.0 nlmlln 'III door zljn natuurlljke vrolljkheld
en zljn verblurroncJ'j I(O(H'hull.rllcl IIuk '.11 lomburltu I!.IImmlng weet op te vrolljken.

j,L1Lb UflllJ.a.lIlaUL WJ J)JlL IIltLlLt.iOl1

Yool'lI.ud." 10.d II. n8hQlldtuh8Jd Ulla8100f 8.
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Yln doe lIorp met de D20
I ~ I C)
bekende artiesten
10 DU

.20
Hofartiesten
30 DU

Olld...
II.., k'I.llul

11 1,,'11 1111-,,"'.. an <J. lIorp met de D20
-. I 10 11-14
II I "'111 "I 'Ih 1011<1 tlonkerb10nd

20
l1bino

15-16
oruln

17-19
rood

I ,
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I ",,~I. I 111111 II: II 11,11 1""'111 ) I,QVIIlIlIllIIQrgle :.sO.
"I"tll,,~ 0" 'v ~1"'''18 .",1. \I"""".,' ..,,, j. "1'1"IIIk IlInl. "Un beroep niet meer ultoefent.
II 11'1 III hlll".""~"\101I II ",..II". 1111Itllbrlliin hot Hefst bontgekleurde stoffen
"III ~I",IIII. II 111.11"'" "" 1III ~"'f'II",h. Iit'hllill" nlot mag hlnderen. Alle vormen
\11" I'II.IIII~." ",," "II 1I1",I"flilk """" '" IIIlor6te nooazaak wi! hlj nog wet eens
"" 10111'11'''''''011'"' 11',1."" II" II"I~ I. II" 1I'lvlllln~swaoen. maar hlj draagt ook
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De Handelaar

Een handelaar In AvonturlEl moet veel karakter tonen en plonlersgeest en een
rljkdom aan fantasle bezltten. Het opbouwen en In stand houden van handels-
betrekklnllen vereisen een scherpzlnnlge handelsgeest. De grote Avonturljnse
handelaren gedragen zlch In alle rangen en standen zeer tactvol. Een' dochter of
een zoon wordt al vroeg blj de zaken van de famille betrokken. Voordat een
famillelld deflnltlef de geboortestad verlaat Is hlj als kind al meerdere malen
meegerelsd met handelskaravanen of heeft hlj ettelljke maanden doorgebracht op
een handelspost. en zo vreemde volken en hun gebrulken leren kennen. Het gewone
dagelljkse leven van een handelaar zit al vol avontuur. Wle kan het zljn kind
kwalljk nemen dat hlj meer van de wereld wU zlen dan de karavaan. markt of
handelspo8t. Er 15 later nog genoeg tljd om In de voetsporen van de ouders te
treden.

De 1'01 van de Handelaar

Een rolvast lIespeelde handelaar valt natuurlljk op door zljn handels-
bekwaamheld (die wet eens Irrltante vormen aan kan nemen). Een opdrachtgever
kan de moraal van de helden aanspreken. doch de handelaar Interesseert zlch
slechts voor een ding: Wat levert het mlj op?
Daarvan afllezlen Is de handelaar een aangename begelelder. Ais man van de wereld
kan hlj zlch. gesteund door zljn vaardlgheden In het (onder)handelen. ult de meeste
gevaarlljke sltuaUes redden zonder te hoeven vechten. en hlj Is van kinds been
gewend om zljn gaven in etke sltuatle te gebrulken.

De Handelaar bli het soelbegln

Voorwaarden: Moed - 11. Sli~heid - 12. Goudzucht - 7.
Herkomst en Vermogen

Ouders

Startkapitaal

Haarkleur Uitkomst worp met de D20
1-5 6-9 10

donkerb1ond ZlIart vlasblond
11-14
blond

15-18
bruin

19
rood

20
albino

L.mgte: 1.60 m. + ~D20 1162-200 cm.) Levensenerr,le 30.
Kledlnp, en wapens: Het voorkomen kan bl.l het afslulten van een handels-
overeenkomst zeer belangnlk zlln. Dat leert de koopman al op zeer jonge leeftljd.
Daarom zal hlj later altlld grote waarde hechten aan zeer dure kledlng. Ais het
enlr,szins mogelljk is draagt hlJ een klelne wapenrustlng die hll meestal onder
zljn kledlng verbergt. bl.lvoorbeeld een mallenkolder. Handelaren gebrulken over
het algemeen IIchte wapens. vooral zeer scherpe or julst stompe slagwapens.

7

Uitkomst worp met de D20
1-5 6-9 10-12 13-16 17-19 20

Markt- Kleine lIinke- Yoerlui Hande- Rijke
koop1ul winkeliers liers laars kooplui

10 DA 20 DA 50 DA 10 DU 30 DU 100 DU
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[n het t ropls~h reRenwoud vlln Zuld-AvonturUI Illoft een mensenvolk met een
brulne huldskleur dat het volk der ~oha's wordt RonoQmd. Omdat de zeden van de
van f!lkaar gelsoll!!erde ~ohadorpen nORal stork vereehillen. Is het moellljk om een
duldelljk bee'd te geven van het volk In het algemeen. BUna aile Moha's hebben
het volgende met elkaar Remeen: een opvallend moole Ilchaamsbouw. speelse,
soeDele Ilehaamsbeheerslng, een natuurlUke nleuwsglerlgheld en een ontwapenende
nalvltelt. die moeilljk te verbergen va It voor de oerwoudbewoner. Het leven In een
mensonvrlendelUke omgevlng heeft zljn Ilehaam gesterkt en zUn zlntulgen
geseherpt. want In het oerwoud overleven aUeen de sterksten van het volk. Moha's
krljgen al vall kinds af aan lessen In een geveehtstechnlek (Hruruzat) die hen In
staat stelt hun lIehnam te gebrulken als dodelljk wapen. ZIj bezltten allemaal de
van generatle tot generatle overgedragen kennls In het gebrulk van glffen en
geneeskraehtlge planten.

De rol van de \[oha

Het Is natuurlljk denkbaar dat een jonge Moha het dorp van zljn voorouders
verlaat, verre toehten onderneemt en zo een stad van het Nleuwe Rljk berelkt. om
daar een loopbaan 'lIs avonturier te beglnnen. Meestal eehter Is het verhaal wat
grlmmlger en werd de Moha als kind door slavenhandelaars gevangen genomen en
OD de slavenmarkt van AI'Anfa vers.lacherd. Op de een of andere manler heeft hlj
weten te ontsnappen en een stad bereikt waar slavernU verboden Is. Maar ook hler
wacht hem een donker lot. HU Is Immers een vreemdellng In de stad, en om te
overleven moet hl.l elk baantie en elke opdraeht aannemen die hem aangeboden
wordt. .

I) kunt zleh natuurlUk wet voorstellen wat dlt voor het spel kan betekenen.
probeert u zlch de reaetles van de 'wilden' op de 'beschaafden' maar eens voor te
stellen. liter !lgt een kans voor een hooRst Interessant roUenspel die u zleh zeker
nlet moet laten ontRaan.

De \!oha oii het spelbf!p.ln

Voorwaarden: (:harlsma 12, I3ehendlgheld t t. lJlJgeloof 7.

Herkomst en Vermoqen Uitkomst van de worp met de D20
2-20
Ontsnapte
o

slavenHerkomst
Startkapltaal

1
Ouders vrlje Moha's
1 DA

Haarkleur Uitkomst van de worp met de D20
6-19 20
blauwzwart albinoHaarkleur

t-5
zwart

Lengte: 1.52 + :301\ (155 - 170 '~m.) 1.l!vonlienerp,le ao.

Kledlng en wapens: ..en ~oha dlo als kind III alleen een lendedoek droeg als
!;:Ieding, die ~:il ;>;u~h ~oer Hl'Jcht 'H) .\ljn I:omllk voelen In gewone Avontur1,jnsu
kleding. Als de I.emper:\tllllr lIel. tonllUIt ,al hl.1 alleen hel. noodzakelijkste 11ra~en.
W:tDenrllsting~n ,jraagt nl.l '11"'IIn In IIXlrr'om I\evaarllike situatles. en dan nog klest
hll meestal sleeh ts v()or "'HI I,.r..n IIllrll~llnR. :>tompe slag- ~n steekwapens 'HI het
blaasroer '~enJ'!t.('!'n 'I.ln 'oorlWllr

3 .

I De Nlvese

f

Toen de kolonlsten ult het Gulden Land hun eerste stad aan de Avonturijnse
westkust stlchtten was het continent zeker niet onbewoond. In het zuiden leeCden
de oerinwoners. die heden de Moha's worden genoemd. en In de woudgordels in het
noorden leefde een volk van lagers en herders. de Nlvesen. In het verloop van vele
honderden JareD ging dlt volk ertoe over om het wild nlet alleen te jaRen. maar
om het ook te beschermen te~en de bedrelglng van de roedels woiven. Heden ten
dage trekken de Nlvesen met hun reusachtlge Karen-kuddes over de steppen. het
eeuwlge rltme van de jaargetIJden en de warme stralen van de zon volgend. De
Nlvesen zljn tevreden mensen. leven In harmonie met de natuur en veelen dan ook
geen behoefte om vaste nederzettlngen op te bouwen. Generatles komen en gaan
zonder een spoor achter te laten. Deze ievenshoudlng komt vele Avonturljnen
vreemd voor. Zli hebben voor dlt fatallsme zelCs een spreekwoord: Zo Lul Ais Een
Nlvese. Sleehts welnlge Nlvese wljken aC van hun levenshoudlng en slulten zich aan
(meestal voor korte Hid) blj een handelskaravaan.

De rol van de Nlvese

Doordat de Nlvese nogal karig met woorden Is. Is het voor hen moellljk om
zleh blj een heldengroep aan te slulten. Problemen kunnen ook ontstaan door zUn
dlep gewortelde anRst voor begraafplaatsen en ledere vorm van dodencultllssen. IIlj
Is. gewend om doden te verbranden en de as aan de wind toe te vertrouwen. De
stoffelUke resten van mensen en dleren te laten verrotten vervult hem met enormc
aCsehuw.

Speelt u de Nlvese ais natuurmens die geen overbodlge vraRen stelt, soms als
een elgenzlnnlge woudloper. die zUn relsgenoten onsehatbare dlensten kan bewljzen
In de wlldernis. maar hen wet In moellljkheden kan brengen zodra zlj een
begraafplaats willen doorzoeken.

De Nlvese bl.l het speibegln

Voorwaarden: Behendlgheld 11. Llchaamskracht 11. Angst voor de Dood 8.

Herkomst en Vermogen Uitkomst van
5-16
herders
20 DA

met de D20de worp
17-19
rijke
50 DA

herders
20
stamhoofden
10 DU

Ouders
Startkapitaal

1-4
jagers
10 DA

Haarkleur Uitkomst van de worp met de D20
1-15 16 17.18 19
koperrood blond bruin donkerblond

20
zwartHaarkleur

Lengte: 1.56 + 2D20 (! 58 - 196 em.) Levensenergle 30.
Kledlng en wnpens: de Nlvesen zUn gewend om al hun kledlng te maken met de
middelen die de natuur hen bledt. Ool( als zlj hun leven verder willen slljt.en a1s
avonturlers dragon zlj het lIeCst leer en pelzen. Ais zU zlch voorberelden op een
r,ovecht klezen zlj p,raap, voor een leron ultrustlng, maar ook rustlnp,en van metnal
bleden p,een problemen. Hun typlsche wapens zUn jachtbor,en en korte zwaarden,
mallr zlj wp.nnon snel ann wapens met lalll~ere kllngen.

y



De Novadl

!.oals de Mona's en de .'Jlvesen behoren de :'oIovadl'stot de oerlnwoners van

tWonturi~. Wle vandaag de dag een ruiterfeest bij de Novadl's meemaakt en de

h:1IsbreKe nue toeren zlet ,1Ie :lijuitvoeren op de ra:lendsnel galopperende paarden,

. kan zielt nauwelUks voorstellen dat net paard bij de :-.sovadl'sonbekend was tot het
versenijnen van de kolonlsten \lit het Gulden Land. .~ls men het woord Novadl

hoort den kt men meteen aan drie dlngen: ongekende rlivaardlgheid, een brulsend

temperament en een ontembare trots.

Geen van deze drle kenmerken zal een Novadl oolt verllezen. ook nlet als hlj

de broeiel1de vlakten van de Khom woestijn verlaten heeft om ergens in het

Avontur!jnse nooraen of '.vestenop avontuur te gaan.

De rol \'an de :'oIovaal

Een rolvaste Ilitbeeldln~van een :'oIovadlvalt makkelljk af te lelden uit de
beschrijVing van het volk. Een Novadl is een betrouwbare eompagnon in elke groep
avonturlers. maar zodra nij zlch in zljn eer aangetast voelt ontstaan er Ploblemen.
Een kritlsche opmerking over zlin paard bijvoorbeeld kan al genoeg zljn'om een

jarenlanr,e vriendschap te vergeten; vreemden hoeven slechts een onbedachtzame

onverholen bilk op de :-.sovadlte werpen om hem zijn Kunchomer ult de gordel te
doen rrekken. Verder moet men er rekening mee houden dat de Novadl geen andere

God vereert dan zlin enlge en almachtlge God RastuHah. zodat hlj over

p'eloofsvragen in een verhltte woordenstrlid met zlln kameraden kan raken. Een

heldengroep Kan er nlet omheen om een Novadl in hun midden als een 'rauw el' te

behandelen, als zij In vrede met hem willen blljven leven. Voorzlchtlgheid Is ook

geboaen bij 'plagenitjes', want de Novadi mag dan over vele bljzondere talenten

beschikken, het ralent om bij een woordenwisseling zijn kalmte te bewaren en zljn
humeur niet te verliezen hoort daar helaas niet bij...

)e \ova.jj iJU het spelbegin

Voorwaarden: ~oed 13. Ruimteangst 7.

Lengte: 1.56 + ~D~O (158 - 196 em.) Lcvensenergle 30.
Kledinr.~II wapens: ..ok ae ~Jovadl ,lIu,Iewoestijn'itrekenVl)rlatcII neeft. draagt bij
voorKeur lichtgekleurde '.vijdu Ideding. .\Is het :.ot ,~evecnten komt draagt hij het
lierst lieale rUlitingoll 'Ii., .:ijll tJewegmgsvrljh'!1d zo lRill mo,:elljk hinderen. E:r l,ijn
echler ook :--Jovadl-,.;rammell ,lie zich aidens p,evechten met maliiinkoiders
i)t~\'...ilir~'m. HHt :':lVOrll!\ ~ ,-:tOt.Hl \,'~11 IiI! ~;ovaIJi is (JP' krommu sabeL dok 'Nel
!':unChoITlH ;:enaaIlH1. :;ommu.:e SlalRnourden ,:iten zleh lIesel1errnen door I"etraande
:"Jov:!lji-;(rl.lgcrs. j:J'~ .:ll n 'Ian ,~owl)onUJ1\ lewau~ntH1 met .1n ImposanlB
UuoDelk uncnomer.
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Warhammer - "E6Doorn

Al eerder hebben juLlie in de ~orgenster kunnen lezen over het Engelse
fantasy-rollenspel Warhammer Fantasy Role-Play (afgekort WFRP). lk neem dan ook
aan dat de meesten van jullie wel het een en ander van dlt spel afweten. De flrma
die het spel In de handel heert gebracht (Games Workshop) heert na de publicatie
van het regelboek ook gezorgd voor scenario's om met WFRP te gebrulken. Zo zljn
er in het blad White Dwarf enlge ultstekende verhalen verschenen. Maar ik wU het
nu vooral hebben over de door Games Workshop uitgebrachte campaign 'The Enemy
Within', een serle scenario's die elgenlljk een groot avontuur vormen. Een scenario
bevat dus een aantal gebeurtenissen die mln of meer op zich staan. maar die toch
een onderaeel vormen van een veel groter verband dat echter pas duldelljk zal
worden in de scenario's die er op volgen. Zo raken de spelers (of de helden)
verzeild in een aantal situatles die aHemaal onderdeel zijn van een vrlj
gecompliceerd web van complotten. Intriges, 'ongelukken' en toevaillge
gebeurtenissen. Gebeurtenilisen kunnen van inv loed zijn op lets dat twee scenario's
later pas gebeurt.

I)mdat wij in onze el~en spelersgroep van plan zljn om blnnenkort met deze
campaign te beginnen. zal Ik nu een Inleldlng geven op de campaign (waar alles
zlch afsDeelt. in wat voor samenleving, wat voor wetten en rellgles er zijn en
meer van die dingen). Daarmee is dlt artikel dus In eerste plaats bedoeld voor onze
eigen spelers. maar veraer ook voor iedereen die in rollenspellen gelnteresseerd is
of toch van plan was om The Enemy Within aan te schaffen.

The ~mDire

Van aile landen in The Old World Is The EmDlre het grootst (:lie kaart). Het
bastaat uit een bonte verzameling prinsdommen. graafschappen. hertogdommen en
stadsstaten die min of meer een eenheid vormen. Het rljk wordt geregeerd door
een keizer, die de grootst mogellike moeite moet doen om de eenheid in zijn rijk
te bewaren. De edelen..lIe elk regeren over hun el)~en gebledje, hun graarschap.
hun stad of hun rliksprovincie, denken namell.ik vooral aan zlchzelf, en het belang
van het Rlik speelt een ondergeschlkte 1'01. Sommlge edelen trekken zlch zelfs
nauwelliks iets aan van wat de keizer wil. De kelzer heert eigenlijk alleen invloed
op zaken die het hele Rijk aan gaan, zoals oorlog, de handel met verre landen en
steden en de Rliksbelastingen. In hun eigen gebled kunnen de edelen mln of meer
doen '.v:\t ze .villen. lij ra.gelen hun oil~en belalitln~en. wutten ell halide I loals hen
!lat uitkolRt.

;:;t<.Jl'aarn :s ,llt v<Jor [lut i:ewone yolk I:een :11 re ~C:l.OIILlu silualle. De meeste
wetten en bepalingen Iwmen er op lIeer uat ue nlken steeGS rliker worden en de
armen steeds :1rmur. :3oeren moeten ::rote .Jelen van hun oogst of hun veestapel .
afstaan aan de vorst. arbelders werken your schamele lonen in dlenst van rijke
l<ooolui die heschermd worden door (Ie wetten van de edelen, zodat een groot deel
van de oevolking bittere armoede Iildt terwlil .te rijke kooplul un de edelen het
,Jne roelit na Iwt :lnd'~re houden.

'Jaast ,Ie ed!!len z!jn ur naluurlijk nol, I\O~ ,Ie ~orlsdlensr.ige ;\rI)upenngen die
p,rote rnacht llebD~II. Zli beKornmerlJ1I llCl1 ,~ehter "venmlll 0111 het '!lei ell wee van
het yolk als dl! \(url"m .~I nut ~ur')pa vall 'Ie .\llel.I.!lt,euwen. !Iet ,jraait ulgenlljk
alleen om hut ,!igen belanp-, du etgenmaeht .HI ue elgenrl.lkdom.Vaak vormen de
'Jdelell. ele konolui ,~n d.! '.')!lsrllonstt:"clI ,Ian nok t!en pot nat.
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_De geschiedenls van The Empire
Na het vertrek van Sigmar zat Het RUk zonder Keizer. Sigmar had geen

troonopvol~er benoemd. De re~eerders van de provlncies rlepen een raad bUeen en
n~ lang overleg kozen zij een nleuwe kelzer ult hun midden. en besloten dat elke
toekomstl~e Keizer van Het Rljk zo gekozen zou moeten worden. De regeerders van
de provlncles kre~en elk een stem.

Rond de lel!endarlsche Sigmar was Intussen een hele cultus ontstaan. en na
enlge tijd werd hU In Het Rljk vereerd als Godheld. De Hogeprlester van Sigmar
kree~ zelts een stem blj de verklezlng van de Keizer en werd al snel de machtlgste
raadgever van de Kelzers.

Lan~zaamaan verbrokkelde het machtlge rljk echter. De provlncles werden
steeds machtlger en onafhankelUker van de Keizer In Altdorf. Het dleptepunt kwam
tlldens de regerln~ van Boris de On~eschlkte. Corruptle vlerde hoogtlj. terwljl de
Keizer zlch tegoed deed aan feesten. betaald met de van de arme bevolklng
af~enomen belastln~~elden. 1'oen ook nog een ernstlge pest-epldemle ultbrak was de
maat vol. Sommige re~enten van de provlncles wilden volledlge onafhankelljkheld.
terwljl anderen juist vonden dat vastgehouden moest worden aan de idealen van
Sigmar en de macht van de provincies julst verklelnd moest worden omwille van de
eenheid. Grote onlust brak ult, en geen enkele Keizer kon de macht langer dan 10
jaar in handen houden. Deze sltuatle bleef 200 jaar bestaan, totdat Groothertogin
Ott11ia van l'alabecland zlchzelf In 1360 ultrlep tot Kelzerln, gesteund door de
hogeprlester van de oorlogsgod Ulric. De vOlgelingen van Ulric waren toch al fel
tegen de toenemende invioed van de cultus van Sigmar, en greep nu de kans om
poHtleke macht te verkrJjgen.

L"lteraard verzette de gekozen Keizer zlch hlertegen en probeerde een oorlog
te ontketenen tegen de 'Meks van Talabhelm'. Maar de Keizer werd zelf
aangevallen vanult 'wflddenland. en de voorafgaande jaren van burgeroorlog had den
hun tol van de Keizerlllke le~ers geiBst. Hlerult ontstond een patste1l1ng die weer
200 jaar duurde. In 1547 rlep ook de Grootherto~ van ~Iddenland zlchzelf ult tot
Keizer, terwljl er ,iulst een nleuwe Keizer gekozen was. Zo had het RUk ult de
dromen van Sigmar ririe Kelzers ~ekre~en.

Steeds verder gleed het Rlik in de af~rond. De ene opstand volgde 01' de
andere en mlsdaad en corruptle regeerden het land. Dlep In de wouden werden
tempels opgericht voor gehelmzlnnige, duistere goden. Zo rond het jaar :!OOOwas
~r \'an ~en HUk nauwelijks meer sprake. Goblins en orks maaKten de I\renzen en de
woUden onvellig. De duistere gOden van Chaos goten hun verschrikkelUke macht uit
over lIet :and. Verschrikkelijke monsters en troepen Al'schuweiljke Beestmensen
telsterden de bevolking. :'-Iorsca en de noordelUke steppen van The Old World
vielen Aan de macht van Chaos ten prool. De da~en van de wereld leken p,eteld.

'wfaar rian. in 2303. \'erschllnt er in Nllin een ,Iongeman van edele al'komst.
'.Iar.n'ls 'te Vrome. ,Ile in zlln ',vapen '!en komeet met twee staarten draa~t. Terwljl
de macht VAn ('haos oprukt naar Kisiev. roept hU .Ie bevolklnR 01' zlch te
\'(!renlnen: "',VAre ZOIIlJn ..n ,Ioehters \'AII Sl~mar. als ean volk moeten wlj de wapens
'Jpnemen 'eL:en Chaos. \")oraat (Ie UUlsterms de 'Nereid voor altlid in haar p,reep
;,ni:\t. :Her<1oor '.vordt j,! ':f.!volkinR wakknr ;',esl:hud. tin vele jon!!e manllen all
vrouwell slulten o:leh 1111hem aan. Ais ean :\rllle oalle trekt The Empire 01' legen
Chao,;. t)n'ip.r 1.!hlln~ van .'Aagnu&. ,lie constant In het voorste ~elld strljdt. vanRen
de legers ~'An The Emplrp. en de bondgenoten vlln Kisiev de macht van Chaos op -
.m v<>rdrllv1!n ~I:tar!!!

\Ja ole '!IIr!')~ '.vordt ',Iagnus in :'Iuln tot l\I1izer r,ekroond en door ,Ie
flogepriest.er \':\0 Sh:mar ,ngeZI1genll. ZUn regermg lJuurt tHi har. waarm het RUk
,!nlJ~ZIllS hl~rstp.it .. An .I'~ ~I!U'Nen \':.1n '.vlllloroe. I)aarna '>nLStaan I!r '!leer IlItrlRes en
zekonlo:el !'orI<1 d~ verklez.nI: \an .te ;':alzer. die ertoe lelden Qat de zetel \'An de
\p.lzer ."rhul,;r :1:1ar \It.'!',rl". .VAAr I\arl-"'~'nz I I,"f)n !Iolswlg-Schllestp.ln Than!!
rav,eert. Hl\ :& nlet ,Ie bQ,;te r:eizer. maar hPt had rotter gekund...

- De legende van Sigmar Heldenhammer:

Zo'n 2500 jaa r geleden werd het noorden van The Old World bevolkt door vele
stammen barbaren. die constant strljd met elkaar leverden. Van eenheld onder de
eerste menseLijke bewoners was dan ook geen sprake. Rondtrekkende troepen
C;;obllns en Orks. die verwlkkeld waren In eeuwenlange oorlogen met de dwerRen.
vormden dan ook een ernstlge bedrelRlng.

VOlgens de legende werd de geboorte van Sigmar heldenhammer (eerste zoon
van de It!lder van de Unberogen stam) begeleld door hevlge stormen en een komeet
met twee staarten. Hoe dan ook. het lot was hem al 01' vroege leeftlld gunstig
~ezlnd, Toen hij 15 was versloeg hij In zUn eentje een plunderende bende Roblins.
ToevaUlR had deze bende een paar gevangengenomen dwergen bij zlch. Onder hen
hevond zlch I<arl\an IJzerbaard, konlng van vele nederzettlnRen van de dwergen.
L'lt dank gaf h1j Slgmar zUn elgen strLldhamer, Ghal-Maraz (schedelspIUter), wlells
mal\ische krachten Slgmars vechtkracht nog meer deed toenemen. Hoe meer zUn
reputatIe groeide, des te meer mens en zlch bU hem aansloten om te delen In zijn
roem.

Na de dood van zUn vader werd SII\mar lelder van de UnberoRen-stam. en
nadat hU de lelder van de Teutognens verslagen had, was zUn trlomf compleet.
Aileen de goblins stonden zUn droom van eenheld tussen de stammen nOR In de
weg. HU riel' alle stamlelders bU zlch en trok ten strltde tegen de bendes. Nlet
ledereen volgde hem. maar to en de ene overwlnnlng na de andere volRde. sloten
steeds meer stammen zlch bU hem aan. En tenslotte werden de gobllns in een
beslissende veldslag verslagen en verdreven naar de Worlds Edge Mountains.

Maar aaarmee was de oorlog nlet ten elnde. Bloeddorstige horden gobllns, orks
'~n hobgoblins hadden zlch 01' de dwergen Restort en hen verslagen In de Black
P'lre Pass. Nog was de pas In handen van de dwergen, maar lang zouden ze nlet
meer stand kunnen houden. Zonder aarzelen greep SIRmar zUn strUdbUI en zljn
\'aandel en llet zlin strUdkreet over de velden schallen...

Met Sigmar aan het hool'd was het leger nlet te stulten. Terwljl Ghal-Maraz
Pt!n ware slachtlng aanrlchtte, vlelen de overgebleven dwergen de goblins In de rug
:Ian. Slechts welnlJ\e orks overleel'den de slaR blj Black Fire Pass. Vanaf die dag
\Verd Sigmar 'flamer van de Goblins' genoemd. Met deze sla~ was meteen een elnde
w!komen aan d\! eeuwenJange oorloR tussen de goblln-rA!!sen en de dwerl\en. Sledlts
klelne bendes zwierven nOI\ door de bossen. wachtend 01' een kans om' opnleuw toe
If! slaan,

'l:a rip. vernletlginr. van de Robllns kon Sll\mar eindelljk zijn rllk stich tell. Aile
~tammen sloten 7.ich bli hem aan, en de HOl\epriester van de oorlogsgod (!lrlc
\rlllllld.) hp.m l~t I\ei::er in het stadje Relkdorl' (hel toekolllslige r\lt<lorl').
I.ang duurde de regering van SigmaI' niet, lUaar onder zUn gezag werden de
f"lndamenten p,elend voor het machtige rljk dat later ZOIJontstaan. Grotel:ebleden
werden ontglnd, en de vroeger stammenlelders werden de leiders van provlncles.
zoals 'wflddenland I!II Talabecland. terwUI ook belangrljke steden gesticht werden
als :--Juln. Talabhelm en Mlddenhelm.

>Ja een rep,erinR van 50 jaar trad Sigmar plotsellnr. al'. JIlj vertrok ult zljn
p:deis in Altdorf om 7.1.In strlldbljl Ghal-Maraz terur, te brenr.en naar de dwergen
:11 <II!1II!,II)I'7.ettinr. Car'az-a-Carak. terwljl hlj nll)rnand toe,;tond om hl!m voorblj
Blnel( Fire Pass te volgen. Volr.ens de dwerr.en Is hlj daar noolt aanr.ekomen. en de
\'olf!ellngen van Sir-mar Heldenhnmmer hp-bbl!n noolt meer let.s over hem vernorn...n.
:llaar ook nu nog Relooft men dat SIRmar zal terugkeren In tlld van grote nond. en
zlin komst zal aanr.ekondlr,d worden door ean komeet met twee staarten...
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HIetBlik vandaag
Religie in Het RUk

In theori e heeCt Keizer Karl-Franz I absolute macht, maar in werkelijkheid
wordt zUn ma.tCht nogal beperkt door allerlei privileges en vrijheden die aan de
~'erschillen,de ~delen zl..in toegekend. Vooral de edelen die aan het hoord staan van
een van de Rijksprovincies (Ostland. ~Iddenland. Talabecland. Sudenland. SUrland
en AverlaI1ld - ~e, provlncie Reikland vait onder gezag van de Keizer) en de
h.eersers vlan de stadstaten ~iddenheim. Talabheim en Nuin hebben erg veel macht,
waardoor die Keizer voortdurend op moet passen bij het nemen van zijn
beslissinge:n. .-'11d.eze edelen zijn namelijk l1d van de Verkiezingsraad, die de nieuwe
Keizer moe t k ieze n. Ook de drie hoogste vertegenwoordigers van de cult van
Sigmar. de h.oQgste priester van Ulric en de aanvoerder van De Moet, het land van
de Hall'llng:en heb ben zitting Ln deze raad. Op voorstel van de Verklezingsraad Ls er
een commissie ing;esteld met vertegenwoordlgers uit de provLncies, de stadstaten en
de cults v:an SI~mar en Ulric, die alle besl1ssingen van de KeLzer beoordelen en
goed moete.n keuren voordat ze daadwerkelijk van kracht worden. Zo hebben de
edelen en <le priesters ~en overheersende invloed op de besl1ssingen die in het RJjk
genomen w'orden.. En daar heert (zoals gebruikelijk) het gewone volk het meest
onder te Lijden. .

Het Leven is voor de gewone man niet eenvoudig. Van hun sch.amele Inkomsten
wordt een fors deel Ingepikt door de edelen. die 'lee I geld nodig hebben om hen
legers, hun paleiz.en. hun handel en hun ~igantische (eesten te kunnen betalen.
:"oJatuurlijk doan Ze ook wei eens iets voor het volk (een jaarfeest, of een
'belastingverlaging'), maar in feite draait het voik daar steeds zelf weer voor op.
Het heeft ook geen zin om zich tegen de belastlngen, of de veie onrechtmatige
wetten en verordeningen te verzetten, want de rechtbanken stellen weinlg voor. De
rechters veroordelen aitl..ld degene die het meest voor de hand lIgt als schuldige, of
degene die de mlnste steekpennlngen bledt. Recht is dan ook ver te zoeken, en een
gewone burger die ergens van beschuidlgd wordt kan het meestal wet schudden, of
hlj nou scnultllg is of niet,

3uiten lie cltclcn en de priesters zUn er nop, enkele groepen die nogal wat in
de melk te brOKkelen hebben. Vooral de gilden I\eoben nogal wat macht. Zij
behl!l~rSHn IrI l1e steoen ailes '.vat met hun elgen vak te maken heMt, en kU(lIIen
hierdoor nogal wat invioed uitoet'enen up beslisslngen die in de steden genomen
worden. Sovendien controleren zij de handel 'In de prijzen vall de goederen en
diensten waar nun gllden voor verantwoordelijk zijn. Het glIde der pakkers
I:ontroleert de iJroodprUzen. het glIde der kooplieden controleert de handelspr1jzen
en recntsgCleerden (rechters en advoKatenl controleert de Kosten van rechtzakell
(en ...~ak ook de toepassmg van nieuwe wetten en de ultkomst van de rechtzaken).
Dus weer IS de ge\Vone man de klos.

[)~ ')I!I:lsl.in!~~n kunnen in nrlnclpe overal \'oor :~elnd worden. Voor het ~ebrull{
':~n de we~en moet ~olgeld betaald \Vorden. ,'oor het varen over sommige rlvleren
.!II het passeren ':3n sluizen .,n bruggen moeten sluis- of bruggelden betaald
'.\ioraen. voor I\et olllllenkomen van een stau moet poortgeld betaaid worden. Verder
h:an :1ln DesLuur van "tJlI stao (ul' uen eueilnan -ilu de Slau I)!IOer loijn hoe<le heell)
l>el3Stlngen opleggen \'oor aHes wat hij maar kan lJeaenl<en. Zo lIeert elke provlllcie
'!II ,.11(01Sl.~d ~Ijn O1igen bolastingen. looaat reizigers in .dke ~tall woer op een
andere ma~ier \'311 hun centen al'geholpen ',vorden. Tja. het leven is hard...

.)tJ ',nl~en 'l1e nauwelijl,s belastingen betalen zijn - 11iteraar<1 - Iii! ~Itell!n. Zeit'

,:UII<,n .::.1 Jatuu('I!.iI, .:e<!n belastlng instet1en ole zli ~<!If mueten out:1len, "II uok de
!,elzer '::\1 ,:1 eh '.vel I I'l" :,eer :JelllHII{en \'I)oruat hij lie <!<1elen (fI"l. DI!I:1Sl.inl:en legen
::IC:1 .n ::el ::~rnas ;;;:1.1 lagen.

Er zijn vele Goden In het Rljk, waarvan sommigen in het he Ie RJjk vereerd
worden. andere in enkele provlncies of alleen maar In een stad of streek, terwJjI
andere zelfs in het gehele Rijk verboden zJjn. Bovendlen worden de Goden op
sommige plaatsen heei anders vereerd dan in andere delen van het Rijk. Kortom.
het wemelt In het Rljk van lie tempeis en kapellet.ies. die elk weer hun eigen
voorschrit'ten en regels heoben.

De cult van Sigmar

De cult van Sigmar Heldenhammer is over het hele Rijk verspreid. In elke stad
is wel een tempel te vinden. of op zijn mlnst een kapel. waar een of meer
prlesters diensten houden len offers en donaUes innen). Sigmar wordt vereerd als
God van ae militaire macnt en van de eenheld. Hij wordt meestai afgebeeld als een
gespierde man met een strijdhamer. vaak zlttend op een troon op een berg
afgeklierde goblinkoppen. Ook ziet men vaak een komeet met twee staarten als
symoooi van de cult. De Hogepriester van Sigmar (de Groot-Theogonist) heeft zijn
residentie in Altdorf. en geldt als de belangrJjkste raadgever van de Keizer.

l!Irlc,- God van Oorlog. Wolven en Winter

Ulric. de oorlogsgod. wordt in het hele Rljk vereerd. maar zljn aanhang is het
grootst in de stadstaat :.liddenheim. waar zelfs meer tempels van Ulric dan van
Sigmar staan. Hier heer't ook de !iogepriester van Ulric zijn resldentle,
Het symbool van Ulric is de woif. Vele van zUn vOlgeiingen dragen medallIons met
de afbeelding van een \Volf. Ook is het symbool terug te 'linden op veie wapens en
wapenrustlngen.

Er bestaat nog steeds onenll(heid tussen de voll(eiingen van Sigmar en Ulric.
Dit leidt slechts zeiden tot openlijke conflicten. omdat dit geen van belde reHgles
goed zou doen,

'.Iorr. :,od 'r~n de Oood

De God van de 0000 »n de Onderwereld wordt In het hele RJjk vereerd. en
men geloon dat aHe (jode zielen In zijn macht komen. Hij wordt ook vereerd als
God van de Dromen. want het la/ld van de dood loou grenzen aan het rijk der
dromen. Symbolen van Morr zUn de raat. portalen van zwaar gesteente (als poorten
naar de onderwereLd) ~n lie kleur zwart,

~orr heer't een broer. Khaine. Deze wordt op ellkele plaatsen in het RJjk
vereerr1 ais (Ie vtJrscnril\l(elijke God \'an .101:Aoord. Hij zou jaloers zijn op de
macnt \'an zijn Droer "n de zielell vall o.Ie \'ermourden \'oor zlchzelf !louden. De
vererlng \ an ;,ha1l\!! :J Lt ,r:lard \'eroo<101n In tiel he Ie ~ljl{. 1m vooral ,Ie
\'olgeiingell \'an '.Ior~ .Ial:en :"e] up vul~ellngen \'all I.:hallle tvooral
dodenbl!loweerderll.

~,tanaan. c,od I:an fit! 2ee

:)<! 1;0<1 '::11\ lie ZI!H "lIJr,tt in iHH Rill( lIiet bijzonllcr vereerd, maar \'ooral In
lie r100rawestellike i;ust:;eol"den zlin "r \'fHe volgellrn:en. vooral vissers en
:e<!iil,ufm. :~r .'.aan :'.erucnl.~n Ilat hij aoor zee-elr'en ':I!reerd zou \Vorden on<1er de
r1aarn .,latlllalln. maar ~Ilero...er OtJstaat i:e<!n ::eKerllul<l. l;<!en enkele ell' zal daar
I)OIf. )\:f~r praten. .,lanaan :"i}rllt lJesc:toll\IJcJ :\.1s ilt! .~oon van I'aal I~n Hhya.
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T aal. God van de NatUur

Taal word1t in het gehele RlJk vereerd. HlJ Is de God van de Natuur en van
alle natuurli,ike. kracnten waar de mens geen macht over heen. Hlj heert macht
over wind en roegen. meester der dleren en heerser over de wouden en bergen. De
cult van lI'aal ~eb..ulkt vele symbolen. zoals schedels van beren ot hertegewelen en
de stenen bi,il. waarmee hlJ donder en bllksem zou maken. ZlJn volgellngen zUn
vaoral boe.ren. .ja~E!!rsen woudlopers.

Rhya.- de Moeder-Godln

Rhya word.t beschouwd als de vrouw van Taa!. Zlj Is de Moeder-Godln van het
Oude Oelo.,1', een leer die alleen wordt gevolgd door de druiden en hun prlesters.
[n dlt ~eloof neemt zlJ een ondergeschlkte plaats In. Het Oude Geloot rlcht zlch
vooral op de n~tuUr en de oerkrachten. de elementen. Rhya wordt als Godin dan
ook nauwell.iks vereerd. alleen de vol~ellngen van Taal willen nog wel eens wat
aandacht ~an haar besteden.

Er ziJn nog vele andere Goden. zoals Myrmldla. Godin van Strategle ell .
Soldaten. haar ws Shallya. Godin van Genezing en Genade. Ranald. God der Dleven
en Verena. Godin van \VlIsheld en Gerechtlgheld.

De verering van de Goden van Chaos is in het hele Rllk verboden. maar toch
zltn er vOlgelingen. ,lie dlp.p in de wouden afschuwelltke rituelen ultvoeren. Maar
ook in de steden zUn er vOlgeHngen. die in het geheim blteenkomsten houden en
allerlei <1uistere plannen smeden om de macht en de eenneid van het RlJk te doen
wankelen.

De k:llen,ler van het RUk

De kalender .:oaI5 .illilie <feze in <1lt blad !,unnen vlnden wordt In het hele Rlik
r.ebruikt. Deze I,alender verdeelt het .iaar in 12 maanden met 32 of 33 da~en.
terwlil <~rz'!s 'Ia~<!n llin .tie niet tot een van de maanden gerekend worden. VIer
van <Ieze uagen zlln grote feestdagen in het hele RlIk ()4ltterfrllhl. Sonnstill.
:.\Ittherbst en :.Ion'\stille). De andere t',vee zlln de dagen waarop de twee manen
van de wereld tegeli.lkertljd vol zUn (Hexentag en Gehelmnlstag). Deze twee dagen
zlln ~evreesd in het. heil) Rllk. en de meeste volgellngen van de God1m van Chaos
houden tlldens deze dagen hun vreselllke ceremonlei!n.
I)pmerklnr. - Ile ~ampaign The Enemv WithIn start op ue avond van !>estag, de 24"
.Jahrrjr1Jnr..
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months ant>A;st,vals tide. SUllllDUtlde.Fon:-Mystery.After.
Mystery.Hanat.tlde, Brewmonlh.
ChI1Imonth. Ulric-tide. and Fotc-
WltchJnl.

Malor reliBioUi (estlva18 . aI mentioned
In the WlRP rulebook . an: aI (oUows:
Daile Deity

HCRftItli Old faith. Uadrlel
1 Nachcscn \ama
Mltterfrult1 Manana. 1!taI.Ulric,

Old faith
Grunpi
Sipnar
Old Faith
Grunpll
Old Faith. Uadrlel
I!8metalda ("Pie
Week")
UlrIc, Old Faith
Grunpll
UlrIc, Old Faith
Grunpli

Cays of rhe \Wek

There an: elpt days In the ImpetiaJ
week. whoM:namea probably dale back
10 pre-Empire times. In order. they
could be I~ aI Workday.
Levyday.MatkeUlay.Bakeday.'JUday.
KJn&da1.Startwcck and Holiday.
H_. lhe- fOl'luchn;unes
an:nowlarael,fo . a marketd..
can be any day o( the wceIt. depending
when: you 10 In The Empire. while
HoUdayl vary :u:cordlnllO deity of Ihe
locallCltlple{I).

"..

There an: almost aI many caienclats In
Ihe Known World aI there an: races and
countries. but the one shown here Is
s-cIanI Ihroullhout The Empire. The
Imperial calendar d1vtda the year InIO
12 monw of 32 or 33 da,. and lis
days which taU ~ months and an:
not nlllllbeftd. Four of these an:
(eltiva18 conneacd 10 JeaIOnai emus .
the - and winter solaUces and
the sPr1D8 and autWDD equIDosa .
..hUe the other tWOmark the occasions
..hen both IDOOIIJlie fuU. These IaIt
an: greatI, feared, and eftD the !DOlt
hardened c:yD1C1ltay out of the eerie
IIpt cast by the moona on HCRftInacht
("WlIA:bID&Nlpt") and GdIeImnIsnacht
(":lflpa of MyItery").

The months may be uansJare4 aI After.
WIIdUnI. ~1IIm. PlouBhUde. Sipnar- .

. {:-
33 Pflupelt
18 Sipnancft
SonnsUU
33 Vol'lehdm
GdtelmnlJtq
1:8 EmlCZdt

MlttherbJt
33 Brauzac
MODdItiI1e
33 Vothc:un

The players should use the calendar
printed here 10keep lrack of the
pauqe of time. NOleIhat Ihe camp. III'
Startl on .he evenln\l of kstag. Hlh
Jahnltunll.
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the ImpeQlal calenbaQ
. new )UI/J &'1

(ZOMMI!R-ulpa) mm/lell8SC auzumn EquIna¥ (Mln:.

(HIIX-cns-aa) WcIIemq . 6 1. 2Z 30 hcrlHt)

I. (Nach.HEX-aa) Aubcaa8 . 7 l' 33 .M
9. 8aII&ZIIJr(BRAO'IIItUIpa)

Marktq - .8 16 3. 53
WelleIII2J. 1 9 .17 3' BaWtUa 1 II 17 3' 33 WeUeIII2J - 3 11 19 27

Aubental 3 10 18 26 BczahItli 3 10 18 26 Aubentll - . 12 20 28

MarktaI 3 . 11 19 27 KoDistal 3 11 19 27 Marktal . , 13 21 29
BaWtUa . 13 20 28 AnIest18 4 12 20 28 Backertag . 6 14 22 30
BezahltII , 13 31 29 Fatll , 13 21 29 BczahIta8 - 7 15 23 31

KDnlstal 6 14 22 30 Konlsl2l 8 16 24 32

Anlestal 7 I' 13 31 SOrtnIrIUsumma SOlSfICJ6(ZONN-shUU) An8estal I 9 17 25 3

1'aI21 8 16 24 32 Fatal 2 10 18 26

. -.1It Day of SPRING A \tIaqQIQm (FORR-s:h1me) 14 (KAIA:tJlpt)
2. }MIal>IlUnc;(YAAK-drwIa) WelleIII2J - , 13 31 39 WeUeIII2J . 2 10 .18 26

. WeUeIII2J 9 17 2' 33 Aubentll - 6 1. 1Z 30 AubeD128 - 3 11 19 27
.o 3 10 18 16 1 Marktq . 7 l' 13 . 31 Marktll - . 12 20 28
.Marktq 3 11 19 17 BaWtUa - 8 16 2. 33 Backmal - , 13 21 29
BaWtUa 4 13 10 28 Bezahltal 1 9 17 25 33 BezahltII . 6 14 22 30
JJa::abIIas , 13 11 29 Konlstlg 2 10 18 26 KoDlstli . 7 15 23 . 31
KonIst18 6 1. 11 30 AnIest18 3 11 19 17

Anlest18 - 8 16 2. 32
Anlestll 7 1'. 13 31 1'aIa8 . 12 30 28

Fatal 1 9 17 2' 3
1'aIa8 8 16 24 33

1ID4 &'1 Of . - lit Day of WINTER

mtrrGj)luhf SpI!mGe.run- (MITr- (&:IUMJ!.nJsHas) rr. w-r (tIL-rlC-tllpt)
er-frooI)

1. fWJIt;8lICIm(NACH'I:hIme) WelleIII2J I 9 17 25 3
.1 PfJuGmtC(pPLOOG-ulpt)

WelleIII2J . 4 13 20 28 AubeDtaI 2 10 18 26

'RlleIII2J 8 16 2. 33 Marktal 3 11 19 27.
Aubcaa8 . , 13 21 29

Aubema& 1 9 17 25 33 Backertal 4 13 20 28
Marktag 3 10 18 26 Markta8 - 6 1. 22 30 Bezahltal 5 13 21 29

Bickcrtaa 3 11 19 .27 BaWtUa . 7 l' 23 31 KoDlstli 6 I. 22 30
JJa::abIIas 4 11 20 28 JJa::abIIas . 8 16 2. 33 AnIest18 7 I' 23 31

KonistaB 1 9 .17 25
KonJstaa , 13 21 29 An&estll 3 10 18 36 1'aIa8 8 16 24 32
An&estll 6 1. 21 30 1'aIa8 3 11 19 27
1'aIa8 7 l' 13 31 WN1Ia SOlSfICJ6(MONT-

... SIc;/naIIZ8If(Z1GG.mar-ulpt)
. - lit bay of AUTUMN shtW-er)

WcIIemq . 7 I' 23 31 & &InAIZIIIJ(ERN.t:tJlpt) 12. (FORR-hcs-aa)
AubentarI . 8 16 34 33 WelleIII2J - 4 12 20 28 WeUc:ata8 . 8 16 24 3;
Marktal 1 9 . 17 25 33 Aubental - 5 13 11 29 Aubenta8 I 9 17 2' 3.
BaWtUa 3 10 .18 26 Marktll . 6 I. 23 30 MatInaa 3 10 18 26
Baab1Ia& 3 11 19 27 BaWtUa - 7 I' 23 31 Backerta8 3 11 19 27
KonistaB . 13 30 28 BezahltII - 8 16 34 31 Bezahlt18 4 12 20 28
An&estll , 13 31 39 Konlstal 1 9 17 3' 33 Konlstal 5 13 21 29

Fatll 6 I. i3
30 Anaestal 3 10 18 16 Anlest18 6 14 22 30

. - lit Day of SUMMER Festal 3 11 19 17 Festal 7 I' 23 31
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Lleve vrienden van het ODM,
OD ons karutoo r heerst een ongeloofli.lke wanorde, De Dorpsgek en Edje D. slulpen
steeds maa.. weer door de gangen om heer Achtpoot te grazen te nemen. Het
gebeurt zeker wel een keer per dag dat heer Achtpoot drijfnat blnnenkomt. Dan
hebben de t'lauwerds weer eens een emmer water boven een deur gezet. IJverlg
zltten Zl.l 'I an i)oven hun werk te gnlffelen. lIelaas ben ik ook een keer het
slachtoffer r,eworden van deze kwalUke prakt~jken. Nletsvermoedend lIep lk met
~en nleu'N artikel door de gang, duwde een deur open en jawel hoor, shjplatzz, een
glgantlsche pions water in mUn nek. Ik had het kunnen weten. want de deur stond
')D <!~n :<i"I'. Doordat ik ook de emmer op mijn hoofd I<reeg (en daarbU een fHnke
bult op!ieD) schrok Ik zo hevig dat Ik een snelle pas naar voren deed.

Dat had ik ,Ius niet moeten doen!!! Een loslopend skateboard zorgde' ervoor dat
in tomeioze \'aart door ons kantoor heensulsde, over het buro dUbbelsloeg en
daarbU alleos wel!vaal!de wat erop had geiegen, Omdat het die dag nogal warm was
stond het f'aarn oPen. Ik gleed over het nogal gladde blad van het buro hop door
het raam naar bulten. Gelukklg is het kantoor op de eerste etage gevestigd. zodat
ik met een enorme pUn in al mi.ln ledematen na pakweg drle uur weer bi.lkwam In .
het ziekenhuls. De schade is aanzlenlijlc :.Iijn ievensenergie is in een klap gedaald
tot 15. Veraer deelde de dokter mU mee aat ik twee gekneusde ribben had, een
been op drie plaatsen ;~ebroken, een kanjer ';an een hersenschuddlng. maar verder
glng het '.vel met mU. Door aile plelsters en verband ls mUn charisma ook niet
meer Wilt het ~eweest Is. maar desondanks Is ,Ie zuster zo vrlendelUk om dlt
artikel te schrl,jven terwlil Ik haar dlcteer. Gelukklg kan ik slnds gisteren mUn
mond 'veer hUf!1 '.'oorzi<:htig op en neer ')ewegen.

Vanmiddag ;:~in die twee iandloDers ,'an het kantoor ook nog op ziekenbezoek
i~eWeest. Ik Inuut ,~em~en dat ,,:e hun best deden 'Jm er hevig gescnrokken uit te
zlen. Ze hebben hun welgemeende' excuses aangeboden en ml.l een enorme
!'ruit.mand !:It"n tH!zorgen. Toen zi.\ wegr.ingen meende Ik .!chter lets van eel!
lngehouden r.!imlach t.e zien en \'ing Ik lets liD als 'Meest.er Turbo ..,'

I~ven later !<lonk vanaf de gang een afschuweHjke kreet. De deur gln~ open en
daar stond heer :\chtpoot, ons wandelend (nou ja) redactlewonder In elgen persoon.
De Luster SloOl zlch .!!e<1s hlj \'oortJaat op in ,te kast. Heer Achtp()ot was woedendl
En Ik l(On net hem nlet echt i<watlik lIemell, :.linstens vier mulzevallell znten
'lIchtr.p.slal~'J!1 ~an '~nkel.! "'\II lUll noten. ~lIh .HHIf'1I... nOli ja. 'Dle vp.r$% :e
'll-o,@3!¥i, en ",£(0\'".1 :ei-Y " schreeuwae hli. ":k f\a vr\'oor zargen ,Iat zU mij
'Ieze '\~Inti~s ~l~t. !!leer \ullnun rllkken. ,~n '>1\ ia. '~'urgoll, .vaal' olijft hut :\rtikel
\'oor deze maano~"

"Wanat" 'villil! i k IJruilen, iIIaar tH!dacht t~ laat dat <iit ollorme pUn zou ;.:aall
,Ioen, ).Jop, \'oordat de ,-\ mUn keel ultrohle viel Ik in unmacht.

11< kW~m 1'p.9r !>lj ,Ioordat ik water legen mijn r,ezlcht voelde spattan. "~Iot
weer lilde IK. :.laar het was de chef maar. :!adat ik weer Hen beet,le upgeknapt
was en '11I,!s 'ID "~n rUt,:!! had ~~ezet (wat. '/Jas .Iat toch \'')or "selilk r.ekrlls lilt ,Ie
kast'!) heb ;1, heer ,"ehtDoot. vert.eld dat Imin artlkel waarschlinlilk met mil het
~'Iarn Ilit:~I:1,n"'!'mt '~'as, Hi'!I'')!) ,jeelde hoer .\ChtDoot :nll me.,le 'l:1t II: ,1an maar
\'oor een nleU'l :utlKel :noest zurgen. ,:0 komt het dus ,tat er van lIli.!n 'iant ,teze
,ioer nlets JU 7JJ1I11eJ'S \':\1 t :,1 vermeldoll.

Tot ,Ie vohtende maand... ,\t;! \'erd..
~ee zuster, dat ha<l u lIIet moeten schrUven

(Wi! ledere\ll ~ie ;Ieester Tunwn een Iwed hart loedrallgt hem misschien t!un
!iaart,te ter ,n~t!rst.'!unin't sturen'! f)Dsturen naar de redactiel)'
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