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Spel beraad

Earthdawn; a troubadours tale

20 september is er weer een Spelberaad
voor alle GM’s (en natuurlijk voor alle
geïnteresseerde leden). Aanvang 20.15 in
Simtasia. Belangrijkste onderwerp is de
tweede Games Gathering Gouda die op 20
november gehouden wordt in Concordia.

Onze troubadour M’Jek (a.k.a. Paul) heeft
deze maand weer een prachtig stuk proza
aangeleverd. Geniet ervan...

Toernooien bij Simtasia
Op zaterdag 24 september wordt een Mage
Knight Dungeons toernooi gehouden.
Afhankelijk van het aantal gegadigden zal
hier een groot Dungeon,
of via een knock-out systeem een toernooi
gespeeld worden: 100 punten aan
hero's. Mage spawn en het dungeon worden
verzorgt.
Meer informatie bij Martin of in de winkel

Crusher’s Crew’s Chronicles (part 3, Grave Wisdom)
[Wordt voorgedragen met begeleiding van liermuziek]
Vele avonturen hebben zij doorstaan in de
Delaris Bergen, onze helden. Crusher’s
Crew zijn zij genaamd. Drie waren zij en
één. Drie helden genaamd Crusher,
Mapdreamer en Starstinger. Onder de
ogen van uw troubadour verrichtten zij de
heldendaden die de opmaat vormden van
dees’ Kronieken. Verontrust waren zij,
vervloekt wellicht reeds, en in het bezit
van de Bladen van Cara Fahd. Van deze
Bladen zochten zij de historie te
doorgronden, daardoor hun lot te keren. Ik,
M’jek, troubador uit het volk der T’skrang,
vergezelde hen en herschiep hun daden.
En toen zij door de voetheuvels van de
Delaris Bergen trokken, kwamen zij te
ontmoeten één hunner vrienden, de tot de
Crew behorende Elf Beastmaster Beor.
Deze trok met de Ork Beastmaster Krog
naar het aloude Cara Fahd. Zij reisden
teneinde hun vaardigheden te vergroten en
de oude glorie van Cara Fahd te ervaren.
Des avonds bij het vuur sprak Mapdreamer
hen over de avonturen en haar nieuwe
kennis der Bladen. Tot de belangrijke
kennis die de Crew vergaren moet, was nu
te leren de naam van de groep die de
Bladen allereerst gebruikten bij hun
heldendaden in het aloude Cara Fahd. In de
plaats des oorsprongs dezer groep moeten
onze grote helden een monument oprichten
ter eer en glorie van hen die als bezitters
der Bladen hen voorgegaan zijn. Ook, aldus
Mapdreamer, moeten zij de naam aan het
stof der vergetelheid ontfutselen van de
adept die de groep laaghartig verraden
heeft. Ook heeft Mapdreamer ervaren dat
de zeven dolken deel vormen van een
achtvoudig patroon.
Van de lafhartige Gnanagh vernamen de
helden dat kennis over het oeroude Cara
Fahd in oude en grote boekerijen gevonden
moet worden; zoals de lotgenoten weten in
Skypoint, Jerris, Travar of Kratas.

De Crew besluit tot een trek naar de
Jerris, de meest nabije. In Jerris geworden
zij al snel de grimmige sfeer, die als een dek
over de staf gevleid ligt. Jerris, de stad
bekend om de bouw van luchtschepen
gevoelt als een onveilige woonstee, waar
een ieder des nachts slechts achter
gesloten deuren zich veilig waant. In de
nacht horen onze vrienden het gehuil van
een wolf in de stad. In de herberg vraagt
de Crew naar deze bedriegende atmosfeer
en leert van moorden, verdwijningen en
uiteengerukte slachtoffers. Des avonds in
de herberg De Gulden Ox verhaalt M’jek
van de grote daden van het gezelschap en
de Crew bemerkt de volgende ochtend dat
deze verhalen indruk hebben achtergelaten.
Blikken volgen hen, stemmen spreken over
hen.
In de grote boekerij Jerris eigen leren
Mapdramer en M’jek van het bestaan ener
gehele afdeling betreffende Cara Fahd. Op
hun zoektocht ontmoeten zij de vrouwelijke
troubadour van Orkse afkomst, genaamd
Vanyk Ouldsinger. Zij, de geschiedenis van
het oude Cara Fahd onderzocht hebbende,
wil de Crew graag vergezellen om haar
kennis te delen. De Orkse troubadour komt
breed te spreken met M’jek en toont hem
en Mapdreamer een kaart van het oeroude
land. De vrouwe is in haar gezicht voorzien
van tatoeages, het schrift der dolken
gelijkende. Gevraagd naar Oudtijdse
groepen avonturiers uit het koninkrijk Cara
Fahd weet de troubadour weinig
geschreven bronnen, maar haar kaart en
haar kennis geven aan dat de geesten van
overleden helden in oude tijden in
Zielestenen bewaard werden door een
Nethermancer-ritueel. Dit ritueel had

verbinding met een Nethermancer Orde
van Moed. Deze Zielestenen rusten in de
Hal van de Moed en bieden een
mogelijkheid om met de geesten te
communiceren. De wijze troubadour Vanyk
Ouldsinger weet deze plaats, de plek van
oude moed en wijze geesten te vinden in de
resten van het vergane Cara Fahd. Zij wil,
helpende en zelf ontdekkende, onze helden
gaarne vergezellen op de tocht naar dees’
plaats.
De Crew, vergezeld van de kundige Vanyk
Ouldsinger vertrekt per luchtschip naar de
Delaris Bergen. Sprekende met Varyk
onderzoekt onze eigen vertelzanger haar
kennis van de tatoeages die haar gezicht
sieren. Het zijn aloude runen uit Cara Fahd,
waarvan zij helaas de betekenis niet kent.
Gaande de vlucht bewijst de nieuwe
metgezellin dat haart kaart en kennis
inderdaad de we weten te herkennen en na
drie hele dagen van vlucht over de
uitgestrekte bergen en wildernis worden
onze lotgenoten weer ter land gebracht
aan de zuidkant van de Delaris Bergen,
grenzend aan de uitlopers. Hen wacht nog
een route van 2 tot 3 dagen gaans aleer zij
de oude gebieden zullen bereiken, een route
gaande door broeiend warme oerbossige
jungle.
Alhier beste toehoorders, laten wij onze
kroezen nogmaals door de waard vullen:
een troubadour krijgt een droge keel en
een moe gemoed van zo een lange kroniek.

AGENDA
September
Zondag 4 sept 2005;11:00 uur-21:00 uur
Geen sessie gepland
Zondag 11 sept 2005; 11:00 uur-21:00 uur
Werewolf
GM: Ronald Lokers
Zondag 18 sept 2005; 11:00 uur-21:00 uur
Shadowrun
GM: Willem v/d Windt
Dinsdag 20 september; 20:15 uur
Spelberaad
Lokatie: Simtasia
Zondag 25 sept 2005; 11:00 uur-21:00 uur
Dungeons & Dragons
GM: Bart v/d Wal

November
Zondag 6 nov 2005;11:00 uur-21:00 uur
Earthdawn
GM: René Rietbroek
Zondag 13 nov 2005; 11:00 uur-21:00 uur
Shadowrun
GM: Martin Ehlert
Zondag 20 nov 2005

Games Gathering Gouda
Zondag 27 nov 2005; 11:00 uur-21:00 uur
Deadlands
GM: Jean Baptiste Perrin

Oktober
Zondag 2 okt 2005; 11:00 uur-21:00 uur
Earthdawn
GM: René Rietbroek
Zondag 9 okt 2005; 11:00 uur-21:00 uur
Deadlands
GM: Jean Baptiste Perrin
Zondag 16 okt 2005; 11:00 uur-21:00 uur
Het Oog des Meesters
GM: Jan Willem v/d Berg
Zondag 23 okt 2005; 11:00 uur-21:00 uur
Star Trek
GM: Mieke Haveman
Zondag 30 okt 2005
Spellenspektakel

December
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