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Inleiding 
 
 

HeroQuest is een zogenaamde dungeoncrawler, waarbij in dit geval 4 helden het opnemen tegen Morcar, de Heer van 

het Duister oftewel de Slechte  

Dit boek bevat regels om het spel HeroQuest uit te breiden zonder het al te zeer te vertragen. Het merendeel van de 

regels is bedacht door Xarres (waarvoor respect en dank) en vertaald en bijgewerkt door Dick van Peer 

(ondergetekende) en, in eerste instantie, Mira Beijlen (stagiaire logopedie). Ik heb ook een aantal regels bedacht om 

het spel onderhoudender te maken en meer geschikt voor mijn logopedische doelen 

Het spel HeroQuest is spannend en onderhoudend en ook met name daarvoor bedoeld. Ik ben tijdens het bestuderen en 

spelen van dit spel een aantal communicatieve oefensituaties tegengekomen die me op het idee hebben gebracht om 

het als logopedisch instrument in te zetten. 

 

Waarom dit spel voor logopedische doeleinden bruikbaar is: 
 

De helden krijgen elk avontuur een opdracht die ze met name door goed samen te werken kunnen vervullen. Zonder 

samenwerking is dit bijna onuitvoerbaar.  

Deze noodzaak tot samenwerken, overleggen en het maken van afspraken door de spelers (in mijn werksituatie 

leerlingen met psychiatrische problematiek zoals PDD-NOS en ADHD) is een belangrijk aspect in mijn keuze om 

HeroQuest te gebruiken in mijn werk als logopedist op een cluster 4 school, de Ambelt, te Zwolle. 

Ik ben sinds 1983 aan dit orthopedagogisch centrum verbonden en heb ondervonden dat communicatie een weinig 

ontwikkeld aspect is binnen de logopedie terwijl de noodzaak om dat bij de genoemde doelgroep aandacht te geven 

duidelijk aanwezig is.  

HeroQuest biedt spelenderwijs een keur aan oefensituaties waarbij de leerlingen door de loop van het spel in 

omstandigheden komen waarbij samenwerken, overleggen en luisteren naar elkaar op logische wijze wordt 

gestimuleerd. Komen de leerlingen hieraan niet tegemoet dan is de consequentie binnen het spel dat de held waarmee 

de leerling speelt waarschijnlijk sneuvelt. 

Naast deze algemene doelen stelt elke leerling in overleg met de logopedist, de leerkracht en andere betrokkenen 

individuele doelen op die met de communicatie te maken hebben en tijdens het spel geoefend kunnen worden. 

Om de vorderingen die de leerlingen maken te monitoren is een lijst met (mis)communicaties opgesteld, waarop kan 

worden aangegeven hoe vaak het ongewenste/storende communicatieve gedrag voorkomt. 

Ik instrueer de leerlingen over toe te passen strategieën maar werk ze in mijn rol als “de Slechte” ook tegen. Hierdoor 

kan ik het spel leuk houden en daardoor aantrekkelijk, maar tegelijkertijd komen allerlei oefensituaties langs die lijken 

op de “probleemsituaties” die de leerlingen op school ervaren en in de maatschappij kunnen meemaken. 

De “opsmuk” van het spel: mooie miniatuurtjes om mee te spelen, mooi vormgegeven kaarten, spanning in het spel en 

het feit dat HeroQuest in de winkel niet meer verkrijgbaar is dragen bij aan een gevoel van exclusiviteit waarop ik een 

aantal eisen baseer die ik stel aan de leerlingen: zuinig zijn met de spullen! Ik heb voldoende kandidaten voor wie 

mijn aanpak ook nuttig zou zijn en de meeste leerlingen willen erg graag meespelen: dus “ik kan je zo vervangen door 

een andere, meer gemotiveerde kandidaat”. 

Uiteraard werkt het niet altijd zo fraai als het hier lijkt, het zijn tenslotte kinderen met een gedragsstoornis! 

Bij de regels en de kaartjes die erbij gemaakt heb maak ik graag gebruik van archaïsche woorden, de nieuwsgierigheid 

van de leerlingen zorgt ervoor dat ze vragen stellen over de betekenis, waardoor ik weer het één en ander kan vertellen 

over het woord en menigmaal een stukje geschiedenis kan toevoegen aan mijn uitleg. 

 

Er is ook een aantal contra-indicaties, gebaseerd op ervaringen uit eerdere jaren: 

- Narcistische stoornis 

- Teveel op zoek naar aandacht 

- Kan anti- en sympathie ten opzichte van sommige medespelers niet loslaten 

- Desinteresse in het spel 

Deze problemen kunnen het verloop van het spel zodanig beïnvloeden dat het groepsproces niet of nauwelijks op gang 

kan komen; daardoor komen zijzelf, noch hun medespelers aan voldoende leermomenten toe. 

Om het basisspel wat meer reliëf te geven en aantrekkelijker te maken heb ik me op deze regels gestort, ze bieden de 

helden meer mogelijkheden,  bijvoorbeeld groei in niveau, meer wapens, spreuken, wonderen, etc. Dit maakt het voor 

de spelers (leerlingen) interessant om hun held te laten overleven, ze worden sterker en hebben meer kansen om de 

steeds moeilijker wordende avonturen te overleven. 
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Het maken van afspraken en je daar dan ook aan houden speelt tijdens de avonturen een belangrijke rol, ook oog 

hebben voor de belangen van anderen en daarnaar te handelen is een belangrijk aspect van deze aanpak. Voor een 

succesvol avontuur moeten de leerlingen hun communicatieve vaardigheden gebruiken of leren. 

In dit boek staan de regels voor HeroQuest Deluxe, een spel gebaseerd op HeroQuest van MB.  

Bij deze regels  wordt in eerste instantie uitgegaan van de basisregels zie: 

(http://www.yeoldeinn.com/downloads/system/150-system-nl-manual.pdf) zoals ze bij het oorspronkelijke spel zijn 

meegeleverd.  

.  

Sommige regels van Xarres werken voor mijn doeleinden te vertragend of maken het spel te ingewikkeld, ik heb ze in 

blauw weergegeven en zijn optioneel toepasbaar, ik gebruik ze zelf niet. In het rood heb ik zaken weergegeven die nog 

niet af zijn. 

 

 

 
 
 
 

Begin en einde van een avontuur 
 

Aan het begin van elk avontuur leest de Slechte de tekst voor die bij het avontuur staat en waar vermeld wordt wat de 

opdracht is en of er eventueel een beloning wordt uitgeloofd voor het vervullen ervan. De helden kunnen tot dit 

moment kiezen in welke volgorde ze willen gaan zitten, is het avontuur begonnen dan ligt de volgorde waarin 

gespeeld wordt vast: de speler links naast de Slechte begint en vervolgens zijn de andere helden op volgorde van de 

klok aan de beurt. Als helden huurlingen hebben zijn die ná hun eigen figuur, maar vóór de volgende held aan de 

beurt. 

Het avontuur begint als de eerste held van de trapsteen afstapt de kamer in of door de toegangsdeur naar binnen gaat. 

Op dat moment laat Morcar zien wat er voor die held zichtbaar is, verder niets (behalve als bij het avontuur een andere 

instructie gegeven wordt).  

Het avontuur eindigt als de laatst in leven zijnde held de trapsteen of de uitgang bereikt, of als alle helden gesneuveld 

zijn. 

 

Na het beëindigen van een avontuur gaan de overlevende helden naar de stad om op krachten te komen, hun eventuele 

beloning op te strijken, nieuwe helden te ronselen ter vervanging van de verloren kameraden, huurlingen aan te 

werven, wapens te kopen en een nieuwe opdracht te krijgen. 

Geld en goederen van gesneuvelde helden wordt in principe niet aan nieuwe helden gegeven, al zijn het dezelfde 

spelers, het nieuwe karakter heeft eigenlijk niets met de gesneefde held te maken. 

 

Bij elke opdracht hoort een plattegrond waar “de Slechte” in principe niet vanaf mag wijken. Het is aan Morcar om te 

bepalen of een opdracht waarbij alle helden gesneuveld zijn opnieuw wordt gespeeld (waarbij de helden voorkennis 

hebben over het avontuur) of dat er met de nieuwe helden een nieuw avontuur wordt gespeeld. 

 

Er zijn avonturen die elkaar in een reeks opvolgen, als zouden de helden in de dungeon (kerkers) blijven: dit is niet 

speelbaar omdat de helden dan niet op krachten kunnen komen en ze worden daarom verondersteld na elke opdracht 

toch een bezoek aan de stad brengen. 
 

  

http://www.yeoldeinn.com/downloads/system/150-system-nl-manual.pdf
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Vóór het avontuur 
 

Helden  
 

Heldentypes 
 

Elke speler kiest voor het begin van het eerste avontuur een held van zijn of haar voorkeur, waarmee het avontuur 

gespeeld wordt; overleeft de held dan kan deze na het avontuur naar de stad en wordt, nadat hij weer op krachten is 

gekomen, weer op een volgend avontuur afgestuurd. Is de held gesneuveld dan kan de speler aan het eind van het 

bezoek aan de stad door de andere helden met een nieuw karakter de groep completeren. In Hero Quest DeLuxe, zoals 

Xarres zijn versie noemt), zijn verschillende heldentypes, die hun eigen sterke en zwakke eigenschappen hebben. 

Vanwege deze diversiteit is het raadzaam dat niet teveel hetzelfde heldentype wordt gekozen. Je krijgt dan 

bijvoorbeeld alleen maar vechters die weinig mogelijkheden hebben om lichaamspunten terug te krijgen of magiërs 

met een gebrek aan slagkracht. 

Bijna alle helden zijn in mannelijke en vrouwelijke hoedanigheid 

mogelijk; ik heb de beschrijving (meestal)  in de mannelijke vorm 

gesteld. 

Bij alle helden staat een korte omschrijving, op de kaart van de held 

staan de volledige regels die nodig zijn om hem in HeroQuest te 

gebruiken. 

 

De types zijn: 

- Krijger 

- Avonturier 

- Magiër 

 

 

Krijgers: 
 

Barbaar / Barbarin  

Een  klassieke held uit het oude HeroQuest. Hij is sterk, hij is groot 

en is niet al te snugger. De Barbaar is een krijger en is van alle 

helden bijna het meest geschikt voor het man tegen mangevecht. 

Door zijn jonge jaren is hij gewend geraakt aan ontberingen en, 

gehard als hij is, kan hij één lichaamspunt regenereren aan het einde 

van zijn beurt. Deze eigenschap werkt niet als hij bewusteloos is. De 

barbaar snapt niet zoveel van de wereld en is daardoor “onbevreesd” 

 

 

 De Gladiator 

De gladiator is een man, een geoefend krijger, ontsnapt uit de amfitheaters na een lange carrière als vechter. Tijdens 

die loopbaan is hij wel zijn rechterhand verloren en heeft die laten vervangen door een vuistpiek. Door deze 

aanpassing, in combinatie met zijn strijdvlegel, en zijn jarenlange ervaring in de arena kan de gladiator soms tweemaal 

in één beurt aanvallen. 

 

Amazone  

De Amazone is een vrouwelijke krijger. Zij beheerst een combinatie van krijgskunst, behendigheid en begint een 

avontuur altijd met 3 amazonespreuken. Ze is taai, trots en koppig en zal zich nooit terugtrekken uit een gevecht. Ze 

voert een dubbelzwaard dat haar in staat stelt om in 1 beurt 2 keer aan te vallen. 

Onbevreesd. 
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De Tempelier / Tempelierster 

De tempelier is een gedisciplineerd en trots krijger. Hij heeft gezworen zich nooit uit een gevecht terug te trekken en 

zal zijn kameraden, als zij een beroep op hem doen nooit in de steek laten. Tijdens zijn vele reizen heeft hij het nodige 

geleerd over helende kruiden. Onbevreesd. 

 

Zwaardmeester / zwaardmeesteres 

De zwaardmeester heeft een opleiding gehad aan de schermacademie en na zijn examen daar een tweehandig zwaard 

gekregen waar hij buitengewoon goed mee uit de voeten kan. Hij heeft op de academie een eed gezworen om nooit 

een ander wapen te zullen gebruiken dan het tweehandige zwaard. 

 

 

Dwerg trollenbedwinger  

De dwergtrollenbedwinger heeft zijn eer verspeeld ten opzichte van zijn clangenoten. Hij is nog slechts geïnteresseerd 

in een zo glorierijk mogelijke dood om zodoende zijn blazoen nog enigszins op te poetsen. Goud, het onderzoeken van 

kamers en gangen, hij vindt het bijzaak. Als er gevochten moet worden staat hij met zijn vervaarlijke bijl het liefst 

vooraan. 

Onbevreesd. 

 

 

 

Avonturiers: 
 

Dwerg / Dwergenvrouw  

Klein, koppig en robuust. Hij is een beschermer en verdediger, hij 

kan in het man tegen man gevecht incasseren maar ook uitdelen. 

Hij is iets slimmer dan de Barbaar, maar heeft een aangeboren 

talent voor de mechanica en mijnbouw. Hij is daardoor een van de 

weinige helden die met succes valstrikken onschadelijk kan maken 

en sloten kan kraken. Door zijn geringe gestalte (en korte benen) is 

hij niet een van de snelsten. 

Onbevreesd.  

 

Premiejager / Premiejageres 

De premiejager vecht, de naam zegt het al, voor geld. Hij heeft een 

contract gesloten met de machthebbers waarbij hij bedongen heeft 

dat hij voor elk gedood monster 5 goudstukken beloning ontvangt.  

 

Elf / Elfenvrouw 

Ook één van de klassieke HeroQuest helden. Zijn combinatie van 

vechters- en magische kwaliteiten maakt hem universeel inzetbaar. 

De boself is specialist in schietwapens. Hij is een scherpschutter 

die vakkundig met bogen kan omgaan. Zijn grote kracht ligt in de behendigheid en intelligentie. Hij moet zich slechts 

inlaten met mêleegevechten als het echt niet anders kan: hij heeft niet zoveel lichaamskracht als andere helden. 

 

 

Dief / Dievegge  

Waar de boself man tegen mangevechten beter kan vermijden zal de dief dit juist opzoeken. In de turbulentie van een 

mêlee  ziet hij kansen om zijn tegenstanders van hun wapens te ontroven om daarna vanuit de achtergrond aan te 

vallen. Het is een moeilijk te spelen karakter, maar kan in juiste handen buitengewoon effectief zijn. Een dief is 

uiteraard elk slot de baas, bv kisten waarbij een handigheidtest gehaald moet worden of bijzondere deuren. 

 

Bard / Bardin 

De bard is door middel van zijn liederen in staat om zijn omgeving, zijn kameraden of zichzelf te beïnvloeden. Hij is 

een bereisd man en zijn ervaringen leveren een bijdrage aan zijn overlevingskansen. Een bard is een graag geziene 

gast in de stad en hij (en zijn gezelschap) zullen nooit hoeven te betalen om de stad binnen te mogen.  
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Kruisboogschutter / Kruisboogschutterin 

De kruisboogschutter heeft voor elk avontuur voldoende kruisboogpijlen bij zich. Als hij in een mêlee verzeild raakt 

heeft hij zijn zwaard bij zich om op terug te vallen. Hij heeft zijn zwaard in een wapengordel en kan daardoor zonder 

een beurt te verliezen van wapen wisselen. 

 

Paladijn / Paladina  

De paladijn is een ridder, maar ook een man van de Kerk. Hij is zo heilig dat hij elk avontuur 3 wonderen meekrijgt 

om hem te steunen in zijn strijd tegen het kwade.  

 

Assassijn / Assassina 

De assassijn moet het bij de gevechten vooral hebben van steelsheid en behendigheid. Hij kan sluipen en daarmee 

voorkomen dat hij aangevallen wordt, maar ook zonder die eigenschap in te zetten kan hij door zijn handigheid ieder 

figuur op het speelbord passeren. Deze vaardigheid komt ook tot uiting bij handigheidtests en het openen van gesloten 

deuren  

 

 

 
 
 
Magiërs: 
 

Krijgspriester / krijgspriesteres  

De krijgspriester is een altruïstisch persoon, die zich ten 

dienste stelt van de wereld in het algemeen en zijn 

kameraden in het bijzonder. Bij wijze van actie kan hij één 

keer per beurt bidden tot zijn god: Sigmar.  

Hij is uiteraard een man van de Kerk en heeft in die 

hoedanigheid afgezien van het gebruik van scherpe wapens. 

 

Tovenaar /Tovenares  

De tovenaar is geschoold in het gebruik van magie. Elk 

avontuur krijgt hij bezweringen mee om bij wijze van actie 

in 

te zetten. Hij mag uit de aanwezige spreuken 3 sets kiezen 

waaruit hij in totaal 9 spreuken mag uitzoeken. Als er 

meerdere magiërs meedoen met een avontuur kiest degene 

met de hoogste intelligentie eerst. 

  

Druïde / Druïdin  

De druïde heeft een fenomenale kruidenkennis en hij heeft 

altijd een voorraadje bij zich om zichzelf en anderen te 

helpen tijdens de avonturen. Hij heeft geleerd zichzelf te 

redden in bossen, bergen en vlaktes en heeft dientengevolge een taaiheid ontwikkeld die hem tijdens de strijd van pas 

komt. Hij kan ook mana tappen uit zijn totem (havik, beer of wolf) waarbij elke hoedanigheid eigen voor- en nadelen 

met zich mee brengt. 

 

Oorlogstovenaar /oorlogstovenares  

Vergelijkbaar met de tovenaar maar meer geneigd tot zwarte magie. Die magie is zeer krachtig maar kan de tovenaar 

ook overweldigen, slechts door aanwending van zijn weergaloze intellect is hij in staat echte of denkbeeldige demonen 

van zich af te houden 

. 

 

Grootmagister / grootmagistresse 

De grootmagister heeft van alle helden de hoogste intelligentie, verworven door jarenlange studie. De gevorderde 

leeftijd die grootmagisters kenmerkt heeft zijn weerslag op de fysieke kwaliteiten van deze held. Vechten is 
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nauwelijks aan hem besteed en hij is erg beperkt in het gebruik van wapens. Zijn magische kennis is daarentegen 

onovertroffen en hij kan dan ook tweemaal per beurt een bezwering uitspreken. 

 

Tijdplooier / tijdplooister 

De tijdplooier heeft na lange studie vat gekregen op het verloop van de tijd zelf. Dit is een ingewikkeld gebeuren en 

kost veel energie: als hij een spreuk heeft ingezet moet hij een beurt overslaan om weer op krachten te komen. 

Tijdsbezweringen zijn de enige spreuken die hij beheerst. 

 

IJsmagiër / ijsmagistresse 

De ijsmagiër heeft als enige magiër de mogelijkheid om ijsmagie toe te passen. Hij komt uit de ijzige, noordelijke 

woestenij en is matig bestand tegen warmte en erg kwetsbaar voor vuur. Hij kan als enige magiër een zwaard voeren. 
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Ruimte voor nieuwe helden  
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Tijdens het avontuur 
 

De speelbeurt 
 

(Regels in blauw zijn optioneel) 

 
De bepaling van de volgorde wie aan de beurt is (optioneel) 

In Heroquest Deluxe wordt de volgorde waarin de helden en de slechte aan de beurt zijn bepaald doormiddel van een 

speciale rammelaar. Voor elke held wordt een gekleurde knikker in de rammelaar gedaan. Morcar, de slechte, 

ontvangt altijd de zwarte knikker. Aan het begin van het spel wordt de rammelaar geschud en worden de knikkers 

opgevangen. In de volgorde waarin de knikkers uit de rammelaar komen zijn de spelers met hun helden (of Morcar 

met zijn monsters) aan de beurt. Wanneer de laatste knikker aan de beurt is geweest, wordt de rammelaar opnieuw 

geschud en begint een nieuwe ronde.  

Sommige effecten werken tot het begin van de volgende eigen beurt of tot aan het einde van de ronde. Wanneer een 

effect tot aan de volgende eigen beurt duurt, blijft het effect dus net zo lang werken totdat de speler weer aan de beurt 

is. Wanneer het effect slechts tot het einde van de ronde duurt, dan eindigt het effect na de afhandeling van de laatste 

knikker en vóór dat de rammelaar opnieuw is geschud. 

Alternatief (klassiek) 

De helden spelen in een vaste volgorde waarbij de speler links van de Slechte begint. Daarna zijn de andere helden (in 

volgorde van de klok) aan de beurt. 

 

De speelbeurt van een held 
Wanneer een held aan de beurt is, mag hij een ACTIE en een BEWEGING ondernemen alsook over enkele 

activiteiten, die hij ook zonder het doen van een actie of beweging kan uitvoeren. De held mag kiezen of hij eerst wil 

bewegen of eerst een actie wil ondernemen.  

 

Beweging  
Voor de beweging dobbelt de held met 2D6. Dit is het aantal velden, dat een held in deze beurt maximaal kan 

bewegen. Hij moet zijn beweging stoppen wanneer hij een actie wil doen, de resterende punten vervallen op dat 

moment. Een held beweegt altijd lineair over het veld, nooit diagonaal. Hierbij moet hij Morcar precies laten zien 

welke velden van het bord hij betreedt. Doet de held dit niet, maar zet hij zijn figuur gewoon ergens neer, dan mag 

Morcar het spel stoppen wanneer de held ergens op zijn weg in een val zou hebben kunnen stappen. Dit is de straf 

omdat hij Morcar niet heeft getoond waar hij langs ging. Na het in werking stellen van de val is de beurt van de held 

onmiddellijk beëindigd, tenzij de eigenschappen van de val de held toestaan om zijn beurt voort te zetten.  

Tijdens de beweging mag de held geen velden overschrijden waar 

meubilair of vijanden op staan, met uitzondering van bepaalde 

eigenschappen of effecten die hem dit wel toestaan. 

Velden die door helden of door onbekenden zijn bezet, kunnen wel 

worden gepasseerd, mits de gepasseerde speler dit niet verboden 

heeft. Wanneer de held eenmaal gedobbeld heeft, moet hij zijn 

beweging ook uitvoeren. Dobbelt hij te vroeg, en beslist hij daarna dat hij 

zich toch maar liever niet verplaatst en tot een actie overgaat, dan heeft 

hij zijn bewegingsmogelijkheid verspeeld en gaat zijn beweging in 

deze beurt verloren. De beweeglijkheid van een held kan in 

de loop van het spel veranderen, zij is in sommige opzichten gekoppeld 

aan de fysieke kracht. 
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Acties  
 

Een held mag een actie ondernemen, deze moet hij voor of na zijn beweging uitvoeren of zelfs volledig daarvan 

afzien. Mogelijke acties zijn: 

 Aanval: De held valt een vijand op een veld, dat hij met zijn wapens kan bereiken, aan.  

 Naar vallen zoeken: De held zoekt in de ruimte of de gang waar hij is naar vallen. Morcar moet deze 

onthullen als deze hier aanwezig zijn, uitzonderingen daargelaten. Een held kan alleen zoeken naar vallen als 

er geen vijanden in dezelfde ruimte zijn. 

 Naar geheime deuren zoeken: De held zoekt in de kamer of gang waar hij zich bevindt naar geheime deuren. 

Morcar moet deze onthullen als ze hier aanwezig zijn, behalve als de tekst van het avontuur iets anders 

aangeeft. Een held kan alleen zoeken naar geheime deuren als er geen monsters in kamer of gang aanwezig 

zijn.  

 Naar schatten zoeken: Morcar trekt een kaart uit de schatkaarten stapel en leest de tekst op de kaart voor. 

Een held kan zoeken naar schatten, wanneer er geen vijanden in dezelfde ruimte zijn. 

 Meubels onderzoeken: als de held zich bevindt op een veld aangrenzend (niet diagonaal) aan een 

meubelstuk, mag hij dit doorzoeken. Een held mag dit alleen doen als er geen monsters zijn in dezelfde 

ruimte.  

 Voorwerp verwisselen: De held kan een voorwerp uit zijn handen in de rugzak laden en iets anders eruit 

halen. De held kan ook ervoor kiezen om deze beurt zijn beweging niet te gebruiken en daarvoor in de plaats 

een voorwerp verwisselen zodat hij nog steeds een actie mag ondernemen.  

 Voorwerp weggeven of ontvangen: De held geeft zijn voorwerp aan een held op een aangrenzend veld of 

neemt een voorwerp van een andere held aan. De held kan er wederom voor kiezen om zijn 

bewegingsmogelijkheid niet te gebruiken zodat hij en een voorwerp kan weggeven of ontvangen en nog een 

actie kan ondernemen. Voor een overdracht hoeft slechts één van de twee helden deze actie als actie te 

benoemen, het is niet nodig dat “gever”en “nemer”een actie hebben ondernomen. 

 Drank geven: De held kan een gevallen held met deze actie een drank geven. Hij kan er wederom voor 

kiezen om zijn bewegingsmogelijkheid deze beurt niet te gebruiken en dus nog een actie uit mag voeren. 

 Interactie: Het activeren van een hendel of andere interacties in de kerker kan soms de uitvoering van een 

actie vereisen.  

 Speciale vaardigheden: Veel helden hebben speciale vaardigheden, zoals toveren en bidden, die ook gelden 

als een actie. Deze zijn op de karakterkaart aangegeven. 

 Reorganiseren: Een held kan van zijn complete speelbeurt afzien om zijn volledige uitrusting om te zetten. 

 

Gratis acties  

Tijdens zijn beurt kan een held de volgende activiteiten ondernemen, die geen actie kosten:  

 Deuren openen: Een held mag zijn beweging onderbreken om door een normale deur, een dubbele of een 

Geheime deur te gaan. Hij moet wachten tot Morcar in de ruimte heeft geplaatst wat op de plattegrond staat 

aangegeven. 

Er zijn ook bijzondere deuren en hoewel het openen daarvan onder de gratis acties valt moet een held vaak 

extra moeite doen om zo’n deur te openen: 

 

1. Zware houten deur, zwaar en log,  

de held moet een slot de baas zijn of  

een passende sleutel hebben. 

 

 

 

 

 

 

2. Metalen deur, gepantserd en zeer zwaar, ook op slot.     
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3. Stenen deur, extreem zwaar,  

vooral bedoeld om wezens  

die niet de kracht van ogers hebben  

buiten te houden. Een krachtproef is nodige 

om deze deur te openen. 

 

 

 

             Deze deuren maken het de helden moeilijker om een kerker binnen te gaan of te verlaten. 

In de onderstaande tabel staat  uitgelegd hoe de helden zulke deuren kunnen passeren. Is de deur geopend door 

een held dan kan de rest van het gezelschap zonder verdere problemen de deur door gaan. 

 

De dwerg heeft door zijn kennis van ijzer, mijnbouw en sloten extra mogelijkheden om moeilijke deuren te 

openen, ook de assassijn heeft tijdens zijn scholing geleerd hoe hij moeilijke sloten kan openen. De stenen 

deur is juist extra zwaar en kan slechts door een verzwaarde krachtproef geopend worden. 

 

 

Soort deur Actie  Krijger Avonturier Magiër Dwerg en assassijn 

Zware houten deur 
Deur openen 3+ 2+ 3+ Altijd  

Bewegingsaftrek  3 4 4 2 

Metalen deur 
Deur openen 4+ 3+ 4+ Altijd  

Bewegingsaftrek 4 5 6 3 

Stenen deur 

Deur openen 
Verzwaarde 

krachtproef 

Verzwaarde 

krachtproef 

Verzwaarde 

krachtproef 

Verzwaarde 

krachtproef 

Bewegingsaftrek  6 7 8 5 

 

 

 

 

 Drank innemen: De held mag zijn drankje (een held heeft max. drie drankjes of zes drankjes met de 

bewaargordel bij zich) innemen. Dit kan hij alleen doen binnen zijn beurt, behalve wanneer de tekst op de 

kaart iets anders zegt. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Springen: Tijdens zijn beweging mag de held over bepaalde velden springen, bijvoorbeeld als er op dat vakje 

een ontdekte val is. Voor springen is een extra bewegingspunt extra nodig, meer hierover bij "springen" in het 

hoofdstuk "Eigenschapproeven." 

 Object oppakken: De held kan een object dat op zijn pad ligt meenemen. Dit kost hem geen actie, hij moet 

echter wel een bewegingspunt extra inzetten. 
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De Speelbeurt van de Slechte 
 

Bij de zwarte bal is de speler aan de beurt, die het Kwade, de Slechte, of "Morcar" de Heer van het Duister vertolkt. 

Aan het begin van de beurt moet hij eerst nagaan of hij nog een volgeling op het bord heeft of niet. 

 

Het lot  

Heeft Morcar geen volgeling op het bord , of staan ze buiten bereik van de helden, dan doet hij een lotsworp. Hij kan 

ook een lotsworp doen als geen van zijn volgelingen in de mogelijkheid is om een gevecht aan te gaan met een held 

(een held op een aangrenzend terrein van een vijand).  

Hiervoor werpt hij een D10. Is het aantal ogen op de dobbelsteen minder dan of gelijk aan het aantal helden, dan geldt 

het lot voor degene, die met de klok mee op de plek van de dobbelsteenogen zit. Dit betekent dat een gegooide 2 voor 

de tweede speler links van Morcar geldt. Krijgsmannen tellen ook mee om te bepalen of Morcar een lotsworp krijgt of 

niet. Als de worp betrekking heeft op één van de helden of zijn huurling dan geldt de getrokken lotskaart voor die 

held.  

Als de iconen gebruikt worden trekt Morcar zolang lotskaarten tot hij ofwel geen pictogram meer aan de onderkant 

van de kaart vindt of een icoon voor het gebied (zie tekening) vindt waarin zich de held bevindt. Morcar leest het lot 

hardop voor en volgt de aanwijzingen op de kaart op. Duiken er op deze manier nieuwe volgelingen op voor Morcar, 

dan kan hij deze gebruiken voordat zijn beurt eindigt. Gooit Morcar een "0", dan kan hij zijn zweemschuilhoek 

gebruiken.  

 

 
                            Algemene kerkers             Buiten            Grotten, tombes          Magische kerkers                 Holen 

                                 Ork-avonturen, etc.                                                                          Demonen kerkers                 Mijnen 

                     Tovenaarstorens                   Tunnels 

 

Morcar’s volgelingen 
Heeft Morcar volgelingen op het bord staan en kiest hij er niet voor om voor het lot te dobbelen (of wanneer dit niet 

mag) dan mag elk van zijn volgelingen een beweging en een actie uitvoeren in een willekeurige volgorde. Wel moet 

Morcar elke volgeling afzonderlijk volledig afhandelen. 

Voor de beweging maakt hij gebruik van de waarde in het profiel van de volgeling, hierbij kan hij zonder gevolgen 

over nog niet gebruikte vallen gaan. Wanneer vallen worden overschreden, die al gebruikt zijn gelden echter dezelfde 

regels voor Morcars handlangers als hoe ze voor de helden van toepassing zouden zijn. Als actie kan een volgeling 

van Morcar alleen met zijn wapens aanvallen, uitgezonderd de volgelingen die over speciale vaardigheden 

beschikken, die andere acties mogelijk maken.  

Volgelingen mogen geen deuren openen totdat de kamer of gang naar de tegenoverliggende deurzijde door een held is 

geopend. In dit geval mogen Morcars volgelingen deze deuren wel openen en zich hierdoor bewegen. Wanneer 

Morcar al zijn volgelingen heeft afgehandeld eindigt zijn beurt. 
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De zweemschuilhoek 
 

Deze zone ligt buiten het speelveld en bevat monsters, die gevlucht zijn voor de helden of zich ergens samen hebben 

teruggetrokken om de helden op een bepaald moment terug aan te vallen. Morcar kan zijn volgelingen in de 

zweemschuilhoek op de volgende manieren in het spel brengen:  

 De helden ontdekken een nieuw terrein– Als de helden een deur openen of een nieuw gedeelte van een gang 

ontdekken,  mag de Slechte zo veel modellen als hij wil in de zweemschuilhoek van dit gebied opstellen. Hij 

kan ook besluiten om sommige modellen van de zweemschuilhoek buiten het zichtbereik van de helden 

ergens op het bord te zetten. 

 De helden trekken de kaart: “Dwalend Monster” - In dit geval mag Morcar behalve het dwalende monster zo 

veel modellen als hij wil uit het zweemschuilhoek opstellen, maar zij moeten buiten het zichtbereik van de 

helden geplaatst worden en kunnen pas bij de volgende beurt handelen.  

 Morcar gooit bij het lot dobbelen een "0" - In dit geval kan hij zo veel modellen als hij wil uit het 

zweemschuilhoek brengen. Deze moeten buiten het zichtbereik van de helden geplaatst worden en kunnen pas 

bij de volgende beurt handelen.  

 

             Morcar kan de modellen op de volgende manieren in de zweemschuilhoek brengen:  

 Door het gooien van een "0" bij het lot dobbelen - hij dobbelt eenmaal op de tabel voor dwalende monsters in 

het avontuur en voegt één of meer volgelingen toe aan zijn zweemschuilhoek. Dit kan Morcar alleen doen 

wanneer hij door zijn lot dobbelen geen volgelingen meer uit zijn zweemschuilhoek in het spel wil brengen.  

 Als een held een ‘Dwalend Monster" trekt - kan hij besluiten de dwalende volgelingen niet op te stellen en in 

plaats hiervan in zijn zweemschuilhoek te zetten. 

 Door het vluchten van een desbetreffende volgeling – Lukt het Morcar tot aan het "eind van de ronde" een of 

meer van zijn modellen uit het zichtbereik van alle helden en hun volgelingen te verplaatsen, kan hij de 

volgelingen van het bord verwijderen en verplaatsen in zijn zweemschuilhoek. Hierbij geneest de volgeling 

geheel van al zijn gekregen wonden en alle vloeken die op hem rustten verdwijnen automatisch (zelfs de 

slechteriken hebben soms een genezend drankje bij zich en rusten). 

 

Blikveld en zichtlijn 
 
Veel effecten en toverspreuken hebben als voorwaarde dat het doel in het blikveld of in de zichtlijn van de aanvaller 

moet zijn.  

Visuele bepaling  
Of twee figuren elkaar "zien" kunnen wordt relatief eenvoudig bepaald. Trek hiervoor vanaf het beginveld tot het 

eindveld precies uit het midden van het veld een denkbeeldige, rechte lijn. Als deze lijn door een obstakel of een muur 

het zicht onderbreken kunnen de figuren elkaar niet zien.  

 

Blikveld  
Van een Blikveld (of zichtveld) is sprake, wanneer een lijn kan worden getrokken, maar deze door een niet 

zichtblokkerend obstakel (zoals een ander figuur of een laag obstakel, zoals een tafel) wordt gekruist.  

Daarbij kunnen de modellen willekeurig ver weg zijn van elkaar en willekeurig veel niet-blokkerende obstakels in de 

weg staan.  

 

 

 

Zichtlijn 

De zichtlijn wordt vaak gebruikt voor de bepaling van 

offensieve aanvallen of offensief toveren (zoals 

vuurbal). Als de lijn van een object wordt verstoord, is 

er geen sprake van een zichtlijn. Bevind zich een 

bevriend model op een rechtstreeks of diagonaal 

aangrenzend gebied, kan dit model genegeerd worden.  
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Voorbeeld: 

De elf (held) heeft alleen een directe zichtlijn met de ork en het skelet (groen). 

De kobold achter de ork bevindt zich in het blikveld van de elf, een directe zichtlijn wordt echter door de ork 

onderbroken (geel). 

De mummies liggen buiten het zichtbereik van de elf, omdat de figuren niet door een muur kunnen kijken (rood). 

Daarbij kan de elf alle donkergrijze en lichtgrijze vakje niet zien. De lichtgrijze vakjes kunnen normaal gesproken wel 

gezien worden, maar doordat er door een geopende deur wordt gekeken zorgt de deurpost voor een minder zicht dan 

wanneer er over open velden wordt gekeken. 

 

 

Zichtkegel  
De zichtkegel-regel wordt zelden toegepast. Hierbij wordt een van acht richtingen (lineaire en diagonaal) door de held 

als centrale uitgangsrichting bepaald. De richting links en rechts van de centrale uitgangsrichting vormen nu de 

zichtkegel, die een hoek van 45
0  

heeft. Alle figuren die zich nu op het gebied van noordwest naar noordoosten 

bevinden, bevinden zich binnen de zichtkegel. Het spreekt voor zich dat de held de doelen in de zichtkegel ook in het 

blikveld of in een directe zichtlijn moet hebben om een vaardigheid te kunnen activeren. Een klassiek voorbeeld van 

de zichtkegel regel is het "dubbelschot" van de elf. 

 

 
 

Eigenschapproeven 
 

In veel situaties moeten de helden of, soms, de volgelingen van de Kwade, een eigenschapproef doen. Een 

eigenschapproef is gebaseerd op een van de drie basiswaarden, dus of op het aantal lichaamspunten (fysieke kracht), 

de behendigheid (flexibiliteit) of op de intelligentie.  

Wij onderscheiden bij een proef de volgende 2 moeilijkheidsgraden: de normale en de verzwaarde proef.  

 

Om een krachtproef uit te voeren gebruikt de speler zoveel witte dobbelstenen als het figuur momenteel aan punten 

bezit. Een held met een actuele fysieke kracht van 4, gebruikt vier witte dobbelstenen. Het doel is nu minstens zoveel 

monsterschilden te dobbelen als de test vereist. 

Een handigheidproef wordt getest door zoveel dobbelstenen te gooien als de held aanvangslichaamspunten heeft, dat 

wil zeggen de hoeveelheid lichaamspunten die op zijn karakterkaart staat. 

 

Bij een normale proef moet 1 monsterschild gegooid worden.  

Bij een verzwaarde proef moeten 2 monsterschilden gegooid worden.  

Sommige proeven kunnen ook nog moeilijker zijn, hiervoor wordt het vereiste aantal monsterschilden aangegeven.  

 

Fysieke krachtproeven voor de monsters  
De intelligentie en behendigheid van Morcars handlangers zijn aangepast dat de waarden van de helden gelijkwaardig 

zijn. Aangezien zij meestal een lagere fysieke kracht hebben dan de helden, wordt hun fysieke kracht weergegeven 

door het aantal dobbelstenen dat ze mogen gooien. Gebruik dan wel de witte dobbelstenen. 

 

 

 

 



 20 

Sprongtests  
Tijdens de beweging mag een figuur, zonder dat het een actie kost, proberen om over een val of een afgrond te 

springen. Er kan zelfs diagonaal gesprongen worden, wanneer het oversprongen veld wordt meegeteld (zie het figuur 

hieronder). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sprong over een veld kost een extra bewegingspunt en het gooien van een schild met 1 witte dobbelsteen. Deze test 

wordt tijdens de beweging uitgevoerd en is, behalve het extra bewegingspunt, gratis.  

Wordt een proef niet gehaald, dan springt het figuur niet ver genoeg en landt op het veld, dat hij wilde overslaan.  

 

Een sprong kan ook over meer dan één veld gedaan worden. Wil een figuur over twee velden springen, kost hem dit 

twee extra bewegingspunten en vereist een worpen met 2WD, de eerste worp is voor de eerste val, etc. 

 

Een zeer dapper figuur kan het ook over drie velden proberen te springen, hiervoor is een worp nodig met 3WD 

waarbij 3 schilden gegooid moeten worden. Voor elke val moet afzonderlijk gegooid worden. 

 

Crashes (tuimeling, storten)  
Mislukt een sprong of wordt een figuur van een hoge kant afgeduwd, verlies hij één lichaamspunt per hoogteniveau. 

Het hoogteniveau is in de avonturenbeschrijving bij elke val aangegeven. Tegen deze schade kan niet verdedigd 

worden. Meestal komt het hoogteniveau omgerekend ongeveer neer op 2 meter, kijk  voor meer informatie over de 

verschillende soorten vallen bij  “Vallenkunde”(bladzijde 104 en verder ) 

Opmerking van de Xarres: Veel mensen gebruiken 2-dimensionale speelborden, hierbij moet de Morcar speler vooraf 

verduidelijken hoe hoog het betreffende hoogteniveau is. In mijn 3-dimensioneel systeem is het hoogteniveau echter 

4cm. 
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De strijd 
 

De speler die aan de beurt is kan een vijand in reikwijdte van zijn wapen aanvallen. Hiervoor gebruikt de speler het 

aantal dobbelstenen dat voor het wapen is voorgeschreven. Het is ook mogelijk dat een effect het aantal aanval 

dobbelstenen verminderd.  

 

De volgende aanval dobbelstenen bestaan:  

WIT   - 3 schedels, 2 helden schilden, 1 monster schild  

GROEN  - 2 schedels, 3 helden schilden, 1 monster schild  

ZWART - 4 schedels, 1 helden schild, 1 monster schild (4 schedels, 2 heldenschilden)  

BLAUW - 3 schedels, 1 helden schild, 2 monster schilden  

ORANJE  - 1 schedel, 2 dubbele schedels, 1 dubbel helden schild, 1 monster schild, 1 dubbel monster schild  

PAARS  - 2 schedels, 1 dubbel schedel, 1 helden schild, 1 monster schild, 1 dubbel monster schild.  

 

Wanneer de aanvaller zijn gevechtsdobbelstenen heeft gepakt, begint zijn hij zijn aanval door het gooien van de 

dobbelstenen. Elke schedel kost de verdediger 1 lichaamspunt. De verdediger mag zich hiertegen proberen te 

verdedigen. Wanneer de aanvaller geen schedel heeft gegooid, dan heeft hij misgeslagen, behalve wanneer hij speciale 

vaardigheden heeft, die er voor zorgen dat ook andere symbolen voor een succesvolle aanval gelden.  

 

Nu mag de verdediger zich verdedigen door het gooien van gevechtsdobbelstenen. Hij gebruikt zoveel dobbelstenen 

als de figuur in totaal mag verdedigen op basis van zijn aantal verdedigingsdobbelstenen en aanvullende dobbelstenen 

door bijvoorbeeld uitrustingstukken, vaardigheden of effecten (zoals pantser of bezweringen)  

 

Helden hebben, om zich te kunnen verdedigen, helden- (of witte) schilden nodig. De handlangers van het Kwade 

hebben monster- (of zwarte) schilden nodig. Elk gegooid schild blokkeert een rake slag. Zo kunnen alle schedels 

worden verdedigd. Pantsers met houdbaarheidsgegevens moeten na elk gevecht getest worden, zoals op de kaart staat 

aangegeven.  

Voor elke schedel, die niet verdedigd kan worden kan nu een D6 worden gegooid. Wanneer er een gelijke of hoger 

aantal gegooid wordt dan de houdbaarheid van de uitrusting dan wordt een schade punt van zijn uitrusting 

afgetrokken. Wanneer het gegooide aantal lager dan de houdbaarheid van de uitrusting ligt dan wordt deze alsnog van 

het aantal lichaamspunten afgetrokken.  

Alleen wapenuitrustingen van helden hebben een houdbaarheid. Van de figuren van het Kwade kan worden 

aangenomen dat ze een dergelijk korte confrontatie met een held overleven. Wanneer de schade de houdbaarheid van 

een uitrusting betreft, dan wordt de houdbaarheidstermijn voor elk punt gereduceerd met 1. Wanneer de houdbaarheid 

van de wapens op 0 komt is het wapen onbruikbaar geworden en wordt deze afgelegd. Een uitrusting kan niet meer 

schade absorberen dan de houdbaarheid toelaat. 

 

 

 



 22 

 

Wapen eigenschappen 
 

Het bereik van een normaal wapen beperkt zich tot slechts het lineair aangrenzende veld. Dit betekent dat een held 

slechts tegenstanders op een aangrenzend veld kan aanvallen. Veel wapens hebben echter speciale regels, die 

bijvoorbeeld met zich meebrengen dat een wapen een grotere reikwijdte heeft. 

 

Diagonale aanval  
Met dit wapen is het toegestaan tegenstanders op een diagonaal veld aan te vallen. Het lange zwaard, of de staf of de 

speer zijn de meest voorkomende wapens met de mogelijkheid tot een diagonale aanval.  

 

Groot bereik  
Dit wapen kan over een afstand van twee vakje gebruikt worden. U kunt deze aanval bovendien gebruiken om over 

een held heen een volgeling aan te vallen. De meeste wapens met een groot bereik hebben ook een diagonale aanval, 

het grote bereik is echter alleen lineair te gebruiken, niet diagonaal. Speren en hellebaarden beschikken over deze 

speciale mogelijkheid.  

 

Afstandswapen X (Munitietype)  
Dit wapen kan worden gebruikt tegen verder weg staande tegenstanders. De tegenstander moet in een zichtlijn staan 

van de held, deze lijn mag niet worden onderbroken door een hoge barrière of muur en de afstand moet ten minstens 2 

velden betreffen (ook diagonaal) binnen deze afstand is geen ballistische aanval mogelijk. De aanval wordt 

afstandsaanval genoemd, maar wordt als een gewone aanval met een gewone verdediging uitgevoerd.  

Om te zien of de tegenstander binnen de reikwijdte van het wapen staat kun je gewoon de op de kortste route liggende 

velden tellen, daarbij mag je ook diagonale velden tellen.  

Voor elk schot met een afstandswapen moet er munitie (pijlen) gebruikt worden. Heeft de held geen munitie meer, dan 

kan het wapen niet meer gebruikt worden.  

 

Werpwapen X  

Dit wapen kan zowel ingezet worden in op een aangrenzende als een op afstand staande tegenstander. De procedures 

in het geval van een afstandsaanval zijn precies hetzelfde als die van een afstandswapen, het bereik wordt bepaald 

door de waarde van X. Het wapen kan niet als een soort munitie worden gezien en de held raakt hem dus kwijt 

wanneer hij hem gooit. Op de kaart van het wapen staat of het wapen eventueel teruggevonden kan worden. 
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Speciale eigenschappen van wapens 
  

Sommige wapens hebben bepaalde eigenschappen, die een aanvullend effect hebben op de tegenstander.  

 

Pantserbrekend (X)  
Dit wapen is bijzonder geschikt om door het pantser van een vijand te slaan. Elke verdediging van de tegenstander na 

een succesvolle aanval moet met dit wapen worden verminderd met (X). Dit betekent dat een wapen met 

Pantserbrekend 1, het pantser van een tegenstander met 1 verminderd (1 dobbelsteen minder om te verdedigen). Het 

pantser van de vijand wordt nog extra aangetast, de houdbaarheid zakt bij elke geslaagde treffer automatisch met 1 

punt.  

 

Doorslag (X)  

Als de aanval niet wordt verdedigd (tenminste één schedel wordt niet tenietgedaan met een schild), dan werpt de slag 

de tegenstander X velden terug. Is er een belemmering voor deze beweging (bv door een meubel of muur) dan verliest  

hij een extra Lichaamspunt, waartegen alleen een verdediging met een pantser mogelijk is. Als de teruggeworpene een 

ander figuur raakt dan kan deze door een handigheidtest te halen het verlies van 1 Lichaamspunt voorkomen en wordt 

één vakje achteruitgedrongen, de figuur die teruggeworpen werd neemt zijn plaats in. Ook hier kan een pantser nog 

een verdedigingsworp mogelijk maken.  

 

Doorslag en diagonale wapens: 

Een tegenstander kan niet diagonaal worden teruggeworpen. Bepaal met een 50/50 kans in welke van de twee 

richtingen de getroffene wordt weggeslingerd. 

 

Dubbele aanval / dubbel schot  

Dit wapen is zo goed vervaardigd en zo licht te voeren dat de drager een extra aanval kan uitvoeren. De aanvaller kan 

zijn charge ook opsplitsen, hij mag tussendoor ook lopen alvorens hij zijn tweede aanval inzet. Hij krijgt de extra 

aanvalsbeurt, maar alleen als hij in dezelfde beurt met hetzelfde wapen al heeft aangevallen. In het geval van een 

dubbel schot, geldt dezelfde regel, maar de schutter verbruikt dan ook 2 pijlen. 

 

Terugvinden van geworpen of geschoten projectielen(X)  
Een geworpen wapen (bv werpdolk) kan na de strijd teruggevonden worden door een worp te doen die op de kaart van 

het wapen vermeld staat (bv werpdolk: 5+) wordt deze worp niet gehaald dan is het wapen definitief zoek of 

onherstelbaar beschadigd. Pijlen en kruisboogpijlen zijn na het schieten verbruikt en dus definitief weg. 

 

Handen (ambidexter) 
 

Het voeren van een wapen vereist soms één, soms twee handen. Een held kan als hij een tweehandig wapen gebruikt 

niet ook een schild voeren.  

Een held met de eigenschap ambidexter en in elke hand een wapen mag tweemaal aanvallen (hij mag dan niet lopen). 

Hij heeft echter niet de eigenschap ambidexter, moet hij alle gevechtsdobbelstenen van het tweede wapen 1 graad 

verslechteren of 1 dobbelsteen minder gooien. Ook extra eigenschappen van het tweede wapen komen te vervallen, 

zoals wapenrustingbrekend, diagonaal aanvallen, etc.  

 

Wapens wisselen 

 

Het wisselen van het wapen dat je voert met een wapen dat je bij je hebt maar niet in je handen kost een actie. Een 

held die een wapengordel heeft kan 1 maal per beurt van wapen wisselen zonder dat het een actie kost. Ook een 

wapendrager (zie carrière maken, blz. 31) maakt het wisselen van wapens mogelijk zonder een actie te hoeven 

gebruiken. 
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Gunstige en ongunstige  posities 
  
De positie van een model kan voor- of nadeel opleveren in het gevecht. Degene in nadelige positie mag één 

dobbelsteen minder gooien om aan te vallen of te verdedigen dan normaal. 

(Alternatief) Is de aanvaller in een gunstige of de verdediger in een ongunstige positie, dan kan de aanvaller de 

verdediger dwingen een van de dobbelstenen van de verdedigende worp te herhalen. Dit moet gebeuren nadat de 

verdediger al zijn dobbelstenen gegooid heeft en het resultaat staat. Als de aanvaller ongunstig staat dan kan de 

verdediger een herhaling van één dobbelsteen van de aanvalsworp afdwingen. 

Nadelige en voordelige posities zijn cumulatief, een model kan tweemaal in nadeel hebben. Dit heeft tot gevolg dat de 

verweerder kan worden gedwongen een aantal van zijn succesvolle aanvals- of verdedigingsdobbelstenen te herhalen. 

Onthoud echter dat elke steen op deze manier slechts een keer gedwongen kan worden herhaald. Zijn twee modellen 

beide in een voordelige of nadelige positie dan heffen de effecten van die posities elkaar op. Van een situatie kan 

alleen worden hetzij een model in een voordelige of de vijand in een model nadelig geadviseerd positie. Op het hoogte 

verschil is ofwel het hoger staande model in een gunstige of de lager staande model in een nadelige positie. Dit is voor 

cumulatieve scores zeer belangrijk.  

 

             Wanneer is een model in een voordelige positie?  

- Het model bevindt zich op een hogere positie dan zijn tegenstander 

- Het model heeft wrok of haat jegens zijn vijanden  

- Het model is door een eigenschap of een effect (bv bezwering) in een voordelige positie gekomen.  

 

Wanneer is een model in een nadelige positie? 

- Het model is bevindt zich in een lagere positie dan zijn tegenstander  

- Het model is bang voor zijn tegenstanders (met haat of wrok van zijn tegenstander in dit geval wel cumulatief)  

- Het model is gevangen in een net of web 

- Het model lijdt aan een milde verlammingsvergiftiging.  

- Het model is door een eigenschap of een effect (bv bezwering) in een nadelige positie verzeild geraakt 
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Angst, wrok en haat 
Angst 

Het kan gebeuren dat een held angstig wordt voor een bepaald monster. Heeft een held een vijand in het zicht, 

waarvoor hij angst heeft, dan gooit hij een groene GD:  

 

Helden schild:   De held zet zich over zijn angst voor de vijand heen en kan in deze beurt normaal handelen.  

Schedel:   De held is bang voor de vijand en begeeft zich niet dichterbij dan 3 velden.  

Monster schild:  De held raakt in paniek door de vijand en mag in deze beurt deze niet meer dichter benaderen. 

 

Het effect doet zich ook onmiddellijk voor, indien de held tijdens zijn beweging een monster ontdekt dat hem angst 

inboezemt. De held is altijd in een nadelige positie wanneer hij een vijand aanvalt of door een vijand wordt 

aangevallen voor wie hij angst heeft. Een held die de eigenschap "onbevreesd" heeft zal nooit last hebben van angst.  

Wrok en haat  

Heeft een held wrok of haat tegen een bepaald monster en wordt hij door deze aangevallen of valt hij deze zelf aan 

dan bevindt de held zich altijd in een voordeelpositie. Wrok en haat zijn twee verschillende eigenschappen, met een 

cumulatief effect. Een held kan echter niet twee keer haat of wrok hebben. Deze eigenschappen zullen meestal bij een 

held horen, in sommige gevallen ontstaan ze tijdens het avontuur (bv dwerg-berserker) 
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Houdbaarheid van de wapens 
Wapens  
Verliest een wapen aan bruikbaarheid, dan zal de kracht van het wapen een niveau naar beneden gaan. De waarde van 

het wapen is met de helft verminderd en kan dus alleen kwart van de prijs die moet worden verkocht. Dit effect is in 

het algemeen als "Roest" bekend, ook al betekent dat roest soms niet letterlijk genomen moet worden. Treft het roest-

effect het wapen opnieuw dan is het volslagen waardeloos geworden en kan niet meer worden gebruikt. Een roestig 

wapen nooit kan worden gerepareerd. De held moet een nieuw wapen kopen of met blote handen blijven vechten als 

een wapen een tweede keer is geroest of bruikbaarheid heeft verloren. Helden kunnen het roest effect tegengaan door 

middel van wapenolie of een meesterpees. Als een artefact effect van roest krijgt dan verliest het zijn magische 

eigenschappen en telt als een nieuw standaard wapen. Wanneer een wapen bruikbaarheid verliest, kan de held zijn  

geluk zoeken in het vinden van schatten, het trekken van lotskaarten of speciale effecten van magie mogelijkheden om 

een wapen weer in orde te krijgen .  

 
 

Niveaus in aanvalsdobbelstenen (in stijgende volgorde):    GROEN WIT ZWART  

Niveaus in verdedigingsdobbelstenen voor helden (in stijgende volgorde):  ZWART WIT GROEN  

Niveaus in verdedigingsdobbelstenen voor monster (in stijgende volgorde):  WIT BALUW ORANJE 

 

Het wapen of de uitrusting behouden hun werkzaamheid tot de bruikbaarheid is teruggezakt naar 0. Op de kaart van 

het wapen of de uitrusting staan de gegevens over het verlies van bruikbaarheid. 

Er hoeft alleen voor het verlies aan bruikbaarheid gedobbeld te worden als het wapen of uitrustingsstuk die beurt 

gebruikt is. 

 

Bepantsering  
Als een held bij de verdediging gebruik maakt van een pantser, moet hij na de verdediging een gewone dobbelsteen 

gooien om het behoud van de bruikbaarheid vast te stellen. Bijvoorbeeld: een beschermende mantel heeft een 

houdbaarheid van 4 en raakt beschadigd als na het gevecht met een gewone dobbelsteen 5 of hoger wordt gegooid. De 

houdbaarheid wordt dan met 1 gereduceerd. Als de houdbaarheid is weggezakt naar 0, dan heeft het pantser geen 

functie meer en wordt afgelegd. 

Iedere keer wanneer een pantser van een held het verlies van een lichaamspunt afvangt, raakt het een punt van zijn 

houdbaarheid kwijt. In tegenstelling tot wapens kunnen pantsers tegen een bepaalde vergoeding weer worden hersteld. 

De maximale houdbaarheid van het pantser is vernieuwd, maar komt 4 punten per reparatie lager uit. Dit betekent dat 

een held tijdens zijn leven, ondanks een aantal reparaties toch een keer een nieuw pantser moet kopen omdat de kosten 

van het onderhoud op een gegeven moment niet meer opwegen tegen de herstelkosten. De maximale houdbaarheid 

van een wapen tijdens het avontuur tot op kwart of minder verminderd, mag niet meer worden gerepareerd met 

wapenolie, maar de held kan het nog steeds meenemen tot de bruikbaarheid is teruggebracht tot 0 en dus volledig is 
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verwoest. Een held kan zijn pantser niet uittrekken en meenemen omdat zijn leven hem uiteindelijk dierbaarder is dan 

welk pantser dan ook. Heeft de held een 2de pantser bij zich (in een rugzak) dan kan hij dat wisselen. Dit is echter, 

kan hij alleen doen als de bescherming door het tweede pantser beter is dan het gereduceerde eerste pantser. Een 

uitrustingsworp kan nooit beter zijn als 2 +. Een uitrustingsworp van 1 + zou dan de vermindering van de uitrusting, 

door bijvoorbeeld Pantserbrekend, tegenwerken.  

 

Overige uitrusting  
Helmen, armbanden en andere voorwerpen die het gooien van meer gevechtsdobbelstenen toestaan verliezen ook 

bruikbaarheid als ze roesten. Voorwerpen waarbij niet gevraagd wordt om te gooien voor de bruikbaarheid zijn 

onmiddellijk vernietigd. Artefacten verliezen hun magische kwaliteiten.  
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Draagkracht van de helden  
 

Elke held kan een beperkte hoeveelheid wapens, pantser, etc. meezeulen. Dit is meestal tien maal de maximale fysieke 

kracht, er wordt altijd uitgegaan van de aanvangswaarde van de lichaamspunten, ongeacht of de held in de loop van 

het avontuur schade heeft ontvangen. Het gewicht van de verschillende voorwerpen kan worden gevonden op de 

lijsten van de verkopers.  

 
Belemmering  
Elke 10 punten aan gewicht waarmee een held zijn draagkracht overstijgt levert een punt hindering op. Ook als de 

held een bepaald pantser draagt, kan dat een belemmering voor hem vormen. Elk punt hindering reduceert de 

handigheid en beweeglijkheid van de held met 1 punt. Dit heeft invloed op het lopen en de handigheidproeven van de 

held. 

Een held kan 3 wapens, 3 stukken pantser, 3 schriftrollen en 3 drankjes meenemen zonder extra draagconstructies. 

Als pantsers of andere voorwerpen zwaar zijn, staat op de desbetreffende kaart te lezen welke invloed dat op 

beweeglijkheid en handigheid heeft. De helden kunnen besluiten een gevallen kameraad mee te nemen om hem met 

levenselixer tot leven te wekken of op zijn minst een fatsoenlijke begrafenis te bieden. Als twee helden samen het 

stoffelijk overschot dragen lopen ze samen de ogen gegooid met één dobbelsteen, als één held dat op zich neemt is 

zijn snelheid een kwart van zijn normale snelheid. 
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Wanneer de krachten afnemen 
 

Zakt het aantal lichaamspunten van een held tot 0, dan is hij bewusteloos. Zijn kameraden hebben dan nog één ronde 

lang de gelegenheid om hem te helpen met behulp van bijvoorbeeld drankjes en bezweringen. Lukt dit niet dan wordt 

de held van het speelbord verwijderd, als de andere helden hem niet meenemen (zie hierboven).  

Bij een volgend bezoek aan de stad kan zich een nieuwe held aanmelden om het gezelschap te completeren. Deze held 

heeft uiteraard geen extra wapens, pantsers, goud, ervaring, etc. 

De uitrusting van de gedode held kan worden opgevraagd door zijn kameraden, als ze in dezelfde kamer of gang staan 

waar de held gesneuveld is. Als er geen helden zijn kunnen de spullen worden opgeëist door een monster, die een 

beurt lang buiten de greep moet blijven van de helden om de uitrusting te doen verdwijnen, ze zijn dan uit het spel. 

Wonderen kunnen niet worden opgeëist. 

Wanneer het aantal lichaamspunten van een held zakt tot 0 dan raakt hij bewusteloos of zakt zwaar verzwakt door zijn 

verwondingen op de grond. De speler gooit dan met een D10 op de volgende tabel. 

 

 

Gevechtsonbekwaam (D10) 

1-4 De held moet een beurt overslaan, voordat hij weer met 1 lichaamspunt mee mag doen in het avontuur. Deze 

toestand kan door middel van een heling ongedaan worden gemaakt. 

5-7 De held blijft 1d6 beurten bewegingsloos op de grond liggen tot hij weer bijkomt. Een andere held kan met 

behulp van bezweringen of drankjes de held eerder op de been helpen. 

8-10 De held heeft een zware verwonding opgelopen en blijft 1d6 beurten bewusteloos liggen. Na die tijd kan één 

van zijn kameraden proberen hem te helpen. Lukt dat niet dan vervalt hij in een coma.  

 

De held moet vervolgens op de tabel van uitrustingsverlies gooien. 

 

Zijn alle helden in het zichtbereik van de monsters bewusteloos geraakt, dan zullen die monsters hen een genadestoot 

toebrengen. De held kan zich dan niet verdedigen, maar een pantser zal nog steeds zijn werking hebben. Als de held 

op -2 lichaamspunten uitkomt (of -3 bij sterke overlevingsdrang) dan is de held dood.  
 

Coma 
 

Is een held in coma geraakt dan gooit hij met een d10 op de volgende tabellen om te zien wat er met hem gebeurt. 

 

Coma (D10) 

1-4 De held blijft 1d6+4 ronden op de grond liggen tot hij ten lange leste aan zijn verwondingen bezwijkt. Deze 

toestand kan met behulp van een Heling ongedaan gemaakt worden. Komt de held door de heling aan 

voldoende lichaamspunten om weer uit zijn coma te geraken (0 of meer LP) dan gooit hij weer op de 

gevechtsonbekwaamheidstabel.  

5-7 De held sterft na 1d6+2 ronden, tenzij er een Heling op hem wordt toegepast. Dan gooit de held weer op de 

gevechtsonbekwaamheidstabel en 1 maal op de tabel van de blijvende kwetsuren. 

8-10 De held blaast vrijwel meteen zijn laatste adem uit. Er blijven hem maar 1d3+1 ronden over om geholpen te 

worden. Mocht hij dit coma overleven dan moet hij 2 maal gooien op de tabel van de blijvende kwetsuren. 

 

Blijvende kwetsuren (D10) 

1-2 De held blijft last houden van zijn verwondingen en hij vecht de rest van het avontuur in "nadelige positie". 

Dit effect kan vermeerderd worden door andere nadelige omstandigheden. 

3 De held is voortaan bang voor de monstersoort die hem dit heeft aangedaan. De monstersoort is specifiek: 

angst voor een nachtkobold betekent niet dat hij bang is voor andere koboldsoorten. Een wrok tegen de 

monstersoort die hem in coma heeft gebracht komt te vervallen én hij is bang gteworden. 

4 De verwonding is zo ernstig dat de held, tot hij zich door een heler in de stad laat behandelen voor 250 

goudstukken, 1 lichaamspunt minder heeft. Mocht de held zijn teruggezakt tot een maximum aantal van 1 

LP dan moet hij nogmaals gooien voor deze tabel. 

5 De verwonding is zo ernstig dat de held, tot hij zich door een heler in de stad laat behandelen voor 250 

goudstukken, 1 handigheidspunt minder heeft. Mocht de held zijn teruggezakt tot een maximum aantal van 1 

handigheidspunt dan moet hij nogmaals gooien voor deze tabel. 
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6 De verwonding is zo ernstig dat de held, tot hij zich door een heler in de stad laat behandelen voor 250 

goudstukken, 1 intelligentiepunt minder heeft. Mocht de held zijn teruggezakt tot een maximum aantal van 1 

intelligentiepunt dan moet hij nogmaals gooien voor deze tabel. 

7 De held heeft door zijn trauma een stevige wrok ontwikkeld voor de monstersoort die dit op zijn geweten 

heeft. Mocht de held eerder een angst hebben opgelopen voor deze monstersoort dan komt deze te vervallen. 

8 De blessure was een belangrijke ervaring voor de held. Mocht hij dit avontuur succesvol afsluiten dan levert 

dat hem een extra ervaringspunt op. 

9-10 De kwetsuur blijkt minder ernstig dan gedacht (piepert) en je kunt zonder problemen het avontuur 

voortzetten. 

De held moet bovendien 2 maal gooien op de tabel van uitrustingsverlies.  

 

 

Dood 
 

Als de LP van de helden tot -2 (of tot -3 indien hij beschikt over de eigenschap "overlevingsdrang") zakt, is hij  dood, 

de figuur van de held wordt van het bord verwijderd. De helft van de uitrusting en de helft van het goud kunnen door 

de andere helden worden geborgen. De enige manieren om de held weer tot leven te wekken zijn het hoge wonder 

"reïncarnatie", het toedienen van een "Levenselixer", of een toevallige ontdekking van een kapel gewijd aan de godin 

van de wederopstanding. Dit moet echter in hetzelfde avontuur geschieden waarin de held is gesneuveld. Als alle 

helden het avontuur hebben verlaten, is de gesneuvelde held definitief dood. De speler kan bij het maken van een 

nieuwe held de ervaringspunten van de oude held overnemen (dit avontuur levert uiteraard geen punten op). De 

nieuwe held krijgt basisuitrusting, daarnaast kunnen zijn kameraden hem spullen teruggeven die de gesneuvelde held 

bij zich droeg. Dat is aan de andere helden. 
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Uitrustingsverlies 
 

Vervalt een held tot gevechtsonbekwaamheid of coma, dan moet hij onderstaande tabel raadplegen 

 

Verliesworp (D10) 

1-2 Je wapen is beschadigd geraakt (dit geldt als roest). Draag je meerdere wapens en/of pantsers dan bepaald 

het lot welk deel van je uitrusting verloren is gegaan. 

3-4 De bruikbaarheid van 1 van je wapens wordt met een kwart verminderd. 

5 Één van je kledingstukken is beschadigd geraakt, hieronder vallen ook pijlenkokers, etc. Pantsers tellen niet 

mee. Wordt een minder artefact beschadigd, dan verliest het zijn magische werking en is slechts een gewoon 

stuk uitrusting geworden. 

6 Een aantal van je drankjes en schriftrollen zijn onbruikbaar. Het lot bepaald welke (tot) 2 

dranken/schriftrollen het betreft. 

7-8 Je bent op je rugzak gevallen en een kwart van je fiolen, schriftrollen en wapens in je rugzak sneuvelen. 

9 De helft van de inhoud van je rugzak gaat verloren. 

10 Je beurs is gescheurd en je verliest een deel van je goud: 1-3: een kwart, 4-5: een derde, 6-7: de helft, 8: 

twee derde, 9: driekwart, 10: alles. 

 
 
 

Waanzin 
 

Een held bij wie de intelligentiepunten tot 0 gereduceerd zijn vervalt tot waanzin 

 
 

 

 Tot waanzin vervallen(D10) 

1-2 De held herkent zijn kameraden niet meer en waant zich omringt door vijanden. De held loopt zoals 

gewoonlijk, maar benadert zijn dichtstbijzijnde makker en valt hem aan. Daarna is zijn beurt afgelopen. Hij 

bevindt zich in "nadelige" positie in de volgende beurt. 

3-4 De held raakt doelloos en doolt maar wat rond. Tot het einde van de volgende beurt is hij in "nadelige" 

positie. 

5-7 De held schijnt in gedachten verzonken te zijn en kan geen acties ondernemen deze beurt. Tot de volgende 

beurt bevindt hij zich in een "nadelige" positie. 

8-9 De held ervaart een helder moment en gedraagt zich normaal deze beurt 

10 De held reflecteert correct op de situatie en krijgt een intelligentiepunt terug. 
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Magie 
 
Veel helden beschikken over de vaardigheid om met magische spreuken te werken. Hij krijgt het aantal kaarten dat bij 

de betreffende held hoort en geeft die, na het inzetten, aan de Slechte. 

Je kunt spelen met regels die mana gebruiken als bron van magie Een held die Mana heeft, kan automatisch 

toverspreuken gebruiken. Welke spreuken dit zijn staat op zijn heldenprofiel.  

Er zijn twee niveaus van spreuken. Het mindere niveau is ofwel "niveau 1" of "Minder wonder", en de moeilijkere is 

ofwel "niveau 2" of "Meerder wonder". Om een niveau 1 spreuk te kunnen activeren is een intelligentietest nodig, het 

activeren van een niveau 2 spreuk vereist een verzwaarde intelligentietest.  

 

Mana  
Elke held met magische krachten heeft een maximale waarde aan mana:  tweemaal zijn intelligentiepunten. Een held 

met 6 IN zou dus een basismana van 12 hebben. Elke bezwering kost inzet van mana, heeft de held onvoldoende 

mana, dan is de spreuk boven zijn macht en kan niet ingezet worden. 

  

Manarecuperatie  
Om 1 mana terug te krijgen, kan de held zich onthouden van lopen óf het uitvoeren van een actie. Hij kan niet een 

beurt stilzitten om twee punten terug te krijgen. Als de held een kleine of grote manadrank nuttigt wordt zijn mana tot 

halve of zijn hele basiswaarde aangevuld. Een held met een uitgangswaarde van 12 mana zou met een kleine 

manadrank tot 6 mana aanvullen, met een grote manadrank tot 12 mana (zijn maximale hoeveelheid). Helden met de 

nadruk op magie hebben meestal de eigenschap "meditatie" waardoor ze in 1 beurt zoveel mana regenereren als ze 

schilden gooien op het aantal groene dobbelstenen passend bij hun intelligentie.  

 

De juiste dosering  
Wie zich verlaat op magie loopt het risico om een verschrikkelijk lot over zichzelf af te roepen. De magiër moet de 

dobbelstenen die hij inzet voor de bezwering afstemmen op zijn tovenaarsproef (intelligentietest) Hoe meer 

dobbelstenen hij echter gebruikt des te groter de kans op een echec. De tovenaar mag bij de intelligentietest wel 

minder  dobbelstenen inzetten dan zijn intelligentie, nooit méér, bovendien geldt hier de 6 dobbelstenengrens.  

 

Echecs 

Zijn niet genoeg schedels gegooid dan komt de bezwering niet tot stand, maar kost wel de helft van de benodigde 

mana (naar boven afronden)Gooi je twee of meer monsterschilden dan is er iets ernstig misgegaan bij het uitspreken 

van de bezwering. Het echec is een neveneffect van de bezwering en heeft geen invloed op het al dan niet slagen van 

de spreuk, worden er daarnaast 2  schedels gegooid (of 3 bij een niveau 2 spreuk of Meerder Wonder) dan werkt de 

tover wel. De magiër in kwestie moet daarna op de volgende tabel gooien 

 

Echectabel (D10) 

1 De tover kost geen mana en werkt normaal ook als er te weinig schedels geworpen zijn 

2-3 Een kleine aan haast te wijten fout, die geen consequenties met zich mee brengt. 

4-5 Door de spreuk teert je manavoorraad in en je verbruikt de dubbele hoeveelheid mana. Is je voorraad 

onvoldoende dan wordt alles verbruikt. Is de spreuk misluk, dan ben je niet de helft maar de volledige mana-

inzet kwijt. 

6-7 De spreuk verdwijnt d6+4 beurten lang uit je brein en kan dan pas weer opnieuw aangewend worden. 

8 Je bent de spreuk voor de rest van het avontuur vergeten (bij Heldenmagie geldt dat voor zowel de niveau 1 

als de niveau 2 versie van de spreuk) 

9 De wispelturigheid van de magie werkt tegen je, het kost je 1 Intelligentiepunt 

10 De wispelturigheid van de magie werkt je zwaar tegen, het kost je 2 Intelligentiepunten 
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Meubilair onderzoeken 
 

Het meubilair dat in de kamers staat kan onderzocht worden. Dit staat los van het doorzoeken van de kamer zelf.  

Elk meubelstuk heeft een eigen tabel waarbij staat aangegeven wat de held vindt. De held gooit een d100 (2d10, 

waarbij de ene dobbelsteen de eenheden aangeeft en de andere dobbelsteen de tientallen) en de Slechte raadpleegt de 

tabel passend bij het avontuur. De volgende avonturenregio’s worden onderscheiden: 

 

B = Buiten  

G = Grafkelder  

K = Kerker  

M = Magisch 

O = Ork  

S = Spelonk  

 

De regio bepaalt de kans waarmee bepaalde schatten gevonden kunnen worden, zo zal in een magische regio 

(bijvoorbeeld  “De Stenen Jager”) de kans groter zijn dat er schatten worden gevonden die een magisch karakter 

hebben, etc. 
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Avontuur Regio 

Boek der opdrachten  

De redding van Heer Ragnar Ork 

De vesting van de Ork-Veldheer Ork 

Het goud van Prins Magnus Ork  

Het doolhof van Melar Grafkelder 

De erfenis van de Ork-Veldheer Kerker  

De Stenen Jager Magisch  

De Vuurmagiër Magisch  

Wedren tegen de tijd Kerker  

Het toverkasteel Magisch  

Het Chaos Bolwerk Kerker  

Barak Tor, laatste rustplaats van de Heksenmeester Grafkelder  

Zoektocht naar de Degen der Geesten Magisch  

Terugkeer naar Barak Tor Grafkelder  

  

Kellar’s kerkers  

De Grote Poort Spelonk  

De Hallen der Krijgers Magisch  

De Spiraal Doorgang Kerker  

De Dwergensmidse Spelonk  

De Hal der Dwergenvorsten Grafkelder  

De Grote Citadel Ork  

De Oostelijke Doorgang Ork  

Belorn’s Mijnschacht Spelonk  

De Oostelijke Poort Magisch  

Grin’s Grindpad Spelonk  

  

Terugkeer van de Heksenmeester  

De Poort des Onheils Kerker  

De IJshallen Magisch en Grafkelder 

De Stille Doorgang Magisch en Grafkelder 

De Droomhallen Magisch  

De Poort van Bellthor Kerker  

De Dodenhallen Kerker  

Het Vergeten Legioen Grafkelder  

De Verboden Stad Magisch 

De Laatste Poort Kerker  

Het Paleis van de Heksenmeester Magisch en Grafkelder 
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Against the Ogre Horde  

Search for the Ogre Fortress Buiten en Kerker 

The Outer Caves Buiten en Kerker 

Lair of the Ogre Horde Kerker  

The Carrion Halls Kerker  

The Pit of Chaos Kerker en Magisch  

Fortress of the Ogre Lord    Kerker en Magisch 

Flight to the Surface Kerker en Buiten 

  

Magiërs van Morcar  

De Toren van de Groot-Magiër Magisch  

De Grafkelder van de Dodenbezweerder Magisch en Grafkelder 

Het Arendsnest van de Storm-Meester Magisch  

De Legerstede van de Ork-Medicijnman Magisch en Ork 

De Laatste Proef Magisch, Ork en Grafkelder 
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Alchimistentafel 
 

 
Als een held een meubel doorzoekt gooit hij 1d100 (2d10 = 1 voor eenheden, 1 voor tientallen),  

Morcar raadpleegt de tabel en kiest in overeenstemming met het soort avontuur. 

M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten 
 

M O, K G, S, B Resultaat 

01-02 - - 
De tafel ligt vol allerhande ingrediënten. Werp zoveel gevechtsdobbelstenen als je intelligentie hebt. Voor 

elke schedel mag je 1d10 gooien om de volgende ingrediënten te vinden: 1-2 Vleermuisvleugel, 3-4 

Alruin, 5-6 Fenixveer, 7 Rattenschedel, 8 trollespeeksel, 9 Zwarte lotus, 10 schaduwmos. 

03-05 01-02 01 
Op de tafel ligt op het eerste gezicht weinig van je gading. Haal je een intelligentietest dan kun je toch 

nog een ingrediënt tussen de zooi vinden. Werp een d6: 

1-3 = Aargh paddestoel, 4-5 = Zwarte lotus, 6 = Schub van een basilisk. 

06-08 03 02-03 
In een glas zie je een vloeistof met daarin een ingrediënt dat slecht voor jou herkenbaar is als je een 

intelligentietest doorstaat. Werp 1d6: 1-3 = Geelkruid, 4-5 = Grafstof, 6 = Drakedarmslak.  

09 04-05 - 
De tafel heeft een geheim bergvak, dat je slechts na een geslaagde intelligentietest vindt en alleen open 

krijgt als je een handigheidstest haalt. Eenmaal open zie je een smaragd met een waarde van 400 

goudstukken. 

10-13 06-08 04-05 
Een van de laden van de tafel bevat een stapel perkamenten, nadere bestudering leert je dat er een 

schriftrol tussen zit. 

14-15 09 - Open en bloot op een katheder staat een schriftrol. Het lot bepaalt welke schriftrol je krijgt 

- 10-12 06-20 
De tafel is bedekt met schimmel en stof, het is al lang geleden dat iemand hier gebruik van gemaakt heeft 

en het is dan ook geen wonder dat hier niets mee te vinden is. 

16-18 13-14 21 

De tafel staat vol met allerhande tinkturen en drankjes. Gooi 1d6 om vast te stellen hoeveel bruikbare 

toverdrankjes je tussen de flesjes kunt vinden. Gooi daarna op de tabel van de alchimist of trek 

willekeurig zoveel kaarten uit de stapel toverdranken. 

 

19-22 - 22-23 
Als je een la opent schiet daaruit een skelethand te voorschijn en grist één van je drankjes of schriftrollen 

weg. De lade sluit zich en laat zich geen enkele wijze meer openen. Het lot bepaalt wat je kwijt bent. 

23 15-18 24-25 
Je neemt de gok en drinkt uit een fiool gevuld met een heldere vloeistof. Je voelt je bevrijdt van je 

zonden en stapt monter de rest van het avontuur in. Het was heilig water. Als je assassijn bent hoef je de 

eerstvolgende keer in de stad niet verplicht naar de kerk. 
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M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten 
 

M O, K G, S, B Resultaat 

24-28 19-20 26 Op de tafel staat een complete alchimistenset. Je kunt hem zo meenemen. 

29-30 21 - 

Op de tafel zie je twee fiolen staan waarvan je de inhoud niet echt kan duiden. Als je een intelligentietest 

haalt dan ontdek je een in elkaar gevouwen perkament die een recept voor een toverdrank blijkt te 

bevatten, waarbij de inhoud van de twee fiooltjes uitstekend van pas komt. Je kunt een beurt lang een 

drank brouwen, gebruik daarvoor de experimenteertabel waarbij je mag kiezen wat voor toverdrank je 

poogt te fabriceren. 

31-37 22-30 27-45 
De alchimistentafel is leeg, zelfs een zorgvuldige bestudering levert niets meer op dan de aanblik van een 

keurig opgeruimd bureaublad. 

38-40 31-35 46-47 
Je vindt allerhande vergulde en verzilverde voorwerpen met een gezamenlijke waarde van 1d6 x 100 

goudstukken. 

41-44 36-37 - 

Terwijl je iets te gehaast de tafel overhoop haalt om te zien of er wat van je gading tussen de spullen te 

vinden is stoot je per ongeluk tegen een glazen bolwaar ogenblikkelijk een violette nevel uit ontsnapt. 

Degenen die aan het begin van Morcar’s volgende beurt nog binnen 6 vakjes van de tafel staan worden 

door de nevel omhult en de keel snoert hen dicht. Ze verliezen een lichaamspunt en hebben te lijden van 

een schadegif. Als minstens 1 held aangedaan is door het gif mag Morcar deze beurt niet gooien voor en 

lotskaart. 

45-47 - - 
Zo gauw je een lade opent om te zien wat de inhoud daarvan is hoor je een licht knisperen, alsof er iets 

brandt. Je gehoor bedriegt je niet, geschokt stel je vast dat je een vuurval hebt doen afgaan. Tijdens 

Morcar’s volgende beurt wordt de kamer getroffen door deze vuurval. 

48 38-40 48 

Bij het doorzoeken van de tafel raak je een knopje aan waardoor een regen van kleine vergiftigde pijltjes 

wordt afgevuurd op je gezicht. Je kunt ze ontwijken door middel van een verzwaarde handigheidstest. 

Wordt je geraakt dan lijdt je 2WD schade waartegen niet verdedigd kan worden. Draag je daarentegen 

een helm dan hoef je slechts te verdedigen met de bescherming van de betreffende helm. 

 

49-50 41 - In een pateen op de tafel vindt je gesmolten goud ter waarde van 100 goudstukken 

51 42-45 - 
Onder de tafel hield zich een laffe kobolt verscholen die er ogenblikkelijk vandoor gaat om alarm te 

slaan en deuren te openen tot er door zijn toedoen nieuwe monsters worden geplaatst. 

52-53 46-48 49 
Tussen de vele glasscherven van gebroken glazen kolven vindt je op het eerste gezicht niets bijzonders. 

Als je een intelligentietest haalt merk je op dat er een wel heel bijzondere glasscherf tussen ligt: een 

diamant ter waarde van 200 goudstukken. 

54-55 49-52 50 
Op de tafel staat een veelheid aan kleine vaatjes en een houten schaal, gevuld met een bloedrode brij. Als 

je daar met een vijzel in roert ontdek je een glazen oog en wat gouden tanden ter waarde van 50 

goudstukken. 

56-57 - - 

Als je de tafel bekijkt zie je eigenlijk alleen een enorme hoeveelheid stof. Je wilt je net afwenden als je 

een energieveld opmerkt. Als je een magiër bent zie je door de dimensies heen een geheime bergplaats 

van een artefact: “Arcanium” een magisch boek. Pak de desbetreffende kaart uit de stapel van de 

artefacten. Mocht één van de helden dit boek al in bezit hebben dan vind je een willekeurig ander artefact 

uit de stapel. 

 

58-59 - 51 
Een weerbarstige schuiflade nodigt uit tot het gebruik van excessieve kracht. De lade geeft mee, maar 

blijkt enkel een schakelmechanisme te zijn van een geheime deur waarachter twee skeltten verborgen 

zaten die nu ogenblikkelijk aanvallen 

60-61 53-57 52-59 Behalve een paar lege fiolen, niets van enige waarde. 
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M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten 
 

M O, K G, S, B Resultaat 

62-64 58-59 - 

In een glazen erlemeyer ontwaar je een kleine, half verhongerde kikker. Je besluit het arme dier te 

bevrijden maar in je ijver stoot je met je elleboog een half dozijn flessen en flesjes uit hun evenwicht en 

ze kletteren op de grond. De inhoud spat tegen je pantser waardoor d6 punten bruikbaarheid verloren 

gaan. Bovendien brandt het goedje op je huid, je verliest 1 lichaamspunt. 

65-69 60-61 60 
Je werpt een blik in een schuiflade van het bureau en vindt een onaanzienlijke ring. Als je hem voor de 

grap om je vinger doet merk je dat er een magische lading verbonden is met deze ring. Kijk de stapel met 

artefacten door tot de eerste ring die je tegenkomt: deze heb je gevonden. 

70-74 - - 

Onder het bureaublad bevindt zich een verstopte schakelaar. Als je hem overhaalt gooi je 1d6: 

1 – Een geheim luikje springt open waarin 75 goudstukken liggen. 

2 – Een geheim luik springt open waarachter een minder artefact verborgen lag. 

3 – Een geheim luikje springt op, daarachter vind je twee fiolen, elk gevuld met geneeskrachtige 

toverdrank (2LP) 

4 – Er gebeurt helemaal niets. 

5 – Je ontvangt een magische klap waardoor je ogen zich vullen met tranen, doorsta een verzwaarde 

Krachtproef of verlies 1 lichaamspunt.  

6 – Uit een geheim luik springen twee reuzenratten tevoorschijn die je ogenblikkelijk aanvallen. 

75-77 62-64 61-64 

Doorsta een intelligentietest om een geheim mechanisme te vinden die je dan weer door een 

handigheidstest te halen in werking kunt zetten. De hele tafel begint zich op onnavolgbare wijze in elkaar 

te vouwen tot een soort grote kist. In de vrijgekomen ruimte blijkt zich een geheime deur te bevinden. 

Gooi op de tabel voor Catacomben als je de geheime deur doorgaat. 

78-80 65-66 65 

Vastgemaakt aan de tafel zie je een ingewikkeld schakelmechanisme met verschillende beweegbare 

delen, een verzwaarde intelligentietest stelt je in staat om de juiste combinatie te vinden. Het werkblad 

klapt omhoog en onthult een artefact.  

 

81-82 67-68 66-67 

Tussen veel kleine fiolen valt je oog op het opschrift “huildrank”, je vermoed dat er sprake is van een 

schrijffout, daar had natuurlijk moeten staan “heeldrank”. Je trekt de kurk uit de opening en neemt een 

teug. De tranen lopen ogenblikkelijk over je wangen en je gooit gefrustreerd het flesje tegen de muur 

kapot.  

83 69-71 68-71 Op de tafel ligt een dolk die uitstekend onderhouden lijkt te zijn, je steekt hem bij je. 

- 72 72-75 
Onder de tafel loert een reuzespin. Ze voelt zich bedreigd door je aanwezigheid en valt aan. Een worp 

met een d6 bepaalt wat voor spin je in haar rust gestoord hebt. 1-2 een grauwe spin, 3-4 een 

spindeltarantula, 5 een weduwe der schaduwen, 6 zijdewever. 

84 73-76 76 
Op de tafel vind je niets van enige interesse, maar tegen de zijkant steunt een wapen, gooi een d100 op 

de tabel van de wapensmid om te bepalen welk. Het wapen is in uitstekende toestand. 

85 77-79 77 

Je let niet goed op en je stoot tegen de tafel waardoor een flesje omvalt dat naar de rand rolt. Je probeert 

in een reflex met je wapen het flesje tegen te houden, maar in het voorbijgaan lees je het opschrift op het 

flesje: Tand des Tijds. Doe een verzwaarde handigheidstest om je wapen nog weg te kunnen trekken. 

Mislukt de test dan slaat het flesje tegen je wapen in stukken en veroorzaakt een versnelde veroudering 

van dat wapen. Een gewoon wapen is verroest, een artefact verliest zijn magische eigenschappen. 

 

86-100 80-100 78-100 Er is niets, maar dan ook helemaal niets van enige waarde te ontdekken op deze tafel. 
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Altaren en tovenaarstafels 

 
 

M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten 
 

K, O M, G S, B Resultaat 

01 01-04 - 

Op het altaar ligt een dik boek waarop een duivels gezicht prijkt. Ben je magiër, dan heb je door dat dit 

een boek van het kwaad betreft, zoniet dan doe je een intelligentietest. Slaag je, dan lukt het je om het 

koeterwaals dat in het boek staat te lezen en  een duistere energie vult de kamer. Je wekt daarmee 

d3+het aantal helden aan zombies op die Morcar in je zichtbereik mag opstellen en in zijn volgende 

beurt aanvallen. 

 

02-08 05-12 01-04 Een antieke schriftrol ligt op het stenen altaar. 

09-20 13-20 05-20 Op en rond het altaar bevindt zich niets van interesse. 

21 21-23 21 
Naast een bloederige offerschaal vind je de resten van een rat, waaronder diens schedel.. Na een 

geslaagde intelligentietest kom je op het idee dat dat een ingrediënt is. 

22 24-26 22 

Naast een bloederige offerschaal vind je de stoffelijke resten van een vleermuis, waaronder een vleugel. 

Na een geslaagde intelligentietest kom je op het idee dat dat een ingrediënt is. 
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M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten 
 

K,O M, G S, B Resultaat 

23 27-29 - 

Op de tafel ligt een onaanzienlijk boek. Als je het oppakt wordt je getroffen door een magische bliksem 

hetgeen je een intelligentiepunt  kost. Een kaart met magische resistentie kan dit onaangename effect 

teniet doen. 

 

24-25 30-33 23-24 
Op de tafel staat een offerschaal gevuld met heilig water, je kunt er een fiool mee vullen en vervolgens 

meenemen. 

26 34-35 - 

Een onopvallend boek op tafel weet toch je aandacht te trekken. Beschik je over magische krachten dan 

herken je dit boek als een “Arcanium”. Heb je al een dergelijk boek in je bezit dan blijkt uit een betere 

aanschouwing van het boek dat het geschreven is door de gekende oplichter prof. Dr. D. Stapel en staan 

er veel onwaarachtigheden in. Het boek is niets waard. 

27 36-37 25 

Op de tafel ligt een slagwapen. Als je hem beter bestudeert blijkt het te gaan om een magisch wapen. 

Trek kaarten uit de stapel artefacten tot je een slag of steekwapen trekt. 

 

28 38 26-27 
Op het altaar zie je een fiool gevuld met trollespeeksel. Een doorstane intelligentietest maakt dat je het 

herkent als een ingrediënt en meeneemt. 

29-30 39-40 28 
Op het altaar ligt een vers lijk waar de offerdolk nog insteekt. Het slachtoffer is niet meer te redden, 

maar een dolk kun je altijd gebruiken, je steekt hem bij je. 

31-34 41-45 29-30 

Als je het altaar nog eens goed beziet valt je oog op een dunne streep in het steen, je conclusie dat het 

hier om een geheime lade gaat is de juiste. Een geslaagde intelligentietest zorgt ervoor dat je net op de 

goede plek een duwtje geeft: de lade springt open en verscheidene buidels met in totaal 300 

goudstukken glimmen je tegemoet. 

35 46-47 31 
Op de rand van het altaar staat een offerschaal. Hmm, die is van goud en toch al gauw 100 goudstukken 

waard. 

36-40 48-50 32-45 

Het altaar zelf is bewerkt met delicaat snijwerk, kunstig en kostbaar, hij zou zo al duizenden 

goudstukken waard moeten zijn, jammer alleen dat hij zo zwaar is dat je met 10 man dat ding niet van 

zijn plaats zou kunnen krijgen. Gedesillusioneert wend je je af….om dan nog een uiterste poging te 

doen en wild aan het altaar te sjorren wat natuurlijk geen enkele zin heeft. 

41-43 

51-53 46-48 

Omdat je niets vindt dat tot enige tevredenheid stemt leun je verveelt tegen het altaar. Doe een 

krachtproef. Doorsta je die, dan druk je per ongeluk het altaar van zijn plaats en onthul je daardoor een 

luik dat toegang geeft tot catacomben. Raadpleeg de desbetreffende tabel. 
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M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten  
 

K, O M, G S, B Resultaat 

44-45 54-56 49-50 

Omdat je niets vindt dat tot enige tevredenheid stemt leun je verveelt tegen het altaar. Doe een 

krachtproef. Doorsta je die, dan druk je per ongeluk het altaar van zijn plaats en onthul je daardoor een 

stenen afgodsbeeld waaruit een bijtend gas ontsnapt. Alle helden die bij het bein van de beurt van 

Morcar niet meer dan 5 vakjes verwijderd zijn van het altaar hebben te lijden van een schadegif, als ze 

tenminste niet een krachtproef doorstaan die hen in staat stelt lang genoeg de adem in te houden. 

46-50 57-60 51-60 
Behalve een paar knoken, opgebrande kaarsen en een volledig waardeloos, bloeddoordrenkt boek is er 

niets van enige interesse te ontdekken. 

51-53 61-62 61-62 

Op het altaar ligt een foliant met een rijk bewerkte boekband. Het boek blijkt te handelen over een 

volslagen oninteressante affaire tussen een ogervrouw en een snotling en zonder veel plichtplegingen 

ruk je de kostbare band van het boek in de stellige overtuiging dat daar in stad wel 100 goudstukken 

voor te vangen zullen zijn. 

 

54-55 63-65 63 

Ieks, er ligt een afgesneden vinger in een houten schaal. Je wilt je bijna met afgrijzen afwenden als je 

oog valt op de ring die de vinger nog altijd draagt. Je pakt de ring en gooit 1d6. 

1-3 = De ring is van zilver en 20 goudstukken waard 

4-5 = De ring is van goud en 50 goudstukken waard 

6 = De ring blijkt een artefact, pak kaarten van de stapel artefacten tot je een ring tegen komt. 

56-57 66-68 64 

Midden op het altaar ligt een amulet. Gooi 1d6. 

 1-2 = Het amulet is van zilver en 50 goudstukken waard 

3 = Het amulet is van goud en 150 goudstukken waard 

4 = Het amulet blijkt een beschermend amulet te zijn (gereedschapskaart) 

5 = Het amulet blijkt een heilig kruis te zijn (kerkbezoek) 

6 = Het amulet blijkt een artefact te zijn, trek kaarten uit de stapel artefacten tot je een amulet tegen 

komt. 

 

58 69-70 65 Op het altaar ligt een boek waarin je d3+1 schriftrollen aantreft. 

59-60 71-73 66-67 

Op een voetstuk zwerft een oud boek. Je kijt er in en mompelt enige woorden die je lijkt te kunnen 

lezen. Had het maar niet gedaan, want je tekst verstoort een aantal geesten die vastgezet waren door 

chaostovenarij. Onzichtbare geesten gaan dwars door alle helden in je zichtbereik, hetgeen ze een 

lichaamspunt kost als ze niet een intelligentietest halen. Degenen die magische resistentie hebben 

komen met de schrik vrij. 

61 75-76 68 

Je ziet dat het altaar werkplek is geweest van een dodenbezweerder, schrale oogst voor jou dus. 

Teleurgesteld deel je een schop uit aan het altaar waardoor een fiool met een violette vloeistof op de 

vloer kapot slaat. Ogenblikkelijk wordt de kamer bedekt met een sluier waaruit d3+1 zombies en d3+1 

skeletten tevoorschijn komen, die Morcar willekeurig mag plaatsen binnen je zichtbereik. Als Morcar 

aan de beurt is mag hij deze monsters activeren. 

 

62-65 77-80 69-71 
Aan de rand van het altaar zie je een bezweringskaars die je bij een opkoper gegarandeerd 25 

goudstukken zal opleveren. 

66-80 81-89 72-90 Naast meerdere bloedplassen en enige losse lichaamsdelen vindt je niets ongewoons. 
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M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten  
 

K, O M, G S, B Resultaat 

81-84 90-92 91-93 

Op een lessenaar bevindt zich een boek met de titel “De leer van Sigmar”. Hoe komt zo’n heilig boek 

op deze goddeloze plek? Als je het opent zie je dat er veel pagina’s zijn uitgescheurd en andere 

ontwijdt zijn met bloederige runen. Enkele bladzijden zijn echter nog ongeschonden en als je “man van 

de Kerk” bent of er staat er één binnen je zichtbereik, dan kan deze er uit citeren en verkrijgt daarmee 

een Wonder. 

85-92 93-98 94-98 
Als je het altaar nadert springt plotseling een monster uit de schaduwen tevoorschijn. Behandel dit 

gebeuren als “dwalend monster”. 

93-94 99-100 99-100 
Een onopvallende dolk ligt op het altaar. Zo gauw je hem oppakt ervaar je een tinteling die je duidelijk 

maakt dat het hier gaat om een magische dolk. Pak kaarten van de stapel artefacten tot je een dolk of 

werpdolk treft. 

95-100 - - 
Behalve een bloedspoor en een paar losse tanden op de rand van het stenen altaar zie je weinig 

bijzonders. Je wrijft instinctief over je onderkaak,…deze uitglijer heeft iemand flink pijn gedaan, denk 

je bij jezelf. 
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Boekenkasten  
 

M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten 
  

O, K M G, S, B Resultaat 

01-03 01-05 01 

Als je een boek van de plank pakt spuit een wolk bijtend gas in je gezicht. Je ziet wanen en 

haalucinaties gedurende d6+4 beurten. Gooi aan het begin van je beurt een groene 

gevechtsdobbelsteen: 

Heldenschild: je ziet de realiteit door de wanen heen 

Schedel: Je blik wordt zo wazig dat je deze beurt kan lopen noch een actie ondernemen 

Monsterschild: Je wanen drijven je ertoe de dichtstbijzijnde van je kameraden aan te vallen omdat je 

“ziet”dat hij een monster is. 

04-05 06-07 02-03 Achter een boek ontdek je een fiool gevuld met een geneeskrachtige toverdrank (4LP) 

06-08 08-10 04-06 

Tussen alle boeken vind je een door de wormen aangevreten kistje met een gecompliceerd slot. Als je 

een intelligentietest haalt lukt het je om het slot te open te krijgen, het deksel springt open en de 

inhoud van het kistje wordt zichtbaar: een glanzend rode robijn ter waarde van 300 goudstukken. 

 

09 11-13 07 
Je pakt een boek van de plank. Ben je een magiër dan merk  je ogenblikkelijk dat je een magisch boek 

te pakken hebt, een arkanium. Heeft één van de helden al een dergelijk boek dan verschaft het 

doorbladeren van dit boek enig inzicht: het sltelt niets voor. 

10 14-16 08-09 
Als je de boeken nader bestudeert merk je dat één daarvan hol is. De verborgen ruimte bevat een 

kleine beurs met 50 goudstukken. 

11-12 - 10-13 
Je wordt besprongen door een rat die zich schuilhield op de kast! Doorsta een handigheidstest om de 

rat te ontwijken en meteen daarop volgend toe te slaan met je wapen. Faal je dan bijt  de rat toe en 

doet je 1 lichaamspunt schade. 

12-13 17-20 14-15 

Tussen de duivelse geschriften en een behaarde schedel vind je 3 schriftrollen die elk in een andere 

taal geschreven zijn. Doorsta een intelligentietest per schriftrol om de gecodeerde perkamenten te 

ontcijferen. Elke rol die je kan ontcijferen mag je behouden. Een naast de kast staande held mag 

mislukte ontcijferingen nogmaals proberen 

 

14 21-22 16 

Je ziet dat één van de boeken in magisch leer gebonden is, een intelligentietest leert je dat het gaat om 

een ingrediënt: schubben van een basilisk. Als je het materiaal herkent sloop je de kaft van het boek 

om er in de stad mee naar de heksenkar te gaan zodat je drankjes kan brouwen. 
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15-16 23-24 17-18 

De boekenkast doorzoekend stuit je op het uiterst zeldzame vierde deel van “Lord of the Rings” 

geheten: Sauron slaat terug. Die titel zint je allerminst en, erudiet als je bent, verscheur je dit kostbare 

boek zodat heden te dage iedereen denkt dat er slechts drie boeken geschreven zijn. Opgelucht wend 

je je van de boekenkast af. 

17-18 25-26 19-20 

Je vindt het reeds lang vergeten boek “Demonen van de Duisternis”, een boek van onvoorstelbare 

waarde. De titel zegt je niets, wellicht omdat het al zo lang vergeten is en verveeld schuif je het terug 

tussen de andere boeken onwetend van het fortuin dat je tussen je vingers door laat glippen. 

 

19 27-29 21 

Je oog vliegt langs de titels op de boeken als je oog wordt gevangen door de titel: “Mijn leraar en ik”. 

Geïnteresseerd sla je het boek open en je leest over een leerling van Morcar genaamd Voldemort die 

in zijn dagboek beschrijft dat hij zijn aartsvijand wil ombrengen. Het boek lijkt al aardig op leeftijd en 

je vermoedt dat het niets (meer) waard is. 

- 30-32 22 

Je bladert door een foliant die over een held gaat die toevalligerwijs jouw naam heeft en precies die 

avonturen heeft meegemaakt die jij ook hebt doorstaan. Het begint akelig te lijken op je eigen leven 

en je bladert nieuwsgierig geworden door naar het midden van het boek waar je een aantal lege 

bladzijden ziet. Als je wat terug bladert kom je het laatst beschreven stuk tegen waar staat dat je held 

nu voor een boekenkast staat met een foliant in zijn handen en zich al lezend afvraagt wat voor akelig, 

onvoorziene omstandigheden zich nu weer voor zullen doen. Enigszins uit het lood geslagen schuif je 

het boek weer terug tussen de andere boeken in de kast. 

20 33-35 23-24 

Het boek dat je van de plank pakt heet “Encyclopedie van het oneindige weten”. Het boek bevat een 

cumulatie van alle kennis die een zeer wijze monnik heeft opgetekend en verbreedt je horizon 

ogenblikkelijk, wat je een extra intelligentiepunt oplevert. Zoveel kennis blijkt echter moeilijk te 

bevatten en aan het einde van het avontuur raak je alle kennis uit het boek weer kwijt. 
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21 36-38 25-26 
Het boek dat je van de plank plukt heet “Encyclopedie van het oneindige weten”, een boek 

geschreven door een geesteszieke monnik en al lezend ontwikkel je een denderende hoofdpijn die je 

intelligentie tot het einde van het avontuur met 1 punt verlaagt. 

22-23 39-40 27-28 

Je kijkt verder dan je neus lang is en achter een rij boeken ontwaar je een soort geheim luik. Daar zou 

best iets interesants achter kunnen zitten, maar ja, de symbolen die op het luikje staan… Doe een 

verzwaarde intelligentietest en het lukt je om deze puzzel op te lossen: het luik springt open na de 

aanraking van de symbolen in juiste volgorde. Achter het luik bevindt zich een artefact. 

24-27 41-42 - 
Tussen allerhande zeldzame boeken en oeroude perkamenten kom je een stickerboek tegen met alle 

voetballers van de eredivisie, alle plaatjes zijn kompleet. Tevreden steek je het boek bij je: dat gaat 

zeker 10 goudstukken opleveren in de stad. 

28-30 43-45 29-31 

Op de onderste planken van de boekenkast is eigenlijk niets meer te vinden, de planken zijn goeddeels 

leeg. Hm, dan maar de bovenste planken bekijken, je moet dan wel op de onderste planken gaan staan 

en daardoor vernadert het zwaartepunt van de kast. De kast tuimelt om en slechts middels een 

verzwaarde krachtproef lukt het je om de kast overeind te houden. Misluk je proef dan lazeren kast en 

boeken over jou en de naast je staande helden heen ten koste van een lichaamspunt. 

31-35 46-47 32-35 

Tusen de vele boeken vind je een schriftrol. 

 

 

36-38 48-49 36-37 
In een Weckfles zie je een rattenschedel en een vleermuisvleugel. Nadat je even hebt staan peinzen 

waarom iemand dat in een weckfles zou bewaren schiet je na een geslaagde intelligentietest het idee 

door het hoofd dat je naar een paar ingrediënten staat te kijken. 

39-40 50-52 38 

Je grist een boek van de plank versierd met een rode rune. Als je magiër bent verwijden zich je ogen, 

dit boek bevat zeer interessante magische kennis: je mag 3 extra spreuken van 1 soort pakken die je 

alleen tijdens dit avontuur mag gebruiken. 

Je bent de enige die dit boek kan lezen, andere helden kunnen niets met dit boek. Ben je geen magiër 

dan druk je het boek schouderophalend terug tussen de andere boeken. 

41 53-54 39-41 
Tussen de boeken vind je een fiool waarin je wat groene blaadjes ziet. Doorsta je een intelligentietest 

dan herken je het als ingrediënt. 

- 55-56 42 

Boven op de kast zie je een opvallende leren koker waarin je d3+1 schriftrollen vindt. 

 

42 57-60 43 

Je plukt een boek van de plank waarop je een vage voorstelling van een vlam ziet. Ben je een magiër, 

dan zet je het boek met veel zorg weer langzaam terug waar je het vandaan had. Heb je geen 

magische qualiteiten dan sla je het boek zonder argwaan open om daarmee een waar inferno te 

ontketenen in de kamer waar je staat, behandel dit inferno als een vuurval. 
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43-45 61-63 44-46 
Je kijkt vluchtig door de rijen boeken als, in reactie op het kantelen van een boek, een klik te horen is: 

de boekenkast schuift terzijde en onthult de toegang naar een geheime kamer. Behandel dit als een 

catacombe. 

46-50 64-65 47-50 Naast vele totaal verstofte boeken is er eigenlijk niets van enige waarde. 

- 66 51-55 
Als je één van de boeken maar beroert valt het uiteen in een wolk stof en start daarmee een ware 

stoflawine door het uiteen vallen van de andere boeken in deze kast. Je schudt verdwaasd het stof uit 

je haren en kleding en wendt je gefrustreed van de kast af.  

51-54 - - 

Op de kast vind je een prima onderhouden wapen. Het lot bepaalt welk wapen (slag- of steekwapen) 

je je toe mag eigenen. 

 

55-56 - 56-58 
Op de kast vind je een prima onderhouden wapen. Het lot bepaalt welk slag- of steekwapen. Daarna 

gooi je 1d6. 1-3 het goede onderhoud was maar schijn, het lemmet breekt meteen af. 4-6. Hmm, hier 

heeft iemand prima voor het wapen gezorgd. 

57-60 - - Op de kast tref je een prima onderhouden ballistisch wpaen aan. Het lot bepaald welk wapen. 

61-62 - 59-61 
Op de kast tref je een schietwapen aan dat prima onderhouden lijkt. Een worp met 1d6 maakt 

duidelijk dat het (1-3) slechts schijn is of (4-6) inderdaad in prima staat. 

63-65 67-70 62-64 
Één van de boeken draagt de intrigerende titel “Zegeningen van Sigmar”. Ben je een man van de kerk 

dan zegen je met het boek je kameraden. Ze ontvangen elk een zegening als bij Kerkbezoek. 

66 71-72 65 
Een klein boekje lijkt een soort cursus te bevatten: “De geheimen van het Weten” door E. Ratelband. 

Lezend wordt je doorstraald door een magische bliksem en je verwerft een extra intelligentiepunt. De 

grootmagister is al bekend met inhoud van dit boekje en wint geen intelligentiepunt. 

67 73-74 66 

Een klein boekje lijkt een soort cursus te bevatten: “De geheimen van de handigheid”  door H.Klok. 

Lezend wordt je doorstraald door een magische bliksem en je verwerft extra handigheid. Je mag in het 

vervolg heldenschilden gooien bij handigheidstests. De assassijn kent dit boek al en verwerft niets. 

 

68 75-76 67 
Een klein boekje lijkt een soort cursus te bevatten: “De geheimen van de kracht”  door A. Geesink. 

Lezend wordt je doorstraald door een magische bliksem en je verwerft extra kracht. Je krijgt een 

lichaamspunt extra. Na lezing verpulvert het papier. 

69-73 77-80 68-69 

Dit boek had je beter met rust kunnen laten: zo gauw je het van de plank pakt schiet een schicht uit de 

kast die je vol in de borst treft. Heb je geen pantser, dan kost het je 2 lichaamspunten. Draag je wel 

beschermende kleding dan kost het je 1 LP + 1 punt houdbaarheid van je pantser. Je kunt middels een 

verzwaarde handigheidstest nog bijtijds wegduiken voor de schicht. 

74 81-82 70 
Tussen een veelheid aan boeken valt je de titel “Boek van Nurgle” op, één van de chaosgoden. 

Doorsta een intelligentietestom het boek terzijde te leggen, faal je dan springen je uit het boek 1d6 

nurglingen tegemoet. 

75 83-84 - 

Op het moment dat je het ”Boek der stormen” openslaat, geïnteresseerd als je bent in 

weersomstandigheden blaast een enorme windstoot die uit het boek lijkt te komen. Je wordt 1d6+2 

vakjes in een willekeurige richting weggeblazen. Tref je een obstakel dan loop je schade op, dat geldt 

ook voor onderweg getroffen kameraden. 
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76 85-86 71 
Je rommelt wat in de boekenkast en één van de boeken valt er uit. Dat zou niet zo erg zijn, ware het 

niet dat het hierbij gaat om het beruchte boek “Nacht der Schaduwen” en een wraakgeest maakt zich 

los uit het boek en ontrooft alle helden in je zichtbereik van een intelligentiepunt. 

77 87 72 

Je oog valt op het grote “Boek der Heling”, je prent je de kennis in je hoofd en het verschaft je de 

mogelijkheid om 1 keer dit avontuur jezelf of één van je kameraden 4 lichaamspunten terug te geven. 

Daarna slaat helaas de vergeetachtigheid toe: wat was ook weer de juiste handelwijze, had het maar 

opgeschreven… 

78 88 73 
Je komt een interessant boek tegen: Geschrift der Krijgskunst. Uit de inhoud destilleer je voldoende 

kennis om 2 heldenkaarten te krijgen, je mag ze blind uit de stapel trekken. 

79 89 74 

Je vindt het “Boek der Antimagie”. Als je een intelligentietest doorstaat verkrijg je de eigenschap 

magieresistent”. 

 

80 90 75 

Je vindt het “Grootboek der Handelaren”. Tijdens je eerstvolgende bezoek aan de stad heb je daar 

veel profijt van: je zegt precies de juiste dingen, kiest de perfecte woorden en daardoor krijgen de 

kooplui bijzonder veel achting voor je commerciële inzicht. Alle waar die ze te koop hebben kost je 

bij dit bezoek maar 50% van het normale bedrag. Op één of andere manier werkt deze aanpak niet als 

je iets voor een ander zou willen aanschaffen 

- 91 76 
Je vindt het boek  “Homunculus voor beginners”. Mocht je ooit in de gelegenheid gesteld worden om 

je een familiaar (of huisgeest) aan te schaffen dan weet je hoe je daar mee om moet gaan. 

81-100 92-100 77-100 
Er staan allerhande geschriften in deze boekenkast, maar allemaal even oninteressant. Je bent niet 

gaan avonturieren om te lezen maar om iets te beleven! 
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01-04 01-03 01-03 
Op de schoorsteenmantel staat een gouden kandelaar die in de handel 25 goudstukken kan 

opbrengen. 

- 04-05 04 

Het laaiende vuur in de open haard wekt je fascinatie. De behaaglijke warmte en flakkerende 

vlammen oefenen een welhaast magische aantrekkingskracht op je uit. Doe een intelligentietest. 

Faal je dan raak je helemaal in de ban van het vuur en je stort je in de vlammen. Die dwaze actie 

komt je op 2 lichaamspunten schade te staan. Mocht één van je kameraden binnen 2 vakjes van je 

staan dan ziet hij je beweging en hij kan je, door middel van een geslaagde krachtproef, 

tegenhouden. Pantser dat niet vuurbestendig is (bv lederen vest) verliest de helft van de 

bruikbaarheid. 

05-07 06 - 
Aan een spies hangt een everzwijn. De geur van gebraden vlees streelt je neusvleugels. Alle helden 

in je zichtbereik nemen een vette kluif en krijgen daardoor 1 lichaamspunt terug. 

08-09 07-08 05-06 

Op de schoorsteenmantel staat een flesje waarin en vloeistof zit die je, middels een geslaagde 

intelligentietest, herkent als een ingrediënt. 
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10-11 09-10 07-08 
Rondroerend in de as op de bodem van de open haard stuit je op een rattenschedel. Doorsta een 

intelligentietest om die te herkennen als ingrediënt. 

12-14 11 09-10 

In de haard zie je interessante, onverbrande dingen. Je trekt enige oude vodden tevoorschijn om tot 

je stomme verbazing d6x10 goudstukken uit de zak van één van de lompen te vissen. 

 

15-20 12-16 - 

Boven de vlammen in de haard hangt aan een ijzeren stang een kleine ketel waarin een je een niet 

nader te duiden maar niet slecht ruikend brouwsel aantreft. Proef je het brouwsel? Gooi 1d6 

1. Beroerd. Zo beroerd dat je maag verkrampt, de vloeistof werkt als een schadegif. 

2-3. Het is soep die weliswaar vreemd smaakt, maar verder prima te genieten is. 

4-6. De soep smaakt uitstekend en blijkt ook zeer voedzaam. Jij of een held in je zichtbereik 

krijgt 1 lichaamspunt terug. 

21-30 17-30 11-30 Behalve heel veel as en een verroest haardstel is er niets van enige betekenis. 

31-32 31-34 31-32 
De haard herbergt niets bijzonders, maar een schilderij boven de schouw maakt je nieuwsgierig. 

Het portret is eigenlijk niet zo veel soeps, maar je komt op het idee om het uit zijn lijst te snijden; 

daarbij stuit je op 2 schriftrollen die achter het linnen verborgen zijn. 

33-34 35-36 33-34 
Op de schoorsteenmantel staat een fiool met daarin een moeilijk te duiden vloeistof. Als je 

voorzichtig aan het flesje nipt stel je tot je vreugde vast dat het gaat om een geneeskrachtige 

toverdrank (4LP) 

35-36 37-38 35-36 

Bevestigd aan de achterwand van de haard zie je een ijzeren ring. Als je hem goed onderzoekt zie 

je dat hij niet verankerd is maar aan een ketting vast schijnt te zitten. Je trekt er krachtig aan en de 

ketting geeft mee. Als je een krachtproef doorstaat lukt het je om de ketting ver genoeg uit de 

achterwand te trekken zodat er een luik open gaat waaronder je trappen naar beneden ziet lopen. 

Gooi op de tabel van catacomben. 

 

- 39-40 37-38 

Als je in het knetterende vuur van de haard kijkt probeert een geestverschijning je gedachten over 

te nemen: “Werp je ring in het vuur” fluistert een stem, “werp hem erin”! Doorsta een 

intelligentietest om te voorkomen dat je je magische ring (als je die hebt) in het vuur werpt. Faal je 

dan is de ring verloren omdat je hem in het vuur werpt en hij daar smelt. Een geslaagde test doet je 

afwenden van dit verderfelijke vuur. 

37-44 41-44 39-44 In de open haard hangt een leren sok. Je kijkt wat er in zit en je maag draait om. 

45-46 45-48 45-46 
Boven de haard hangt een sierschild met 2 gekruiste zwaarden erachter. Als je ze goed bekijkt zie 

je dat één van de zwaarden (een rapier) best nog bruikbaar zou kunnen zijn. Werp 1d6: 1-4: in 

prima staat, 5-6: verroest. 

47-48 49-50 47-48 
Naast de vuurplaats zie je een metalen plaat met een sleutelgat. Je hebt de passende sleutel 

weliswaar niet in je bezit maar een geslaagde handigheidtest is voldoende om het niet al te 

ingewikkelde slot te kraken. Je vindt een artefact achter de plaat. 
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49-50 51-53 49-50 

Op en rond de openhaard en schoorsteenmantel vind je niets van waarde, je besluit daarom met de 

pook door de as te roeren. Gooi 1d6: 

1-3. Ook in de as vind je niets van waarde. 

4-5. In de as vind je een magische ring. Trek artefactkaarten tot je een ring vindt. 

6. In de as vind je een magisch amulet. Trek artefactkaarten tot je een amulet vindt. 

51-53 54-55 51 
Je had niet omhoog moeten kijken in de schoorsteen, slechts het doorstaan van een verzwaarde 

handigheidtest stelt je in staat om de valbijl te ontwijken die naar beneden suist. Falen betekent het 

verlies van 1 lichaamspunt. 

54-58 56-60 52-54 Achter een losse steen van de schouw vind je een buidel gevuld met 50 goudstukken. 

59-62 65-69 55-56 

Op de hoek van de schoorsteenmantel ligt een bewerkte camee ter waarde van 100 goudstukken. 

 

63-69 65-69 57-60 
In de schaduwen van de schoorsteenmantel heeft zich een vijand schuil gehouden. Hij springt nu 

met een luide kreet tevoorschijn en valt ogenblikkelijk aan. Het is een monster zoals beschreven 

bij het avontuur als “dwalend monster”. 

70-75 70-75 61-75 

In de haard knapt een behaaglijk vuur. Gedegen onderzoek levert niets op en je besluit daarom de 

gelegenheid te baat te nemen om je stramme botten te warmen bij de aangename gloed. De 

vertoornde blikken van je kameraden zetten je aan om toch maar weer op pad te gaan. 
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76-79 76-78 76-77 

Boven de schoorsteenmantel hangt een wapen. Gooi 1d6: 1-4. Het lot bepaalt wat voor wapen je 

krijgt, raadpleeg de tabel van de wapensmid. 5-6. Het lot bepaalt wat voor wapen je krijgt, 

raadpleeg de tabel van de boogmaker. Het wapen is goed onderhouden. 

 

80-81 79-81 78-81 
Iemand heeft een schriftrol proberen te verbranden in de haard; omdat het vuur is uitgegaan lukt 

het je om het vrijwel ongeschonden perkament te bergen. Trek een kaart uit de stapel schriftrollen 

om te zien wat je hebt gevonden. 

- 83-84 - 

Terwijl je de haard onderzoekt merk je dat de plavuis waar je je gewicht aan toevertouwd meegeeft 

en een klein stukje in de bodem wegzinkt. Het vuur in de haard verandert van kleur er vormt zich 

een helle vuurbol. Je waarschuwt je kameraden dat er iets niet pluis is en dekking te zoeken. 

Tijdens Morcar’s volgende beurt wordt de kamer in lichterlaaie gezet door een vuurval. 

82-84 - - 
Een kobold hield zich in de haard schuil en stuift in paniek weg als je  dichterbij komt om de 

vuurplaats te onderzoeken. Hij wil alarm slaan en snelt de kamer uit. Hij loopt door tot er door zijn 

toedoen nieuwe monsters op het bord gezet worden. 

85-100 85-100 82-100 De schoorsteen is al vele jaren geleden ingestort en je vindt dan ook slechts puin en as. 
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01-05 - 01-08 01-03 
Als je de kastdeur opent blijkt het een vergeten voorraadkast waar vlees was 

opgeslagen. Het vlees is in ontbinding, er kruipen maden rond en het stinkt er 

geweldig. Vervuld van afgrijzen sla je de deur weer dicht. 

06-07 01-04 - 04 

De inhoud van de kast blijkt te bestaan uit zakken ontplofbaar materiaal en het 

openen van de kastdeur veroorzaakt een vreemd geluid (zzzz) het lijkt of je een 

ontstekingsmechanisme hebt doen afgaan. Je roept je kameraden toe dat ze 

dekking moeten zoeken: “BOM! WEG WEZEN!” Alle helden die bij het begin 

van Morcar’s beurt nog binnen 5 vakjes staan (ook diagonaal) worden 

aangevallen met 3WD, geen verdediging mogelijk. Als er nog helden op een 

vakje direct naast de kast staan worden ze aangevallen met 4WD. Je kunt een 

poging wagen om het ontstekingsmechanisme onschadelijk te maken, je moet dan 

een verzwaarde intelligentietest halen. 

08-10 05-08 09-10 05-06 Op een plank van de kast vind je een geneeskrachtige toverdrank (4LP). 

11-13 09-10 11-12 07-08 

Oud servies, bedorven etensresten, onbruikbare pullen en een schedel; in de 

schedel zit tot je verbazing een buidel verstopt met daarin 50 goudstukken. 

 

14-18 11-13 13-14 09-11 
In de kast vind je een linnen zak waarin 2 stuks gereedschap zitten. Raadpleeg de 

tabel van de marskramer om uit te vinden wat je in de zak aantreft. 

19-20 14-18 15 - 
In de kast hangt een mantel, hij staat niet alleen mooi, hij biedt ook nog 

bescherming. Deze beschermende mantel heeft jammer genoeg nog slechts de 

halve bruikbaarheid. Voor kenmerken van de mantel zie “uitrustingssmid”. 
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21-22 19-22 16-17 12 

Behalve een papiertje aan de binnenkant van de deur is de kast leeg. Doorsta een 

intelligentietest om het papiertje te herkennen als schriftrol. Faal je dan neem je 

ten onrechte aan dat het gaat om een simpel recept voor een gevuld soepje. Je 

slaat de deur van de kast dicht… 

23-25 23-25 18-20 - 

Je frustratie gaat met je op de loop als de kast weinig interessants blijkt te 

bevatten. Je schopt tegen de kast en de wankele planken donderen met een hoop 

kabaal naar beneden. Het lawaai maakt de monsters in de dichtstbijzijnde kamer 

opmerkzaam op jullie aanwezigheid en ze kunnen daarom de deur van de kamer 

opengooien en als dwalende monsters ageren. 

26-28 - - 13-14 

Het openen van de kastdeur onthult een kobold die een greep doet naar je buidel 

en er met de helft van je goud vantussen gaat. Je kunt een verzwaarde 

handigheidtest doen om in een reflex je beurs terug te grissen, anders is de kobold 

ervandoor met de helft van je pecunia. 

 

29-30 26-28 21-22 15-16 

De schop die je de kast uitdeelt omdat hij niets van waarde herbergt was niet zo 

slim, het wrakke meubelstuk kapsijst jouw kant op. Je kunt kiezen of je het 

gevaarte wilt ontwijken dan wel tegenhouden (een handigheid- respectievelijk 

krachtproef). Als je de kast tegenhoudt (geslaagde krachtproef) druk je hem terug 

tegen de wand. Als je een handigheidtest doet en slaagt valt de kast nog steeds en 

helden die naats de neerstortende kast staan lopen op hun beurt risico, maar 

hebben op hun beurt een verzwaarde handigheidtest nodig, tegenhouden lukt niet 

meer en een plek om naar te kunnen uitwijken. Word je getroffen door de kast dan 

kost je dat 2WD schade, geen verdediging is mogelijk. 

31 29-30 23 17 

In de kast staat een kistje gevuld met kostbaarheden ter waarde van 400 

goudstukken. 

 

32-40 31-40 24-35 18-30 Behalve een stapel beschadigd aardewerk, borden en mokken, niets…. 

41-42 41-43 - 31-32 
In de kast staat een kan met daarin kristalhelder bronwater. Als je ervan drinkt 

herwin je 1 verloren intelligentiepunt. 

43-45 44-46 - 33-34 
In de kast ligt een lap heerlijk gedroogd vlees. Als jij of een held in je zichtbereik 

hiervan eet krijgt die persoon 1 verloren lichaamspunt terug. 

- 47 36-42 35 
De kast is gevuld met deels gebroken urnen. Sommige zouden best te lijmen 

kunnen zijn en dan nog wel verkoopbaar zijn aan een handelaar in de stad. 2d6 

urnen met een waarde van 20 goudstukken per stuk haal je uit de kast. 

46-47 48-49 - 36 

In de kast staan veel flessen gevuld met ingrediënten om een potje mee te koken 

denk je (als je de intelligentietest niet haalt) of om toverdranken te maken (als je 

slaagt). Heb je de test gehaald dan vind je zoveel ingrediënten naar keuze als je 

schedels gooit op zoveel WD als je Intelligentiepunten hebt. 
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48 50-52 43-45 - 

In de kast vind je een puike verzameling potten en flessen gevuld met allerhande 

zaken. Je stelt vast dat het gaat om ingrediënten bedoeld voor de betere keuken. 

Een geslaagde intelligentietest brengt je op andere gedachten. Je ziet dat er 

ingrediënten bijzitten voor toverdranken. Gooi zoveel WD als je 

intelligentiepunten hebt. Elke schedel betekent de vondst van een ingrediënt. Gooi 

een d10 om te bepalen wat, in grafkelders tel je 5 punten op bij je worp. 

1-3 = Alruin, 4 = Schub van een basilisk, 5-6 = Schaduwmos, 7-9 = 

Rattenschedel, 10-11 = Grafstof, 12 = Zwarte lotus, 13-15 = Vleermuisvleugel  

 

49-50 53-55 46-47 37-38 Op één van de planken vind je een flesje met tegengif. 

51-55 56-58 - 39-40 
Je zult wel te maken hebben met een provisiekast, hij ligt in ieder geval vol met 

allerhande eetbare waar. Jij en de helden in je zichtbereik kunnen aansterken door 

eens goed te eten. De eetlust wordt beloond met het herstel van 1 lichaamspunt. 

- 59-60 48-54 - 

Als je de kastdeur opent zie je een gedesoriënteerde zombie die herhaaldelijk 

probeert door de achterwand van de kast te lopen en daarbij telkenmale zijn hoofd 

stoot. De zombie is onschadelijk, maar als je hem aanvalt zal hij zich uiteraard 

verdedigen. 

 

56-60 61-63 55 41-42 

Als je de kastdeur opent staat voor je een bange, bleke man die zijn handen voor 

zijn gezicht heft en om genade smeekt. Als hij van de eerste schrik bekomen is 

wordt zijn gezicht minder angstig en hij begint zijn verhaal te vertellen: hij is als 

huurling alleen overgebleven nadat alle helden in zijn gezelschap gesneuveld 

waren. Om zich het vege lijf te redden heeft hij zich in deze kast verstopt. Hij 

biedt tot het einde van het avontuur zijn diensten aan. Het lot bepaald wat voor 

huurling het is. 

- 64 56-57 - Als je de deur opent springt er een skelet uit dat ogenblikkelijk aanvalt. 

61-65 65-68 58-61 43-45 
Als je de deur opent springt er een monster uit zoals beschreven bij “dwalend 

monster”. 

66-68 69-71 62-63 46 
Hoewel de meeste kleren in de kast door de motten zijn aangevreten kom je nog 

een bruikbare bewaargordel tegen. 
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69-70 72-74 64 47 

De kast bevat een fijne collectie betere wijnen en je kan je drankzucht niet 

bedwingen. Steels kijk je of de andere helden je in de gaten hebben en omdat ze 

andere zaken aan hun hoofd hebben neem je de gelegenheid te baat en drinkt in 

een paar kloeke slokken de fles weg: ad fundum! Met een glimlach sluit je de 

kastdeur en streept welgemoed een intelligentiepunt weg (tot het einde van het 

avontuur).  Dat je zoveel alcohol kan verwerken…. 

71-72 75-77 65-67 48-49 

De deur van deze oude kast klemt nogal, slechts een geslaagde krachtproef kan 

ervoor zorgen dat je hem open krijgt. Dat levert je een artefact op. Als het je niet 

lukt mompel je voor je heen: Deze akelige kast zit op slot“. Net hard genoeg voor 

je kameraden om te horen. Zij zullen dan ook geen poging wagen. 

73-76 78-79 68-70 50-51 

In de kast staat een stevige kist met een tamelijk ingewikkeld slot. Doorsta een 

verzwaarde intelligentietest om hem open te krijgen Lukt het dan blijken in de 

kist 300 goudstukken voor je klaar te liggen. 

 

77-78 - 71-80 52-70 
In de kast heeft zich in de loop der jaren een spinnenkolonie gevestigd. Je sluit 

snel de deur weer om te voorkomen dat ze zich tegen je zullen keren. 

79-80 80-82 81 71-72 

De kast is gevuld met allerhande fiolen en glazen flesjes. Gooi zoveel WD als je 

intelligentiepunten hebt en raadpleeg per geworpen schedel de tabel van de 

alchimist voor de drankjes. 

 

81-83 - - 73-79 

Als je de deur van de kast opent trek je intuïtief je wapen en steekt toe. Er staat 

een kobold in de kast, die evenwel niet echt reageert op je aanval. Als je hem 

beter bekijkt zie je dat er een strop om zijn nek zit: hij is al dood. Verder biedt de 

kast niets. 

84-86 83-87 82-83 80-81 
In de kast staan veel nutteloze zaken maar je komt ook twee fiooltjes tegen die 

toverdranken bevatten, trek 2 toverdrankkaarten. 

87-88 88-90 85-88 82 

Je vindt dat bij deze kast ook de bovenkant nadere bestudering behoeft. Doorsta 

een krachtproef om jezelf op te trekken en je ziet een stoffig voorwerp dat je naar 

je toe haalt, het blijkt om een artefact te gaan. Als je de krachtproef niet haalt val 

je, ten koste van 1 lichaamspunt naar beneden. 
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89-90 91-93 89-91 83 
Het openen van de deur doet een val afgaan waardoor een wolk pijltjes in jullie 

richting vliegt. Alle helden in een rechte lijn van de kast worden geraakt te koste 

van 1 lichaamspunt tenzij hij een handigheidtest haalt. 

91-93 94-95 92-94 84-85 

De kast is een opslagplaats gevuld met allerlei gereedschap. Je vindt D3+2 

voorwerpen van de marskramer. 

 

94-100 96-100 95-100 86-100 
De kast bevat vooral veel stof dat zich in de loop van de jaren hier heeft 

opgehoopt. 
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01-05 - 01-03 

Je beziet het arme slachtoffer die hier een pijnlijk einde gevonden heeft, naar het schijnt. Je wilt je net 

afwenden als je een zacht rochelen hoort – de man leeft nog! Snel bevrijd je hem van zijn ketenen en 

geeft hem wat water te drinken. Hij komt langzaam weer enigszins op krachten en als hij weer kan 

spreken betuigt hij zijn dankbaarheid. Het blijkt te gaan om een huurling (het lot bepaalt wat voor) en 

hij biedt je tot het einde van het avontuur zijn diensten aan. Vanwege zijn slechte condite heeft hij maar 

1 lichaamspunt.  

06-10 01-04 04-06 
Op de pijnbank heeft iemand een smartelijk einde gevonden. Vervuld van medelijden bevrijd je de 

dode, daarbij opent zich zijn vuist en 3D6  goudstukken tuimelen op de grond. Hij heeft ze zelf toch 

niet meer nodig denk je, terwijl je ze in je zak steekt. 

11-14 05-08 07-09 
In de kleren van de hier jammerlijk aan zijn eind gekomen man zit een kleine onopvallende beurs. 

Hierin bevinden zich edelstenen ter waarde van 60 goudstukken 

15-19 - 10-11 

Het slachtoffer op de tafel leeft nog!. Snel bevrijd je hem om onmiddellijk een vuist vol in je gezicht te 

krijgen. De man is volledig de weg kwijt en ziet je voor de vijand aan. Hij doet 2WD schade en rent er, 

na zijn aanval, als een bezetene vandoor. 

 

- 09-11 - 
Als je een op de pijnbank vastgeketende dode bevrijdt, slaat deze de ogen op en valt je aan: het blijkt 

een zombie te zijn die als een dwalend monster handelt. 

20-24 12-15 12-14 Onder de pijnbank staat een kistje met 100 goudstukken. 
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25-26 16-17 15 
Aan de zijkant van de pijnbank zie je een eigenaardig mechanisme dat niet bij de rest van de 

tandwielen en kettingen lijkt te horen.Het behalen van een intelligentietest resulteert in het 

openspringen van een geheim luik waarachter zich een atrefact bevindt. 

27-29 18-19 16-17 
Onder de pijnbank ligt een achteloos opzij geworpen perkament. Nieuwsgierig geworden pak je het op 

en tot je genoegen blijkt het een schriftrol. 

30-34 20-24 18-20 

Tegen het tortuurmechanisme leunt een grote, bloederige strijdhamer. Als je hem mee wil nemen moet 

je bepalen of hij nog te gebruiken is. Gooi 1D6: 1-3 = versleten, 4-6 = in prima toestand. 

 

35-37 25-26 21-22 

In de pijnbank liggen slechts een paar oude knoken. Je nieuwsgierigheid wordt geprikkeld omtrent de 

werking van zo’n apparaat en je probeert een paar hefbomen uit. Één daarvan breekt af en meteen slaat 

een zware ijzeren stang met volle kracht tegen je hoofd. Je verliest 1 lichaamspunt, tenzij je een helm 

draagt. De klap zorgt er in ieder geval voor dat je, beduusd, de volgende beurt overslaat om weer een 

beetje bij zinnen te komen. 

38-40 27-28 23-24 
Naast wat botten en schedels zie je op de pijnbank een leren veldflesje. Nieuwsgierig trek je de kurk uit 

de opening en je ruikt voorzichtig, ongelofelijk genoeg gaat het hier om een geneeskrachtige 

toverdrank (4LP). 

41-43 29-30 25-26 
In de ketenen ligt een dode met een nog van pijn vertrokken gezicht. Je doorzoekt zijn spullen en in een 

rafelige tas vind je een toevallig te bepalen toverdrank. 

44-50 31-50 27-50 
De pijnbank is leeg en er is ook niets van enige interesse rondom het apparaat te ontdekken. Je vraagt je 

gemoede wel af hoeveel leed dit mechanisme der tortuur al veroorzaakt heeft. 

51-53 51-52 51-52 

Op de pijnbank vind je alleen een onbeheerde dolk die, ondanks de bloederige vegen op het lemmet in 

uitstekende toestand is. 

 

54-55 53-54 53-54 

Je knielt naast de pijnbank om onder de tafel te kunnen kijken. Daarbij haak je ongemerkt met je 

kleding achter een handel en die geeft langzaam mee. Je zorgt daardoor dat een mechanisme begint te 

werken hetgeen er in resulteert dat een ketting in volle vaart op je gezicht afkomt. Slechts door een 

verzwaarde handigheidtest te halen kan je voorkomen dat de ketting doel treft hetgeen je een 

lichaamspunt kost. 

56-65 55-65 55-65 
De pijnbank is volledig verwoest, slechts verroeste kettingen en vermolmd hout doen vermoeden dat 

het ooit een “bruikbaar” instrument was. 

66-68 66-68 66-68 
Het uit nieuwsgierigheid spelen met het mechaniek van de pijnbank heeft een onverwacht positief 

effect: het hele apparaat kantelt om een luik zichtbaar te maken die toegang geeft tot “Catacomben”. De 

regels daarvoor gelden als je het luik opent en de catacomben betreedt. 

69-72 69-72 69-70 

Op de pijnbank vind je niets maar naast het appraat zie je een kleine leren buidel waarin d10x20 zitten, 

die je als welkome aanvulling op je persoonlijke kapitaal bij je steekt. 

 

73-74 73-75 71-72 
Het slachtoffer dat nog steeds op de pijnbank ligt draagt iets glimmends rond zijn nek. Als je goed kijkt 

zie je dat het gaat om een heilig amulet. Tsja, het slachtoffer heeft er nu niets meer aan en je steekt het 

amulet maar bij je. 
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75-78 76-78 73-74 Onder de pijnbank hield zich een vijand verscholen die meteen aanvalt (dwalend monser) 

- 79-81 - 
Op de pijnbank ligt weliswaar geen lijk maar er heeft zich in de loop van de tijd een hoeveelheid 

grafstof opgehoopt. Als je een intelligentietest haalt herken je dat als ingrediënt. 

79-80 - 

75 In een emmer naast de pijnbank zie je een donkere vloeistof. Als je er doorheen roert zie je dat er 

vuurspinnen in ronddrijven die slachtoffers door hun vurige aanraking veel pijn kunnen doen. Daar heb 

je niets aan, maar je ziet door het roeren ook een drakendarmslak naar boven zweven die je, door een 

intelligentietest te halen, herkent als ingrediënt. 

 

81 82 76-77 
Onder de pijnbank zie je een plant die kennelijk weinig daglicht behoeft. Als je intelligentietest haalt 

herken je hem als alruin te herkennen, een ingrediënt. Door de kreten van de gefolterden is hij zo dik 

geworden dat hij telt als 2 ingrediënten. 

82-87 83-87 78-87 Niet dan koud hout en verroeste kettingen. 

88-90 88-90 88-90 
Op de pijnbank staat een tas, ampel gevuld met allerhande folterwerktuigen. Je hebt weliswaar geen 

ideeën in die richting maar gaandeweg merk je dat het spul prima dienst doet als werktuigen uit de 

gereedschapsgordel. 

91-95 91-94 91-93 
Onder de pijnbank ligt divers gereedschap. Rol voor de tabel van de marskramer om uit te vinden wat 

je hebt opgeraapt. 

96-100 - - 

Op de pijnbank zie je dode. De aanblik zet je aan het denken over de avonturen die je beleeft hebt en 

wat je hebt aangericht bij je tegenstanders. Bij je volgende bezoek aan de stad moet je verplicht de 

Kerk bezoeken om te biecht te gaan. Je ontvangt daarvoor een gratis zegening. 

 

- 95-100 94-100 
Je vindt niets van belang en experimenteert een beetje met het tortuurapparaat. Na wat spelen met de 

hendels en kettingen wend je je verveeld af. 
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Sarcophagen en tombes doorzoeken 
 

 
Als een held een sarcofaag of een tombe onderzoekt gooit hij d100 en telt daar 20 bij op als het een sarcofaag betreft. 

“Mannen van de Kerk” hebben weerstand tegen het doorzoeken van graven, het is een soort schennis waarvan ze 

(terecht) vermoeden dat Sigmar ze euvel kan duiden. Na het doorzoeken gooit hij 1WD, een monsterschild betekent 

dat Sigmar hem zijn zegen niet waardig acht, het kost hem een willekeurig wonder. 

 

M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten 

   

M, O, K, S, B G Resultaat 

01-03 01 
Op de begraafplaats groeit een eenzame bloem. Een doorstane intelligentietest volstaat om de bloem te 

herkennen als ingrediënt. 

04 02-04 
Tussen de grafsteen en de aarde eromheen groeit een bijzonder soort mos, het is schaduwmos een ingrediënt 

dat herkend wordt als je een intelligentietest haalt 

- 05-06 

Als je een graf van dichtbij bekijkt schiet een arm van een skelet uit een gat aan de zijkant van de zerk.en 

pakt je stevig beet. Doorsta een handigheidtest om te voorkomen dat de arm een willekeurig deel van je 

uitrusting vast in greep krijgt en meeneemt zijn graf in. Hoe de test ook uitvalt, je houdt je van nu af verre 

van dit graf. 

- 07-08 

Als je in dit, al geopende graf kijkt zie je een ghoul aan een bot aan het knagen is. Zo gauw je je gezicht laat 

zien begint hij te krijsen en met het bot als wapen valt hij je aan als “dwalend monster”. 

 

05-10 09-10 
Het graf is al opengebroken, het is dus niet verwonderlijk dat alles wat er van waarde zou zijn geweest al 

lang verdwenen is: je vindt niets. 

11-12 11-13 
Uit de grafaarde groeit een eenzame bloem, als je hem goed bekijkt (en een intelligentietest haalt) zie je dat 

het gaat om een zwarte lotus, een ingrediënt. 

13-14 14-17 Uit het graf komt een zombie omhoog die je ogenblikkelijk aanvalt. 
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15-17 - 
Achter de grafsteen hield zich een nachtkobold verborgen die net een aaargh-paddestoel verorberd heeft en 

met het schuim op zijn lippen  aanvalt. Gooi 1D6 om te zien of hij waanzinnig is geworden door het gebruik 

van “stimulerende middelen”. Een resultaat van 1 op een D6 betekent: waanzinnig. 

18-20 18-20 Het graf is leeg, echt leeg, geen interessante zaken, geen goud, zelfs geen stoffelijk overschot. 

21-22 21-23 Je ontdekt een luik in de bodem van het graf. Zie “catacomben”, om te kijken wat je daar aantreft. 

23 24-25 

Het graf bevat kostbare doodsgiften ter waarde van 300 goudstukken. 

 

24 26-27 
Naast de stoffelijke resten in het graf zie je verweerde lompen waarin, bij nadere bestudering, een artefact 

blijkt te zitten. 

25-50 28-50 Naast de stoffelijke resten van degene voor wie dit graf bestemd was vind je niets van belang. 

51-60 51-65 

Naast de stoffelijke resten van degene voor wie dit graf bestemd was vind je uitrustingsstukken. Gooi 1D6: 

1-2 = Smid, 3-4 = Boogmaker, 5-6 = Pantsermaker. Gooi op de tabel van de desbetreffende handwerksman 

en gooi daarna 1D6 voor de toestand van het uitrustingsstuk.  

1 = Het voorwerp is door en door verroest 

2-4 = Het voorwerp is enigszins aangetast door roest. Wapenolie kan in dit geval uitkomst bieden. 

5-6 = Het voorwerp is prima onderhouden, er mankeert niets aan. 

 

 

 

61-65 66-70 Zie 51, met dien verstande dat je 2 voorwerpen vindt. 

66-70 71-75 In het graf vind je kostbaarheden ter waarde van 100 goudstukken. 

71-73 76-78 

In de handen van de gestorvene vind je een geneeskrachtige toverdrank (4LP) 

 

74-79 79-84 Achter de zerk vertopt zich een vijand die, als jij het graf onderzoekt, zich als dwalend monster op je stort. 

80-90 85-95 
Naast de stoffelijke resten, zoals je die in een graf kan verwachten, strijk je een magere buit op: een beurs 

gevuld met 2D6 goudstukken. 

91-100 96-100 Het graf is tot de rand gevuld met knoken, je vindt daarnaast echter niets van je gading. 

101-103 101-103 

De afdeksteen van het graf is zo zwaar dat hij bijna uit je handen glipt. Doorsta een krachtproef om de steen 

weer op zijn plek terug te kunnen leggen. Mislukt dit dan verlies je de controle over de steen en hij dreunt 

op je voet. Dit kost je 1 lichaamspunt en de rest van het avontuur kan je, vanwege gebroken 

middenvoetsbeentjes, nog slechts met 1D6 gooien om te lopen. Het graf blijkt leeg te zijn. 

104 104-105 
De hier begravene moet een persoon van enige importantie geweest zijn, hij is in ieder geval bergaven met 

een kroon in zijn handen ter waarde van 500 goudstukken. 
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105 106-107 

Het graf bevat weinig interessants, slechts de runen op de grafsteen zijn je opgevallen. Doorsta een 

intelligentietest om ze te ontcijferen, ze geven een aanwijzing prijs waardoor het je lukt om een dubbele 

bodem te ontdekken waaronder zich een artefact bevindt. Het is een “alsleutel” waarmee je elk slot kan 

openen. 

 

106-107 108-110 

Als je uit alle macht probeert een zware, granieten grafsteen van zijn plaats te duwen geeft hij tot je schrik 

plotseling mee en klettert aan de andere kant van de sarcofaag op de grond om met een geweldige klap in 

duizend stukken uiteen te spatten. Je alarmeert ongewild de monsters die achter de dichtstbijzijnde deur 

zitten. De Slechte mag ze opstellen en ze, als dwalende monsters, meteen laten bewegen en aanvallen. 

108-111 111 

Gedempte kreten komen uit de sarcofaag die je wil onderzoeken. Als je de deksteen wegduwt zie je een 

warrige man. Het is een landsknecht die door de monsters bij wijze van amusement is opgesloten in deze 

sarcofaag en dientengevolge langzaamaan zijn verstand aan het verliezen is. Dankbaar voor zijn bevrijding 

biedt hij tot het einde van het avontuur zijn diensten aan als huurling. Het lot bepaalt wat voor type huurling 

het is. 

- 112-113 

Uit de sarcofaag komt een mummie omhoog die je ogenblikkelijk aanvalt. 

 

 

112-120 114-120 
Ach ja, zo kom je er zelf ook eens bij te liggen denk je als je een vredig kijkende dode ziet in het graf. Dan 

kan je er maar beter voor gezorgd hebben dat je tijd van leven van belang was…… 
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Schatkisten doorzoeken 

 
M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten 

   

K, M, O G, S, B Resultaat 

01-10 01-15 Nadat je de kist met de nodige moeite geopend hebt stel je teleurgesteld vast dat hij leeg is. 

11-15 16-18 
Naast allerlei oninteressant glaswerk ontdek je 1d3+1 toverdranken in fiooltjes. Gooi d100 en raadpleeg de 

alchimistentabel per drankje. 

16-18 19-20 

In de kist tref je een flinke hoeveelheid boeken en perkamenten aan. Doorsta een intelligentietest om 1d3+1 

schriftrollen te ontdekken tussen de verder weinig verheffende lectuur. 

 

19-24 - 
In de kist is een flink stuk gedroogd vlees bewaard die best nog wel op smaak zou kunnen zijn. Jij en alle 

helden in je zichtbereik hebben er versterkend maal aan en krijgen 1 lichaamspunt terug. 

25-28 21-30 In de kist bevinden zich slechts verschimmelde etensresten. 

29-31 31 
Het is een grote kist, tot de rand toe gevuld met wapens. Daarvan zijn 1d3+1 wapens zoals bij de wapensmid 

te verkrijgen en ook 1 willekeurig wapen van de boogmaker. Daarna gooi je voor elk voorwerp om te bepalen 

in welke toestand het wapen is: 1-3 verroest, 4-6 in goede conditie. 

32-33 32-38 De kist bevat slechts verroeste en onbruikbare wapens. 

34-36 39-40 
In de kist heeft zich een tarantula der duisternis genesteld, hij ervaart het openen van de kist als bedreigend en 

valt onmiddellijk aan. 
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M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten  

   

K, M, O G, S, B Resultaat 

37-38 41-44 
In de kist bevinden zich d3+1 ingrediënten die je uiteraard slechts herkent na een intelligentietest. Gooi 

daarna 1d10 om uit te vinden wat voor ingrediënt: 

1-4 = geelkruid, 5-7 = zwarte lotus, 8 = schaduwmos, 9 = fenixveer, 10 = drakendarmslak 

39-40 45-48 
In de kist hebben d3+3 reuzeratten hun toevlucht gezocht, ze kijken de helden dreigend aan als de deksel van 

de kist wordt opgelicht. In Morcar’s volgende beurt vallen ze aan. 

41-43 49-51 

Terwijl je schatkist onderzoekt duikt pltseling een monster op. Het is een mummie, hij valt ogenblikkelijk aan 

. 

44-50 - 
Vis, vis en nog eens vis. Omdat je geen vis lust sluit je de kist meteen en wuift de zilte zeelucht weg die om 

de kist heen schijnt te hangen. 

51 52-54 

In de kist bevinden zich slechts tweedehands boeken van zeer matige kwaliteit. Dat kan niet waar zijn, denk 

je, en je besluit achter de kist te kijken, waarbij je je bijna verkijkt op het gewicht van zoveel boeken, al is het 

dan lichte kost. Doorsta een krachtproef om de kist van zijn plaats te krijgen. De opengevallen plek onthult 

een luik naar catacomben. 

52-55 55-56 
De kist is met katoen gevuld. Het gaat waarschijnlijk slechts om vulmateriaal, want als je het katoen aan de 

kant duwt zie je een aantal kristallen ampullen met een gezamenlijke waarde van 200 goudstukken. 

56-58 57-59 

De kist is slechts door middel van een geslaagde krachtproef te open te breken. Als je slaagt zie je een 

artefact dat je je natuurlijk ogenblikkelijk eigen maakt. 

 

59-61 60-61 

Het losse deksel van deze kist is zwaar en glibberig en je voelt dat hij uit je handen glipt en met 

verontrustende snelheid op je voet af gaat. Slechts het doorstaan van een handigheidtest kan voorkomen dat je 

met een luide kreet aan je kameraden laat merken dat het deksel doel heeft getroffen en je de rest van het 

avontuur laat strompelen omdat je voet gebroken is. Dit kost je 1 dobbelsteen tempo. 

62-65 62-65 In de kist heeft iemand 2 fiooltjes opgeborgen met geneeskrachtige toverdrank (4LP), die laat je niet liggen. 
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M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten  

   

K, M, O G, S, B Resultaat 

66-68 66 
In de kist tref je een rijkelijk versierde boog aan ent 10 pijlen. Het is een elfenboog, een artefact. Heeft één 

van de helden dit artefact al in zijn bezit dan heb je een lange boog gevonden in goed bruikbare toestand. 

69-71 67-70 

De kist lijkt uit zichzelf te bewegen en draagt het opschrift “Holensquig uit de chaoswoestenij”. Opent de 

held de kist toch dan springen hem 1d3+1 squigs tegemoet die tijdens Morcar’s volgende beurt aanvallen. 

 

72-75 71-80 
De kist bevat een verzameling knoken van zeer diverse aard; heeft één van monsters in deze kerkers een 

morbide hobby? Jij deelt die in ieder geval niet: je sluit met een beslist gebaar de kist. 

76-78 81-83 
Een glibberige massa stroomt uit de kist en is over de vloer rondom de kist uitgelopen. Je besluit de kist toch 

te openen en stapt, gewapend met een stevig stuk ijzer bij wijze van koevoet, op de kst af. Je had beter 

moeten weten je glijdt uit ten koste van een lichaamspunt en besluit de kist de kist te laten. 

79-82 85-86 
Er stijgen gedempte hulpkreten op uit de kist en het openen van de kist bevrijdt een landsknecht uit zijn 

benarde positie. Toeval bepaalt wat voor soort huurling jou de rest van het avontuur gratis zal bijstaan. 

83-85 87 

In de kist bevinden zich enkele kleine, ronde schilden, om precies te zijn, het aantal is d3. Je kunt ze onder de 

helden verdelen. Alle schilden zijn in prima toestand. 

 

86-88 88-90 
Ah, als je het deksel opent glimmen je kostbaarheden met een gezamenlijke waarde van 500 goudstukken 

tegemoet. 

89-95 91-95 
De kist blijkt gevuld te zijn met slachtafval, de daarbij passende stank doet je neusgaten trillen en je slaat met 

gepaste haast het deksel weer dicht. 

96-100 96-100 
Je laat het deksel uit je handen glippen en ondanks dat je op tijd je voet wegtrekt hoor je een duidelijk 

“aaauw”. Als je bukt zie je dat het deksel op een alruin gevallen is, die je uiteraard oogst als ingrediënt. 
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Standbeelden doorzoeken 

 

 
 

M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten 

   

K, G, O, S, B M Resultaat 

01-50 01-40 Het standbeeld is wat het lijkt, een standbeeld, gewoon van steen. 

51-54 41-43 
Als je het beeld onderzoekt stoot je per ongeluk met je teen tegen de hellebaard die hij vast heeft.Jij en 

een eventueel recht achter je staande held moeten een handigheidtest halen om niet ten koste van 2 WD 

schade het gevaarte op zich neer te zien dalen. 

- 44-51 

De ogen van het beeld beginnen rood op te lichten en de gargouille zet zich in beweging. Het is een 

demon die vecht met de volgende eigenschappen: Aanval 4,  verdediging 2 (door de traagheid van het 

steen), uitrustingsbonus 3+, 3LP, 0IP,  tempo 4. 

 

55-56 52-55 Tussen de voeten van het beeld vind je een fiool met een geneeskrachtige toverdrank (2LP) 

57-58 56-59 
Onder de voet van het standbeeld zie je een perkament. Het lijkt een schriftrol maar het perkament zit 

stevig vast onder het beeld. Een handigheidtest kan uitkomst bieden, faal je dan scheurt de schriftrol en 

het stuk dat vastzit zal daar waarschijnlijk tot in de eeuwigheid blijven. 

59-60 60-61 
De ogen van het marmeren beeld zijn rood. Als je ze van dichtbij bekijkt blijken het twee robijnen te zijn 

die per stuk toch wel 30 goudstukken op zullen brengen. Ze laten zich moeiteloos verwijderen. 

61-62 62-63 
Als je uitgeput tegen het standbeeld leunt raak je kennelijk precies de juiste plek, tenminste, als je hard 

genoeg duwt (doorsta een krachtproef). De arm van het beeld beweegt naar beneden en het voetstuk 

beweegt zich daardoor naar achteren om zodoende een trap te onthullen die naar catacomben voert. 

63-70 64-70 

Het standbeeld is dan wel van steen, zijn wapen is dat niet. Gooi 1d10 om te zien om wat voor wapen het 

gaat. 

1 = speer, 2-3 = hellebaard, 4-5 = kort zwaard & schild, 6 = tweehandig zwaard, 7 = breed zwaard, 8 = 

strijdbijl, 9 = krijgshamer, 10 = groot schild.  

Gooi daarna een d6 om de toestand van het wapen te bepalen: 1-2 = zo goed als nieuw, 3-5 = licht 

beschadigd (halve bruikbaarheid), 6 = verroest 

71-100 71-100 
Het standbeeld is werkelijk mooi gemaakt, je bewondert even de beeldhouwer, loopt dan verder in de 

wetenschap dat zoiets verslepen een illusie is. 
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Tafels doorzoeken 

 
M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten 

     

O M G S, B, K Resultaat 

01-05 01-05 01-10 01-10 Onder, naast en op de tafel: Niets! 

06-10 06-08 11-12 11-13 

Onder de tafel ligt een vaatje met het opschrift “Wortelbrandewijn”. Je hebt wel zin in een 

verzetje en probeert je kameraden over te halen om gezamenlijk een drinkgelag aan te 

richten. Alle helden die een intelligentietest halen beseffen dat dat hier en nu niet zo’n bijster 

goed idee is, de rest drinkt mee en verliest daardoor 1IP.  

De drinkebroers halen wel iets uit de alcohol: ze leven op en verliezen hun remmingen. Ze 

herkrijgen een lichaamspunt en worden overmoedig wat zich weerspiegelt in hun roekeloze 

manier van aanvallen (1WD extra) en verdedigen (1WD minder) tot ze een intelligentiepunt 

terugkrijgen of het avontuur afgelopen is. 

11-15 09-14 - 14-15 
Op de tafel zie je een bord met smakelijk uitziende etensresten die je best zou kunnen 

nuttigen. Ze leveren je 1 verloren LP terug. Heb je je lichaamspunten op maximaal staan dan 

kan één van je kameraden (hij moet in je zichtbereik staan) zich op het bord storten. 

16-18 15 13 16-17 

Op de tafel zie je een aantal ratten in diverse stadia van ontbinding en deels nog zeer 

levendig. Je wendt je snel af voordat ze je iets aan kunnen doen. 

 

19-21 16-17 - 18 
In een schaal op tafel ligt iets dat (slechts na een geslaagde intelligentietest) als ingrediënt 

thuis te brengen is. Slaag je dan gooi je 1d6: 1-3 = Aargh paddestoel, 4-5 = Trollespeeksel,  

6 = Drakedarmslak 
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M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten  

     

O M G S, B, K Resultaat 

- 18-19 14-16 19 
In een grote kroes op tafel zit iets dat, na een geslaagde intelligentietest, voor jou herkenbaar 

is als ingrediënt. Gooi 1d6: 1-3 = Geelkruid, 4-5 = Grafstof, 6 = Schaduwmos. 

22-26 20-25 - 20-25 

De tafel is gedekt als voor een feestmaal. Verse groenten gebraden vlees doen je 

watertanden. Alle helden die in deze kamer zijn mogen anschuiven voor het diner en 

herkrijgen daarmee 2 verloren lichaamspunten. Helden die op dit moment niet in de kamer 

zijn vinden de hond in de pot. 

27-30 26-29 17-20 26-29 

Onder de tafel zie je een houten kist die ogenschijlijk leeg is. Een geslaagde intelligentietest 

doet je een dubbele bodem vinden waarin 250 goudstukken je tegemoet glimmen. Haal je de 

test niet dan schuif je de kist teleurgesteld terug onder de tafel. 

 

31-33 30-32 21-23 30-32 Onder de tafel zie je een geheimzinnig luik die bij opening blijkt te leiden naar catacomben. 

34-38 33-36 24-25 33-35 
Op de tafel zie je een flink aantal onbeheerde goudstukken die iemand kennelijk bij wijze 

van telling in kleine torentjes heeft opgetast. Als je alles bij elkaar hebt gegraaid heb je in 

totaal 2d100 goudstukken toegevoegd aan je kapitaal 

39-42 - - 36-37 

Een geniepige kobold heeft zich onder de tafel verscholen gehouden. Zo gauw de tafel 

onderzocht wordt springt hij tevoorschijn en valt aan. Is de aanval succesvol dan gaat hij 

ervandoor met een schriftrol of toverdrank. Is hij aan het einde van de beurt uit het zicht van 

de helden verdwenen dan is hij ontkomen en wat hij gestolen heeft moet als verloren 

beschouwd worden. 

43-50 37-42 26-30 38-42 
Onder de tafel ligt een voorwerp in een lederen lap gewikkeld. Gooi 1d6 om te zien wat je 

gevonden hebt, gooi daarna 1d100 op de tabel bij het stadsbezoek: 1 = smid,  

2 = boogmaker, 3 = marskramer, 4 = pantsermaker, 5 = kerkbezoek, 6 artefact. 

51-52 43-47 31-33 43-45 

Op de tafel ligt schijnbaar nutteloze stapel oude papieren en perkamenten. Doorsta een 

intelligentietest en je komt tot het inzicht dat er wellicht toch interessante aantekeningen 

tussen zouden kunnen liggen en je doorzoekt de stapel. Je moeite wordt beloond met d3 

schriftrollen. Faal je voor de test dan zie je enkel een stapel oud papier. 

 

53 48-49 34-36 46-47 
Op de tafel staat een klein kistje met een verroest deksel. Slechts een geslaagde krachtproef 

stelt je in staat om het kistje te openen en de inhoud wordt onthuld: een artefact. 

55-58 50 - 48 
Onder de tafel rust een grote koperen ketel die je met veel pijn en moeite tevoorschijn kan 

trekken. Als het je lukt (doe een krachtproef) zie je dat de ketel half gevuld is met bedorven 

humus, een voedingsbodem voor aargh-paddestoelen. Er is genoeg voor d3 porties. 
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M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten  

     

O M G S, B, K Resultaat  

59-60 51-52 37 49-50 

Onder de tafel bevindt zich een zwaar eikenhouten vat dat slechts met uiterste inspanning 

weg te trekken is. Als je slaagt wend je je walgend af van het brouwsel dat je in het vat 

aantreft. Mislukt de proef dan slaag je er alleen in om het vat om te kiepen wat tot gevolg 

heeft dat het schoeisel van alle helden in deze kamer vernield wordt. Tot ze nieuwe schoenen 

kunnen kopen in de stad is hun beweging met -2 terug gebracht. 

 

61-64 53-56 38-41 51-54 Als je onder de tafel kijkt springt een zich daar schuil houdend monster op je af en valt aan. 

65-66 57-59 42-43 55-56 

Op de tafel zie je een haveloze veldfles met een vergaan stuk kurk en een duidelijk 

geklonterde inhoud. Om het flesje open te krijgen moet je een krachtproef doen. Mislukt dat 

dan kan een geslaagde intelligentietest je op het idee brengen dat je de fles ook kapot kan 

slaan om de inhoud te pakken te krijgen. Het levert je dan wel 200 goudstukken aan parels 

op. Door het stukslaan van het flesje ben je evenwel de hele volgende beurt druk met het bij 

elkaar rapen van de her en der stuiterende parels. 

- 60-64 - - 

Je vindt helemaal niets. Gefrustreerd schop je tegen de dichtstbijzijnde tafelpoot waarop de 

tafel in beweging komt, zich op twee poten verheft en met de andere poten je door de kamer 

heen schopt. Je belandt op d6+2 vakjes afstand van de tafel waarna de tafel weggalopeert, je 

verbluft achterlatend. Als je een muur of meubelstuk raakt kost je dat een lichaamspunt. Als 

je een andere held raakt kost het hem ook een lichaamspunt. 

67-70 65-66 44-47 57-60 Op de tafel ligt een afgehakte arm: hoe weerzinwekkend! 

71-72 67-69 48-50 61-63 

Iemand heeft een amulet op tafel laten liggen. Gooi 1d6: 

1-2 = Heilig kruis 

3-5 = Beschermende talisman 

6 = Artefact. Ga door de stapel met artefacten tot je een amulet tegenkomt. Kom je niets 

tegen dan blijkt het toch om een beschermende talisman te gaan. 

 

73-75 70-71 - 64-65 
Op de tafel ligt een brood waar je smachtend naar kijkt. Faal je voor een intelligentietest dan 

verslind je het brood waarna je door maagkrampen wordt geteisterd. De rest van het 

avontuur heb je te lijden van een schadegif. 

76-77 72 51-52 66-67 
Terwijl je de tafel doorzoekt valt je op dat hij enigszins wankelt. Je kijkt naar de tafelpoten 

en merkt dat onder één van de poten een deurwig steekt. Die kun je wel gebruiken. 
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- 73-74 53-56 - 

Op de tafel liggen meerdere fiolen. Één van de flesjes draagt het opschrift “Necronium”. Als 

je ernaar graait glipt het uit je vingers. Alleen een verzwaarde handigheidtest kan voorkomen 

dat het op de grond uit elkaar spat, naast een hoop knoken waaruit zich 1d6+2 skeletten 

samenvoegen die in Morcar’s volgende beurt mogen lopen en aanvallen. 

 

78-79 75-76 57-58 68-69 

Een opengeslagen boek op tafel trekt je aandacht. Je leest de titel: “Lord of the Amulets” en 

geïnteresseerd lees je de korte inhoud op de flap om vast te stellen dat het gaat over een 

weerzinwekkend brave koning die het Rijk der Kwaden bedreigt en zijn amulet zoekt dat in 

handen gevallen is van Frido Zakkenwasser, een kobold van bedenkelijk allooi. Samen met 

een bende van orks, kobolden en trollen baant hij zich een weg naar de Berg van Licht, de 

enige plek waar het amulet vernietigd kan worden. Daarbij worden ze opgejaagd door 9 

paladijnen van de koning die vroeger hun diensten aan het kwade schonken. De orkshaman 

Fandalg redt het zootje ongeregeld uit een aantal netelige situaties. Geprikkeld smijt je het 

boek aan de kant: wat een onzin! 

80-84 77-80 59-80 70-75 De tafel is volledig bedekt met spinnewebben en stof en is verder helemaal leeg. 

85-88 81-83 81-82 76-78 Niets behalve een onbeheerde dolk, die je dan maar bij je steekt. 

89-90 84-85 83-84 79-80 

Terwijl je de tafel onderzoekt blijft je beurs even hangen aan een uit het hout stekende 

spijker en begint langzaam open te scheuren. Je bemerkt dit euvel pas als het rinkelen van je 

goudstukken op de vloer je alarmeert. Je ziet met lede ogen de helft van je goudstukken in 

een afvoerrooster verdwijnen voordat het je lukt om de stroom wegrollende munten te 

stuiten. 

91-93 86-90 85-87 81-83 
Op de tafel liggen wat fiolen waaronder twee toverdranken (gooi 1d100 op de tabel van de 

alchimist). 

94 91 88-90 84-85 Onder de tafel liggen d3 fiolen met heilig water. 

95 92 - 86 

Het valt je op dat op de tafel een omgekeerd bord ligt. “Waarom ligt die op zijn kop” vraag 

je je af en je besluit je nieuwsgierigheid te bevredigen. Je tilt het bord op en het blijkt dat 

iemand daar een vuistgrote tarantula onder gevangen had gezet. De spin beloont zijn 

bevrijder (jij) door hem in zijn hand te bijten wat een verlammingsvergiftiging oplevert. 
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96-97 93-94 91 87-88 
Onder de tafel houdt zich een man schuil die je geschrokken in de ogen kijkt. Het gaat om 

een krijgsman die zich hier verscholen houdt, nadat hij door monsters gekweld is. Hij biedt 

aan je te vergezellen als huurling zonder daarvoor de gebruikelijke beloning te eisen. 

98-100 95-97 92-93 89-91 

Terwijl je de tafel onderzoekt heb je te laat in de gaten dat hij instabieler is dan je eerst 

dacht: op het moment dat je een loodzware en foeilelijke presspapier terugzet klapt de tafel 

in elkaar. Doe een handigheidtest om het tafelblad te ontwijken, mislukt dat dan krijg je hem 

op je voet. De blessure die dit oplevert kost je de rest van het avontuur 1 dobbelsteen tempo. 

 

- 98-100 94-100 92-100 
Op de tafel niets, naast de tafel niets, boven de tafel niets, onder de tafel niets. Tsja dan is er 

waarschijnlijk echt niets te vinden hier. 
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Tronen en zetels doorzoeken 
 

 
 

M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten 

     

O, K M G S, B Resultaat  

01-02 01-02 01-02 01-02 

De verleiding is gewoonweg onweerstaanbaar een keer op een dergelijke zetel je 

zitvlak neer te vlijen. Als je je gewicht toevertrouwd aan de troon stort de morsige 

constructie in elkaar. Je kunt je middels een geslaagde handigheidtest in veiligheid 

brengen, anders klap je met je achterhoofd op de plavuizen onder de troon. Een 

helm kan het verlies van een LP nog tegengaan. 

03-05 - 03-05 03-05 Tegen de troon leunt een goed onderhouden speer die je kunt meenemen. 

06-08 03-04 06 06-07 

Tegen de troon leunt een wapen. Het lot beslist wat voor wapen je vindt (d100 op 

de tabel van de wapensmid). Het wapen is in prima conditie. 

 

09-10 05-06 07 08-09 
Tegen de troon leunt een goed onderhouden ballistisch wapen. Gooi 1d100 op de 

tabel van de boogmaker. 

11-20 07-15 08-20 10-20 Op en bij de zetel vind je niets van interesse. 

21-22 16-19 21-22 21 
Na een succesvolle intelligentietest ontdek je een verstopt mechanisme. Als je dat 

activeert gaat de bekleding van de armleuning los waaronder je een vergeeld 

perkament haalt: een schriftrol. 

23-25 20-21 23-24 22-23 
Je vindt niets, tenzij… je doet een intelligentietest. Slaag je dan voel je onder de 

bekleding harde stukken. Je snijdt de bekleding op die plekken kapot om bij elkaar 

100 goudstukken te vergaren. Het klusje kost je wel je hele volgende beurt. 

26-28 22-23 25-26 - 

De verleiding is gewoonweg onweerstaanbaar een keer op een dergelijke zetel je 

zitvlak neer te vlijen. Als je je gewicht toevertrouwd aan de troon stort de morsige 

constructie in elkaar. Het hele gevaarte maakt bij het ineenzakken zoveel lawaai dat 

de monsters in de dichtstbijzijnde kamer gealarmeerd zijn, de deur vliegt open en 

de monsters komen in actie. 
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29-30 24-26 27-28 24-25 

Het antieke meubelstuk is versierd met bijzonder houtsnijwerk. Een geslaagde 

intelligentietest stelt je in staat om er een beschrijving in te lezen die leidt naar een 

mechaniek. Als je dat activeert springt de bovenleuning los om in de daaronder 

liggende holte een artefact te onthullen. 

31-32 27-28 29-30 26-27 

Op de troon ligt een camee die naar jouw inschatting 80 goudstukken zou moeten 

kunnen opbrengen. 

 

33-45 29-40 31-40 28-40 Uit een naad in de bekleding peuter je met de nodige moeite 1 goudstuk. 

46-47 41-43 41-42 41 
Op de zitting van de stoel ligt een klein bijouteriekistje tot de rand gevuld met 

kostbare glazen kralen met een gezamenlijke waarde van 150 goudstukken. 

- 44-47 43 - 

De verleiding is te groot en je gaat zitten op wat een zeer comfortabele fauteuil lijkt 

te zijn. Als je je neervlijt grijpen de armleuningen je armen vast en laten niet meer 

los. Te laat herken je dat de stoel bezeten is. Zijn grip vertaalt zich in de vorm van 

een aanval met 1WD.Je kunt verdedigen noch aanvallen en slechts ontsnappen door 

een verzwaarde krachtproef te doorstaan. Aan het begin van Morcar’s volgende 

beurt valt kost de greep van de stoel je weer een aanval met 1WD. Helden naast de 

stoel kunnen proberen je te helpen wat wordt weergegeven door de mogelijkheid 

om per aanwezige held een nieuwe poging mag doen in dezelfde beurt. Die held 

mag dan geen actie meer onderdemen in zijn beurt. 

48-50 48-50 44-46 42-44 
Onder de troon tref je een haveloos kleed aan dat je voor de zekerheid terugslaat. 

Daarbij ontdek je een luik in de vloer die toegang geeft tot catacomben. 

- 51-52 47 - 

Over de zetel ligt een bontmantel gedrapeerd die met een zwierige zwaai om je 

schouders hangt. Je merkt met enige onzetting vast dat de mantel gemaakt is van 

aan elkaar genaaide stukken verse rattenhuid. Met afgrijzen gooi je de mantel van 

je af maar merkt daarbij niet dat een willekeurige schriftrol achterblijft in de 

mantel. 

 

51-52 53-55 48-49 45 

In het midden van de rugleuning van de troon komt de stof bij elkaaren is vastgezet 

met behulp van een flinke smaragd. Het kost je een volle beurt om deze te 

verwijderen maar de waarde van de edelsteen is 200 goudstukken, toch wel de 

moeite waard. 

53-55 56-60 50-53 46-47 
Onder het taboeret (voetenbankje) ligt een fiool. Gooi op de tabel van de alchimist 

om te bepalen wat voor toverdrank de fiool bevat. 

- - 54-56 48 
In een scheur in de bekleding zie dat zich wat schaduwmos genesteld heeft. Een 

geslaagde intelligentietest laat je dit mas herkennen als ingrediënt. 

56-57 61-63 57-65 49-60 
De zetel in bedekt met spinnenwebben. Als je die hebt verwijderd blijkt er niets van 

interesse tevoorschijn te komen. 



 74 

M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten 

     

O, K  M G S, B Resultaat  

58-59 64-66 66-67 61 

Onder de troon ligt een ring! Gooi 1d6: 

1-3 = Een gouden ring ter waarde van 50 goudstukken 

4-5 = De ring is bezet met een flinke robijn. De totale waarde is 125 goudstukken 

6 = De ring is magisch. Trek kaarten uit de stapel artefacten tot je een ring 

tegenkomt. 

 

60-80 67-80 68-80 62-80 

De verleiding is gewoon te sterk om je neer te zetten op deze troon en dat doe je 

dan ook. Je idee klopte: deze zetel is buitengewoon comfortabel en het kost je dan 

ook de nodige moeite om je te verheffen en je kameraden, met enige pijn in het 

hart, te volgen om jullie opdracht te vervullen. Als je opkijkt zie je dat de andere 

helden je met enig vertoon van ongeduld op je staan te wachten. 

81-83 81-84 81-82 81-82 Op de zitting ligt een fiool met een geneeskrachtige toverdrank (4LP) 

85-86 85 83-85 83-85 
Deze troon ziet allemachtig aangenaam uit. Schijn bedriegt want zo gauw je je 

gewicht toevertrouwd aan deze zetel blijkt zijn ouderdom uit het ineenzakken van 

het ding. Je klapt achterover en dat kost je 1 lichaamspunt. 

- - 86-87 - 

Op de troon zit een skelet. Als je hem van dichtbij bekijkt begint het skelet zich op 

te richten en zijn ogen gloeien rood op. Terwijl je van de schrik staat te bekomen 

valt hij aan. 

 

87-90 - - 86-87 

Onder de troon houdt zich een kobold verborgen die je pas opmerkt als hij 

tevoorschijn springt en aanvalt. Je bent dermate overbluft dat je alleen na een 

geslaagde handigheidtest kunt verdedigen. Na zijn aanval blijft de kobold staan om 

in Morcar’s beurt nog een keer te kunnen aanvallen. 

91-99 86-97 88-98 88-100 
Je onderzoekt de zetel en komt tot de konklusie dat het werkelijk een mooie stoel 

is… 

100 98-100 99-100 - 
Op de troon rust een foliant waarin meerdere losse perkamenten zitten. Een 

geslaagde intelligentietest onthult je dat het gaat om d3+1 schriftrollen. 
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Vaten, kisten en tonnen 
 

 
 
 

M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten 

 

K, M, O B, S, G Resultaat 

01-15 01-20 De vaten zijn helemaal leeg 

16-20 21-23 De vaten zijn gevuld met helder bronwater, drinken levert je een eerder kwijtgeraakt intelligentiepunt terug. 

21-23 24-25 

De vaten zijn gemerkt met XXX. Dwergen snappen dat het hier gaat om een straf  brouwsel dat bij hun volk 

mateloos populair is: Bugman’s Zwaar Bier. Ze beseffen evenwel dat het nu niet het moment is om achterover 

te leunen met een kroes bier, het spul is gewoonweg té sterk.Ben je geen dwerg dan heb je een geslaagde 

intelligentietest nodig om tot dezelfde conclusie te komen. Faal je, dan is de aanblik van deze schuimende 

vloeistof je te machtig, je drinkt eens uit… Alle rassen, uitgezonderd dwergen gaan ogenblikkelijk onderuit en 

beginnen luidkeels te snurken. Om weer bij kennis te komen heb je 2 geslaagde intelligentietesten nodig (1 per 

beurt). Je houdt aan dit kleine drinkgelag wel een denderende kater over die tot het einde van het avontuur 

berooft van een handigheids- én een intelligentiepunt. 

24-28 26-27 
Gefeliciteerd, als je het deksel van de ton rukt doet de opstijgende damp je beseffen dat dit de latrine 

(poepdoos) van de hier wonende monsters is: Yukkk 

29-30 - 

Als je een vat naar je toe probeert te trekken om hem te kunnen openen doe je een krachtproef. Slaag je, dan 

ontdek je een vettige smurrie in het vat waar je verder niets mee kunt. Faal je, dan kapseist de ton en je stort de 

inhoud van het vat over de vloer met een radius van 5 vakjes. Alle helden en monsters bewegen zich over de 

betroffen vakjes alsof de vakjes “glibberig” zijn (zie waterbezweringen) 

31-35 28-30 

De tonnen zijn gevuld met vers fruit en iedere held kan een stuk fruit verorberen om zodoende 1 lichaamspunt 

terug te krijgen. 
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K, M, O B, S, G Resultaat 

36-40 31-35 
Je ziet wat kisten, onderzoek wijst uit dat ze bezittingen bevatten met een gezamenlijke waarde van 250 

goudstukken. 

41-45 36-45 De ton is gevuld met (helaas) verschaald bier. 

46-50 46-50 

Deze kist is gevuld met een overvloed aan allerhande flesjes. Ze allemaal uitzoeken zou uren kosten. Met een 

God-zegene-de-greep gebaar pak je willekeurig de bovenste fiooltjes er uit. Slaag je voor een intelligentietest 

dan heb je d3+1 toverdranken te pakken, faal je dan gaat het vooral om nachtcrème, parfum, etc. 

 

51 51-53 
In een omgevallen ton heeft zich een rattenfamilie gevestigd. Papa-rat is zo gigantisch dat hij niet wegkruipt 

maar onmiddellijk aanvalt (als dwalend monster) 

52-54 54-56 
Het vat staat half op een metalen ring. Als je slaagt voor een krachtproef lukt het je om de ton opzij te drukken. 

Onder het vat was een luik, dat geeft toegang tot catacomben. 

55-56 57-58 Verborgen in één van de vaten stuit je op een leren buidel waarin een artefact is verstopt. 

57-58 59-60 

De ton die je opent bevat een kruidige drank. Doe een intelligentietest. Slaag je dan weet je je te bedwingen en 

je drinkt niets van de nattigheid. Faal je dan is de verleiding te groot en voorzichtig proef je wat van de drank. 

Het smaakt weinig verontrustend en je ledigt gretig je beker. De volgende beurt trekt je maag zich samen en 

het word je duidelijk dat de drank een vergif bevatte. Het blijkt een verlammingsgif te zijn waar je van te lijden 

hebt. 

59-65 61-70 Het vat is tot de rand gevuld met bloed en je wendt je snel af. 

66-70 71-75 Er staan wat vaten met een weinig interessante inhoud, maar tussen de vaten ontdek je een schriftrol. 

71-75 76-80 

In de tonnen bevindt zich een ondefinieerbare vloeistof die zo onaangenaam ruikt dat een intelligentietest niet 

nodig is om je ervan te weerhouden hiervan te drinken. Óp één van de vaten ligt echter een bijl die je best nog 

eens van pas zou kunnen komen. De bijl ligt prima in de hand en verkeert in goede staat. 

 

76-80 81-85 

Op het vat zie je het opschrift  “Kruidenbrandewijn”. Je was net toe aan een pittige versnapering en haalt je 

kameraden over mee te doen aan een drinkgelag. De andere helden doen een intelligentietest waarbij falen 

betekent dat ze zich laten meeslepen in de vrolijkheid. Het drinken kost ze een intelligentiepunt, het montert ze 

wel op waardoor ze een lichaamspunt terug krijgen. Alle drinkebroers verliezen de realiteit enigszins uit het 

oog en ze worden overmoedig: tot het einde van het avontuur vallen ze met 1 extra WD aan, maar ze 

verdedigen met 1WD minder. 

81-87 86-87 
Alle vaten zijn leeg, behalve die ene achteraan. Als je met veel moeite dat vat hebt bekeken staren je de dode 

ogen van een snotling aan. Hij kon kennelijk niet zwemmen. 
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K, M, O B, S, G Resultaat 

88-90 88-90 

De vaten zijn leeg en gefrustreerd trap je tegen het dichstbijzijnde exemplaar. Je hoort een kort gerinkel en je 

woede zakt snel weg als je de ring ontdekt die van de ton is afgevallen toen je die schopte. Gooi 1d6: 

1-4, de ring is 50 goudstukken waard. 

5-6, Het is een magische ring, kijk de artefactkaarten door totdat je een ring tegen komt, behoudt die en stop de 

andere kaarten weer terug. 

 

91-100 91-100 De vaten zijn tot de rand gevuld met balkenbrei, heerlijk…. 
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Wapenrek doorzoeken 

 
M=magisch, O=ork, K=kerker, G=grafkelder, S=spelonk, B=buiten 

    

K, M O G, S, B Resultaat 

01-05 01-10 01-03 
Het wapenrek is gevuld met allerhande aftands wapentuig. Je kennersoog ziet evenwel een 

bruikbaar wapen tussen de verder onbruikbare zooi. Gooi 1d100 op de tabel van de wapensmid. 

06-07 11-13 04 
Het wapenrek hangt vol met allerlei soorten wapens. In het rek zie je d3+1 wapens van de smid en 1 

wapen van de boogmaker. Voor elk wapen gooi je daarna 1d6: 1-4 = prima conditie, 5-6 = verroest. 

08-12 14-20 05-20 
Het wapenrek is leeg, slechts een paar afgebroken klingen doen herinneringen aan glorierijker dagen 

herleven. 

13-14 21-24 21-28 
Slechts verroeste wapens zijn hier te vinden.Het verval heeft nog niet doorgezet en met wapenolie 

zijn de gevonden wapens wel weer in conditie te krijgen. Je vindt 1d3+1 wapens van de smid en 1 

wapen van de boogmaker. 

15 25-26 29 

Als je de wapens beproeft die aan het wapenrek hangen voel je bij 1 van die wapens een licht 

prikkelen: het is een artefact. Trek uit de stapel artefacten net zolang kaarten tot je een mêlee- of 

ballistisch wapen tegenkomt. Die mag je houden, de rest gaat terug in de stapel. 

 

16-17 27-30 30 

Het is geen wapenrek dat je aantreft, eerder een pantserstandaard. Gooi op de tabel van de 

pantsermaker 1d100, dat pantser heb je gevonden. Daarna gooi je 1d6: 

1-2 = Het pantser is zo goed als nieuw, volle houdbaarheidspunten 

3 = Het pantser is licht beschadigd en heeft ½ bruikbaarheid 

4 = Het pantser is beschadigd en heeft ¼ bruikbaarheid 

5-6 = Het pantser heeft betere dagen gekend en heeft nog 1 punt bruikbaarheid. 
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18-20 31-33 31-33 

Je trekt een afgebroken kling uit de standaard om te zien of hij nog enigszins te gebruiken zou 

kunnen zijn. De standaard begint om te kiepen en valt jouw kant op. Doorsta een handigheidtest om 

het gevaarte te ontwijken. Als je niet achteruit kunt klapt het meubelstuk met alle afgebroken 

klingen bovenop je en doet je 2WD schade waartegen geen verdediging mogelijk is. Een helm of 

een pantser bieden wel bescherming. 

21-23 34-35 34-37 
Aan het wapenrek hangen een gedeukt en beschadigd schild, een geblutste helm en versleten met 

metaal afgezette polsbeschermers en een afgedragen leren vest (1/4 bruikbaar) niet iets wat je zelf 

zou kopen en sleets maar in geval van nood nog wel te gebruiken. 

24-25 36-37 38-41 

Je ziet in het wapenrek louter versleten en verroeste wapens tot je oog valt op een prachtige dolk. 

Als je hem uit de schede haalt zie je dat het een ceremonieel wapen is, het lemmet is van goud en 

daardoor onbruikbaar. Je kennersoog ziet echter wel de waarde van het goud: 150 goudstukken zal 

deze dolk in de stad wel opbrengen. 

 

26 38 42-44 

Aan het wapenrek hangt alleen een sterk vervuild zwaard. Een doorstane intelligentietest doet je 

opmerken dat het zwaard eigenlijk veel te licht is en je krabt wat van het vuil weg om daarmee een 

lemmet van puur zilver te onthullen. Een handelaar zal je er in de stad toch al gauw 250 

goudstukken voor bieden. Als je de test niet haalt smijt je het zwaard van je af met een krachtterm 

bestorven op je lippen. 

27-30 39-40 45-50 
Wie behalve jij zou op het idee gekomen zijn om de dikke stoflaag onder het wapenrek grondig te 

doorzoeken? Tevreden met jezelf laat je de 2 gouden daalders, die een gezamenlijke waarde van 25 

goudstukken vertegenwoordigen, in je beurs glijden. 

31-33 41-44 51-53 
Het wapenrek bevat slechts duidelijk onbruikbaar geworden wapens, eroverheen hangt echter een 

wapengordel die je dankbaar in bezit neemt. 

34-35 45-48 54-56 

Onder het wapenrek ligt een lange, smalle kist die met een stevige ketting gesloten gehouden wordt. 

Daar zou toch iets in moeten zitten dat het gebruik van de ketting verklaart. De ketting zelf zal je 

krachten waarschijnlijk te boven gaan, het slot is al danig aan het roesten. Je besluit daar je kracht 

op te beproeven en doet een (verzwaarde) test. Slaag je, dan kun je de kist openen en 2 onberispelijk 

onderhouden wapens worden zichtbaar. Gooi 1d6: 

1-3 = Smid 

4-5  = Boogmaker 

6 = Pantsermaker 

Faal je voor de test dan mompel je: “Deze kist is op slot”. Je kameraden nemen deze aanwijzing ter 

harte en ondernemen verder geen poging om hem te openen. 

36 49 57-59 

Het wapenrek is bedekt onder een dikke laag spinnewebben en… Gooi 1d6 

1-3 = verder helemaal leeg 

4-5 = Een grauwe spin die het rek gebruikt als nest voelt zich bedreigd en valt aan. 

6 = Als je de spinnewebben met de nodige moeite hebt verwijderd, word je zoeken met een artefact 

beloond. 
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37-40 50-52 60-65 
Het wapenrek is al lang geleden in elkaar gezakt en slechts met de grootste moeite kun je herkennen 

wat het oorspronkelijke doel van de stapel latten en balken was. 

41-42 53-56 - 

Als je systematisch het rek doorzoekt valt je oog op een tot op de draad versleten mantel. Je beroert 

de stof van het eens prachtvolle kledingstuk en tot je schrik springt achter de mantel een venijnig 

kijkende kobold tevoorschijn. Ben je “onbevreesd” dan sla je ogenblikkelijk toe en coodt de kobold 

met één machtige slag van je wapen. Mis je die eigenschap dan val je van louter schrik achterover 

en de kobold springt bovenop je om er daarna met één van je uitsrustingstukken vandoor te gaan, 

harnassen, kurassen en rugzakken daargelaten pikt hij een willekeurig stuk uitrusting. Als hij in de 

volgende beurt van Morcar uit het zicht van de helden is moet het uitrustingsstuk als verloren 

beschouwd worden. 

 

43-46 - 66-69 

Als je het wapenrek onderzoekt beginnen de aanwezige klingen zich te bewegen en vallen alle in de 

ruimte aanwezige helden aan met 3WD waartegen ze zich normaal kunnen verdedigen. Na deze 

uitbarsting van geweld vallen de klingen op de grond en blijven daar liggen. Nadere bestudering 

leert je dat ze verder nutteloos zijn. 

47-48 57-59 70 
Het wpaenrek zelf heeft niets te bieden maar ernaast staan op een tafeltje drie flesjes wapenolie en 

één meesterpees, die je meeneemt. 

49-51 60-62 71-73 

Alle wapens in dit wapenrek zijn overduidelijk namaak en van nul en generlei waarde en bovendien 

vastgeschroefd aan het rek. Waarom zou iemand zoiets doen vraag je je af. Als je een 

intelligentietest doorstaat kom je op het idee om het rek toch wat beter te onderzoeken. Je trekt aan 

wat wapens en dat resulteert in het terugklappen van het rek waarbij een luik onthult wordt dat 

toegang verschaft tot catacomben. 

52-54 63-66 74-75 

Alle wapens in dit wapenrek zijn overduidelijk namaak en van nul en generlei waarde en bovendien 

vastgeschroefd aan het rek. Waarom zou iemand zoiets doen vraag je je af. Als je een 

intelligentietest doorstaat kom je op het idee om het rek toch wat beter te onderzoeken. Dat blijkt 

een fataal idee, want het onderzoeken van alle wapens doet een putval onder je voeten wijken. Je 

verliest 1 lichaamspunt en kan de volgende beurt proberen uit de putval te klimmen. 

 

55-60 67-70 76-80 

Alle wapens in dit wapenrek zijn overduidelijk namaak en van nul en generlei waarde en bovendien 

vastgeschroefd aan het rek. Waarom zou iemand zoiets doen vraag je je af. Als je een 

intelligentietest doorstaat kom je op het idee om het rek toch wat beter te onderzoeken om na wat 

gehannes met de waardeloze wapens tot de conclusie te komen dat het toch niet zo’n briljant idee 

was: er gebeurt niets! 

61-63 71-73 81-83 
Doorsta je een intelligentietest dan heb je door dat het wapenrek niets te bieden heeft, maar dat naast 

het rek een alruin groeit die je als ingrediënt meenemen kan. 

64-66 74-77 84-86 Aan het wapenrek hangt een schichtkoker met daarin 3D6 schichten 
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67-74 78-87 87-90 Aan het wapenrek hangt een pijlenkoker met 3D6 pijlen. 

75-78 88-91 91-94 
Als je naar het wapenrek toeloopt springt je een monster tegemoet. Kijk welk monster bij het 

avontuur staat aangegeven als dwalend monster. 

79-80 92-94 95-96 

Aan het wapenrek hangt een groot schild die je kan meenemen. Gooi 1d6: 1-3 = in goede conditie, 

4-6 = versleten. 

 

81-82 96-97 97-98 
Met een verontrustende hoeveelheid lawaai zeigt het hele handeltje in elkaar zo gauw je de wapens 

beroert die nog op dit rek lagen. Het kabaal waarschuwt de monsters in de dichtstbijzijnde kamer, de 

deur gaat open en de monsters stormen op je af.  

83-100 98-100 99-100 Stof, spinnewebben en vuil, meer bevat het wapenrek niet. 
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Wapengebruik 
 

Één van de manieren voor de helden om sterker te worden is door het gebruik te maken van sterkere, betere wapens. 

Heeft een held voldoende goud gevonden of verdiend dan kan hij in de stad naar de bazaar om zijn persoonlijke 

arsenaal uit te breiden. Hij moet daarbij wel letten op het soort wapens dat toegestaan (lees: handelbaar) is voor zijn 

type held.  

De wapens zijn verdeeld over verschillende klassen: 

 

- Allen 

- Avonturier 

- Krijger 

 

Wapens in de klasse Allen zijn inderdaad in principe te gebruiken door alle helden, er zijn een paar uitzonderingen: de 

zwaardmeester mag alleen zijn dubbelhandig zwaard voeren, priesters en magiërs mogen geen scherpe wapens 

gebruiken, magische zwaarden daargelaten. Uitzonderingen op deze regels staan op de karakterkaarten van de helden 

De tekst op de karakterkaart prevaleert. 

Avonturiers mogen de wapens gebruiken die bij hun klasse staat plus de wapens die bij “allen” genoemd staan. 

Krijgers mogen in principe alle wapens gebruiken, ze zijn breed geschoold in het gebruik van allerlei verschillend 

wapentuig. 
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Wapenhandelaar 
 

Wapensoort aanval hand Klasse Speciale eigenschappen Gew. Prijs Gevonden 

Zwaarden 

Dolk 1 1 Allen Werpen 4 (4+) 3 30 01-10 

Kort zwaard 2 1 Avonturiers Diagonaal  5 140 11-14 

Rapier / degen 2 1 Allen Diagonaal 5 170 15-19 

Breed zwaard 3 1 Avonturier - 10 250 20-25 

Lang zwaard 3 1 Avonturier Diagonaal 10 320 26-30 

Dubbelhandig 

zwaard 
4 2 Krijger Diagonaal 12 500 31-34 

Groot slagzwaard 5 2 Krijger Diagonaal, pantserbrekend (-1) 15 1000 35 

Kromzwaard 3ZD 1 Avonturier Diagonaal, exotisch 10 1500 - 

Katana 4ZD 2 Avonturier 
Diagonaal, tegenstander heeft -1 

verdediging, roest niet, exotisch 
10 3000 - 

 

Scherpe wapens 

Werpbijl 2 1 Avonturier Werpen 4 (5+), pantserbrekend 

indien gevoerd met 2 handen 

7 150 36-40 

Bijl 3 1 Avonturier 10 300 41-44 

Krijgsbijl 3 / 4 2 Avonturier 1 hand 3wd, 2 handen 4wd 10 350 45-49 

Strijdbijl 4 2 Krijger Pantserbrekend  12 450 50-52 

Dubbelbijl 4 2 Krijger Breekt pantser 2 15 800 53 

 

Stompe wapens 

Knots 2 1 Avonturier Doorslag 7 160 54-60 

Boksbeugels  2 2 Allen  Geldt als ongewapend 3 150 61-63 

Hamer 3 1 Avonturier Doorslag 10 280 64-71 

Morgenster 3 1 Avonturier Pantserbrekend 10 350 72 

Strijdvlegel 3 / 2 1 Krijger 
Rechtstreeks 3wd, rondslag 2wd 

pantserbrekend 
10 450 73 

Ossenkudde 4 / 3 1 Avonturier 

Rechtstreeks 4wd, rondslag 3wd 

Na rondslag 1d6, 1 = je raakt 

ook jezelf 

12 500 74 

Krijgshamer 4 2 Krijger Doorslag  12 470 75-79 

Dwergenhamer 5 2 
Krijger / 

dwerg 
Doorslag 2 15 900 80 

 

Staf wapens 

Wapenstok 2 2 Allen Diagonaal 7 140 81-86 

Speer 2 1 Avonturier Diagonaal, reikwijdte 2 8 260 87-92 

Lans 3 2 Avonturier Diagonaal, reikwijdte 2 10 300 93-95 

Dubbelzwaard  2 2 Avonturier 
Diagonaal, keuze voor 

reikwijdte (2) of extra aanval 
12 320 96 

Hellebaard 3 2 Krijger Reikwijdte 2, pantserbrekend 15 320 97-100 
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Boogmaker 
 

Wapensoort  aanval hand klasse Speciale eigenschappen Gew. Prijs  Gevonden  

Werpmes  1 1 Allen  Reikwijdte 5, terugvinden 5+ 3 50 01-18 

Shuriken / werpster 2 1 Avonturier  Reikwijdte 6, terugvinden 4+ 5 150 19-23 

Werpspeer  2 1 Avonturier  Reikwijdte 6, terugvinden 2+ 7 200 24-31 

Korte boog 2 2 Avonturier  Reikwijdte 8,  verbruikt pijlen 6 200 32-39 

Lange boog 3 2 Avonturier  Reikwijdte 12,  verbruikt pijlen  8 350 40-44 

Kruisboog 3 1 Avonturier  
Reikwijdte 15, verbruikt 

kruisboogpijlen 
10 400 45-48 

Zware kruisboog 4 2 Krijger  
Reikwijdte 20, verbruikt 

kruisboogpijlen 
15 600 49-50 

Dwergenkruisboog 5 2 Dwerg 

Reikwijdte 20, pantserbrekend, 

actie om te herladen, verbruikt 

kruisboogpijlen 

20 750 51-52 

Repeteerkruisboog  2 1 Avonturier  
Reikwijdte 10, dubbelschot, 

verbruikt kruisboogpijlen 
10 400 53-56 

Pijl  - - -  0 2 57-75* 

Kruisboogpijl 

(schicht)  
- - -  0 3 76-84* 

 

Pijlenkoker Avonturier  Kan 30 pijlen bevatten 4 100 85-88 

Grote pijlenkoker Avonturier  Kan 50 pijlen bevatten 7 250 89-90 

Kruisboogpijltas  Avonturier  Kan 30 kruisboogpijlen bevatten 4 100 91-94 

Dubbele 

kruisboogpijlentas 
Avonturier  Kan 50 kruisboogpijlen bevatten 7 250 95-96 

Meesterpees  Allen  
Hiermee kan je alles wat met projectielen te 

maken heeft repareren, eenmalig gebruik 
1 70 97-00 
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Uitrustingssmid  
 

Soort pantser 
Bruikbaarheid 

/ beschadigd 
Klasse(n) Speciale eigenschappen Gew. Prijs Gevonden 

Borstbescherming 

 

Soort pantser Verdediging Klasse(n) Specialiteit Gew Prijs Gevonden 

Schilden 

Klein rond schild 1ZD extra Avonturier - 5 75 37-53 

Eenvoudig schild 1WD extra Avonturier - 10 150 54-63 

Groot schild 2WD extra Avonturier -1 tempo 20 300 64-67 

Helmen 

Metalen hoofdband 1ZD extra Allen - 5 150 68-76 

Leren helm 1WD extra Avonturier Bruikbaarheid 12, beschadiging 5+ 8 200 77-82 

IJzeren helm 1WD extra Krijger Doorslagbescherming +1 12 300 83-86 

Armbeschermers 

Leren 

polsbeschermers 

1ZD extra Allen - 5 150 87-95 

Metalen 

polsbeschermer 

1WD extra Krijger  - 10 250 96-00 

 
 
 

 

Stoffen uitrusting 4 / 3+ Allen 1WD extra verdediging 10 75 01-12 

Beschermende 

mantel 

4 / 5+ Allen 1WD extra verdediging 15 200 13-19 

Lederen kuras 4 / 6+ Avonturier 1WD extra verdediging 20 200 20-26 

Wapenrok (vilt) 8 / 6+ Avonturier 1WD extra verdediging in 

handgemeen, 2WD extra tegen 

projectielen 

30 300 27-30 

Maliënkolder  24 / 6+ Krijger  1WD extra verdediging, -1 

tempo 

40 400 31-34 

Harnas  48 / 6+ Krijger  2WD extra verdediging, -1 

loopdobbelsteen. 

60 800 35-36 
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Marskramer 
 

Materiaal Klasse(n) Speciale eigenschappen Gew. Prijs Gevonden 

 

Gordels 

Gereedschapsbuidel Allen De drager kan vallen onschadelijk maken. Er is 

wel het risico dat de val afgaat (gooi 1WD                   

5 100 01-8 

Wapengordel Allen De drager kan een wapen, dat hij aan zijn gordel 

heeft hangen in zijn beurt eenmaal vrij wisselen. 

5 150 9-13 

Bewaargordel  Allen De drager kan 3 extra spreukrollen of 

toverdranken bij zich houden. 

5 100 14-20 

 

Diverse uitrustingen 

Enterhaak Allen Met behulp van een enterhaak kan een putval 

veilig worden overgestoken, het kost wel een 

actie. Kan ook gebruikt worden om (ten koste van 

1 tempo) uit een putval te klimmen. 

3 50 21-45 

Deur wig Allen De deurwig kan onder een eerder geopende deur 

geplaatst worden zodat die weer dicht is. De deur 

houdt de erachter staande monsters tegen. De 

monsters kunnen wel aanvallen. De deur heeft 2 

lichaamspunten en verdedigt met 3WD. 

2 50 46-65 

Goede leren 

laarzen 

Allen Dit schoeisel zorgt ervoor dat je een ongunstige 

worp voor het lopen opnieuw mag doen, de 

tweede uitslag staat. Na elke 

 toepassing: Slijtage 6+ 

2 120 66-85 

Beschermende 

talisman 

Allen Als je je laatste lichaamspunt verliest en je draagt 

op dat moment dit amulet mag je 1 Groene 

Dobbelsteen gooien. Werp je een 

  

1 200 86-95 

Alchemisten-set Allen Maakt het mogelijke om toverdranken te brouwen 

tijdens het avontuur. Een minimale intelligentie 

van 4 is wel vereist. 

10 120 96-00 

 

= verlies van 1 lichaamspunt) 

dan krijg je 1LP terug. Het amulet 

verliest zijn kracht als je 5+ gooit na 

gebruik. 
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Kerk 
 

Uitrusting Klasse  Speciale eigenschappen Gew.  Prijs  Gevonden  
 

Diverse uitrustingen: 

Heilig water Allen  Sprenkel dit water om je heen in plaats van aan te vallen. 

Alle geringe ondoden in dezelfde kamer of gang zijn 

ogenblikkelijk vernietigd, sterkere ondoden verliezen 1 LP 

1 250 01-80 

Heilig 

amulet 

Allen  Dit ankh-kruis werkt als een bescherming tegen ondoden: 

het vergroot je verdediging tegen aanvallen van die 

monsters met 1 groene dobbelsteen. Na elk gebruik verliest 

het amulet zijn kracht als je 6+ gooit op 1d6. 

1 200 81-00 

Zegening  Allen  Je ontvangt een zegening van een preker. Eenmaal per 

avontuur mag je een ongunstige worp of een deel daarvan 

opnieuw doen. Je kunt maar 1 zegening per avontuur 

hebben. Als je hem niet inzet gaat hij aan het einde van het 

avontuur verloren. Mannen van de Kerk betalen maar 10 

goudstukken, anderen 25. 

- 10 / 

25 

- 

Karma  Man van 

de Kerk 

Een offerande in de kerk geeft de held extra karma, hij 

krijgt het volgende avontuur 1 extra wonder mee per 

besteedde 50 goudstukken. 

- 50 - 

 

Seminarium  Man van 

de Kerk 

Het volgen van lessen tijdens een seminariumlevert je permanent een extra 

wonder op. Kan alleen worden bezocht als de helden 3 dagen in de stad 

verblijven. 

1000 
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Biertent  
 

De biertent is een plek waar veel jonge mannen na een dag hard werken op het land bij elkaar komen om hun zeer 

verdiende biertje te nuttigen. Natuurlijk is er dan ruimte om sterke verhalen te vertellen en te dromen van een 

toekomst met allerhande avonturen. Als één van de helden binnen komt lopen en begint te vertellen over zijn eigen 

avonturen hangen de landsknechten aan zijn lippen. Ze zijn bereid om helden te volgen op avonturen als huurling, 

maar dan moet een held wel minimaal vechter zijn, nieuwelingen worden nog onvoldoende serieus genomen. 

Huurlingen kunnen niet sterker worden gemaakt met extra wapens of lichaamspunten terugkrijgen door toverdranken, 

wonderen of gebeden. 

 

Huurling  Aanv  Verd  LP IP Tempo  Speciaal  Huur  Gevonden  

 

Verkenner  2 3 2 3 9 Kan zoeken naar vallen en 

geheime deuren. 

50 01-20 

Speerdrager  2 3 2 3 7 Reikwijdte 2, diagonaal 50 21-40 

Boogschutter  2 3 2 3 7 Alleen aanval op afstand, 

korte boog, reikwijdte 8. 

50 41-60 

Hellebaardier  3 3 2 3 6 Reikwijdte 2, diagonaal 50 61-75 

Kruisboog- 

Schutter 

2 3 2 3 6 Aanval op afstand of in 

handgemeen. 

75 76-90 

Zwaardvechter  4 5 2 3 5 Diagonaal  100 91-100 
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Alchimist 
 

 
 

Bij de alchimist kun je toverdranken kopen, de meeste flesjes zijn voor iedere held te koop en te gebruiken, een paar 

zijn voorbehouden aan de magiërs in het gezelschap, de alchimist zal ze dan ook niet te koop aanbieden aan de andere 

helden. Een held kan, zonder bewaargordel, niet meer dan 3 toverdranken of schriftrollen meenemen. De meeste 

toverdranken drink je als je aan de beurt bent, op de kaarten staan de uitzonderingen vermeld die aanduiden dat je ze 

op een ander moment kunt gebruiken. 

 

Toverdrank Klasse Speciale eigenschappen Gew.  Prijs  Gevonden 

 
 

    Toverdrank voor 

kracht 

Allen Bij je eerstvolgende aanval mag je 2 extra ZD 

gooien, bovendien is je aanval “pantserbrekend”. 

1 75 01-07 

Versterkende 

toverdrank 

Allen  Bij je eerstvolgende verdediging mag je de eerste 

2 punten schade negeren. 

1 50 08-20 

Toverdrank voor 

snelheid 

Allen De eerstvolgende keer dat je loopt mag je twee 

keer zoveel dobbelstenen gooien. 

1 60 21-30 

Heldendrank  
Allen Dit drankje nuttig vlak voor je aanvalt, je mag dan 

in die beurt twee keer aanvallen. 

1 90 31-37 

Geneeskrachtige 

toverdrank (2) 

Allen Dit drankje geeft je 2 verloren lichaamspunten 

terug. Kan op elk gewenst moment worden 

ingezet. 

1 180 38-42 

Geneeskrachtige 

toverdrank (4) 

Allen Dit drankje geeft je 4 verloren lichaamspunten 

terug. Kan op elk gewenst moment worden 

ingezet. 

1 300 43-44 

Toverdrank voor 

magie 

Magiër  Deze toverdrank versterkt je magische kracht en 

verdubbelt de werking van de eerstvolgende 

bezwering. 

1 350 45 

Magische protectie 

Allen Deze toverdrank kun je innemen op het moment 

dat je wordt getroffen door een vijandige 

toverspreuk en doet de werking teniet. 

1 150 46-53 

Doeldrank  

Allen Versterking van je ballistieke vermogens, je mag 

2ZD toevoegen aan de schade die je met een 

afstandswapen maakt de eerstvolgende beurt. 

1 90 54-62 
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Toverdrank  Klasse  Speciale eigenschappen Gew.  Prijs  Gevonden  

      

Weerstand tegen 

vuur 

Allen Het drinken van dit brouwsel houdt alle schade 

door vuur, hetzij magisch hetzij fysiek, tegen. De 

werking houdt 1 beurt aan. 

1 45 63-67 

Weerstand tegen ijs 

Allen Dit drankje doorstroomt je met een weldadige 

warmte en ijs kan je geen schade doen deze beurt, 

dit geldt ook voor magische kou. 

1 45 68-73 

Tegengif  

Allen Deze toverdrank stopt alle schade door gif of 

ziekte. Je kunt hem leegdrinken als je vergiftigd 

raakt, ook de aanvankelijke schade wordt dan 

teniet gedaan 

1 75 74-80 

Drank der visioenen 

Magiër Deze toverdrank verschaft de magiër diep inzicht 

in materie, geest en tijd. Je kunt d6+4 beurten lang 

alle vallen en geheime deuren waarnemen in je 

zichtlijn, zonder ernaar te hoeven zoeken. 

1 90 81-83 

Drank der 

onzichtbaarheid 

Allen Dit drankje maakt je tot je volgende beurt 

onzichtbaar voor je tegenstanders. Je kunt langs 

monsters lopen en ze kunnen je niet aanvallen of 

bezweren. Onstoffelijke wezens laten zich niet 

bedotten. 

1 75 84-87 

Aargh-paddestoelen 

drank 

Allen De Aargh-paddestoeldrank versterkt je 

aanvallende kwaliteiten met 2ZD. Je kunt 

vrijwillig proberen de werking te beëindigen door 

een intelligentietest te doorstaan. Mislukt die dan 

val je volgende beurt één van je kameraden als er 

geen monsters zijn.  

1 75 88-92 

Drank des tijds 
Allen Je tijd versnelt voor jou (en vertraagt voor alle 

anderen) je mag nog een beurt nemen. 

1 150 93 

Drank der 

gezondheid 

Allen Deze drank geeft je 1 verloren lichaamspunt en 1 

verloren intelligentiepunt terug. Je kunt de drank 

op elk gewenst moment drinken. 

1 120 94-96 

Wapenolie  
Allen  Je kunt de wapenolie gebruiken om beschadigde 

wapens te repareren. 

1 90 97-100 
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Speukenwever  
 

 
De wever van spreuken is iemand die in de stad speciale eigenschappen kan toevoegen aan een wapen of pantser in je 

bezit. Het weefsel houdt stand tot je wapen beschadigd raakt door bijvoorbeeld roest. Is een wapen aangetast dan is de 

magische versterking ervan automatisch beëindigd. Het weven van een dergelijke betovering kost de nodige tijd en 

kan dus alleen geschieden als het gezelschap 3 dagen in de stad blijft. De prijs van deze spreuken is gekoppeld aan de 

waarde van het wapen of pantser. 

 

Betoveringen  Doel  Speciale eigenschappen Prijs  

Beweeglijkheid  Pantser  Zo lang je dit pantser draagt is je tempo 1 hoger 50% 

Demonendoder  Wapen  Als je demonen aanvalt met dit wapen mag je 1 

gevechtsdobbelsteen extra gooien 

50% 

Donder  Wapen  Je wapen krijgt de eigenschap “doorslag 1”. 50% 

Vederlicht  Dubbelhandig  

wapen  

Je dubbelhandige wapen is zo licht geworden dat je het met 1 

hand kan voeren. Het gewicht is gehalveerd. 

75% 

Vederlicht  Pantser of 

schild 

De gewichtshinder van je pantser of schild zakt met 1. Het 

gewicht is gehalveerd. 

75% 

Hardheid  Pantser  De maximale bruikbaarheid van het pantser wordt met 4 

verhoogd. 

25% 

Intellect  Pantser  Zolang je dit pantser draagt is je intelligentie 1 hoger. Ben je 

een magiër dan mag je 1 extra spreuk uitkiezen. 

75% 

Kracht  Pantser  Zolang je dit pantser draagt is je maximaal aantal 

lichaamspunten met 1 verhoogd. Dit vervalt zo gauw je het 

pantser aflegt of verliest. 

75% 

Magie  Wapen  Dit wapen heeft nu magische eigenschappen, als een soort 

artefact. 

25% 

Magische 

bescherming 

Pantser  Het pantser biedt 1 gevechtsdobbelsteen extra bescherming. 

 

100% 
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Regeneratie  Pantser  Het pantser heelt je geleidelijk, gooi aan het einde van je 

beurt een d10. Is je score een 10 dan krijg je 1 verloren 

lichaamspunt terug. Deze eigenschap werkt niet als je 

bewusteloos bent. 

100% 

Terugkeer  Werpwapen  Het wapen valt meer op en de kans het terug te vinden wordt 

verdubbeld: je mag een mislukte worp opnieuw doen. 

50% 

Vlijmscherp  Scherp wapen Het wapen verwerft de eigenschap uitrustingbrekend. 50% 

Keuze doder Wapen  Bij het kopen van de spreuk mag je een type monsters kiezen. 

Als je een monster van dat type (bv ork) aanvalt mag je 1 

gevechtsdobbelsteen extra gooien 

25% 

Ondodendoder  Wapen  Als je ondoden aanvalt met dit wapen mag je 1 

gevechtsdobbelsteen extra gooien. 

 

50% 

Trefzeker  Wapen  als je met dit wapen aanvalt mag je WD extra gooien. 100% 
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Ná het avontuur (tussen de avonturen) 

 
 

Na een avontuur, al of niet succesvol, kunnen de helden weer op krachten komen in de stad. Deze korte periode van 

respijt zorgt er voor dat de helden al hun lichaams- en intelligentiepunten terugkrijgen, behalve als de belevenissen in 

de stad dat weerleggen. 

 

Aan de stadspoort 
 

 
 

De poortwachters hebben opdracht om armoedzaaiers buiten de stadsmuren te weren en moeten de helden om 20 

goudstukken per persoon laten betalen (dit geld wordt gebruikt om logies en spijzen te bekostigen). Eventuele 

krijgsmannen moet ook op dit moment hun salaris gegeven worden (10 goudstukken) om de held in een volgend 

avontuur weer terzijde te staan. 

De helden kiezen bij het betreden van de stad een leider uit hun midden: deze gooit 1 loopdobbelsteen waarna de 

Slechte de volgende tabel raadpleegt waarin wordt aangegeven hoelang de helden in de stad zullen verblijven: 

 

 

 Worp Verblijf in de stad 

1 - 2 

De helden mogen 1 dag in de stad blijven. Ze gooien 1 keer om te zien wat ze in de stad 

overkomt en ze kunnen hun beloning voor het behaalde avontuur ophalen. Mannen en 

vrouwen van God moeten de kerk bezoeken. Er is deze dag geen bazaar. 

3 - 4 

De helden mogen 2 dagen in de stad blijven. Ze gooien 2 keer voor de belevenissen in de 

stad en ze kunnen hun beloning incasseren. Mannen en vrouwen van God moeten 1 keer 

tijdens hun verblijf de kerk bezoeken. Er is 2 keer de mogelijkheid om de bazaar te 

bezoeken. 

5 - 6 

De helden blijven 3 dagen in de stad. Ze gooien 3 keer voor hun stadse belevenissen en ze 

kunnen hun beloning incasseren. Mannen en vrouwen van God moeten 1 keer de kerk 

bezoeken. Er is ruim gelegenheid om de bazaar te bezoeken, de helden mogen kiezen 

welke neringdoende ze bezoeken aldaar. 
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In de stad 
 

In de stad kunnen allerlei locaties bezocht worden, in het stadhuis bijvoorbeeld zal de eventuele beloning voor het 

behalen van het avontuur worden uitbetaald aan één of meer helden, de premiejager kan daar de premies voor 

verslagen monsters in ontvangst nemen.  

Mannen (en vrouwen) van de Kerk moeten deze heilige plaats minimaal eenmaal per stadsbezoek aandoen om te 

bidden en door hun vroomheid (en een gepaste hoeveelheid goud als offerande) extra wonderbaarlijke mogelijkheden 

krijgen. Deze locaties zijn altijd zonder moeite te vinden. 

 

 
 

 

 

In de stad is altijd van alles te beleven en in de herberg blijven zitten tot iedereen weer toe is aan een nieuw avontuur 

is tamelijk saai. 

Terwijl je held in de stad rondloopt gooi je voor elke dag dat je hier verblijft 1 maal met twee d6 ná elkaar waarna de 

Slechte de Stadstabel (bladzijde ?)  raadpleegt om te zien wat je held overkomt. 

Pas na deze worp en de uitwerking daarvan kunnen de locaties (stadhuis, kerk, bazaar) bezocht worden. 

 

Paleis 
 

De helden worden (alleen na een geslaagde opdracht) aan het einde van hun bezoek aan de stad ten paleize ontvangen 

door de koning of één van zijn leenmannen (via de zijingang). Deze stuurt de helden op pad met een nieuwe opdracht 

die bij monde van Mentor wordt doorgegeven. 

Het bezoek aan de machthebbers heeft een bijkomend effect: je held krijgt een lotspunt dat eenmalig ingezet kan 

worden om een mislukte worp opnieuw te doen, de tweede uitslag is definitief. Gebruik je dat lotspunt niet dan gaat 

het gewoon mee naar het volgende avontuur. 
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Bazaarbezoek 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Worp Welke tent wandel je binnen Wat is hier te krijgen 

1 
Biertent: Je stapt een bruisende gelegenheid 

binnen gevuld met een luidruchtige horde 

boerenknechten 

Je kunt hier huurlingen (krijgsmannen) 

werven 

2 

Smidse: De vonken spatten ervan af, je loopt 

binnen bij een verplaatsbare smidse. 

 

Allerhande handwapens en pantsers 

3 Handelaar: De volgepakte wagen van een 

handelaar in van alles en nog wat 

Alle soorten wapens, gereedschap en 

toverdrankjes 

4 

Heksenkar: Bijna verdwalend tussen de 

neerhangende draperieën kom je bij een 

geheimzinnig figuur, gehuld in een ruim vallende 

mantel die toverdranken zegt te kunnen brouwen 

 

Toverdranken, eventueel zelf te brouwen 

met behulp van de ingrediënten die je zelf 

meegebracht hebt uit je avonturen. Zie tabel 

voor “dranken brouwen”. Je kunt hier ook 

een ingrediënt kopen (75 goudstukken) en 

onder begeleiding van de heks een drankje 

brouwen (50 goudstukken) 

5 

Heler: Je stapt binnen in een etherische omgeving, 

de lucht is gevuld met allerlei exotische aroma’s, 

tussen de geurige dampen zit in lotushouding een 

man die beweert dat hij over helende krachten 

beschikt. 

Genezing van ziektes, vergiftigingen, 

verwondingen en blessures. Kosten: 100 

goudstukken, behalve als bij het ontstaan 

van de klacht een andere prijs genoemd 

wordt 

6 Je komt de marktmeester tegen die je vriendelijk de weg wijst: je mag zelf weten welke tent je 

bezoekt 
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Carrière maken: 
 

Als helden een niveau stijgen, zal in de stad een beloning worden toegekend, bovendien wordt de held steeds 

vermaarder, in allerlei etablissementen worden verhalen verteld en liederen gezongen over de heldendaden van je 

personage, die daardoor in staat is om krijgsmannen te werven om hem bij te staan. Als je held onvoldoende 

krijgservaring heeft, zal geen boerenknecht het aandurven zich bij hem aan te sluiten op zoek naar avontuur.   

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wapendrager: 
 

Een wapendrager heeft als functie dat hij altijd het juiste wapen (of toverdrankje, of gereedschap) voor je tevoorschijn 

haalt, als je keuze hebt uit meer dan één wapen, zonder dat dit een beurt kost. Hij zorgt bovendien voor het onderhoud 

aan je wapens, en deze zijn dan ook niet meer onderhevig aan roest of andere slijtage. Als deze of gene het op je 

wapen voorzien heeft zal je wapendrager dat kunnen voorkomen.  

Hij loopt altijd ná jouw held en automatisch zoveel stappen als je zelf doet. Monsters vinden hem te klein om serieus 

te nemen en vallen hem derhalve ook niet aan. 

 

Banierdrager: 
 

De banierdrager vergezelt je held ter meerdere eer en glorie. Hij loopt altijd ná jouw held en evenveel passen. Hij 

wordt door de monsters niet voor vol aangezien en wordt dan ook niet aangevallen. Hij verschaft je tussen de 

avonturen gratis toegang tot de stad en zorgt voor een warm onthaal (via de Gouden Poort) in het paleis. Je kunt, 

vanwege je connecties aan het hof, niet meer in de gevangenis gegooid worden (stadbelevenissen 12, 52 en 64 zijn 

niet meer op jouw held van toepassing) 

 

Opdrachten 
vervuld 

Titel Beloning Volgelingen Morcar 

0-2 avonturen Nieuweling 200 goudstukken huurling 1 extra monster 

3-5 avonturen Vechter 300 goudstukken huurling 2 extra monsters 

6-9 avonturen Veteraan 400 goudstukken 2 huurlingen 3 extra monsters 

10-14 avonturen Ridder 500 goudstukken 
2 huurlingen +       

1 wapendrager 
5 extra monsters 

15-19 avonturen Elite  500 goudstukken 
2 huurlingen +       

1 banierdrager 
7 extra monsters 

20+ avonturen Legende 500 goudstukken 

2 huurlingen +       

1 wapendrager +    

1 banierdrager 

9 extra monsters 
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Heldenacademie: 
 

      
 
De koning heeft een academie in het leven geroepen om zijn helden optimaal voor te bereiden op de zware opdrachten 

die hun nog te wachten staan. De helden kunnen allerhande cursussen volgen die hun lichamelijke en geestelijke 

eigenschappen aanscherpen. Het aantal jonge ingezetenen dat interesse heeft in deze cursussen is zo groot dat er een 

flinke som gelds moet worden neergeteld om mee te mogen doen.  

Het volgen van al deze lessen en trainingen is een tijdrovende klus en kan derhalve maar eenmaal per 5 avonturen 

gedaan worden. Het verwerven van extra intelligentiepunten levert magiërs meer spreuken op (1 spreuk per 

intelligentiepunt) of wonderen (mannen van de kerk). Het nut van extra lichaamspunten behoeft geen nadere uitleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Held Prijs Effect 

Krijger 

1000 goud Permanent 1 lichaamspunt extra 

3000 goud Permanent 1 intelligentiepunt extra 

Avonturier 

2000 goud 

Permanent 1 lichaamspunt extra 

 

2000 goud 

Permanent 1 intelligentiepunt extra 

 

Magiër en priester 

3000 goud Permanent 1 lichaamspunt extra 

1000 goud Permanent 1 intelligentiepunt extra 
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 Wat overkomt je in de stad, Stadstabel  

Worp Beschrijving 

11 

Oude bekende 

Terwijl je door de stad struint, kom je een oude bekende tegen uit de tijd dat jullie nog samen over 

avonturen slechts droomden. Na een copieus diner overgoten met de nodige glazen wijn trekt hij, 

sentimenteel geworden, zijn tot op de draad versleten plunjebaal tevoorschijn en haalt daaruit een 

stuk bepantsering dat hij je in de handen drukt: zijn eigen avonturen zijn ten einde. Het lot bepaalt 

wat hij je geeft (helm, schild of polsbeschermer) 

12 

Problemen met de prinsemarij 

Je hebt te diep in het glaasje gekeken en raakt betrokken bij een ruzie, als de stadswachten de 

ruziezoekers tot bedaren proberen te krijgen, beschimp je ze en gooit daarna je maaginhoud over 

de laarzen van de dichtstbijzijnde diender. Dat komt je op een boete te staan van 50 goudstukken, 

bovendien moet je je wapen inleveren. Heb je meer dan één wapen, dan beslist het lot. 

 

13 

Beloning 

De burgemeester schenkt de helden 200 goudstukken per persoon als dank voor hun 

onverschrokken en niet-aflatende inzet in Koninklijke dienst. 

14 

Diefstal 

Afgeleid door het stadsrumoer merkt je held te laat dat een doortrapte dief hem van achteren 

besluipt. Pas bij terugkeer in de herberg ontdek je dat één van je schriftrollen is verdwenen. Het lot 

bepaalt welke. Heb je geen schriftrollen, dan heeft de dief misgetast en heeft hij je 

boodschappenlijstje te pakken. 

 

15 

Eerbetoon  

Toevallig zit tijdens de maaltijd een sjeik te dineren aan een tafel naast de jouwe. Als hij je hoort 

vertellen over het laatste avontuur is hij diep onder de indruk en hij geeft zijn karavaanmeester 

opdracht je een grootmoedig geschenk te overhandigen. Dankbaar en onder de indruk constateer je 

dat het gaat om een magisch artefact (het lot bepaalt welk) 

16 

Duel 

Een echtgenoot vermoedt dat je zijn gade hebt verleid en daagt je uit tot een duel om zijn verloren 

eer te herstellen. Je ziet geen andere mogelijkheid dan je te verdedigen en je weet te overwinnen. 

Het komt je echter wel op een vervelende armwond te staan die slechts door op de bazaar een heler 

te bezoeken, kan worden genezen. De verzorging door de heler kost je 30 goudstukken. Lukt het je 

niet om je te laten helen dan zal je het volgende avontuur door een bloedvergiftiging 1 

lichaamspunt minder hebben. 
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21 

Rondtrekkende handelaar 

Terwijl je de ongeplaveide straat oversteekt, kom je een handelaar tegen die met zijn wagen in 

een moddergat is blijven steken. Je biedt hem uiteraard belangeloos je hulp aan en met 

gezamenlijke krachten lukt het jullie om de wagen weer los te krijgen. De koopman wil je, 

ondanks je protesten, belonen voor je inzet en biedt zijn waar aan met een korting van 50%.  

22 

Grootmoedige geste 

Hopend dat je zelf nooit zo zult eindigen schenk je een kreupele bedelaar met een deftig 

gebaar 20 goudstukken . 

 

23 

Geluksspel 1 

Het is bijna niet te geloven maar je held heeft een echte geluksdag! Je wint 200 goudstukken 

bij het pokeren. 

24 
Geluksspel 2 

Je kunt je wel voor je kop slaan, zoveel pech: je verliest bij het pokeren 50 goudstukken 

25 

Geluksspel 3 

Je hebt een goede dag vandaag, je wint 100 goudstukken bij het dobbelen. 

 

26 

Verwonding 

Een slecht geheelde verwonding, opgelopen tijdens je laatste avontuur, breekt weer open. 

Gooi 2 gevechtsdobbelstenen. Elke schedel kost je voor het komende avontuur een 

lichaamspunt. Een heler zou je nog kunnen helpen, de kosten bedragen 50 goudstukken. Je 

kunt een heler vinden op de bazaar. 

31 

Gandalf 

De magiër Gandalf is in de stad. De helden met toverkwaliteiten maken gebruik van dit 

buitenkansje en spreken met de grote tovenaar af om hun kennis te vergroten. Het volgende 

avontuur mogen ze 3 bezweringen uit één serie kiezen, die ze helaas daarna weer vergeten: 

zoveel kennis is niet vast te houden! 

 

32 

Gevarentoelage 

Na de gruwelijke dood van enkele krijgsmannen eisen de overgebleven huurlingen een 

salarisverhoging van 20 goudstukken per avontuur. Gaan de helden hier niet op in dan 

verlaten de huurlingen gedesillusioneerd hun dienstverband en keren terug naar hun hoeve. 
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33 

Hinderlaag 

Het is louter aan het moedige ingrijpen van een groepje boerenknechten te danken dat een 

zorgvuldig geplande moordaanslag op één van de helden mislukt. Tijdens een aansluitend 

biertje besluit één van hen zich bij de held aan te sluiten die deze worp gedaan heeft. Hij blijkt 

enige wapenvaardigheid te hebben opgedaan en is zo gretig dat hij afziet van het gebruikelijke 

aanvangshonorarium. Welke krijgsman de held meekrijgt wordt bepaald door het lot. 

 

34 

Ontslag 

Één van de huurlingen besluit het voor gezien te houden, al dat vechten. Hij neemt ontslag en 

besluit zich voortaan aan het landleven te wijden. Een vrolijk deuntje fluitend vertrekt hij. 

35 

Wedstrijd 

Je held krijgt lucht van een prijskamp in het messenwerpen.  Overtuigd van zijn kunnen, 

schrijft hij zich in en zowaar: hij behaalt de 2
de

 plaats. Hij wordt beloond door de smid die 

hem een wapen aanbiedt ter waarde van ten hoogste 250 goudstukken. 

36 

Ziek! 

Je wordt onverwacht ziek. Slechts door een heler te bezoeken kun je voorkomen dat je het 

volgende avontuur verzwakt en daardoor met één gevechtsdobbelsteen minder kan strijden. 

De heler is te vinden op de bazaar en vraagt 80 goudstukken voor zijn inzet. 

 

41 

Tactische bespiegelingen 

De helden worden in de raadszaal genood om daar van een toevallig passerende generaal wat 

tactische aanwijzingen te krijgen. Alle krijgers en avonturiers in het gezelschap ontvangen 

voor het komende avontuur 2 gevechtskaarten, terwijl de Slechte niets krijgt. 

42 

Tegenspoed 

Een vierspan raast door de nauwe straten van de stad en het lukt je ternauwernood om weg te 

springen teneinde een ongeluk te voorkomen. Struikelend weet je je in veiligheid te brengen, 

maar je komt daarbij onzacht ten val. Je breekt daarbij geen botten, maar wel een fiool gevuld 

met toverdrank. Welke toverdrank je verliest wordt bepaald door het lot. 

43 

Vreemde ontmoeting 

In een donker steegje kom je een zonderling figuur tegen gehuld in verschoten reiskleding. 

Hij biedt je een fiool aan. Je mag een kaart van de toverdrankenstapel pakken. 
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44 

Roof 

De stadswacht wordt in beslag genomen door een serie inbraken. Als ze het nieuws horen 

besluiten de helden hun bezittingen te controleren om tot hun schrik vast te stellen dat ze 

allemaal 200 goudstukken missen. En dat terwijl ze het goud in hun slaapkamer hadden verstopt 

en erbovenop sliepen.   

45 

Verrassende vondst 

Als je in de kloosterbibliotheek oude geschriften bestudeert om je kennis uit te breiden, kom je 

toevallig een verstoft perkament tegen dat lang geleden achter een plank van dit regaal gegleden 

moet zijn. Tot je grote vreugde blijkt het te gaan om een schriftrol. Je mag je een schriftrol eigen 

maken, het lot bepaalt welke. 

 

46 

Wapengekletter 

De Slechte kan maar matig tegen zijn verlies en zint op wraak. Om het de helden betaald te 

kunnen zetten, bereidt hij zich beter voor. Dit resulteert in 3 gevechtskaarten extra voor het 

volgende avontuur ten gunste van De Slechte. 

51 

Kloppartij 

Bij een uit de hand gelopen caféruzie krijg je onbedoeld een barkruk tegen je hoofd. De nu 

tandeloze schuldige biedt je ter compensatie een flesje met genezende toverdrank aan (2LP) 

 

52 

Belasting 

De stad heeft een slecht jaar achter de rug en men besluit om extra belasting te heffen. De  

Koninklijke belastinginners doorzoeken alle huizen en herbergen en vorderen van eenieder 20% 

van hun vermogen. 

53 
Tombola 

De aankoop van een tombolalot levert je held de hoofdprijs, te weten 50 goudstukken, op. 

54 

Overval 

Als je held ’s nachts terugkomt van een bezoek aan een goochelaarsbijeenkomst, wordt hij 

brutaal overvallen door een aantal rabauwen. Hoewel jij je uit alle macht teweer stelt, lukt het de 

schavuiten toch om je van een kostbaar wapen te ontdoen. Welk wapen wordt beslist door het 

Lot. 

55 

Onverhoopt erfstuk 

Een oud moedertje heeft vernomen van de aanwezigheid van een aantal helden in de stad en 

overhandigt je de uitrusting van haar zoon die in de strijd tegen de orks gevallen is. Je krijgt 2 

stukken uitrusting, die per stuk niet duurder mogen zijn dan 250 goudstukken. Het lot bepaalt 

welke. 

 



 102 

 

  

56 

Bitter verlies 

De Slechte zint op wraak na zijn vorige nederlaag. Hij mobiliseert extra troepen om de helden 

beter te kunnen bestrijden. Zijn spionnen hebben hem kond gedaan over de volgende opdracht 

van de helden en hij stuurt 1d6 extra monsters tegen de helden in de strijd.  

 

61 

Vergelding 

Orks hebben een dorp in de onmiddellijke nabijheid van de stad geplunderd en platgebrand. Één 

van de overlevenden is al zijn familie kwijt en hij biedt uit wraak kosteloos zijn diensten aan je 

held aan als huurling. 

62 

Slijtage 

Één van je uitrustingsstukken is bij het laatste avontuur zodanig beschadigd geraakt dat hij 

slechts na een reparatie door de smid weer te gebruiken zal zijn. Kosten: de halve nieuwwaarde. 

Op de bazaar is een smid te vinden met voldoende kennis om de reparatie uit te voeren. 

 

63 

Eerzuchtig 

Een jonge boerenknecht is zo enthousiast na het horen van je avonturen dat hij ter plekke besluit 

zich als huurling aan te sluiten bij jullie gezelschap, zonder daar zijn aanvangssalaris voor op te 

eisen. 

64 

Hebzucht 

Een senator ziet met jalousie dat je held allerlei bijzonder gerei bezit en hij dwingt je om hem 

een artefact cadeau te doen, het alternatief is dat je in een oubliëtte verdwijnt, aangezien de 

senator de scepter zwaait over alle strafinrichtingen in de stad.  

 

65 

Weddenschap 

Je held heeft er kennelijk oog voor: hij heeft op de juiste haan zijn goud gezet en gaat 50 

goudstukken rijker zijns weegs. 

66 

Beschonken 

Het is slechts aan een hulpvaardige voorbijganger te danken dat je dronkenschap en het 

onontkoombare einde in de goot, geen zwaardere consequenties heeft dan het verlies van één je 

wapens. Welk wapen, wordt beslist door het lot. 
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Dranken brouwen 
 

Je kunt dranken doorgaans het best brouwen als je in de stad bent, je kunt daar worden bijgestaan door een alchimist 

of een heks, mensen die ruim ervaring hebben met het brouwen van allerhande drankjes. Er zijn tijdens avonturen 

natuurlijk wel momenten dat je zou willen dat je een toverdrank (bv geneeskrachtige toverdrank) tot je beschikking 

had en als je voldoende ingrediënten hebt verzameld kun je een poging wagen. Je hebt dan een alchimistenset of een 

alchimistentafel nodig om mee te werken. Dit geldt niet voor de Tempelier, zijn kennis is voldoende om zonder 

apparatuur  een toverdrank te bereiden, hij heeft dan natuurlijk wel de ingrediënten nodig. Meer informatie staat op de 

tempelierkaart.  

Als je een drank wil brouwen moet je alle gebruikte ingrediënten van je lijst wegstrepen en gevechtsdobbelstenen 

gooien zoveel als je intelligentiepunten hebt en consulteer dan onderstaande tabel: 

Om de drank te brouwen moet de held experimenteren met de ingrediënten. Hij gooit 2d10 waarna Morcar hem 

voorleest wat de gevolgen van zijn worp zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Experimenteertabel (tijdens de avonturen) 

Worp Gebeurtenis 

01-40 
Tevreden kijk je naar het borrelende brouwsel, het goedje komt aardig overeen met wat je 

verwacht had en je kunt een fiool vullen met de toverdrank die je voor ogen had. 

41-45 
Op het moment dat je enkele bestanddelen in een schedel met een vijzel bewerkt komen er 

medicamenteuze dampen vrij die op je inwerken, het bedoelde drankje heeft ogenblikkelijk het 

effect dat je probeerde te bereiken.  

46-50 
Eureka! Je brouwt voldoende om meteen twee fiooltjes te kunnen vullen. Deel het teveel met één 

van je kameraden. 

51-55 
Verdorie, in welke volgorde moest je de ingrediënten ook weer in de ketel doen? Doorsta een 

intelligentietest terwijl je je geheugen pijnigt. Slaag je dan gaat alles goed (01-40), faal je dan 

verwordt het brouwsel tot een taaie pasta, hooguit geschikt als schoenpoets. 

56-60 

Bezit je een bewaargordel dan geldt (01-40), zo niet dan is één van je ingrediënten niet zo vers 

meer en tijdens het brouwen van je drank valt je op dat het goedje een vreemde kleur krijgt. Je 

neemt geen risico en giet het geheel in een blikken emmer die vervolgens met een verontruste 

gesis in een glimmende klomp metaal verandert. 

61-70 
Het brouwen lukt alleen als je een brouwersopleiding genoten hebt in de stad, heb je geen 

diploma dan verzand je in je pogingen. Gooi nogmaals op deze tabel. 

71-75 
Oh nee…heb je nu toch iets fout gedaan? Niet de beoogde toverdrank bevindt zich in de ketel, 

maar iets heel anders. Trek een kaart uit de stapel toverdranken, als je dan toch de bedoelde 

toverdrank treft moet je uiteraard opnieuw een kaart trekken. 

76-80 
Krijg nou het heen en weder! Geheel toevallig en onnavolgbaar heb je iets gebrouwen dat van je 

gewone ketel een brok puur goud maakt ter waarde van 200 goudstukken. Als je je nou maar kon 

herinneren hoe je dat precies klaar gespeeld had… 

81-85 
Potverpillepap! Iets is fout gegaan. Je herkent het goedje evenwel als een giftige pasta die je over 

5 pijlen of kruisboogpijlen kunt verdelen. Als je daarmee treft doen ze een extra punt schade. 

86-90 
Sapristi! Daar gaat iets mis. Nadere bestudering leert je dat je een licht explosieve stof hebt 

gefabriceerd die je over 5 pijlen of kruisboogpijlen kan verdelen en die het geraakte monster 2 

extra punten schade zullen doen. 

91-95 
Ai, dat lijkt nergens op. Het enige dat er op zit is je fiool maar weer leeggieten en hopen dat het 

de volgende keer beter lukt 

96-100 

Sloddervos! Je hebt niet goed opgelet en de ingrediënten lukraak bij elkaar gegooid en het vuur te 

hoog opgestookt resulterend in een oorverdovende klap. Als het stof is neergedwarreld merk je 

dat je onder de resten van een volledig verwoeste alchimistentafel ligt. Lever 1LP in en doorsta 

een krachtproef om onder de resten van de tafel uit te kunnen kruipen. 
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In de stad werkt het brouwen van dranken anders: je neemt de op je avonturen gevonden ingrediënten mee naar de 

bazaar, naar de tent van de heks en daar kun je samen met haar een toverdrank proberen te brouwen. 

Afhankelijk van de hoeveelheid ingrediënten die je gebruikt kun je sterkere of minder sterke toverdranken 

samenstellen.  

 

- 2 ingrediënten: Gifonderdrukker en alle dranken die niet direct van invloed zijn op aanval, verdediging en           

lichaamspunten. 

- 3 ingrediënten: Geneeskrachtige toverdrank (2LP)  en dranken die directe invloed hebben op aanval en 

verdediging. 

- 4 ingrediënten: Geneeskrachtige toverdrank (4LP) en tegengif. 

- 5 ingrediënten: Levenselixer 

 

Gifonderdrukker kan de nadelige werking van een vergiftiging of ziekte gedurende het avontuur tegenhouden, maar in 

de stad dient een heler gezocht te worden die je probleem echt kan verwijderen. 

Tegengif zorgt dat het gif dan wel de ziekte daadwerkelijk geneutraliseerd worden, verloren intelligentiepunten 

worden zelfs weer hersteld. 

Levenselixer kan een held weer tot leven brengen, ook als hij een aantal beurten geleden gesneuveld is. Het moet wel 

binnen dat avontuur gebeuren of, op zijn laatst, tijdens het bezoek aan de stad ná het avontuur (als de helden de moeite 

hebben genomen om het lichaam van hun gesneuvelde kameraad helemaal mee te zeulen) 

 

 
 

 

 

  

Worp Dranken brouwen in de stad 

Geen schedels 

Er gaat iets vreselijk fout. De lukraak bij elkaar gegooide ingrediënten hadden kennelijk met 

iets meer zorg samengevoegd moeten worden: het mengsel ontploft met een indrukwekkende 

knal en dat levert je 1 punt schade op. Bovendien heb je een gezonde afkeer ontwikkeld voor 

het zelf brouwen van toverdranken en je moet als je opnieuw een poging waagt 1 dobbelsteen 

minder gooien dan je intelligentieniveau.  

1 schedel 
Hoewel het brouwsel pruttelt dat het een aard heeft is het resultaat een drabbige vloeistof waar 

niemand een slok van durft te nemen (overigens terecht) 

2 schedels 
Het pakt een beetje anders uit dan je gedacht had, gooi eenmaal op de tabel van de alchimist 

om te zien wat voor drankje je per ongeluk bereid hebt. 

3 schedels Dat pakt goed uit, dit is precies het drankje dat je wilde vervaardigen 

4 schedels 
Zeer goed gedaan, in jou huist kennelijk een getalenteerd alchimist; je gaat zo handig met de 

ingrediënten om, dat je twee fiolen kan vullen met de hoeveelheid toverdrank die je 

gebrouwen hebt. 
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Vallenkunde 
 

Een held kan zoeken naar vallen als er geen monsters in dezelfde kamer of gang zijn. Morcar moet dan alle vallen 

zichtbaar maken, voor zover niet in strijd met de tekst van het avontuur of de eigenschappen van de val. Zo kunnen 

magische vallen en hinderlagen natuurlijk niet worden gevonden.  

 

De dwerg heeft speciale talenten als het om vallen gaat, voortkomend uit zijn ervaringen in de mijnbouw: hij kan bijna 

alle vallen, als ze ontdekt zijn onschadelijk maken of zelfs verwijderen. 

Een ontdekte gewone putval kan door de dwerg opgeruimd worden, hij moet dan naast de val gaan staan en deze bij 

wijze van actie verwijderen, een “val der duisternis” is niet op te ruimen, een gevonden speerval is automatisch 

onschadelijk. 

Ook een held met een gereedschapsbuidel kan proberen een ontdekte val op te ruimen, hij moet er dan net als de 

dwerg naast staan en dient dan bovendien een handigheidtest te doorstaan. Faalt hij dan gaat de val af ten koste van 

een lichaamspunt (LP). De beurt daarna kan hij uit de val klimmen en die alsnog opgeruimd verklaren. 

 

 
Eenvoudige vallen 

 
Putval. 

Als een held op een putval komt wijkt de grond onder zijn voeten en stort hij een kleine twee 

meter naar beneden. Zijn beurt is ogenblikkelijk afgelopen, hij mag geen enkele actie meer 

ondernemen. De volgende beurt kan hij ten koste van 4 punten aftrek van zijn bewegingsworp de 

val verlaten en het avontuur voortzetten. Zolang hij in de val staat gelden de regels voor 

ongunstige positie voor de held en gunstige positie voor monster die hem aanvallen. 

 

 

         

       

Val der duisternis. 
Werkt in principe hetzelfde als een putval, maar is 10 meter diep: Het kost de held die hem laat 

afgaan 2 LP, als hij pantser heeft kost het hem een lichaamspunt extra. Uit de val klimmen kost 6 

bewegingspunten. De val is zo diep dat een held niet kan aanvallen maar ook niet aangevallen kan 

worden terwijl hij op de bodem staat, bovendien kan hij niet onschadelijk gemaakt worden. 

 

 

 

 

Lelie. 
Dit is een val met op de bodem 1 of meer scherpe staken waaraan de held zich kan verwonden. 

Een val in deze put kost 2 LP. Als de held bepantsering draagt kan deze de schade beperken 

volgens de regels die op het betreffende kaartje staan. 

 

 

  

 
Speerval. 

Uit de muur of de vloer schiet een aantal speren. De held die de val heeft doen afgaan kan nog 

proberen, middels een handigheidtest, de projectielen te ontwijken. Lukt dit niet dan kost dit 

duivelse mechaniek hem 1 LP. Als een speerval ontdekt wordt is hij automatisch onschadelijk 

gemaakt. 
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Valbijl. 
Als een held deze val doet afgaan komt er uit het plafond een zware bijl naar beneden die 3 vakjes 

bestrijkt. De val gaat af als een held het vakje met het zwarte bijlsymbool betreedt. De held op dat 

vakje en de helden op de, volgens de plattegrond, lichte bijlsymbolen worden aangevallen met 2 

WD waartegen de helden wel gewoon mogen verdedigen. De bijl blijft als een soort slinger heen 

en weer bewegen en kan als er helden passeren nog steeds schade veroorzaken. Wil een held deze       

vakjes passeren dan moet hij een handigheidtest doen. Faalt hij dan wordt hij opnieuw aangevallen 

door de valbijl met 2WD waartegen geen verdediging mogelijk is. 

 
 

Sikkelval. 
Als een held deze val doet afgaan schiet er uit de bodem, een wand of het plafond een grote sikkel 

tevoorschijn die deze held en eventuele helden op andere aangemerkte vakjes aanvalt met 2WD. 

Een handigheidtest kan schade voorkomen, verdedigen is niet mogelijk. Net als bij de valbijl blijft 

de sikkelval actief en kan alleen met behulp van een gereedschapsbuidel of het specifieke talent 

van de dwerg onschadelijk gemaakt worden. Als een held deze vakjes toch wil passeren zal hij een 

handigheidtest moeten ondergaan, faalt de held dan volgt opnieuw een aanval met 2WD. 

 

 

Instortingsval. 
Als een held dit vakje passeert moet hij ogenblikkelijk kiezen om vooruit of achteruit te duiken. 

Kan hij niet weg dan wordt hij bedolven onder de neerstortende rotsblokken en is dood. Op het 

bewuste vakje komt een instortingsmarker te liggen en dat vakje is daarna niet meer te passeren. 

De instorting kan niet worden opgeruimd, zelfs niet door de dwerg. Het wegduiken, kan niet 

voorkomen dat de held die de val doet afgaan wordt aangevallen met 3WD waartegen geen 

verdediging mogelijk is. 

 

 

Valhek. 
Als een held deze val doet afgaan worden alle deuren in de betreffende kamer afgesloten met een 

valhek. Slechts een geslaagde krachtproef kan een deur tijdelijk open maken, daarna valt het hek 

weer naar beneden. Een monster kan deze val ook zelf in werking stellen. De val berokkent geen 

schade. 

 

 

 

Hinderlaag. 
Deze val functioneert als een dwalend monster, zo gauw een held dit vakje passeert springen zich 

in schaduwen schuilhoudende monsters tevoorschijn om de helden aan te vallen. Deze val kan niet 

door onderzoek ontdekt worden en gaat maar 1 keer af. 
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Magische vallen 
 

 Magische vallen kunnen niet gevonden worden door er naar te zoeken. 

 

Orkaanval. 
Als een held deze val laat afgaan worden hij en alle helden die in deze gang of kamer staan in een 

willekeurige richting d6+4 vakjes weggeslingerd.  

Het raken van obstakels kost de betrokkene een lichaamspunt.  

Deze val kan alleen bestreden worden met een passende luchtbezwering (bv storm) 

 

 

 

Vuurval. 
Als een held op het vakje met dit symbool komt legt Morcar dat symbool in die kamer of gang. Als 

de helden geweest zijn ontbrandt de vuurval en veroorzaakt schade in een cirkel van 5 vakjes 

rondom de vuurval zelf. Helden kunnen zich verdedigen, maar pantser heeft geen nut. De helden 

worden aangevallen met 3WD. Omdat het vuur zich ook om bochten kan slingeren worden ook 

helden die binnen het bereik maar buiten de kamer of gang staan aangevallen.  

Door de hitte zakt de bruikbaarheid van pantsers met 1d6+2 punten.  

                              Onschadelijk maken kan alleen met een water of ijsspreuk. 

 

 

Teleportatieval 
Magische gebeurtenis – als een held het vakje "A", "C" of "E" (enz.) betreedt, wordt hij zal 

geteleporteerd naar vakje "B", "D" of "F" (enz.) De beurt van de held eindigt onmiddellijk, want hij 

is gedesoriënteerd. Deze val werkt eenmalig en maar één kant op.  

Deze val kan niet onschadelijk gemaakt worden. 

  

 

 

IJsval. 
Betreedt een held een vakje met dit symbool dan veranderen dat vakje en alle aangrenzende in ijs. 

Bewegen op die vakjes is moeilijker, voor elk betreden vakje in het verijsde gebied moet een 

handigheidtest gehaald worden. Faalt de held of het monster dan is hij de hele beurt bezig om zijn 

evenwicht te hervinden en kan niets anders doen. Wordt hij aangevallen dan vecht hij als in een 

nadelige positie, als hij de test doorstaat kan hij gewoon aanvallen en verdedigen.  

 

Het bovenste symbool stelt de val voor, het onderste wordt op de bevroren vakjes gelegd 

Deze val kan alleen onschadelijk gemaakt worden met een vuurbezwering.  

De ijsmagiër heeft uiteraard geen last van de effecten van deze val. 

 

 

 

 

Spreukval. 
Als een held op dit vakje terecht komt treedt ogenblikkelijk een spreuk in werking, zoals bij het 

avontuur omschreven. De enige manier om de werking van deze val tegen te gaan is door middel 

van een ontzwering 
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Vergif 
 

Een held kan een vergiftiging oplopen bijvoorbeeld door bepaalde vallen of monsters. 

De aard van de vergiftiging bepaald wat de eventuele negatieve gevolgen zijn voor de held. Elke keer als de held aan 

de beurt is moet hij een gevechtsdobbelsteen gooien om te zien wat het gif teweeg brengt. 

Hieronder staan de bekendste gifstoffen van de antieke wereld:  

 

Verlammingsgif  
De held is het gevoel dat zijn lichaam is gevoelloos en zijn bewegingsvrijheid is fors beperkt. 

 

Werp 1 Witte Dobbelsteen 

Schedel Het gif heeft een belemmerend effect op de held en maakt hem traag. Tot zijn volgende beurt heeft 

de held te lijden van hem de volgende beperkingen: Alle tests zijn verzwaard, alle gevechten tellen 

als in “nadelige positie”, zijn worp voor het lopen wordt gehalveerd.  

Helden schild De held kan zich deze ronde normaal bewegen, maar het gif blijft in zijn lichaam. 

Monster schild Het gif verliest zijn werking. 

 

Schadegif 
Het lichaam van de held wordt langzamerhand te gronde gericht door dit gif 

 

Werp 1 Witte Dobbelsteen 

Schedel Het gif geeft de held ondraaglijk veel pijn, hij verliest een lichaamspunt 

Helden schild De held heeft deze ronde geen last van het gif, maar het blijft in zijn lichaam op de loer liggen. 

Monster schild Het lichaam van de held weet het gif te neutraliseren. 

 

Hallucinatiegif 
De held wordt door wanen tot krankzinnigheid gedreven 

 

Werp 1 Witte Dobbelsteen 

Schedel Doorsta een intelligentietest. Faal je dan waan je je omringt door vijanden en valt de dichtstbijzijnde 

held of huurling aan met het wapen dat je op dat moment voert. Draag je een schietwapen dan benut 

je dat op het moment dat je je “vijand” kan treffen. 

Helden schild Je doorziet de hallucinaties voor wat ze zijn: niet echt en je kan je beurt gewoon voortzetten. 

Monster schild Je lichaam is in staat het gif te neutraliseren. 

 

Zenuwgif 
Het gif tast je zenuwstelsel aan en je concentratie en intelligentie staan onder druk 

 

Werp 1 Witte Dobbelsteen 

Schedel De held verliest een IntelligentiePunt. Bovendien zijn alle intelligentietests deze ronde verzwaard. 

Helden schild Je weet je concentratie te behouden maar het gif blijft in je lichaam zitten. 

Monster schild Je lichaam weet het gif te neutraliseren 

 

Alle soorten gif kunnen uiteraard ook geneutraliseerd worden door tegengif te gebruiken. 

 

 

Tegengif 

Deze toverdrank stopt alle 

schade die je door een 

vergiftiging kan oplopen. Als je 

deze ampul leegdrinkt direct na 

vergiftigd te zijn, dan ontloop je 

ook de eerst toegediende schade. 

Waarde: 75 Goudstukken 
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Monsters 
 

In Morcar’s beurt vallen de monsters aan. Elk soort monster heeft zijn eigen mogelijkheden. In de tabel staat 

aangegeven wat de monsters kunnen en met welke gevechtsdobbelstenen ze gooien. 

W = wit of rood (zelfde hoeveelheid schedels en schilden) 

B = blauw 

Z = zwart 

G = groen 

Aanv = aanval, Verd. = verdediging, LP = lichaamspunten, Int. = intelligentie, Te. = tempo, type is van belang bij 

sommige wapens, toverdrankjes en artefacten die een bijzondere uitwerking hebben bij bepaalde typen monsters. 

 
Naam  Aan

v. 

Verd

. 
LP Int. Te. Type  Ras  Speciale eigenschappen 

         

Banshee  3w 4b 1 3 4 Schim  Ondode  
Angstkreet, onstoffelijk, zwakte: 

artefact 

Bloedhond van 

Khorne 
3z 2b 2 1 9 Wolf  Demon  

Magieresistent, stompzinnig, 

groot. 

Chaos krijger 3w 4w 1/2 4 6 Chaosbarbaar Mens  
Diverse wapens, avonturen ná 

boek der opdrachten: 2lp. 

Cobrakrijger  4w 3w 3 5 8 Diermens  Reptiel  

Amfibisch, diverse wapens, 

bijtaanval(3) met 

verlammingsgif 

Daemonette  2z 3b 1 4 8 Sirene  Demon  
Verbijsterend, extra 

schaaraanval (3) 

Duisterelf  3w 3b 2 4 9 Duisterelf  Elf  Onbevreesd, diverse wapens. 

Duisterelf 

kruisboogschutter 
1w 3b 2 4 9 Duisterelf  Elf  Onbevreesd, repeteerkruisboog. 

Gedrocht  4w 4w 3 4 6 Waterspuwer Demon  Kan vliegen  

Geest  Spec  - - 0 4 Schim  Ondode  

Onstoffelijk. Een geest probeert 

door helden heen te gaan. Lukt 

dat dan moet de held een 

intelligentietest doorstaan. Falen 

kost 1IP, slaagt de held dan 

verdwijnt de geest. 

Ghoul  3w 3w 1 2 6 Lijkenpikker Mens  Vergiftiging: schadegif. 

Grauwe spin 2w 2b 1 1 8 Spin  
Geleed-

potige 

Web, klauteraar, sprongzeker, 

schadegif. 

Horror van 

Tzeentch 
2w 2b 2 5 5 Horror  Demon  

Spreukenwever, immuun voor 

vuur, chaosspreuken: vuurbal, 

storm, angst. 

Khorne berserker 4z 2b 4 3 6 Berserker  Demon  Magieresistent, waanzinnig 5. 

Kobold  2w 1w 1 1 10 Kobold  Groenhuid Diverse wapens 

Kobold fanaticus 4w 6w 1 1 2d6 Kobold  Groenhuid 

Staalpil, rondslag, beweging: 

even-> de Slechte beweegt, 

oneven-> de held beweegt, 

dubbel-> de kobold doodt 

zichzelf met zijn kogel. 

Kobold samurai 3z 3b 2 5 6 Kobold  Groenhuid  Katana, trots, onbevreesd. 

 

Minotaurus 5w 5w 5 4 5 Diermens  Beest  

Onbevreesd, pantserbrekend 2, 

robuust, diagonale aanval, 

diverse wapens. 
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Naam Aan Verd  LP I Te Type  Ras Speciale eigenschappen 

         

Monsterrat 4w 2b 1 1 10 Rat  Dier  
Stompzinnig, pantserbrekend, 

robuust, groot. 

Mummie 3w 4w 2 0 4 Mummie  Ondode  Vuurvatbaar. 

Nachtkobold 2w 1w 1 1 8 Kobold  Groenhuid  Berserker 6, diverse wapens. 

Nachtkobold 

nettengooier 
2w 1w 1 1 8 Kobold  Groenhuid  Berserker 6, net. 

Ninja kobold 2/3w 1w 2 1 10 Kobold  Groenhuid 

Dubbele aanval: shuriken 

(2w)en handwapen (3w), 

lichtvoetig.  

Oger 6w 4w 4 2 6 Oger  Halfreus  
Pantserbrekend 2, robuust, 

diagonaal aanvallen, knots. 

Ork 3w 2w 1 2 8 Ork  Groenhuid Diverse wapens 

Ork shaman 3w 2b 2 5 8 Ork  Groenhuid 
Orkspreuken: blinde woede en 

bliksemslag. 

Ratoger  spec 2z 6 1 6 Rat  Dier  

Gooi 1d6: zoveel dobbelstenen 

is de aanval, gooi 1d3: zoveel 

aanvallen. 

Reuzenrat 2w 1b 1 1 10 Rat  Dier  Flink. 

Reuzenschorpioen 4z 6b 4 1 5 Schorpioen  
Geleed-

potige 

Verlammingsgif, robuust, groot 

2, stompzinnig. Kruiper. 

Reuzenvleermuis  2w 1w 2 1 10 Vleermuis  Dier  Flink, vlieger, bloedzuiger. 

Schaduwweduwe  2w 2b 1 1 8 Spin  
Geleed-

potige 

Net, klauteraar, sprongzeker, 

schadegif. 

Schorpioen  1w 0 1 1 4 Schorpioen  
Geleed-

potige 

Schorpioengif. Tot het einde van 

het avontuur gooit de held 1wd 

minder bij alle gevechten. 

Kruiper  

Skaven 2w 2w 1 2 8 Rat  Dier  Diverse wapens, lichtvoetig. 

Skelet 2w 2w 1 0 6 Skelet  Ondode  Reikwijdte 2 (zeis) en diagonaal. 

Slang 2w 1b 1 1 4 Slang  Reptiel  Schadegif. Kruiper. Stompzinnig 

Snotling 1w 1w 1 1 10 Snotling  Groenhuid  Samenspannen. Stompzinnig. 

Spook  4w Spec. - 0 4 Schim  Ondode  

Onstoffelijk, maar gaat niet door 

muren omdat hij een aards 

wapen heeft. Diagonaal, zwakte: 

artefact. Gaat een held door het 

spook dan verdwijnt hij. Held 

moet intelligentietest doorstaan 

op straffe van -1IP bij falen. 

Squig 5w 3w 2 1 2d6 Paddenstoel  Plant  Sprongzeker. 

Trol 4w 3w 4 2 6 Trol  Halfreus  
Regeneratie, vuurvatbaar, 

braken 2, knots. 

Vampier 6z 4b 2 8 8 Vampier  Mens  
Bloedzuiger, vlieger, 

necromantische spreuken. 

Vloermonster  2w 6w 2 4 0 Weekdier  Dier  
4 aanvallen per beurt in 

willekeurige richting (d8) 

Wolf 4w 3b 2 2 9 Wolf  Dier  Groot 2. 

Zijdewever 3w 2b 1 1 8 Spin  
Geleed-

potige 

Net, klauteraar, sprongzeker, 

verlammingsgif. 

Zombie 2w 3w 1 0 4 Zombie  Ondode  
Diverse wapens, stompzinnig, 

vuur- en ijsvatbaar, laf. 

Zwarte ork 3z 2g 2 2 8 Ork  Groenhuid  Diverse wapens 
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Naam Aan Verd LP I Te Type Ras Speciale eigenschappen 

         

Zwarte paladijn 4z 6b 3 6 6 Chaosbarbaar  Mens  
Necromancer spreuken, kwade 

artefacten, angst inboezemen. 

Zwarte tarantula 4w 3b 2 2 7 Spin  
Geleed-

potige 

Net, klauteraar, sprongzeker, 

groot 2, schadegif. 
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Monstereigenschappen 
 

Amfibisch 

Het monster heeft geen bewegingsaftrek door water en geen last van vocht (bijv de waterspreuken van de tovenaar). 

 

Angstkreet 

Alle helden binnen de 8 vakjes rondom  moeten een intelligentietest doorstaan. Falen betekent dat de held ten prooi 

valt aan “Angst”. Hij mag niet naar de krijter toelopen. Helden met de eigenschap “Onbevreesd” hebben geen last van 

deze kreet. 

 

Berserker 

Een berserker valt zo woest aan dat zijn slagen slechts met de grootste moeite af te weren zijn. Een berserker vecht 

altijd alsof hij een voordelige positie heeft als hij aanvalt. Bevindt de held zich in een voordelige positie dan heffen de 

twee effecten elkaar op. Heeft de berserker al een voordelige positie dan is het effect cumulatief. 

 

Bijtaanval X: effect  

Het monster heeft door te bijten of te steken een extra aanval met een kracht van x witte dobbelstenen. Als de held 

minstens 1LP verliest bij deze aanval doet het bijkomende effect zich gevoelen. 

 

Bloedzuiger  
Als een monster met deze eigenschap schade berokkend dan krijgt hij per verloren LP van de held zelf 1LP terug. 

 

Braken X 

Werpt de Slechte bij een aanval door dit monster X of meer monsterschilden dan braakt het monster een stroom 

maagzuur, maden en meer van dat soort ongerechtigheden over de helden uit in plaats van aan te vallen. Alle 

gevechtsdobbelstenen die het monster mag werpen zijn automatisch raak, pantser helpt niet en alle schade wordt 

dubbel berekend. Het monster verliest zelf 1LP. 

 

<Element> resistent 

Het monster heeft een natuurlijke weerstand tegen aanvallen van het soort dat bij het element genoemd staat. Per 

verloren LP mag hij 1d6 gooien, een score van 4+ doet 1 schade teniet. 

 

<Element> vatbaar 

Het monster is vatbaar voor aanvallen waarbij <element> gebruikt wordt. Pantser wordt genegeerd en elk verlies van 

LP wordt verdubbeld. 

 

Flink 

Een monster met deze eigenschap kan de aanval van een held teniet doen met 1 monsterschild, ongeacht hoeveel 

schedels de held heeft gegooid. 

 

Gif  X 

Verliest een held een lichaamspunt in een gevecht tegen een monster met deze eigenschap dan heeft hij te lijden van 

het genoemde gif (zie giftabel) 

 

Grootte X 

Het wezen is groter dan 1 vakje en kan daardoor in alle richtingen aanvallen. 

 

Klauteraar  

Een klauteraar kan via de muren langs helden glippen. 

 

Kruiper  

Een kruiper kan niet springen. 

 

Laf  

Zo gauw het aantal monsters in een gevecht kleiner is dan het aantal helden moet de Slechte 1d6 gooien voor elk laf 

monster in deze ruimte. Is het aantal ogen hoger of gelijk aan het aantal monsters dan probeert het monster te 

vluchten. 
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Net  

Kan minstens 1 schedel niet verdedigd worden, dan is de held verstrikt geraakt in het net en hij verliest zijn 

bewegingsactie. Hij bevindt zich tijdens het gevecht in een nadelige positie zolang hij in het net gevangen is. Door 

middel van een verzwaarde krachtproef dan wel handigheidproef kan de held zich bevrijden. Andere helden kunnen 

helpen, als ze zelf niet gewebt zijn, door een normale kracht- of handigheidproef te doorstaan. 

 

Onbevreesd  

Het monster heeft geen last van angst. 

 

Onstoffelijk  

Het monster kan door muren heen lopen, hij kan niet door een muur heen aanvallen. 

 

Regeneratie  

Het monster bezit een grote mate van zelfheling. Werp aan het begin van de beurt van de Slechte een blauwe 

dobbelsteen voor elk lichaamspunt dat het monster kwijt is. Elk gegooid monsterschild geeft 1 LP terug. Schade door 

vuur kan niet geregenereerd worden. 

 

Robuust 

Het monster is zo groot en sterk dat de eerste schedel van een aanval die niet gepareerd wordt automatisch komt te 

vervallen. 

 

Schaar (X) 

Deze eigenschap geeft het monster een extra aanval per beurt met X wd. De kracht van de schaar is zo groot dat 

pantser bij deze aanval niet funktioneert. 

 

Samenspannen  

Twee of meer monsters bundelen hun krachten tegen een held. Ze vallen gelijktijdig aan en verdedigen samen en 

tellen hun gezamenlijke aanvals- en verdedigingsdobbelstenen bij elkaar. Samenspannen kan alleen tussen monsters 

van hetzelfde type. 

 

Spreukenwever  

Een monster met deze eigenschap kan 1 keer per 2 beurten een bezwering uitspreken die evenwel niet op de 

aflegstapel komt. 

 

Sprongzeker  

Kan zonder te testen over vallen of meubelstukken heenspringen. 

 

Stompzinnig  

Een stompzinnig  monster zal altijd de dichtstbijzijnde held aanvallen ongeacht de tactische consequenties. Zijn 

meedere helden even ver weg dan mag de Slechte alsnog kiezen. Een monster met stompzinnigheid zal zich nooit 

terugtrekken uit een gevecht of weglopen voor een vijand. Als hij beweegt zal hij altijd zijn volledige tempo gebruiken 

om naar de helden toe te lopen. De stompzinnigheid maakt immuun tegen angst. 

 

Verbijstering  

De verschijning werkt zo betoverend op één van de helden dat hij pas weer helder na kan denken als hij een 

intelligentietest doorstaat. Faalt hij dan zal hij proberen een vijand van het monster aan te vallen. De volgende beurt 

kan hij weer een test doen. Heeft hij eenmaal de test doorstaan dan zal hij niet opnieuw in de luren gelegd kunnen 

worden door dit monster. Heeft hij ontmoeting met een nieuw moster met dezelfde eigenschap dan moet hij wel 

opnieuw testen. 

 

Vlieger  

Monsters met vleugels kunnen zich over de andere modellen heen vliegen. 

 

Waanzin (X) 

Gooi aan het begin van je beurt 1d6. Is je worp hoger of gelijk aan X dan wordt het monster waanzinnig en raakt in 

een suicidale strijdroes. Hij verzuimt het om zich te verdedigen maar krijgt wel 1 extra aanval. Een monster dat 

waanzinnig is geworden is meteen “stompzinnig”. 
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Zwakte (uitrustingsstuk)  
Als een monster wordt aangevallen door een held die het bewuste uitrustingsstuk in bezit heeft dan verdedigt hij zich 

met verdedigingsdobbelstenen van 1 niveau lager, bijvoorbeeld witte ipv blauwe dobbelstenen.  
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Catacomben  
 

 
 

Catacomben zijn onderaardse kamers waarin vroeger de doden een laatste rustplaats kregen. De monsters misbruiken 

deze plekken met enige regelmaat voor hun eigen doeleinden zonder acht te slaan op het eigenlijke doel. 

Catacomben staan niet aangegeven op de plattegronden en kunnen alleen door middel van Lotskaarten of het 

doorzoeken van meubels gevonden worden. De helden stoten dan op een luik in de bodem die toegang verschaft tot 

een onderaardse kamer. Omdat de ruimte niet op de plattegrond aangegeven is kun je een ongebruikte kamer op het 

bord inrichten of een losse kamer zoals bij Warhammer Quest naast het bord leggen en inrichten al naar gelang het  

soort catacombe je gevonden hebt. Een catacombe heeft normaal gesproken geen deuren naar verdere kamers. 

 

Catacomben betreden  
 

Als de helden besluiten een catacombe te betreden moet eerst het hoogteverschil overwonnen worden. 
Is geen touw oid. voorhanden dan kan één van de helden de gok wagen en in de diepte springen met het risico dat hij 

gewond raakt. De springer gooit 2WD en verliest 1LP per schedel. Mochten andere helden ook willen springen dan 

lopen ze uiteraard hetzelfde risico. 

 

 

Heeft een van de helden een touw of, beter nog, een enterhaak bij zich dan gooit de eerste held die naar beneden gaat 

op de onderstaande tabel. 

 

Touwtabel  
  

D10 Gebeurtenis 

1-3 De held laat zich zonder problemen tot op de bodem zakken. 

4 
Verdorie, er is boven geen bevestigingspunt te vinden voor het touw, 2 helden moeten boven blijven en het 

touw vasthouden. 

5 Net voor je beneden bent breekt het touw. Je landing levert geen letsel op, maar de terugweg… 

6 
Net als je je gewicht toevertrouwd aan het touw breekt het. Je klettert op de bodem en verliest 1LP. Het 

touw is uiteraard niet meer te gebruiken. 

7 
Terwijl je naar beneden klautert valt een fiooltje met toverdrank uit je bepakking en valt op de bodem kapot. 

Je verliest 1 willekeurige toverdrank. 

8 
De afdaling verloopt zonder incidenten. Jammer alleen dat er een dwalend monster op je staat te wachten en 

ogenblikkelijk aanvalt, nog voor je metgezellen de kans hebben om naar beneden te komen.  
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9 De afdaling verloopt zonder incidenten. Jammer alleen dat er een dwalend monster op je staat te wachten en 

ogenblikkelijk aanvalt, nog voor je metgezellen de kans hebben om naar beneden te komen. Een 2
de

 monster 

besluit om zijn toorts tegen het touw aan te houden dat meteen vlam vat en onbruikbaar wordt. 

10 

Als je aan het einde van het touw gekomen bent en je nog steeds geen vaste grond onder je voeten voelt 

besluit je om een muntstuk naar beneden te laten vallen om te testen hoe diep je moet gaan. Pas na 30 

seconden hoor je een vaag rinkelen en je klimt toch maar weer naar boven. 

  

 

Als de helden de catacombe betreden moet de eerste held 1d6 gooien om te ondervinden wat voor soort kamer ze 

gevonden hebben. 

 

Catacombetabel  
  D6 Gezelschap  

 

1-2 Schatkamer 

3 Slaapkamer 

4-5 Dodenhal 

6 Wapenkamer 

 

Hoe verlaat je de catacombe. 

 

Ook zonder touw kun je de catacombe verlaten. Je moet eerst de ruimte goed onderzocht hebben (en op alle tabellen 

geooid) en alle gevaren overwonnen, dan vind je voldoende troep om op elkaar te stapelen en zodoende de uitgang 

van de catacombe te bereiken. 

 

Belastbaarheid van de helden 

 

Helden kunnen schatkisten meenemen met ten hoogste 1000 goudstukken, meer is voor elke held te zwaar. Een 

dergelijke goed gevulde kist kan slechts na een geslaagde krachtproef uit de catacombe omhoog geduwd worden. 

Mislukt de proef dan valt de kist te pletter op de bodem van de catacombe en het goud is verloren. Als de proef lukt 

kan de held de kist meenemen tijdens de rest van het avontuur, hij mag dan maar 1 dobbelsteen gooien om te lopen. 

 

  
Schatkamer  

Deze catacombe wordt als geheime schatkamer gebruikt. Op de bodem staan d6 schatkisten die er op staan te 

wachten onderzocht te worden. 

Werp 1d10 voor elke schatkist die je onderzoekt. 

 

D10 Resultaat  

  

1 
Tussen de lege geldbuidels en onnutte rotzooi verheft zich een Wraakgeest, valt aan met 4WD en lost op in de lucht. Je 

kunt je normaal verdedigen. 

2 Een onontdekte pijlval gaat af en je verliest 1LP. 

3 Leeg, verstoft en vermolmd. Niet bruikbaar om je goud in mee te nemen. 

4 Goudglimmer! 30 goudstukken en 2 dode katten. 

5 Parels en hangertjes met een gezamenlijke waarde van wel 50 goudstukken. 

6 Sieraden en edelstenen ter waarde van 100 goudstukken. 

7 Tussen zijde en allerhande kruiden nog een paar goudstukken, hmm bij elkaar toch wel 200. 

8 Sieraden en briljanten ter waarde van 300 goudstukken. 

9 Een gouden kroon en scepter met een waarde van bij elkaar 400 goudstukken. 

10 Tot de rand gevuld met dubloenen, 1000 stuks. 
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Slaapkamer 

Deze catacombe wordt als slaapkamer gebruikt door de “eindbaas” van het avontuur. Hier trekt hij zich terug 

als hij van een ongestoorde rust wil genieten. De hier heersende stilte kan verraderlijk zijn. In het duister zijn 

ternauwernood de volgende meubels te herkennen: een bed, een spiegel en een kast. Elk meubel laat zich 

eenmaal onderzoeken. 

Gooi 2d100 voor de kast (zie de bijbehorende tabel, blz. 50 ev.) 

 
 

D10 Resultaat  

  

1 Het smerige bed is leeg als je het dozijn kakkerlakken buiten beschouwing laat tenminste. 

2 Je vindt onder het bed een verstopt artefact. Pak een willekeurige kaart van de betreffende stapel. 

3 
Je slaat de dekens terug in de hoop daaronder iets van waarde te ontdekken en ziet tussen de lakens eigenlijk alleen een 

veertje. Een geslaagde intelligentietest doet je het veertje herkennen als een ingrediënt: een phoenixveer.   

4 Het bed is leeg maar de matras voelt nog warm aan: wees op je hoede! 

5 
Je herkent bij het slechte licht met moeite de contouren van een schijnbaar gestalte onder de dekens. Wil je meteen toeslaan? 

Kijk dan bij nummer 7, zo niet kijk dan bij 9. 

6 
Je herkent bij het slechte licht met moeite de contouren van een schijnbaar gestalte onder de dekens. Wil je meteen toeslaan? 

Kijk dan bij nummer 8, zo niet kijk dan bij 10. 

7 

Tsjak, overijverig doorsteek je de slapende gestalte en de lakens kleuren ogenblikkelijk bloedrood. Als je een stap opzij doet 

stel je vast dat je niet jullie belangrijkste tegenstander te grazen hebt genomen, maar zijn geliefde. Als je de “eindbaas’ in de 

loop van het avontuur tegenkomt is hij ondertussen op de hoogte gebracht van je laffe daad en hij mag aanvallen met zwarte 

dobbelstenen in plaats van witte. 

8 

Verdorie, je bent misleidt!onder de dekens ligt slechts een kussen. De bewoner van deze kamer heeft jullie allang in het 

snotje en is er van tussen om jullie verderop in het avontuur nog tegenstand te kunnen bieden. De lijfwacht van de eindbaas 

stormt op dit moment de kamer of gang binnen waar zich de toegang tot de catacomben bevindt en valt meteen aan. In de 

bovenste kamer stelt de Slechte 1 ork of skelet per held op. Deze monsters zijn vanwege hun functie beter getraind dan 

gewoonlijk en ze verdedigen daarom met heldenschilden en vallen aan met zwarte dobbelstenen. 

9 

Je besluit om de dekens naar achteren te trekken en je ziet een vrouwelijke verschijning. Ze wordt wakker en verklaart dat ze 

tegen haar zin gevangen wordt gehouden door de eindbaas en zich graag bij de helden aan zal sluiten om haar vrijheid te 

hervinden. Ze heeft dezelfde eigenschappen als een verkenner. Niet verder voorlezen: op het moment dat de helden in 

gevecht raken met de eindbaas zal de vrouw weer partij kiezen voor haar geliefde en de helden aanvallen. 

10 
Je trekt de dekens terug en ziet dat de eindbaas in bed ligt. Hij wordt wakker, valt ogenblikkelijk aan en verdwijnt in het 

donker. 

 

Werp 1d10 voor de spiegel 

D10 Resultaat  

  

1-2 Je spiegelbeeld vertelt je dat de jaren niet ongemerkt voorbij zijn gegaan. Misschien moet je eens aan je pensioen gaan 

denken. 

3-4 Als je je naar de spiegel buigt struikel je en valt er in. Je staat plotseling weer bij de ingang. De spiegel blijft verder gesloten. 

5-6 Als je in de spiegel kijkt wordt je plotseling door een spookachtige hand naar binnen getrokken. Doorsta een intelligentietest 

om te ontsnappen aan deze dimensie. Faal je dan kost het je een LP. Je kunt dat de volgende rondes blijven proberen tot je 

ontsnapt of een ellendig en eenzaam einde vindt. 

7-10 In de spiegel kijkend zie je iets van je toekomst. Je krijgt een lotspunt.  
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Dodenhal                                                

 

Deze dodenhal wordt al sinds 

mensenheugenis gebruikt als laatste rustplaats 

voor de doden. De lucht is bedompt en 

verschaald. In de wanden zijn uitsparingen 

waarin het gebeente ligt van reeds lang 

vergeten wezens. Op de vochtige bodem 

liggen zakken met ondefinieerbare inhoud. Je 

kunt d6 uitsparingen dan wel zakken aan een 

onderzoek onderwerpen. 

Gooi 1d10 als je de dodenhal nader wilt 

onderzoeken. 

.  

D10 Resultaat  

  

1 Sieraden en edelstenen met een waarde van 150 goudstukken 

2 Een geneeskrachtige toverdrank (4LP) 

3 Een schriftrol 

4 Een stuk gereedschap 

5 

5 schichten en een infectie met lijkenschimmel. Je luchtwegen raken aangetast en je hoest je longen uit je 

lijf. Gooi elke beurt een WD, is het resultaat een monsterschild dan verlies je 1LP. Gooi je een 

heldenschild dan is je lichaam in staat de infectie te bestrijden. Bij een schedel gebeurt er niets. Mocht je 

door de schimmel teruggebracht worden tot 0LP dan muteer je in een weerzinwekkende zombie. 

6 De penetrante stank in de dodenhal dwingt de held of helden zo snel mogelijk deze ruimte te verlaten. Elke 

beurt die je langer hier doorbrengt kost je 1LP 

7 Tussen de botten van de doden zie je iets glimmen, het is een artefact. Pak de bovenste kaart van de stapel. 

8 Als je gouden tanden wilt verwijderen uit de mond van een skelet grijpt een knokige arm je vast: het skelet 

valt aan. 

9 

Je hebt net 5 pijlen weggeborgen als uit een gat in de muur een troep ratten op de helden afkomt en 

aanvalt. Elke held in de kamer gooit 1WD. Is het resultaat een schedel dan kost het hem 1LP. 

 

10 Je hebt net een skelet ontlast van een stuk gereedschap als zich om je heen d3 skeletten (per held) zich 

verheffen. In de volgende beurt van de Slechte vallen ze aan.  

 

Wapenrek  
Deze catacombe is in gebruik genomen als wapenopslagplaats. Er staan d3 wapenrekken. Gooi op de 

betreffende tabel. 
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