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HET DDG DES MEESTERS

VOORWOORD

H
et Oog des Meesters is een fantasy-rol
lenspel. Rollenspel betekent: u-de
speler-schept op papier een held
en u speelt de £01 van die held in een
fantasie-avontuur, Fantasie, omdat

Het Dog des Meesters zich in een niet-bestaande
wereld afspeelt, in het sprookjesachtige land
Avonturie,
Het is heel gemakkelijk om een rollenspeler te
worden. Het enige dat u daarvoor nodig heeft is
het Basisspel van Het Oog des Meesters.
Om te beginnen leest u Het Boek van A vontuur. Al
lezend wordt u dan met de beginselen vertrouwd
gemaakt. Na een paar spannende bladzijden bent
u zover dat u, zonder medespelers, uw eerste avon
tuur kunt beleven. En dan zult u beseffen dat Het
Dog des Meesters een heIe nieuwe spelwereld voor
u heeft geopend, de wereld van de fantasie.
Pas dan is Het Boek van de Regels voor u interes
santo Om u vertrouwd te maken met die nieuwe
wereld, Avonturie, en om u met een nieuwe ma-

"': nier van spelen te laten kennismaken, is er meer
nodig dan slechts een paar korte spelregels. Maar,
wees vooral niet bang! UW intrede in de wereld van
Het Dog des Meesters zal heel gladjes verlopen.
Stap voor stap zult u van de regels op de hoogte
worden gebracht.

Ais u voorlopig alleen als speier wilt meedoen aan
een Dog des Meesters-spel, d.w.z: dat u een van de
helden leidt, dan heeft u maar een gedeelte van de
regels nodig. Maar als u als Meester een groep
heIden in een avontuur wilt leiden, dan spreekt het
vanzelf dat u aile regels kent. En om u, als Mees
ter, de pasverworven kennis ook in prakti jk te la
ten brengen, hebben wij in Het Boek van A vontuur
een avontuur speciaal voor beginners geschreven.
Bestudeer het, nodig een paar vrienden uit en al
gauw zult u uw eerste Dog des Meesters-avontuur
leiden.

Wij wensen u bijzonder veel plezier in Avonturie.
Wij in Avonturie zijn natuurlijk erg blij met iedere
held die bij ons op bezoek komt, En daarom zijn
wij ook graag bereid om iedere nieuweling verder
te helpen. Als u dus vragen of problemen heeft (u
zoekt bijvoorbeeld medespelers of een Meester bij
u in de omgeving) dan kunt u schrijven naar:
Het Oog des Meesters
Postbus 2073
3500 GB Utrecht
Nederland
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INLEIDING
<.

an de andere kant van de grijze Sleur
zee en de hoge bergtoppen van de
Sierra Monotonia ligt Avonturie, het
rijk van Het Oog des Meesters, Ons
boek houdt zich bezig met de wetten

van dat land. De wetten van Avonturie weerspie
gelen de vrijheidsdrang van de inwoners. Men
moet ze niet zien als strikte voorschriften, maar
meer als bijzonder verstandige overeenkomsten.
Zij reguleren het avontuurlijke leven van de heI
den in dit sprookjesachtige rijk. Tegelijkertijd is
Het Boek van de Regels een beschrijving van de
zeden en gewoontes; een soort reisbeschrijving.
Het neemt u mee naar Avonturijnse bazaars en
taveernes en vertelt over tovenaars, die hun kun
sten niet op jaarmarkten vertonen, maar ze juist
als een briljante wetenschap beschouwen. Het is
niet de bedoeling dat u de wetten van Het Oog des
Meesters als een leerboek beschouwt, u moet het
slechts zien als kortstondige lectuur. Laat u stap
voor stap de wereld van Het Oog des Meesters
binnen voeren, leer de mogelijkheden en de
waarde van dit spel kennen . Probeer u los te ma
ken van uw idee over traditionele spelregels. Ais u
bijvoorbeeld wilt gaan schaken, dan moet u ieder
voorschrift kennen, anders is het niet mogelijk het
spel te spelen. Bij Het Oog des Meesters kunt u
zelf beslissen, welke regels u gebruikt, welke regels
u verandert en van welke u helemaal wilt afzien.
Om het u wat makkelijker te maken, hebben wij
het boek in vijven verdeeld. Deell (16 bladzijden)
bevat de belangrijkste basisregels voor een rollen
spel: het scheppen van een 'held' en de gevechts
regels. Ais u vanavond wordt uitgenodigd om aan
uw eerste Oog des Meesters-spelronde mee te
doen, is het voldoende als u het eerste deel heeft
gelezen. U kunt dan uw eerste held scheppen en
aan gevechten deelnemen. Ais u echter alles over

Het Oog des Meesters en zijn heiden wilt weten,
raden wij u aan dit boek in aile rust uit te lezen. U
verneemt dan hoe monsters, avonturiers, strijders,
elfen, dwergen en tovenaars leven. U kunt zien
hoe de heiden rijper worden en dat hun roem en
hun macht in betekenis toenemen. In deze veel
voud van bijzonderheden, in de omvangrijke be
schrijving van de Avonturijnse werkelijkheid, ligt
de wezenlijke bekoring van het rollenspel en u zult
vast al gauw een heleboel veranderingen in het spel
willen aanbrengen, maar neem er rustig de tijd
voor! Houd u bij uw eerste avontuur aileen met de
belangrijkste regels bezig. Want het allerbelang
rijkste is, dat u een gevoel ontwikkelt voor de vele
mogelijkheden van dit spel en daarvoor heeft u,
behalve een minimum aantal regels, een grote
dosis fantasie en gezond verstand nodig. Maar de
allerbelangrijkste regel van Het Oog des Meesters
maken wij u nu al bekend, want deze basisregel
moet u altijd voor ogen houden:
Het Oog des Meesters is een spel! Degene die zich
daar niet aan houdt en die met de ernst en verbe
tenheid van onze prestatiemaatschappij met het
rollenspel aan de slag gaat, zal het in Avonturie
niet ver brengen.

Mijn bijzondere dank gaat uit naar Ina Kramer,
die het ontstaan van dit boek stap voor stap en met
raad en daad ondersteunde. Voor de hulp bij het
aanleggen van spelstatistieken, voor de talrijke
aanzetten en voor de speltesten, bedank ik boven
dien Ingeborg Hofmann, Karl-Heinz Hagenbrock,
Dagmar Dreja, Julius Leufen, Klauw Kramer,
Hilde Kramer, Ursula Wolf, Winfried Hagen,
Christiane Petri en anderen ...
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DEE 1
HET ONTSTAAN VAN DE

HELDEN

•
m in een avontuur van Het Oog des
Meesters te kunnen meespelen, heeft
u een of meerdere heiden nodig. Het
woord 'held' moet u zien als de held
in een roman. De heiden van Avon

turie zijn eenvoudig de hoofdfiguren in een fanta
sieverhaal. Er kunnen dus goede en kwade heiden
zijn en moedige en laffe. Met de spelfiguur van een
klassiek toneelspel hebben ooze heiden weinig ge
meen; ze hebben meer persoonlijkheid en zijn be
hept met eigenschappen als kracht, zwakheden en
talent.
In de spellendoos vindt u, behalve Het Boek van
A vontuur, de zesziidige en de merkwaardige twin
tigzijdige dobbelsteen, ook de Documenten van de
Kracht. Pakt u eens zo'n document.
U vindt op het papier een hele rij begrippen, die
samen 'het profiel' van uw held vonnen. Bij het
scheppen van uw held noteert u steeds weer zijn
persoonlijke gegevens op het document. U kunt
voor een deel zelf over die aantekening beslissen,
voor een ander deel moet u de beslissing aan de
dobbelsteen overlaten, want ook in Avonturie is
een 'geboorte' een uiterst belangrijke gebeurtenis,
waarbij het toeval een grote rol speelt.

Gebruik voor aile essentlele notities op het do
cument een ballpoint of een potlood, want een
heleboel gegevens en scores veranderen in de
loop van uw heldenleven. U streept de oude
scores door en zet de nieuwe ernaast, Op deze
manier heeft u een uitstekend overzicht over de
ontwikkeling van uw held . Scores, die nogal
vaak veranderen, kunt u op de achterkant van
het document noteren. (Meer Documenten van
de Kracht kunt u in de winkel kopen.)

Over de naam en het geslacht van uw held mag u
zelf beslissen. Ais u wilt kunt u nu meteen de naam
van uw keuze invuIlen, bijvoorbeeld: Ortrun, vrou
welijk.
Types: in het rijk van Het Oog des Meesters zijn
vijf verschillende heldentypes: avonturiers, strij
ders, tovenaars, ellen en dwergen. Om een strijder,
een tovenaar, een elf of een dwerg te scheppen,
moet eerst aan bepaalde voorwaarden worden vol
daan, die in Deel 4 van dit boek zullen worden
verklaard. Bovendien moet u natuurlijk de uitzon
deringsregels kennen, die voor bepaalde types van
toepassing zijn. Daarom raden wij u aan om bij uw
eerste Oog des Meesters-avontuur de loopbaan
van avonturier te kiezen. Vult u dus achter type
avonturier in. In de loop van de tijd kan uit uw
avontuurlijke held een strijder (of strijdster)
groeien. Meer informatie over deze promotie vindt
u in het hoofdstuk 'De strijder', ook in het 4e deel
van dit boek.

Opmerking tussendoor: In Het Oog des Mees
ters bestaat er volledige gelijkheid tussen de
geslachten. Lichaamskracht, behendigheid en
slimheid zijn gelijk bij mannen en vrouwen.
Toch zutlen we het aileen over de held of de
avonturier hebben. Daarmee willen we nie
mand discrimineren, maar aileen onnodig ge
compliceerde formuleringen uit de weg gaan.

Portret of blazoeo: hier kunt u het portret van uw
held tekenen, of een bij hem passend symbool,
maar misschien wilt u eerst weten hoe sterk, moe
dig of behendig uw held is of welk charisma hij
heeft voordat u een naam of een blazoen kiest.
Daarom richten wij ons eerst op zijn geestelijke en
lichamelijke eigenschappen.
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NAAM:

MOED:

SLlMHEID:

CHARISMA:

BEHENDIGHEID:

L1CHAAMSKRACHT:

GESLACHT:
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JlIDl-=L GRAAD:
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I

TYPE :

portretlblazoen

LEVENSENERGIE:

ASTRALE ENERGIE:

AVONTUURPUNTEN :

KAPITAAL:

AANVAL:

AFWEER:

011- LD
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Wapen:
Wapen:
Wapenrusting :
Wapenrusting:

Aigemehe uitrusting:

Draagkracht:

TP :

TP:
BW:
BW :

TP :

TP :

BW:
BW :

Meegevoerde last:

TP :

TP :
BW:
BW:

TP trelpunten BW - bevelliging wapenrusting
t>1985 by U'lgevero j Het Spect rum B V., Ulrech tlAnlwerpen;

Selecta Spel en Hobby B.V.. Deventer
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DE EIGENSCHAPPEN

MOED, SLIMHEID, CHARISMA,
BEHENDIGHEID en LICHAAMSKRACHT

Vaslslellen van de waarde van tie elgenschappen (score)

schaal : 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Begin met de eigenschap moed: gooi met de dob
belsteen en lees het resultaat af op de schaal. No
teer de score achter het woord moed. Ais u bij
voorbeeld een 5 heeft gegooid, moet u bij moed de
score 12 noteren. Doe met de andere eigenschap
pen hetzelfde en wei in deze volgorde: moed, slim
heid, charisma, behendigheid en lichaamskracht!
Het spreekt vanzelf dat een hoge score gunstiger is
dan een lage . Maar als u voor uw held een paar
zwakke scores heeft behaald, is dat geen reden om
te wanhopen, want u kunt de scores van spel tot
spel laten stijgen, totdat uit een eenvoudige boe
renjongen een beroemde held is ontstaan.
De omschrijvingen van de eigenschappen spreken
voor zich. Ik ga ervan uit dat begrippen als

De waarde van die eigenschappen hangt voorna
melijk van het toeval af. In Avonturie heeft het lot
zes zijden; bij u beter bekend als een dobbelsteen.
En dat betekent: u dobbelt voor iedere eigenschap
van uw held met een zeszijdige dobbelsteen (aan
gegeven met 1 D6: eenmaal werpen met de zeszij
dige dobbelsteen). De score van de getallen kunt u
op de schaal rechts aflezen. De schaal van iedere
eigenschap loopt van 1-20. Als voorbeeld nemen
we slimheid: 1-4 ligt in de sector van de dierlijke
intelligentie, waarbij mensapen een 4 scoren. De
primitieve monsters, orken, goblins, bosgeesten en
ogers, hebben een slimheidsscore van 5-8 (de
Meester speelt overigens de rollen van schurken,
monsters en andere nevenfiguren). Bij 8 begint
ook de sector menselijke slimheid. Een mens kan
met deze eigenschap de 20 halen, maar daarvoor is
eerst een lang leven vol ervaringen nodig. Als een
held zijn bestaan begint, bedraagt zijn slirnheids
score hoogstens 13.

resultaat

van deworp:

dwerg

12 3 4 5 6

tovenares
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lichaamskracht of slimheid geen uitleg nodig heb
ben. Ik beschrijf daarom aileen in het kort de be
tekenis van de verschillende geestelijke en licha
melijke eigenschappen.
Moed: een belangri jke karaktertrek voor iedere
Avonturijnse held. Een hoge moedscore is een
eerste vereiste voor zijn loopbaan als strijder (voor
meer informatie zie 'De strijder'). In het spel be
slist de hoogte van de score erover wie het gevecht
begint.
Sllinheid: wij prefereren het woord slimheid boven
het woord intelligentie , omdat slimheid gedurende
het leven op te voeren is en intelligentie niet. Een
dwerg of een strijder hoeft niet beslist heel slim te
zijn, maar voor tovenaars is slimheid van levens
belang, omdat de kracht van vele toverformules
afhankelijk is van deze score. Om een elf of een
tovenaar te scheppen is een hoge slimheidsscore
absoluut noodzakelijk.
Charisma: is het vermogen om andere wezens
vriendelijk te stemmen. Vooral de tovenaar heeft
een hoge charismascore nodig, als hij mensen of
monsters in zijn ban wit brengen. Charisma kan bij
het pingelen op de markt net zo belangrijk zijn als

bij de ontmoeting met een monster.
Behendigheid: iedere avonturier hoort over een
beetje handigbeid te beschikken. Behendigheid
komt hem van pas tijdens de strijd, bij het boog
schieten en bij het oplossen van lastige vraagstuk
ken. Voor het scheppen van dwergen of elfen is
een hoge behendigheidsscore van groot belang.
Licbaamskracht: grote lichaamskracht is een eerste
vereiste voor het scheppen van strijders of dwer
gen. Een sterke strijder kan tijdens een gevecht
meer schade toebrengen dan een zwakke. Voor
het openbreken van deuren of het dragen van
zware lasten is grote lichaamskracht onontbeerlijk.

Als u het nog niet beeft gedaan, kunt u nu voor de
vijf eigenschappen van uw held gaan dobbelen; de
scores ervan noteert u op het Document van de
Kracht. V66r wij doorgaan met de betekenis van
de begrippen op het Document van de Kracht en
vertellen wat er bijvoorbeeld met levensenergie of
avontuurpunten wordt bedoeld, willen wij u met de
proeven laten kennismaken, omdat daaraan de
voordelen van hogere eigenschapsscores duidelijk
te zien zijn .

DEPROEVEN

STELT U ZICH VOOR OAT EEN HELD IN HET SPEL OP EEN

gesloten deur stuit. De Meester beschrijft de deur
als dik en massief en het slot als eenvoudig, maar
groot. U wilt proberen het slot met de speld van uw
broche open te maken. Dan zal de Meester zeggen:
'Leg alsjeblieft eerst een proeve van behendigheid
af.'
Nu komt de twintigzijdige dobbelsteen te voor
schijn. U gooit een keer. De proef is gelukt als u
hoogstens zoveel ogen gooit als uw behendigheids
score bedraagt. Laten we aannemen dat uw behen
digheid een score van 12 heeft. Dat betekent dat
als u een aantal van 1-12 gooit, de proefis gelukt
de deur gaat open.
Bij 13-20 heeft u pech gehad. De Meester kan u
toestaan de worp te herhalen. Hij kan echter ook
beslissen dat de speld in het slot is afgebroken en
dat de deur niet meer open kan.
In dat geval bent u nog niet verslagen. U kunt
zeggen: 'No u ja, dan probeer ik het met geweld!'
'Zeals je wilt,' zal de Meester zeggen. 'Dan een
proeve van kracht! Maar ik moet je er op wijzen
dat de deur heel stabiel is. Met een normale kracht
proef lukt het niet. Hier is een +2 proef noodza-

kelijk.' En dat betekent: net als zojuist, mag u met
de twintigzijdige dobbelsteen niet meer punten
gooien dan uw lichaamskrachtscore bedraagt.
Maar deze keer wordt een 2 bij het resultaat van de
worp opgeteld. Als uw lichaamskracht een score
van 11 heeft, mag u nu ten hoogste een 9 gooien
om de proef succesvol te laten zijn.
Over de moeilijkheidsgraad van een proef beslist
de Meester. Bij een gemakkelijk op te lossen op
gave kan de proef van een mingetal worden voor
zien. Een -4 moedproef betekent dus dat u weer
niet meer punten mag halen dan uw moedscote
bedraagt, maar dat u deze keer 4 punten van het
resultaat van de worp mag aftrekken. Zoals u aan
de hand van de voorbeelden zeker al heeft ge
merkt, kan iedere eigenschap 'op de proef' worden
gesteld. Gedurende de tijd dat uw held rijpt, wor
den de eigenschapsscores ook geleidelijk ver
hoogd. Daarom vallen de proeven hem ook lichter.
De krachtproef van een held met een lichaams
krachtscore van 17 mislukt dan aileen als hij 18, 19
of 20 gooit. Enig risico moet er echter wei blijven.
Daarom is de volgende regel van toepassing: Hoe
hoog de eigenschapsscore van de held ook is, een
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proef is in ieder geval mislukt als er een 19 ofeen 20
wordt gegooid. Datzelfde geldt ook voor de min
proeven (dus die waarbij een getal van het resul-

-,

HET BOEK VAN DE REGELS

taat van de worp mag worden afgetrokken).
Ik wijd mij nu weer aan het Document van de
Kracht en ga verder met de begrippen.

DE OVERIGE BEGRIPPEN

LEVENSENERGIE: IN HET DAGELlJKS LEVEN ZIJN VEEL

dingen moeilijk in punten uit te drukken . Dit pro
bleem kennen wij niet in Avonturie. In een land,
waar men moed en behendigheid in getallen uit
drukt, wordt vanzelfsprekend ook de constitutie of
de levenskracht in punten (levenspunten) uitge
drukt. Ais avonturier beschikt u over 30 levens
punten. U vult achter levensenergie 30 in. Ais u
tijdens een gevecht gewond raakt, moet u straf
punten incasseren. Die strafpunten worden van de
levenspunten afgetrokken. Zodra de levensenergie
van uw held tot 0 gedaald is, is hij dood.
Tussen twee avonturen in stijgt de levensenergie
van uw held weer. Zijn wonden genezen en hij
begint aan het volgende spel met volledige levens
energie, d.w.z. met 30 punten. Tijdens een avon
tuur wordt de held voortdurend aan gevaren bloot
gesteld. Hij heeft geen gelegenheid tot herstel en
wint daardoor ook geen levenspunten terug. Een
held, wiens levensenergie een gevaarlijk diepte
punt heeft bereikt, kan aileen nog maar hopen dat
hij een tovenaar of een elf tegenkomt, die hem
met toverdranken of -formules weer levenspunten
teruggeeft.
Astrale energie: dat is de geheirnzinnige kracht van
tovenaars en elfen. Deze raadselachtige wereld
blijft voor u, als avonturier, voorlopig gesloten.
Daarom heeft het weinig zin om het begrip astrale
energie verder uit te diepen. Het wordt in de
hoofdstukken ' Introduktie in de magie' en 'De to
venaar' nader uit de doe ken gedaan.
Avontuurpunten: deze punten worden u verleend
door de Meester. Hij beloont u voor het volbren
gen van moeilijke taken, het oplossen van raadsels,
het overwinnen van monsters en voor meer van
dergelijke daden. De avontuurpunten zijn bedoeld
als symbool voor de ervaringen, die een held op
doet in de wereld van Het Oog des Meesters.
ledere keer als een held een bepaald aantal avon
tuurpunten heeft verzameld, bereikt hij een hogere
graad. Een hogere graad betekent dat de held ge
leidelijk toeneemt in macht en vennogens. Omdat
uw held nog geen avontuur heeft beleefd, noteert u
voorlopig een 0 achter avontuurpunten.
Graad: iedere held begint zijn bestaan met graad 1.

Hij kan gedurende zijn bestaan tot de 21ste graad
stijgen. Dan wordt hij een superheld. Maar om dat
te bereiken heeft hij nog een lange weg te gaan. U
noteert achter graadeen 1!
Kapitaal: hierachter wordt het kapitaal van de hei
den genoteerd. In de loop van veel avonturen kun
nen de heiden immens rijk worden. Aan het begin
van zijn carriere beslist de dobbelsteen over het
startkapitaal. U gooit met een zeszijdige dobbel
steen, u telt een 6 op bij het resultaat en u venne
nigvuldigt de som met 10. Uw contante geld zal
ongeveer 70-120 zilveren daalders bedragen.
U noteert de hoogte van uw startkapitaal bij kapi
taal. Om volgens de basisregels van Het Oog des
Meesters te spelen heeft u overigens helemaal geen
geld nodig. Laat het maar zitten, tot u er zin in
heeft aandacht aan de volledige regels te schenken
(Deel3).
Aanval: dit is een begrip uit de gevechtsregels. Het
wordt in het hoofdstuk 'Het gevecht' precies uit de
doeken gedaan. U vult daar nog niets in.
Afweer: zie Aanval.
Wapens en Wapenrusting: ook deze begrippen
worden in het hoofdstuk 'Het gevecht' nader ver
klaard, evenals de afkortingen TP en BW. U no
teert voorlopig onder wapens een sabel en onder
wapenrusting een rnalienkolder, want op deze din
gen heeft u volgens de basisregels van het intro
ductiespel recht. De volledige regels bieden u later
een grote keuze uit wapens en wapenrustingen,
waarvoor de heiden echter moeten betalen.
Aigemene uitrusting: onder deze rubriek worden
later dingen als 'proviand, rugzak, fakkels' e.d. ge
noteerd. Als u Het Oog des Meesters geraffineerd
wilt speIen, moet u alles wat u nodig heeft om te
(over)leven-ook de wapens en de wapenrustin
gen- bi j de Meester kopen. De toegevoegde re
gels bevatten lijsten met prijzen zoals die in Avon
turie gebruikelijk zijn. In de basisregels ga ik ervan
uit, dat u al alles heeft wat u nodig denkt te heb
ben. Het is daarom vooriopig niet nodig iets bij
uitrusting te noteren.
Draagkracht/Meegevoerde last: zie toegevoegde
regeis en verfijning.
Op de achterkant van het Document van de Kracht



HET OOG DESMEESTERS ~ DOCUMENT VAN DE KRACHT

I NAAM: F() ((. M !J"'~

MOED:

SLlMHEID:

CHARISMA:

BEHENDIGHEID:

LlCHAAMSKRACHT:

GRAAD:

Ii l l -: .: 1 1
__ --J _--I _ portret/blazoen

LEVENSENERGIE:

ASTRALE ENERGIE:

AVONTUURPUNTEN:

o C"JDODDCJ C] CJ D U C-.J r=1
1111 '" ---,~ -, ---, r-- r ~ r--, r-'''' --.., ~ -.
____ '----~_.--0 _ __ __ _ '-- _ ~ ----.. --

DLJ~L~DLJCelL JDLJc-=J L-J

KAPITAAL:

AANVAL: LJD[Jr~CJDDDL1DUY- L
AFWEER:

Wapen: TP:
Wapenrusting: 11 AI-; iftV /(.0 L.I)E'I{ BW:
Wapenrusting: - BW:

Aigemene uitrusting:

Draagkracht:

TP • trefpunlen BW = beveiliging wapenrusting

TP:

TP:
BW:
BW:

Meegevoerde last:

TP:

TP:
BW:

BW:

tl 1985 by Ultgeverij Het Spectrum B.V.. Ulrechl lAntwerpen;
seiecra Spel en Hobby B.V.•Deventer



HET BOEK VAN DE REGELS-------------17 -------=-==--:::::;..;::::;.==--~..:..-=:::.:~==

kunt u belangrijke gebeurtenissen uit uw helden
leven noteren. Als u bijvoorbeeld een draak ver
slaat of een elf betovert, dan is dat de plaats om
zo'n gebeurtenis vast te leggen. Ook het in bezit
hebben van magische voorwerpen, schatten en
andere ongebruikelijke dingen worden hier geno
teerd. Uw volledig ingevulde Document van de
Kracht zou er bijvoorbeeld uit kunnen zien zoals
dat hiernaast.

Voor deze scores werden geheel toevallige worpre
sultaten gebruikt. Op deze manier ontstond het
profiel van een versgebakken avonturierster. De
scores zijn niet om van te gillen, maar zeker niet
slecht. Natuurlijk zal uw held al spoedig niet meer
tot de familie Doorsnee behoren. Over haar ont
wikkeling zullen we het in een volgend hoofdstuk
hebben. Maar eerst terug naar een van zijn voor
naamste bezigheden: het gevecht.

HETGEVECHT

OMDAT HET OOG DES MEESTERS MEESTAL IN GESLO

ten ruimten wordt gespeeld, stellen wij u voor de
gevechten tussen heiden en monsters met behulp
van de dobbelsteen uit te vechten. Dat spaart het
meubilair en is minstens zo spannend als een echt
gevecht.
Het gevechtssysteem van Het Oog des Meesters
heeft aile elementen in zich voor een typisch ge
vecht met middeleeuwse wapens. We hebben de
houw of de steek, die wij aanval hebben genoemd
en dan is er de afweer. Bovendien wordt vastge
steld met welke wapens de krijger vecht en welke
beveiliging hem beschermt.
am deze gevechtselementen te simuleren, hebben
wij de zeszijdige en de twintigzijdige dobbelsteen
nodig . Een worp met de twintigzijdige dobbelsteen
(afkorting D20) beslist erover of een klap de tegen
stander treft. Deze gooit eveneens met D20 en pro
beert op deze manier de klap af te weren. Een klap
die doel treft en niet afgeweerd wordt, richt schade
aan. De hoogte van die schade wordt door een
gewone, zeszijdige dobbelsteen bepaald . Als het
slachtoffer door een wapenrusting beschermd
wordt, krijgt hij niet de volle schade. De beveili
ging wapenrusting (een vaststaand getal- geen
worp met de dobbelsteen) wordt van de trefpunten
afgetrokken.
Dit was een korte samenvatting van de complete
gevechtsregels. Nu verdeel ik het gevechtsgebeu
ren in enkele stukken en behandel de bestanddelen
in volgorde. Wij beginnen met de wapens.

DE WAPENSCORE EN DE
TREFPUNTEN
Het zal u duidelijk zijn dat wapens, al naar gelang
hun grootte, mogelijkheden en gewicht, een ver
schillende gevechtsscore bezitten. Met een twee
handszwaard kan men meer kwaad uitrichten dan
met een dolk. Voor het spel betekent dat: met een

tweehandszwaard kan men meer trefpunten (TP)
behalen. Aan de andere kant zal niet iedere houw
met hetzelfde wapen dezelfde schade veroorzaken.
Het effect hangt ondermeer af van waar de slag
doel treft en met welke kracht hij werd uitgevoerd.
Het aantal mogelijke trefpunten is dus variabel;
tegelijkertijd moeten de verschillende gevechts
scores van ieder wapen op zich in aanmerking wor
den genomen. Daarom gooien wij voor ieder wa
pen een dobbelsteen en tellen daar een toeslag,
afhankelijk van het soort wapen, bij op. Een dolk
heeft bijvoorbeeld een score van een gooi met de
dobbelsteen + 1 (afkorting 1D + 1). Oat betekent
dat om de trefpunten van een dolk vast te stellen,
met een zeszijdige dobbelsteen wordt gegooid en
aan het resultaat van die worp een 1 wordt toege
voegd. Met een dolk kan men dus 2 tot 7 trefpun
ten behalen (2-7 TP).
De wapenscore van een tweehandszwaard be
draagt evenwel een gooi met de dobbelsteen + 6
(1 D + 6). Een klap met dit levensgrote zwaard kan
7 tot 12 trefpunten (7-12TP) opleveren.
Het wapen voor uw eerste avontuur is de sabel,
wapenscore 1D + 3. U wiltwaarschijnlijk het liefst
meteen een tweehandszwaard in de strijd gooien,
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maar dat gaat niet, daarvoor bezit uw held nog te
weinig gevechtservaring. U kunt evenwel met de
sabel 4 tot 9 TP behalen. Dat zult u toch wel ge
noeg vinden? Noteert u op het document achter
sabel: TP: 1D + 3.
In de volledige regels vindt u een complete wapen
lijst met wapenscores, gewichten, aankoopprijzen,
e.d. Het meest gevreesde wapen is overigens de
barbarenstrijdbijl. Wie deze dubbelbladige bijl
met lange steel gebruikt, mag twee keer met een
dobbelsteen gooien en aan het resultaat een 2 toe
voegen. De wapenscore van een barbarenstrijdbijl
bedraagt dus 2 D + 2. Het is een van de weinige
tweedobbelsteenwapens in het land van Het Oog
des Meesters.
Belangrijk: niemand mag meer dan een wapen
tegelijk gebruiken. Dat betekent dat u wel een
wapen in iedere hand mag hebben en afwisselend
of met de ene of met de andere toeslaan, maar u
mag niet met twee wapens in een gevechtsronde
trefpunten veroorzaken.
Alle trefpunten die iemand met zijn wapen be
haalt, worden van de levenspunten van de tegen
stander afgetrokken als deze niet door een wapen
rusting beveiligd is. Wij gaan nu de wapenrusting
bekijken.

DE BEVEILIGING WAPENRUSTING (BW)
Wapenrustingen zijn bedoeld om krijgers tegen
letsel te beschermen. In het spel betekent dat: ze
vangen de treffers op. Alleen de trefpunten die
niet door de wapenrusting worden opgevangen
worden van de levenspunten van de kri jger atge
trokken. De beveiliging van de wapenrusting hangt
af van de aard en het materiaal. Een wapenrok,
gemaakt van doorgestikte en gewatteerde stof
vangt 2 trefpunten op, een ridderuitrusting 6. Wij
hebben aIle uitrustingsstukken van een BW-score
voorzien. Het aantal BW is gelijk aan het aantal
opgevangen trefpunten.
Complete lijsten van uitrustingsstukken vindt u bij
de toegevoegde regels, De malienkolder van uw
avonturier vangt 4 trefpunten ap. Noteert u nu op
het Document van de Kracht bij beveiliging wapen
rusting BW: 4.
Bij een gevecht van Het Oog des Meesters wordt
de BW van de geworpen TP afgetrokken. Slechts
het overschot aan trefpunten wordt van de levens
punten afgetrokken. Wij noernen de trefpunten,
die de krijger oak inderdaad verwonden: strafpun
ten of schadepunten.
Voorbee/d: u slaat met uw sabel naar strijder
Egbert , die net als u een rnalienkolder draagt. Uw

slag treft doe!. U dobbelt voor het aantal trefpun
ten, u gooit bijvoorbeeld een 2, u telt de toeslag
van 3 erbij op en u krijgt derhalve 5 TP. Van deze 5
trefpunten wordt de beveiliging van de wapenrus
ting van Egbert afgetrokken (BW : 4). Slechts een
trefpunt is door de uitrusting heengedrongen. Oat
wordt als strafpuntlschadepunt van de levenspunten
van Egbert afgetrokken. Als de levensenergie van
een held tot 0 daalt is hij dood!
U weet nu welke schade welk wapen kan aanrich
ten en hoe een krijger zich met zijn uitrusting kan
beveiligen. Maar hoe laat hij een slag doel treffen
en hoe kan de tegenstander die afweren?

AANVAL EN AFWEER
In een verhit zwaardgevecht is lang niet iedere slag
raak. De krijger kan de afstand verkeerd schatten,
struikelen, met de kling aan een hindernis blijven
hangen, enz. En zijn tegenstander kan op het aller
laatste moment opzij springen. Hoe onervarener
de strijder is, hoe minder vaak hij een rake slag
uitdeelt. Het is nog moeilijker een slag af te weren.
Versgebakken avonturiers moeten veel gevechten
hebben doorgemaakt v66r ze de goede overgang
tussen aanval en afweer beheersen, dat vertrouwde
kling-kleng-geluid dat wij allemaal uit talrijke films
over ridders kennen.
In het spel Het Oog des Meesters moet de krijger
door een worp met de twintigzijdige dobbelsteen
aantonen dat zijn aanval is gelukt. Om de aanval
met succes te bekronen mag uw held hoogstens een
10 gooien. Zijn tegenstander kan proberen de slag
te pareren. (Voor een misslag is geen afweer no
dig.) Omdat de afweer moeilijker is dan de aanval,
mag de parerende strijder hoogstens een 8 gooien.
Deze scores (10 voor aanval en 8 voor afweer) zijn
van toepassing voor een nieuwe, gemiddelde held.
De aanvalscore die wij voor beginnende helden
hebben bepaald, betekent in het spel dat de held
bij iedere klap die hij uitdeelt 50% kans heeft om
te raken. Dat vindt u misschien erg weinig, maar u
moet niet vergeten dat uw held nog geen gevechts
ervaringen heeft opgedaan en dus enigszins onhan
dig is.
Noteer de scores (aanval 10 en afweer 8) op het
Document van de Kracht! Zodra een krijger tij
dens een gevecht heeft laten zien wat hij waard is
en zodra hij ervaring heeft opgedaan, verhogen
zijn scores voor aanval en afweer zich geleidelijk.
Een held die hoogstens een 15 mag gooien, als zijn
aanval succes moet hebben, heeft met zijn slagen
natuurlijk meer succes dan een ongetrainde begin
neling met een aanvalscore van 10. Hoe uw held
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zijn vermogens kan verbeteren leest u in het
tweede deel van dit boek: De ontwikkeling van een
held.
Aanval, afweer, wapenscore en beveiliging wapen
rusting zijn de vier bestanddelen van het gevechts
systeem. Wij bespreken nu in volgorde de acties
tijdens het gevecht.

nET VERLOOP VAN DE STRUD
1. Het initiatief: de strijder met de hoogste moed
score begint het gevecht. Dat betekent: hij dobbelt
de eerste aanval. Bij twee tegenstanders met de
zelfde moedscore wordt met een zeszijdige dobbel
steen om het initiatief gegooid. De winnaar krijgt
het initiatief en dobbelt de eerste aanval. Ais de
strijder in het geniep of vanuit een hinderlaag aan
valt, heeft hij automatisch het initiatief. (Over
zulke situaties beslist de Meester. Hij kan zelfs de
overvallen strijder verbieden de aanval van zijn
tegenstander te pareren.)

2. De gevechtsronde: binnen een gevechtsronde
moeten aile deelnemers een keer de gelegenheid
tot aanval en afweer hebben gehad.
3. De gevechtsdeleo: een ronde bestaat uit min
stens 2 delen. Tot een gevechtsdeel behoren: een
aanval, indien noodzakelijk een afweer en het vast
stellen van de tref- en strafpunten.

Voorbeeld:
(Na het vaststellen van het initiatief voigt de Ie
gevechtsronde. )

Ie gevechtsroode
Ie deel
A. Strijder A gooit voor zijn aanval. Dan zijn er

om te beginnen 2 mogelijkheden:
a) De aanval mislukt.

Een afweer is niet noodzakelijk. Het offensief

ging de mist in. Nu volgt onmiddellijk het 2e
deel.

b) De aanval heeft succes. Strijder A heeft een
gevaarlijke klap uitgedeeld. Nu is meteen strij
der B aan de beurt; hij gooit voor zijn afweer.

B. Strijder B gooit voor zijn afweer. Ook hier zijn
weer 2 mogelijkheden:

c) De afweer van B lukt. Het offensiefvan A heeft
geen schade toegebracht, omdat het door B
werd afgeslagen. Nu volgt onmiddellijk het
2e deel.

d) De afweer van B mislukt.
Het offensief van strijder A heeft succes gehad,
strijder B is getroffen. Nu moet worden vastge
steld welke schade de klap heeft aangericht . De
trefpunten worden bepaald (zie 'De wapen
score en de trefpunten'). De beveiliging wapen
rusting (BW) van de getroffene wordt van de
trefpunten afgetrokken (zie 'De beveiliging wa
penrusting'). De overgebleven trefpunten wor
den als strafpunten van de levensenergie van B
afgetrokken. Nu voigt het 2e deel.

2e deel
A. Strijder B dobbelt voor zijn aanval.
a) De aanval mislukt.

Het offensief ging de mist in, een afweer is niet
noodzakelijk. Dan voigt meteen het le deel van
de Ze gevechtsronde.

b) De aanval heeft succes.
Vervolg als bij het le deel.

Daarna voigt de 2e gevechtsronde, Ie deel.

Het Ie en 2e deel vormen samen de Ie gevechts
ronde. Daama begint de 2e gevechtsronde, waarin
strijder A opnieuw als eerste aanvalt. Het is niet
noodzakelijk dat een gevecht eindigt met de dood
van een van de betrokkenen. De praktijk wijst uit
dat als een van de partijen beseft dat hij geen kans
meer maakt, hij zich Of overgeeft Of probeert te
vluchten.
Nu voigt een klein gevechtsvoorbeeld met dobbel
steengetallen. De strijders Thomas en Floris zijn in
dit voorbeeld absoluut gelijkwaardig,
aanval: 10
afweer:8
trefpunten: I D + 3

De belangrijkste afkortingen:
AV = aanval
AW = afweer
TP = trefpunt
SP = strafpunten!schadepunt
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Thomas wint bij het dobbelgevecht het initiatief.
Hij begint.
Ie gevechtsronde
Ie deel: Thomas gooit AV: 13ogen. Mis!
2e deel: Floris gooit AV: 11ogen. Mis!

2e gevechtsronde
le deel: Thomas gooit AV: 16ogen. Mis!
2e deel: Floris gooit AV: 90gen. Succes!

Thomas gooit AW: 4 ogen. Slag afge
weerd!

3e gevechtsronde
1e deel: Thomas gooit AV: 5 ogen. Succes!

Floris gooit AW: 13 ogen. Afweer mis
lukt!
Thomas gooit TP (1 D + 3)
Uitkomst: 5 TP
4 TP blijven steken in de uitrusting van
Floris.
1 SP wordt van de levensenergie van Floris
afgetrokken.

2e deel: Floris gooit AV: 17ogen. Mis!

4e gevechtsronde, enz.

In dit gevechtsvoorbeeld kwamen nogal wat mis
sers voor. Dat is heel normaal. Men mag niet ver
geten dat Thomas en Floris twee jonge, onervaren
krijgers zijn. Een oude rot in het Yak treft zijn
tegenstander veel vaker.

GEVECHTEN MET MEER
DAN TWEE DEELNEMERS
De regels voor gevechten met meer dan twee deel
nemers zijn nauwelijks verschillend van die voor
de tweestrijd. De ruziende groepen zijn zo te ver
delen dat in ieder afzonderlijk gevecht de leden
van de qua aantal zwakkere partij aileen tegenover
twee, drie of vier tegenstanders staan.
Voorbeeld: drie helden stuiten op vijf goblins. De
groepen worden zo ingedeeld dat held A en held B
ieder tegen twee goblins vechten en held C tegen
over een goblin staat. Dus zijn er eigenlijk aileen
maar regels nodig voor het gevecht van een krijger
tegen meer dan een tegenstander.

EEN KRUGER TEGEN MEER
DAN EEN TEGENSTANDER
De moedscores van de qua aantal sterkere partij
worden opgeteld. De partij met de hoogste moed
score krijgt het initiatief. In de regel zal de Meester
van deze toepassing afzien en eenvoudig beslissen

dat de qua aantal sterkere partij met het gevecht
mag beginnen. Voor de gevechtsronde geldt weer:
aile deelnemers moe ten een keer in de gelegenheid
worden gesteld om aan te vallen en at te weren. Oat
is natuurlijk een groot nadeel voor de alleen
staande strijder, want hij kan slechts een klap van
de tegenpartij afweren, terwijl bij de tegenpartij
ieder voor zich gelegenheid tot afweerheeft.

Voorbeeld: Thomas tegen drie goblins.
Ie gevechtsronde
Ie deel: goblin A gooit AV. Succes!

Thomas gooit AW. Ook succes!
2e deel: goblin B gooit AV. Mis!
3e deel: goblin C gooit AV. Succes!

Thomas mag niet afweren, omdat hij de
AW voor deze ronde al heeft gebruikt. De
door de goblins behaalde TP worden vast
gesteld.

4e deel: Thomas zegt: 'Ik val goblin A aan' en
gooit vervolgens zijn AV. Mis!

2e gevechtsronde
Ie deel: goblin A gooit AV. Mis!
enz.

Deze bepaling is gemaakt omdat de aanvallen van
de goblins tegelijkertijd plaatsvinden. En het is
absoluut overeenkomstig de werkelijkheid als
Thomas maar af en toe een houw kan afweren. Hij
kan dus per gevechtsronde maar een tegenstander
aanvallen. V66r hij zijn aanval gooit, moet hij
meedelen voor wie de klap bedoeld is. Een alleen
staande strijder zal proberen steeds weer dezelfde
tegenstander te verwonden, om zo snel mogelijk
het aantal vijanden te verminderen. Men kan zich
echter voorstellen dat juist een aangeslagen tegen
stander zich uit de voorste linies terugtrekt en
voorzichtiger zal gaan vechten. Daarom is de vol
gende regel van toepassing: een alleenstaande strij
der mag een tegenstander die hij zojuist verwond
heeft, in de meteen daaropvolgende ronde niet op
nieuw aanvallen. Natuurlijk geldt deze bepaling
alleen bij een gevecht van een tegen meer en niet
in het van man-tot-man-gevecht.
De bepaling heeft alleen betrekking op gewonde
tegenstanders. Zolang de alleenstaande strijder bij
een tegenstander geen schade veroorzaakt, kan hij
steeds weer dezelfde vijand aanvallen .
Uit dit voorbeeld zou wellicht de indruk kunnen
ontstaan dat de arme heIden urenlang tegenover
een overmacht van monsters staan, maar dat is niet
het geval. Er zijn gedrochten die slechts door de
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heiden kunnen worden overwonnen als ze in de
meerderheid zijn . Maar er zijn ook veelkoppige
monsters die . . . Ach laat maar. Ik wit u niet on
nodig angst aanjagen, want het kan nog heel lang
duren voordat u zo'n monster tegenkomt.

DE MEESTERLlJKE KLAP
Dit is een toegevoegde regel, die u naar wens in
uw spel kunt opnemen: een held, die zijn aan
val gooit en een 1 of een 2 werpt, heeft een
bijzonder gelukkige (of meesterlijke) klap uit
gedeeld. Oat betekent dat de tegenstander niet
kan afweren (hij moet afzien van de afweer
warp) en zijn wapenrusting biedt geen be
scherming. De held gooit meteen voor de tret
punten, die hij met zijn wapen bereikt. De geza
menlijke trefpunten worden als schadepunten
van de levensenergie van het slachtoffer afge
trokken.
Voorbeeld: Alrik vecht tegen een oger. De held
verzamelt al zijn kracht, hij gooit met 020 een 2
en heeft dus een meesterlijke klap uitgedeeld.
De oger kan niet afweren, zijn dikke huid (be
veiliging wapenrusting: 3) helpt hem niet in dit
geval. Alrik gooit nu nog een keer voor de tref
punten van zijn sabel. De dobbelsteen geeft
een 5 aan en Alrik telt er de toeslag (3) bij op.
Uitslag: 8 schadepunten die van de levensener
gie van de oger worden afgetrokken.
Be/angrijk: aileen heIden (avonturiers, strij
ders, dwergen, elfen en tovenaars) kunnen een
meesterlijke klap uitdelen. Ais een monster bij
een aanval een 1 of een 2 gooit, dan wordt deze
worp eenvoudig als succesvolle aanval geno
teerd .

DE SPELRONDE

HET IS MOEILlJK HET SPELVERLOOP VAN EEN ROLLEN

spel in ronden, dus eenheden, in te delen. Een
gevechtsronde (niet te verwarren met een spel
ronde) is al snel gedefinieerd: aile deelnemers
moe ten in een gevechtsronde een keer kunnen
aanvallen en afweren .
Zo'n gevechtsronde duurt wat langer dan in werke
lijkheid-onafhankelijk van het aantal aan het ge
vecht deelnemende heiden of monsters-omdat
de aanvallen en de afweerpogingen gelijktijdig
plaatsvinden. Een compleet gevecht gaat in werke
lijkheid natuurlijk sneller dan in speeltijd. Een
dobbelduel , dat een paar minuten duurt, kan een
zwaardgevecht nabootsen dat in seconden beslist
IS.

Er kunnen in een spelronde echter zulke verschil
lende situaties ontstaan dat men met geen moge-

lijkheid kan zeggen: als dit of dat is gebeurd, is de
spelronde afgelopen. In een spelronde kunnen de
heiden vechten, een gang onderzoeken, naar een
valstrik zoeken, een raadsel oplossen, zich erover
beraden of ze met monsters zullen onderhandelen
of niet. Er zijn ontelbare rnogelijkheden. Ook met
een strakke tijdsindeling komt men niet ver, want
realiteit en speeltijd hebben niets met elkaar te
maken. Als het tot onderhandelingen tussen hel
den en monsters komt, is er wei enige samenhang
tussen het spel en de in werkelijkheid verstrijkende
tijd. Maar stelt u zich eens voor dat de Meester
zegt: 'Voor deze reis naar het kasteel van de graaf
hebben jullie ongeveer een week nodig.' Omdat de
spelers aan hun verplichtingen thuis moeten vol
doen, zullen ze in dit geval van het parallel lopen
van de realiteit en de speeltijd moeten afzien.
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Wat kan men daar aan doen? Eenvoudig afzien
van een indeling in spelronden? Oat kan niet , om
dat er in het spel altijd weer situaties ontstaan
waarin een tijdsbestek belangrijk is. Bijvoorbeeld
om de voorsprong tussen vluchtenden en achter
volgers te schatten of de werkingstijd van een to
vermiddel vast te stellen. Een oplossing voor dit
dilemma kan slechts door de Meester worden ge
geven. Uiteindelijk ligt het bij hem hoe hij het
spelverloop in ronden indeelt.
Ik stel u de volgende algemene bepaling voor: een
spelronde heeft 5 minuten speeltijd. In deze tijd
kunt u kort met elkaar overleggen, een kamer
vluchtig doorzoeken, een slot van een deur open
breken enz. Voor een normale, niet te lang du
rende strijd moet u een spelronde rekenen. Ook
als het gevecht in seconden is bekeken, want de

heiden hebben nog wat tijd nodig om hun wapen
rusting weer in orde te brengen of de verslagen
tegenstander te fouilleren. Zoals gezegd: de vijf
rninuten-indeling is slechts een vrijblijvend voor
stel. De Meester moet gewoon bijhouden hoeveel
speeltijd er met de acties van de heIden is verstre
ken en dat ook aan de spelers meedelen: 'Jullie
hebben zes ronden, dus een half uur, gebruikt om
de ridderzaal te doorzoeken.' Pas als zich inder
daad een situatie voordoet, waarbij de tijd nauw
keurig in de gaten moet worden gehouden, zal de
Meester de speeltijd exact bijhouden en de spelers
tegen het einde van een ronde vertellen: 'Jullie
hadden tien ronden de tijd om de uitgang van de
martelkamer te vinden - jullie hebben er nu nog
6!' In dergelijke gevallen geldt: 1 spelronde is ge
lijk aan 5 minuten speeltijd.

DEBEWEGING

HET OPZETTEN VAN EEN REALISTISCH EN TEGELlJKER

tijd eenvoudig te overzien regelsysteem voor het
bewegingstempo van de heiden en de monsters, is
een hopeloze onderneming. In een eenvoudig sys
teem moet men aIle spelfiguren over een kam sche
ren en rigoureus vastleggen: alle mensen, of soor
ten monsters lopen zo en zo hard, zonder inacht
neming van hun verschillende bedrevenheden en
kracht. In een realistisch systeem zou men met een
niet te overzien aantal factoren rekening moe ten
houden: lichaamskracht, behendigheid, training,
wapenrusting, draagkracht, enz.
Daarom laat ik de bewegingsbepaling voor wat hij
is en geef daarvoor in de plaats een paar aanwij
zingen voor het menselijke bewegingstempo: de
lengte van de zijden van een vierkantje op de spel
plattegrond bedraagt 1 centimeter. Dat stemt over
een met een werkelijke afstand van 1 meter. Hoe
lang heeft een held nodig om 10 ruitjes te doorlo
pen (dus 10 meter af te leggen)? Een sprinter die
een wereldrecord kan lopen heeft daarvoor 1 se
conde nodig, een wandelaar 6 seconden, een jog
ger 3-4 seconden. Hiermee hebben we een paar
punten om ons aan vast te houden. Een held in een
ridderuitrusting met volgepakte ransel en zware
wapens, komt niet sneller vooruit dan een lange
afstandloper. Dat zijn topsnelheden. De laagste
grens van het bewegingstempo is moeilijk te bepa
len. Hoe snel is een groep avonturiers, die voor
zichtig een donkere, nog niet onderzochte gang
binnengaat en die bij iedere pas op gevaren en

valstrikken moet letten? Die groep zal voor die
10 meter misschien wel 1 minuut of meer nodig
hebben. U ziet het zelf, het vraagstuk van het be
wegingstempo kan aIleen opgelost worden door
het gezonde verstand van de Meester en zijn
spelers.
Bij het normale spelgebeuren zijn er maar twee
situaties waar de bewegingssnelheid van belang is:
1. de heIden moeten binnen een bepaalde termijn

een bepaald stuk hebben afgelegd. 'Binnen een
uur komt Geissel de Zwarte terug met zijn leger
orkenknechten. Jullie moeten ervoor zorgen
dat je tegen die tijd het kasteel hebt verlaten!'

2. Een achtervolging. 'Jullie hebben nog geen
meter afgelegd of de deur bezwijkt al onder de
slagen van de ogers. Ik zou jullie dringend willen
aanraden zo snel mogelijk de benen te nernen.'

In beide gevallen kan men naar vorige ervaringen
teruggrijpen. De spelerskring moet een paar fac
toren ophelderen en rekening houden met: zijn de
vluchtenden of de achtervolgers op de hoogte van
de vluchtroutes? Worden de helden of hun achter
volgers gehinderd door zware bepakkingen? Als
het om niet-rnenselijke wezens gaat: lopen ze lang
zamer of sneller dan een mens? Ais er met deze
gegevens rekening wordt gehouden, kan de Mees
ter vorm geven aan het verloop van een achtervol
ging . Hij kan bijvoorbeeld vertellen: 'De twee
ogers hebben lange benen en zijn dus sneller dan
een mens. Bovendien zijn zij slechts gewapend met
knotsen, terwijl jullie zware schatkisten, wapens
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en andere uitrustingsstukken meeslepen. Daarom
leggen de ogers 15 meter af in dezelfde tijd die
jullie voor 10 meter nodig hebben.'
De jacht kan dus beginnen. De heiden hebben een
voorsprong van 20 ruitjes. Zij lopen 10 ruitjes ver,
de ogers 15. Dan lopen de helden weer 10 ruitjes
en de ogers zijn weer aan de beurt. De voorsprong
slinkt sneller dan u denkt. De heiden kunnen na
tuurlijk aile dingen die ze niet nodig hebben weg
gooien en zodoende hun kansen verbeteren. De
Meester beslist dan dat de ogers slechts 12 ruitjes
mogen afleggen in de tijd dat de heiden er 10 af
leggen.
De zojuist geschetste achtervolging was aileen een
voorbeeld, geen spelregeL Hij was slechts bedoeld
om duidelijk te maken dat er niet beslist ingewik
kelde bewegingsregels nodig zijn om een spannen
de achtervolging weer te geven. Wat men in ieder
geval wel voor het opzetten van een achtervolging
bij de hand moet hebben, is een spelplan waarop
men de vorderingen van de beide partijen kan af
Iezen. Als u onze voorstellen niet uitgebreid ge
noeg vindt, kunt u natuurlijk uw eigen bewegings
systeem voor Het Oog des Meesters bedenken.
Want, zoals gezegd, het is uw speL Geeft u het de
vorm die u aanstaat.

EINDE VAN DEEL 1
U weet nu hoe een held ontstaat, hoe hij vecht en
hoe hij zich beweegt. Natuurlijk bestaat het spel-

gebeuren niet aileen uit lopen en vechten. Deze
dingen zijn maar een klein deel van het hele avon
tuur. Maar de speier beslist over de meeste gebeur
tenissen, zonder hulp van de regels. Als het er om
gaat hoe de held zich in een bepaalde situatie ge
draagt, hoe hij met zijn vrienden omgaat, hoe hij
een magisch raadsel oplost, of een monster door
slimme trucjes bij de neus neemt, dan heeft de
speler zijn eigen inbreng. Dan zijn het fantasie,
sIagvaardigheid en gezond verstand die de doorslag
geven. U denkt nu wellicht: als deze regels vol
doende zijn, waarom is het dan nog nodig de rest
van het boek te lezen?
Het antwoord is eenvoudig. Tot nu toe heeft u
alles over de botjes van een rollenspel gelezen
- maar nu komt het vlees en dat is bepaald niet te
versmaden. Het is de bedoeling dat u het leven van
de heIden leert kennen. De helden van Het Oog
des Meesters zijn niet aileen spelfiguren. Ze ont
wikkelen zich net zo als een mens. Zij doen erva
ringen op, Ieren en verhogen hun begaafdheden.
Zo'n held kan heel oud worden. Ais u hem met
vaste hand door de gevaren van Avonturie leidt,
kan hij u in de komende jaren nog vaak naar speel
avonden vergezellen. En daarmee bedoel ik echte
jaren, geen 'speeljaren'. Bovendien leert u hoe het
er op Avonturijnse markten toegaat, u leert andere
heldentypes kennen en hun duistere tegenstanders,
de monsters. Maar nu over naar de ontwikkeling
van een held.
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E L2
DEONTWIKKELING VAN

DEHELDEN

TOESLAGEN EN KORTINGEN

Vaststellen van de waarde van de elgenschappen (score)

schaal :

oor wij hier verder ingaan op de ont
wikkeling van een held keren we nog
een keer terug naar het begin van ons
verhaal. Naar de schaal van de eigen
schappen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

mag invullen op het Document van de Kracht-is
dat reden tot grote vreugde . Want dan is de held
buitengewoon moedig, slim, behendig, krachtig of
heeft een groot charisma. Hij dient daarvoor be
loond te worden. Een eigenschapscore van 8 daar
entegen betekent dat de held onder het gernid
delde is. Dan moet hij bepaalde nadelen op de
koop toenemen.

Bij een pasgeschapen held ligt de score van iedere
eigenschap tussen de 8 en de 13. Deze beide getal
len zijn bijzonder interessant, want zij geven het
uiterste van zijn mogelijkheden aan. Als men bij
het scheppen van een held een 6 gooit-dus een 13

resultaat

vandeworp: 123456

DEVOORDELENVAN
BUITENGEWONE EIGENSCHAPPEN
1. Moed: voordeel bij het initiatief en bij de proe

yen van moed.
2. Slimheid: voordeel voor tovenaars. Dit punt

wordt nader verklaard in het 4e deel.
3. Charisma: voordeel voor tovenaars en bij het

pingelen op de markt.
4. Behendigheid: } voordeel tijdens
5. Lichaamskracht: een gevecht .

LICHAAMSKRACHT

BONUSVOORBUnENGEWONE
LICHAAMSKRACHT
EEN HELD MET EEN L1CHAAMSKRACHTSCORE VAN 13,
mag bij een gevecht 1 punt bij de trefpunten van
zijn wapen optellen. Op het Document van de
Kracht wordt dit toegevoegde trefpunt bij de wa
pentoeslag geteld. Als u dus een held met een li
chaamskracht van 13 heeft geschapen, verandert u
de notitie van het trefpunt van de sabel. Daar staat

nu: sabel TP: 1 D + 3. 1 D + 3 streept u door en
schrijft daarvoor in de plaats: 1 D + 4. Als de bui
tengewoon sterke held met de sabel raak slaat ,
gooit u met een zeszijdige dobbelsteen en voegt
een 4 toe aan het resultaat. Op die manier krijgt u
de som van de trefpunten.
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MINPUNTEN VOOR LICHAAMS·
KRACHT ONDER HET GEMIDDELDE
Een held met een lichaamskrachtscote van 8, moet
bij een gevecht 1 punt van de trefpunten van zijn
wapens aftrekken. Ais u dus een buitengewoon
zwakke held heeft geschapen, verandert u ook de

notitie van het trefpunt van de sabel. U streept 1D
+ 3 door en noteert daarvoor in de plaats 1 D + 2.
Om de trefpunten van de sabel vast te stellen, gooit
u met een dobbelsteen en u voegt een 2 aan het
resultaat toe .

BEHENDIGHEID

BONUSVOORBUITENGEWONE
BEHENDIGHEID
EEN HELD MET EEN BEHENDIGHEIDSCORE VAN 13,
mag 1 punt bij zijn aanvalscore optellen. Bij aanval
behoort op dit ogenblik een 10 te staan op uw Do
cument van de Kracht.
Als uw held buitengewoon behendig is, streept u de
10door en u schrijft nu een It.
Als een buitengewoon behendige held voor zijn
aanval gooit mag hij hoogstens 11 ogen gooien
(met de twintigzijdige dobbelsteen). Zijn kansen
op een succesvolle aanval zijn nu Iicht verbeterd.
Als u wilt , kunt u in plaats van de aanvalscore de

afweerscore met een punt verhogen. Beide scores
verhogen is evenwel niet toegestaan.

MINPUNTEN VOOR BEHENDIGHEID
ONDER HET GEMIDDELDE
Een held met een behendigheidscote van 8 moet
zijn aanval- of afweerscore met een punt verlagen.
Als hij voor een aanval gooit, mag hij hoogstens
een 9 halen . Als de afweerscore wordt verlaagd,
mag hij bij een afweerworp hoogstens een 7 halen.
Als uw held dus onder het gemiddelde -is uitgeval
len, verandert u de notities van aanval ofafweer op
het Document van Kracht.

DE ONTWIKKELING

ALLE EIGENSCHAPSCORES TUSSEN DE 9 EN DE 12 GEL

den als min of meer gemiddeld. Er zijn geen bedui
dende voordelen of nadelen. Een score die onder
het gemiddelde ligt is overigens geen reden tot ver
twijfeling, want als uw held een of twee avonturen
tot een goed eind heeft weten te brengen, mag ude

slechte score met een punt verhogen. Zodra echter
de lichaamskracht- of de behendigheidscotes gernid
deld zijn valt de aftrek weg van de trefpunten of de
aanvallafweerscote. Dan kunt u op het Document
van de Kracht de standaardscore invullen. Omdat
u bij het scheppen van uw held helemaal van de
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dobbelsteen afhankelijk bent, staat het u vrij een
nieuwe held te scheppen. Maar maakt u van deze
mogelijkheid zo min mogelijk gebruik, want de be
koring van het spel ligt er juist in om uit een on
opvallend doorsnee mens in de loop van een hele
boel spelavonden een machtige, beroemde per
soonlijkheid te laten rijpen. Supermensen vervelen
al snel, omdat men zich niet met hen kan vereen
zelvigen. Als u dus niet een complete mislukking
heeft geschapen (3 eigenschappen met een score
van 8), drukt u uw held gewoon aan uw hart en

begeleidt hem door de gevaren van Het Oog des
Meesters!
U heeft nu al iets gehoord over de ontwikkeling en
de rijping van een held en waarschijnlijk wilt u nu
eindelijk wel eens weten, wat u zich bij dit soort
'carriere' moet voorstellen. Ik zal uw geduld niet
langer op de proef stellen . In Het Oog des Mees
ters bestaat een ladder van macht en vermogens.
Om deze ladder te kunnen beklimmen, heeft de
held avontuurpunten nodig.

AVONTUURPUNTEN (AP)

'I

BIJ ALLE AVONTUREN DOET DE HELD ERVARINGEN OP.

Dat kunnen prettige of onplezierige ervaringen
zijn , maar zij helpen hem in ieder geval om zijn
vermogens te verbeteren. In het werkeIijke leven is
de score van ervaringen moeiiijk meetbaar, maar
in Het Oog des Meesters bestaat hiervoor een con
crete methode van berekenen: de Meester deelt
voor iedere heldendaad avontuurpunten uit. Het
verslaan van een monster kan net zo goed avon
tuurpunten opleveren als een slagvaardig ant
woord.
Het staat de Meester in principe vrij hoeveel AP
hij geeft voor een bepaalde prestatie. Maar hij
moet nooit te goedgeefs zijn bij het verdelen van
de AP, want de heIden moeten het idee hebben dat
ze er iets voor hebben gedaan. Een Meester die
punten cadeau doet, zal tijdens de eerste spel
avond enthousiasme teweegbrengen. Maar dan
ontwikkelen de heIden zich alras tot superhelden.
En de bekoring van een geleidelijke ontwikkeling
gaat daannee verloren.
Als in het spel Het Oog des Meesters een monster
wordt voorgesteld, bevat de monsterbeschrijving
ook altijd het aantal avontuurpunten, die voor
de overwinning van het monster worden gegeven

(monsterklasse = aantal AP). De AP zijn slechts
een richtlijn voor de Meester. Een held, die een
goblin in zijn slaap doodt, heeft nauwelijks recht
op het volle aantal AP. Als een paar heiden tege
lijk een monster in bedwang houden, worden de
AP tussen hen verdeeld. Ook voor een raadsel dat
een held moet oplossen , kan de Meester een be
paalde hoeveelheid AP vaststellen. Maar als hij bij
de oplossing nogal wat hulp heeft moeten bieden,
moet hij een paar AP van de beloning aftrekken.
De Meester deelt gedurende het avontuur AP uit,
onmiddellijk na de daad die beloond moet wor
den -dus meteen na een gevecht of na het openen

, van een geheime deur e.d. Aan het eind van het
avontuur krijgen aile spelers een nog groter aantal
AP. Dat is als beloning voor hun gedrag, voor goed
rollenspel, voor grappen en fantasie. De in de han
del te verkrijgen avonturen van Het Oog des Mees
ters bevatten steeds voorstellen voor de door de
Meester te schenken AP.
Door het ijverig verzamelen van AP kunnen de
heiden hun eigenschappen en daardoor hun ver
mogens verbeteren. AItijd als een held een be
paald aantal AP heeft vergaard bereikt hij een
hogere graad.

DE GRADEN

DE GRADEN SYMBOLISEREN DE VOORUITGANG VAN EEN

held naar roem en macht. Welke graad een held in
de wereid van Het Oog des Meesters bereikt,
hangt af van het aantal avontuurpunten dat hij
heeft verzameld.
Iedere held begint zijn bestaan op de Ie graad.
Zodra hij 100 AP heeft, bereikt hij de 2e graad.

Voor het bereiken van de 3e graad heeft hij 300 AP
nodig en voor de 4e zelfs 600. De AP worden door
lopend geteld. Als een held een graad heeft be
reikt, begint hij niet weer met 0, maar telt de
nieuwe AP op bij die hij reeds verworven heeft.
Het aantal vereiste AP wordt stap voor stap tot 100
punten verhoogd. Om tot de 21ste graad te komen,
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Degraden

AP: o 100 300 600 1000 1500 2100 2800 3600 4500 5500 6600 7800

Graad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

AP: 9100 10500 12 000 13600 15300 17100 19 000 21000

Graad: 14 15 16 17 18 19 20 21

heeft men een totaal van 21000 AP nodig. Die
21ste graad te bereiken is het hoogste doel voor
een held, want dan heeft hij de status van super
held. Hij is de wereld van Avonturie ontgroeid en
oezit bovenaardse krachten. Nieuwe werelden
staan voor hem open. Daar wachten hem avontu
ren, waarbij die in Avonturie slechts jongensstre
ken waren. Maar voor die gedenkwaardige gebeur
tenis plaatsvindt zal er nog heel wat gebeuren.

EEN HELD BEREIKT EEN NIEUWE
GRAAD
Wat gebeurt er als een held een volgende graad
bereikt?
Het bereiken van een nieuwe graad is altijd een
grote gebeurtenis, want dan openbaren zich bij de
held positieve veranderingen: hij krijgt aanvul
lende levenspunten, hij verhoogt de score van zijn
eigenschappen met 1 punt en hij verbetert zijn aan
val- of zijn afweerscore.

Het verhogen van de leveosenergie: De held gooit
met een zeszijdige dobbelsteen. Hij telt het resul
taat op bij zijn levenspunten.
Voorbeeld: een held van de le graad bezit 30 le
venspunten. Hij gooit een 3. Vanaf dit moment,
totdat hij een nieuwe graad bereikt, bedraagt zijn
levensenergie 33. Als een held tijdens een avontuur
een volgende graad bereikt, kan hij meteen voor
zijn toegevoegde levenspunten gooien en bij de
stand van dat ogenblik optellen.
Stelt u zich voor dat uw held tijdens een avontuur
een paar keer gewond is geraakt. Van de 30 levens
punten, waarmee hij begon, zijn er nog maar 4
over. Maar hij heeft 98 avontuurpunten vergaard.
Nu stuit hij op een goblin en verslaat hem bij een
gevecht. De Meester beloont deze daad met 5 AP.
De avonturier bezit nu dus 103AP. Hij heeft de 2e
graad bereikt. Hij gooit (resultaat: 3). Die 3 telt hij
bij zijn levenspunten op en gaat verder met 7 le-

venspunten. Als hij het avontuur overleeft en met
een daarna de gelegenheid heeft om uit te rusten
en te herstellen, begint zijn volgende avontuur met
33 levenspunten. (Oorspronkelijke levensenergie:
30 + 3 erbij voor het bereiken van de 2e graad.)

Verhogen van een eigeoschapsscore: de held kan
de score van een eigenschap naar keuze met 1 punt
verhogen. Dus of moed, of slimheid, of charisma,
of lichaamskracht, of behendigheid. Laten we aan
nemen dat u voor moed kiest; uw vroegere moed
score was 12. U streept de 12 door op het Docu
ment van de Kracht en zet er een 13 voor in de
plaats. In de toekomst zal, bij het begin van een
gevecht, het initiatief u toekomen. Bovendien ver
hoogt het uw kans een proeve van moed met succes
af te leggen. Als u beslist voor verhoging van Ii
chaamskracht, lees dan de volgende alinea.

Verhogen van de lichaamskrachtscore: door deze
verhoging zullen krachtproeven u in de toekomst
lichter vallen. Bovendien is er dan een belangrijke
regel van toepassing: als uw kracht buitengewoon
stijgt, dus boven de 12, krijgt u voor ieder punt
boven de 12 een extra trefpunt. Als u uw lichaams
kracht van 12 naar 13 verhoogt, krijgt u er 1TP bij,
van 13 naar 14 nog een, enz. Een held met een
lichaamskracht van 17 beschikt dus over 5 extra
trefpunten. Als zo'n held een sabel gebruikt (wa
penscore 10 + 3), mag hij op het Document van
de Kracht TP: 10 + 8 noteren. Als hij een succes
volle klap uitdeelt, gooit hij met een dobbelsteen
en telt 8 bij het resultaat op. Hij kan dus 9-14
trefpunten behalen.

Verbetering van de aanval- of afweerscore: iedere
keer dat een held een nieuwe graad bereikt, kan hij
of zijn aanval- 6f zijn afweerscore verhogen. Hoe
hoger deze scores zijn, hoe groter de kans een tegen
stander te treffen ofeen slag af te weren.
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Belangrijk: de aanvalscore mag niet boven de 18
komen, de afweerscore niet boven de 17!

De kans om met een twintigzijdige dobbelsteen ten
hoogste een 18 (dus 1-18ogen) te gooien, bedraagt
90%. Tot deze hoogte kunnen de heiden hun
strijdvermogens verhogen, maar niet daarboven.
Een gevecht, waarin iedere aanval en iedere af
weer succes heeft, zou snel gaan vervelen .

Belangrijk: een held mag zijn aanval- of afweer
score pas verhogen als hij daadwerkelijk met het
wapen in de hand aan een gevecht heeft deelge
nomen!

Dit is een beperking, waardoor in het bijzonder
tovenaars en elfen worden getroffen, want deze
twee heldentypes neigen tot een meer indirecte
manier van vechten. Zij gebruiken liever schietwa
pens of toverspreuken. Het spreekt vanzelf dat
men, zolang men slechts uit de verte toverformules
tegen de monsters roept, niet echt heeft gevoch
ten. Een held moet dus-door een aantekening op
het Document van de Kracht-kunnen bewijzen,
dat hij sinds het bereiken van de laatste graad tij
dens een avontuur, aan een wapengevecht heeft
deelgenomen. Het speelt geen rol of hij daarbij
gewonnen, dan wel verloren heeft.

Belangrijk: een held die zijn behendigheidscore ver
hoogt van 8 tot 9 of van 12 naar 13, mag de aanval
score en de afweerscore met een punt verhogen.

Deze regel is afgeleid van onze aantekeningen over
een onder het gemiddelde blijvende en een buiten
gewone behendigheid.
Voorbeeld: een held met een behendigheidscore
van 8 moet een punt van de norma Ie aanvalscore
aftrekken. Terwijl de doorsnee-held hoogstens een
10 mag gooien, is de aanvalscore van de onder het
gemiddelde blijvende held, althans waar het be
hendigheid betreft, 9. Ais deze held nu de 2e graad
bereikt, dan zal hij hoogstwaarschijnlijk de slechte

score van zijn behendigheid verhogen. Hij ver
hoogt hem van 8 naar 9 en daarmee ligt de score op
het doorsnee niveau en de aanva/handicap voor
ontbrekende behendigheid vaIt weg. De aanval
score stijgt dus tot 10, net zoals bij elke andere
doorsnee held. Aan de andere kant mag onze held,
omdat hij een nieuwe graad heeft bereikt, 6f de
aanvalscore 6f de afweerscore met een punt verho
gen . De aanvalscore heeft hij al verhoogd. Dus kan
hij nu de afweerscore een punt omhoog brengen.
Als een held zijn behendigheidscore van 12 naar 13
brengt, dus het doorsnee niveau verlaat, is weer
het hierboven beschrevene van toepassing: de held
mag de aanval verhogen omdat hij zich vanaf dit
moment op het niveau van buitengewone behen
digheid bevindt en hij mag de afweerscore verho
gen, omdat hij een nieuwe graad heeft bereikt en
daarom aanspraak op verhoging kan maken.
Afgezien van deze twee uitzonderingen, heeft een
verandering van de behendigheidscore geen in
vloed op de scores van aanval en afweer. Een ho
gere behendigheidscore is evenwel nuttig bij proe
ven van behendigheid en voor het geval de held
een schietwapen wil gebruiken.
De schaal van alle eigenschappen houdt op bij 20.
Het is niet mogelijk om moed, slimheid, charisma,
behendigheid of lichaamskracht van een held tot
boven de 20 te verhogen.
Nog een keer een korte herhaling van wat er ge
beurt bij het bereiken van een nieuwe graad:

1. De held verhoogt een van zijn vijf eigenschap
pen met 1 punt.

2. Hij verhoogt of de aanvalscore of de afweer
score.

3. Hij gooit met de zeszijdige dobbelsteen en telt
het resultaat ervan op bij zijn levenspunten.

U ziet dat het weI degelijk zin heeft een held zo
snel mogelijk naar een nieuwe graad te leiden . No
digt u dus uw vrienden zo vaak mogelijk uit voor
een Oog des Meesters-avond,
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DEEL3
HOE EEN HELDAAN ZIJN

UITRUSTING KOMT

k wil u de wet Dietvoorschri jven ten aanzien
van de volgende regels en lijsten. Er is natuur
lijk niets op tegen als u zelf uit deze lijsten de
wapens en de uitrustingsstukken voor uw hel
den uitzoekt. Maar is het niet veelleuker om

hem met een kleine geldbuidel naar de dichtstbi j
zijnde markt te sturen om daar met de kooplieden
te gaan onderhandelen? Is het niet spannender als
men kan zien hoe de held rijker wordt na verloop
van een aantal avonturen en zichzelf uitstekende
wapens en een schitterende ridderuitrusting kan
aanschaffen?
Uiteraard kan men een fantasieland als Avonturie
met superhelden bevolken, met nobele, dappere
helden die onder het gewicht van een rnalienkolder
zo lichtvoetig als een gazelle blijven, die door de
gangen van een onderaardse kerker dansen en
wiens pijl ieder doel treft. Maar het is de vraag of
deze wonderen in mensengedaante niet op den
duur gaan vervelen. Deze extra regels zijn bedacht
om de helden menselijker te maken, ze weer met
beide voeten op de grond te doen staan, zodat u
zich makkelijker met hen kan vereenzelvigen.
Helaas geldt ook hier de onverbiddelijke wet: hoe
meer men de werkelijkheid benadert in een rollen
spel, hoe meer regels er moeten zijn. U zult dit
misschien pas begrijpen als u zelf eens een keer
extra regels bedenkt. En die dag komt sneller dan
u denkt. Wacht maar af!
De regels in het 3e deel van het boek zijn in tweeen
gesplitst. Voor de hand liggende toevoegingen zijn
normaal gedrukt, infonnatie voor gevorderden
staat in een speciale letter gedrukt.
Zoals altijd kunt u zelf beslissen welke regels u wilt
navolgen. Natuurlijk moet de spelerskring het eens
zijn over de te volgen regels. Daar moet beslist
voor het begin van het spel al duidelijkheid over
bestaan.
Toen u het Document van de Kracht invulde, heeft
u onder andere ook voor het startkapitaal van uw

held gedobbeld. Met behulp van deze zilveren
daalders (tussen 70 en 120) kan uw held zich nu
wapens en een wapenrusting aanschaffen. We ne
men aan dat hij al kleren heeft en een rugzak, een
waterzak enz. Deze voorwerpen zijn toch in de
lijsten met uitrustingen opgenomen. Het zou irn
mers kunnen voorkomen dat een van deze dingen
wordt gestolen en dan moet hij zich een nieuwe
kunnen aanschaffen. Bovendien kunt u in de tabel
aflezen wat de uitrusting weegt. De basisuitrusting
van een held verschilt niet zoveel met de uitrusting
van bijvoorbeeld een gewone voetreiziger. Fak
kels, een lang touw en andere vergelijkbare uitrus
tingsstukken behoren daar niet toe .
De Meester speelt de rol van de koopman. De prij
zen zijn vastgesteld. Als de held een voorwerp
heeft gekocht, trekt hij het bedrag dat hij heeft
uitgegeven af van zijn startkapitaal en noteert de
nieuwe stand van zijn kapitaal op het Document
van de Kracht.
De Avonturijnse omrekentabel ziet er zo uit:
1 dukaat = 10 zilveren daalders = 100 stuivers =
1000kreuzers

Afdingen: Bij de aanschaf van de wapens en de
uitrustingen kan worden afgedongen. Het sys
teem van vaste prijzen is een verworvenheid
van het heden en past eigenlijk niet in een fan
tasiewereld. De Meester verhoogt aile prijzen
met 10% (de prijzen zoals op de lijsten aange
geven) en doet, na eindeloos gepingel, iets van
de prijs at (of niet). De laagste prijzen mogen
niet meer dan 20% onder de prijzen op de lijst
Iiggen. Een held met een hoge charismascore
zal bij het atdingen meer succes hebben dan
een andere. De Meester kan een proeve van
charisma van hem eisen en aan de hand daar
van over de prijs beslissen.
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HET OOG DES MEESTERS

GEWICHTENI

I
ALLE VOORWERPEN OP DE LIJSTEN ZIJN VAN EEN
opgave van gewicht voorzien. De eenheid van ge
wicht is de Avonturijnse once (25 gram). Een
dukaat weegt precies een once; 5 zilveren daalders
wegen een once, 10 stuivers of 10 kreuzers ook.
Omdat de heIden niet allemaal even sterk zijn, is
ook het gewicht van de vracht verschillend. Ver
menigvuldig de lichaamskrachtscore van uw held
met 100. Het resultaat geeft aan hoeveel oncen uw
held kan dragen zonder dat zijn conditie en be
weeglijkheid er te sterk onder lijden. Een held die
een grotere (dan de toelaatbare) last draagt, wordt
duidelijk gehandicapt. Hij kan bijvoorbeeld niet
rennen of springen. Als de vracht duidelijk boven

de grens van lichaamskracht x 100 komt , moet de
held na elke 4e spelronde een ronde lang op adem
komen. Het is moeilijk een maximale last aan te
geven, omdat mensen gedurende korte tijd verba
zingwekkende vrachten kunnen dragen. De Mees
ter moet zulke situaties naar eigen inzicht beoor
delen. Een held die veel te zwaar bepakt is, zal zich
gedragen als een mens die in z'n eentje wil probe
ren een gasfomuis op te tillen. Noteert u nu uw
draagkrachtscore (lichaamskracht x 100) op het
Document van de Kracht. Tel de gewichten van
aIle voorwerpen van de uitrusting, de wapens enz.
bij elkaar op en noteer de sam bij meegevoerde
last.

II

BIJ DE WAPENHANDELAAR

DE BIJ DE WAPENS GERANGSCHIKTE GEGEVENS BE- rnatie heeft betrekking op de dobbelstenen + toe-
horen voor een deeI bij de extra regels en voor een slag. De tweede (tussen haakjes) geeft het bereik
deeI bij de verfijningen. Zij zullen aansluitend aan van de haalbare trefpunten aan.
de tabellen worden verduidelijkt. Voorbeeld:

Barbarenstrijdbij/: trefpunten 2 D + 2 (4-14). Voor
Toelichting op de tabel: trefpunten: de eerste infor- een slag met de strijdbijl gooit men met 2 zeszij-

Wapens

Wapen Trefpunten Gewicht Prijs Aanval Afweer Breukfactor

Mes 10 (1--6) 10 5 0 -5 5

Dolk* 10+ 1 (2-7) 20 20 0 -4 3

Zwaredolk 1D+2 (3-8) 35 30 0 -2 3

Kort zwaard 10+2 (3-8) 60 40 0 0 2

Knuppel 10+2 (3-8) 80 5 -1 -3 6

Werpbijl* 10+3 (4-9) 60 45 0 -4 4

Sabel 10+3 (4-9) 60 60 0 0 2

Entermes 10+3 (4-9) 70 45 0 -1 3

Zwaard 10+4 (5-10) 80 80 0 0 2

Strijdbijl 10+4 (5-10) 120 90 0 -3 3

• Deze wapens kunnen als projectiel dienen. Voar nadere toelichting zie schiet- en werpwapens.
De informatie in de bovenstaande tabel geldt aileen voor de inzet bijeen normaal wapengevecht.
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Tweehandswapens (mogen niet tegetijk met een schild worden gebruikt)

Wapen Trefpunten Gewicht Prijs Aanval Afweer Breukfactor

Bastaardzwaard 10+5 (6-11) 140 100 -2 -3 2
Tweehandszwaard 10+6 (7-12) 160 130 -3 -4 3
Strijdhamer 1D+6 (7-12) 150 100 -3 -5 4
Barbarenstrijdbijl 2D+2 (4-14) 150 180 -4 -6 3

dige dobbelstenen en voegt aan het resultaat een 2
toe . Op die manier behaalt men 4 tot 14 tref
punten.
Gewicht: aIle gegevens in oncen (25gram).
Prijs: aile gegevens in zilveren daalders.
Aanval: de normale aanvalscore van een held gaat
omlaag met het aangegeven getal, als hij het be
treffende wapen gebruikt.
Voorbeeld: een held die normaal een 10 zou moe
ten gooien om succesvol aan te vallen, mag hoog
stens een 7 gooien, als hem een slag met het twee
handszwaard (aanval: -3) zou lukken. De wapens
die het meeste letsel toebrengen zijn nu eenmaal
moeilijker te hanteren dan lichtere wapens.
Afweer: zie aanval.

genstander met dat van hemzelf weet op te
vangen, kan het voorkomen dat een van beide
wapens kapot gaat. Na een succesvol afge
weerde slag gooien beide strijders met twee
zeszijdige dobbelstenen ieder voor het eigen
wapen. De breukfactor geeft aan bij welk getal
het wapen breekt. De getallen zijn de hoogste
getallen. Een knuppel (breukfactor: 6) gaat
doormidden als zijn eigenaar 2-6 ogen gooit.
Een zwaard gaat pas stuk als de bezitter ervan
2 gooit. Een strijder wiens wapen is gebroken,
kan de strijd voortzetten met een tweede wa
pen. Als hij geen tweede wapen heeft-de
meeste monsters hebben er maar een-kan hij
proberen te vluchten of het gevecht met blote
handen voort te zetten.

...........: • een strijder met zijn afweer
SUCOM ~, al8 h-ij 00s het w8pen van zijn te-

WAPENRUSTING

Uialel
lJevemging wapenrussing: de BW stemt overeea
met het aantal door de uitrusting opgevangen tref
punten. EeH gewatteerde wapenrok vangt 2 TP op.

lIe~tMIiglNi.''''''''IMtt_''': een zware wapen
rusting belemmert de bewegingsvrijheid van de
he~d. Een hetd in Qe wapenrusting van een rid
der moet 2 pun.ten Win zijn normals behendig
/')ei(Jscore aftrekken; de drager van een malien
kolder 1 punt. Door de vermindering van de be
hendigheiQscores veranderen de proeven van
behendigheid en misschien ook de scores van
aanval en afweer. Noteer de veranderde scores
op uw Document van de Kracht, maar streep de
oude niet door. Het kan gebeuren eat uw held
zijn uitrusting kwijtraakt.

Gewicht: voor atle gewichten geldt de standaard
eenheid van de Avonturijnse once (25 gram). De
getaIlen zijn richtlijnen. De verschillende uitrus
tingen kunnen, met betrekking tot hun gewicht,
aanzienlijk van deze getallen afwijken.
Prijs: ook de prijzen zijn richtprijzen. Afhankelijk
van het materiaal en de pasvorm kan een hamas
bijvoorbeeld het drievoudige kosten . .
Schild: een held die een schild draagt, kan 1 punt
bij de BW van de rest van zijn uitrusting optellen.
Een krijger in een leren uitrusting, die ook een
schild gebruikt, krijgt dus BW 4 (3 + 1).
Omdat u de prijzen van alle wapens eri wapenrus
tingen nu kent, kunt u uw heIden gezellig laten
winkelen. U streept de voorwerpea die wij u in de
basisregels hebben gegeven (sabel en malienkol
der) door. Een echte Avonturijnse held neemt
geen geschenken aan . Met het geld dat u tot uw
beschikking heeft, koopt u een nieuwe uitrusting.
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Wapenrustingen

Type Beveiliging Behendigheids- Gewicht Prijs
wapenrusting (BW) minpunten

Lendendoek a a 2 2stuivers
Normale kleding 1 a 80 20 zilveren daalders
Gewatteerde wapenrok 2 a 120 4dukaten
Lederen uitrusting 3 a 180 8dukaten
Malienkolder 4 1 320 20 dukaten
Betere rnalienkolder 5 1 480 100dukaten
Harnas" 6 2 900 400 dukaten

Schild +1 a 140 25 zilveren daalders

• Aileen voor strijders.

Een malienkolder zal uw held zich niet meteen
weer kunnen veroorloven, maar dat hoort ook niet
bij de voorstelling die wij ons van hem maken.
Yermoedelijk is het de eerste keer dat hij het
ouderlijk huis verlaat. Slechts met de kleren die hij
aan heeft en een paar contanten, trekt hij de wijde
wereld in om op zoek te gaan naar avontuur. In de
stad koopt hij alles wat een avonturier nodig heeft,

voor zover hi j daar genoeg geld voor heeft en be
houdt slechts een paar zilveren daalders om van te
leven. Hij gaat de kroeg in en wacht ongeduldig op
een gelegenheid om met een paar geestverwanten
een gevaarlijke opdracht te gaan vervullen. Zodra
hij weer een paar dukaten heeft, gaat hij naar de
bazaars om een betere wapenuitrusting en betere
wapens te kopen.

UITRUSTING, PROVIAND EN LEVENSONDERHOUD

II
I

OF U DE VOLGENDE LUSTEN JW DE IJASl8AEGELS WILT

oMel'breRften of aMj 4e verii~n, bMJ«t hele
maal at Vall tIW speloflvattift8. Er ~jIl eea Rele~l

I'88eRtJrpelers ciie graag '.eseen ter zake' Umetl ell

zidl emIti:ddeUijk in het av9RtvQr storten. Maar er
is ee Bt'Wiere gl'eefJ (•••em zo groot) V60f wie
lie fMta8ierijke opsmltk Ret zo belMt@rijk is aI8 •
spMII~. lk wit de twee MaMeI'eA VlHll ~iefl door
middel van een voorbeeld toelichten: De Meester
zegt: 'Als jullie in de stad aankomen, waar juUie je
bij de kooplieden willen aansluiten, krijgen jullie
te horen dat het wagenspan pas een week later zal
arriveren.'
Orsdat het eigenlijke avontuur bestaat ..it Ret 1Je
geleiden van het span van de koopaedea 4iioor het
'Moeras <iter Demonen', kunnen de spelers met
recht vragen: 'Waarom slaaa we die week niet
over, dan beginnen we het avomuur op het mo
ment dat het wagenspan vertrekt. ' Oat is de prag
matische aanpak. Rollenspelidealisten zouden
z6 op de aankondiging van de Meester reageren:
'Pas over een week? Nu ja, laten we eerst maar
eens de stad gaan bekijken. We moeten trouwens
nog onderdak vinden en proviand voor de reis heb
ben we ook nog niet.' De wachttijd in de stad zou

ook weI eens een avoatusr kllnnen worden: heb
bett delleWett ci@eMijtwei~W 8CAOeg bij zidi om
eea herberg te kWReR betaieR of moesen zij de
MCltt 6RCier * Wote heMel t!Ioorl>reRFfl met Ret
~vaar ElO@f een wadK te worden geSRapt en opge
MacRt te W0fdefl wqeM 1aRdIoperij? KUBReA zi j
itt ... eiFR OA8erlIoud voorzien of moeten ze
J'foberen. iet6 se sselen op de markt? U lteeft waar
schijnHjk weI gemerkt dat de schrijver zelf tot de
groep idealistische spelers behoort. En, ik geef het
toe, de lijsten zijn bedoeld om uw eetlust op te
wekken. Zo'n alledaags avontuur kan Ret zo leuk
zijn als een gevecht met een vsurspaweede ckaak.
De warenlijssea zija bijzonder omvangrijk, maar u
klllftt lang met aile Qingen die worden aangebodes
op de Avoeterijnse markten kopen , Spelers, die
zich 8e}!)aalde voorwerpen waannee wij geen reke
Ding hebben gehouden, wilten aaaschaffen, moe
ten de Meester er naar vragen. Hij zal vertellen, of
en waar u ze kunt kopen, wat ze kosten en wat ze
wegen.
Als de hele spelerskring zich uitspreekt voor de
gedetailleerde wijze van spelen, dan moeten aile
delen van de uitrusting op de achterkant van het
Document van de Kracht worden genoteerd. Yoor





SCHIET- EN WERPWAPENS

BOOGSCHIETEN EN MESSENWERPEN ZIJN NIET IN

een paar regels te vatten. Een paar factoren
spelen een rol: aard van het wapen, grootte,
afstand tot het doel. Beweegt het doel, wordt het
gedekt? Ook hierbij is het be/angrijk een com
promis tussen realiteit en speelbaarheid te krij
gen. We zullen de paar factoren eens bekijken.
Grootte van bet doel: er zijn een heleboel din
gen waarop een held kan schieten; varierend
van een zilveren daalder tot een draak. Daarom
moeten de doelen rigoureus in een klasse wor
den ingedeeld, anders kan men geen samen
hangende regeling bereiken.

HET DOG DES MEESTERS

JUWELEN
Ais uw held een beetje geluk heeft zal hij, vroeger
of later, kostbare edelstenen buit maken. Ais de
Meester bijvoorbeeld tegen u zegt: 'Je hebt een
diamant van 18 karaat gevonden,' dan kunt u aan
de hand van de volgende tabel de prijs van uw
gevonden voorwerp vaststellen. Het zou kunnen
voorkomen dat u met uw zilveren daalders een
edelsteen wilt kopen, omdat die makkelijker te
transporteren is.
(1 karaat is gelijk aan I/S gram. U heeft vast wel
eens van de Cullinan gehoord, de allergrootste en
meest bekende diamant. De Cullinan weegt 530
karaat-de ruwe diamant waaruit hij werd gesle
pen 3106 karaat.)
Als de Meester het aan het toeval wil overlaten hoe
zwaar en hoe waardevol een door de heIden gevon
den edelsteen is, dan kan de aard en de grootte
ervan, door de dobbelsteen worden beslist.
1. Voor het gewicht: de Meester gooit de twintig

zijdige dobbelsteen. Uitkomst = karaat van de
edelsteen.

2. Voor het type juweel: de Meester gooit twee zes
zijdige dobbelstenen. Dan kan hij in de tabel
- bij 'resultaat van de worp' -aflezen om welk
juweel het gaat.

DE DOELEN
zeer klein:

klein:
middelgroot:
groot:

zeer groot:

daa/der, drake-oog, muis, slang,
fazant, wilde kat e.d.
wolf, zee, kobold, dwerg, e.d.
goblin, elf, mens, ark, e.d.
paard, oger, trol, minotaurus,
e.d.
schuurdeur, draak, olifant, e.d.

I
Resultaat

I I Juweel Zilveren
vande daaldersper
worp karaat

III 2 diamant (geslepen) 60

I
3 saffier 50
4 opaal 20
5 ruwe diamant 13
6 topaas 8
7 aquamarijn '"3
8 onyx 5
9 parel 12

10 barnsteen 15
11 smaragd 45
12 robijn 55

I

I
II
I ' .'

III

De meester bes/ist in welke categorie het be
treffende doel thuishoort. Ook het vr.aagstuk
van .de dekking hangt samen met de grootte
van het doel. Een goblin biedt een middelgroot
doel. Maar als hij zo in dekking is dat aileen zijn
bovenlichaam is te zien , dan geldt hij als klein
doel. Als aileen zijn hoofd nog maar te zien is,
wordt hij een zeer klein doel.

AFSTAND
De atstand is ook in een paar klassen verdeeld:
zeer dichtbij: 2-5 meter
dichtbij: 6-10 meter
middelver: 11-20 meter
ver: 21-40 meter
zeer ver: 41-60 meter

DEWAPENS
Om een zeer klein, zeer ver verwijderd doel te
raken, moet men een wapen hebben dat zeer
ver en precies kan schieten. Ook de meest be
hendige messenwerper kan niet op 60 meter
een zilveren daalder raken. Een elf zou dat rnis
schien lukken met een lange boog, maar dan
heeft hij een enorme behendigheid en een be
hoorlijke dosis geluk nodig.



4. Korte boog

Afstand Groone van het doel

Zeer Klein Middel· Grool Zeer

klein grool groot

Zeer dichtbij +2 +1 0 0 0
Dichtbij +4 +2 +1 0 0
Middelver +6 +4 +2 +1 0
Ver +8 +6 +4 +2 0
Zeerver Buiten bereik



o= de behendigheidsproef is niet gewijzigd

Belangrijke beperkingen bij het gebruik van
schiet- en werpwapens: Het schootsveld moet
vrij zijn. Een boogschutter die achterin een
groep heiden toopt, kan onmogelijk op een ork
die plotseling vooraan de groep opduikt, schie
ten. Een schutter, die van zeer dichtbij (2-5 me
ter) en dichtbij (2-10 meter) op een plotseling te
voorschijn komend doel wil schieten, moet zijn

j

6. Kruisboog

Afstand

Zeer dichtbij
Dichtbij
Middelver
Ver
Zeerver

Groolle van hel doet

Zeer Klein Middel- Groot Zee'
klein 9'001 9'001

+1 0 0 0 0
+2 +1 0 0 0
+4 +2 +1 0 0
+6 +4 +2 +1 0
+8 +6 +4 +2 +1

wapen al vooraf klaar houden (dolk en bijl in de
hand, boog en kruisboog gespannen). Maar
ook bij een held kan de boog niet altijd gespan
nen zijn . De spelers moeten de Meester van ge
val tot geval meedelen hoe zij zich gedragen.
'Terwijl Thomas de deur openbreekt, span ik
mijn boog en doe een stap terug.'
Ais het tot een plotseling zwaardgevecht komt,
heeft een held, die zijn schiet- of werpwapen
klaar houdt, een gevechtsronde nodig om die
uit de schede te trekken. am een pijl op een
boog te leggen en te spannen, zijn twee ge
vechtsronden nodig.
Voorbeeld: een held sluipt met gespannen
boog door een bergkloaf. Plotseling springen
er vanachter een paar rotsblokken een paar
orken naar voren. De Meester kan de held toe
staan een pijl op de arken af te schieten. Maar
v66r hij een tweede pijl uit de koker of het
zwaard uit de schede heeft getrokken, zijn de
orken al aan de beurt. In de eerste gevechts
ronde vallen de orken aan, zander dat de held
kan afweren. Op zijn vroegst in de tweede ge
vechtsronde kan hij zich met zijn zwaard te
weer stellen. Voar het spannen van een kruls
booq heeft de held 20 gevechtsronden nodig.
U ziet dat het amgaan met schietwapens niet
zo makkelijk is. Oat is oak de reden waarom dit
deel van de regels geheel in een andere letter is
gedrukt en daardoor niet beslist tot noadzake
lijke regel is geworden.
U moet uw heiden pas met schiet- en werpwa
pens uitrusten, als zij met de algemene ge
vechtsregels vertrouwd zijn geraakt.
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et rijk van Het Oog des Meesters telt
veeI bewoners: koningen, edellieden,
kooplieden, handwerkslieden, markt
kooplieden, kenniszangers, nomaden
en bedelaars, maar ook trollen,

gnomen, feeen, eenhooms en draken.
We kunnen nog weI even doorgaan met deze op
somming, maar we zijn vooral geinteresseerd in
vijf types onder de inwoners van Avonturie: de
avonturiers, de strijders, de tovenaars, de elfen en
de dwergen, want het zijn hun rollen waarin de
spelers kunnen kruipen. Het merendeel van aile
nieuwbakken Avonturijnse heIden is avonturier.
Met een gemiddeld verstand en slechts uitgerust
met een geringe hoeveelheid contanten, zoeken zij
het geluk in de steden, de holen en de bossen van
het sprookjesachtige land. Een avonturier die ge
noeg gevechtservaring heeft opgedaan, kan aan de
loopbaan van een strijder beginnen, maar hij kan

ook afzien van deze status en zich verder met ge
haaidheid, moed en behendigheid door het leven
slaan.
Men moet als tovenaar, elf of dwerg zijn 'geboren'.
Oat betekent: bij het scheppen van een held moet
de dobbelsteen op zo'n gunstige manier door het
lot worden gestuurd, dat aan de basisvereisten
voor dit type is voldaan. Wat het bijzondere aan
deze bepaalde types is, leest u op de volgende blad
zijden. Daar leest u ook hoe u moet dobbelen om
uw volgende held een strijder, een tovenaar, een
elf of een dwerg te laten zijn. We richten ons eerst
op de avonturiers, de strijders en de dwergen. Het
wezen van de magische wezens is pas te doorgron
den als men zich enigszins met de karakteristieke
eigenschappen van de Avonturijnse magie heeft
beziggehouden. Daarom worden de elfen en de
tovenaars in het hoofdstuk over de magie behan
deld.

DE A VONTURIER

STEEDS ALS EEN SPELER VAN HET OOG DES MEESTERS

gemiddelde getallen gooit bij het scheppen van zijn
held, ontstaat er een nieuwe avonturier in Avon
turie, Oat is een mens die een gevaarlijk en span
nend leven wil leiden, hoewel het lot hem niet met
buitengewone gaven heeft gezegend. Hij heeft niet
de magische kracht van tovenaars en elfen, niet het
instinct van de dwergen en niet de behendigheid
van de strijders.
Toch behoren avonturiers tot mijn Iievelingshel
den. Juist omdat ze zulke doorsnee karakters heb
ben, kan ik mij goed met hen vereenzelvigen en
het heeft een bijzondere channe om de gevaarlijke

situaties in Avonturie te lijf te gaan met de wapens
van een normaal mens-list, fantasie, improvisatie
en slimheid.
Toen u het Document van de Kracht invulde voor
uw eerste held, raadden wij u aan de loopbaan van
een avonturier te volgen. Oat deden wij niet voor
niets. Want, hoewel een avonturier het in de stra
ten en onderaardse kerkers van Avonturie bepaald
niet gemakkelijk heeft, is hij toch het meest een
voudig te spelen. Een heleboel dingen die u over
een avonturier moet weten, zijn u al bekend uit het
dagelijkse leven; u moet ze aileen maar aan de
spelwereld van Het Gog des Meesters aanpassen.
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Tijdens zijn heldenleven zal de avonturier zich,
overigens noodgedwongen , bepaalde vaardighe
den eigen maken, sluipen , messenwerpen e.d. en
zodoende de andere heldentypen op veel punten
overtreffen. (De bijzondere vaardigheden van een
avonturier worden uitvoerig verklaard in de uit
breidin~sregels.) Een avonturier kan als hij wil en

als hij aan bepaalde voorwaarden voldoet , een
strijder worden. Deze mogelijkheid wordt in het
hoofdstukje 'De strijder' nader uit de doeken ge
daan.

DE A VONTURIER IN HET SPEL
Voor het ontstaan van een avonturier bestaan geen
basisvoorwaarden. Iedereen kan avonturier wor
den. Belangrijk: ook als u een held heeft geschapen
van wie de eigenschapscores zo hoog zijn dat hij
weI een tovenaar of een dwerg zou kunnen zijn,
kunt u besluiten dat u uw held liever een avon
turier laat zijn . Op deze beslissing kunt u niet te
rugkomen, geen enkele menselijke avonturier kan
zich later weer veranderen in een dwerg, elf of
tovenaar.
U moet uw gezonde verstand gebruiken om een
avonturier goed en overeenkomstig zijn rol te lei
den. Omvangrijke regels zijn ook niet noodzake
lijk . Pas als een avonturier een hogere graad heeft
bereikt , komen zijn bijzondere vaardigheden aan
het licht. U kunt in de uitbreidingsregels over zijn
speciale begaafdheden lezen.

DE A VONTURIER
IN TREFWOORDEN
Bas~voorwaarden:geen

Voordelen: bijzondere vaardigheden (zie uitbre i
dingsregels).
Beperkingen: geen magische gaven, mag geen har
nas dragen en geen tweehandswapens gebruiken.
Levensenergie bij hetontstaan: 30 LP .

DESTRIJDER

DE ONBEVREESDE , STERKE STRIJDER IS HET MEEST

voorkomende heIden type in het rijk van Het Oog
des Meesters. Heldensagen en fantasieromans
staan vol met beschrijvingen van deze klassieke
strijder. De varieteit gaat van Hektor via Siegfried
tot Conan de Barbaar. De strijder kent geen angst,
hij is volledig te vertrouwen. Problemen gaat hij
bij voorkeur met blanke sabel te lijf; krijgslisten en
de gave tot onderhandelen zijn niet zijn sterkste
kant. Van aIle heIden van Het Oog des Meesters is
de strijder het makkelijkste te leiden. Het gecom
pliceerde karakter van de magie blijft voor hem
een gesloten boek. Hij kan weI magische voorwer
pen gebruiken, maar geen toverformules uit
spreken.
Niet een groep heIden zal buiten een strijder kun-

nen. Het kan best dat een dwerg beter is in het
vinden van een geheime deur, maar voor het mon
ster achter die deur is de strijder de juiste man.
Bovendien is het gerinkel van wapens de enige taal
die lelijke orken en achterbakse goblins begrijpen.
Zo gevaarlijk als de strijder kan worden voor alle
duistere gedaantes, zo opofferingsbereid en be
trouwbaar is hij voor zijn makkers in de strijd.

DE STRUDER IN HET SPEL
Basisvoorwaarden voor de loopbaan van een strij
der zijn hoge scores bij de eigenschappen moed en
lichaamskracht. Beide scores moeten minstens 12
bedragen. Als een speIer een held schept en zowel
bij moed als Iichaamskracht een 5 gooit , dus een 12
op het document mag noteren (zie deel 1: Ont-
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staan van de heiden), is een strijder ontstaan.
Een gemiddeld begaafd avonturier kan tot strijder
opklimmen door zijn moed- en lichaamskracht
scores minstens tot 12 te verhogen. Laten we aan
nemen dat een speler, die een avonturier heeft ge
schapen bij het dobbelen voor de eigenschappen
de volgende scores behaalt: moed: 11, lichaams
kracht: 12. Zodra de avonturier de 2e graad be
reikt, kan de speier de moedscore tot 12 verhogen
en mag de avonturier zich van nu af aan strijder
noemen. Hij mag bovendien een harnas dragen en
tweehandswapens gebruiken. Dit privilege wordt
aIleen aan de stand der strijders verleend.
Een held die van deze status afziet en liever als
eenvoudige avonturier door het leven gaat , moet
ook afstand doen van deze twee voorrechten.

DE STRUDER IN TREFWOORDEN:
Basisvoorwaarden: rnoed- en lichaamskrachtscores
minstens 12.
VoordeLen: mag van aiLe wapens en wapenuitrus
tingen gebruik maken.
Beperkingen: geen magische vermogens.
Levensenergie bij het ontstaan: 30 LP.

DE DWERG

DE GERMAANSE MYTHOLOGIE VERTELT lETS HEEL MA

cabers over het ontstaan van de dwergen: samen
met hun kwaadaardige neven, de reuzen, zijn zij
eens ontstaan uit het vlees van de dode wereldreus
Ymir. Het duurde lang voordat zich uit de 'zwart
sels', zoals ze toen heetten, de grimrnige, maar
meestal aardige, gezellen ontwikkelden, die nu
dwergen worden genoemd.
Dwergen kunnen een lengte van 1,40 meter berei
ken (vrouwelijke dwergen 1,30 meter). Ze zijn
sterk, taai en hebben een hele gespierde lichaams
bouw, weten veel van tunnel- en mijnbouw en de
kunst van het smeden. Leven graag ondergronds,
het liefste in het binnenste van een berg. De
meeste dwergen hebben een oprecht, rechtlijnig
karakter, maar ze zijn allemaal z6 gek op goud en
edelstenen dat zij weleens een oude vriendschap
kunnen vergeten in hun hebzucht. Dwergen be
schikken over een speciaal instinct dat het vinden
van waardevolle voorwerpen, verborgen deuren en
openingen vergemakkelijkt.
De leden van dit kleine volkje kleden zich graag in
grove, onopvallend gekleurde stoffen. Als wapen
rusting geven ze de voorkeur aan een malienkol-

der. Zij zien er vrijwillig van af een harnas te dra
gen omdat ze weten dat ze er met zo'n ijzeren ding
vrij lachwekkend uitzien . De meeste mannelijke
dwergen dragen een simpele vilten muts; tijdens
een gevecht beschermen beide geslachten zich met
een gehoornde helm. Voor rode, spitse mutsen be
danken de dwergen. Die zijn voor tuinkabouters.
Strijdbijl en smeedhamer zijn de lievelingswapens
van de dwergen. De tweehandswapens van de
mensen kunnen zij niet gebruiken.

DE DWERG IN HET SPEL
De basisvoorwaarden voor het ontstaan van een
dwerg zijn hoge scores bij lichaamskracht en be
hendigheid (beide minstens 12).
Men moet als dwerg 'geboren' zijn, men kan zich
niet ontwikkelen tot een dwerg. AIle dwergen heb
ben een hoge Levensenergie. Ze beginnen hun he1
denbestaan met 35 levenspunten, zij zijn dus nog
gespierder dan een menselijke strijder. Een groep
helden die een dwerg in de gelederen heeft, mag
zich gelukkig prijzen. Want de dwerg is niet alleen
een onverschrokken krijger met een verbazing
wekkende lichaamskracht, hij zal de groep ook on-
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schatbare diensten bewijzen met zijn dwergenin
stinct.
De tweehandswapens van de mensen zijn voor
dwergen zo onhanteerbaar dat zij ze niet kunnen
gebruiken. Dat betekent niet dat dwergen hun wa
pens niet ook met twee handen vastpakken. Een
dwergentweehandszwaard is ongeveer zo lang als
een normaal mensenzwaard en het richt dezelfde
schade (1 D + 4 trefpunten) aan . Een dwerg, die
een wapen met de werking 1 D + 4 gebruikt, heeft
beide handen nodig om dit wapen effectief te ge
bruiken. Dat betekent: hij kan niet ook nog een
schild vasthouden! De aanval- en afweerscore van
de dwergen die met' beide handen met een wapen
zwaaien, worden niet verlaagd, omdat de dwergen
heel precies weten hoe ze op deze manier moe ten
vechten. Wapens met een score van 1D + 3 en
minder gelden ook bij dwergen als eenhandswa
pens.

BET DWERGENINSTINCT
Dwergen 'ru iken' verborgen schatten en geheime
deuren. Een dwerg die een schat of een geheime
deur wil opsporen , vraagt aan de Meester: 'Ben ik
een geheime deur op het spoor?' ('Of een schat?'
Een dwerg mag nooit naar twee dingen tegeli jk
vragen!) Dan gooit hij met drie zeszijdige dobbel
stenen. De Meester heeft van tevoren zijn ver
stopte schatten en deuren van getallenscores voor
zien - de schaal loopt van 6 tot 16. Als de dwerg

met zijn worp, aIle ogen worden bij elkaar opge
teld, de score van de deur haalt of overtreft, ant
woordt de Meester naar waarheid: 'Ja, je bent iets
op het spoor.' Daarna vraagt de dwerg bijvoor
beeld: 'In de westelijke muur?' en de Meester ant
woordt met 'koud', 'warm' of 'heet'. Daarna gaat
het bekende zoekspelletje weer door totdat de
dwerg de deur heeft gevonden of een storing de
zoekactie onderbreekt. De Meester is verplicht de
vragen van de dwerg naar waarheid te beantwoor
den. De Meester van Het Oog des Meesters voor
ziet in zijn plattegrond aile extreem moeilijk te vin
den schatten en deuren van hoge scores.
Een paar oppervlakkig verstopte zilveren daalders
worden natuurlijk van een lage score voorzien. Als
de dwerg bij zijn 'instinctworp' niet het vereiste
aantal ogen gooit, beantwoordt de Meester de
vraag of de dwerg iets op het spoor is met nee. Dat
hoeft de groep helden er evenwel niet van te weer
houden de kamer grondig te doorzoeken, maar
zonder hulp van de Meester kunnen ze lang blijven
zoeken voor ze iets vinden, of zelfs geheel zonder
resultaat blijven.
Een dwerg, die naar een geheime deur en een ver
borgen schat wil zoeken, moet die twee dingen na
elkaar doen en twee keer de dobbelsteen gooien
voor de instinctworp.
Een Meester, die een dwerg bij zijn groepsavon
tuur verwacht, moet beslist zijn geheime deuren en
schatten van een getallenscore voorzien. De getal
len moeten tussen de scores 6 en 16 liggen. De kans
om met drie dobbelstenen minstens 6 te halen be
draagt overigens 95%; de kans minstens 16 te ha
len 4,6%. De Meester is verplicht de dwerg de
waarheid te zeggen. Als de dwerg in een kamer een
deur ruikt, waarvan de Meester absoluut niet wil
dat hij al gevonden wordt, dan moet hij er een
monster bijhalen dat het zoeken verstoort of de
dwerg met zijn groep heiden op de vlucht doet
slaan. De Meester mag nooit een vraag met nee
beantwoorden als de dwerg het vereiste aantal
punten heeft gehaald.

DE DWERG IN TREFWOORDEN
Basisvoorwaarden: lichaamskracht- en behendig
heidscote minstens 12.
Voordelen: hoge levensenergie, dwergeninstinct.
Beperkingen: hij beschikt niet over toverkracht,
tweehandswapens of een harnas.
Levensenergie: 35 LP bij het ontstaan.
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INTRODUCTIE IN DE MAGIE

ALS U EEN VRIEND OPZOEKT EN U VINDT IN ZIJN

plaats een goudvis in een kom, dan gelooft u waar
schijnlijk niet dat deze stomme, rnelancholieke vis
uw opgewekte, praatzieke vriend is. In Avonturie,
het rijk van Het Gog des Meesters, zou dat toch
een voor de hand liggende gedachte zijn, want daar
kunt u dagelijks verhalen over zulke daden van
machtige tovenaars horen. Vele avonturiers heb
ben trouwens al met eigen ogen de verbluffende
uitwerking van een elfentoverforrnule gezien.
Niemand, zelfs geen Avonturijnse heksenmeester,
kan zeggen waaruit het wezen van de kracht, van
deze astrale, magische stroming bestaat. Men weet
slechts dat veeI wezens deze kracht bezitten, weer
anderen niet. Wie van de kracht doordrongen is,
kan zijn magische verrnogens vervolmaken en zelfs
voorwerpen van een toverforrnule voorzien. Ais
deze kracht er niet is, zal hij er ook nooit komen,
hoe men er zijn best ook voor doet!
In het rijk van Het Gog des Meesters zijn er een
paar monsters die veel van magie afweten - ko
bolds, demonen en sfinxen behoren tot deze cate
gorie-en er zijn twee heldentypen die deze
kracht bezitten: tovenaars en elfen (rnagiers). Aile
andere heiden en inwoners beschikken slechts over
toverkracht als deze aan een bepaald voorwerp
verbonden is, bijvoorbeeld een toversleutel of een
ring. Wij zullen u nu het belangrijkste over tove
naars, elfen en magische voorwerpen vertellen. In
later verschijnende delen voor het spelsysteem van
Het Gog des Meesters, komen wij nog uitgebreid
terug op het onderwerp tovenarij .
Tovenaars en elfen hebben een schat aan tover
formules . De tovenaars hebben de forrnules tijdens
moeizame studies van de heksenmeester geleerd;
de elfen kregen ze mee van hun ouders. Dit boven
natuurlijke vermogen is de elfen dus zomaar in de
schoot komen vallen, maar daardoor is het aller
hoogste in de magie niet voor hen te bereiken. Tot
die hoogte kan aileen een onverrnoeibaar stude
rende menselijke tovenaar stijgen.
Als een tovenaar of een elf een forrnule wil uitspre
ken, dan concentreert hij zijn geest een ogenblik
op de magische woorden en voorziet zodoende de
formule van een deel van zijn magische, astrale
energie. Een formule die is uitgesproken, kan niet
meer teruggenomen worden. Behalve als de tove
naar de formule achterstevoren zegt en nog een
keer dezelfde hoeveelheid astrale energie opoffert

die voor het uitspreken van de toverforrnule nodig
was. Deze bepaling is slechts van toepassing voor
de opheffing van eigen toverkracht; om de tover
kracht van een ander te doorbreken is een speciale
formule nodig.
De astrale energie Ii jkt in veel opzichten op de le
vensenergie. Een tovenaar of een elf begint zijn
bestaan met een zekere voorraad ASP (astraalpun
ten). Iedere keer dat hij een forrnule uitspreekt
offert hij een deel van zijn ASP. Om astraalpunten
terug te winnen, hebben tovenaars en elfen rust en
afzondering nodig. Dat betekent dat zij hun astrale
energie kunnen hemieuwen tussen twee avonturen
in en niet tijdens een gevaarlijke ondememing.
Twee voorbeelden uit het alledaagse leven van een
tovenaar:
1. Een groep helden, waartoe ook een tovenaar
behoort, wordt door een bende orken achtervolgd.
De vluchtenden gaan een deur door. De tovenaar
wacht tot zijn metgezellen de deur door zijn, dan
doet hij hem dicht en mompelt: 'Claudibus, Clavis
tiboort-wees gesloten, deur en poort!' Deze for
mule kost de tovenaar 6 ASP, die hij van zijn as
trale energie aftrekt (30 ASP). De deur is nu, gedu
rende een klein aantal spelronden op magische
wijze gesloten. De orken kunnen hem ook niet met
geweld open krijgen. Ze moeten of de toverkracht
breken of wachten tot de kracht is uitgewerkt.
2. De groep met ooze tovenaar loopt door een
donkere gang. Omdat niemand een fakkel heeft,
vragen de heiden aan de tovenaar om licht. Hij
knipt met zijn vingers en zegt: 'Flim flam fluister
licht in het duister!' Daarop verschijnt er boven
zijn hand een lichtkogel, die ongeveer net zoveel
licht als een fakkel geeft. Voor iedere ronde, waar
in het magische licht brandt, moet de tovenaar
1 ASP van zijn astrale energie aftrekken.
Een volledige opsomming van toverspreuken en
hun uitwerking vindt u verderop in dit boek onder
de titel 'De magische forrnules'.
Ais een tovenaar niet genoeg astraalpunten heeft
om een toverformule uit te spreken, dan moet hij
ervan afzien.
De speier doet er goed aan de toverspreuken van
de tovenaar of de elf uit het hoofd te leren. Een
Meester zal het de pas uit de klei getrokken held
nog weI vergeven als hij een forrnule niet beheerst,
maar hij maakt korte metten met een tovenaar van
de 6e graad die nog steeds een toverspreuk in het
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boek m'oet opzoeken. Het komt ook vaak op een
snelle reactie aan. Een voorbeeld:
Meester: 'Jullie lopen door een donkere tunnel.
Plotseling komt er een draak te voorschijn!'
De tovenaar: 'Ha, ik roep heel hard: Fulminictus>-
donderzwijn' (gevechtsspreuk).
Stelt u zich voor dat de tovenaar in plaats daarvan
zou zeggen: 'Kun je het regelboek even doorge
yen? Ik geloof dat daar ergens iets in staat, dat op

dit moment wel van pas zou komen ... '
Als de speIer de formule dan eindeli jk gevonden
heeft, zijn de helden misschien al opgegeten door
de draak.
Het begeleiden van deze helden is voor iedere spe
ler een fantastische, maar niet eenvoudige uitda
ging. Als U ook eens een keer zo'n type wilt spelen,
moet u goed op de volgende typebeschrijvingen
letten.

DE ELF

WIJ WETEN HELAAS NIETS OVER:IIET ONSTAAN VAN DE

lichtelfen, de voorouders van onze huidige elfen.
In de loop van duizenden jaren zijn uit deze we
zens van licht-kinderen van zon en nevel-de
elfen van Avonturie voortgekomen. Zij wonen het
liefst in licht loofbos. Omdat elfen weetgierig en
open zijn, kan men ze ook op een heleboel andere
plaatsen tegenkomen. Een elf en een elfin zijn
even groot als de gemiddelde mens, maar zijn veel
lichter gebouwd. Men zou ze zelfs wel met een
mens kunnen verwarren, als ze niet zulke opval
lend spitse oorschelpen hadden. Elfen houden van
muziek, dans, poezie en spitse zegswijzen. Hun
taalgebruik is vol ironie. Oat is een van de rede-

nen, waarom zij zich zo aan dwergen verwant voe
len. De elfen van Avonturie hebben zo hun eigen
morele opvattingen; daar behoort lang niet altijd
het 'rnijn en dijn' bij. Ze pakken wat hen bevalt en
geven weg wat ze niet meer nodig hebben. Uit
puur plezier in avontuur en uit nieuwsgierigheid
laten zij zich verleiden tot allerlei gewaagde onder
nemingen.
Er is geen elf die op het idee komt een universiteit
of een hogeschool te bezoeken om zodoende zijn
aangeboren magische vermogen te vervolmaken.
Daarom gaat de astrale energie van elfen ook lang
zamer omhoog dan die van de meeste menselijke
tovenaars.
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Bij een gevecht geven de elfen de voorkeur aan
snelle, geruisloze wapens als degen, dolk en lange
boog en zij gebruiken deze wapens met grote be
hendigheid.

DE ELF IN BET SPEL
Basisvoorwaarden voor het ontstaan van een elf
zijn hoge scores bij de eigenschappen slimheid en
behendigheid (beiden minstens 12). Men moet ook
als elf geboren zijn , men kan zich er niet toe ont
wikkelen. Elfen hebben een soort tussenpositie
tussen de types strijder en tovenaar. Hun levens
energie bij het onstaan bedraagt 25 ASP. Iedere
keer als een elf een nieuwe graad bereikt, kan hij
beslissen welke energie hij wit verhogen, de astrale
energie of de levensenergie. Hij gooit dan met een
zeszijdige dobbelsteen en telt het resultaat op bij
een van beide.
Niet aile in Avonturie bekende toverformules staan

de elfen ter beschikking. Zij moeten zich beperken
tot de zogenaamde 'elfentoverij', terwijl een men
selijke tovenaar zich van alle formules, ook die van
de elfen, kan bedienen. In de lijst 'De magische
formules' zijn de toverfonnules voor elfen speciaal
aangegeven.
Elfen dragen geen harnas en gebruiken geen twee
handswapens. Verder kunnen ze over alle Avontu
rijnse wapens en uitrustingen beschikken.

DE ELF IN TREFWOORDEN
Basisvoorwaarden: slimheid- en behendigheid
scores minstens 12.
Voordelen: magische vennogens.
Beperkingen: de elf beheerst slechts een deel van
de toverfonnules. Geen tweehandswapen, geen
harnas.
Levensenergie; 25 LP.
Astrale energie: 25 ASP.

DE'TOVENAAR

DE TOVENAARS BEHOREN TOT EEN APART SOORT HEL

dentype. Want het is niet de hebzucht of de zucht
naar avontuur die hen drijft, maar het streven naar
wijsheid en vervolmaking.
In een heleboel fantasieverhalen, en ook wei in
veel fantasiespelen, zijn de leden van het tove
naarsgilde gezonken tot een soort paratechnische
hulptroepen van de andere heldentypes. De tove
naars van Het Oog des Meesters zijn van een ander
slag. Zij bedrijven hun kunst met de ernst van een
wetenschapper. At en toe lukt het een held om een
tovenaarsleerling over te halen met hem op schat
tenjacht te gaan, maar de gerijpte tovenaar zal
daar pas toe besluiten als hij denkt dat er aan het
einde interessante of magische ontdekkingen lon
ken. De tovenaar is aileen in goud en zilver gein
teresseerd, omdat hij daannee het verder studeren
aan de universiteit van het tovenaarsgilde kan be
kostigen. Door het bezoeken van zulke instellingen
kan hij namelijk zijn astrale energie weer wat op
werken. Ais kleine kinderen reeds bezoeken de
toekomstige tovenaars voor het eerst de magische
universiteit. Alleen die jongens en meisjes komen
in aanmerking die de 'kracht' in zich hebben; alle
anderen-en dat zijn veruit de meeste sollicitan
ten-worden door de Meesters onverbiddelijk af
gewezen. Nadat het gilde haar pupillen jarenlang
in aIle kunsten heeft onderwezen, worden ze de
wijde wereld ingestuurd om daar ervaring op te

doen. De tovenaars keren echter steeds weer naar
de universiteit terug, totdat zij zo machtig zijn dat
ze zelf zo'n gilde-universiteit kunnen opzetten.
Een jonge tovenaar die voor het eerst de universi
teit verlaat, krijgt eerst nog een magische wijding.
Bij deze feestelijke gelegenheid krijgt hij zijn to
verstaf en wordt het gildeteken in zijn linker hand
palm getatoeeerd. Maar wat er in het binnenste
van de tovenaar gebeurt is nog belangrijker: er
vloeit astrale energie binnen. Nu heeft hij voortaan
de geheimzinnige kracht waarvan geen sterveling
ooit iets begreep en zal begrijpen.

DE TOVENAAR IN RET SPEL
Basisvoorwaarden voor het ontstaan van een tove
naar zijn hoge scores bij de eigenschappen slimheid
en charisma (beide minstens 12).
De tovenaars van Avonturie zijn niet geschapen
voor een gevecht van man tegen man. Hun sterkte
ligt in hun bovennatuurlijke kracht. Zij begrijpen
niet veel van wapens en de daarbij behorende uit
rustingen; zij zullen dan ook nooit in wapentech
niek onderwijzen. Toch zijn er wei wat tovenaars
die met een dolk kunnen omgaan, maar de tover
stat kan, als ennee geslagen wordt, ook heel wat
letsel veroorzaken. De lichaamsbouw van een to
venaar haalt het niet bij die van een strijder; hij is
allesbehalve gespierd. Als een tovenaar zijn be
staan begint als held van Het Oog des Meesters,
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beschikt hij over 20 levenspunten, zijn astrale ener
gie evenwel bedraagt 30 ASP. Iedere keer als een
toverraar een volgende graad bereikt, kan hij kie
zen of hij zijn astrale energie of zijn levensenergie
wil verhogen. Hij werpt de zeszijdige dobbelsteen

en telt het resultaat bij een van beiden op . In te
genstelling tot de elfen, hebben de tovenaars een
tweede mogelijkheid om hun astrale energie te ver
hogen: zij kunnen de gilde-universiteit bezoeken
om daar te studeren en te mediteren. Het studie
geld dat zij moeten voldoen, hangt samen met het
aantal astraalpunten, dat zij willen verwerven.
1 Astraalpunt (ASP) kost 7 x 7 = 49 dukaten.
Voorbeeld: een tovenaar bereikt de 2e graad. Nu
gaat het erom dat hij zijn Document van de Kracht
verbetert. Hij besluit zijn slimheidscote met 1 punt
te verhogen. Dan gooit hij een zeszijdige dobbel
steen (resultaat 4). Hij telt 4 punten bij zijn astrale
energieop. Bij het eerste avontuur zijn de tovenaar
70 dukaten in handen gekomen. 49 daarvan steekt
hij in een verder ASP. Als onze tovenaar zich in
een volgend avontuur stort, beschikt hij over 35
astraalpunten. Zijn astrale energie zal niet zo snel
vermoeid raken als bij het eerste avontuur.

DE TOVENAAR IN TREFWOORDEN
Basisvoorwaarden: slimheid- en rharismascotes
minstens 12.
Voorde/en: magische vermogens, hoge astrale ener
gie.
Nade/en: de tovenaar mag aileen een gewatteerde
wapenrok dragen (BW 2), als wapen aileen een
dolk of de toverstaf.
Levensenergie: 20 LP.
Astrale energie: 30 ASP.

DE MAGISCHE FORMULES

ER ZIJN IN AVONTURIE TWEE SOORTEN TOVERFOR

mules, die voor tovenaars en die voor elfen, waar
bij zij opgemerkt dar tovenaars wei over de elfen
formules kunnen beschikken, maar niet andersom.
In de lijst van de toverformules staan eerst de el
fenspreuken en daarna de spreuken voor de tove
naars. Het effect van de diverse formules verschilt
nogal van elkaar: vee I spreuken hebben altijd een
magische werking, van anderen moet je het maar
afwachten. Een belangrijk punt is de macht en het
gevaar van het slachtoffer van een toverformule.
Aileen een hele machtige tovenaar kan een mon
ster door toverkracht bedwingen. Een tovenaars
leerling heeft er waarschijnlijk geen moeite mee
om een rat in een schildpad te veranderen, maar
als hij deze toverformule tegen een trol uitspreekt,
zal dat niet de gewenste uitwerking hebben. Hij

moet er dan rekening mee houden, dat deze woe
dend wordt. De astraalpunten die een tovenaar in
een mislukte spreuk investeert, zijn verloren. De
Meester moet dan beslissen hoe het slachtoffer van
een mislukte spreuk op de formule reageert.
Een heleboel toverformules werken maar voor een
bepaalde tijd . De werkingsduur wordt of in spel
ronden of in gevechtsronden gemeten. Een ge
vechtsronde is snel gedefinieerd: aile deelnernert
aan het gevecht moeten een keer gelegenheid tot
aaval en afweer hebben gehad. Een spelronde
duurt ongeveer 5 minuten. Voor nadere informa
tie: zie 'De spelronde' (biz. 22).
De machtigste Avonturijnse toverformules en de
zogenaamde 'grote varianten' van de spreuken in
dit boek worden pas later veellater in Het Oog des
Meesters geopenbaard.
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In de beschrijving van de formules duikt vaak het
begrip 'monsterklasse' op. Dat is de score waarmee
de macht en het gevaar van een monster wordt
gemeten (een rat behoort tot monsterklasse 2, een
goblin tot monsterklasse 5). Verdere verklaringen
met betrekking tot de monsterklasse vindt u in het
hoofdstuk: 'Zes Avonturijnse monsters'.

TOELICHTINGEN BU
LUST VAN FORMULES
a. De spreuk. Voorbeeld: fulminictus-donder

zwijn. Dit zijn woorden die de tovenaar of de
elf (de speIer dus) moet zeggen. Een ervaren
held moet de woorden van de toverspreuk uit
zijn hoofd kennen. Het effect en de techniek
van een formule kunnen in dit Boek van de
Regels worden nageslagen . De speeltijd wordt
dan even onderbroken.

b. Beschrijving en effect. De uitwerking van de for
mule op het spelgebeuren.

c. Tovertechniek. De afhandeling van de spreuk in
het spel en de werkelijke omzetting van de for
mule in het gooien met de dobbelsteen.

d. Kosten. Het aantal ASP dat de tovenaar voor
deze formule gebruikt.

e. Reikwijdte. De maximale afstand waarop de
formule nog werkt. (Reikwijdte 0 betekent dat
de tovenaar het te betoveren object moet aan
raken.)

f. Duur: De werkingsduur van een formule . Er
zijn permanente tovenarijen. Dan wordt de
werking pas door een tegenformule opgeheven.
Er zijn oak formules met een beperkte wer
kingsduur (de maximale duur is aangegeven) .

DE TOVERFORMULES
VANDEELFEN
(Kunnen ook door tovenaars worden gebruikt)

I BALSAMSALABOND-heel, wond!
Beschrijving en effect: de formule is zo genees
krachtig dat verloren gegane levensenergie weer
terugkomt. De toverkracht werkt altijd.
Tovertechniek: de elf legt zijn hand op het voor
hoofd van de gewonde en zegt de toverformule.
Ogenblikkelijk krijgt de gewonde weer levensener
gie. De tovenaar of de elf kunnen ook zichzelf
beter maken met deze spreuk. De levensenergie
van degene die weer gezond is geworden stijgt
hoogstens tot het puntenaantal waarmee hij het
avontuur is begonnen.
Kosten: 1 astraalpunt per teruggegeven levens
punt.

Reikwijdte: O.
Duur: permanent.

II FLIM-FLAM-FLUISTER-licht in het duister!
Beschrijving en werkwijze : met deze formule kan
een elf of een tovenaar een magische lichtbron ma
ken. Hij lukt altijd.
Tovertechniek: een elf spreekt de formule uit en
knipt daarbij met zijn vingers. Daarop verschijnt
er boven zijn hand een Iichtkogel-zo Iicht als een
fakkel. De Iichtbron zweeft, zolang de spreuk
werkt, boven de hand van de elf. Hij is niet uit de
verte bestuurbaar.
Kosten: 1 ASP per spelronde.
Reikwijdte: 0-10 meter (toelichting: de Iichtkogel
blijft bij de magier in de buurt. Het schijnsel reikt
echter weI tot 10 meter ver).
Duur: zie kosten.

III FORAMIS-FORAMEUR-open u,
poort en deur!

Beschrijving en werkwijze: met deze formule kun
nen elfen en tovenaars deuren en geheime deuren,
die op mechanische wijze waren gesloten, openen.
Geheime deuren moeten natuurlijk eerst worden
ontdekt. De toverkracht werkt altijd .
Tovertechniek: terwijl de elf de formule uitspreekt,
raakt hij de deur drie keer met zijn hand aan.
Daarna gaat het slot op de deur vanzelf open,
d.w.z. de grendel schuift opzij. Daarna kan de
deur moeiteloos worden opengemaakt door de elf
zelf of door een ander.
Kosten: 8 ASP.
Reikwijdte: O.
Duur: permanent.

IV ARMAKRODILT- beschenning en schild!
Beschrijving en werkwijze: met deze formule kun
nen elfen zich voor korte tijd van een onzichtbare
magische uitrusting voorzien.
Tovertechniek: de held die kan/mag toveren legt
zijn hand op zijn borst, terwijl hij de formule uit
spreekt. Onmiddellijk verschijnt er om zijn Ii
chaam een magisch beschermend schild, dat de
BW van de held 4 punten verhoogt, maar die de
gevechtsvermogens niet beinvloedt. Om dit be
schermende schild in goede conditie te houden,
moet de elf het steeds goed met ASP verzorgen .
Als hij dat niet doet, lost het schild meteen op.
Kosten: 2 ASP per gevechtsronde.
Reikwijdte: O.
Duur: zolang de held het schild met ASP verzorgt.
Voorbeeld: de elf Zilvervaren zegt voor het begin
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van het gevecht: 'ARMAKRODILT-bescher
ming en schild', Hij draagt een leren uitrusting
(uitrustingsklasse 3). Zolang de elf zijn magische
uitrusting met ASP verzorgt, heeft hij uitrustings
klasse 7. Dat betekent: 7 trefpunten van de tegen
stander blijven in de combinatie van normale en
magische uitrusting steken.

V VISIBILI-VANITAAR-toverkracht,
maak mij onzicbtbaar!

Beschrijving en werkwijze: met deze toverspreuk
kunnen elfen zichzelf en hun metgezellen voor een
bepaalde tijd onzichtbaar maken. Volgens de wet
ten van Het Oog des Meesters is het verboden om
daar tijdens een gevecht gebruik van te maken.
V66r de strijd is het weI toegestaan.
Tovertechniek: de elf spreekt de forrnule uit en
knippert daarbij een keer met de ogen-hij is nu
voor 2 spelronden onzichtbaar. Gedurende deze
tijd kan hij niet vechten, hij kan weI een hinderlaag
opzetten of ongezien een kamer doorzoeken. Ais
meerdere personen onzichtbaar gemaakt willen
worden, dan moeten ze direct of indirect contact
met de elf hebben. Ze kunnen naast of achter el
kaar gaan staan en elkaar daarbij de hand geven.
Kosten: 2 ASP per persoon per spelronde.
Reikwijdte: 0 (voor bijzonderheden zie tovertech
niek).
Duur: 6 spelronden plus de graad van de elf.
Voorbeeld: een elf van de 4e graad kan zichzelf en
zijn metgezellen voor hoogstens 9 (5 + 4) spelron
den onzichtbaar maken, vooropgesteld dat hij voor
zo'n lange tijd genoeg astraalpunten heeft. Een elf,
die een VISIBILI-VANITAARforrnule n6g eens
wil gebruiken, moet tussen twee onzichtbare pe
riodes in, minstens 3 spelronden laten verstrijken,

VI FULMINICTUS-DONDERZWUN-laat
mijn zwaard het beste zijn!

Beschrijving en werkwijze: deze spreuk syrnboli
seert een houw met een magisch wapen. De elf kan
met deze formule trefpunten uitdelen die door
iedere wapenrusting heen gaan.
Tovertechniek: terwijl de elf de forrnule citeert,
wijst hij met zijn staf ofwapen op een tegenstander
en fixeert hem daarbij. Hij gooit met drie zeszij
dige dobbelstenen, telt aile ogen bij elkaar op en
telt daarbij weer zijn graad op. Het gezamenlijke
resultaat geeft de schadepunten aan, die meteen
van de levenspunten van zijn tegenstander worden
afgetrokken.
Kosten: 1 ASP per extra schadepunt. Als de som
van het resultaat van de worp + de graad hoger is

dan de astrale energie van de elf, dan krijgt de
tegenstander slechts net zoveel schadepunten, als
de elf astraalpunten heeft.
Reikwijdte: 7 meter.
Duur: permanent.
Voorbeeld: een elf van de 2e graad wordt door een
oger aangevallen. De elf roept: FULMINICTUS
DONDERZWIJN. De speIer gooit 3 dobbelstenen
(resultaat 3, 2, 5 = 10). Daarbij telt hij de graad
van de elf op (een 2). Gezamenlijk resultaat: 12
trefpunten. Deze worden van de levensenergie van
de oger afgetrokken. Als de elf op het tijdstip
waarop hij de forrnule uitsprak nog maar 8 astraal
punten had gehad, dan had de oger maar 8 straf
punten hoeven aftrekken.

VII BANBALADIK-je mend ben ik!
Beschrijving en werkwijze: met deze forrnule kun
nen elfen hun vijanden z6 betoveren dat deze den
ken hun beste vriend voor zich te hebben. Een
betoverde vijand is helemaal aan de elfen overge
leverd. Hij zoekt steeds de nabijheid van 'zijn
meester', totdat hij door een tegenforrnule bevrijd
wordt. Hij zal hem iedere gewenste informatie
geven, zijn uitrusting dragen, aan zijn zijde vech
ten en opdrachten vervullen. Maar voor kamikaze
ondernemingen laat een BANBALADIK-slacht
offer zich niet misbruiken. Zelfs een betoverde
goblin zal niet in z'n eentje tegen een reuzendraak
gaan vechten.
Tovertechniek: de elf kijkt het slachtoffer in de
ogen en spreekt de forrnule uit . Dan ontbrandt er
een strijd tussen de magische kracht van de held en
de monsterachtige kracht van de tegenstander: de
tegenstander gooit 3 zeszijdige dobbelstenen en
telt zijn monsterklase daarbij op. Het aantal zeszij
dige dobbelstenen waarrnee de elf mag gooien,
stemt overeen met zijn graad + 1. Bij het resultaat
van de worp telt hij zijn charismascore op. (Een elf
van de Ie graad gooit 2 dobbelstenen, een magier
van de 2e 3, enz.) Als de elf alles bij elkaar een
hoger resultaat heeft dan zijn tegenstander, is de
betovering gelukt.
Kosten: 8 ASP per tegenstander.
Reikwijdte: 5 meter.
Duur: permanent.
Voorbeeld: de elfin Tsjoe-An (charismascore: 13,
graad: 3) wit een goblin (monsterklasse: 5) betove
ren. De goblin gooit 3 dobbelstenen, resultaat 3 +
6 + 4 = 13. Daarbij telt hij zijn monsterklasse (5)
op. Geeft dus 18.
Tsjoe-An mag 4 dobbelstenen gooien, want zij is
een heldin van de 3e graad (3 + I = 4 dobbelste-
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nen). Resultaat van de worp 2 + 2 + 1 + 5 = 10.
Bij die 10 telt Tsjoe-An haar charismascore (13)
op. Alles samen: 23.
De betovering door Tsjoe-An is gelukt. Vanaf nu
zal de goblin bi jna al haar bevelen opvolgen.

DE TOVERFORMULES
VAN DE TOVENAAR
(de volgende spreuken zijn uitsluitend
voor tovenaars!)

VIII CLAUDIBUS-CLAVISTIBOORT-wees
gesloten, deur en poort!

Beschrijving en werkwijze: bij deze formule gaat
het om een magische grendel; een deur die op die
manier op slot is, kan slechts door een tegenfor
mule worden geopend of door geluk bij het dob
belen.
Tovertechniek: de tovenaar doet de deur dieht,
raakt hem drie keer aan met zijn hand en zegt de
spreuk. Dan gooit hij met 3 zeszijdige dobbelste
nen. De drie getallen van de dobbelsteen vormen
samen een magische getallencode. Slechts als de
tegenstander dezelfde getallen gooit - de volgorde
doet er niet toe-kan hij de deur openen. In
iedere spelronde mag de tegenstander een keer
proberen de deur open te krijgen. Zodra de wer
kingsterrnijn van de formule is verstreken, laat de
deur zich weer zonder moeite openen.
Kosten: 6 ASP.
Reikwijdte: O.
Duur: de werkingsduur hangt af van de graad van
de tovenaar. Bij de tovenaar van de 1e graad blijft
de deur 2 spelronden op slot. Bij een tovenaar van
de 2e graad 4 spelronden, de 3e graad 6, enz.
(graad van de tovenaar x 2).

IX PARALU-PARALUN- je zult verstijfd
van schrik zijn!

Beschrijving en werkwijze: met deze formule kan
de tovenaar een of meerdere tegenstanders doen
verstijven.
Tovertechniek: de tovenaar kijkt zijn tegenstander
in de ogen en zegt daarbij de formule. Dan gooit
hij, om te kijken of de betovering is gelukt. Het
effect van de toverfonnule hangt af van de graad
van de tovenaar.
Een tovenaar van de 1e graad gooit 2 zeszijdige
dobbelstenen. Een tovenaar van de 2e graad gooit
3 zeszijdige dobbelstenen. Een tovenaar van de 3e
graad gooit 4 zeszijdige dobbelstenen, enz. (Het
aantal dobbelstenen is de graad van de tovenaar
+ 1.) De toverkracht is gelukt, als het gezamenlijk

aantal ogen de monsterklasse van de tegenstander
overtreft. Een verstijfde tegenstander kan makke
lijk worden aangeraakt. Maar met wapens kan de
tovenaar niets beginnen, want de tegenstander is
letterIijk zo hard als steen en met nonnale wapens
niet te verwonden.
Kosten: 13ASP.
Reikwijdte: 15 meter.
Duur: 5 spelronden + de graad van de tovenaar.
Opmerking: de tovenaar kan proberen een paar
tegenstanders tegelijk te laten verstijven . De mon
sterklassen van de slachtoffers worden dan bij el
kaar opgeteld tot een som, die de tovenaar met zijn
worpen moet overtreffen.

X HORRIPHOBUS-POKKEPUN-pas toch OP
VOOI' magere Hein!

Beschrijving en werkwijze: met deze formule kan
de tovenaar zijn tegenstander z6 de doodsschrik op
het lijf jagen, dat deze zich of meteen overgeeft of
direct vlucht.
Tovertechniek: de tovenaar spreekt de formule uit
en kijkt de tegenstander recht in de ogen. De to
verkracht heeft aileen effeet als de som van de
slimheidsscore + de graad van de tovenaar min
stens zo groot is als de moedscore van de tegen
stander en als 'de tovenaar succes heeft met een
proeve van charisma (zie dee11, 'Het ontstaan van
de heIden'). Als de betovering succes heeft, zullen
de meeste tegenstanders uit angst voor magere
Hein het hazepad kiezen . Een tegenstander die
zich overgeeft is zo verschrikkelijk bang dat hij Diet
aanspreekbaar is, laat staan te verhoren. Als de
werkingsduur voorbij is, weet het slachtoffer zich
niets meer van zijn angst te herinneren en gedraagt
het zich weer nonnaal.
Kosten: 20 ASP.
Reikwijdte: 7 meter.
Duur: 5 spelronden + graad van de tovenaar.

XI ZACHT-LACHT-MONSTERMACHT-sla
erop met aI je kracht!

Beschrijving en werkwijze: met deze betovering
kan de tovenaar een geliefde held uit zijn groep
voor korte tijd in een 'vechtmachine' veranderen.
Ais de tegenstander wordt verslagen voor de beto
vering zijn kracht heeft verIoren, dan moet de to
venaar de held proberen z6 mild te stemmen dat
hij niet ook nog binnen eigen gelederen tekeer gaat.
Tovertechniek: de tovenaar raakt de held aan, ter
wijl hij de toverfonnule uitspreekt. Daardoor
vloeit een magische energie het lichaam van de
held binnen en hij verhoogt de volgende scores met
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ieder 4 punten: moed, lichaamskracht, aanval en
afweer. Als het gevecht beeindigd is voordat de
toverkracht is uitgewerkt moet de tovenaar de held
zachtjes toespreken, omdat anders de kans bestaat
dat hij eenvan zijn vrienden aanvalt. Dan moet de
tovenaar ook nog succes hebben met een proeve
van charisma. Als deze mislukt, vecht de beto
verde held tegen een vriend tot de betovering is
uitgewerkt.
Kosten: 7 ASP.
Reikwijdte: O.
Duur: 9 gevechtsronden + graad van de tovenaar.
Voorbeeld: herinnert u zich Alrik nog, uit Het
Boek van Avontuur? Zijn Iichaamskracht bedroeg
10, zijn aanvalscore 11, zijn afweerscore 8. Laten
we aannemen dat zijn moedscore 9 was.
Tovenaar Karadox, een metgezel van Alrik, heeft
hem met ZACHT-LACHT·MONSTERMACHT
betoverd. In een mum van tijd worden de scores
van Alrik met 4 punten verhoogd: aanval 15, af
weer 12, lichaamskracht 14, moed 13. In een ge
vecht zal Alrik niet aileen succesvoller afweren en
aanvallen, maar hij zal ook meer trefpunten beha
len, want lichaamskracht 14 betekent 2 extra tref
punten (zie deel2: 'De graden').

XII SENSIBAAR, WAARENKLAAR-je
gevoelens worden openbaar!

Beschrijving en werkwijze: de spreuk maakt het de
tovenaar mogelijk een blik te werpen in het ge
voelsleven van een ander. Met behulp van deze
formule komt hij aan de weet of degene die tegen
over hem staat, hem vriendelijk, neutraal of vijan
deli jk gezind is en of hij moedig, agressief of laf zal
reageren. Deze formule is niet geschikt voor ge
dachten lezen.
Tovertechniek: het wezen waarop de tovenaar de
spreuk wit toepassen moet zich wei binnen het ge
zichtsveld van de tovenaar bevinden, maar hoeft
niet met het gezicht naar hem toe te staan. De
tovenaar concentreert zijn gedachten op de ander
en mompelt daarbij de spreuk. Daarna moet hij
een proeve van slimheid afleggen om te kijken of
de betovering is gelukt. Ais dat het geval is, kan de
tovenaar een ogenblik in de gevoelswereld en het
karakter van de ander vertoeven.
Kosten: 5 ASP.
Reikwijdte: 20 meter.
Duur: 10 seconden.

XIII SALANDER-MOETANDER-Wees
een ander!

Beschrijving en werkwijze: deze formule is de klas-

sieke betovering waarmee tovenaars mensen,
monsters of andere verschijningen een ander aan
zien geven. Hij kan hen met deze spreuk zowel in
levenloze voorwerpen als in volledig andere we
zens veranderen. Deze toverspreuk is wellicht de
moeilijkste onder de spreuken-een nieuweling in
de magie weet er over het algemeen geen raad
mee.
Tovertechniek: de tovenaar wijst met zijn beide
pinken naar het slachtoffer en zegt de spreuk.
Daarbij denkt hij sterk aan het voorwerp of wezen
waarin hij het slachtoffer wil veranderen. De som
van de slimheidscore en de graad van de tovenaar
moet minstens zo hoog zijn als de dubbele mon
sterklasse van het slachtoffer. Ais aan deze voor
waarde is voldaan, moet de tovenaar een succes
volle proeve van charisma afleggen. Als die is ge
lukt dan is de betovering ook gelukt.
Kosten: 25 ASP.
Reikwijdte: 7 meter.
Duur: permanent.
Voorbeeld: de tovenares Tsjoe-An (charismascore
13, slimheidscore 14, graad 3) wit een ork (mon
sterklasse 8) in een vliegenzwam veranderen. Zij
telt haar graad (3) op bij haar slimheidscore (14),
resultaat 17. De dubbele monsterklasse van de ork
bedraagt 16. Aan de voorwaarden voor een succes
volle betovering zijn dus voldaan. Als Tsjoe-An nu
ook nog succes heeft met de charismaproef dan is
er voortaan in Avonturie een ork minder en een
vliegenzwam meer!

Belangrijke tip voor de Meester:
Aile toverformules bevinden zich buiten het ge
zichtsveld van de spelers-helden, Bij een paar for
mules moet de held de monsterklasse van zijn te
genstander overtreffen om de tovenarij te laten
werken. Af en toe kornt het echter voor dat de
heiden zelf de tegenstanders zijn van een door de
Meester geleide tovenaar (bijvoorbeeld bij het
avontuur Murgol, de tovenaar van de nacht). Om
dat de spelers-helden niet in een monsterklasse zijn
ingedeeld moet de werking van de formules wor
den gemeten aan de magie-gevoeligheid van de hei
den . De magie-gevoeligheid van een held is als
volgt uit te rekenen: Slimheid plus (graad maaI2).
Voorbeeld: Rufus is een dwerg van de 3e graad met
een slimheidscore van 10. Zijn magie-gevoeligheid
bedraagt dus 16. 10 + (3 x 2) = 16.
Denkt u zich eens in dat u de tovenaar Murgolleidt
en dat u de held Rufus in schapezuring wilt veran
deren. Daarvoor heeft u formule XIII nodig: SA
LANDER-MOETANDER-wees een ander! Als
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u wilt weten of het Murgol lukt, leest u de para
graaf over tovertechniek en u noteert op de plaats
van de monsterklasse van Rufus: magie-gevoelig
heid. De tekst 'tovertechniek' ziet er dan als voIgt
uit : 'De som van de slimheidscore en de graad van
de tovenaar moet minstens zo hoog zijn als de dub-
bele magie-gevoeligheid van het slachtoffer '

In ons geval zou Murgol dus een som van 32 moe
ten behalen. Dat lukt aileen als hij een slimheid
score van 18 heeft en tenminste van de 14e graad
is. U ziet dat het nog helemaal niet zo makkelijk is
om de dappere Rufus in een onaanzienlijk plantje
te veranderen.

DE TOVERSTAF

lEDERE TOVENAAR ONTVANGT BIJ ZIJN INWIJDlNG EEN

toverstaf. Deze is 1,60 meter lang en gemaakt van
het hout van de Avonturijnse steeneik. Ook de
macht van een toverstaf rijpt met de jaren.
Als de tovenaar zijn staf in ontvangst neemt is er
weinig verschil met een normale knuppel te zien
(voor gevechtscore van de knuppel, zie 'Wapen
tabel'). Maar hij is onbreekbaar. Zodra de tove
naar de 2e graad bereikt, kan hij voor het volgende
avontuur de staf van toverkracht voorzien. Hij
moet astraIe energie in de staf laten stromen en een
gecombineerde proef van slimheid en charisma af
leggen. De toverformules met de staf mogen
slechts in aanwezigheid van de Meester worden uit
gevoerd.

De Ie statbetovering: Als deze betovering lukt,
helpt de staf de tovenaar bij het sparen van toe
komstige astraalpunten. De tovenaar mag dan bij
iedere betovering twee punten minder van de ASP
aftrekken dan hij normaal had moeten doen.
Voorbeeld: de tovenaar wil zich de komende drie
ronden onzichtbaar maken. Daarvoor moet hij 6
ASP investeren. Maar omdat hij nu een toverstaf
heeft met de Ie betovering, kost het hem maar 4
ASP. Omdat de Ie stafbetovering moet lukken,
moet de tovenaar de scores van zijn slimheid en
zijn charisma bij elkaar optellen. Dan gooit hij
twee keer de twintigzijdige dobbelsteen en telt het
aantal ogen bij elkaar op. De som mag hoogstens
de waarde hebben van die van de eigenschap
scores. De betovering kost 7 ASP, een eenmalige
investering, die nog heel wat rente zal opleveren.
Voor het begin van het avontuur vertelt de tove
naar aan de Meester dat hij een toverformule met
de staf wil proberen. Hij legt dan de gecombi
neerde proeven van slimheid en charisma af. Daar
na trekt hij 7 ASP van zijn astraIe energie af. Dat
doet hij ook als de toverformule met de staf mis
lukt.
Als dat het geval is kan de tovenaar pas voor het

begin van het volgende avontuur zijn geluk op
nieuw beproeven.

De 2e statbetovering: Als deze betovering succes
heeft kan de tovenaar naar believen zijn staf ver
anderen in een fakkel die nooit uitgaat. Om de 2e
stafbetovering te laten lukken, moet de tovenaar
weer twee keer met de twintigzijdige dobbelsteen
gooien. Deze keer moet hij een 3 aan het resultaat
toevoegen. Ook deze keer mag het gezamenlijke
resultaat niet hoger zijn dan de som van de slim
heid- en charismascores. De betovering kost 5
ASP.

De 3e stafbetovering: Als deze betovering lukt
mag de tovenaar de staf veranderen in een 10 me
ter lang touw, dat zich, als het in de lucht wordt
gegooid, vanzelf om een haak of iets dergelijks
heen knoopt. Opdat de 3e betovering lukt, gooit
de tovenaar twee keer met de twintigzijdige dob
belsteen en voegt aan het resultaat een 5 toe . Weer
mag de som niet hoger zijn dan de som van de
beide eigenschapscores. De betovering kost 7
ASP.

De 4e en de 5e statbetovering: Hiermee kan men
de staf in een vlammend zwaard veranderen, maar
dat is slechts voorbehouden aan tovenaars van ten
minste de 5e graad. Daarom komt deze staf pas
veellater in Het Oog des Meesters ter sprake.
Belangrijk: deze stafbetoveringen kunnen slechts
in de hierboven beschreven volgorde plaatsvinden.
Een tovenaar kan pas aan de 3e beginnen als de Ie
en de 2e zijn gelukt.
Als een stri jder, een elf of een dwerg ooit in het
bezit komt van een toverstaf, dan kunnen ze de
toverkracht ervan niet benutten; zij kunnen hem
wei als gewone knuppel gebruiken. Maar er zijn in
Avonturie nog genoeg magische voorwerpen waar
over iedereen kan beschikken (be halve het zwarte
oog). Dat zijn voorwerpen die ooit door een mach-
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tige tovenaar met kracht zijn 'opgeladen' en er nu
op wachten hun krachten te ontplooien. Zij kun
nen in de schatkamer van een draak zijn verbor
gen , in de schatkist van een dwergenkoning of zo
maar in een duistere hoek van een goblinbouwsel.
Soms worden ze ook wei eens geveild op een van
de Avonturijnse bazaars, maar de prijzen zijn dan
verschrikkelijk hoog.

Een kort woord tot de Meester van het spel: ga niet
al te verkwistend om met magische gevonden voor
werpen. De helden mogen best eens af en toe een
magische geneeskrachtige drank vinden, waarmee
ze hun krachten weer wat op peil kunnen brengen,
maar andere magische gebruiksvoorwerpen kun
nen door hun bovennatuurlijke krachten het spel
verloop danig in de war brengen, omdat ze in staat
zijn veeI taken van de heiden te verlichten. De
meeste magische voorwerpen verliezen hun kracht
nadat ze een keer gebruikt zijn, Dat betekent niet
dat ze daardoor geheel waardeloos zijn geworden ,

want ook de pure waarde aan materiaal en de vaak
kunstige manier waarop ze gemaakt zijn, zijn van
belang. Als een held dus een tweedehands magisch
voorwerp op de markt wil verkopen, zal dat hem
duur komen te staan.
Een Avonturijnse sage vertelt ons trouwens over
een 'Donkere Bron' waarvan het water uit de zui
verste astrale energie zou bestaan. Als elfen en
tovenaars van dit water drinken, zou hun energie
weer omhoog gaan en als men water over ge
bruikte magische voorwerpen zou sprenkelen, dan
zouden deze hun toverkracht weer terugkrijgen.
Waar die bron is, vertelt het verhaal jammer ge
noeg niet, maar misschien lukt het ooit een van uw
heIden om de 'Donkere Bron' op te sporen.
Om de verborgen toverkracht van eeri voorwerp te
ontdekken, moet men het aanraken. Dan pas be
speurt men de kracht. Men moet het niet zo maar
gaan uitproberen, want dan raakt de kracht voor
tijdig uitgeput.

MAGISCHE WERKTUIGEN

1. Het zwarte oog: magische voorwerpen die
slechts door tovenaars en elfen gebruikt kunnen
worden. Zij zien eruit als zwartglimmende kogels
ter grootte van een kinderhoofd. Hoewel zwarte
ogen tot de beweeglijke benodigdheden behoren,
zijn ze in werkelijkheid onbeweeglijk, omdat ze
door een toverspreuk op hun plaats blijven staan.
Als een magier over de kogel wrijft en daarbij aan
een bepaalde plaats of persoon denkt, dan geeft
het zwarte oog licht en verschijnt het gewenste
beeld. Een spelronde zijn de helden in staat te
bekijken wat zich op een bepaalde plaats afspeelt :
dan wordt de kogel weer zwart en hij kan pas na
twintig spelronden opnieuw worden geactiveerd. -

2. De geneeskrachtige drank: een magische ge
neeskrachtige drank wordt meestal bewaard in
mooi versierde glazen- of edelmetalen flesjes. De
drank heeft het vermogen verloren gegane levens
punten terug te geven. Een held kan echter door
het nuttigen ervan zijn levensenergie nooit boven
de oorspronkelijke score verhogen; hij kan hoog
stens het getal bereiken dat voor het begin van het
avontuur op het Document van de Kracht werd
genoteerd. Hoe sterk de drank is-dat betekent
hoeveel levenspunten hij teruggeeft-en hoeveel
doses er in het flesje zitten , bepaalt de Meester.

3. De magische broodzak en de magische water
zak: deze twee voorwerpen zien emit als nonnale
gebruiksvoorwerpen. Hun magische vennogens
bestaan emit dat zij zich iedere avond vullen met
proviand en water voor drie tot vijf heiden. De
voorwerpen worden geactiveerd door de bevelen:
'Zak, geeft mij (ons) voedsel!' en 'Zak, geef mij
(ons) water!'
Als de heIden de beide zakken gebruiken in een
omgeving waar genoeg water en voedsel te vinden
is, dan worden de magische vermogens van de zak
ken onherroepelijk minder.

4. De krachtgordel: een krachtgordel heeft het
vermogen de lichaamskracht van de drager ervan
voor enige tijd op te vijzelen. Een held, die een
krachtgordel gewonnen of gevonden heeft, kan het
uit bronzen plaatjes bestaande voorwerp echter
omdoen zonder bang te hoeven zijn dat de magi
sche energie vroegtijdig wordt opgebruikt. Want
de krachtgordel wordt pas geactiveerd bij de woor
den: 'Gordel, maak me sterk!' Daarna verhoogt de
gordel, voor de duur van een gevechts- of een spel
ronde de lichaamskracht van zijn bezitter met 7
punten, ook als die daardoor op een score van bo
yen de twintig ZOU komen. Als dat gebeurd is ver
liest de gordel zijn kracht.
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aanval: 9 (5)
afweer: 7 (4)

5. De magische ring: wie een keer een magische
ring zou vinden, zou hem zeker meteen herken
nen, want de edelstenen, waarmee het gouden
kleinood is bezet, flonkeren met een bijna hypno
tisch vuur. Om de ring te activeren, moet hij aan
de vinger gestoken worden en dan drie keer ge
draaid.
Dan lijkt de drager ervan voor alle andere creatu
ren van bovenaardse schoonheid en aantrekkings
kracht te zijn. De werking houdt 7 spelronden aan .
In die tijd kan de drager van de ring alle monsters
inpalmen en zijn alle proeven van charisma over
bodig.

6. De toversleutel: toversleutels worden gemaakt
van dwergengoud, het kostbaarste aller metalen.
Met een toversleutel kan elke deur (ook een ma
gische) worden geopend. Jammer genoeg kan de
sleutel maar een keer worden gebruikt, want als hij
eenmaal in het slot zit, laat hij zich er niet meer
uithalen.

7. De toverspiegel: hoewel de toverspiegel er niet
veel anders uitziet dan een gewone handspiegel,
behoort hij toch tot de merkwaardigste, magische
voorwerpen in Avonturie. De toverspiegel heeft
namelijk het vermogen vragen te beantwoorden;
men hoeft er alleen maar in te kijken en de vraag te
formuleren. Maar! De spiegel beantwoordt alleen
vragen die in rijmvorm worden gesteld en die hij
met ja of nee kan beantwoorden. Andere woorden
kent hij namelijk niet. De toverspiegel geeft in de
regel maar een informatie, daama wordt hij dof en
blijft hij voor eeuwig stom.

8. De wapenbalsem: de kroesjes uit roze- of olij
venhout met daarin de kruidig geurende wapenbal
sem zijn in Avonturie fel begeerde rariteiten. De
balsem heeft het vermogen een gebroken wapen
weer te hersteUen en zo goed als nieuw te maken.
Het met de balsem behandelde wapen is bovendien
z6 hard dat het voor de duur van een avontuur
onbreekbaar is. Als men wat wapenbalsem op een
intact wapen smeert, dan kan men daarmee voor
de duur van een avontuur 1 trefpunt meer per klap
halen.
Voorbeeld: een sabel, trefpunten 1D + 3, die met
de magische balsem is behandeld, heeft voor de
rest van het avontuur de trefpunten 1D + 4. De
kroesjes met wapenbalsem zijn meestal zo klein
dat er maar eerr wapen mee behandeld kan wor
den. Nadere informatie over de hoeveelheid bal
sem, kan alleen de Meester geven. :

9. De tovergiften: dit zijn vloeistoffen, die als wa
pengift de tegenstrijder schade moeten berokke
nen. AIle tovergiften worden op dezelfde manier
gebruikt: de held druppelt wat van de vloeistof op
zijn wapen. Ais het hem lukt tijdens het gevecht
zijn tegenstander tenminste een strafpunt toe te
dienen, dan wordt het gif geactiveerd en begint
meteen te werken. De werking hangt af van het
soort gif en duurt of 7 spel- of 7 gevechtsronden.
Er zijn drie verschillende soorten gif:
a. slaapgif Dit vergif laat de tegenstander voor 7
spelronden in diepe slaap vallen. Als de held of de
heiden proberen hun slachtoffer in die tijd af te
maken, dan ontwaakt het bij de eerste klap.
b. angstgif. Dit veroorzaakt zo'n paniek bij de
tegenstander dat hij 7 spelronden lang voor alles en
iedereen op de vlucht slaat, of het nu vriend of
vijand is.
c. halfgif Dit gif halveert de scores van moed, be
veiliging wapenrusting, aanval, afweer en tref
punten van het slachtoffer gedurende zeven ge
vechtsronden. Het gif heeft geen effect op de le
vensenergie of de monsterklasse. De trefpunten
moeten voor het halveren worden gegooid. Alle
oneven getallen worden afgerond.
Voorbeeld ork (de door het gif verminderde scores
staan tussen haakjes):
moed: 8(4)
levensenergie: 15
beveiliging

wapenrusting: 2(1) trefpunten: 1D + 4*
* Als de ork bijvoorbeeld een 4 gooit, dan bereikt
hij geen 8, maar 4 trefpunten.

10. De magische elixers: in tegenstelling tot de to
vergiften zijn deze elixers bestemd voor inwendig
gebruik en zij helpen degene die ervan drinkt.
Er zijn zes verschillende elixers. :
1. slimheidselixer 4. krachtelixer
2. moedelixer - 5. behendigheidselixer
3. charisma-elixer 6. veranderingselixer

De magische kracht van het elixer treedt in wer
king als ervan gedronken wordt. De werking houdt
7 spelronden aan. De elixers 1 tot 5 verhogen die
bepaalde scores van de held met 7 punten. Het
veranderingselixer verandert degene die _ervan
drinkt in een schattig knaagdiertje, Als hulp bij het
gevecht is dit elixer onbruikbaar, omdat de licha
melijkeverrnogens vandegene die veranderd is de
zelfde zijn als van degene wiens gedaante hij heeft
aangenomen. Maar bij het onderzoeken van holen
bewijst dit laatste elixer goede diensten.
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ZES AVONTURIJNSE
MONSTERS

ij hebben at iets gehoord over
de helden van Het Oog des
Meesters; we weten hoe ze ont
staan zijn, Roe ze zich ontwik
kelen, welke bijzondere be

gaafdheden ze bezitten en welke magische formu
les ze beheersen. Maar over bet alledaagse leven
van de held hebben we nog niet veel gehoord. Wat
doet een held als hij niet in Het Zwarte Everzwijn
gezellig met z'n vrienden een biertje zit te drinken?
Hij gaat Of' avontuur. Hij bezorgt gestolen ge
schriften tersg aan de koning, hij verkent onder
aardse kerkers, bevrijdt ontvoerde prinsessen of
probeert tovenaar Morgui in. de val te lokken. Bij
al deze ondememingen kaft IMj~ Mn·of meer
dere monsters tegen bet lijf lepeR, want waar
ploertenstreken worden uitgehaald, is vast en ze
ker ook kwalijk gespuis aanwezig.
Wij stellen u nu zes monsters voor. Ieder monster
wordt eerst in z'n algerseeaheid beschreven. Aan
het eind wordea t~lid~t8tgen gegeven op de rot
van het ftIl6Mter iA het spel en als laat6te zijn de
gevechtsscores van de gecillochten aan de beurt. Een
belangrijk punt: alles wat wij over de eigenschap
pen van ,d.e_monsters vefi:&llen is subjectief, Wij
2ijA Qeer jarenlange stucMes in het Schemerwoud
tet de conclusie gekomen dat een oger afzichteli j
ker is dan eea trol, rna. aI& u een andere mening
bent toegedaan-misschieH heeft u andere erva
ringen met dit soort-s-daa geeft u uw monsters een
andere rol. Wat hien over "de goblin staat, is niet
goblin-wet or. 1, maar meer een tip voor uw spel.
Als u een sterkere of een zwakkere ork gebruikt,
dan verandert u eenvoudig de scores. Maar ga
daarbij behoedzaam te werk, zodat u geen onbe
dwingbare monsters en ook geen 'voer voor hei
den' schept. Het beste is om een paar schijnge-

vechten met een nieuw monster te voeren voor u
het in uw spel brengt. (In de doos 'De Instrumen
ten van de Meester' vindt u nog veel meer gevaar
lijke monsters.)

TOELICHTINGEN BU DE
MONSTERBESCHIWVING~N

Tot de scores van de monsters ~hoort ook de
monsterklasse. Dit is eea score, cBe de algemene
macht en het gevaar van een monster aangeeft.
Wie een monster verslaat of overmeestert, krijgt
voor deze daad net zoveel avontuurpunten, als
de monsterklasse heeft. Wie een goblin (monster
klasse 5) gevangen neemt of doodt, kri jgt dus 5 AP .
Onder trefpunten is aangegeven hoeveel TP een
monster kan behalen. Een paar op mensen gelij
kende monsters gebruiken wapens bij een gevecht,
wapens die ook door mensen kunnen worden ge
bruikt en die in de wapentabel zijn opgenomen.
Andere wapens, bijvoorbeeld de knots van een
oger zijn zo onhandelbaar dat een mens er niets
mee kan beginnen. De trefpuntinformatie vertelt
aileen hoeveel TP het bepaalde monster met zijn
wapen kan behaten. Ais een mens het wapen van
een monster te pakken krijgt, moet de spelmeester
besl1ssen welke score het wapen voor de mense
lijke held heeft.
Voorbeeld: orks gebruiken graag sabels in eenge
vecht. Bij de orkbeschrijving staat dat een gemid
delde ork 1 D + 4 TP kan behalen. Als nu een held
een ork overwint en hem diens sabel afhandig
maakt, dan kan de mens met de sabel slechts zo
veel TP halen, als er in de wapentabel voor het
wapen zijn aangegeven: 1 D + 3. De Meester kan
echter ook beslissen dat het wapen van de ork der
mate ongeschikt is voor een mens dat er maar 1D
+ 2 TP mee te behalen is.
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DEORK

aaaval: ~
afweer:7

ORKEN , TWEEBENIGE MONSTERS MET EEN MENSELIJK

uiterlijk, zijn verwant aan de goblins, maar ze zijn
veel groter en gevaarlijker. De gemiddelde ork is
maar matig intelligent, hij heeft brede gespierde
schouders, een korte hals, een aflopend voorhoofd
en een dikke, blauwzwarte tot donkerbruine beha
ring. De onderste hoektanden staan net als bij een
zwijn naar voren. Vrouwelijke orken hebben een
Iichtere lichaamsbouw en geen haar op hun bors
ten. Hoewel ze geen kleding nodig hebben, steken
ze zich graag in bontgekleurde stoffen. Ze vechten
het liefste met de kromme sabel.
De van huis uit wantrouwige orken leven in stam
men of hordes. Hun verspreidingsgebied strekt
zich uit over heel Avonturie. Zij leven zowel bo
vengronds als ook in onderaardse holsystemen. Zij
houden niet van daglicht, daarom zal men ze maar
zelden na het middaguur in de vrije natuur tegen
komen. Orken gebruiken aile wapens, gereed
schappen en uitrustingen die de mensen ook ge
bruiken. Omdat ze niet de begaafdheid hebben
deze dingen zelf te vervaardigen, zijn ze er steeds
naar op jaoht. Een heW me in kaRdea van een ork
Yak, en Sie .Met Meleen W€H'tk Reergesiagea, IB6et
er rekening JRee Itottden dat hij leuedijk en ~W'
Hjt llitgekleee wonk. Er is Riets eat een horde
orken niet ku ge{,nt!ken.

elk ill ..,.t: De Meester moet de orken als
eeavoadige, Maar list~ meHsen leiden. Ze kun
Ren van wapens en llitIlJStiB~en worden voorzien,
maar niet van magische voorwerpen, OtDdat ze
bang zijn voor tovenarij. De doorsnee-ork is min-

der behendig dan een mens, maar wei sterker. De
beveiliging wapenrusting moet niet te hoog ge
waan!eerd worden, om6at l1te orken Ratll\1rti~

slechts zeklen een hoogwaardtge lIitrU6tmg 00it
zullen maken.

De scores:
mood: 8
leveasenergie: 15
beveiliag

wapenrustiag: 2 trefpunten: 1D + 4
monsterklasse: 8

DE GOBLIN

GOilLINS ZIJN TWEEBENIGE CREATUREN MET EEN AF

zichtelijk, aapachtig uiterlijk. Vanwege de vooruit
stekende kaakpartij lijkt hun schedel op die van
een baviaan. Mannelijke en vrouwelijke exempla
ren zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden.
Ze bereiken beiden een lengte van ongeveer 1,50
meter en hebben een dunne, pluizige beharing die
roodachtig tot grijsbruin is. Omdat hun dunne vel
hen niet genoeg beschenning biedt, steken ze zich
graag in slonzige, buitgemaakte kledingstukken.
Goblins zijn geniepig, dom en laf-een bijzonder

onaangename combinatie van karaktereigenschap
pen. Ze leven met elkaar in grote hordes en WORen
in verlaten huizen, rWReS en holsystemen omdat ze
te lui zijn om voor zichzelf iets te bouwen.
Een goblin zal ieder verschil van mening uit de weg
gaan. Zodra zij echter de ovennacht hebben, moet
er rekening met hen worden gehouden, Goblins
hebben altijd honger en zijn minstens zo geinteres
seerd in de proviand van de heiden als in hun
wapens.
Tijdens een gevecht maakt de goblin gebruik van



aanval: 7
afweer:6
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knotsen of bijlen, maar hij weet ook goed om te
gaan met andere Avonturijnse wapens.

De goblin in het spel: Zijn lafheid is de meest in
het oog springende karaktereigenschap van de go
blin . Geen enkel ander monster is zo snel bang te
maken met bedreigingen. Maar men moet een go
blin nooit onderschatten, zodra hij de kans ziet,
slaat hij geniepig toe.

De scores:
moed: 5
levensenergie: 12
beveiliging

wapenrusting: 2 trefpunten: 1D + 2
monsterklasse: 5

DEOGER

aanval: 6
afweer:5

WIE EEN KEER EEN VRAATZUCHTlGE, NAAKTE, WOE

dende oger is tegengekomen, zal deze ontmoeting
niet gauw vergeten-als hij het tenminste over
leeft. Zowel mannelijke als vrouwelijke ogers kun
nen makkelijk meer dan 3 meter groot worden .
Lichaamsbouw en gelaatsuitdrukking doen aan een
Neandertaler denken.
Opvallend zijn de kleine, spitse, messcherpe snij
tanden. Omdat ogers de zon mijden is hun onbe
haarde vellijkbleek. Ze vinden het prettig om hun

lichaam met reuzel in te smeren en zij dragen hoog
stens een lendendoek. De typische ranzige geur die
een oger afscheidt, kan met de neus van een elf op
een afstand van 10 meter worden waargenomen.
Ogers leven meestal aileen, slechts af en toe komt
men een ogervrouw met twee of drie jonge ogers
tegen. Zij zijn de enig echte vleeseters onder de op
de mens lijkende monsters en het lievelingseten
van dit lekkerbekkende monster is dan ook - men
senvlees!! Soms gaan ze een verbond aan met
orken of goblins, maar aileen als er kans is op een
smakelijke maaltijd.
Waar het wapens betreft, geeft de oger de voor
keur aan de zware, van steensplinters voorziene,
knots, die hij met weinig behendigheid, maar met
veel kracht, hanteert. Er zijn niet erg veeI ogers,
maar ze zijn in heel Avonturie te vinden in scha
duwrijke en onderaardse gangen.

De oger in het spel: Zijn gedrag lijkt op dat van
een uitgehongerd roofdier. Het heeft weinig zin
met een oger te onderhandelen of hem vriendelijk
tegemoet te treden. Heiden die een oger tegenko
men staan maar twee mogelijkheden open: aanval
len of hals over kop vluchten, waarbij wei bedacht
moet worden dat de oger sneller is dan een mens.

De scores:
moed: 22
levensenergie: 40
beveiliging

wapenrusting: 3 trefpunten: 2 D + 4
monsterklasse: 18
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DETROL

aanval: 8
afweer:8

TROLLEN NEMEN EEN TUSSENPOSITIE IN TUSSEN REU

zen en mensen. Ze worden tot 4 meter groot en
hebben een uiterst grove lichaamsbouw. Hun grijs
bruine, leerachtige huid kan bij ouderdom zeer
dik, bijna schorsig worden. Trollen hullen zich
graag in dierevellen; hun grijze, vervilte hoofd- en
baardharen vallen vaak tot over de schouders. Ze
wonen het liefst in holen, maar ook wei in dichte
bossen of onder bruggen. Ze leiden een eenzelvig
bestaan, zijn vaak uit hun humeur en neigen tot
zwaarmoedigheid. Het schijnt dat trollen op latere
leeftijd-tussen hun 170ste en hun 230ste jaar
-een zeker gevoel voor humor ontwikkelen en
zich kunnen vermaken met grove grappen. Maar
zelfs een goedgeluimde trol moet men met de
uiterste voorzichtigheid tegemoettreden.
VeeI trollen zijn gek op zoetigheid, sommigen hou
den van muziek of verzamelen waardevolle voor
werpen en kostbare miniaturen. Onder alle mon
sters die wij aan u voorstellen, is de trol de enige
met wie te onderhandelen is. Zij zijn intelligent
genoeg om een verstandig argument te volgen.
Aan de andere kant zijn ze bijzonder stijfkoppig
en moeilijk van een eenmaal ingenomen standpunt
af te brengen. Medelijden is voor de trol een vies
woord.
Net zoals de elfen en de dwergen, behoren ook de
trollen tot een heel oud ras, maar zij bezitten niet
hun aanpassingsvennogen. Omdat op de tien man
nelijke trollen maar een vrouwelijke voorkomt,
wordt deze monstersoort door uitsterven bedreigd.
Als u ooit door een trol wordt verslagen, troost u
zich er dan mee, dat dit geen alledaags gebeuren is.
Deze troost zult u bitter nodig hebben, want een
trol biedt tijdens een gevecht een angstaanjaFoae
aanblik. Zijn lievelingswapen is een kole88ale
houthakkersbijl. Overigens: het heeft geen enkde
zin met een trol te onderhandelen als hij u betrapt
bij het stelen van zijn schat.

De fro) in het spel: Trollen zijn niet onintelligent
en niet makkelijk bij de neus te nemen. Een be
hendige held kan wellicht hun 'lekkere trek' benut
ten. Ais Meester moet u de trol niet al te vaak
inzetten omdat deze onbehouwen soort tot de ge
vaarlijkste monsters in Avonturie behoort.

De scores:
moed: 25
levensenergie: se
beveiliging

wapenrusting: 3 trefpuntea: 3 D
IBORSterklasse: 30

DE KOBOLD

OVER KOBOLDS IS HELAAS WEINIG BEKEND. Hu IS ER

in veel verschijningsvormen. Het meest kaa men
de holen- of woudkobolds tegenkomen, die te her
kennen zijn aan hun grijsbleke, maar soms eok
blauwachtige huidskleur. Deze soort lijkt in pes-

tuur en properties Of> een vierjarig kind; de ronde
gezichten zijn echter oud en gerimpeld, met een
kleine smaHe neus en opvallende, helderrode
ogen, Helem- en woudkobohts treden het meest in
groepen oJ', terwijl andere soerten, bijv00fbeeid
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aanval: 16
afweer:4

de haard-, keuken-, of schoorsteenkobolds, meest
al aileen leven. Omdat ons niets over vrouwelijke
koboIds bekend is, zal de vraag over de vermenig
vuldiging wei altijd open blijven. Zij zijn niet ge
speend van gevoel voor humor, maar dat is vaak

leedvermaak. Vee I kobolds zijn een beetje met
hekserij vertrouwd, maar die kennis benutten zij
slechts om verwarring te stichten.
Ais uw zwaard eens op een belangrijk moment in
de schede blijft steken, kunt u gevoeglijk aanne
men dat dat het werk van een kobold is. Kobolds
zijn altijd bereid mee te doen met schurkenstre
ken, als het hen maar wat opbrengt, d.w.z. als ze
maar een paar goudstukken kunnen opstrijken en
als ze de heiden hebben kunnen treiteren.

De kobold in bet spel: Kobolds zijn slim genoeg
zich niet tot een gevecht met een held te laten
verleiden. Zij stellen zich pas in uiterste noodzaak
met hun dolk te weer. Als Meester zou u de kobold
moeten inzetten zoals in het avontuur van 'Sil
vana's bevrijding', als arglistig, moeilijk te begrij
pen, toverkundig ceatuur.

De scores:
moed: 10
levensenergie: 20
beveiliging

wapenrusting: 1 trefpunten: 1D
monsterklasse: 15

DE HAZELDRAAK

HAZELDItAKEN ZJJN VEltRE FAMILIELEDEN VAN DE

draken. Het verscMl is echter "at de temperatvur
vae het bioed Vafl eea hzekkaak maar ~ °C be
dra~ eft QaafmR kllftRefl ze met hun l'Iaftf zwavel
stift'ketuie adeM, die zij met stoten Mit de neusgasen
blazen, ook Diet bijzoRder veel schade a&Michteft,
maar wei aile koboIds en kabouters laten schrik
ken. Elfen, die een fijne neus hebben, vermijden
elke ontmoeting met een hazeldraak. Zij kunnen
de aanwezigheid van dit monster al op een afstand
van vijftig meter rnken. Hazeldraken worden 3 a4
meter lang. De logge, worstachtige romp wordt
door zes tot acht korte pootjes gedragen en gaat
zonder verleagstuk over in de hals en de staart. De
huid is Ret zo scaubbig als van een 'echte' draak en
grijsbruin van kleur. Tussen de schabben groeit
roodachtig, borstelig haar. De kop van een hazel
draak lijkt op die van een krokodil, de neusgaten
zijn heel groot; de ogen daarentegen heel klein en
door rimpels en huidplooien omgeven. Hazeldra
ken wonen overal waar holen, nissen of verlaten
bouwsels zijn. Meestalleiden ze een eenzelvig be
staan, maar kort na de paringstijd (dus iedere

13 jaar) ziet fBeD af en toe eea vrouwtje Met drie
~ieflde ~n-eeJl. verschrikkelijke aaa
Wile! ill te8CMle~ tot de aBaere draken zijn Ita
2cWraken niet plaatsgeboRdeH en gaan graag op
jadN aaar scsanen. Maar OMdatze zo weinig iatel
&;;gent zija, vergeten ze altijd waar ze de veroverde
schat hebben verstopt en leggen steeds nieuwe
schatkamers aan.
Hazeldraken zijn vleeseters: zij houden zowel van
aas als van mensenvlees.

De baze"'_ in bet lipeI: De Meester moet de
hazeklraak als een gevaarlijk monster voorstellen.
Elfen doen niet mee bij een gevecht tegen een ha
zeldraak, omdat ze de stank niet kunnen verdra
gen-ze gaan dus uit de wind staan.
Als heiden zwervead door het bos trekken, kun
nen ze op verlaten schatkamers van een hazeldraak
stuiten, maar die bevatten vaak weinig waardevols .
De Meester moet bij een held die wapens of geld
uit een hazelschatkamer bij zich heeft, 2 of 3 pun
ten van zijn charismascore aftrekken vanwege de
verschrikkelijke stank die de spullen verspreiden.

I,
;'
I
I
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I Tussen twee avonturen door vervliegt de lucht en
kan de charismascore weer omhoog.
Een hazeldraak beschikt over een paar lichame
lijke wapens: klauwen, staart en gebit. Daarom
kan hij in een gevechtsronde tot twee keer aanval
len , maar niet met aile drie de wapens tegelijker
tijd.

De scores:
moed: 20 aanval: 7
levensenergie: 50 afweer: 5
beveiliging

wapenrusting: 4 trefpunten: klauwen:
1D; gebit: 2 D;
staart: 1D

monsterklasse: 50

r
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