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Hallo minderbenigen,

eindelijk heb ik een maand rust gehad. Ik heb Edje D. ,nadat ik hem heb verrast

op muziek van Dennie Christiaan, sinds een maand niet meer gezien.

Cor heeft zich opgesloten, met oordoppen in, in de bezemkast. En na een lang

ziekbed is ook weer terug Meester Turgon. (nu alleen die kat nog )
Deze keer in de Morgenster:

-de dorpsgek zo blauw als een smurf

-geloof en religies in Havena

-Spirit of Adventure

-alles over kooplieden in Avonturijnse Wetensw.
-Brieben

-Meester Turgon
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de spinnelijke groeten

E. Achtpoot The Bossi
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ZiJn plaatsvervanger is Zaarn Tergared. ~ij is 35 Ja3r oud en staat bekend als

vrouwenheld. zijn geld gebruikt hij om te gokken of door met vrouwen om te gaan.

Meestal houdt hij dus niet veel over van zijn loon. In politiek is hiJ geheel

niet geintresseerd en hiJ raakt meer en meer aan lager wal. Als het zo verdeI'

met hem gaat dan redt hij de volgende verkiezingen niet. Het derde lid is de 29

Jarige Gared Jorek een jonge brouwer, die het bedrijf vier jaar geleden geerft

heeft. Hij is uiterst bekwaam, en omdat hij te jong is heeft hiJ geen plaats in

het parlement. aij is de strengste controleur, en heeft zich hierdoor veel viJ-

anden verworven, namelijk brouwers die door zijn toedoen geruineerd zijn.

Een man die in het Gilde steeds meer sJIDpatie wint is de Kruidenbierbrouwer

Jaro Pergest. Er wordt er van uit gegaan dat hij bij de volgende verkiezingen

als plaatsvervanger wordt gekozen.

DE OHGANISATIE

h

Ha..ha.,hips, lo..,burp, medereizigers, ik bedoel, hik, medespelers,

ik heb deze keel' iets zzzeer aparts voor mij, ik bedoel jullie.

Uit Duitsland heb ik vernomen dat er in Ha..Ha..Havena een Gilde is bijgekomen,

Het Brouwersgilde. Ju begrijpt dat ik dad muteen ben gaan onderzoeken. En ik
moe seggu dad ut indurdaat bes wel tu drinku isz, ik budoel dad ut indurdaad

waar is van dat gilde enzo. Ut vogendu artiekol he..he..heb ik gescrevu VOl' dad
ik op on

derzoek ben gegegegaan ik bennog stees aan ut onder, hiccup, zoe onderzoe onon

onderderzoe zoe Zo ZZZZZZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz grom ZZZZZZZZzzzzzz....

De regels in het Gilde del' bierbrouwers zijn zeer hard, en zij kunnen een brouw-

er van zijn bestaan beroven. Er wordt het hele jaar door gebrouwen, maar geen enkele

brouwer mag meer brouwen, dan wat hem wordt toegelaten. Dovendien mag het bier

pas in de handel gebracht worden, als het bestuur der Gilde zich van de kwaliteit

overtuigd heeft. Het kwalitatieve goede bier wordt dan in het Gildehuis aan de

marktplaats opgeslagen, vanwaar het dan ook verkocht wordt. De brouwerijen worden

door het Gildehuis betaald, en wel zo, dat aIle Meesters evenveel verdienen,

aIle gezellen en aIle leerlingen.

ilieruit blijkt dat er in het brouw~rsgilde vier verschillende loonklassen zijn,

waarbij de leerlingen het minst en de bestuursleden het meest verdienen.

Het bestuur heeft naast de taak van controle ook de taak van de verkoop, waarbij

men zich verlaat.~p, wat de export naar de andere steden betreft, de beide koop-

lieden Gerad Ongswin en Tino Stersond, die van het Gilde de totale exportgoederen

opkopen. Door de ver strekkende handelsbetrekkingen van de beide kooplieden, zijn

de brouwers altijd verzekerd van voldoende grondstoffen. De verdeling van deze
grondstoffen geschiedt dan weer door het beatuur van het Gilde.

De brouwer die probeert om meer te produceren dan toegelaten is, en daarbiJ be-

trapt wordt, wordt op staande voet uit het Gilde gestoten en door zijn gezellen

vervangen (zolang zij niet samen met de brouwer onder een hoedje speelden).

IIET BIERBRBROUWERS-GILDE (352)

Het Bierbrouwersgilde heeft sinds ncht na Hal zijn plaats in het stadsparlement

gevonden. Inofficieel bestond er al lang een vereniging van bierbrouwers die el-

kaar steunden en controleerden, maar sinds kort wordt deze vereniging als Gilde

erkent, en kreeg zitting in het parlement. Eerst omvatte de vereniging alleen
diegenen, die het beroemde "Havena-bier" brouwden, nu zijn aIle brouwers uit

gans Havena verenigd. Doch waarom werd het Gilde opgericht, en hoe hebben Zlj

zi tting in het parlement verkregen? Het Gilde werd opgericht omdat hoelanger

hoe meer kroegen in Havena een wat verdund soort bier verkochten (De waarden
waren hierbij onschuldig). Het gevolg was dat het parlement bezwaren ging maken

over de bereiding van het bier. Dus werd er besloten om een Gilde op te richten

die er op toe moet zien dat het brouwen goed gebeurt. En omdat er een nieuwe

Gilde was, moest er ook een zetel in het parlement komen, waarbij de kapitaal-

krachtige kooplieden Stersond en Ongswin geen onbelangrijke 1'01 apeelden.
Het bierbrouwersgilde heeft drie bestuursleden, waarvan er slechts een het bier-

brouwersgilde in het stadsparlement vertegenwoordigt. Deze drie mannen ziJn ook

de toenmalige leiders van de vereniging van Havenn-bierbrouwers. 1J0rghlIarand if!

54 jaar en vertegenwoordigt het Gilde offici eel in het parlement van de stad.

Hij is al meer dan 20 jaar bierbrouwer, en omdat hij zich op het duurdere lIavena-

bier heeft gespecialiseerd, dat zich elk jaar weer verbetert, heeft hij wat geld

kunnen opzij leggen en behoort nu tot een del' welvarenden der stad. Twee jaar

geleden is hij verhuisd van het Kraakeiland naar de Nieuwe-stad. Borgh is een
rustige man, die aUeen maar aan zijn bier denkt. Hij stelt niet veel eisen in

het parlement, maar heert toch door kunnen voeren, dat de stad Havena 'Bescher-

rechten' op al het bier legt, wat niet in Albernia is gebrouwen. Sindsdien wordt

. 90 1~ van het gedronken bier in Havena ook in deze stad gebrouwd. Opmerkzaam is

echter, dat de goede man met ziJn 54 jaren seniel is, en binnen het Gilde geloon
niemand meer dat hij de volgende twee jaar overleeft.

BIERSOOHTEN :

Binnen het Gilde worden vi,if verschiUende soorten bier gebrouwen. Brouwerijen
bevinden zich door gans Havena, doch de belangriJkste bevinden 7.ich in de brouwers-
straat aan de Zuidhaven(ziekaart).
HAVENADIER: Dit uithangbordvan de brouwkunstvan lIavenawordt in t"3alf brouwe-
rijen ver'laardigd. Het is een uitvinding dat uit het Jaar 203 v. lIal stamt en
sindsdien door meerdere brouwerD Dterk veranderd en verbe lerd iD. lIet iD nu cpn

del' beDtc bieren van Avonturie, in Albernia en Het Lieflijke Veld is het de VOOI'-
keursdrank. Zel fa de Keizer heeft deze drank ontdekt en denkt aan een eigen brouw-
eriJ in Gareth. Naast het beste bier is lIavenabierook het duurDte van Avonturie.

Men vindl het slechts in voornameGasthuizen,waar een beker van een halve liler
5 zilveren d~~lderD kost. Desondanks loont het zich om deze godendrank cenD le
proberen,het is een waar genotvoor dc echte bierdrinker.

KRUIDENDIER: Dit oorspronkelijkuit het Noordenstammende bier, is bi,Jzonder /7,cliefd
bij de vissers van du stad, zodat men het veelal in de havenkroegen vind.
Het van kruiden voorziene bier wordt wann gcdronkenen is daardoor niet iedcrs
smaak, maar s'winterD beschut het de vissers voor ergc verkoudheden, en de zeelui
zweren bij deze drank. De aamenstelling is het geheim van de enigDte kruidenbrou-
wer van de stad: Jaro Pergest.
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DONKERBIER: dit is een bijzonderbitter bier, dat langer houdbaar is dan het
soortgelijke Dunbier. De donkere kleur komt door een bepaaltsoort gist, die
tijdensde bereiding toegevoegd wordt. Dit soort bier wordt het meest gedronken
in de rijkere wijken van de stad, omdat men zich van de dunbierdrinkende lagere
bevolking wil onderscheiden.

STERKBIER: Dit bier gist het langste van aIle bieren en verkrijgt daardoor een
hoog alcoholpercentage. Na het b~ouwproces wordt het bier ook nog eens vermengd
met een geringe hoeveelheid brandewijn, om de door de gisting ontstane zoete
smaak te neutraliseren.

WAARSCHUWING: Dit bier ergert niet alleen de huisvrouw, doch ook de schedel voor
een hele volgende dap,!

RELIGIES IN HAVEN A

DUNBIER: Dit bier wordt spottend "OudewiJvendrank" genoemd, maar men moet niet ver-
geten dat dit het meest voorkomende bier is, dat geschikt is voor mens en met cen
Kleine beurs. Bij simpele bierbestellingen krijgt men altijd Dunbier, dat in de
meeste kroegen de enigste biersoort is die men schenkt. In de zomermaanden moet
dit bier uit andere steden geimporteerd worden.

"Efferd schute god van Havena, die one vanaf het begin behoed,
nu zal u uw rijk veroveren, uw plaate innemen die u toekomt,
ale opperste van alle goden, de almachtige regent!
Nooit weer zal een andere godheid uw plaats beetrijden,
nooit weer zal iemand u vernederen, daarvoor zullen wij zorg dragen,
wij, uw trouwe aanhangers en verkondigere van uw ware leer,
voor nu en voor eeuwig."

Zover de Efferdprieeter Efferdhulp de Blauwe in het jaar 291 v.H., die de ge-
wijden van de zeegod bij zijn verzoek, Efferd tot opperete god te plaateen en
Praioe af te zetten, aanvoerde.
Dit verzoek mislukte door de gezamelijke Macht van Praioe, Rondra en Boron
die er allee aan deden om de orde weer te heretellen, zelfs met geweld.
Daardoorwerd een opetand neergeelagen en zevengewijdenvan Efferdterechtgesteld.
Ondanke dat (of juiet daardoor) genieten de gewijden van Efferd een hoog aan--
zien in Havena, en niet zelden wordt de Godenbond, zoale de alliantie der drie
godhedenwordt genoemd,door oude zeemannen en viesers vervloekt.
Doch men heeft in Havena respekt voor Praioe, angst voor Rondra en eerbied
voor Boron, zodatde godenwereld in de stad in takt ie, waar men Efferd boven
all en vereerd.
Dat dit zo ie ,kan elke reiziger zelf onderzoeken wanneer hij een keer een
dienstbij woont van Efferdprieetere en een dienBt van Praioe.
Het verBchil in opkomstBpreektboekdelen.....
Bij de gewijden van de zeegod aan de naar hem genoemde EfferdplaatB,gaathet
er alB voIgt aan toe: Voor het grootste gedeelte van de prieBterB, waarvan er

altijd negen zich bevinden in de tempel van Havena, is de episode van de twist
tUBsen de goden van Avonturie niets meer dan een intereBsant hoofdstuk in de
AvonturiJnBe geBchiedeniB. Naar buiten toe WijBt de geloofgemeenBchap niet op

de verschillen tuesen andere tempels.
Maar er bestaat een radicale groep, die het oude plan nog steeds wi! verweze-
lijken. Deze groep beetaat uit de drie gewijden ValOB Sturmtanzer, HalaBir

Seeherr en KrYB Eievogel alsmede enkele vieserB en zeemannen, die in hun fantaoie
de godenhierarchie opnieuw willen ordenen.

AIleen ValoB en HalaBir ziJn van mening, dat de machtoovername zonder bloedver-
gieten moet gebeuren. Door hun invloed iB de groep, die zichzelf de "Broedere

Der Zee" noemt, BlechtB via vlugechriften en Bmaadbrieven tegen PraioB uit hun
anonimiteit getreden. Ondanks dat gaat het er bij ontmoetingen in de ruinen
zeer fel aan toe, en het is elechte een kweetie van tijd eer er verdere aktiee

worden ondernomen. Ook de preken der drie gewijden zijn evenzo radicaal alB
oprmiend,vooraldie van Krye. En toch steigt het aanzien van de geliefde
Ef'ferd met de jaren, omdat er in de laatste jaren geen natuurrampen meer zijn
geweeBt.

oh,auw, bij PraioB, dorst, dorst, waar is de grapefruitsap..............
mijn tanden jeuken, en mijn tong slaapt,dat doc ik dus nooit meer en als er icmand
op het idee komt om mij naar een wiJngaard te sturen dan ga ik schreeuwen.

hoihe

"En de rivierenetroomden over de booBdoeners, en uit het diepste van de 7.eeen
en meren stegen de verschrikkelijkste wangedrochten, die de miedadigere straften
voor het onrecht dat zij hadden begaan, hun zelfgenoegzaamheid en godslaetering.
En de bodem van de oceaan sprak tot de zondaren, zodat de leer nooit meer ver-
geten zou worden: 'Kijken vreee, ziet de macht van julliegod.

Hij iB Jullie echutegod, maar duldt geen vergriJpen.

Nooit zal Havena deze lee ve rge ten , andero zal Efferd
afmakenwaar nij ooi t aan begonnen iB'.

Daarmee verdween hij in de blauwe zee, en Havena werd nog eenmaal geBpaard..."
Uit het boek 'Dc blauwo wijsheid' hoofdotuk 7 "Haven a in Btraf en genade".
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Ook Rahja speelt in het leven van de burgers van Havena een grote rol, en de

gewijden van Rahja zijn zeer graag gezien. Een bezoek aan een Rahjatempel, ofwel

oord van alle wereldlijk genot en lust, is niet iets abnormaals en opvallend.

Het is de normaalste zaak van Dere die veel burgers op een bepaalde leeftijd,

of het mannen of vrouwen zijn, gewoon doen. De aangename bezigheden, verdovende

middelen, alcohol en zelfs liefdesdiensten, heeft niets minderwaardigs in tegen-

stelling met de bordelen die ook bestaan, zoals BV. het bordeel van Valeria Mardov.

Dit bordeel is natuurlijk een doom in het oog van van de gewijden van de godin

der extase, omdat het totaal niets met rahja te maken heeft. Daarom gebruiken de

priesters hun invloed bij de vorst en bij de leden van het stadsparlement, zodat

er zich geen nieuwe bordelen openen. Tegen de bestaande kunnen zij niets onder-

nemen, omdat deze in stadsdelen liggen waarin de vorst noch de stadswacht iets

durft te ondememen, omdat men bang is voor een oproer, en dat is niet in het

belang voor de status als vooraanstaande handelsstad.

Ook bij de Rahjagewijden is er een radicale splintergroepering, die geweld als

enig middel ziet voor hun problemen. De groep heeft het plan om de godslasterlijke

inrichtingen te doen verdwijnenz Zij willen de tempel sluiten met als excuus dat

de gewijden van Rahja deze godslastering niet langer kunnen aanzien. Daarenboven

stell en zich alle Rahjagelovigen, en dat zijn er ontzettend veel, vooral rijke

en invloedrijke personen, recht tegenover de bordelen. Waarschijnlijk leidt dit

tot een opstand, maar deze slaat zichzelf wel neer, omdat de meeste bezoekers

zeelui zijn.Bij het eerst volgende vertrek van de zeelui, zullen de raddraaiers

uiteengaan en weg is de opstand. In geval van nood staan de lijfeigenen van de

edelen klaar om de opstand de kop in te drukken.

Doch er staat een persoon het plan in de weg: De opperpriesteres Geileis Guairel

Haar zijn de bordelen eveneens een doom in het oog, doch zij vindt dat het plan

niet vol gens de leerstellingen van haar godin is. Omdat zij de enigste is die de

tempel kan sluiten, heeft :dj de handen gebonden van de gewijden die de bordelen

tegen elke prijs willen slui ten. 'rot geluk van Havena

Praios is dan wel de god der goden, doch in Havena is het optreden der gew~jden

bescheiden (wat bij Pr~iosgewijden betekent, dat zij hooghartig door de straten

gaan en zij zeer slechte gesprekspartners zijn), want bij hen zit de schrik er
zelfs na honderden jaren nog goed in, iemand had het gewaagd om aan de troon van
Praios te zitten.

Het koele, dat de Praiosgewijden aan de dag leggen, kost hen een hoop sympatie in

de omgeving, want notmaal ziet men de gewijden die de daden en de roem van hun

opperste god prijzen niet graag in Havena.

De GewiJden verlaten hun tempel zelden. Men voelt zich in de tempel van de god van

het licht het zekerst, want het is voor de gewijden niet verborgen gebleven, dat

niet alle Efferdgewijden hun nederlaag ingezien hebben. Nog steeds bestaan er

goede betrekkingen tussen de Rondratempel in Nostria en de Borontempel en Praios-

tempel in de stad aan de grote rivier. Men is op alles voorbereid. .

Er is nergens een grotere rivaliteit tussen Praios en Efferd dan in deze etad.

lemand op doorreis krijgt het idee dat, mede door alle';:-:-ekender Efferdgewijden,

dat Praios hier bijna geen aanhangers heeft. Welliswaar zijn de diensten in de

Praiostempel matig bezocht, maar dat ligt aan de gelovigen zelf. Dat zijn over

het algemeen boeren en arbeiders, die bijna nooit tijd voor een preek hebben.

Voor de gewijden maakt dat niets uit, want zij weten wie hen getrouw zijn en

zijn daarmee tevreden.
De Perainetempel in Havena is eigenlijk van geen belang, hoewel er dertien

priesters aanwezig zijn. De geschiedenis van deze tempel gaat terug tot aan de

grondlegging van deze stad. Door de tijden heen heeft deze tempel een naar buiten

toe onbelangrijke rol gespeeld. Zij traden naar buiten 1'00'1'1300 jaren geleden

tijdens de grote beving. De kleine gemeenechap hielpen de mens en tijdens de vier

epidemieen die er op volgden, en zij isoleerden de ernstig zieken.

De isolatie was niet al te best, omdat de gewijden slechts beschikten over een

oude schuur en omliggende ruinen. Zij hebben zeker met deze maatregelen de stad

voor haar ondergang behoed. Het viel hier bij op dat niet een der gewijden zelf
aan de een of andere ziekte leed. Na deze hulpaktie steeg het aanzien van de

tempel natuurlijk sterk, en de bloeitijd van ~e geloofsgemeenschap brak aan.

(Vol gens oude geschriften behoorden toen eenentwintig priesters tot deze tempel).
De oude schuur die zij destijds gebruikt hadden om de zieken te beschutten,

bleef bestaan en werd een vast onderdeel van Havena onder de naam "Ziekenhuis".

De tempel van Peraine is arm, het heeft bijna geen eigen inkomen. Het wordt ge-

financiert door anonieme offergaven die op 5 Peraine aangeboden worden.

Het is algemeen bekend dat vorst Cuanu niet met deze tradi tie wi! stoppen en hij
zelf een der schenkers is.

lIeden worden er arme zieken verzorgt in de tempel van de godin der heelkunde en

vruchtbaarheid, die 7.eerblij zijn met deze geboden hulp, 7.odat do gewijden hun
hrolden vol hebben om de stroom liJdenden het hoofd te bieden. Natuurlijk kunnen
de geestelijken niet die hulp bieden die een arts hen kan geven, zij helpen

slechts met heilkruiden, zalven en vooral troost de zieke een beetje op de been.

Bijzondere vermelding dient de 'steen Der Geboorte' die zich in de tempel van .
Havena bevindt. Dit is een goddelijk voorwerp, waarmee een Perainepriester het
geslacht van een ongeboren kind vast kan stellen. Daarbij wordt de steen boven
een naakte buik van de zwangere gehouden, en door een goddelijke ingeving weet
de priester dan, of het een .longenof een meisje is. Deze oteen kent niemand
anders dan de tempelbewoners, doch alle voorspellingen zi.in wiJd en zijd bekend,

zodat overal vandaan zwangere moeders naar de tempel komen 010 van de diensten
van de steen gebruik te maken. Ook rijke en adelijke burgers komen naar Havena

om naar de profetieen der gewijden te luisteren, en some wordt dit goed betaald.

Het grootste heiligdom van de Efferdtempel in Havena is het boek der 'Blauwe wijs-

heid, waarin de geschiedenis van Havena vanaf de stichting totaan de manifestatie

van Efferd als schutsgod beschreven is.

Dit boek is geschreven met een watervaste inkt in een oude taal,die alleen door

de opperpriester Larosa Seetraumerin en Halasir Seeherr beheerst wordt.

Bovendien wordt een jonge gewijde genaamd Toran Zwaardvis op dit moment onderricht
in deze taal.
Het boek bevind zich op een geheime bergplaats onder in de grot.
Deze kamer is prachtig ingericht, het boek ligt onder een glazen vitrine op een

verhoging in het midden van de ruimte.
Tot dit boek hebben maar drie taalkundigen toegang. Omdat het boek als heiligdom

van de gehele Efferdgemeenschap wordt beschouwd, komen vele priesters van Efferd

naar deze stad, om het boek te bewonderen.

"Opdat hij ons beschut en onze huizen behoedt, zoals hij al generaties lang doet,

en over de slaap van de stad waakt, waardoor onze zenon en dochteren getrouwe

aanhangers van zijn leer kunnen worden. Want het is onze god, en hem zullen wij
eren, zijn goedheid zullen wij prijzen, zodat ons niets kan overkomen, nu niet
en nooit niet."

Uit het boek der 'Blauwe wijsheid' Hoofdstuk 5 "En bewaar ons voor storm en vloed".
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Er gaat zelfs het gerucht, dat het bezoek van de Keizerin,uitgerekend tijdens

haar zwangerschap, niet bedoeld was om de bamden tussen Havena en Gareth wat

te verstevigen, maar om enige klaarheid te verschaffen of het geslacht een

troonopvolger zou krijgen.

Ook de god van de dood en de slaap heeft hier een tempel in Havena.

Deze ligt op het zogenaamde Boron- of dodeneiland. De hoofdopgave der Borongewijden.

waarvan er twaalf in Havena zijn, is het verassen der doden en hun resten aan het

water toe te vertrouwen. Doordat zij de doden overnemen, bestaat er geen gevaar

voor epidemieen. Zelfs verstorvenen, die volkomen alleenstaand waren, worden door

de gewijden naar het Boroneiland gehaald, zonder dat men weet, hoe de gewijden

wisten van de dood van de gesto rvenen.

Als een mens in Havena sterft, wordt hij niet gelijk naar het eiland van Boron

gebracht, maar wordt drie dagen opgebaard zodat de treurenden de dode zijn laatste

eer kunnen bewijzen. Daarna komt er een gewijde van Boron, zonder geroepen te zijn,

en brengt,onder begeleiding van familieleden, de dode naar de haven, waar de

zwarte bark op de rouwende stoet wacht. De dragers, meestal dagloners of familie-

leden, brengen de dode dan op het schip, dat een vaste aanlegplaats heeft - wat

sterk gemeden wordt - dan behoort de dode aan Boron.

De rest verzorgen de gewijden van Boron, niemand is erbij, wanneer de dode wordt
toevertrouwd aan het vuur. De zwarte bark is vaak in de haven te zien en het komt

ook voor dat er twee doden tegerlijk vervoert worden. Het dodeneiland zelf wordt

door de bevolking gemeden, en niemand zal ze vrijwillig betreden. Boron heeft

geen aanhangers in Havena, maar iedereen heeft angst voor de god der dood.

Eenmaal per week trekken drie gewijden door de binnenstad van Havena, om offer-

gaven te verzamelen, verzamelen is het juiste woord, want men smijt het geld uit

ramen en deuropeningen, want men probeert ieder contact met de priesters te ver-

mijden. Als een der helden het verlangen heeft om in de Borontempel te gaan

bidden, zal geen bootsman hem overzetten. Hij zal een boot moeten lenen of kopen

andere mogelijkheden zijn er niet.

~SPIRITOf" ...

,"'..11 ~IJC N
-'"

T
..

U
. "

R',t;-::. HLJVC-- .~.-
:. ','',; ~.:- .. . . , '-. '",. . ":'. . ':.

...M' . .".'~~', ,...> ~.

j1 ~igliter's tyalt

De Traviatempel speelt in het dagelijkse leven van de burgers van Havena een

ondergeschikte rol. Travia heeft als godin de I'boeren maar weinig aanhangers in

de stad. De gewijden bekommeren zich om het wel en wee der armen der stad.

Daarmee verlichten zij de taak der Perainegewijden.

Zij verschaffen de armen s'winters hete thee en kleding en een maaltijd. Deze

akties zijn niet geheel kosteloos, en de tempel van Travia bezit natuurliJk ook

niet zoveel geld. Dus moet het geld ergens vandaan komen. Daarom houden de

geestelijken jaarlijks een inzamelingsaktie om de armen ook een volgend Jaar van

dienst te kunnen zijn. Zo'n inzamelingsaktie ziet er als volgt uit: Gewijden der

godin, soms gesteund door Perainegewi,iden, gaan van deur tot deur en verzamelen

oude kleding en andere giften in elke vorm, Dit werk lijkt op bedelen en daarom

worden de gewijden der "armengodin" ook wel bedelpriesters genoemd. Hoewel zij

door veel burgers minachtend worden bekeken. gaan zij 'loch door met hun werk, en
dit al sedert vele honderden jaren.

'lfure wm niru of us wIio set out on tk quest ... hut not of[ returnul. Our1fWiU,CUIuofy fwndi.hlJ€~ awarf. (d

us thTOUfJIitk winLl.s~pt 1iiJIs.'lfu ~ry Uel7UntsSUM to oppast us as ~ SWOl/trel titTCJlJfJli/up arifts of

snow, our fwotfs turnuf ooainst tk 6iti"IJ wind.

Soon we saw tfnr(,SMpes sWfi"IJ in aruf out of the tIUS afiuu{, hut ru~r dost tllOUfJli.to maJ:Jout ckarfy.

'lfun one of mycomraJks crid out 'Ifure!'1Jtfi.iruf tk... '?Urworrls ~re fast in tk wiruf. I foof;p{ up in til7Uto sa

a liail of a/'TOWSarclri"IJfrom tk wood aruf tk fi.iltoUS creatures pouri"IJ aown tk slope.

QjlidJy I Gfua my suJorrffrom witliin my cloaJ:.,tk c& iron okamuf aufly in the winter Gelit. .Jts tfuy

arew dostr tfi.tir tVil ftllturcs 6((al7U mar: hie warty nast.$, rei tyes aruf wiilt slnsfi.t.sfor mouths, tkir arms
aa"fJluf 6du1jJ their k,rutS arlll,ocli canita a pri"riti~ mJJa .. 1 smild henUJth my fwotf, gohGn m/J€tSu~re rro

",at,1i for the cut of a true 6Uuk.

'Btfriruf I7U I coultf fi.UJr tk MOO' mutteri"IJ SOl7Uincantation aruf a holt of fire lwpt past my tar tJfPUxr."IJ

in tfi.t roynisli fact of a ltadi"IJ g06Gn .. I frorvnd at the waste of power 6ut then tfuy ~re upon us. I t"IJood

aile, panying it's Wtaf:..6luws ana instantfy ripasti"IJ to ari'lt my hlailt once aruf twia thTOUfJIi it's hotly.

.91hfowstrucf;..- from 6'hiruf aruf I .<pun arouna to fact anotfi.tr foul creature, tfU.s ont was t""Bfitr 6ut

JtVtraf .<wi/' 61"u1.<soon hrouolit it aown. (j(a1t(i"IJ arouna I .<afll my companions hatf atSpatr.fi.ta tfi.t rernaini"IJ

fOt.$ ... 1 relivc!.r. '11ien a liuman cry of tflsrnay Wtnt up as sOl7UtfU"IJ CQI7Usprinti"IJ from t.fi.t 6usfi.es.

De gemeente van Phex is waarBchijnlijk de kleinsle maar ~eker de onbekendsle in

Havena. Menig eerlijk burger zou grijB van ergernis worden als hij zou weten dat

er zich in zijn stad een tempel van de e,od van de nacht zou zijn. Zij be staat

waarschijnlijk voor het grootste deel uit led en van de "ShoJraka:';;a",het dieven-

gilde en enige handelaren, die het raadzwner vinden, hun zaken te do en onder de

zegen van de god cer nacht. Veel valt er over de gemeente niet te vertellen, want

er bestaan zelfs geen geruchten dat er zo'n tempel in Havena bestaat. De bewoners

vrezen Phex het meest, omdat ~ij bezorgd zijn voor hun waardevolle zaken. Zij

hop en dat zij s'nachts niet worden be~ocht door dienaren van Phex.

.91sli"Aa" went aown my spiru as I saw the rnan.GJ;"tIii"IJapproachi"IJ. 'l:~n in the frcui"IJ cola it wort

nothing hut rug.<.,its gaunt fral7U harrly ~reI by transparent sk,jn, colAgrey aruf unsui"IJ eyes lny witliin /up'

sockJts. 'JroZtn to the spot byftllr I caul4 not !.uti our 1-ltokr's tftspairi"fJ cry of'(jlioulJ'.

'11ieunatoJ monster rwfita at 17U,n:atfi.ing out aruf ttari"IJ with its talon.GJ;"nails I fut the arroJ of ccfI

'<f'rraafrom its clnws, para.UjSi"fJI7Uto the spot. 'llna6le to rrwtIt I wattfi.ttf in fwrror as it raisd the otherdawto

.<trik,(,iL, wil ,manating as a pafpa6lt prtSt1t(e ana I UJ(1uf,{M~ c!.of;p{ if I cuufd.

.91sf'tar tlirwt into "'y lir~ of siolitcatchi"fJtk _nGce asfia throuoliits hdTy,unnoticingit (a.'htJout,
'hen retreatd. .9Ismafl man with pointd tars steppd forwarrl hrattil'uhi"IJ the 5ptarwith confultnce. QjlicI;{yfit

sfasfi.ta 6ack,arufforth lJ€ross tfi.t creatures 60tly until its tunntnua spirit was rduuuf.

7i17Uaruf the parafysis t~ntuafIy passd aruf I took"the opportunity to tMnf:..tfi.t Vf hefon: asl;i"IJtk

?{lafer to t)(arrUrumy wourul.s. It wou1tf he a lone quest ...

10 11



5In Introauction to

%e (jui[cfs of 5Iaventure

~fe-P[ayinB ~ufes

'!ru (iuiUs qf ~/venture rok.pfDyi"l/ rules are s~.6asul .- as opposul to um-6asul .. wr.;& means tliat

Wuruurs witliin tJie system tkvelop sWwfy ad suadlfy 6y acquiri"l/ a wUfe vruUty of sfjfls, ratJier tlian in farye

jumps witli sfjfls flJ(J4 at ead. uw!. %so tlieIJ'Wt num/ter of sfjf(s avaifaDCt.a/JQuJSyou to 6uiltf tJ(actfy tIit type

of Wuruur you want, insteatf of 6ti"l/ forrul into a sureotype moul4.

'!rure are she.main professions: '1fu '.Jioliur wfio proviJU.stJie musck to protut tlie party from pfiysiaJl attac~ '1f1t

Seout is tJiepatlifintkr. trap-relflOtltr arulBeneral tfoes6otfy wrltn it c..tTfUSto unpkasant or risf::!!jo6s. 7fu ?fooe

uses spefls 6rrJuelita60ut 6y tJiepC1Werof Ii.isown will t!iroueli a focus ..liena '.Jocussul ?f11jJic.

'!ru 'Wankn uses spefls t!iroueli tJie henevokTIU of olle of tIit ?fet.alk 'DrafJons (qoftUn, 'Bronu aruf Silver). '1fu.re

'DrafJons prrnw a suppfy of Spiriu ead. tfay wlii£1i will o6ey tJie 'Wankns c.ommarul. %is form of spdI use is

auld IrJfierent ?f11jJic. '!ru 'Warl'oc{ is a c0m6ination ?fooe/'.Jiolittr arul tJie Crusatkr is a com6inea 'JIIartkrt/

'.J"'Bliur.

7fure are "" crass restrictions 071any jfjll USOOt,fwwetI.r ead. cliaracur 6ef""flS to a quiltf UJfUth will only fu%t't

a Gmiuti num/ttr of sljlIs wliid. can 6e ta"!Jlit " dmradtrs rruty Cwrn otlitr s~iIIs (jut tlit money rOJt (witliin dlt

Bame) of tIit s~ is fi.iJJfi.er.In aatfjtiqn, sljfls art IP""pta into cateoones arul certain s~ cateoC'rits are lianur to

06tain 6y some professions tlian otMrs. 'J1f1ift it's /Wt iTllpossi6fe for a c1iaracter aJJltTir'B to onr foml of n~ to
karn tJie otIitr tIit (OJt is a.ft1'01lOmicaf.

'Duri"l/ youraaventure you will trlwunttr mqnsters aruf clia1Tll'ttrs.SOrlUof wlimn ym. will fravt to tafkto in Imf"

to sain information or you TllDyruttf to ['!Ilit. C"ml>at in Live 1I.,rfe.pfayi"l/ is roml'(tttfy aifferent to T"frat you TlIIIY

6e usetf to Tvitli ta6ft.",!' Bamt.J. "Iflen you pfay out a roml>at jitti"l/ ",una a ta6fe tfrere is afflN1Ys a fot of

alScussion a60ut wfio's Boi"l/ to ao T,,fiat to Tvfrmn .. in Live nrfe.pfayi"l/ tlitre is just no time for dUlt: Coml>at is

'real, you liave to Bet in tliere aruf ao 6.1ore you're tfone to.

'C.acli of tIit mQIISttrs is 6rie/ta 6efore an ertc<'WIttr a60ut wfiot lie can ao. wfi.y lie's tfrere aruf Ii.eno many times fre

can 6e liit 6tforefalIi"IJ OT.'Crtftatl. 'But Tvitliin tlieir 6rief a mQIISttrran ao anytlii"IJ ad aoroup ofinatrerufentfy

tliinfj"l/ Ogres are not ea.<y to overcome. tfu Wtapons of earlt mQIISur are watta witli a aye wliidJ comes off on

you wfi.en you're liit aruf afttr tIit com6at tfre 'll.r/uu will clitt{you tosu uJliat aamaot you'tlC t~n.

Jf[[ tIit Wtapons UStti are patftlu{ so tliat no real aomaoe is causttf. tlity are comp<Utti of a antral strut of fainy

rifJitI pfastir cowna in a fi.iJJ1i.atnsity cfosul ctll foaTIL '!ru outsitlt of tltis uw usually tapuf witft a sifwr atlTiesive

strip, 6ut more motkrn WUlpons liaw mitral faym af faU)( TIIftitft can he colouruf ad rrwuMta. ""'tliin tflis

systtm 60ws are also catena for. 6ut tIit arruws must Cqnform to II very precise arul saft tksion. 'Btfore ead.

aatltnture your 'll.r/tret will /0 a clitC{ to ensure tfrat all Wtapons are safe. even if a SworrlTl!IJS c1itd;JlI tJie tfay

6efore tIity all wear out in time arul must he c1itt~ rrgufDrfy.

?tfuII ropy of tJie quiltfs of ~tlventure Live 'R.9ft.'1'fayi"l/1l.PUs is availa6u from Spirit of ~,{ventun for £1J.75

(£11.50 for AS ?fembers).
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Some Qjtestions 5Inswerea
'Miat wif( an Intrrxl uetonl iJI./ven ture entail!'

On arrival you can tltW(e ,ne Wuruur you want to pfay, any costume arul fl/tapon you nutI will he supplitti fru

af cfi.arye. ?,ou will he lPwn 6as~ traini"l/ in com6at arul otIitr sQ/I use. 'H&n tJie Mventure starts you will jiruf

out uJliat you nutI to tlo, after tliat it:S up to you.

'Miatsfio~

If you are a4venturi"l/ outtloors tJieprimary consitItration is tJie WUltJier.if it:SBoi"l! to he wet ~ sure you're

weari"l/ some~ tliat will protut you from rain. 'Even tluri"l/ Spri"l/ arul ~utumn ~ sure you've Bot

sometfri"l/ tliat will ~p you wann. 'Wcari"l/ trainers isfine iruloors 6ut ouuitk tIity Btt s~ tfr.rouoliad your

fut will Bet wet arul cof.tlltUoJIy you sfiouf,{ liave a pair of stout ~"l/6oats. evendiuJp riJi"l/6oats (6aska1ly

sftapetl wdlUs) are 6etUr tIia. trainers ouuitk.

Call Ulslmll OtlfTU.onUMI jJn/ rveal7ons!'

?,es, 6ut all WUlpons must pass our safety cIiuq. '.Jor Intra Mventures we suppfy fl/tapons arul costume fret. 6ut

after tflis tlitre is a cfi.arye.

~U'tllTWJ!$ter!'

'Dejiniufy yes, Wt refy qn peopu mQIISuri"IJ for otIitrs. ~fur tIoi"l/ an Intra MtJtnture you can 6e a monsur for

anotfrer. ?fany peopfe jiruf it more fun tIian aaventuri"IJ .. we even pay you.

:JfOtV mucli Tvi{f it cost!'

jfn Intra ,"'tlvrnfllre 6atlt insiae anti out wsu .£10 for J fi.ours. Otlitraaventures are c1iaryul at tJie mtt of £5 per

J frours outsitft aruf ro"!J1ify 1.5 times insitk. 7fure is also a '?fQIISUrcfi.arye' af £1 per J fi.ours of a4venture .. 6ut

if you monsttr you Bet a£l cre.ut ptr J fi.ours to cana{ tIiis out.

'J1fr,u aQ<1J!l(IUPlItoaa lion i'

Stayi"l/ for tIit tntire wet~ruf is m.udi tlie 6est TvrJyto enjoy Spirit of Mventure ad we can proWle fTocr space

witli foazl meml>m if you nettl it. Campi"l/ is aIIowd at some of ourouttfoor Wcations.

'Miat is t/je~ivelllilrm'Societlli'

%is is a duE uJ/iidJ is entirely iruftperufent front Spirit of Mt~nture, its fus BO towanl provitl1"l/ you witli

insuralla. a rrumtftfy neTVSUtftr arul anytlii"l/ tCseits of[lUrs (QIIjitkr nuessary. '!ru fus ao notBo to Spirit af

Mwnture. 9(C1Wever.you cannot he a meml>erunUss you liave tfone an Tntrotluetory Mwnture wilft Spirit of

~tlvenlure. nor can you ao any otJier a4wntures unUss you are insuretl witli tIit Mwnturers' Socuty. .

On tfrt 6ac~ooe of tltis uafitt is a 6oofj"l/form wr.;& yousfiouf,{ use toseruf in witli yourtkpcuit.just c1itt{tIit

Wcalit,rnsfuet for tIit tlate wfi.enyou wisli to aaventure arul tlitn [rII in tIit tktails 071tJie 6oofj"l/ form. .. if tIiis is

your first aaventure we will seruf you a fret 16'POOt 6rocftllrt orpfaini"l/ tIit 6as~ rules so tliat you ran fuitk

uJ/iiclt type of cfUltrJ€ttryou MInt to pfay 6tfore you arrive. m wifI also serufyou s~tcft maps to titfp you jiruf tlie
Wcations we use.

?,ou can always write to us at: Spirit of Mventure, 11 9(wUkrsfuftl'1(patl. Mr&JJiurst. ?fo.uuy. OLS 9L'D or

ri"l/ us on 0457567924 for an update on WcationJ arul DvaifD6Uspaus.
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PLEASE USE BLOCK CAPITALS

Nane:

Address:

Post code:

Telephone:

Date of birth:

BLOCK BOOKING: If you wish to
make a block booking there must
be one form per person and the
bookings must all arrive in one
envelope

If you are booking a complete
adventure - 10 people or more -
you are entitled to a 10% dis-
count. in addition University(and
similar) societies may have a
further 10% off the adventure
price.

Please arrive for your adventure
at least 45 minutes betore it
storts so that you can be kitted
out appropriately.

14

Bookina Form

AVONTURIJNSE .nITEtISWAAHDIHEDEN

KOOPLIEDEN IN HAVENA

Havena herbergt als een der belangrijkste havensteden van Avonturie een groot

aantal handelaren en kooplieden. Deze zakenlieden maken voor net grootste deel

de dienst uit in de stadt omdat zij ook waren aanbieden die in dit gebied ontypisch

ziJn, en die in andere steden niet te verkrijgen zijn. Desondanks genieten de koop-

lui een hoog aanzien bij de burgers van Havena. Omdat zij zicn niet verenigd heb--

ben in een Gilde, bezitten zij ook geen macht van grote waarde in de stad.

Dat komt door het feit dat de kooplieden zich in het geheel niet intresseren voor

politiek, maar alleen in financiele zaken. Door de harde concurentie strijd maken

zij zichzelf,en hun tegenstanders, het leven wel zWaar. Daardoor blijft er natuur-
lijk weinig tijd voor politiek over. net is opvallend dat er geen koopman in het

stadsparlement zit, maar de parlemantariers houden wel rekening met de handelsheren,

want anders moeten zij voor de handel misschien meer betalen dan nodig is.

Bovendien hebben de kooplieden een geringe invloed op de vorst.

Een mogelijkheid van de handelaren om zich te verenigen zou kunnen zijn, als er

gevaar dreigt, B.V. toen in het jaar 18 v.H. de vele piratenovervallen menige

handelaar naar de rand van de afgrond bracht. Toen huurden de kooplieden een klein

legertje, dat bij het enteren der piraten hen de verrassing van hun leven bezorgde.

Deze in de volksmond genaamde "Piratenhaat" duurde ongeveer negen maanden en kostte

de handelaren een half vermogen. Daardoor werd er nie~~ld geruineerd en kon de

concurentiestrijd al na een maand weer verder gaan. Alhoewel Havena de geboortestad

van vele handelaren is, zijn er eigenlijk maar twee grote kooplieden in deze stad.

Er zijn hier natuurlijk ook belangrijke steunpunten van andere kooplieden, zo heeft

ook de grote Avonturiesche koopman Stoerebrand hier een handelspost.

De twee kooplieden waar het over gaat wil ik jullie in het volgende stukje aan

jullie voorstellen.

I would like my Introductory Adventure

at: (Location)

(Dote)on:

Number (1 to 3) in order of preference:

.Applies only on Bank Holiday weekends. GERAD ONGSWIN

werd in het jaar 41 v.H. geboren. Zijn vader bezat in die tijd de belangrijkste

koopmansonderneming van Havena. Hij was zeer bedroefd over het feit dat zijn zoon

zich in het geheel niet intresseerde voor dit beroep, en hij maakte zich zorgen

hoe het na zijn dood verder moest gaan. Toen Gerad 16 jaar was, handelde hij

echter al in verdovende middelen, zonder het zelf te gebruiken. Op zijn 17e jaar

nam zijn vader hem mee naar Al'Anfa, wasr hij een slavenmarkt voor het eerst van

zijn leven zag. Dan plotseling begon hij zich voor het werk van zijn vader te

intreseeren en liet zich door zijn vader opleiden. Toen zijn vader drie jaar later

stierf, nam hij het bedrijf over met zijn vier schepen en drie georganiseerde

karavanen. Buiten hetgeen wat zijn vader zoal verhandeld had, voegde Gerad nog

enkele waren toe aan het assortiment, waren die zijn vader nog nooit verkocht had:

verdovende middelen, wapens en slaven. Men zag Gerads schepen vaak aan de kusten

van Zuid-Avonturie, waar de bemanning in de oerwouden de inboorlingen gevangen
nam, om ze later op de slavenmarkt te verkopen. In het jaar 21 v.H. werd Gerad

op zee door piraten overvallen, zij zagen in hem een gevaarlijke concurent, lie ten

zijn schip zinken en namen hem gevangen. Doch Gerad was zeer slim, hij had iedere

situatie anal onder controle. Zijn kennis en ervaring en zijn geniepigheid maakten

veel indruk op de piraten zodat zij hem als bendelid opnamen. Zijn schepen voeren

van toen af aan onder de vlag met het doodshoofd. Zijn invloed was enorm want toen

in het jaar 18 v.H. de huurlingen tegen de piraten ten strijds trokken, was hij
reeds hun aanvoerder. Ondanks de bedreiging van de huurlingen, kwam Gerad altijd

met een rijke buit terug, en toen de piratenhoofdman in het jaar 16v.H. stierf,

werd hij als zijn opvolger aangewezen.
Gerad noemde zichzelf toen "AlIRAS DE WREDE".
Hij voerde de piraten near ongekende rijkdom, zonder dat het iemand in Havena op-

viel, omdat Gerad de meeete tijd in Havena doorbracht. Tot nu toe heeft nog niemand

iets vernomen van zijn dubbelleven. Bij de adel en rijke inwoners is hij een geliefd

man, want op zijn landgoed geeft hij vele feeeten die zelfs door de voret en zijn
familie worden bezocht.

Indoor 3 hour adventures starl at 100m.
1.30pm and Spm.

PRICES:

£ 1a - Intro adventure
£St - 3 hour adventure (outdoor)
£7.50t - 3 hour adventure (indoor)
£St - 3 hour adventure (indoor) paid

for at least 5 days in advance.

t add £1 per 3hr for monsters which may
be replaced by Monster credits it you
have them.

One year membership of the Adventurers'
Society is £20

I enciose a cheque/postal order tor:

£ . to Spirit of Adventure.

Signed:
I am over 16 years of age
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Time Saturday Sunday Monday.
lOam
lpm
4pm



Tino Stersond behoort tot een van die lieden die het de vorst afraden om een feest

bij te won en , omdat Gerad ziJn zwaarste eoneurent is. Gerad hee1.t ook goede be trek-

kingen met de RahJatempel die nlj overlaadt met giften, ook de prlesters van Efferd

en Praios aenten hem om ziJn gulheid. In het jaar tv.H. hing hiJ het piratenleven

aan de wilgen en trouwde met de doehter van de verarmde ridder Ghoto van Halman,

die kort daarop stierf. Gerad erfde zijn landgoed en breidde net uit. De bezittingen

van de koopman werden steeds talrijker, en was er iets wat hij niet kon bereiken,

dan maaktte hiJ gebruik van de zwarte hand, die veel opdraehten voor hem vervulden.

Hindernissen waren er niet voor de gewetenloze koopman, want hij had zoveel invloed

in de stad,zowel bij de geestelijkheid als bij de adel en bij de garde. Ook vorst

Cuanu-~i-Bennain weet dat hij tegen deze man niet veel kan ondernemen, want de

vele handelaren die met Gerad handelen zullen de stad niet bezoeken als hij dat

wilt, en dat is weer sehadelijk voor de gehele stad.

Gerad Ongswin is in het bezit van twee pakhuizen (Nr. 1b1, 162), een stalhouderiJ

(Nr. 167) en een klein huis in de stad (Nr. 350), waar hij zijn handel drijft.

Bovendien bezit hij drie zeewaardige sehepen, waarvan er altijd minstens een in

de haven vertrek-klaar ligt, twee binnenvaartsehepen en vier handelskaravanen,

die ook die plaatsen bereiken waar geen havens zijn. Sinds kort heeft hij een

werf (Nr. 180), die hem veel geld heeft gekost. Men kan er vanuit gaan, dat binnen-

kort,goede sehepen hier van stapel zullen lopen. Ongswin is op zoek naar de beste
timmerlieden van Avonturie.

Bovendien is Gerad ook nog eigenaar van enige huizen en werkplaatsen, waarvan

niemand iets vermoedt, omdat zlj via tussenpersonen gekoeht zijn of onder een andere

naam. Het gaat hier om een zeilmakerij (Nr. 6), het hotel Grootmast (Nr. 106) en

om een hoefsmederij (Nr. 265). Gerad Ongswin is naast de vorst de rijkste man van

de stad, en hij houdt niet op om zijn imperium te vergroten. Opvallend is ook, dat

hij een eigen garde bezit, die elk uur zijn pakhuizen, zijnstalhouderij en zijn

landgoed bewaakt. De "Roden" zoals ze genoemd worden naar de kleur van hun 1l..1iformen,

hebben bevel gekregen eerst te sehieten dan pas vragen te stellen. AIleen omdat

vorst Cuanu tegen slavenhandel is, laat Gerad zieh niet in een draagstoel door de

stad verplaatsen. Hij gebruikt voor zijn vervoer een koets maar hij wordt ook wel

op een praehtige rode vos gezien. Gerad Ongswin verzorgt voor 50~ de waren van de

stad, b.v. de winkels die handel van hem kopen. De andere ~01, verhandelt hij aan

andere handelaren uit andere steden, die graag zaken met hem doen, omdat hij goede

bronnen heeft, waar de handel in te kopen en voor weinig geld, b,v. Stoerebrand.

Ongswin importeert hoofdzakelijk uit het zuiden van Avonturie , b.v. Brabak en

Al'Anfa. lIij handelt in groenten, kruiden, dure stoffen, kunstvoorwerpen, edel-

metalen en zuidvruchten, waar in het Noorden goed voor betaalt wordt. lIoe hij de

vruchten naar Havena brengt, zonder dat zij bederven, blijft het geheim van de

koopman, maar men vermoedt dat er magie in het spel is. Uit het Lieflijke Veld

brengen zijn schepen en karavanen ook dieren mee, die gelijk aan het Gilde der

slachters worden doorverkoeht, maar ook riJdieren uit het verre Maraskan staml op

zijn programma. In Havena koopt Gerad grote voorraden van het hier gebrouwen bier

op, om het in andere grote steden, waar hij ook een post heeft, weer te verkopen.

Dit is nog lang niet alles wat er over Gerad Ongswin te vertellen is maar ik laat

het er voorlopig bij, want er woont nog een andere koopman die enige woorden ver-
dient.

:~et hen bezorgt hij Havena aIle grondstoffen die het nodig heeft, b.v. groenten

en hout. HiJ behoort ook tot een der grote afnemers van de vorst, die de biJdragen

van zijn lijfeigenen uit Albernia aan hem verkoopt. Naast al deze ondernemingen

heeft Tino Stersond ook nog een winkeltJe op de eendenmarkt, waar hij veel wins ten

mee maakt. Hij kan het zieh dan ook permiteren om soms wat koopjes op de markt te

brengen, waardoor de burgers graag bij hem kopen, en hem zaer geliefd maakt.

De koopman he eft ook goede betrekkingen met de Resinde-tempel in Kuslik. lIij imp~r.-

teert uit deze stad in het Lieflijke Veld boeken voor geleerden en ook voor het

eenvoudige volk, waarbij hij de idealen van de Godin der geleerdheid uitvoert.

Tino is zeer beseheiden en je ziet hem niet voor een handelaar aan. Door zijn per-
soonlijke vriendsehap met de vorst, hoeft hij geen feesten te geven om indruk te

maken op de hoogingezetenen van de stad. Omdat hij niets te vrezen heeft op straat

wordt hij door slechts drie lijfwaehten verge zeIt , die ook mee op zAkenrelo ga~l.

TI::C' m'EIISOND
Over hem zal ik kort zijn en 7.ijn lang niet zo'n intressante verleden aehterwege

laten. Tino Stcrsond heeft dezelfde handelsopvattingen als Ongswin, en ook hij

ruimt zijn eoneurenten uit de weg, als het moet gebeuren. AIleen zal hij hen slechts

eenvoudig op non-aetie!" zetten, dan hen om zeep te helpen. dterlJond struint het

Noorden van Avonturie af en is daardoor Gerad Ungowin nog nist tegen gekomen, ondanks

dat er een eehte rivali teit be staat tussen de beide kooplui. 'l'ino l;tersond handel t

hoofdzakelijk in edelstenen, edelmetalen en kunstwerken, die hij uit het Noorden

van het IUddenrijk verkrijgt maar ook \lit gebiedcn Noordelijker. IIi.) is de belang-

rijkste leverancier van grondstoffen voor het Gilde der Goudsmeden van Havena, hiJ

is ook goed bevriend met het Gildehoofd Uzrohm ~u thri. ::>tersond bezi t twee sehepen

en enige huifkarren waarmee hij ziJn handel bedri.Jft.

~
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Gegroet O.DM. vrienden:~n. andere Fantasy liefhebbers.
Toen ik het avontuur "De vloek van Al Sha Ahena" schreef kwam ik voor een pro-

bleem te staan (zitten). En wel dit: De vloek wordt opgeheven door een magisch

figuur die hierbij 10 astraal-punten (ASP) verliest.
Maar als deze held niet meer beschikt over zoveel energie, wat dan ?

Zijn magische begaafdheid is dan over en voor het verhaal betekent dit dat de

vloek niet opgeheven kan worden.

Ik vindt dat een tovenaar best nog wel kan toveren als zijn ASP op is, en wel

door het volgende regeltje toe te passen.

De spreuk kost 10 ASP, de tovenaar heeft er 0, hij spreekt de spreuk toch uit,

de tovenaar raakt hierbij 5 SR bewusteloos en verliest 5 LP.

10 ASP = 5 SR. bewusteloos + 1 SP per SR.

Zo is een astraalloze tovenaar toch nog tovenaar

dakje.

Beste John,

als de helden in jouw verhaal zonder magier op stap gaan, hoe moet het dan?

Nee het probleem schep je zelf, door in jouw verhaal geen alternatief te

bouwen, zodat de vloek ook door iets anders (BV: een amulet.,een zwaard etc.)
kan worden opgeheven.

Ten tweede, als iemand geestelijk totaal op is dan is rust de beste remedie

om op te knappen. Het door jouw bedachte regeltje slaat totaal nergens op.

Voorbeeld: De Elf Rozebottel heeft geen pijlen meer voor zijn boog.

Hij ligt achter een rotsblok en hij ziet 21 orcs op hem af komen.

Hij gebruikt nu zijn linkerbeen en schiet hem naar de orcs met zijn

boog. Een orc .ftort gill end neer. De Elf verliest hierbij 5 LP per GR.

Dusl 1 been = 5 LP per GR, 1 arm = 10 LP per GR.
Volkomen onzin dus, als een magier zijn energie heeft verbruikt dan is het over

met zijn gegoochel. Dan had hij er maar niet zo verkwistend mee om moeten gaan.

Een magier gebruikt het beste zijn energie in uiterste noodzaak, en niet voor

kleine wissewasjes zoals iemand genezen of deuren openen. Daar zijn dokters
en inbrekers voor.

~)iJ~Q3~f)1
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lijdens een
schikte het

zijn trauwe

hevig gevecht
Boran

dienaar

al gaat het niet van een leien

John Noordhoek 1\noet J]z~rhofd

tot zich te roepen.

Zijn zels zong bij zijn sterven.

Ed Cetera
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Lieve vrienden van het ODM,

met droefenis deel ik u me de dat na een kort ziekbed van ons hOGn gogatlfl I..,

de bekende koopman Elenreich Engstrand. Ik had graag zijn faml1io.l QdOIl Dill AlII

medeleven willen betuigen, maar het lijkt wel of or oon vlook op de". I''''lIllle

rust. Er gaan de wildste geruchten in het rond, or 8oh1jll~ e'm hlllo I 11m1 II.~I\~

Grabutin, die van Angbar naar Havenn wild.. kOIll"n om ~:l'lnl'lIjoh 1!~II1I1~I...nll11.1"
laatste eel' te bewijzen, to z1jn VO""oord.
Dan z1jn er divorse faml1iolod,m, d18 IJ.u' IInhlp vnn 11'lIl'dok "II'" IIlIvD"1I ~WI\lIlIlIl,

op vroemdo wijzQ om ho~ lev'm flohl'nQh~ 01' 111JII KewoOIl ve,',lwDn.n.

Het gobeurdG alhllll\al vOl'lodon wII.k, blJ do r.ut,hlJ'IIJkll IJIII"'~ WI''' 01 aell ."IJ~a

coneternnt10. 'I'WII" munnoll, IIGn 11181'11 Jk 1'00llhnl'l. ilia I 11,111 ell "1111 hlokll 11111"8"11
jongeman, gskloed 1n khdillg 1110 vnfl good.. kwnlt~aH WII1'''" , III.U". 1IIIIk 1&11111111,"

had, waren helemaal 1n panhk b1J do zuidul1Jko ~ara" IUUI/I"kollltlll.
Hat er precies gebeurd is dat 10 nog B~e.dD do vrang, 1111\1\1'In IIlwllna WOI-d~
bijna nergens andel'smeer over gepraat. De verhalen gM./1 in do rondto, IIn~ ?i,1

de laatste familieleden zijn van Elenreich Engstrand.

Anderen vertellen weer dat zij Nana en Rank Engstrand zijn en dat zij hier zijn

voor de erfenis van Elenreich Engstrand.

Er echijnt zich in de oostelijke toren ook iemand van adel te .bavillden.die, op

verdenking-7&n mool'd op familieleden van Engstrand, gevangen wordt gehouden.
Ik heb zelfa vernomen dat er binnenkort een rechtzaak tegen deze man gaat be-

ginnen. De timmerlieden, die altijd de galg opbouwen op de markt, waren druk

in de weer, en hebben een hoop geld te verteren in de stadekroegen.

Ik hoop jullie op de hoogte te houden over deze duietere zaak.

VerdeI' Haveneaans nieuws.........

Geruchten dat er een boot Havena ie binnengelopen waarop zich lieden bevonden

met een besmettelijke ziekte, moet naar het rijk del' fabelen worden verwezen.

Er hebben zich in de laatete weken geen epidemieen voorgedaan.

In de Noordelijke etadswijk he eft zich iets zeer bijzonders afgeepeeld.

Men trof daar huilend op de grond in zijn woning de koopman Glumbo aan in de

tuin stond echreeuwend en tierend zijn'vrouw Droeophila met op haar arm haar
hondo Hat was er gebeurd, tijdene eeL ,an zijn zakelijke besprekingen is volgene

zijn vrouw allee wat er zich in hun huie beyond, gestolen. Men had zelfe gepro-

beert om de prachtige marmeren vloer in de hal mee te nemen.

Uit de koopman zelf was geen zinnig woord te krijgen. Vol gens zijn vrouw heeft

het pereoneel ar iete mee te maken, zij zijn allen verdwenen. Buren hebben niets

gezien of durven niete te zeggen.
Gezocht worden in ieder geval om opheldering te verechaffen;

Arlond, voormalig lijfwacht van Glumbo/ Lana, ontslagen kamermeieje/Lynn,ook

een kamermeisje/Ameath, Glumboe bediende/Ernis,kokkin/karaganda,een zwerver/

Kach'El, een Novadi/Elkenbrecht Rodbrand,hondenvanger en de een of andere
onbeschofte kunstenaar.

Tijdens een explosie is in de wijk Orkdorp een woning met de grond gelijk ge-

maakt. de eigenaar is gearresteerd omdat hij scheikundige proeven deed en

daarbij de inwoners van Havena in gevaar bracht.
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Het doek dreigt te vallen voor het theater.

Het bekende theater aan de Goochelaarssteeg wordt in zijn bestaan bedreigd.

Het parlement adviseert de vorst om dit jaar geen geld uit te trekken voor

het theater. De bezoekers bebben te weinig belangstelling voor de culturele

manifestatie en het wordt daarom te duur. Er wordt wel geld uit getrokken

voor bet Imman-stadion. Vorig jaar leverde het theater een tekort op van

75 000 daalders, mede vanwege het slechte weer. Het parlement suggereert dat

het theater maar geld ziet te verkrijgen door advertenties.

Twee dagen geleden werd de Elf Pheraldo vlak bij zijn woning overvallen en

bewusteloos geslagen. Omstanders zagen drie figuren wegrennen na hun daad.

De avond tevoren had de Elf ook al een handgemeen met de bekende boogmaker

Treulind Scbarfauge. Men vermoed dat de beide vechtpartijen iets met elkaar

te maken hebben. De Elf Pheraldo heeft alleen gezegd, dat hij zijn problemen

zelf wel oplost, en ook parlementslid Treulind Scbarf&uge was niet voor

enig commentaar bereikbaar.

Dan volgt er nog een extra bericht:

Gildehoofdman Resano Milting, van het Gilde der hoefsmeden, is al een ruime

tijd spoorloos verdwenen. Een ieder die inlichtingen kan verschaffen wordt

verzocht zich in verbinding te stellen met een officier van de stadswacht in

zijn wijk. Het Gilde he eft aangekondigt dat als Resano Milting na twee weken

nog niet boven water is, zij een nieuw hoofd aanstelt.

OPSPORING VERZOCHT

DOOD OF LEVEND!

Gezocht worden de Zwerver Marin en de Novadi Kach'el.

zij hebben zich schuldig gemaakt san massamoord.

De beloning bestaat uit 1000 Dukaten per hoofd levend.

Als zij dood worden ingeleverd vangt men 500 Dukaten per hoota.

Alle inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Nana Engstrand, alhier.

Zo dat waren de laatste nieuwtjee hier uit Havena, tot de volgende maand...
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