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HET OOG DES MEESTERS

--

et Oog des Meesters is een fantasy-rollenspel. Rollenspel betekent: u-de
speler-schept op papier een held en
u speelt de rol van die held in een
fantasie-avontuur. Fantasie, omdat
Het Oog 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 Avontuur. Al
lezend wordt u dan met de beginselen vertrouwd
gemaakt. Na een paar spannende bladzi jden bent
u zover dat u, zonder medespelers, uw eerste avontuur kunt beleven. En dan zult u beseffen dat Het
Oog des Meesters een hele nieuwe spelwereld voor
u heeft geopend, de wereld van de fantasie.
Pas dan is Het Boek van de Regels voor u interessant. Om u vertrouwd te rnaken met die nieuwe
wereld, Avonturie, en om u met een nieuwe rnamer. van spelen te laten kennismaken, is er meer
nodig dan slechts een paar korte spelregels. Maar,
wees vooral met bang! Uw intrede in de wereld van
Het Oog des Meesters zal heel gladjes verlopen.
Stap voor stap zult u van de regels op de hoogte
worden gebracht.

Als u voorlopig alleen als speler wilt meedoen aan
een Oog des Meesters-spel, d.w.z. dat u een van de
heIden leidt, dan heeft u maar een gedeelte van de
regels ~odig. Maar als u als Meester een groep
heIden In een avontuur wilt leiden, dan spreekt het
vanzelf dat u alle regels kent. En om u, als Meester, de pasverworven kennis ook in praktijk te laten brengen, hebben wij in Het Boek van Avontuur
een avontuur speciaal voor beginners geschreven.
Bestudeer het, nodig een paar vrienden uit en al
gauw zult u uw eerste Oog 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
WI] 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 omgevlng) dan kunt u schrijven naar:
Het Oog des Meesters
Postbus 2073
3500 GB Utrecht
Nederland
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HETVERHAAL
STELT U ZICH EENS VOOR DAT IEMAND U HET VOLGENDE

verhaal vertelt:

Op de plek waar de Grote Rivier uitmondt in de
Zee van de Zeven Winden, ligt, ten noorden van
de drassige delta's, Havena, de sprookjesachtige havenstad. Vroeger voeren van hieruit
snelle zeilschepen naar het Gouden Land en
keerden volbeladen terug. Enorme schatten
werden op de kades van Havena uitgeladen en
een aanzienlijk deel van die rijkdommen bleef
binnen de stadsmuren. AI spoedig werd er in
het hele land gefluisterd dat de straten van
Havena met goud geplaveid zouden zijn, een
gerucht dat vele duistere figuren naar de stad
lokte.
Het is mogelijk dat het aan die lelijke schurken
lag of aan een aardbeving, waarbij de haven
van de stad voor eeuwig in de golven verzonk,
maar feit is dat de trotse stad sneller verlepte
dan dat ze was opgekomen. De kooplieden

deden andere havens aan en de houten kranen
op de kademuren stonden stil en gingen over in
verrotting. Van de vroegere rijkdom was al
spoedig niets meer te bespeuren; slechts het
kwalijke gespuis was in Havena overgebleven ...
Dit is dus de stad waar het verhaal begint. De
klok heeft zojuist middernacht geslagen en atleen de maan verlicht de nauwe stegen onder
bij de haven. Uit zee waait een zoute wind die
de duffe, bedorven lucht, die hier anders hangt,
verdrijft. Er is geen mens te zien, want iemand
die goed bij zijn verstand is, hoedt zich er wei
voor om na het invallen van de nacht het havenkwartier te betreden.
Rond deze tijd zijn de straten van Havena het
domein van de dikke, behaarde ratten, die brutaal van de ene vuilnishoop naar de andere
glippen, om in aile rust naar beschimmeld
brood, groenteafval en andere lekkernijen te
zoeken.
Plotseling heft een oud, vet mannetje zijn kop,
want er klinken zware voetstappen door de
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nacht. 'Nou moet je die lummel eens horen! Dat
moet een vreemdeling zijn,' zou deze logge
knager waarschijnlijk tegen zijn makkers hebben gezegd, als ratten spreken konden. Nu
stoot hij alieen een weerzinwekkend gesis uit
en trekt zich tegen zijn zin terug in de schaduw
van een poort.
De jonge Alrik-een goed uitziende jongeman
met zwart haar en brede schouders-die kort
daarna met slepende tred langs de vuilnishopen loopt, is inderdaad vreemd in Havena.
Voor het eerst heeft hij zijn geboortedorp verlaten en is naar de stad getrokken, om wat van
de wereld te zien en avonturen te beleven.
Maar de eerste dag in Havena was enkel een
teleurstelling voor de ondernemende jongeman geworden. De kapiteins van de boten die
in de haven lagen, wilden hem niet hebben; de
waard van De Gouden Draak kon geen loopjongen gebruiken, en ook de reizende kooplui
wilden hem niet als bewaker in dienst nemen.
Wat zouden ze ook met een jongen aanmoeten,
die zich niet eens een eigen zwaard kon veroorloven, nog afgezien van het feit of hij ermee
kon omgaan.
Een slaapplaats in De Gouden Draak kon Alrik
niet betalen en naar een goedkoper onderkomen had hij tevergeefs gezocht. Zo loopt hij nu
doelioos door de verlaten stegen. Ergens moet
er toch een slaapplaats zijn te vinden!
Op een van de straathoeken blijft Alrik aarzelend staan; de ene steeg ziet er net zo donker
en onvriendelijk uit als de andere. Zijn blik
wordt door een lichtgeverfd huis getrokken,
dat aan het eind van een smalle straat, die naar
de haven loopt, staat. Tussen alie halfvergane
houten keten doet het goedverzorgde grote
huis een beetje onwerkelijk aan. Alrik wil het
net wat nader bekijken als hij een beweging bij
de deur waarneemt. Twee donkere gedaantes
proberen kennelijk het slot van de deur te forceren. Alrik hoort duidelijk iets kraken en dan
gaat de deur naar binnen open. Een van de
schurken tilt plotseling zijn hoofd op en het
maanlicht beschijnt een aapachtig gezicht.
Alrik krimpt onwillekeurig in elkaar. Zo'n wezen
-half mens, half dier-heeft hij nog nooit gezien!
Blijkbaar heeft het afstotelijke wezen hem niet
opgemerkt, want nadat het nog een keer onderzoekend om zich heen heeft gekeken, voigt
het zijn metgezel het witte huis binnen.
De nieuwsgierigheid van Alrik is opgewekt-

zijn teleursteliing en vermoeidheid zijn als
sneeuw voor de zon verdwenen. Het ziet er
naar uit dat zojuist zijn eerste avontuur is begonnen. Voorzichtig sluipt hij dichter naar het
huis toe. Als hij nog maar nauwelijks de helft
van de afstand heeft afgelegd, ziet hij een flakkerend licht dat door een raam, rechts van de
huisdeur, schijnt. Op de tegenoverliggende
muur verschijnt een helder verlicht vierkant
waarin een gebukte schaduw is te zien.
In de nachtelijke stilte zijn duidelijk gedempte
geluiden te horen die uit het huis komen. At en
toe valien er voorwerpen op de vloer. De geluiden gaan vergezeld van een eindeloze stroom
vloeken, die Alrik, als hij naderbij komt, steeds
duidelijker kan verstaan.
'... Dat verdomde ding moet hier toch ergens
liggen! Oh Grijsbaard, ploert van een kapitein!
Waar heb je het verstopt?! De duivel zal je kielhalen! Maar ik moet en zal het vinden, dat
zweer ik bi] mijn rechteroog dat ergens in de
Zee van de Zeven Wind en ligt!'
Weer valien er breekbare voorwerpen op de
vloer kapot.
Intussen heeft Alrik het witte huis bereikt. Hij
gaat met zijn rug tegen de muur staan, schuift
wat dichter naar het raam toe en gluurt eindelijk voorzichtig de kamer in.
In het vertrek heerst een gigantische wanorde.
Tafel en stoelen zijn omgegooid, laden zijn uit
kasten getrokken en de inhoud ligt over de
vloer verspreid. De twee boeven graven opgewonden in een kist die tegen de muur staat. Ze
hebben de lamp aangestoken om beter te kunnen zien. Ze houden er kennelijk geen rekening
mee dat ze weleens gestoord zouden kunnen
worden.
Een van de twee schurken is een mens. 'Dat
moet een zeerover zijn!' denkt Alrik bij zichzelf,
hoewel hij nog nooit een piraat in levende lijve
heeft aanschouwd. De man draagt smerige kleren die waarschijnlijk eens blauw zijn geweest
en om zijn lichaam heeft hij een brede rode
sjerp gewikkeld, waarin een breed vleesmes
steekt. Nu richt de man zich op en zijn gezicht
wordt door het licht van de kaarsen beschenen.
Lange slierterige haren hangen tot op zijn
schouders en valien in zijn bleke gezicht. Een
staalblauw oog fonkelt onder een paar zware
wenkbrauwen, het andere wordt door een
zwarte lap bedekt.
Het andere creatuur is nog steeds in de kist aan
het graven en gooit achteloos kledingstukken
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urt zun wambuis: De koele lucht die hij over zijn
voeten voelt.strlJken WIJSt erop dat zijn laarzen
en sokken zun gestolen. Moeizaam draait Alrik
zijn pijnlijke hoofd opzij. Hij moet toezien hoe
Garbatz dichter bij de twee vrouwen kornt, Nu
hebben de au de vrouw en het beeldschone
mersjs met de stralende blauwe ogen geen
kans meer ... '

'Hoe is het tach mogelijk!' onderbreekt u op dit
moment het verhaal. 'Zo stom als die Alrik zich
gedragen heeft had Ik het nooit gedaan! Waaram is hij niet stilletjes de gang ingeslopen am
daarn~ .': .' 'Nou goed,' zegt uw vriend. 'Dan
speel III voor Alrik. Hoe zou jij het dan gedaan
hebben?'

Is het u niet vaak overkomen, dar u in een verhaal
dat u net las, had willen ingrijpen? Stelt u zich eens
voor dat u Siegfried een tip had kunnen geven!
Hoe volledig anders zou het Nibelungenlied er dan
hebben uitgezien!
In Het Oog des Meesters bent u zowel held als
schn jver. U heeft de avonturen zelf in de hand
Uw vriend, de verhalenverteller stelt in dit kieine
t~ssenspel de Meester voor. Achter deze geheimzmrnge naam is echter een volkomen norrnaal
mens verborgen. De Meester is de leider van een
Oog des Meesters-spelavond. Misschien heeft u al
emgszms begrepen wat er bij de taken van de
Meester hoort. Hi j moet het kader van een avontuur verzinnen en er vorrn aan geven. Hij neemt de
rollen .van schu~ken, monsters en andere figuren
voor Zl In rekenmg. Hi j beslist over de algemene
ga~g van zaken en hij geeft een oordeel over geschdpunten. Al met al is dat geen lichte opgave.
Anderzijds . heeft de Meester ook hulpstukken
waarnaar hij kan teruggrijpen en die zullen zijn
Uw aandeel in het spel is dat van speier. Oat betaak verl~chten. (Bijvoorbeeld groepsavonturen als
tekent dat u een held door Avonturie voert en dar
Herberg Het Zwarte Everzwijn' of de schitterende
u
aile beslissingen neemt VOOr deze figuur, die u
doos De Instrumenten van de Meester.)
zelf heeft geschapen.
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Uw aandeel in het spel is dat van speier. Oat betaak verl~chten. (Bijvoorbeeld groepsavonturen als
tekent
dat u een held door Avonturie voert en dar
Herberg Het Zwarte Everzwijn' of de schitterende
u aile beslissingen neemt VOOr deze figuur, die u
doos De Instrumenten van de Meester.)
zelf heeft geschapen.

naar binnen. Maar stop: er is wei lets dat je ziet:
op een afstand van ongeveer twee meter zie je
een streep lieht op de vloer, waarsehijnlijk afkomstig van de kier van een deur.'
Speier: 'Ik loop op handen en voeten tot aan
deze kier en voel daarbij naar onziehtbare hindernissen.'
Meester: 'Je berelkt de deur zonder dat er lets
tussenkomt. Na ongeveer een meter kun je aan
je linkerhand een trapleuning voelen.'
Speier: 'A Is ik bij de deur ben, rieht ik me half
op en kijk door het sleutelgat.'
Meester: 'De stoel waarin de oude vrouw zit en
Eenoog kun je vanaf de deur niet zien. De goblin weI. Hij draait je nu de rug toe.'

Meester: 'Nog een ogenblikje waehten, brave
Alrik. We zullen eerst eens kijken of je dat lukt.
De dobbelsteen zal het antwoord geven.'

/

DE DOBBELSTENEN
WIJ ZIJN NU OP EEN BELANGRIJK PUNT IN IEDER ROL-

lenspel aangeland: de functie van de dobbelstenen.
Rollenspelen doen het zoveel mogelijk zonder vaste regels. Het verloop van het spel komt pas tot z'n
recht (zoals u al gezien heeft) bij de dialoog tussen
de spelleider en de spelers. Gezond verstand, fantasie en algemene ontwikkeling bepalen de acties
van de heiden en die aeries bepalen het verhaal van
de Meester. (Of had u de Meester verteld: Alrik
springt vijf meter omhoog en komt via het dak
weer naar buiten?)
De regels (en de dobbelstenen) worden hoofdzakeIi jk gebruikt, als er beslist moet worden over sueces of mislukking. am de afloop van een gevecht te
berekenen zijn er gevechtsregels nodig, waarin
wordt vastgelegd hoe de vaak ingewikkelde afloop
van zwaard- en vuistgevechten en schotenwisselingen worden omgezet in een systeem van dobbelsteen-duellen. Hierbij spelen veel factoren een rol.
Veel makkelijker is de situatie waarin over het sueces van een eenmansoperatie wordt beslist. Men
heeft dan de zogenaamde proeven nodig-s-een
warp met de twintigzijdige dobbelsteen.
Misschien vindt u het vervelend dat er in het spel
door de dobbelsteen beslissingen worden genomen. Stelt u zich eens voor dat de Meester aile
beslissingen neemt of dat er over iedere onderneming met de Meester gediscussieerd moet worden.
In het eerste geval zullen de spelers het gevoel hebben dat hen onrecht is aangedaan en in het tweede
geval zou het tot eindeloze twisten leiden (en dan

zou er altijd wei iemand zijn die yond dat hij onterecht behandeld werd ... ).
Bovendien is de speler niet geheel hulpeloos aan
de dobbelsteen overgeleverd. Hij kan weliswaar de
resultaten niet beinvloeden, maar hij kan gunstige
voorwaarden scheppen. Alriks paging de deur
open te maken, dient als voorbeeld.
De behendigheid van Alrik is niet voldoende in
deze speciale opgave. Laten we aannemen dar AIriks behendigheidscore 13 is. (Toen de held Alrik
geschapen werd-gedobbeld dus-kwam er bij
'behendigheid' deze score uit.) Alrik gooit nu de
twintigzijdige dobbelsteen. Gooit hij een getal tussen de 1 en de 13, dan heeft hij de proeve van
behendigheid goed doorstaan: de deur gaat geruislaos open. Gooit hi j een 14 of meer, dan is de
proef mislukt: het slot knarst, of het hout kraakt en
de personen in de kamer zijn op hun hoede. Zodra
Alrik een paar avonturen heeft beleefd en ervaring
heeft opgedaan, kan hij zijn behendigheidscore
verhagen. Ais hij nag eens een dergelijke opgave
krijgt kan het zijn dat hi j - bij een behendigheidscore van 15-voor een 1-15 mag dobbelen, opdat
de proef succes heeft. De vooruitzichten voor een
succesvolle proeve van behendigheid zijn beter geworden. Natuurlijk kan zo'n proef oak mislukken.
Dan heeft het noodlot een streep door de rekening
van de held gehaald. Zo gaat het in het leven, hier
bij ons in Avonturie. Juist als de doodse stilte honderd dukaten per minuut waard is, trapt er iemand
op een dade tak of moet plotseling niezen. Talent
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Ik herhaal nog een keer de gevechtscores van Alrik
en Eenoog:

Alrik:

aanval: hoogstens 11 (afk. AV: 11)
afweer: hoogstens8(afk.AW:8)
wapen: knuppel: een gooi + 2
(afk. 1 D + 2)
levensenergie: 30 levenspunten (afk. LP: 30)

Eenoog: aanval:
afweer:
wapen:
levensenergie:

hoogstens 10 (AV: 10)
hoogstens 7 (A W: 7)
meso een gooi + 3 (1 D + 3)
25 levenspunten (LP: 25)

U vecht nu de strijd tussen onze jonge held en
Eenoog uit. Alrik heeft de eerste gooi, Ais zijn
aanval succes heeft, pareert Eenoog om vervolgens
op zijn beurt aan te vallen, enz. Het beste kunt u
een lijstje maken waarop u de levenspunten van de
beide strijders aantekent. Zo gauw een van beiden
een voltreffer heeft, die de ander niet kan pareren
berekent u de trefpunten en trekt die van de levensenergie van de getroffene af. In het lijstje
streept u bijvoorbeeld de 25 van Eenoog door en
schrijft u de nieuwe stand van zijn levensenergie
eronder. Zo gaat u door tot de levenspunten van
een van beiden op zijn.
Levensenergie

Eenoog

f6

71'

Alrik

J6

28

,l£
16

We hopen nu maar dat Alrik het gevecht wint.
Uiteindelijk hebben we hem nog nodig am u door
het land van Het Oog des Meesters te leiden.
Mocht echter het onvoorstelbare gebeuren dat
Eenoog onze held verslaat, dan is er voor onze
speeltest nog maar een mogelijkheid: u verklaart
de strijd voor ongeldig en begint van voren af aan.
Oat kunt u herhalen tot Alrik uiteindelijk gewonnen heeft. Want, zoals gezegd, we hebben hem
nog nodig, omdat de wereld het makkelijk z6nder
een schurk als Eenoog kan stellen. Oak als Alrik
bij de eerste poging wint, kunt u gewoon voor de
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vecht.
Maar nu terug naar ons verhaal, dat van nu af aan
in de stijl van een echt rollenspel wordt gespeeld.
Dat betekent dat u, lezer, de rol van Alrik speelt
en ik, schrijver, die van de Meester. Als een regisseur schilder ik Alrik, u dus, de gang van de gebeurtenissen voor en u antwoordt mij in de stijl van
een rollenspeler. Hoe u mij moet antwoorden?
Welnu, ik leg u eenvoudig de antwoorden in de
mond of geef u verschillende manieren van handelen aan, waaruit u kunt kiezen. Toegegeven, het
is een nogal eenzijdige vorm van communicatie,
maar het is slechts een trainingsrandje om u te
laten wennen aan de ongebruikelijke speelwereld
van Het Oog des Meesters. Bij uw eerste echte spel
kan niemand u voorschrijven wat u moet doen of
laten. Hoe uw held zich gedraagt hangt geheel van
u af.
Ik, de Meester, wacht het resultaat van de wedstrijd af en hervat dan mijn verhaal over de gebeurtenissen in Havena:

'Zojuist stort Eenoog met een verschrikkelijke
vloek op de lippen ter aarde. Terwijl de beide
vrouwen u met een stortvloed van tranen bedanken, bemerkt u dat de goblin er stilletjes
vandoor is gegaan. Het jonge meisje verlaat de
kamer nu ook om zich aan te kleden. U maakt
van de gelegenheid gebruik de oude vrouw een
voor de hand liggende vraag te stellen: "Wat is
er toch met het perkament dat Eenoog van u
wilde hebben aan de hand, moedertje?"
De oude vrouw loopt nog steeds over van dankbaarheid. Daarom vertelt zij u een verhaal dat
nog bijna niemand heeft gehoord. Kapitein
Grijsbaard was haar zoon en hij bezat inderdaad een waardevolle perkamentrol. Zijn stervende stuurman, die net als hij uit Havena
stamde, had hem die eens, voor de kust van het
Gouden Land, geschonken. Op het perkament
was de bergplaats van een Zwart Oog aangegeven. Een machtige tovenares had het eerst in
haar bezit. (Een Zwart Oog is een bol van donker, bijna zwart, kristal. Wie dit magische voorwerp bezit, kan elk plekje van Avonturie zien,
zowel in het verleden als ook in het heden en
de toekomst.)
Het document verhaalt over haar verdrijving uit
de toren, waarbij ze het Zwarte Oog moest

borgen is, maar waar de toren zich beyond
werd niet aangegeven en was ook niet uit de
tekst te halen. Dus had Grijsbaard heel lang het
Gouden Land doorkruist om in aile steden en
dorpen naar de toren van de tovenares te zoeken, maar zijn moeite was vergeefs. Door een
toeval kwam hij er achter dat de toren daar
was, waar hij hem allerminst vermoed had: in
Havena, zijn geboortestad. "Wie had ook kunnen weten dat Nahema's Toren-zoals het
bouwwerk in het document wordt genoemden onze Zwarte Toren in Havena een en dezelfde zouden zijn?" vraagt de oude en kijkt u onderzoekend aan.
"Dat kon hij ook niet weten," zegt. u zacht en
vol begrip, en u wacht met ongeduld op het
moment dat ze weer verder gaat met vertellen.
De ogen van de oude vrouw staan vol tranen.
Ze spreekt nu zo zacht dat haar woorden nauwelijks zijn te verstaan.
"Mijn zoon heeft zo snel mogelijk de zeeen bezeild. Hij moet direct van de haven naar de toren zijn gerend, want hij nam niet eens de tijd
om zijn oude moeder te begroeten." Weer onderbreekt ze haar verhaal en haalt een doek uit
haar rokzak te voorschijn. "Pas drie dagen later
stond hij op de drempel. Ik herkende hem bijna
niet. Zijn haar was net zo wit als het mijnezijn rug was gekromd. Zwijgend liep hij me
voorbij en ging de trap op, met de rol perkament onder zijn arm. Blijkbaar was hij aileen
maar gekomen om het perkament boven te verstoppen. Want toen hij kort daarna weer naar
beneden kwam, had hij het niet meer bij zich.
Hij ging weg zonder mij nog een keer te hebben
aangekeken. Dat gebeurde zeven jaar geleden,
en ik heb hem nooit meer teruggezien. Twee
jaar geleden bracht een fellah uit Goble mij de
tijding van zijn dood ... "
Haar stem begeeft het en ze laat zich terugzinken in haar stoel.
"Dan moet het perkament toch nog boven liggen," stelt u nuchter vast. Het oudje knikt.
"Maar niemand kan het pakken. Mijn zoon is
altijd een beetje een zonderling geweest. Hij
heeft de bovenste verdieping voorzien van geniepige valstrikken om zich zo tegen indringers
te weren. Bovendien schijnen er in zijn kamer
demonen en flessegeesten, die hij van zijn reizen heeft meegebracht, rond te dwalen."
"Gaat er dan nooit iemand naar boven?" vraagt
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Solo-avontuur voor 1 speler
Lees eerst paragraaf 1

1.

De afbeelding toont het trappenhuis met het
trapportaal en de drie deuren, die naar de kamers
op de eerste verdieping leiden. Bovendien de buitenmuren van her huis. Neem eerst de tekening
over op een stuk papier en voeg later de plattegrand van de kamers toe die u onderzocht hebt.
Op het ogenblik staat u onderaan de trap. De
knuppel in de ene, de olielamp in de andere hand.
U kunt welgemoed de trap opstormen (paragraaf
3) of voorzichtig naar boven gaan en kijken of er
valstrikken zijn (paragraaf 7).
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4. U kunt nu in aile rust de sokkel waarop
stond onderzoeken. Al spoedig stelt u vast
deksteen omhoog kan klappen. Daaronde
gezochte perkamentrol. Van harte gefeli
Lees nu: 'Het einde van het avontuur!'
5. Op het moment dat u het trapportaal b

klapt een valluik onder uw voeten open, wa
u drie meter in de diepte stort. U gooit m
dobbelsteen en trekt het resultaat als trefpu
van uw levensenergie (30 levenspunten).
gens kunt u de trap opgaan. Lees nu paragra
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6. De beer heeft de volgende scores:
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Levensenergie: 50
Wapen: 2 klauwen: 2 worp
met de dobbelsteen
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2. De beer heeft de volgende scores:
Aanval: 8
Afweer: 7

Levensenergie: 50
Wapen: 2 klauwen: 2 worpen
met de dobbelsteen

Vecht nu volgens de u bekende regels. Iedere keer
dat de beer succesvol toeslaat, maar uw afweer
mislukt, gooit u twee dobbelstenen. Het aantal
ogen stemt overeen met het aantal trefpunten dat u
van uw levensenergie moet aftrekken. De beer
dobbelt om de eerste aanval.
Als hij u doodt, gaat u verder naar paragraaf 41.
Als u hem doodt, leest u paragraaf 4.

3. U heeft een bijna onzichtbare draad, die over
de bovenste traptreden was gespannen, kapotgemaakt. Lees paragraaf 5.

Hij voert de eerste aanval uit. U vecht volge
bekende regels. Iedere keer dat de beer suc
toeslaat, maar uw afweer rnislukt, gooit
dobbelstenen. Het aantal ogen bepaalt het
trefpunten dat de beer tegen u heeft gehaa
op, dat u 4 punten van de trefpunten van d
mag aftrekken, en dar de beer voor iedere
een keer met de dobbelsteen moet gooien.
hij een 6, dan lost hij ter plekke op in d
bruine rook. Dat heeft u aan de toverkrac
het schild te danken. Als u de beer tijde
gevecht of op magische wijze vernietigt, le
paragraaf 4. Als de beer echter U het lood
leggen, gaat u naar paragraaf 41.

7. U stelt vast dat er over de bovenste trede

de trap een dunne draad is gespannen. Ken
om een val in werking te stellen. U kunt de
van veilige afstand doorslaan (paragraaf 9)
voorzichtig overheen stappen (paragraaf 17).

Solo-avontuur voor 1 speler
Lees eerst paragraaf 1

1.

De afbeelding toont het trappenhuis met het
trapportaal en de drie deuren, die naar de kamers
op de eerste verdieping leiden. Bovendien de buitenmuren van her huis. Neem eerst de tekening
over op een stuk papier en voeg later de plattegrand van de kamers toe die u onderzocht hebt.
Op het ogenblik staat u onderaan de trap. De
knuppel in de ene, de olielamp in de andere hand.
U kunt welgemoed de trap opstormen (paragraaf
3) of voorzichtig naar boven gaan en kijken of er
valstrikken zijn (paragraaf 7).
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4. U kunt nu in aile rust de sokkel waarop de
stond onderzoeken. Al spoedig stelt u vast, d
deksteen omhoog kan klappen. Daaronder l
gezochte perkamentrol. Van harte gefelici
Lees nu: 'Het einde van het avontuur!'

5. Op het moment dat u het trapportaal betr

klapt een valluik onder uw voeten open, waa
u drie meter in de diepte stort. U gooit me
dobbelsteen en trekt het resultaat als trefpun
van uw levensenergie (30 levenspunten). Ve
gens kunt u de trap opgaan. Lees nu paragraaf
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6. De beer heeft de volgende scores:
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Afweer: 7
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Levensenergie: 50
Wapen: 2 klauwen: 2 worpe
met de dobbelsteen
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2. De beer heeft de volgende scores:
Aanval: 8
Afweer: 7

Levensenergie: 50
Wapen: 2 klauwen: 2 worpen
met de dobbelsteen

Vecht nu volgens de u bekende regels. Iedere keer
dat de beer succesvol toeslaat, maar uw afweer
mislukt, gooit u twee dobbelstenen. Het aantal
ogen stemt overeen met het aantal trefpunten dat u
van uw levensenergie moet aftrekken. De beer
dobbelt om de eerste aanval.
Als hij u doodt, gaat u verder naar paragraaf 41.
Als u hem doodt, leest u paragraaf 4.

3. U heeft een bijna onzichtbare draad, die over
de bovenste traptreden was gespannen, kapotgemaakt. Lees paragraaf 5.

Hij voert de eerste aanval uit. U vecht volgens
bekende regels. Iedere keer dat de beer succ
toeslaat, maar uw afweer rnislukt, gooit u
dobbelstenen. Het aantal ogen bepaalt het a
trefpunten dat de beer tegen u heeft gehaald
op, dat u 4 punten van de trefpunten van de
mag aftrekken, en dar de beer voor iedere r
een keer met de dobbelsteen moet gooien. G
hij een 6, dan lost hij ter plekke op in don
bruine rook. Dat heeft u aan de toverkracht
het schild te danken. Als u de beer tijdens
gevecht of op magische wijze vernietigt, lees
paragraaf 4. Als de beer echter U het loodje
leggen, gaat u naar paragraaf 41.

7. U stelt vast dat er over de bovenste treden

de trap een dunne draad is gespannen. Kenn
om een val in werking te stellen. U kunt de d
van veilige afstand doorslaan (paragraaf 9) o
voorzichtig overheen stappen (paragraaf 17).

8.

De beer gaat plotseling leven en pakt u vast.
Zijn gebrom is toegenomen tot een diep gebrul.
Ais u tijdens het verloop van het avontuur een
schild heeft gevonden, lees dan paragraaf 6, als u
slechts uw eigen wapen ter beschikking heeft, paragraaf2.

12. Uw zoeken is zonder resultaat. U rolt ontel

bare kaarten uit, maar er is geen interessante perkamentrol bij. Het enige overgeblevene is de sokkel waarop de beer staat. U kunt hem voorzichtig
betasten (paragraaf 10) of u kunt het zaeken opgeven. In dat geval moet u naar beneden gaan om
het oudje uw falen op te biechten (paragraaf 57).

9. U hoort een zacht knappend geluid alsof er er-

13. Het trapportaal is nu een diep gat. U kunt niet

gens een mechanisme in werking wordt gezet. U
kunt het trapportaal betreden (paragraaf 5) of
eerst de vloer met een zwaar voorwerp bekloppen
(paragraaf 11).

meer bij de deuren van de kamers komen. Ik stel
voor dat u naar de oude vrouw teruggaat en haar
om hulp vraagt (paragraaf 15).

10.

14.

U heeft de sokkel nauwelijks aangeraakt, of u
hoort een diep gebrom. Nu kunt u onverdroten
verder zoeken (paragraaf 8) of de zoekactie opgeven. In dat geval moet u naar beneden gaan om
het oudje uw falen op te biechten (paragraaf 57).

U bevindt zich nu in kamer D, de geheime
kamer van de kapitein (3 x 4 m).
(J
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11.

In de vloer van het trapportaal is een valluik
verborgen, dat plotseling opengaat. Als u erop was
gaan staan, dan zou u naar beneden zijn gestort
(paragraaf 13).
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opend, kunt u deze deuren als geopend beschouwen. Dan is alles wat er gezegd is in de toegevoegde passages over het openbreken of openmaken
van de deuren, niet meer voor u van toe passing.

18.

Om de geheime deur te kunnen openen, moet
men de spreuk kennen, die de kapitein op een papiertje heeft genoteerd. Als u die spreuk kent,
leest u paragraaf 16, is dat niet zo, dan gaat u naar
paragraaf 56.

19. De deur is massief en versterkt met ijzerbeslag. Hij is dicht en er zit geen sleutel in. Als u
een sleutel heeft en u die wilt proberen, lees dan
paragraaf 36. Als u de oude vrouw om de sleutel
wilt vragen, gaat u naar haar toe (paragraaf 21).
Als u geen sleutel heeft, moet u 6f de westelijke
deur (paragraaf 51) of de noordelijke deur (paragraaf 29) proberen. Want het is onmogelijk om de
oostelijke deur met geweld te openen.

20. De op de grond liggende demon lost op in een
groene never die naar de lijst van de spiegel trekt.
Ook de scherven van de spiegel verdampen; zij
sti jgen op en vormen samen weer een Iijst. Al
spoedig ziet de spiegel er weer net zo uit als daarvoor: blind, maar geheel onbeschadigd. Op de ruit
verschijnt evenwel een tekst: 'Gefeliciteerd! Je
bent een dappere strijder. Daarom geef ik je een
tip: het perkament Iigt achter de geheime deur in
de slaapkamer van de kapitein (kamer C). Daar
staat, op een sokkel, een beer. Maar de beer is niet
opgezet; aileen betoverd. Je moet hem met je wapen proberen te verwonden. Hij zal wel terugslaan, maar er is geen andere manier om bij het
perkament te komen, want het zit in de sokkel
verstopt. Veel geluk en het ga je goed!'
De tekst op de spiegel verdwijnt. U kunt nu de
kamer verlaten (paragraaf 17) en uit de gouden f1es
drinken, maar aileen als u dat nog niet heeft gedaan! (paragraaf 30). Of u kunt de kamer van
Grijsbaard zorgvuldig onderzoeken (paragraaf 32).

21.

Als u de oude vrouw in dit avontuur voor de
eerste keer om hulp vraagt, lees dan paragraaf 27.
Als u voor de tweede of de derde keer naar haar
to egaat, lees dan paragraaf 23.

geraakt of daar springt het kapot en er versc
een demon. In de rechterhand heeft hij een w
dat op het uwe Iijkt. En het lijkt wel alsof
creatuur uw gelaatstrekken heeft. 'Dat is ook
zegt het merkwaardige wezen. 'Ik ben je e
beeld, maar dat betekent absoluut niet dat i
ook aardig vind. Ik ga juist proberen je te do
want dat is mijn plicht. En ik ben de enige i
hele wereld die weet hoe je bij de perkamen
moet komen. Maar dat vertel ik je pas als je
hebt weten te overwinnen.'
U vecht nu tegen de demon. Hi j heeft deze
gevechtsscores als u (aanval: l1/afweer: 8). A
dus met een knuppel bent gewapend, dobbel
demon ook met een worp plus toeslag (2 punt
Heeft u een mes, dan zwaait de demon er ook
eentje (1 D + 3). De demon geeft de eerste klap
heeft evenwel het magische schild. Dat betek
wanneer de demon trefpunten tegen u haalt,
yen tot 4 punten in het schild steken, en wo
dus niet van uw levenspunten afgetrokken. Bo
dien moet de demon voor iedere ronde me
dobbelsteen gooien. Gooit hij een 6, dan val
ter plekke dood. (De demon heeft net zo vee
venspunten als u op dit moment heeft.) Als
levenspunten in de loop van de strijd zakken to
bent u dood (paragraaf 41). Als u de demon do
leest u paragraaf 20.

23. De oude vrouw is boos. 'Van jou had ik m

verwacht,' spot ze. 'Als ik de sleutel had ge
dan had ik hem je vanzelfsprekend gegeven.' L
paragraaf 25.

24.

Nauwelijks heeft u de spiegel aangeraak
daar springt het glas. Een demon komt te v
schijn, hij glipt u voorbij, pakt een schild van
muur en hangt dat over zijn linkerarm. In
rechterhand heeft het wezen een wapen dat op
van u lijkt. En het komt u voor dat de dem
dezelfde gelaatstrekken heeft als u. 'Dat is ook
zegt het merkwaardige wezen. 'Ik ben je ev
beeld. Ik ga je nu doden, want dat is mijn taak.
daarbij ben ik de enige die weet, hoe je bi
perkamentrol kunt komen. Maar dat zeg ik pas
je mij hebt overwonnen.'
Strijd nu, volgens de bekende regels, de strijd.
demon heeft dezelfde gevechtsscores als u (aan
l1/afweer: 8). Als u dus een knuppel heeft (1 D +
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leest u paragraaf 20.

23. De oude vrouw is boos. 'Van jou had

verwacht,' spot ze. 'Als ik de sleutel had
dan had ik hem je vanzelfsprekend gegeve
paragraaf 25.

24.

Nauwelijks heeft u de spiegel aange
daar springt het glas. Een demon komt
schijn, hij glipt u voorbij, pakt een schild
muur en hangt dat over zijn linkerarm.
rechterhand heeft het wezen een wapen da
van u lijkt. En het komt u voor dat de
dezelfde gelaatstrekken heeft als u. 'Dat is
zegt het merkwaardige wezen. 'Ik ben j
beeld. Ik ga je nu doden, want dat is mijn t
daarbij ben ik de enige die weet, hoe je
perkamentrol kunt komen. Maar dat zeg ik
je mij hebt overwonnen.'
Strijd nu, volgens de bekende regels, de st
demon heeft dezelfde gevechtsscores als u
l1/afweer: 8). Als u dus een knuppel heeft (1

U gaat nu terug naar het trapportaal (paragraaf 17).

een kleine kamer (kamer B), die 2 x 2 meter g
IS.

28. Als u het

schild over uw linkerarm hangt,
merkt u dat het een magisch voorwerp is. Op onverklaarbare wijze wordt het u ineens duideli jk,
welke krachten erin schuilen,
De rode doodskop op het schild is een machtig
voodoo-teken. Een tegenstander die er te lang naar
kijkt, is ten dode opgeschreven. (Voor het spel
betekent dat: als u tijdens een gevecht het schild
draagt, moet uw tegenstander voor iedere gevechtsronde een keer met de zeszijdige dobbelsteen gooien. Gooit hij een 6, dan stort hij onmiddellijk ter
aarde.) Bovendien behoedt het toverschild u voor
de slagen van uw tegenstander. Als die u een rake
klap geeft blijven 4 trefpunten in het schild steken.
Voorbeeld: uw tegenstander dobbelt voor een aanval, die lukt, uw afweer blijft echter zonder succes.
Uw tegenstander dobbelt voor de trefpunten van
zijn wapen. Laten we aannemen dat hij een groot
mes bezit (1 D + 3). Hij gooiteen4, teltde toeslager
bij op, een 3, en krijgt een totaal van 7 trefpunten.
Normaal gesproken zouden die 7 trefpunten van uw
levensenergie worden afgetrokken, maar 4 trefpunten bleven in het schild steken. U hoeft dus slechts 3
trefpunten van uw levenspunten af te trekken.
Nu kunt u uit het flesje drinken, als u dat tenminste
nog niet heeft gedaan (paragraaf 41), over de spiegel wrijven (paragraaf 26), de kamer verder onderzoeken (paragraaf 32) of de kamer weer verlaten
(paragraafl7).
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In de noordelijke muur is een klein raam. In
kamer staan een tafel, een stoel en een grote
manskist. U kunt de kamer weer verla ten (p
graaf 17) of de kist nader onderzoeken (parag
31).

30. De fles bevat een magische geneeskrach

drank. Als u ervan drinkt, genezen onmidde
aile wonden, die u tot dusver werden toegebra
Dat betekent dat uw levensenergie weer terug i
30. U kunt nu het schild omhangen (paragraaf
over de spiegel wrijven (paragraaf 26), de ka
verder doorzoeken (paragraaf 32) of de kamer w
verlaten (paragraafl7).

31. De zeemanskist is 1,60 meter lang, 80 centi

ter breed en 80 centimeter hoog. Het deksel is a
sloten met een zwaar hangslot. Als u een ring
sleutels heeft gevonden, probeert u de kleine sle
(paragraaf 37). U kunt ook proberen het slot er
uw wapen af te slaan (paragraaf 33) of u kun
kamer weer verlaten (paragraaf 17).

32. De zoekactie heeft vooralsnog weinig suc

maar dan ontdekt u in een schuifla van de werkt
twee papiertjes waarop Grijsbaard een spreuk h
geschreven. Op het ene papier staat: 'Eidiedeld
daai, vertrouw geen papegaai! Eerst het schild,
de spiegel en dan de drank, anders leef je niet la
(Grijsbaard was zeeman, geen dichter!) Op het
dere papier staat: 'Geheime deur opent zich nu
een luid "Sesam, open u!"
U kunt nu uit het flesje drinken als u dat al
eerder deed (paragraaf 30). U kunt over de spi
wrijven (paragraaf26), ofhet schild omhangen
ragraaf 28). Natuurlijk kunt u ook de kamer w
verlaten (paragraaf 17).

U gaat nu terug naar het trapportaal (paragraaf 17).
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In de noordelijke muur is een klein raam. In
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verlaten (paragraaf 17).

~

_ _ _ dey,

hem om en lees paragraaf35.

spiegel

schild

37. De kleine sleutel past in het hangslot. Draai

A

38. U heeft een stel ratten opgeschrikt. U gooit

o

stnel

Dan houdt de papegaai z'n snavel en keert de stilte
terug in de kamer. U kunt nu uit het flesje drinken
(paragraaf 30), over de spiegel wrijven (paragraaf
26), of het schild omhangen (paragraaf 32). U kunt
ook de kamer weer verlaten (paragraaf 17).

35. Het slot springt open en u kunt het deksel van
de kist afhalen. Lees dan paragraaf39.

36. Een van de grootste sleutels past. Hij draait
makkelijk in het slot. U kunt de deur openen en
naar binnen gaan. Lees dan paragraaf 34.

met een zeszijdige dobbelsteen (resultaat + 2 = het
aantal aanvallende ratten). Gevechtsscore rat: aanval: 5, afweer: -, trefpunten: 2, levensenergie: 3.
De ratten beginnen het gevecht. De een na de ander
dobbelt voor zijn aanval. Uzelf heeft slechts een
keer per ronde de mogeli jkheid tot afweer, 1.1 klint
dus hoogstens de beet van een rat verhinderen.
Iedere keer als de rat met een aanval of een beet
succes heeft, moet u 2 punten van uw levensenergie
aftrekken. Als aile ratten hun aanval hebben uitgevoerd, bent u met uw aanval aan de beurt. U gooit
een keer met de twintigzijdige dobbelsteen (hoogstens een 11). Als uw aanvallukt, is er een rat dood.
De ratten hebben namelijk geen mogelijkheid tot
afweer en hun levensenergie staat op zo'n laag pitje,
dat iedere klap dodelijk is.
Gevechtsvoorbeeld: Alrik tegen zes ratten:

Ie ronde
Rat A gooit een aanval: mislukt!
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hem om en lees paragraaf35.

spiegel

schild

37. De kleine sleutel past in het hangslot. Draa

A

38. U heeft een stel ratten opgeschrikt. U gooi

o

stnel

Dan houdt de papegaai z'n snavel en keert de stilte
terug in de kamer. U kunt nu uit het flesje drinken
(paragraaf 30), over de spiegel wrijven (paragraaf
26), of het schild omhangen (paragraaf 32). U kunt
ook de kamer weer verlaten (paragraaf 17).

35. Het slot springt open en u kunt het deksel van
de kist afhalen. Lees dan paragraaf39.

36. Een van de grootste sleutels past. Hij draait
makkelijk in het slot. U kunt de deur openen en
naar binnen gaan. Lees dan paragraaf 34.

met een zeszijdige dobbelsteen (resultaat + 2 = he
aantal aanvallende ratten). Gevechtsscore rat: aan
val: 5, afweer: -, trefpunten: 2, levensenergie: 3.
De ratten beginnen het gevecht. De een na de ande
dobbelt voor zijn aanval. Uzelf heeft slechts een
keer per ronde de mogeli jkheid tot afweer, 1.1 klin
dus hoogstens de beet van een rat verhinderen
Iedere keer als de rat met een aanval of een bee
succes heeft, moet u 2 punten van uw levensenergie
aftrekken. Als aile ratten hun aanval hebben uitge
voerd, bent u met uw aanval aan de beurt. U gooi
een keer met de twintigzijdige dobbelsteen (hoogstens een 11). Als uw aanvallukt, is er een rat dood
De ratten hebben namelijk geen mogelijkheid to
afweer en hun levensenergie staat op zo'n laag pitje
dat iedere klap dodelijk is.
Gevechtsvoorbeeld: Alrik tegen zes ratten:

Ie ronde
Rat A gooit een aanval: mislukt!

Afweer: 6

Wapen: dolk: 1 worp met de
dobbelsteen

40. U bent pijnlijk gebeten. Trek 2 punten van
uw levensenergie af en lees paragraaf 38.

uw wapen. Het lijkt sprekend op het model wapen
van Eenoog (trefpunten: 1 D + 3). U mag echter
niet twee wapens tegelijkertijd gebruiken. Bovendien staat op de bodem van de kast een grote,
houten kist. U kunt de kist onderzoeken (paragraaf 44) of naar het bed toedraaien (paragraaf 54)
of weer de kamer uitgaan (paragraaf 17).

41. In een normaal, hard Oog des Meesters-avontuur zou men u op dit ogenblik met een paar woorden van deelneming condoleren met uw vroegtijdige overlijden, maar in dit proefspel is alles anders,
daarom leest u nu paragraaf 43.

47. "Jij ook altijd,' zegt de oude vrouw nadat u
haar van uw tegenspoed op de hoogte heeft gesteld. 'Waar zou ik nog een wapen vandaan moeten halen. Het is hier geen wapenmagazijn.' Zij
kijkt u een ogenblik nadenkend aan. Lees dan paragraaf25.

42. De kist is leeg. Bovendien moet u helaas vaststellen dat hij geen bodem heeft, U kunt nu de
opening in de bodem of met de hand betasten (paragraaf 40) of met uw wapen (paragraaf 38). U
hceft nu ook de mogelijkheid het bed te onderzoeken (paragraaf 54) of de kamer weer te verlaten
(paragraaf 17).

43. Plotseling komt er licht in de duisternis. U ziet
een stralend blond meis je staan en u vraagt zich al
af of dit soms de hemel is, maar het bovenaardse
zwijgen wordt verstoord door de hese stem van de
oude vrouw: 'Mijn vriend, dit avontuurlijke leven
is te hard voor jou. Maar wij hebben je weer in het
leven geroepen en dat was heel moeilijk. Helaas
heb ik je nu iets heel akeligs mee te delen.' (paragraaf25).

48. U hoort een zacht geritsel en u trekt uw hand
terug, maar het is al te laat. Een kleine gifslang
heeft zich vastgebeten in de muis van uw hand. U
gooit met de zeszijdige dobbelsteen en trekt het
resultaat van uw levenspunten af. (Als uw constitutie in de loop van het avontuur tot 0 afneemt, bent
u dood, lees paragraaf 41.) Als de slang zijn gif
heeft verspreid, laat hij u los. U kunt uw speurtocht zonder gevaar voortzetten (paragraaf 50).

49. Nadat u haar verteld heeft van uw pech, kijkt

44. Als u de kist optilt, hij is 80 centimeter lang,
50 centimeter breed en 40 centimeter hoog, maar
verrassend licht, ontdekt u een opening in de bodemo U kunt nu de kist openbreken (paragraaf 42)
of de opening in de bodem aftasten, ofwel met de
hand (paragraaf 40), ofwel met uw wapen (paragraaf38).

de oude vrouw u nadenkend aan. 'Zozo ,' mompelt
ze eindelijk, 'je hebt je wapens onklaar gemaakt.
Ik vraag me af waarom je niet meteen het grote
mes van Eenoog hebt meegenomen. Dat was in
ieder geval beter geweest dan die knuppel van je.'
Ze geeft u het wapen. U laat het een paar keer
door de lucht suizen. Het zware mes ligt goed in de
hand. Als u met dit wapen een strijd uitvecht, kunt
u 4-9 trefpunten behalen. Het grote mes heeft een
score van 1 worp + 3. Om de trefpunten uit te
rekenen, gooit men een dobbelsteen en telt er een
3 bij op. U gaat nu terug naar het trapportaal (paragraaf 17).

45. Ais u al eens een wapen van de oude vrouw

50. Onder het kussen vindt u een ring, waaraan

kreeg, leest u paragraaf 47; als u haar voor de eerste keer om een wapen vraagt, leest u paragraaf 49.

een kleine en twee grote sleutels hangen. De grote
passen in de sloten van de deuren van de oostelijke
en de westelijke kamers, de kleine lijkt bij een
hangslot te horen. U kunt nu de kast doorzoeken
(paragraaf 46) of de kamer weer verlaten (paragraaf 17).

46. De kast is makkelijk te openen. Er hangen
oude kledingstukken in. Op de bodem van de kast

Afweer: 6

Wapen: dolk: 1 worp met de
dobbelsteen

40. U bent pijnlijk gebeten. Trek 2 punten van
uw levensenergie af en lees paragraaf 38.

uw wapen. Het lijkt sprekend op het model w
van Eenoog (trefpunten: 1 D + 3). U mag e
niet twee wapens tegelijkertijd gebruiken. Bo
dien staat op de bodem van de kast een g
houten kist. U kunt de kist onderzoeken (
graaf 44) of naar het bed toedraaien (paragraa
of weer de kamer uitgaan (paragraaf 17).
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daarom leest u nu paragraaf 43.

47. "Jij ook altijd,' zegt de oude vrouw nad

haar van uw tegenspoed op de hoogte heef
steld. 'Waar zou ik nog een wapen vandaan
ten halen. Het is hier geen wapenmagazijn.
kijkt u een ogenblik nadenkend aan. Lees dan
ragraaf25.

42. De kist is leeg. Bovendien moet u helaas vaststellen dat hij geen bodem heeft, U kunt nu de
opening in de bodem of met de hand betasten (paragraaf 40) of met uw wapen (paragraaf 38). U
hceft nu ook de mogelijkheid het bed te onderzoeken (paragraaf 54) of de kamer weer te verlaten
(paragraaf 17).

43. Plotseling komt er licht in de duisternis. U ziet
een stralend blond meis je staan en u vraagt zich al
af of dit soms de hemel is, maar het bovenaardse
zwijgen wordt verstoord door de hese stem van de
oude vrouw: 'Mijn vriend, dit avontuurlijke leven
is te hard voor jou. Maar wij hebben je weer in het
leven geroepen en dat was heel moeilijk. Helaas
heb ik je nu iets heel akeligs mee te delen.' (paragraaf25).

48. U hoort een zacht geritsel en u trekt uw

terug, maar het is al te laat. Een kleine gif
heeft zich vastgebeten in de muis van uw han
gooit met de zeszijdige dobbelsteen en trek
resultaat van uw levenspunten af. (Als uw cons
tie in de loop van het avontuur tot 0 afneemt,
u dood, lees paragraaf 41.) Als de slang zij
heeft verspreid, laat hij u los. U kunt uw sp
tocht zonder gevaar voortzetten (paragraaf 50)

49. Nadat u haar verteld heeft van uw pech,

44. Als u de kist optilt, hij is 80 centimeter lang,
50 centimeter breed en 40 centimeter hoog, maar
verrassend licht, ontdekt u een opening in de bodemo U kunt nu de kist openbreken (paragraaf 42)
of de opening in de bodem aftasten, ofwel met de
hand (paragraaf 40), ofwel met uw wapen (paragraaf38).

de oude vrouw u nadenkend aan. 'Zozo ,' mom
ze eindelijk, 'je hebt je wapens onklaar gema
Ik vraag me af waarom je niet meteen het g
mes van Eenoog hebt meegenomen. Dat wa
ieder geval beter geweest dan die knuppel van
Ze geeft u het wapen. U laat het een paar
door de lucht suizen. Het zware mes ligt goed
hand. Als u met dit wapen een strijd uitvecht,
u 4-9 trefpunten behalen. Het grote mes heeft
score van 1 worp + 3. Om de trefpunten u
rekenen, gooit men een dobbelsteen en telt er
3 bij op. U gaat nu terug naar het trapportaal
ragraaf 17).

45. Ais u al eens een wapen van de oude vrouw

50. Onder het kussen vindt u een ring, waa

kreeg, leest u paragraaf 47; als u haar voor de eerste keer om een wapen vraagt, leest u paragraaf 49.

een kleine en twee grote sleutels hangen. De g
passen in de sloten van de deuren van de ooste
en de westelijke kamers, de kleine lijkt bij
hangslot te horen. U kunt nu de kast doorzoe
(paragraaf 46) of de kamer weer verlaten (p
graaf 17).

46. De kast is makkelijk te openen. Er hangen
oude kledingstukken in. Op de bodem van de kast

Dat betekent: u gooit met de twintigzijdige dobbelsteen. U mag hoogstens een 13 gooien. Als de
proef lukt, leest u paragraaf 52, als dat niet het
geval is, paragraaf 48.

brizering. De betimmerde muur geeft de indr
dat er een geheime deur in verborgen is. Als u zo
geheime deur kunt openen, leest u paragraaf
Als u er geen idee van heeft hoe u zoiets mo
aanpakken, lees! u paragraaf 55.

55. Kamer C is blijkbaar de slaapkamer van de
kapitein. Want tegen de westelijke muur staat een
bed en tegen de noordelijke muur een hoge klerenkast. U kunt het bed onderzoeken (paragraaf 54)
of de kast (paragraaf 46) of u kunt de kamer weer
verlaten (paragraafl7).

56. U betreedt kamer C, die 4 m lang en 3 m
breed is. In het midden van zowel de westelijke als
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De oude vrouw hoort uw verhaal zwijge
aan. 'Zozo, en op dat punt heb je opgegeven,' ze
ze uiteindelijk. 'Hoe kon je dat nou doen? En
was al zo'n eind op weg. Volgens mij had je n
naar die papegaai moeten luisteren, die schoo
liegt. Je had beter eerst de kamer in aile rust ku
nen doorzoeken ... Maar wie een papegaai v
trouwt, zal het in deze duistere wereld niet v
brengen... ' Ze schudt nadenkend haar hoofd.
een lange pauze kijkt ze op en blikt u recht in
ogen, lees nu paragraaf 25.
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58. Een onverwachte pijnscheut voert door

lichaam. Een ogenblik lang lijkt uw hele omgevi
tot reuze-afmetingen te groeien; daarna wordt h
u zwart voor de ogen. U leest paragraaf 43.
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geval is, paragraaf 48.
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58. Een onverwachte pijnscheut voert door uw

lichaam. Een ogenblik lang lijkt uw hele omgeving
tot reuze-afmetingen te groeien; daarna wordt he
u zwart voor de ogen. U leest paragraaf 43.

lieden uit zijn geboortedorp in Havena aankomen. Met hun hulp kan hij de goblins opsporen en de jonge schoonheid bevrijden.
Haastig rent hij naar boven naar de oude
vrouw, vertelt haar van zijn voornemen en be100ft haar over een paar uur weer terug te zijn.
Dan vliegt hij er vandoor naar De Gouden
Draak, de kroeg waar hij met zijn vrienden min
of meer had afgesproken.

Hiermee verliezen wij Alrik even uit het oog, want
we hebben een belangrijk keerpunt in Het Boek
van A vontuur bereikt. Het eerste deel is bedacht
voor diegenen die zich voor het rollenspel interessereno Het nu volgende tweede dee I is er voor de
Meester. Als u dus als speler aan Het Gog des
Meesters wilt deelnemen, dan kunt u het beste nu
Het Boek van de Regels lezen. Daarin staat alles
wat u over het schepp en en de ontwikkeling van
een held moet weten. Het nu volgende groepsavontuur voor een spelerskring onder leiding van
een Meester zal u minder plezier geven als u voor
het begin van het spel al alle geheimen van het
avontuur kent.
Als u van plan bent, zelf als Meester te fungeren,
leest u dan rustig verder, want u staat nu een interessante rolwisseling te wachten: op dezelfde manier waarop ik u door het huis van Grijsbaard heb
geleid, zo voert u als Meester uw spelers door de
kamers en gangen van de schuilplaatsvan goblins.
Voordat u het avontuur Silvana's bevrijding met
een groep kunt gaan spelen, moet u niet alleen de
tekst van het avontuur lezen, maar zich op uw
beurt vertrouwd maken met de wetten van Avonturie, Het Boek van de Regels. De paar regels
daaruit, die u in Het Boek van Avontuur bent tegengekomen, zijn evenwel voor een echt groepsavontuur helaas niet voldoende. Het kan echter
toch geen kwaad als u mete en doorgaat naar de

volgende bladzijden. Want ook zander de
plete regels van Het Gog des Meesters te ken
kunt u zich wei voorstellen hoe de zaken va
Meester er uitzien en hoe een typisch groepsa
tuur verloopt.

loopt hulpeloos rond door de donkere ruimte.
Plotseling blijft hij staan. Het is hem ineens te
binnen geschoten dat vandaag een paar jongelieden uit zijn geboortedorp in Havena aankomen. Met hun hulp kan hij de goblins opsporen en de jonge schoonheid bevrijden.
Haastig rent hij naar boven naar de oude
vrouw, vertelt haar van zijn voornemen en be100ft haar over een paar uur weer terug te zijn.
Dan vliegt hij er vandoor naar De Gouden
Draak, de kroeg waar hij met zijn vrienden min
of meer had afgesproken.

Hiermee verliezen wij Alrik even uit het oog, want
we hebben een belangrijk keerpunt in Het Boek
van A vontuur bereikt. Het eerste deel is bedacht
voor diegenen die zich voor het rollenspel interessereno Het nu volgende tweede dee I is er voor de
Meester. Als u dus als speler aan Het Gog des
Meesters wilt deelnemen, dan kunt u het beste nu
Het Boek van de Regels lezen. Daarin staat alles
wat u over het schepp en en de ontwikkeling van
een held moet weten. Het nu volgende groepsavontuur voor een spelerskring onder leiding van
een Meester zal u minder plezier geven als u voor
het begin van het spel al alle geheimen van het
avontuur kent.
Als u van plan bent, zelf als Meester te fungeren,
leest u dan rustig verder, want u staat nu een interessante rolwisseling te wachten: op dezelfde manier waarop ik u door het huis van Grijsbaard heb
geleid, zo voert u als Meester uw spelers door de
kamers en gangen van de schuilplaatsvan goblins.
Voordat u het avontuur Silvana's bevrijding met
een groep kunt gaan spelen, moet u niet alleen de
tekst van het avontuur lezen, maar zich op uw
beurt vertrouwd maken met de wetten van Avonturie, Het Boek van de Regels. De paar regels
daaruit, die u in Het Boek van Avontuur bent tegengekomen, zijn evenwel voor een echt groepsavontuur helaas niet voldoende. Het kan echter
toch geen kwaad als u mete en doorgaat naar de

volgende bladzijden. Want ook zander de
plete regels van Het Gog des Meesters te ke
kunt u zich wei voorstellen hoe de zaken v
Meester er uitzien en hoe een typisch groep
tuur verloopt.

moet u ditzelfde schema aanhouden.)
a) Algemene informatie:
Hiertoe behoren de afmetingen van de kamers, de
deuren en de ramen en soortgeli jke dingen die op
het eerste gezicht zijn waar te nemen.
b) Speciale informatie:
De bewoners of de inzittenden van de kamer,
meubels, eventuele bijzonderheden of dingen die
men bij nader onderzoek kan ontdekken.
c) lnformatie voor de Meester:
De informatie in de eerste twee delen van de beschrijving van de kamers is voor de spelers bestemd, de informatie in het derde deel is aIleen
voor het oog van de Meester. Hi j moet beslissen
welke informatie hij aan de spelers geeft.
In de algemene beschri jving kan bijvoorbeeld
sprake zijn van een standbeeld en aIleen de Meester weet dat het beeld tot leven gewekt kan worden. Of hij het beeld inderdaad tot leven roept en
het de spelers laat aanvaIlen, ligt aileen aan hem.

tuurlijk ook de valstrikken, de geheime deuren e

OPMERKING: Natuurlijk zou geen norm
mens eerst uitvoerig de lengte en de bree
van kamermuren meten, als juist uit die kam
een grimmige trol komt aanstormen. To
moet de Meester van iedere kamer die de h
den bekijken een korte beschrijving gev
want uiteindelijk moet de spelers een beeld
het te betreden gebled voor ogen staan. De
die de spelers nodig hebben om een nieu
plattegrond te maken is niet van invloed op
gebeurtenissen.

RET VERLOOP VAN RET SPEL
NADAT DE MEESTER DE SPELERS EEN BESCHRIJVING

van de kamers heeft gegeven en nadat een van de
spelers een plattegrond heeft getekend, staan de
heIden voor een overvloed aan keuzes. Zo veel dat
ik niet eens ga proberen ze aIlemaal in de tekst van
het avontuur op te nemen.
Ik heb in het avontuur van Alrik geprobeerd om in
iedere situatie een paar keuzemogelijkheden aan
te bieden, maar ik ben er zeker van dat, als ik u de
vrije hand had gegeven, uw Alrik heel anders zou
hebben gehandeld in een gegeven situatie. Daar de
Meester onmogelijk aIle handelingen van de heIden kan voorzien, moet hij niet proberen om iedere
keuze, die de heIden hebben, in gedachten door te
spelen. De Meester doet er het beste aan zichzelf
als rollenspeler te gedragen. Zijn 'belden' zijn de
monsters in de kamers en de gangen. Hij moet
zich, voor het begin van het spel, een voorstelling
maken hoe bepaalde monsters waarschijnlijk op de
heIden zullen reageren, en aan de hand van deze
algemene richtlijn de monsters moeten leiden. Hij
moet zich in de plaats van het monster kunnen
inleven.
Een Meester die een goed rollenspeler is, zal zich
eerder door een monster in de val laten lokken,
dan een slechte. Als de heIden bijvoorbeeld een

stompzinnige, vraatzuchtige oger in een hinderl
willen lokken, dan kan het best zijn dat de Mee
de list doorziet, maar hij zal toch zijn oger la
pakken, want hij ziet weI in dat een domme o
bij lange na niet zo scherpzinnig kan zijn als
Meester.

SPELVOORBEREIDING VOOR
'SILVANA'S BEVRIJDING'

Voordat de spelerskring bij elkaar komt, moet
Meester een paar voorbereidingen hebben get
fen:
1. De tekst (de beschrijvingen) van de kamers
gangen doorlezen en deze vergelijken met
plattegrond.
2. De tekening van de plattegrond uit het b
verwijderen, zodat hij hem gedurende het s
steeds bij de hand heeft. Als men het boek
wil beschadigen kan men de tekening natuur
ook fotocopieren.
3. De afbeelding van de muurschildering in kam
8 (in het boek) 6f er uithalen 6f fotocopier
zodat hij hem aan de spelers kan voorleggen.
4. De kleine tekening van de kobold (zie 'De
bold' aan het eind van het avontuur) 6f ov
trekken of eveneens fotocopieren. Want o

a) Algemene informatie:
Hiertoe behoren de afmetingen van de kamers, de
deuren en de ramen en soortgeli jke dingen die op
het eerste gezicht zijn waar te nemen.
b) Speciale informatie:
De bewoners of de inzittenden van de kamer,
meubels, eventuele bijzonderheden of dingen die
men bij nader onderzoek kan ontdekken.
c) lnformatie voor de Meester:
De informatie in de eerste twee delen van de beschrijving van de kamers is voor de spelers bestemd, de informatie in het derde deel is aIleen
voor het oog van de Meester. Hi j moet beslissen
welke informatie hij aan de spelers geeft.
In de algemene beschri jving kan bijvoorbeeld
sprake zijn van een standbeeld en aIleen de Meester weet dat het beeld tot leven gewekt kan worden. Of hij het beeld inderdaad tot leven roept en
het de spelers laat aanvaIlen, ligt aileen aan hem.

OPMERKING: Natuurlijk zou geen nor
mens eerst uitvoerig de lengte en de bre
van kamermuren meten, als juist uit die k
een grimmige trol komt aanstormen.
moet de Meester van iedere kamer die de
den bekijken een korte beschrijving ge
want uiteindelijk moet de spelers een beeld
het te betreden gebled voor ogen staan. D
die de spelers nodig hebben om een ni
plattegrond te maken is niet van invloed o
gebeurtenissen.

RET VERLOOP VAN RET SPEL
NADAT DE MEESTER DE SPELERS EEN BESCHRIJVING

van de kamers heeft gegeven en nadat een van de
spelers een plattegrond heeft getekend, staan de
heIden voor een overvloed aan keuzes. Zo veel dat
ik niet eens ga proberen ze aIlemaal in de tekst van
het avontuur op te nemen.
Ik heb in het avontuur van Alrik geprobeerd om in
iedere situatie een paar keuzemogelijkheden aan
te bieden, maar ik ben er zeker van dat, als ik u de
vrije hand had gegeven, uw Alrik heel anders zou
hebben gehandeld in een gegeven situatie. Daar de
Meester onmogelijk aIle handelingen van de heIden kan voorzien, moet hij niet proberen om iedere
keuze, die de heIden hebben, in gedachten door te
spelen. De Meester doet er het beste aan zichzelf
als rollenspeler te gedragen. Zijn 'belden' zijn de
monsters in de kamers en de gangen. Hij moet
zich, voor het begin van het spel, een voorstelling
maken hoe bepaalde monsters waarschijnlijk op de
heIden zullen reageren, en aan de hand van deze
algemene richtlijn de monsters moeten leiden. Hij
moet zich in de plaats van het monster kunnen
inleven.
Een Meester die een goed rollenspeler is, zal zich
eerder door een monster in de val laten lokken,
dan een slechte. Als de heIden bijvoorbeeld een

stompzinnige, vraatzuchtige oger in een hinde
willen lokken, dan kan het best zijn dat de Me
de list doorziet, maar hij zal toch zijn oger
pakken, want hij ziet weI in dat een domme
bij lange na niet zo scherpzinnig kan zijn al
Meester.

SPELVOORBEREIDING VOOR
'SILVANA'S BEVRIJDING'

Voordat de spelerskring bij elkaar komt, mo
Meester een paar voorbereidingen hebben g
fen:
1. De tekst (de beschrijvingen) van de kame
gangen doorlezen en deze vergelijken m
plattegrond.
2. De tekening van de plattegrond uit het
verwijderen, zodat hij hem gedurende he
steeds bij de hand heeft. Als men het boek
wil beschadigen kan men de tekening natu
ook fotocopieren.
3. De afbeelding van de muurschildering in k
8 (in het boek) 6f er uithalen 6f fotocopi
zodat hij hem aan de spelers kan voorlegge
4. De kleine tekening van de kobold (zie 'D
bold' aan het eind van het avontuur) 6f
trekken of eveneens fotocopieren. Want

komen ze in een 2 meter lange en 1,60 meter hoge
gang. Muren en zoldering bestaan uit ruwe aarde,
waaruit op veel plaatsen water drupt en de vloer
staat vol plassen. De gang eindigt bij een gordijn
van grove, dikke stof.

Informatie voor de Meester:
In een plas ligt een verseheurde rok. Ais de heiden uitdrukkelijk verklaren dat ze vloer, plafond en muren van de korte gang willen onderzoeken, moeten ze de rok vinden. Eventueel
kan de Meester ook zeggen: 'Als jullie naar de
grond hadden gekeken, dan was je iets opgevallen .. .' Hij zou de spelers wei meteen moeten
duidelijk maken, dat hij zulke hulp voortaan
niet meer zal geven.
Het is van groot belang dat de heiden in de
gang zo stil mogelijk zijn. Ais zij dus de Meester
de verzekering geven dat ze fluisterend met elkaar praten en voorziehtig lopen, geldt dit als
zaeht 'gedrag'. Hierbij moet de Meester geen
hulp bieden. Aehter het gordijn aan het eind
van de gang bevindt zieh kamer 1.

KAMER!
Algemene informatie:
De kamer is 3 x 3 meter groot, 2 meter hoog en
heeft deuren in het midden van de west-, oost- en
noordmuur.
Speciale informatie:
In de kamer bevinden zich een goblin en een kobold. Muren en plafond zijn gemetseld en gepleisterd. Voor de zuidmuur liggen een paar strozakken
op de grond, verder is de kamer niet ingericht.

Informatie voor de Meester:
Als de heiden stil zijn geweest in de gang, kunnen ze de goblin verrassen. Maar dan moeten
ze wei meteen op hem afstormen. Ais de spelers zieh er lang over beraden wat ze gaan
doen, voordat ze in aetie komen, ontsnapt de
goblin door de oostelijke deur en zal zieh bij
zijn kameraden in kamer 2 voegen. De kobold
ontsnapt door de noordelijk deur. Beiden slaan
de deur aehter zieh dieht, maar doen hem niet
op slot. Als de spelers in de gang luidruehtig
zijn, ontsnappen de goblin en de kobold eveneens (door bovengenoemde deuren). De hel-

den werpen, maar de kobold ontsnapt in ie
geval! Ais de heiden de goblin te pakken k
gen, grijpt deze naar zijn wapen, een sabel,
trekt zieh langzaam in de riehting van de oos
lijke deur terug.
De heiden moeten hem de pas afsnijden
hem aanvallen. Na een geveehtsronde jankt
goblin om genade. De heiden kunnen hem m
bedreigingen tot spreken dwingen. De gob
bekent dat Silvana erg ens in de buurt is, ma
hij weet niet in welke kamer. Hij vertelt dat
een geheime gang is en dat de toegang da
van zieh in een van de eellen bevindt. Over
kobold weet hij niets te vertellen; hij had h
zagenaamd net voor de eerste keer gezien.
De inliehtingen van de kobold zijn voordeheld
van weinig belang. De Meester zau dit ereatu
niet in handen van de heiden moeten spele
Vooral niet als de heiden zieh onhandig he
ben gedragen. De goblin benut iedere gelege
heid om via de oostelijke deur te ontsnappe
De geveehtsseores van de goblin:
Moed: 6
Aanval: 8
Levenspunten: 15
Afweer: 7
Beveiliging
wapenrusting: 1
Trefpunten: 1 D + 2

De kobold speelt overigens een belangrijke
in dit avontuur. Ais u nu al wilt weten wat
voor bijzonders aan hem is, slaat u het hoo
stuk 'De kobold' aan het eind van het avontu
op. Daarna keert u weer terug naar hier.

GANGh

Algemene informatie:
De gang is 3 meter lang, 1 meter breed en 2 me
hoog. Aan het west- en oosteinde zijn deuren.

Specialeinformatie:
De muren van de gang zijn gemetseld en geple
terd. De deur aan de oostkant van de gangis ges
ten als de avonturiers de goblin in kamer 1 gev
gen genomen hebben. Als de goblin is ontvluc
staat de deur naar kamer 2 op een kier.

Informatie voor de Meester:
In het midden van de gang zit een verborg
valluik, waardoor men een geheime gang k
bereiken. Het valluik is niet van bovenaf te zie

spelers kunnen via de ladder naar beneden. Dan
komen ze in een 2 meter lange en 1,60 meter hoge
gang. Muren en zoldering bestaan uit ruwe aarde,
waaruit op veel plaatsen water drupt en de vloer
staat vol plassen. De gang eindigt bij een gordijn
van grove, dikke stof.

Informatie voor de Meester:
In een plas ligt een verseheurde rok. Ais de heiden uitdrukkelijk verklaren dat ze vloer, plafond en muren van de korte gang willen onderzoeken, moeten ze de rok vinden. Eventueel
kan de Meester ook zeggen: 'Als jullie naar de
grond hadden gekeken, dan was je iets opgevallen .. .' Hij zou de spelers wei meteen moeten
duidelijk maken, dat hij zulke hulp voortaan
niet meer zal geven.
Het is van groot belang dat de heiden in de
gang zo stil mogelijk zijn. Ais zij dus de Meester
de verzekering geven dat ze fluisterend met elkaar praten en voorziehtig lopen, geldt dit als
zaeht 'gedrag'. Hierbij moet de Meester geen
hulp bieden. Aehter het gordijn aan het eind
van de gang bevindt zieh kamer 1.

KAMER!
Algemene informatie:
De kamer is 3 x 3 meter groot, 2 meter hoog en
heeft deuren in het midden van de west-, oost- en
noordmuur.
Speciale informatie:
In de kamer bevinden zich een goblin en een kobold. Muren en plafond zijn gemetseld en gepleisterd. Voor de zuidmuur liggen een paar strozakken
op de grond, verder is de kamer niet ingericht.

Informatie voor de Meester:
Als de heiden stil zijn geweest in de gang, kunnen ze de goblin verrassen. Maar dan moeten
ze wei meteen op hem afstormen. Ais de spelers zieh er lang over beraden wat ze gaan
doen, voordat ze in aetie komen, ontsnapt de
goblin door de oostelijke deur en zal zieh bij
zijn kameraden in kamer 2 voegen. De kobold
ontsnapt door de noordelijk deur. Beiden slaan
de deur aehter zieh dieht, maar doen hem niet
op slot. Als de spelers in de gang luidruehtig
zijn, ontsnappen de goblin en de kobold eveneens (door bovengenoemde deuren). De hel-

den kunnen nog een korte blik op de vluehtenden werpen, maar de kobold ontsnapt in ieder
geval! Ais de heiden de goblin te pakken krijgen, grijpt deze naar zijn wapen, een sabel, en
trekt zieh langzaam in de riehting van de oostelijke deur terug.
De heiden moeten hem de pas afsnijden en
hem aanvallen. Na een geveehtsronde jankt de
goblin om genade. De heiden kunnen hem met
bedreigingen tot spreken dwingen. De goblin
bekent dat Silvana erg ens in de buurt is, maar
hij weet niet in welke kamer. Hij vertelt dat er
een geheime gang is en dat de toegang daarvan zieh in een van de eellen bevindt. Over de
kobold weet hij niets te vertellen; hij had hem
zagenaamd net voor de eerste keer gezien.
De inliehtingen van de kobold zijn voordehelden
van weinig belang. De Meester zau dit ereatuur
niet in handen van de heiden moeten spelen.
Vooral niet als de heiden zieh onhandig hebben gedragen. De goblin benut iedere gelegenheid om via de oostelijke deur te ontsnappen.
De geveehtsseores van de goblin:
Moed: 6
Aanval: 8
Levenspunten: 15
Afweer: 7
Beveiliging
wapenrusting: 1
Trefpunten: 1 D + 2
De kobold speelt overigens een belangrijke rol
in dit avontuur. Ais u nu al wilt weten wat er
voor bijzonders aan hem is, slaat u het hoofdstuk 'De kobold' aan het eind van het avontuur
op. Daarna keert u weer terug naar hier.

GANGh
Algemene informatie:
De gang is 3 meter lang, 1 meter breed en 2 meter
hoog. Aan het west- en oosteinde zijn deuren.
Specialeinformatie:
De muren van de gang zijn gemetseld en gepleisterd. De deur aan de oostkant van de gangis gesloten als de avonturiers de goblin in kamer 1 gevangen genomen hebben. Als de goblin is ontvlucht
staat de deur naar kamer 2 op een kier.

Informatie voor de Meester:
In het midden van de gang zit een verborgen
valluik, waardoor men een geheime gang kan
bereiken. Het valluik is niet van bovenaf te zien.
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Levenspunten: 12
Beveiliging
wapenrusting: 1

Afweer: 6
Trefpunten 1 0 + 1

De orken bezitten geen waardevolle voorwerpen, maar de Meester moet de heiden de tijd
geven om wat in de bedden en de kasten rond
te rommelen. Ais ze door de heiden worden
gespaard, benutten ze iedere gelegenheid tot
vluchten (door de zuidelijke deur en vandaaruit
door het huis van Grijsbaard). Ais ze verhoord
worden, verraden ze niets, ze zijn ook niet gevoelig voor steekpenningen. De kamerdeur aan
de oostzijde is door de kobold met een toverspreuk behekst. Meer informatie bij Informatie
voor de Meester, gang 3 b.

GANG3a
Algemene informatie:
De gang strekt zieh drie meter uit van het oosten
naar het westen en buigt dan af naar het zuiden,
waar hij tegen rotsen doodloopt. Hij is 1 meter
breed en 1,60 meter hoog.

Speciale informatie:
Net als gang K 1 is ook gang 3 a in ruwe aarde
gegraven. Het is er voehtig, de bodem is bedekt
met plassen water. Aan het einde van de gang liggen een sehop en een pikhouweel in een kniediepe
put.
Informatie voor de Meester:
De gang laat geen bijzonderheden zien. De goblins hebben hem uitgehakt om tot Grijsbaards
kelder door te dringen. Ze moesten hun pogingen staken toen ze op de rots en stootten.

GANG3b
Algemene informatie:
De gang is 8 meter lang, 2 meter hoog en 1 meter
breed. Er zitten vier gesloten deuren in de noordelijke muur en een gesloten deur zowel aan het oosteinde als aan het westeinde.
Speciale informatie:
De gang is met grove stenen gemetseld, maar is
niet gepleisterd. Op de bodem ligt afval: stro, besehimmelde etensresten, potseherven en dergelijke.

Levenspunten: 12
Beveiliging
wapenrusting: 1

Afweer: 6
Trefpunten 1 0 + 1

De orken bezitten geen waardevolle voorwerpen, maar de Meester moet de heiden de tijd
geven om wat in de bedden en de kasten rond
te rommelen. Ais ze door de heiden worden
gespaard, benutten ze iedere gelegenheid tot
vluchten (door de zuidelijke deur en vandaaruit
door het huis van Grijsbaard). Ais ze verhoord
worden, verraden ze niets, ze zijn ook niet gevoelig voor steekpenningen. De kamerdeur aan
de oostzijde is door de kobold met een toverspreuk behekst. Meer informatie bij Informatie
voor de Meester, gang 3 b.

GANG3a
Algemene informatie:
De gang strekt zieh drie meter uit van het oosten
naar het westen en buigt dan af naar het zuiden,
waar hij tegen rotsen doodloopt. Hij is 1 meter
breed en 1,60 meter hoog.

Speciale informatie:
Net als gang K 1 is ook gang 3 a in ruwe aarde
gegraven. Het is er voehtig, de bodem is bedekt
met plassen water. Aan het einde van de gang liggen een sehop en een pikhouweel in een kniediepe
put.
Informatie voor de Meester:
De gang laat geen bijzonderheden zien. De goblins hebben hem uitgehakt om tot Grijsbaards
kelder door te dringen. Ze moesten hun pogingen staken toen ze op de rots en stootten.

GANG3b
Algemene informatie:
De gang is 8 meter lang, 2 meter hoog en 1 meter
breed. Er zitten vier gesloten deuren in de noordelijke muur en een gesloten deur zowel aan het oosteinde als aan het westeinde.
Speciale informatie:
De gang is met grove stenen gemetseld, maar is
niet gepleisterd. Op de bodem ligt afval: stro, besehimmelde etensresten, potseherven en dergelijke.

Speciale informatie:
De deur naar kamer 5 is dieht, maar kan met de
deurknop worden geopend. De inriehting is als die
van kamer 4. Verder is de eelleeg.

lntormetie voor de Meester:
De kamer heeft geen bijzonderheden. Maar de
heiden moeten hem op hun gemak kunnen
doorzoeken. Ais aile heiden gezamenlijk de eel
inspeeteren, kan de Meester de eeldeur door
een kobold laten diehtslaan. Ais 'grap' kan de
Meester met de vlakke hand op tafel slaan en
de versehrikte speier meedelen: 'Met een harde
klap valt de deur in het slot.' De eeldeur zou
zieh eehter weer zonder moeite moeten laten
openen. (De spelers zullen waarsehijnlijk zeer
omstandig en voorziehtig te werk gaan. Ze zullen verbluft zijn als de Meester zegt: 'Bij de
eerste de beste aanraking zwaait de deur naar
binnen open .. .')

KAMER 6
Algemene informatie:
Afmetingen als kamer 4 en 5.

Speciale informatie:
De deur is gesloten, maar kan worden ingeslagen
of kan door rommelen met het slot worden
geopend (Behendigheidsproef voor de handigste
held.) De kamer is leeg op een krukje na en een
legerstede van stro voor de oostelijke muur.

Informatie voor de Meester:
Onder het stro zit een valluik verborgen, waardoor men in de geheime gang (gang 10) kan
komen. Ais de heiden de legerstede onderzoeken, moeten ze het valluik vinden.

tntormetie voor de Meester:
De gevangene kan pas iets uitbrengen als hij
van de heiden iets te drinken heeft gekregen.
Daarvoor stoot hij sleehts onverstaanbare geluiden uit. Nadat hij gedronken en iets gegeten
heeft, vertelt hij de heiden alles wat hij over de
onderaardse kerkers weet.
Hij is de zoon van een graaf, werd twee jaar
geleden door piraten ontvoerd en tot nu toe
werd er door de familie nog geen losgeld betaald. De onderaardse eonstruetie werd jaren
geleden door een smokkelbende aangelegd
om als sehuilplaats te dienen. Nu wordt hij door
piraten gebruikt, die in de eellen ontvoerde
mensen gevangen houden om losgeld af te persen. Twee piraten-uiterst gevaarlijke schurken-zijn voortdurend in de sehuilplaats aanwezig, meestal in kamer 8. De goblins zijn bij de
piraten in dienst, voeren hun opdraehten uit en
worden daarvoor betaald. Over de bouw van de
sehuilplaats weet de gevangene niets, van de
geheime deur is hem ook niets bekend. Hij kent
de kobold, omdat die vaak in zijn eel komt om
Ihem te kwellen en te bespotten. De gevangene
weet wei dat men de kobold door muziek naderbij kan lokken of door handelingen die zijn
nieuwsgierigheid opwekken.
Bovendien vertelt hij de heiden, hoe men een
kobold kan overmeesteren: als men hem bi]
zijn naam noemt. Het is belangrijk dat de kobold gevangen wordt, want hij heeft de sleutel
voor kamer 8 en de deur naar kamer 8 gaat pas
open als men over een passende sleutel beschikt. Ais de heiden de gevangene niet helpen,
krijgen ze natuurlijk ook geen inliehtingen. Om
de gevangene te bevrijden kunnen de heiden 6f
de ketting uit de muur trekken 6f hem met een
zwaard doormidden slaan. Ais de heiden geen
zwaard in hun bezit hebben, is aileen de eerste
mogelijkheid van toepassing.

KAMER 7
Algemene informatie:

KAMER 8

Afmetingen als van de andere eellen.

Algemene informatie:

Speciale informatie:
De inriehting is als die van de andere eellen. Op de
legerstede van stro voor de oostelijke muur, ligt
een volledig kraehteloze, mannelijke gevangene
met een volle baard en lang haar. De man is in
lompen gehuld, ziet er uitgemergeld uit en zal
spoedig sterven alshij niets te drinken krijgt.

De kamer is 4 x 6 meter groot en 2,5 meter hoog.
Aan de oostelijke muur bevindt zieh een 2 x 4
meter grote muursehildering. De kamer heeft een
(steeds diehte) deur in het midden van de westelijke muur.

Speciale informatie:
In het midden van de kamer staan een grote, reeht-

Speciale informatie:
De deur naar kamer 5 is dieht, maar kan met de
deurknop worden geopend. De inriehting is als die
van kamer 4. Verder is de eelleeg.

lntormetie voor de Meester:
De kamer heeft geen bijzonderheden. Maar de
heiden moeten hem op hun gemak kunnen
doorzoeken. Ais aile heiden gezamenlijk de eel
inspeeteren, kan de Meester de eeldeur door
een kobold laten diehtslaan. Ais 'grap' kan de
Meester met de vlakke hand op tafel slaan en
de versehrikte speier meedelen: 'Met een harde
klap valt de deur in het slot.' De eeldeur zou
zieh eehter weer zonder moeite moeten laten
openen. (De spelers zullen waarsehijnlijk zeer
omstandig en voorziehtig te werk gaan. Ze zullen verbluft zijn als de Meester zegt: 'Bij de
eerste de beste aanraking zwaait de deur naar
binnen open .. .')

KAMER 6
Algemene informatie:
Afmetingen als kamer 4 en 5.

Speciale informatie:
De deur is gesloten, maar kan worden ingeslagen
of kan door rommelen met het slot worden
geopend (Behendigheidsproef voor de handigste
held.) De kamer is leeg op een krukje na en een
legerstede van stro voor de oostelijke muur.

Informatie voor de Meester:
Onder het stro zit een valluik verborgen, waardoor men in de geheime gang (gang 10) kan
komen. Ais de heiden de legerstede onderzoeken, moeten ze het valluik vinden.

tntormetie voor de Meester:
De gevangene kan pas iets uitbrengen als hij
van de heiden iets te drinken heeft gekregen.
Daarvoor stoot hij sleehts onverstaanbare geluiden uit. Nadat hij gedronken en iets gegeten
heeft, vertelt hij de heiden alles wat hij over de
onderaardse kerkers weet.
Hij is de zoon van een graaf, werd twee jaar
geleden door piraten ontvoerd en tot nu toe
werd er door de familie nog geen losgeld betaald. De onderaardse eonstruetie werd jaren
geleden door een smokkelbende aangelegd
om als sehuilplaats te dienen. Nu wordt hij door
piraten gebruikt, die in de eellen ontvoerde
mensen gevangen houden om losgeld af te persen. Twee piraten-uiterst gevaarlijke schurken-zijn voortdurend in de sehuilplaats aanwezig, meestal in kamer 8. De goblins zijn bij de
piraten in dienst, voeren hun opdraehten uit en
worden daarvoor betaald. Over de bouw van de
sehuilplaats weet de gevangene niets, van de
geheime deur is hem ook niets bekend. Hij kent
de kobold, omdat die vaak in zijn eel komt om
Ihem te kwellen en te bespotten. De gevangene
weet wei dat men de kobold door muziek naderbij kan lokken of door handelingen die zijn
nieuwsgierigheid opwekken.
Bovendien vertelt hij de heiden, hoe men een
kobold kan overmeesteren: als men hem bi]
zijn naam noemt. Het is belangrijk dat de kobold gevangen wordt, want hij heeft de sleutel
voor kamer 8 en de deur naar kamer 8 gaat pas
open als men over een passende sleutel beschikt. Ais de heiden de gevangene niet helpen,
krijgen ze natuurlijk ook geen inliehtingen. Om
de gevangene te bevrijden kunnen de heiden 6f
de ketting uit de muur trekken 6f hem met een
zwaard doormidden slaan. Ais de heiden geen
zwaard in hun bezit hebben, is aileen de eerste
mogelijkheid van toepassing.

KAMER 7
Algemene informatie:

KAMER 8

Afmetingen als van de andere eellen.

Algemene informatie:

Speciale informatie:
De inriehting is als die van de andere eellen. Op de
legerstede van stro voor de oostelijke muur, ligt
een volledig kraehteloze, mannelijke gevangene
met een volle baard en lang haar. De man is in
lompen gehuld, ziet er uitgemergeld uit en zal
spoedig sterven alshij niets te drinken krijgt.

De kamer is 4 x 6 meter groot en 2,5 meter hoog.
Aan de oostelijke muur bevindt zieh een 2 x 4
meter grote muursehildering. De kamer heeft een
(steeds diehte) deur in het midden van de westelijke muur.

Speciale informatie:
In het midden van de kamer staan een grote, reeht-

Beveiliging
wapenrusting: 3

Trefpunten: 1 D + 4

De piraten vechten op leven en dood. Zij wijzen
gratie van de hand. Ais de heiden-die de strijd
dreigen te verliezen-zich op hun beurt overgeven, dan worden ze door de piraten gevangen genomen en gaan ze in cel 6 achter slot en[
grendel. Van daaruit kunnen de heiden natuurlijk makkelijk ontsnappen. Ze kunnen zelfs Silvana bevrijden (zie de Informatie voor de Meester, gang 10).
Kamer 8 bevat geen waardevolle voorwerpen,
Basil draagt een oorring die twee dukaten
waard is.

KAMER 9
Algemene informatie:
De kamer is 4 x 5 meter groot en 2,5 meter hoog.
In de zuid-oostelijke hoek staat een levensgroot
standbeeld van een vrouw.
Speciale informatie:
Kamer 9 is de kamer van Basil de Rode. Aan de
muren hangen maskers die hij van de steppe, zijn
geboortegrond, heeft meegebracht. Bovendien
staan er twee zware, leren stoelen, een klein eiken
bureau en een met ijzer beslagen kist. Op een gerieflijk bed dat tegen de noordmuur staat, ligt Silvana, die aileen een kostbaar kort nachthemd aan
heeft. Zodra ze haar redders in het oog krijgt,
springt ze op en valt hen dankbaar in de armen.
Informatie voor de Meester:
Het standbeeld in de zuidoostelijke hoek van
de kamer stelt een godin voor. Ais de spelers de
uitgestrekte rechterarm van het beeld naar beneden drukken, draait het beeld, inclusief de
sokkel, naar sen kant en maakt de ingang naar
de geheime gang (gang 10a) vrij. De kist bevat
een koperen verrekijker, een aardewerken
kruik met een geneeskrachtige drank, die 10
levenspunten schenkt als een gewonde ervan
drinkt, een paar dameshoeden, wat zeemanskleren, een zwaard, 40 dukaten en 150 zilveren
daalders.

GANG 10
Algemene informatie:
Onder de kamers van de schuilplaats van de pira-

ten zit een verborgen gang. Afmetingen: zie
plattegrond.

Speciale informatie:
De muren van de gang zijn met planken betirnmerd, het plafond is op veel plaatsen door paaltjes
gestut. De vloer ligt vol plassen, hier en daar zijn
delen van het plafond naar beneden gekomen,
maar de gang is in ieder geval begaanbaar. De gang
wordt door talrijke, zeer grote, maar schuwe ratten
bewoond.
Informatie voor de Meester:
Van het bestaan van gang 10 zijn aileen de goblins, de orken en de kobold op de hoogte. De
twee piraten hebben nooit de moeite genomen
het gangensysteem te onderzoeken. Het oosteinde van de gang wordt door een geheime
deur, waardoor men in gang 10a kan belanden,
afgesloten. Vanuit het westen is de geheime
deur absoluut onvindbaar. Geen enkele bewoner van dit onderaardse kent deze deur! De
drie verborgen valluiken, die van gang 10 naar
de kamers 6 en 8, en naar gang 1 a leiden, zijn
vanaf de onderkant goed te ontdekken. Onder
de valluiken staat af en toe een ladder tegen
het beschot. Ais de heiden door de pi raten in
cel 6 worden opgesloten en daarna door het
valluik naar gang 10 vluchten, kan de Meester
het toelaten dat ze de geheime deur aan het
oosteinde van de gang vinden. (Het is mogelijk
dat zich net een rat door een kier perst die
voordien nog niemand was opgevallen ... ) De
heiden kunnen dan tot gang 10 a doordringen
en stiekem Silvana bevrijden. De opsporing van
de geheime deur moet de heiden slechts rnogelijk worden gemaakt, als zij daarv66r door de
piraten gevangen werden genomen.

GANG lOa
Algemene informatie:
Maten: zie plattegrond. (De Meester geeft de spelers de afmetingen van de gang met behulp van de
tekening op de plattegrond. Hij beschrijft aileen
maar die delen van de gang die de spelers vanuit
hun standplaats kunnen zien.)
Speciale informutie:
Het oost-westdeel van de gang is van de noordzuidkant afgescheiden door een zwaar gordijn. In
bouwwijze lijkt gang 10 a op gang 10.
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De Meester kan Karabustel, overal waar hij
maar wil, laten opduiken. Karabustel kan ook
ingrijpen bij een gevecht tussen een held en
een monster-dan kiest hij natuurlijk partij
voor het monster. Daarvan zou de Meester
eigenlijk slechts gebruik mogen maken, als
blijkt dat de heiden de overmacht hebben. Karabustel kan dan bijvoorbeeld het wapen van
een held gloeiend heet maken. Aile acties van
de kobold gaan vergezeld van een mekkerend
gelach.
Ais de heiden de gevangene in cel 7 niet bevrijd
hebben, kunnen zij Karabustel niet te pakken
krijgen. Op welke manier de heiden de kobold
in hun macht kunnen krijgen en hem zijn naam
kunnen ontfutselen, wordt aan de fantasie van
de Meester overgelaten. Ik zou me twee mogelijkheden kunnen voorstellen:
a) De heiden zetten een lied in. (De Meester
kan de spelers inderdaad tot zingen aanzetten!)
Karabustel wordt door het lied naderbij gelokt.
De heiden maken hem woedend, omdat ze hem
steeds met de verkeerde naam aanspreken (bijvoorbeeld 'Repelsteeltje'). In zijn kwaadheid zal
Karabustel uiteindelijk zijn eigen naam verklappen: 'Ik heet geen Repelsteeltje, maar Karabustel, vervloekt nog aan toe!'
b) De heiden wekken Karabustels nieuwsgie-
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righeid op, doordat ze iets heel merkwaardigs
doen. (Natuurlijk kunt u ook bij mogelijkheid b)
een lied inzetten.)
Een he/din verleidt de kobold op iedere denkbare manier, ze doet hem zelfs een huwelijksaanzoek. In zijn ijdelheid zal de kobold daar op
ingaan en de heldin verzoeken met hem mee te
gaan en haar metgezellen achter te laten. De
held in stemt toe en vraagt, zodra ze met de
kobold aileen is, naar de naam van haar geliefde. Uiteindelijk moet ze toch weten hoe haar
aanstaande man heet. Ais de spelers niet uit
zichzelf een strategie bedenken, hoe ze Karabustel kunnen overmeesteren, moet de Meester bij monde van de gevangene in cel 7 hulp
bieden. Bijvoorbeeld: 'lk weet dat de kobold
heel ijdel is en dol op mooie vrouwen.'
Zodra de heiden Karabustels naam kennen,
moet de kobold alles doen wat zij van hem verlangen. Hij kan natuurlijk geen opheldering geyen over zaken waarvan hij zelf niets weet. Hij
kan de heiden ook niet helpen bij hun gevecht
tegen Hoektand-Joe en Basil de Rode, omdat
die twee ook zijn naam weten en Karabustel
geen twee heren tegelijk kan dienen. De kobold
heeft de sleutel van kamer 8 in zijn bezit. Die
geeft hij aan de heiden, evenals een tekening
en het kleine flesje dat hij bij zich draagt. Het
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dringen. De heiden hebben dan de cellen 4, 5 en 6
in volgorde onderzocht, het valluik ontdekt en er
van afgezien am cel 7, waarin de gevangene zich
bevindt, in ogensehouw te nemen.) Na het geveeht
met de piraten in kamer 8 kunnen de heiden de
kamer sleehts via de geheime gang weer verlaten,
want zij weten niet hoe ze de deur in de rnuurschildering open moeten maken en ze hebben oak geen
sleutel voor de deur in de westelijke muur. Ais
Meester moet u dan net zo lang waehten tot de
heiden weer in de buurt van eel 7 zijn gekomen.
Dan kan de gevangene, met een noodkreet, de
heiden roepen en hen over de kobold vertellen.
Ik heb deze mogelijkheid slechts vermeld, omdat
ik zo mijn ervaringen heb met rollenspelers. Velen

Een sleehte Meester zou dan zeggen: 'Dat moet je
niet doen, je brengt m'n hele avontuur in de war!'
Een middelmatige Meester tovert snel een trol die
de weg verspert, uit zijn hoed. Een goede Meester
laat zieh door onverwaehte acties niet van zijn
apropos brengen. Hij is natuurlijk zo goed op de
hoogte van het ontwerp van het avontuur dat hij
sleehts hoeft af te waehten. Vroeg of laat komen de
heiden wei daar, waar hij ze hebben wi!.
Als u vragen over het spel heeft, wat voor vragen
dan ook, en als u suggesties of wensen heeft, aarzel
dan niet en sehrijf naar: Het Oog des Meesters,
Postbus 2073, 3500 GB Utrecht. Wij staan alle
nieuwe Meesters graag met raad en daad terzijde.
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