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Beste le1.ersvan de 'Morgenster,

er is hier net een em anuer aan de gang. Op een middag gebeurdc net, het 7.onnetJc
[lcneen (7.oals dat noort op een gure winteraag) en de vOI:eltJf's floten een te
vroeg inge1.et lentellcd. ..let een enonne knal spatte net buro van Ed Achtpoot
ui t elkaar. VI:tk daama werd er lets dwar[l door de rui ten van 1.i.ln kantoor naar
binnen F,egoold. 1'.en ver~cnri;dceliJke rookwolk was het gevolg. i)oor de ganp-en
renden nu achter elkaar, verkleed als ~chwar1.enegger, ,tambo en Trud, LdJe li,
E. c. (Eric Clapton ?) en C. .1. Cewapend met een bazooica en ccn ketting1.aag
stormden ziJ naar de ruinen van het eens zo pracntige ingerichte buro.
Hun telnurstelling was groot, toen zij onder het pUln "een Ed Acnt~oot vonden.
Meester Turgon kwam bleek vertellen dat deze coodschaopen was gaan Joen.
lntussen was bUlten ,Unus II/D ~. gearresteerd, tocn niJ betrapt werd biJ het
gooien van Cen voorwerp door een vensterraam.
lie drie "C;ornmandm," Larlkadcerden aile deuren en ramen, 7.odat c.r nlemand :neer
in of Ul t kon.
binnen verblEef op dat moment ecn lc1.er van net blad en nl.) werd nlet naar bUl-
ten gelaten. HiJ werd zelfs gedwongen om artikeis voor net blad tc. schriJ'/en.
Under veel pro'test lS nlJ maar begonnen om het een en ander op papler te 1.etten.
ilet is werkehJk schandahg wat ziJ deze voormalige vakbondsleidcr £on hU1U1P;
i'artlJleider laten doen, hier komen enonn veel problemen van.

lntussen staan bui ten de 1,Iobiele Ecnheid, r.d r,chtpoot met ?iJn vncndcn (._) daar
om net kantoorpand aan de I!osestraat te bcstormen.
De be?etters hebben nog geen elsen gesteId, maar 1.iJ heheen wel om naSl ~evraagd.
Er was ook nog in het kantoor een onderlinge ruzie, men was net er nlet over eene
01' nct naSl of snoanna moest we7.en. Iii 1. schiJnt, na een nar<1e bonk, in net'voonieLl
te zlJn besllst van de riJstvreters.

L.en crlSlscen trum
'I'EL: 010 - -id) :,1
Wl,J orob.,ren u 1.0

is ln~erlcht In cafe "~tatlon ZUld", l:n . r lS ,-enreactll:lelefoon
21.
veel mOp'dl.)k op de hoo/'te 1.,. !louden van .If' l"aLstc v..r'wl"kcllnl'"n.

tat wa5 vUll,. van ucrktd

goedemaand. . . .
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A-~rkstl'aat 11 te Cl'Onin!Jen.
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I. Bet Rabenhe.utltWtsselbekertourn.oot

Cespeeldeschaalentijdua1c:15lit oudheid

CeLl'uikteI'egelset:IIJK: 7th aMended

Gespeeldaantal wdstl'iJden:dl'ie

PuntentotaalVOOI'de legers: 1698puntl'n

Seniol'Ullpil'e: [,J IeI' Meurs

Opgave: VOOI' 12 Fl'hl'llaJ'i 1989 (Zil' opgavestl'ook)

InschriJ.ing:individueel

II. De P.abenhQutlt SchlldercoIllDetttte

Ol'9anisatol':Stl'ipboekbandel'ModemPapier'

Opgave:Uaol'12 rebl'UU'i 1989(Zie opgamtl'Oak)

Rantalen!JI'Ootte vandefiguren:onLeperkt

Ill. Over1.2e Acttv1telten
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De Gl'unnlgel'3pl'Oakl1gt op loopatstand

Ivanhet centrUMvanCl'Cloingeo,dat ~t
~t openbaarvefIVoerzeep Makkelijk te

. ~ ."," :. . , ""

~reiken is. AutoLezitte~ kennenhun

bolides stallenin eenwandevele
pafkeefgalagesin hetcentfUM.

Dezaalis geopendvan 9.99 tot 18.30.

I

Detoegangsprijsis f3,50, voo~leden
vanRahenhaupt9fatis.
In dezaa)is eenbaraanwezig.Ue~e~
zijn er ontelhareKro@genen@etgelegen-
.~den in de buul't!

scenario

MOORD IN HAVENA

Of Redt jullie vriend

Een groepsavontuur voor 4-6 helden met ervaringsr,raad 5-8 door Andreas Michaelis.

Hopelij~ tot ZlenS

Bet is een heerlijke zomerdag, als julli~ de stadspoort van Havena bereiken,waar

armoede en rijkdom naast elkaar te vinden is. Waar men zien s'naehts niet op

straat waagt omdat er allerlei duistere figuren rondsluipen. Op een dag ontmoeten

jullie een jonge man genaamd, Gernod Ferenberg. Omdat hij hetzelfde reisdoel als

jullie heeft. sluit hij zieh biJ jullie aan. en wordt Jullie vriend.

Gernod wou naar Havena om een sehip te zoeken, dat hem mee kon nemen naar het

Zuiden. Bet is biJzonder druk op de straten van de grote stad, de stadswaehten

biJ de Garether toren hebbbn het ontzettend druk om alle bezoekers te eontroleren.

Meesterinformatie:

Ook de hEdden worden geeontroleerd, of ze willen of niet. De meester gebruikt nu

het beste de besehriJving van de Garether toren, waar hiJ ook kan vinden waarnaar

de waehters zoeken. Als de helden geen scenes maken, kan men er van uitgaan dat

het oponthoud bij de Garether toren niet lang duurt.

~indcllJk zijn Jullie in Havena en juille zoeken alvast onderdak voor de naeht.

Al snel blijkt dat in verband met het grote toernooi (Imman-spel) aile pensions

bezet ziJn. Het toernooi vindt over een week plaats.

Bet begint al te sehemeren en de straten worden leger, en jullie hebben nog

steeds v.een herberg gevonden waar nog plaats was. Als juille net uit een herberg

komen waar geen bed meer vriJ is. noren Jullie uit een'kleine steeg merkwaardige

geluiden en jullie gaan snel kiJken wat cr f,ebeurt.

Uoor uefde~einforMatie:

EdwinGroot,PaulusPotterweg2, 9761UPEelde,Teletoon:959B1-2184
(Secl'e talii s)

EPicTerleurs,Porfiefst~aat36, 9143unGroningen,Teleloon:059-113933.
(Uoo~itter entoefnooileide~)

14eesterinformatie:
IJe helden bereiken een aehtertuin waar drie mannen iemand van middelbare leeftijd

beroven. De man roept af en toe om hulp met klagende stem, tegen de drie heeft

hlJ geen kans. De drie figuren zijn dieven die de man willen beroven. Als de

helden willen ingrijpen, vluehten de dieven, wat hen met hun stratenkennis ten

aile tijden lukt.

IJe man heet Haderus Dhorr, eigenaar van pension "Walvis". Ais de helden over hun

nood vertellen, dan nodigt hij hen uit bij hem te overnaehten, want hij heeft

nog viJf vrije bedden. In ieder geval nodigt hiJ hen uit voor een glas bier.

Wat de drie mannen van hem wilden. weet hiJ ook niet. maar hiJ neemt aan dat ~iJ

aehter zijn /7,eldzaten.

Heknopt overzieht:

Hct verhaal be/!,intmet de moord op liaderus /Jhorr. In ziJn wond steekt de dolk

van hun vricnd Gernod rerenberg.

IJe helden moeten nu proberen de eehte moordenaar te vinden om hun vriend vrij

te pl~:ten. Wat is er werkelijk gebeurd?

Terwijl de helden naar bed zijn gegaan, bleef Gernod nog beneden ondanks dat hiJ

lieht aangesehoten was. Op deze zelfde avond had een groepJe gcheime gokkers zieh

in een zijkamer gevestigd, om daar wat te spelen. Gernod is op een of andere wiJze

hier blnnengedrongen en wou meespelen, wat men eehter niet toeliet. Daarna be-

drei/7,de hij de waard met de dood. Gernod strompelde terug in de sehenkruimte en

viel aan een tafel tJe in slaap. t;adat de spelers uitgespeeld waren heeft ::;erlind~

Kunk iladerus vermoord, ziJ wist dat lIaderus deze avond veel had verdlcnd, nam de
dolk van Gernod en stak hem in de bUlk van Haderus.

Opgavest~ook RADAG
NaaM: Adres: Woonplaats:

() Ik geefMiJOPvoo~de 15 MHOudheidUisselhekerco~petitie.
HetdoorMiJgebruiktelegeI' is:
Het insc~ijrgeld a f4,- zal ik ovePMakenzodtaik de hevestigin~en
en aanvullendeinforMatiebehontvangen.

o Ikgeef MiJ op UOOI'de RabenhaRpt/ModernPapier schilde~oMpetitie,

Aantalfiguren/diopaMalsetc,: Schaal:

'l'ot nu toe zijn di t allemaal Meesterinformaties. Ook de volgende teksten die per

dag worden besehreven zijn Meesterinformaties, die de Meester mond,JBsmaat aan de

helden mededeelt.

- .. ":.(0.;":,.

BanklekeningnUMMerRabenhaupt:ABN-Cloningen579975394,

t.n.v. Xwint Rahenhaupt

Giro vandebank:802394

..1'; I~~..,.;:'~.~;.< ~~-::.: i,~ '''.:;O;,'~J.""~'7f.:;'
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scenario
scenario

1e dag. Avond (Vuurdag)

Voor de helden wordt een grote tafel klaar gemaakt en men bren~ de sP1Jskaart.

Gemod geeft de kaart, terwijl hij zegt "Ik kan niet lezen", verder. Omdat de

helden uitgenodigd ziJn, kunnen ziJ gerust iets duurs bestellen, ziJ moeten

echter niet overdrijven. Als de helden hier blijven ovemachten krijgen zij
kamer 04 tot07. Als er zes helden zijn dan improviceert de waard in een der ka-

mers een bed erbij. Nadat de helden naar bed gaan, blijft Gemod nog in de schenk-
ruimte.

Dit gesprek heeft niets met de oplossing van net avontuur te maken, het dlent

slechts als verstrooing. Verder gebeurt er niets als de helden niet zoeken willen.

r:'iddag

Optreden van Gregtor Verano en ziJn bende:

~'iJdens het middageten vliegt plotseling de deur open en vijf duistere kerels

betreden de ruimte. Het handel t hierbiJ om Gregtor Verano en ziJn bende, tenminste

een deel ervan. Gregtor is de lelder van een bende, die zich tegen dE vorst afzet.

Ve bende verkreeg wapens van Iladerus Bhorr. Omdat de laatste leveringstermiJn

verstreken lS, heeft Gregtor besloten om vernaal te halen. Als hiJ geen bevredlgend

antwoord kriJgt, verandert hlj met ziJn vier bendeleden de herberg in een slsg-

veld. ZiJ dragen allemaal kortzwaarden en handbiJlen. Gregtor pakt het eerste

Vaderus aan, omdat hij denkt dat deze lngewijd is. De helden noren alleen maar de

vraag "~Iaar blijft de volgende levering?" Gregtor vermijdt echter het woord 'wapens'

omdat hij weet dat deze handel illegaal is. Bovendien is hij niet zeker, of

Daderus inderdaad is ingewijd. Als de helden de bende overmeesterd, zal Daaerus

de stadswacht roepen, die de herrieschoppers opsluit wegens ordeverstoring.

De bende lS niet van plan zich te laten ombrengen, en zij doden ook niemand.

Als zij zien dat zij niet kunnen winnen, vluchten ziJ of geven zich over.

2e dag. Morgen (Waterdag)

Daderu& Bhorr, de broer van de waard, vindt de dode Haderus in de wiJnkelder.

dij is met drie steken gedood waarblJ bij de derde steek net wapen van Gemod

nog In de wond steekt, wat Daderus niet herkent. dij wekt onmiddellJk de helden

en stuurt er een op uit om de stadswacht te alarmeren. Gemod is verdwenen en

Daderus gelooft meteen dat hij de dader is. Genala Bhorr identificeert de dolk

dan ook als eigendom van Gemod, zij heeft hem er mee zien spelen.

De stadswacht neemt dan het lijk en de dolk met zicn mee. De helden mogen de

stad niet verlaten, omdat zij misschien nog nodig ziJn. Voor dat de garde arri-

veert, kunnen de helden net lijk eerst onderzoeken. Men kan het volgende vast-

stellen: De dolk steekt in de buik van de dode, de andere verwondingen z iJn in

de buurt van de hartstreek en waren waarschiJnliJk meteen dodelijk, zodat het

vermoeden bestaat dat de laatste wond niet echt meer nodig was.

De Meester bescnrijft alleen de wonden, verder geen aanwijzingen.

Genala weent de ganse tijd, en Daderus vraagt aan de nelden of ziJ naar naar

huis willen brengen. Hij nodigt hen uit voor het middageten.

De helden die Genala naar huis brengen, kunnen natuurliJk proberen om iets aan

Genala te vragen, maar ziJ huilt alleen maar.

Middag
De helden kriJgen een heerlijke vleesschotel aangeboden en Daderus zit aan hun

tafel. HiJ vraagt de heIden, want het is tenslotte ook in hun vriends belang,
om de moord op te lossen en de moordenaar te straffen. HiJ biedt ieder 10 Dukaten

en vriJe kost en inwoning. Dan laat hij, als de helden niets meer van hem weten

willen, hen alleen. Antwoorden op enige vragen kan de Meester aan het einde van
het avontuur vinden.

Opmerking: De Meester moet de helden er opmerkzaam op maken, dat Gemod als vrlend

gezien wordt, waarvan zij zich niet kunnen voorstellen dat hij zomaar iemand doodt.

Zelfs wanneer zij overtuigd ziJn van zijn onschuld, dan denken ziJ tocn nog dat
Gemod er een goede reden voor moest hebben.

Avond

Als een der helden om 20 00 uur in de schenrulmte aanwezig lS, wordt hiJ aange-

sproken door de Elf Lir. Hij wi! de helden of de aangesprokene op hun Kamer

spreken. Later op de avond worden er vier pijlen door een open venster naar binnen

geschoten. ~'wee Elfen, Lir en Namir, worden beide door twee piJlen getroffen.

Zij zijn levensgevaarlijk gewond, maar leven nog. De helden kunnen verzoeken de

moordenaars te achtervolgen, maar zij hebben geen kans hen te pakken.

Als ziJ terug komen is er al een arts aanwezig die zegt dat de beide elfen het

wel zullen redden als zij maar rust in acht nemen, zij zijn beide bewusteloos.

De belde Elfen hadden ook een onderzoek ingesteld, zijn daarbij iets verder ge-

komen, zij hebben met de dochter van de waard gesproken. ZiJ wilden de vrouwelijke

kapitein Kunk afpersen, wat deze hen niet in dank afnam, deze aanslag lS het resul-
taat.

Nacht
Mldden in de nacht landt er in rulmte 07 een steen, waaromheen een boodschap is

gewikkeld. Er staat het volgende:

"Verlaat davena zo enol mogelijk, anders zul Je sterven!"

Veze boodscnap komt van ::>erlinde Kunk, die de helden angst wi! aanjagen.

Avond

S'avonds komen er velen gasten de schenkruimte binnen, er is nlemand van de

spelers bij. De Meester gebruikt het beste de beschriJving van het gasthuis om

een beetJe leven in de brouwerij te scheppen. Er gebeurt deze avond verder niets

biJzonders, zodat de Meester de helden bezig moet houden. Hij kan improviseren

met behulp van de Havena-publicaties.

De afloop van de avond is gelijk aan aIle andere avonden, alleen zijn de gasten
door de dood van de waard wat stiller.

3e dag. Morgen. «winddag)

TerwiJl de nelden s'morgens aan het ontbiJt zitten, komt er een echtpaar binnen

en vraagt om een kamer. Daderus geeft hen de suite en draagt enige relskoffers

mee naar boven. Na een tijdje komen de beide echtlieden ook de schen~ruimte In

om wat te eten. De helden kunnen rustig met deze mensen praten.

iiet ziJn Paro en Fina Jerg Ult Salza. Zij komen uit Kuslik, waar ze haar ouders

bezocht hebben. Het schip waarmee ze naar het Noorden varen, heeft twee dagen

oponthoud. In deze tijd kijken ziJ een beetJe rond. Zij vragen aan de nelden of
er iets intressants te zien is.

Van nu af aan kan men nlet meer zeggen wat er precies gebeurt, het hangt er alle-

maal van af hoever de helden met hun onderzoek ziJn. l.l!ndlng is zeker, ::>erlinde

Kunk verlaat op Rohalsdag Havena, want dan heeft zij de bemlddelaar ontmoet waarop

ziJ gewacht neeft. Dan moet het de helden gelukt ziJn de moord op te lossen.

Het volgende kan nog geschieden:

Als de helden de raad van de bewuste nacht in de wind slaan, wordt een der helden

overvallen. De belager steekt de held een dolk in de buik. De held is daama

zwaar gewond, maar zal in ieder geval niet starveD. Als deze held op een keer op

het schip van ::>erlinde Kunk is, zal hl J door middE:l van een ::;limheiduproef de
dader herkennen.

ve helden kunncn natuurlijk ook de gehelme kelderruimte doorzoeken. Zij kunnen

daar ook de naam van ::>erlinde Kunk als leverancier van de wapens vinden. Zij kun-

nen ook een document vinden, waarop staat, wanneer Haderus een volgende maal zijn

afnemers zou ontmoeten. Deze ontmoeting zou plaats vinden op de volgende Praiosdag,

en wel s'avonds in de ruinen. De helden kunnen natuurlijk de garde verwittigen.

Voor deze belangrijke informatie ontvangen ziJ een beloning van 50 Dukaten.

8 15
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scenario
scenario

Ais Serlinde Kunk op deze avond nog niet ontmaokerd lS, is zij ook bij deze ont-
moeting aanwezig.

Ais de helden met hun onderzoek ingen zover ziJn dat ze Serlinde ontmaskerd hebben,

krijgen ze plotseling bezoek van een jongetJe dat hen een brief overnandigt.
Hij zegt dat hij hem van een man heeft gekregen en beschrijft daarbij Gemod.
In de brief staat het volgende:

"Ik heb me in de ruinen verstopt, heb snel iets te eten nodig en te drinken.
Help me 0.1!stublieft "
De helden moet het eigenlijk opvallen dat Gemod niet lezen of schriJven kon, hij
gaf de spijskaart door waarmee hij niets kon aanvangen.

Ais de helden het jongetje genoeg zuurstokken geven, geeft hij snel toe dat de

brief van een vrouw komt. Ui t de beschrijving kan men door een slimheidsproef
vaststellen dat de vrouw Serlinde Kunk is.

Ais de helden toch naar de ruine gaan, lopen zij in een valstrik. Serlinde en zes

mannen wachten de helden op, zij zijn alIen bewapend met zwaarden.

Ais de helden niet op het idee komen om de dochter van de waard te ondervragen,
dan bouwt de Meester het volgende in:

Een der Elfen komt even bij uit ziJn bewusteloosheid en fluistert de naam "Systra

Bhorr". Dan slaapt hiJ weer in. Als er geen held aanwezig is, dan houdt de arts

het voor ziJn plicht het de helden te zeggen.

Zover de nandelingen die kunnen gebeuren. Dan volgen nu de verklaringen van de

lieden die steeds in het gasthuis zijn, of er iets mee te maken hebben.

Systra Bhorr:

Midden in de nacht werd ik wakker, en mijn vader was nog steeds niet thuis.

Omdat ik weet dat mijn ouders altijd ruzie maken als vader weer eens niet thuis

geweest is, ben ik naar het gasthuis gegaan om hem te halen. Doch beide deuren

van het gasthuis waren afgesloten. Ik ben toen naar een venster gegaan, want

binnen brande er nog licht. Ik zag dat een vrouw en twee mannen mijn vader uit

de speelruimte sleepten, hij was 0.1 dood. Daama ging de vrouw naar een man, die

aan een tafeltje lag te slapen, nam zijn dolk en stak hem in het lichaam van mijn

vader. Zij brachten hem naar de wijnkelder en verlieten de ruimte via de achter-

uitgang. Kort voordat zij het huis verlieten had ik het gevoel dat een van de

mannen mij gezien had. Ik ben toen naar de Rahjatempel gevlucht en heb hem, uit

angst, niet meer verlaten.

De helden kunnen Systra alleen ontmoeten als zij de Rahjatempel bezoeken.

Overigens: Een onderzoek van de schenk- en speelruimte brengt bloedvlekken in

beide ruimten aan het licht. Zelfs als Gemod de waard omgebracht zou hebben,

waarom heeft hij hem in de schenkruimte dan nog een keer gestoken?

Bovendien was hij veel te dronken om de zware waard naar de wijnkelder te slepen.

Genala Bhorr:

S'avonds kwam de gokploeg weer eens bijeen, en omdat ik weet dat het spelen meest-

0.1 zeer lang duurt, ben ik kort voor middernacht naar huis gegaan, waar ik mijn

dochter trof, die zojuist ui t de Rahjatempel kwam. Ik ben toen naar bed gegaan en

ben onmiddelijk in slaap gevallen. Toc~ ik de volgende morgen wakker werd, yond

ik het Die~ vreemd dat mijn man er Diet was, want het gebeurde wel vaker dat hij

in het gasthuis bleef als hij te veel gedronken had. Pas toen ik het gasthuis
betrad, vemam ik het verschrikkelijke bericht...

Ze begint te wenen en is niet meer aan te spreken. Ais de helden het later nog

eens proberen, dan vertelt zij dat er altijd wel een paar rare kerels in het gast-
huis zaten die altijd haar man wilden spreken. Zij heeft zich nooit met de zaken
van haar man bemoeid. .

De Meester moet deze vrouw niet te veel laten opduiken, want vanwege haar verdriet

verlaat zij haar woning niet meer. De dode Haderus wordt in zijn bed opgehaard en

op Aardedae- wordt hij door lJoronpriesters gehaald. Genala vraagt de helden of ziJ

de lijkendragers willen ziJn (Zie: Heligies in Havena; BORON).

Overigens vindt zij het merkwaardig dat haar dochter de Rahjatempel niet meer

wil verlaten, ook nist om naar vader op zijn laatste reis te begeleiden.

Daderus Bhorr:

Deze avond was het mijn beurt voor de nachtdienst, dus ben ik vroeg in de avond
naar huis gegaan en ben naar bed gegaan. lk heb 7.el1'smijn schoonzus niet thuis horen

komen. De volgende morgen ben ik naar de "Walvis" gegaan en yond mijn broer met
een dolk in zijn buik, het was verschrikkeliJk.

Ook Daderus weet van de vreemde personen te berichten, hij Kent ze niet.

Hij weet wel wie er op de speelavond aanwezig waren, namelijk: Hervat Gerstem,

Serlinde Kunk, Erhert van (;eras, Lill.y I.'inutien ~'horn Veruin. Hij weet ook waar
zi.l zich bevinden behalve 'I'hom Vcruin.

De spelersgroep (de gokploeg):

Laat op de avond kwam Gemod de speelruimte in en wou meespelen. Toen men hem dat

niet toe stond, begon hij, dronken als hij was, herrie te schoppen. Doch lIaderus

hee1't hem met geweld weer de schenkruimte ingebracht. Gernod riep hem nog no. "lk

maak je 0.1', je merkt het straks wel!"

Alle deelnemers aan de speelavond vertellen hetzel1'de: Het is aan de Meester als

hij de informaties wat verandert of zel1's valse informaties verstrekt.

Ais de helden de wonden van de waard goed bekijken, stellen ze vast, dat de wonden

gerichtte wonden waren, dit pleit tegen de dronken Gemod, die had deze wonden

nooit kunnen toebrengen.

Erbert van Geras:

Hij verschijnt pas no. vijf dagen, omdat hij buiten Havena iets te doen'aad.

Het is een stadswacht die binnen het groepje spelers is geinfiltrcerd. Hij weet

van de wapenhandel van Haderus Bhorr, heeft nog niet toegeslagen omdat hiJ nog

niet precies aIle belangrijke personen kent, die met deze zaak te maken hebben.

Hij neemt aan dat deze personen leden van de speelgroep zijn. Zijn hoofdverdachte

is Thorn Veruin.

Maale ~'om:

Op de bewustc avond is ,.!aale bij wijze van 1i.itzondering vroeg naar huio W'!6nan.

In de Walvis was niets te beleven. HiJ weet niet wat er ,lie avond gebeurd is maar

hij houdt er wel een theorie op no., hij is van mening dat het een aanslag betre1't

van het dievengilde. En wel de afdeling "De Zwarte Hand". Hij weet ook dat 'I'hom

Veruin lid is van de Sho-taka'sa. Waar men de leden van deze gilde tret'fen kan

weet hij echter niet. Hoe hij aan zijn vermoedens komt? Zel1's een paar bekers rum

doen hem niet spreken.

Thorn Veruin:

ifij duikt niet meer op.

in (dreigbrieven enz.)

Ais de helden hem gnan zoeken, dnn grijpt de dievenr,ilde

Gregtor Verano en zijn bende:

Zi,i sterven liever dan ists te zeggen. Men kan hen alleen ordeveratorinK ten laste

leggen, zodat ziJ weer snel op vriJe voeten staan.

Slot van het avontuur:

Aan het slot van het avontuur hebben de helden de moordzaak opgelos t en de wapen-

handelaren ontmaskerd. Gemod vinden is niet al te moeilijk, hij wordt naroelijk

in het laadruim van het sehip van Serl inde Kunk gevangen gehouden. De kapi tane

zal di t verraden bij haar arrestatie. Deze is ontzettend bliJ zodat hiJ de helden

de volgende avond vriJ houdt In het gaat"uiG. Ue "01gende dag gnat hi.) cen setup

zoeken.

16 11
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scenario
scenario

GASTHUIS"r/ALVIS" (Nr. 3521 T/28)

Nog enige opmerkingen tot slot I
Het is de helden natuurlijk niet verboden om Havena eens goed te bekijken, naar
de markt te gaan of zich te amuseren.
Maar zij moeten hun vriend vinden en zijn onschuld bewijzen.
Hebben de helden op Rohalsdag de zaak nog niet onder controle, dan is Serlinde
ontsnapt, Gernod wordt ergens op de grote rivier geboeid overboord gegooid!l!
Voor aIle avonturijnse Meesters die de dagen van de week nog niet kennen hier
nog eenmaal een overzichtl
De week begint met Winddag. Daarna komen de Aarde- en de Marktdag. De Praiosdag
ligt in het midden van de week, dan volgen Rohalsdag en Vuurdag. En de week
sluit met Waterdag.
Tot slot de beloning, als basis beloning krijgen de helden 75 AP, maar dit kan
natuurlijk hoger zijn, want de Meester beloont aIle goede invallen en vooral
goed rollenspel. En nu veel plezier.

Het gebouwl
Het is een gebouw van twee verdiepingen uit rode steen gemetseld. Boven de 1n-
gangsdeur hangt een koperen schild, waarin een walvis gegraveerd is en het op-
schrift "Walvis". De eigenaar woont zelf niet in het gasthuis. Het behoort toe
aan de familie Bhorr, die ongeveer drie jaar geleden naar Havena zijn gekomen.
Vader Haderus en zijn broer Daderus werken hier om de beurt overdags maar soms
ook s'nachts. Vrouw Genala werkt hier als kokkin en haar dochter leert in de
Rabjatempel de schone kunsten van het leven.

Eenedenverdiepingl
EI Portaall
In deze ruimte bevinden zich kledinghaken en standaards. De ruimte
Er bevind zich een klein raampje in deze ruimte, waardoor de waard
er binnen komt.

is leeg.
kan zien wie

E2 Schenkruimtel
De schenkruimte vult zichmeestals'avondsom zes uur, waarbijde grote tafel
links, de starntafel is. Om de drie dagen in de week komen hier een paar mannen
samen die dan gaan dobbelen. Bovendien is er een klein podiurnpje waarop de be ide
Elfen Lir en Narnirvoor wat verstrooingzorgen (pasvanaf20 00 uur). De ruimte
is betirnmerd en is gevuldmet talrijkeschilderijenen beelden en opgezette
vissen. Achter de tapkast bevind zich een luik, dat toegang geeft op de wiJnkelder.

E3 De speelkamerl

In deze kamer komen elke avond enige rijke lieden samen, die bij allerlei verbo-
den gokepellen gold verspelen of winnen. Deze ruimte wordt maar door een paar
ingewiJdenen bonut, die hun geheim niet prijo geven. Af en toe wordt er ook een
rijke bezoeker uitgenodigd. Die worden de volgende dag pas wakker ergens in de
ruineo van Havena, natuurlijk volkomen geplunderd. Haderus beschikt voor deze

situaties over een paar vergetelheiddrankjes, zodat het slachtoffer niets meer
weet van de vorige avond.

E4 Keukenl
In deze ruirnte werkt naast de eigenaresook nog de kokkin ArandilTorburgeen
in dienst genomenkracht.Hier bevind zich een luik dat naar de voorraadskelder
voert.

Bovenverdiepingl
01 Hall
S'nachtswordt deze hal door olielarnpen verlicht. lIier bevind zich ook een uit-
ochuifbare ladder die naar de vliering voert, waar zich niets dan rornmel bevind.

02 Werkkarner der deernel
In deze ruimte, die met dure zijde is behangen,en waarineen enorm bed en twee
kasten staan,behartigdde deome Sabra haar zaken. Sabra heeft een schitterend
licnaarn, d.~ zij doorgaans in doorzichtige zijde hult. ZiJ verstaat de kunst om

mannen, met een flinke geldbuidel, te verleiden. Meestal gebeurt het, als iemand

haar bevalt, dat ziJ haar olachtoffer een drankje aanbiedt met een sterk slaap-
gif, met de bijwerking van totale amnesie van de laatste 24 uur. de kans dat de
gedachten terugkeren ligt op 15%. De slachtoffers ziJn altiJd van al hun bezit-
t1ngen beroofd, en komen biJ ergens in lIavena (ruines). Voor 1 uur liefde ver-
langt S&hra 5 Dukaten. Hiervan verlangt lIaderus 1~. Zijn vrouw weet niets,van
deze deerne

03 Leeskamerl

In deze ruimte bevinden zich talrijke boeken in rekken en op tafels. De ruimte

zelf is rijkelijk ingericht en er is hier een open haard. De boeken ziJn niet
biJzonder, maar men vindt hier ten aIle tijden de nieuwste uitgave van de
Havena-fanfare.

14 9

~

MP NAAM MO SH CH BH LK BG HV RV GZ DA AV AWBW UV LE ASP
611 Haderus Bhorr 13 13 10 12 12 3 6 2 5 4 14 12 1 57 45
618 Genala Bhorr 8 12 12 10 9 2 1 5 6 5 10 9 1 41 32
619 Daderus Bhorr 12 11 10 13 15 7 4 1 2 7 13 11 1 62 47
620 Lir 10 15 13 16 10 5 2 1 5 4 14 13 1 53 43 24
621 Namir 11 14 15 14 11 7 5 6 1 4 15 12 1 61 50 31
622 Hervat Gerstern 12 13 10 12 12 3 6 2 2 2 12 10 1 53 41
623 Maale Torn 10 12 9 10 11 2 5 7 4 3 10 8 1 47 36
624 Serlinde Kunk 13 12 9 12 13 5 3 7 6 5 13 11 1 58 45
628 Systra Bhorr 9 12 13 10 9 3 5 3 7 3 9 7 1 38 29
629 Erbert van Geras 14 11 10 13 15 6 7 7 1 5 15 10 1 63 48
630 Lilly Finuti 10 10 14 13 9 2 6 6 3 2 10 8 1 46 37
631 Thorn Veruin 16 12 10 15 10 5 4 6 2 6 14 10 1 53 43

paul
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scenario
scenario

u4-{)t> bl'nptJrsoonkamt:rs:
Deze kamers ziJn sober ingericht, maar altijd zeer helder. Zodat 1 Dukaat per
nacht met drie maaltiJden niet te duur is.

07 'l'wecpersoonskamer:
Dezelfde inrichting als de andere kamers. Volpension voor twee personen kost per
dag 18 Zilveren Daalders.

08 Slaapkamer der sU1te:
!!:cn rijkelijk ingerichte kame,.. met een dubbclbt:d. In het plafond bevind zich een
luik dat alleen vanaf de zolder kan worden geopend.

DE PERSONEN

09 Badkamer der suite:
ledere morgen wordt er warm water vanuit de keuken naar boven gebracht.

010 Woonkamer der suite:
Er ziJn hier geen biJzondere dingen, alleen dat er
fanfare ligt. ten dag volle verpleging in de suite

011 Ruimte der nachtwakers:
Hier houdt zich s'nachts de waker Hak Brendel Ope
kamers. In de kist bevindt zich altijd een flesje
boog met zes pijlen, die in geval van een overval

Haderus Bhorr (~~ 617)
Een geslepen zakenman, die ontdekt heeft dat illegale handel gevaarlijk is, maar
ook biJzonder winstgevend. Met zijn wapensmokkel- en handel heeft hij zeer veel
geld verdiend, en hij zoekt steeds naar nieuwe zaken. Hoewel hij geen vrienden
bij de stadswacht heeft, zijn zij hem nog niet op het spoor, wat aantoont hoe
geslepen hij is.

Genala Dhorr (MP 618)
De vrouw van Haderus weet niets
dat zij het zo goed hebben door
er goed uit, maar tot nu toe is

van zijn duistere zaakJes af. Zij denkt nog steeds
de zaken met het gasthuis. ZiJ is 36 jaar en ziet
zij haar man trouw gebleven.

dagelijks een nieuwe rlavena-
kost 12 Dukaten.

Daderus Dhorr (MP 619)
De broer van Haderus is een krachtige man, die vaak als uitsmiJter dienst
Ook hij weet niets van de zaken af van zijn broer. Hij is wel verliefd op
schoonzus, wat ook de reden is dat hij voor zijn broer werkt.

Lir en Namir (MP 620 & 621)
Twee Elfen die s'avonds na acht uur in het gasthuis
Zij weten van de transacties van hun werkgever, ziJ
stad verantwoordelijk.

doet.
ziJn

Hij heeft sleutels voor aHe
slaapgif en een lichte kruis-
met slaapgif worden bestreken.

muziek maken en erbij zingen.
zijn voor de verkoop in de

Kelder:
K1Voorraadsruimte:
In deze ruimte wordt allerlei voedsel opgeslagen. Een trapje voert naar de keuken.
De waren liggen alIen opgeslagen in kasten.

K2 Voorraadsruimte:
up verschillende wandrekken liggen vlees- en worstwaren opgeslagen. In deze en de
andere voorraadsruimte is het altijd koel.

K3Wijnkelder:
In vier grote vaten ligt hier de wijn opgeslagen, die werkelijk zijn geld waard
is. De waard verkriJgt de wijn van een paar wijnbouwers uit de omgeving. In de
kasten staan allerlei alcoholhoudende dranken en limonades, die hier koel worden
gehouden. Een trapje voert naar boven achter de tapkast.

Stamgasten

Hervat Gerstern (MP 622)
Een rijke handelaar, die iedere avond, als zijn zaken hem dat toelaten, in het
gasthuis is om een beetJe te gokken. Meestal verliest hij.

K4 Opslagruimte:
De ruimte wordt door een zware met iJzer beslagen deur afgesloten. AIleen Haderus
heeft de sleutel naar deze ruimte, die hij met een ketting om zijn hale draagt.
Hier ligt de bas1s van het vermogen van Haderus, in de vorm van gesmokkelde
wapens. Hij verkriJgt ze van de rivierkapitane Serlinde Kunk, die ze weer van
rivierpiraten overneemt. lIaderus verkoQpt ze dan met winst aan een handelaar uit
AI'Anfa. De wapens worden geleverd in wiJnvaten, waarin ze ook weer verder ver-
handeld worden. Een deel verkoopt Haderus ook direct aan opstandelingen die zich
1n Havena bevinden.

K5 Werkkamer:
Ook deze ruimte is ten alIa tiJden afgesloten en bezit een stevige deur. Hier
noteert Haderus alIas over ziJn zaken, zodat cen gardist, die hier zou binnendringen,
veel belastcnd materiaal kan v1nden. Wanneer men de kostbare klcding in de kast
opziJ schuift, vindt men aen gehe1me deur (Dwcrgenneus: 10) naar K6.

Maale Torn (t.tP623)
Een oude zeeman van 59 jaar oud, die van
zijn geld, dat hij door gelegenheidswerk
Hij weet veel verhalen te vertellen.

Serlinde Kunk (MP 624)
Zij is de kap1tane van een rivierschip, dat vaak :~ de haven
Zij is ook een speelster der geheime graep. Dovendien is zij
de wapens, en zij brengt de waardevolle vaten.

tiJd tot tijd in het gasthuio is, om al
verkregen heeft, hier uit te geven.

van Havena ligt.
de leverancier van

Andere spelers

Erbert van Geras - Lui tenant van de stadsgarde.
Lilly ~'inuti - lIeeft een klein stoffenwinkel tje in de stade
Thorn Veruin - Een lid van het dievengilde.

K6Schatkamer:
Hier bewaart Haderus al ziJn geld, dat hij met zijn illegale handel verdient neeft.
Het zijn ongeveer 500 Dukaten.

10
17
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scenario

Bieren
Sterkbier

Dunbier
Havena bier

GASTHUIS "WALVIS"

DRANKKAART

1/2 L
7 S'l'
5 ST
5 DA

IL
13 ST
9 ST
9 DA

Spiri tuali\!11

Thorwal-rum

Cactusgenever

Brandewijn

Frigorner kerswater
DrakenV\\ur

1/8 L
8 S'l'

12 ST
9 ST

20 ST
50 ST

1/4L
16 ST
20 ST
15 ST
40 ST

100 ST

o~
OD

18
o 0 c:::;J

CJ

SPIJSKAART

Vlees met groente en salade
Gebakken vis met citroen

bouillon met zwijnenogen

Groentensoep

Wildbraad met ~roente~arni
Viaachotel

Zeevruchtenachotel

Kippenvlees in brood
Boerenschotel

Oogstschotel
Brood - met harde worst

- met spek

- met geitekaas

KOEKEN EN TOESPIJZEN

Gevulde paatei

Slagroomgebak (punt)
Marsepeinkoek
Pudding
Ingemaakte vruchten

~/iinen

Droge AI' Anfa
Lowanger IJs
Garether oogst

Herfst druif

1/4L
1 DA

2.5 DA
2 DA
1 DA

Alcoholvri.iedranken 1/2L

Limonade
Melk
Thee
Water

2 ST
1 S'l'
1 ST

(3 pera.)
(4 pera.)
(2 para.)

(2 pers.)
(4 pers.)

25 ST
20 ST
12 S'l'
14 ST
80 ST

100 s'r
90 S't
27 ST
50 ST
90 S'l'
75 ST
9 ST

10 ST
8S'!'

14 ST
9 ST

12 ST
6ST
5 s'r

CJcf°CJ~
a 0

1L
4 DA

10 DA
7 DA
4 DA

IL

4 S'l'
2 ST
2 ST
1 ST

.-IC
c.::.

CJC
CJ

..,..

o
a

00

~T7- ~~"Ur:: ~~~
PHoN ~

6 .. 6G~ Ji1Im~};f{~ c;z.
Lieve vrlenden van het ODM,

hier volgen weer de nieuwtJes van Havena en omstreken.

det tneater is gered. net bekende theater oeeft bekend gemaakt dat ziJ,vla

geld dat ziJ verkriJgen van reclamegelden, voorlopig uit de problewen ZlJn.

Overal rondom het theater hangen reclameboraen van de wapenr'lnna ::;mlt a Westen.

~et verkeer dat vanaf en naar de Oostpoort gaat, wordt met de dag roekelozer.

Lr ziJn de laatste maand totaal 12 gewonden gevallen, deels door te hard riJden.

Wanneer wordt hier iets aan gedaan.

Het bekende cafe Essen en Kurk, is afgelopen week net doelwit geweest van een

flinke vechtpartiJ. Het gebeurde allemaal op het moment dat de plaatseliJke

Imman?loeg niet aanwezig was. Vol gens de waard kwamen er zeven stevig uitziende

mannen de gelagzaal binnen, riepen iets van' waar zlJn ze I en begonnen aUe tarels
en stoelen om te trappen. ~rie gardisten,die even een blaasJe namen, ~robeerden

de mannen tegen te houden. Er waren op dat moment twee tafeltJes bezet, en aan

een van hen zat een Dwerg en een StriJdster. De Dwerg scnoot een van de orde-

verstoorders neer met een kruisboogpiJl, maar werd door twee man aircct oesprongen.

iiadat zi,J hem hadden gemolesteerd, sloeg de stn.Jdster cr een van hen lIIeteen

stoel te~en de vlakte. Hierna was het snel lJesllllt, de bandlcten vlucnttt)n zo

snel mogeli,Jk, en de gardisten glngen hen na. rlet cafe is wegens omstandlglleden

een paar dagen gesloten.

,erder zijn er geen noemenswaardige dingen te vermelden dan lets over een Dwerg

die de nachtrust aan net verstoren was van de burgers, de geruchten over lets

iat zich Sheela noemt en claimt, een Basilisk te nebben gedood, zou richting

:Javena komen. \~ij hebben van iemand een beschriJving gehoord, en lK moet zeggen

dat de tranen ons over de wangen liepen. Misschien kan ziJ gaan werken biJ het

theater als volksvermaak, als zij tenminste de stadspoorten haalt.

Pheraldo, de Elf, heeft plotseling de stad verlaten, ik hoorde van een ImlOan-

s~clcr dat hiJ op een keer in ziJn ulgen zat te pratcn. rlopeh,)kheeft de
overval op hem er nlets mee te maken.

En dan.....

U weet dat ik het er verleden maand over had, dat er een edelman zat opgesloten

In onze stadsgevangenis (Ed v. A.). Wel dit klopt ook, de man wordt bescnuldigt

van de moord op meerdere leden van de familie Engstrand.

Ik heb de beschuidigingen aangehoord, in het gerecntsgebouw (E. 'J. A.) <,n neb
~et idee dat het voor de man in kwestie een zware dobber wordt.

'l'oeneindeIiJk Jonkheer Rodbrand van wal sta!< om zlch te ve,rdetilf;Cn nIJo lk

de ganzenveer ter hand genomen, en heb ziJn relaas o~ papler gezet.

Omdat de man nogal van de tongrlem was gesneden, is ziJn pleldool letcwa~ groot.

Jaarom probeer ik in een zo kort mogelijk tijcibestek het 'rcrteide te ~uohceren.

Lees verder op paglna 20.....

'I'otde volgenuc lOaand...
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PLEIDOOI VAN EEN EDELMAN

te kunnen genieten, was het verblijf hier een woor genoegen. Ik
leerde interessante mensen kennen, mookte goede vrienden en legde
belongwekkende contacten. In deze peri ode ontmoette ik ook de uit
Gratenfels afkomstige Marin en de Novadi Koch'el. In mijn
orgeloosheid en tot mijn ongeluk ging ik deze vrolijke lieden ols
mijn beste kameraden beschouwen - nu pas begrijp ik dat hun
vriendelijkheid uit eigenbelang voortkwam en waarschijnlijk
vooral te "danken" was aan de bescheiden som die mijn vader mij
ter bestrijding van reis- en verblijfskosten meegegeven had.

Op zeker moment besloot ik mijn reis te vervolgen en terwijl
wij ons ophielden in een goed bezochte herberg deelde ik mijn
beide "vrienden" mee dat ik per schip via de Grote Rivier naar
Ferdok wou goon, om van daor uit eventueel in de richting van
Gareth verder te trekken. Ze leken elkaor even een korte blik toe
te werpen, maar doar besteedde ik toen geen aondacht oan, niet
wetend hoezeer mijn openhartigheid me nog zou opbreken. Even
later verwijderde ik me van ons tofeltje om de woard er toe te
bewegen ons nog enige verfrissingen te serveren, wot door de
drukte enige tijd nom. Toen ik terug kwam deelden Marin en
Koch'el (die intussen notuurlijk overlegd hodden) mij tot mijn
verrossing mede dat zij ook het plan hodden noar Ferdok te
reizen, om een bezoek te brengen aan een oud fomilielid van
Morin. Het vooruitzicht de reis somen te kunnen moken brocht de
stemming goed op peil en het laot zich raden dat een lange en
welbestede ovond volgde, .waarbij beide heren hun capaciteiten tot
het innemen van bier (Marin) en geitemelk (Kach'el) oon een
uitgebreid vergelijkend onderzoek onderwierpen.

Oe volgende ochtend ontmoette ik Koch'el, die mij mededeelde
dot Ze helaos van de bootreis moesten ofzien omdot Marin,
geplaagd door hoofdpijn en misselijkheid, het bed moest houden.
Hoewel ik mijn vermoedens had over de oorzaak van zijn "ziekte",
en medelijden eigenlijk wat misplaatst leek, wou ik hem toch gaan
bezoeken in de hoop dot Den goede pul bier hem er weer bovenop
zou brengen. Kach'el weerhield mij hier echter van en drukte mij
op het hart dot Morin absolute rust nodig had - zodra hij
hersteld was zouden zij beiden te paord noor Ferdok vertrekken
(een manier van reizen die een Novadi meer waardig was, zo
constateerde hij tevreden). Toen zocht ik er niets ochter, maar
nu begrijp ik dat de tijd drong voor Marin en dot hij in
werkelijkheid in aIle vroegte Havena verla ten had - blijkbaar kan
hij heel wat meer hebben don het verhaol van Kach'el deed
vermoeden.

Volgens plan vertrok ik later die dag naar Ferdok, waar ik na
een voorspoedige (zij het enigszins troge) bootreis arriveerce.
Hoewel ik geen afspraak had gemaakt, ontmoette ik vrijwel meteen
na mijn aankomst in een rustig straatje plotseling Marin - naar
ik nu begrijp was dot geen toevol. Hij vertelde me dot Koch'el no
hun aankomst de stad in was gegaan om proviand in te slaon en nog
enkele zaken af te handelen, en zich 's avonds weer bij ons zou
voegen. Het is mij nu duidelijk geworden dat Kach'el zich op dat
moment nog met grote haast in de richting van Ferdok spoedde en
pas uren later zou arriveren.

Oie avond troffen we in een lokale herberg ook Kach'el weer
aan. Na een eenvoudige doch voedzame maaltijd ging ik wat drink en
bij de bar, terwijl Morin met gering resultaat een lokaal gokspel
trochtte te doorgronden en Koch'el aan ons tafeltje genoot van
een kan geitemelk. Het was vrij druk in de herberg en ik ving een
gesprek tussen enkele Ferdokkers (Ferdokkenaren, Ferdokkenezen;

Edelochtbare Opperrechter, Hooggeeerd Gerechtshof, geochte
burgers van de stod Hoveno, oonhoort het reloos van een jonge
edelman die misleid werd door gewetenloze en doortrapte schurkenl
Ik, Jonkheer Elkenbrecht Rodbrand van Oonnerboch, sta hier
terecht op beschuldiging van moord op de familie Engstrand en
hoewel ik er begrip voor heb als voor de hand liggende verdachte
georresteerd te zijn, ben ik niet schuldig, wot ik zal aontonen
door de wore gang van zaken te onthullen. Ik zal u niet olleen
duidelijk maken dot de zware verdenking die op mij rust slechts
het gevolg is van het twijfelochtige gezelschop waorin ik mij tot
mijn ongeluk zo lang bevond, maar ook dot er gegronde redenen
zijn om te veronderstellen dat een gevaarlijk complot maar
nouwelijks gefaald heeft. Waarschijnlijk go ik zelfs niet te ver
ols ik stel dat het alleen oan de moed en het doorzettings-
vermogen van twee zeer gewaardeerde ingezetenen van Havena, te
weten mevrouw Nona Engstrand en haar broer, de heer Rank
Engstrand, te danken is dot uw stad voor een groot onheil behoed
is. Het is echter begrijpelijk dat zij zelf niet geheel op de
hoogte zijn van de ware toedracht, en ik ben blij dot ik kan
uitleggen hoeveel de stad Hovena aan hun heldendaden te danken
heeft. Tevens wi1 ik hierbij de aandocht vestigen op het
daadkrachtige optreden van kopitein Ulforan van het goede schip
"De Ster van Havena".

Het waarschijnlijk door duistere machten ontworpen plan,
waarvan de fomilie Engstrand het slachtoffer werd, was z6 listig
dat het slechts door weinigen doorzien is. Gelukkig heeft de
afzondering, waarvan ik in de tijd voorafgaand aan dit proces heb
mogen genieten, mij in staat gesteld de vreselijke waarheid te
doorgronden door een zorgvuldige beschouwing van de verbanden
tussen gebeurtenissen die eerst slechts los van elkaar stoande
incidenten leken, moor nu in elkaar passen als de frogmenten van
een dodelijke samenzwering. am die gebeurtenissen in een juist
perspectief te plaatsen Is het noodzakelijk dot ik eerst iets
over de voorgeschiedenis vertel.

Ruim een maand geleden verliet ik het kasteel van mijn vader,
Ridder Harold Rodbrand van Oonnerbach. Mijn vader was van mening
dot een wereldreis mij de kennis, ervaring en levenswijsheid zou
verschaffen die ik later ols zijn opvolger nodig zou hebben. De
boeken in onze kasteelblbliotheek maakten mij al gnel duidelijk
wat mijn 8erste reisdoel zou zijn: geen stad ter wereld kon een
grotere aantrekkingskrocht uitoefenen op de avontuurlijke geest
van een jonge edelman don het schitterende Havena!

No een voorspoedige reis arriveerde ik in uw mooie stad, en
hoewel ik heloas net te laat aankwam om de beroemde boogschiet-
wedstrijden te kunnen bezoeken en van de techniek van de winnoar
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men vergeve mij mijn onkunde op dit gebied) op: kort geleden, zo
deed het gerucht de ronde, wos in de omgeving von Grotenfels een
hele fomilie. uitgemoordl Nogol geschrokken von dit bericht
probeerde ik meer te horen, moor toen de enigszins aangeschoten
barbezoekers enthousiost tegen elkoor begonnen op te bieden in
aantollen omgebrochte personen en zich uiteindelijk zelfs iemand
in het gesprek mengde die de verwoesting van heel Gratenfels in
het nieuws trachtte te brengen, verflouwde mijn belangstelling.

Even loter werd de herberg opgeschrikt door een inval van een
groot oontol Ferdokse stodswochten, aongevoerd door een
vrouwelijke kopitein. Iedereen werd beschuldigd von gokken, wot
streng verboden scheen te zijn, en de stodswachten maakten
aonstalten om alIen te arresteren.

Toen gebeurde er iets wat in het licht von de verdere
geschiedenis ols een buitengewoon trogisch en ongelukkig voorval
beschouwd moet worden. In het lokool wos nomelijk ook kapitein
Ulforon von de "Ster von Hoveno" oanwezig, en deze greep op dit
moment in: hij wees er op dat wij onbekenden in de stad waren en
bovendien onschuldig aon het ons ten laste gelegde. Oat scheen
indruk te maken, en no enig overleg zag men von onze aonhouding
of. Toen de stadswacht vertrokken was, vroeg kopitein Ulforon ons
om hem enkele dogen von dienst te zijn. Hij stelde ons voor aan
mevrouw Nono Engstrond en hoor oudoom, de heer Thorn Engstrond,
en vertelde dat hij hen de volgende dog per schip noar Hovena zou
brengen. Zojuist wos namelijk bericht binnengekomen van de dood
van de grootvoder van Nona Engstrond (de broer von Thorn
Engstrond), die niemond minder wos don de vooraonstoande koopmon
Elenreich Engstrand, een zeer aanzienlijk en alom gerespecteerd
mon in uw mooie stad. Deze tragische gebeurtenis had de dog
daarvoor plaatsgevonden, en een Beilunker ruiter had het bericht
zo snel mogelijk naar Ferdok gebracht, waar de rest van de
familie Engstrand verbleef. De kapitein vroeg ons het gezelschap
tegen een vergoeding te begeleiden tijdens wat naar zijn
verwachting een rustige reis zou worden. Kach'el en Marin hadden
moeite hun enthousiosme te verbergen, wat achteraf zeer
begrijpelijk is: de kapitein kon niet weten hoe goed zijn uit
zorg voor de familie Engstrand voortgekomen vraag paste in hun
snode plannen. Hoewel ik zelf eigenlijk mijn reis in ondere
richting wilde voortzetten, besloot ik ook op het verzoek von
kapitein Ulfaran in te gaan, enerzijds uit medeleven met de door
het verlies van Elenreich Engstrand zo zwaor getroffen familie,
anderzijds uit dankbaarheid jegens de kapitein, die ons zojuist
immers uit een netelige situotie gered had. Een cerugkeer naar
Havena stond me bovendien niet tegen, want sinds mijn vertrek uit
uw stod hod ik me eerlijk gezegd nogal verveeld.

Kapitein Ulfaran bracht ons oon boord von de "Ster van
Haveno", woar wij de nacht doorbrachten. De volgende dag kwam de
familie Engstrond aan boord, vergezeld van een aantal bedienden.
Dok vernomen wij een schokkend bericht: de kapitein van de wacht
van Ferdok, mevrouw Gesche Gerrefan, was die nacht vermoord. Het
wos nu duidelijk dot onze hulp niet voor niets ingeroepen was,
wont ons werd verteld dat Gesche Gerrefan de kleindochter was van
wijlen Elo Engstrond, de zus von Elenreich Engstrond, terwijl de
kort daarvoor bij Grotenfels omgebrachte familie bleek te bestaan
uit Thorn Grabutin (de zoon van Ela Engstrand) en zijn kinderen
Elo, Knut en Thom. De (mogelijke) erfgenamen van Elenreich
Engstrond liepen groot gevoarl
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