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Volg de aanwijzingen van de Checklist, met de
volgende aanvullingen:

De Jacht

In deze Legende wordt het mistfiche met de heks niet gebruikt en terug in de doos gelegd. Verdeel de mistfiches
over de cirkels, maar laat veld 8 leeg. De gebeurteniskaarten worden niet gebruikt.

Deze Legende bestaat uit de kaarten
A1, A2, A3, A4, N, Gebeurtenissen,
Bij de Boom der Liederen, Bij de Oude
Wachttoren, In de Herberg, In de Mijn
en de Waanzin van de Koning.

• Leg het fiche met de “N” met de groene zijde boven
op de “L” van het Legendespoor.
• Zet de Toren op veld 17 en leg er een sterfiche op
• Leg sterfiches op veld 57, 71, 72.
• Leg de kaarten Bij de Oude Wachttoren, In de
Herberg, In de Mijn, bij de Boom der Liederen en
De waanzin van de Koning naast het spelbord klaar.
• Zet Koning Thorald klaar op veld 6. Let op: Thorald
kan in deze Legende niet zoals gewoonlijk bewegen en
meevechten!
• Werp met een rode dobbelsteen (tientallen) en een
heldendobbelsteen (eenheden) voor een plek voor
twee Kruiden en 5 van de 6 Runestenen.
• Let op: in deze Legende heeft Orfen 2 Runestenen met
eenzelfde kleur nodig om een zwarte dobbelsteen
te mogen gebruiken.

Lees nu verder op Legendekaart A2
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Materiaal uit de uitbreiding “Het Sterrenschild”:
Leg de fakkel, de fluit, 3 wolven, het wolfsymbool en de
rode markeringsring naast het speelbord.
Orfen hoorde van ver de jachthoorns van de koning.
De jacht op de grote wolven was begonnen!
Gooi een rode dobbelsteen en tel er 40 bij op voor de
positie van de eerste grijze wolf. Doe hetzelfde voor de
tweede grijze wolf, maar voeg nu 50 toe. De zwarte
wolf wordt op veld 70 geplaatst.
Let op: De wolven bewegen niet in deze legende en ze
kunnen niet worden getemd zoals in Het Sterrenschild.
Orfen geloofde niet dat de wolven de boeren hadden gedood.
Hij verdacht de Trollen van deze misdaden. Ooit hadden zij
zijn grote liefde ontvoerd en vermoord.
Nu moest hij informatie inwinnen om erachter te komen
waar de Trollen zich schuilhielden. Hij alleen kon de koning
van zijn waanzin afhouden en zo de wolven redden.
Zodra Orfen op een veld met een sterfiche staat, wordt de
bijpassende Lokatiekaart geactiveerd. Zo komt Orfen
ook aan informatie over waar de monsters zich ophouden.

Lees nu verder op Legendekaart A3
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Ken Dorr had Thorald tot deze jacht aangezet.
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Plaats de Legendekaart "De waanzin van de Koning"
open naast het bord. Plaats het wolfsymbool op het
bovenste veld en lees de aangrenzende tekst.
Plaats de rode markeringsring over de Verteller. Als deze
wordt verplaatst, beweegt Koning Thorald zich in de
richting van de wolf met het laagste nummer. Als hij op
het veld met de wolf staat, wordt de wolf uit het spel
verwijderd.Schuif het wolfsymbool op de kaart één plek
naar beneden en lees de tekst. Voortaan beweegt Thorald
sneller. Als Thorald het veld betreedt met de zwarte wolf,
Is de legende onmiddellijk verloren.
Doel van de Legende:
Orfen moet 3 trollen verslaan voor de verteller de “N”
bereikt op het Legendespoor. Zodra Orfen op hetzelfde
veld staat als de koning na het verslaan van de
derde trol, wordt de Verteller op de “N” geplaatst.
Bepaal de positie van Orfen met een zwarte dobbelsteen:
6: Veld 9; 8: veld 30; 10: veld 37; 12: Veld 60

Lees verder op legende kaart A4.
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Als Orfen samen met een wolf en een monster op een veld
staat, vecht de wolf samen met hem. De wolf heeft dan
evenveel Sterktepunten als Orfen op dat moment heeft.
Gebeurteniskaart:
Leg de Legendekaart "Gebeurtenissen" naast het bord.
Wanneer een gebeurtenis moet plaatsvinden (bij zonsopgang of vanwege mistfiches), gooi een rode dobbelsteen
en lees de bijbehorende gebeurtenis voor.

Beweging van monsters:
Als monsters eenmaal in het spel zijn, bewegen ze niet
meer langs de pijlen, maar naar het aangrenzende veld
met het hoogste nummer. Als het geen hoger nummer
kan bereiken dan het huidige, blijft het staan. De volgorde van bewegen van de monsters blijft gelijk. Monsters
en wolven op hetzelfde veld negeren elkaar.
Uitrusting:
Orfen begint met 2 sterktepunten en 3 goud.
Uit het noorden kwam een felle, kille wind. Orfen tuurde
met toegeknepen ogen in de verte.Waar moest hij nu heen?
Wie kon hem vertellen waar de laatste monsters waren?

Je avontuur begint nu!
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Orfen betrad de warme gelagkamer van de Herberg. Hij herkende vele vertrouwde gezichten en hij was blij hen terug te
zien. Van deze plek hield hij het meest in heel Andor. En de
bezoekers van de Herberg hadden hem veel te vertellen en ze
wisten ook waar sommige monsters zich schuilhielden.
Werp met een rode (tientallen) en een heldendobbelsteen
(eenheden) voor de positie van een Gor en van een Trol .
Let op: Als het veld reeds bezet is door een ander monster,
werp dan beide stenen opnieuw. Dit geldt alleen voor het
plaatsen.
Ter herinnering: de monsters lopen niet langs de pijlen,
maar naar het aangrenzende veld met het hoogste nummer (alleen in deze Legende, zie kaart A4).
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Gilda, de waardin, begroette Orfen hartelijk met een kus.
Toen gaf ze hem de Andorische fluit.
Leg de Andorische fluit op veld 72. Orfen mag de fluit
hier oppakken.
Belangrijk: de fluit heeft in deze Legende een andere
eigenschap dan normaal.

In de Herberg

De Andorische fluit (1 x per dag):
Als Orfen tot op 2 velden van een Wolf staat en op de
fluit blaast, dan wordt de wolf op het veld van Orfen
gezet. Vervolgens wordt de fluit omgedraaid.
Er mag niet meer dan 1 wolf op een veld staan!

Lees deze kaart voor zodra Orfen
op veld 72, bij de Herberg staat.
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Orfen beklom de Oude Wachttoren. Stenen brokkelden
af onder het gewicht van de grote krijger. Eenmaal boven
speurde hij de horizon af. En zijn gevoel bleek juist: daar
zag hij monsters naderbij komen!
Werp met een rode (tiental) en een heldendobbelsteen
(eenheden) voor de positie van een Skrall en van een Trol.
Let op: Als het veld reeds bezet is door een ander monster,
werp dan beide stenen opnieuw. Dit geldt alleen voor het
plaatsen.
Ter herinnering: de monsters lopen niet langs de pijlen,
maar naar het aangrenzende veld met het hoogste nummer (alleen in deze Legende, zie kaart A4).
Toen vond Orfen in een nis van de torentrans een boog.
Deze zou wel eens goed van pas kunnen komen.
Leg nu een boog op veld 17. Orfen mag de boog hier
oppakken

Bij de Oude Wachttoren
Lees deze kaart voor zodra Orfen op
veld 17, bij de Oude Wachttoren
staat.

De Oude Wachttoren:
Orfen heeft op de toren 2 krachtpunten extra. Met een
boog kan Orfen, als hij op de toren staat, van hieraf
monsters op aangrenzende velden aanvallen. Ook
hierbij tellen zijn 2 extra Krachtpunten mee.
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Koning Kramm verleende Orfen toegang. Na de strijd om
Cavern hielden de Dwergen de laatste monsters in
het land nauwlettend in het oog.
Werp met een rode (tientallen) en een heldendobbelsteen
(eenheden) voor de positie van een Gor en van een Trol .
Let op: Als het veld reeds bezet is door een ander monster,
werp dan beide stenen opnieuw. Dit geldt alleen voor het
plaatsen.
Ter herinnering: de monsters lopen niet langs de pijlen,
maar naar het aangrenzende veld met het hoogste
nummer (alleen in deze Legende, zie kaart A4).
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Toen gaf Kramm aan de Wolfskrijger een bijzondere fakkel.
“Hiermee zul je de monsters te slim af zijn, mijn vriend.
Wees behoedzaam!”
Leg de fakkel van Cavern op veld 71. Orfen mag de
fakkel hier oppakken.
De Fakkel van Cavern: (1 x per dag):
Orfen kan, als hij op een veld met een monster staat, de
Fakkel gebruiken om het monster naar een aangrenzend
veld naar keuze te verplaatsen. Dit veld moet echter wel
onbezet zijn! De Fakkel wordt daarna omgedraaid.
De Fakkel kan niet ingezet worden om Wolven te
verplaatsen!

In de Mijn
Lees deze kaart voor zodra
Orfen op veld 71 staat.
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Orfen genoot van de stilte van het woud en hij snoof de geur
op van bladeren en kampvuren.
• Orfen ontvangt nu 1 Krachtpunt.
Toen trof hij Melkart aan, de Hogepriester. Melkart bezat
kennis over enkele zeldzame monsters die het land onveilig
maakten.
Werp met een rode (tientallen) en een heldendobbelsteen
(eenheden) voor de positie van een Skral en van een Trol .
Let op: Als het veld reeds bezet is door een ander monster,
werp dan beide stenen opnieuw. Dit geldt alleen voor het
plaatsen.
Ter herinnering: de monsters lopen niet langs de pijlen,
maar naar het aangrenzende veld met het hoogste nummer (alleen in deze Legende, zie kaart A4).

Bij de Boom der Liederen
Lees deze kaart voor zodra
Orfen zich op veld 57 bevindt.

Melkart maakte zich zorgen om de oude Reka. Nergens
was zij te vinden. Er was duidelijk iets mis. Eén van de
bewaarders had een briefje gevonden, vlakbij de rivier. Misschien bevatte dit een aanwijzing waar Reka gevonden kon
worden: Narne tat Vyper stond er op geschreven. “Het is
in de Oude Taal”, zei Melkart. “Het betekent zoveel als: “De
rivier de Narne lijkt op een slang.” Orfen haalde zijn
schouders op. “Ja, ook mij ontgaat de betekenis van deze zin,
maar ik weet zeker dat het grote verhaal van Andor pas verder
gaat als Reka gevonden wordt”, besloot Melkart.
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Twijfel knaagde aan de jonge
Koning. Zijn vader had echt van
de Wolven gehouden. En nu wilde
hij ze doden?
Als de Verteller verplaatst wordt,
beweegt Thorald zich 2 velden in
de richting van de Wolf met het
laagste veldnummer.
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Nog voor hij de Wolf kon doden
had deze Thorald verwond.
“Vervloekt beest!”, brieste de Koning.
Als de Verteller verplaatst wordt,
beweegt Thorald zich 3 velden in
de richting van de Wolf met het
laagste veldnummer.

Na elke Wolf die hij versloeg raakte
de koning meer en meer in een roes.
Hij verloor zijn verstand!

De Waanzin van
de Koning
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Als de Verteller verplaatst wordt,
beweegt Thorald zich 4 velden in
de richting van de Wolf met het
laagste veldnummer.
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Ken Dorr, de Stadhouder des Konings,
verhoogde de belastingen.
Als je op dit moment 3 goud of meer bezit,
moet je 1 goud afgeven.
De gasten in de herberg waren behulpzaam.
Als je op dit moment 1 goud of minder bezit,
mag je een voorwerp naar keuze (geen
heksendrank!) op veld 72 leggen.
Het land zelf scheen jou goedgezind!
Verleg een kruid op het bord naar een veld
naar keuze. Als er geen kruid meer op het bord
ligt, vervalt deze actie.
De monsters waren totaal onberekenbaar.
Je mag een willekeurig monster op het bord
kiezen en hiervoor een nieuwe positive dobbelen. Als er geen monsters (meer) op het bord
staan, vervalt deze actie.

Gebeurtenissen
De Jacht:
Als door een mistfiche of bij zonsopkomst
gebeurtenissen

een gebeurtenis geactiveerd wordt,
werp dan een rode dobbelsteen.

Hevige regenval maakte elke stap
loodzwaar.
Je verliest 3 wilskrachtpunten.
Kenn Dorr, de Stadhouder des Konings,
vergrootte zijn onheilspellende invloed.
Als je op dit moment op een veld tussen
0 en 23 staat, verlies je een krachtpunt.
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Er was iets vreemd aan de hand in Andor….
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In die dagen, toen de Helden hun roemruchte Reis naar het
Noorden ondernamen, lag het land Andor er vredig bij.
Koningsvrede zouden de barden deze tijd later noemen, hoewel deze vrede niet bepaald aan Koning Thorald te danken
was. Hij was slechts een schim van zijn vader, de grote
Brandur. En nu had Thorald uitgerekend de arglistige Ken
Dorr tot zijn Raadgever benoemd. Dat zou een noodlottige
vergissing blijken te zijn….
Op zekere dag, toen de Helden van welleer het verre land
Hadria bereikten, verspreidden zich over Andor steeds meer
geruchten over verdwenen vissers en boeren. In de Rietburcht
en elders wist men het zeker: wolven. Zij waren de schuldigen. En zo adviseerde Ken Dorr de jonge Koning om de
beesten op te jagen en te doden. Thorald hongerde naar grote
daden en besloot zijn raad op te volgen. Ken Dorr zou als
Stadhouder de plaats van de Koning innemen, tot zijn
terugkeer….
Het was een ochtend als alle anderen toen Koningh Thorald
met een klein gevolg te paard de Rietburcht verliet. Toen de
dappere Wolfskrijger Orfen dit ter ore kwam, besloot hij de
onschuld van de wolven te bewijzen en de ware schuldigen te
vinden….
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De Legende loopt goed af als….
….er 3 Trollen verslagen zijn en….
….Orfen nu op het veld bij de koning staat.
Orfen bereikte Koning Thorald, maar nog voor hij
hem vertellen kon dat de schuld van de wolven niet
bewezen kon worden en dat er nog steeds monsters
door het land zwierven, zag hij dat de koning in elkaar zakte. Hij viel van zijn zetel. Orfen sprong te
hulp, maar het was te laat. Er kleefde bloed aan zijn
wapenuitrusting en aan zijn gezicht. Thorals was
dood! Orfen kon de oorzaak echter niet vaststellen. De
lijfwachten van de Koning waren nergens te bekennen. Het was doodstil. Daar lag hij, heel vredig,
arme Thorald. Het was deze uitdrukking op zijn
gezicht die de barden in latere jaren zou inspireren
deze tijd de Koningsvrede te noemen. Want eindelijk
had de Koning zijn vrede gevonden.
Toen hoorde Orfen in de verte een gedreun, dat langzaam steeds luider werd. Wat hij toen zag liet hem
verstijven….

De Legende loopt slecht af als…
….er nu niet 3 Trollen verslagen zijn, of….
….als Orfen nu niet op het veld met de Koning
staat.

Een solo-legende voor
Orfen de Wolfskrijger

