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VAN DE REDAKTIE
Beste Lezers,
Nog maar een paar weken en
dan is het Kerst. Tijd om de
Kerstboom op te zetten en het
huis te versieren. Daar word ik
altijd zo vrolijk van. Buiten is
het koud en grijs en akelig en
binnen branden de lampjes en
glinsteren de slingers en
andere ornamenten in de
boom. (dat zijn voornamelijk
geen ballen, maar van alles en nog wat; beestjes, sterretjes,
sneeuwmannen en engeltjes, ridders en muzelmannen.) Joepie!!!
En verder hoop ik op een stille Kerst, een rustige Kerst en vooral
niet een interessante Kerst. Je kent hem vast wel die Chinese
vervloeking: “Moge je interessante tijden leven!”
Ik wil gewoon zachtjes het ene jaar uitdobberen en het volgende
jaar in. Teveel eten met Kerst en Oud en Nieuw en misschien wat
teveel drinken en verder geen ellende.
Voor volgend jaar staan voor mij 15 mm. Soviets in de planning en
verder schijn ik nog wat Spartanen te hebben liggen en hier een
daar een paar Dwergen. Tin genoeg voorlopig!
Bovendien ga ik voorzichtig zelf wat figuren sculpten. Als eerste
komt Karel de Grote aan de beurt.
Namens de redactie wens ik iedereen een fijne Kerst (dan wel
Midwinter feest of wat dan ook) en ook een ontzettend leuk,
creatief en speelzaam 2009.
Groetjes,
Petra Schulein-Coret.
De deadline voor het volgende nummer is: 10 februari 2009
En om volgend jaar een beetje meer regelmaat in te bouwen zijn
dit de volgende deadlines:
• 10 mei
• 10 september
• 15 november
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Bericht van Boven
Op 29 november, werd de Algemene
Vergadering gehouden en ik kom daar met
optimisme van terug. Er waren vier
kandidaten voor de twee beschikbare posten
van bestuurslid. Dat is een vooruitgang ten
opzichte van een tekort aan kandidaten een
half jaar geleden. Dat betekent dat het
bestuur voor de komende periode bestaat uit:
Peter
Schulein
nog
steeds
als
penningmeester, Jasper Barreveld als
secretaris, Sander Thijsen en Wink de Groot
als bestuursleden en mijzelf als voorzitter.
Vooral Winks komst is een pluspunt, dit is zijn
eerste keer in het bestuur.
Natuurlijk wil ik ook Bernd Timmermans en Frits Kuijlman bedanken voor
hun kandidaatstelling. Ook al zijn ze dan niet verkozen, ik ga er vanuit dat
ze actief genoeg blijven binnen de club. Bernd als organisator van
bordspellen en Frits als organisator van Murphy Mania.
Dat brengt me meteen bij de mededeling dat er in 2009 geen Murphy
Mania zal worden georganiseerd. Dansschool Wesseling is niet
beschikbaar en een alternatieve locatie was geen optie. Dit betekent dat
komend jaar mikken op een lokaal gerichte Open Dag. Een datum
daarvoor zullen we binnenkort prikken.
Verder is besloten dat de contributie voor 2009 met 10 euro wordt
verhoogd. Ik heb al eerder aangegeven dat dat met de huidige kosten
moeilijk te vermijden is. Er is nog wel enige ruimte om de kosten te
drukken, maar dat ligt vooral bij de druk- en verzendkosten van de
Murphy's Law. We zullen in samenspraak met Petra en nog een paar
vrijwilligers nadenken hoe we dat in kunnen vullen.
Daarnaast zal onderzocht worden of het verzenden van officiële
correspondentie zoals uitnodigingen voor Algemene Vergaderingen en de
contributiebrief per mail kan. In de statuten en HR is vastgelegd dat dit per
brief moet, maar dat was in 1990, voor de komst van email en de vraag is
in hoeverre een email nu als gelijkwaardig aan een brief mag worden
gesteld. Voer voor een jurist, denken wij.
De laatste weken hebben verschillende Murphen de auto gepakt om ons in
den lande (en daarbuiten) te vertegenwoordigen op conventies, zoals
Crisis en het Spellenspektakel. Intussen is er op de club ook een
Warhammertoernooi gehouden waarbij de spelers elke slag weer met een
ander leger moesten uitvechten. Dat moet een interessante ervaring
geweest zijn. En tot mijn grote vreugde wisten we voor de algemene
vergadering nog zo'n 250 zombies op tafel te krijgen tegen 12 ' helden'.
En nu maar eens beginnen met het lustrumjaar. Zin in!
Jurriën de Jong, voorzitter (nu echt!)
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Het Portret
Deel IV
Mijn tante Irene was verre van
kerkelijk. Haar jeugd op een
nonnenschooltje had haar daar
voorgoed van genezen. Ze had
niets met het geloof en al helemaal
niet met de Paus, die ze een grote
hypocriet vond. Die mening uitte ze
echter pas veel en veel later want
het was niet echt geaccepteerd in
deie tijd om dit soort gedachten te
hebben. Desondanks ging ze met haar Mevrouw elke zondag
trouw naar de kerk. Dat had trouwens nog een andere reden.
Mevrouw was niet echt goed in talen en begreep meestal niet veel
van de dienst zonder de gefluisterde vertaling van mijn tante.
Die zondag leek de dienst wel extra lang te duren en mijn tante
vroeg ze af hoe ze het zou klaarspelen om daarna niet met haar
Mevrouw naar huis te gaan maar in plaats daarvan naar het huisje
in het bos te gaan.
Uiteindelijk bleek dat Mevrouw zelf was uitgenodigd bij de Dames
van het dorp die voor haar een afscheids lunch hadden
georganiseerd, bij wijze van verrassing, en zo kontante Irene
ongemerkt wegglippen.
Het huisje in het bos was nog even vervallen als de eerste keer en
ze verwachtte elk moment dat de oude Vanderwal zou verschijnen
om haar te vragen wat ze hier uitvoerde.maar Vanderwal was
kennelijk weg. De deur zat op slot en de gordijntjes waren dicht
zodat ze niet naar binnen kon kijken.
Dom wicht! Zo schrijft ze in haar dagboek. Dacht je nou echt dat
die jongeman uit je droom je daar zou ontmoeten?
Ze draaide zich om en liep naar huis. Er hing regen in de lucht. Zo
voelde het aan tenminste. De zon had zich verscholen achter de
wolken en in het bos smolten alle schaduwen in elkaar tot een
grote donkere massa. Het werd bovendien in een rap tempo
kouder. De dag die zo mooi was begonnen dreigde in een storm te
eindigen. Tante Irene dook wat dieper weg in haar sjaal en hoopte
dat ze op tijd thuis zou zijn voordat de regen zou losbarsten.
Tevergeefs. Nog voor ze het bos verlaten had vielen de eerste
spetters op de droge bosgrond. Dikke klodders raakten haar hoofd
en schouders. In enkele ogenblikken was ze compleet doorweekt.
En had ze niet allang het bos moeten verlaten? Het pad naar het
huis was toch niet zo lang?
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Enige paniek maakte zich van mijn tante meester toen ze zich
realiseerde dat ze dit deel van het bos helemaal niet meer
herkende en dat ze zelfs niet meer op het pad liep. Ze was
verdwaald!
Ondertussen begon het steeds harder te regenen. Het was alsof
ze dooreen zilveren muur heen rende.
“Hierheen!”, hoorde ze ineens iemand roepen. “Kom gauw
hierheen. Hier is het droog!”
Tante Irene rende ondamesachtig (zo schreef ze in haar dagboek)
door het bos in de richting van de stem die haar nog steeds
aanmoedigde. Deze plotselinge regenbui zou waarschijnlijk weer
even plotseling ophouden en dan kon ze maar het beste even
schuilen totdat het weer droog was.
Verblind door de regen dook ze door de deuropening van een
bescheiden huisje. Toen ze haar gezicht had drooggewreven met
een ruwe doek die de man in het huis haar had gegeven keek ze
verbaasd om zich heen.
Ze kende dit huisje. Hier woonde Vanderwal. Ze moest in
kringetjes zijn rondgelopen om hier weer uit te komen. Maar de
man die haar de doek had gegeven was niet de oude Vanderwal.
Het was de jongeman uit haar droom, opnieuw gekleed in
schilderskleding. Hij glimlachte haar warm toe.
“Wil je wat drinken?” vroeg hij, “ Een kopje thee of zo.”
Tante Irene was niet in staat om te spreken en dus knikte ze maar.
Ze vroeg zich af of ze ergens in het bos gestruikeld was en haar
hoofd had gestoten want hoe kon ze nu… Nee dit kon niet. Het
kon gewoon niet.
Maar tante Irene was altijd nogal pragmatisch ingesteld en als dit
een koortsdroom was veroorzaakt door een hersenschudding of zo
dan kon ze maar het beste de droom gewoon uitzitten. En zo
onaangenaam was die droom niet.
****************
De volgende drie pagina’s zijn uit het dagboek gescheurd. Het
verhaal gaat weer verder als tante Irene thuis zit en wacht op haar
Mevrouw.
Nu had ik het beheer over tante Irene’s archief en ik vond het zo
irritant dat er een gat zot in het verhaal dat ik, ziek als ik was,
(maar niet zo ziek meer als eerst), alles uit de dozen haalde op
zoek naar de drie ontbrekende pagina’s. Ik kon ze niet vinden.
Die avond belde mijn tante Bettine, - een jongere zus van Irene,om te vragen of ik nog wat nodig had. Dan kon ze het de volgende
morgen komen brengen. Ik gaf haar een lijstje met benodigdheden
en vroeg haar tussen neus en lippen door of ze ooit wel eens iets
gehoord had over de tijd dat tante Irene in Amerika zat.
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Ze kon zich daar niet veel meer over herinneren, zei ze, maar ze
wist wel dat mijn tante nooit meer helemaal hetzelfde was toen ze
terugkwam. Zo had ze totaal geen interesse meer voor mannen.
Iets wat mijn grootmoeder verontrustte aangezien ze wel graag
wilde dat Irene zou trouwen en kinderen zou krijgen.
Irene had trouwens ook geen interesse in vrouwen, zo vermeldde
Bettine. Dat zou in die tijd ook helemaal niet acceptabel zijn
geweest. En meer wist ze niet.
Later die avond belde ze terug. Er was toch iets. Jaren later, toen
Betttine allang getrouwd was en net bevallen was van haar tweede
dochter hadden de zusjes een gesprek gehad over ‘volwassen”
zaken. En daarbij vertelde Irene dat ze ooit een miskraam had
gehad. Lang geleden.
Bettine vond het maar vreemd dat ze dat nooit eerder had verteld
en toen zei Irene dat er niemand was aan wie ze het kon vertellen.
Hieruit concludeerde Bettine dat het in de Verenigde Staten was
gebeurd.
******************
Tante Irene’s verhaal gaat verder met de nogal droge beschrijving
van hun vertrek uit het huis in New England waar slechts een
vreemde noot te bespeuren viel. Vlak voor hun vertrek werd ze op
weg naar het dorp aangesproken door de oude Vanderwal die
haar een pakketje gaf, gewikkeld in oud vergeeld papier. Er bleek
een oude sjaal in te zitten, kunstig gebreid en voorzien van
geborduurde bloemen. Afgezien van het feit dat het ding ernstig
verbleekt was en een beetje muf rook was hij nog in goede staat.
Maar wat mijn tante de haren overeind deed staan was dat hij
sprekend leek op haar eigen sjaal. De sjaal die ze aan had op die
dag in het bos. En die ze sindsdien niet meer kon vinden.
Haar Mevrouw vroeg nieuwsgierig wat die oude man haar toch had
gebracht. En toen Irene haar de sjaal liet zien, was haar
commentaar dat ze maar beter een nieuwe kon kopen want deze
was oud en versleten.
Maar tante Irene vermeldt in haar dagboek, dat dit de sjaal was die
haar peettante voor haar had gebreid toen ze hoorde dat haar
petekind naar Amerika zou gaan.
********************
Nadat ik dat gelezen had dook ik in mijn kast. Een van de dingen
die ik uit tante Irene’s huis had meegenomen was een oude
gebreide sjaal. Ik had hem gebruikt om iets in te wikkelen en
daarna om een of andere reden niet weggegooid.
Daar lag hij, nog vaak ruikend naar de lavendel zakjes die mijn
tante altijd in haar kast legde om de motten weg te houden bij haar
kleren.
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Lichtblauw verbleekt en versierd met geborduurde bloemen. Was
dit de sjaal die mijn tante had verloren? Ik had hem haar nog nooit
zien dragen.
Ik had het koud en moe en dus kroop ik maar weer mijn bed in. Ik
kan me nog vaag herinneren dat ik de oude sjaal rillend om me
heen wikkelde terwijl ik het licht uitdeed en de dekens wat
rechttrok.
****************
Ergens huilde iemand. Hartverscheurend. Het geluid drong door
tot in mijn dromen en hoewel ik me resoluut nog wat dieper in de
dekens werkte bleef het geluid me uit de slaap houden.
Het was nog donker buiten en afgezien wat dat afschuwelijke
gehuil was het stil in huis.
Ik vroeg me af waar het geluid vandaan kwam en waarom die
vrouw zo huilde. Toen viel mijn blik op het schilderij.
En kneep mezelf in de arm.
Er kwam licht uit het huis op het schilderij. En dan bedoel ik niet
dat het zo geschilderd was alsof er licht brandde, nee, het licht uit
het huis op het schilderij verlichtte mijn slaapkamer.
En het geluid van de huilende vrouw kwam ook daar vandaan. Het
was nacht op het schilderij. Een dun schijfje maan piepte tussen
de wolken door en een milde bries deed de bladeren van de
bomen ritselen. En ook dat hoorde ik.
Ik sloeg mijn tante’s sjaal vast dichter om me heen en nam een
voorzichtige stap richting het schilderij. Het was alsof ik beland
was in een verhaal van Lovecraft. Daar was mijn vader altijd zo
gek op. Ik vond het maar enge verhalen die steevast slecht
afliepen.
Toch werd ik onweerstaanbaar naar het schilderij toegetrokken.
Dit is een droom, hield ik mezelf voor, ik lig in bed en heb nog
steeds koorts en die dagboeken van tante Irene helpen ook al niet.
Maar het rationele deel van mijn brein werd overschreeuwd door
een groter deel dat riep: Niet dichterbij gaan!!
Zonder effect. Stap voor stap naderde ik het schilderij en het leek
wel of de details op het doek steeds scherper werd, alsof het niet
een schildering was maar een foto, een levensechte foto.
Gefascineerd en tot in het diepste van mijn ziel gillend van angst
raakte ik langzaam het schilderij aan.
Het was alsof ik in een grijze draaikolk stapte…
Wordt vervolgd………………………………….Petra Coret
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AGENDA

Murphy’s Heroes 2008/2009

Toelichting: Deze agenda is bedoeld om te laten zien wat er zoal gepland is
voor een speldag en om zo veel mogelijk gemaakte afspraken voor spelletjes
in op te nemen. Bij iedere afspraak staat de naam van de organisator en waar
meer informatie gevraagd kan worden. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met de organisator en zolang er nog plaats is zich opgeven om mee
te spelen. De organisator zal er meestal voor zorgen dat er
legers/figuren/regels/source-boeken etc. aanwezig zijn zodat ook mensen die
(nog) geen eigen spullen hebben mee kunnen spelen. Er is op een speldag
voldoende ruimte en materiaal om nog vele andere spellen te spelen die niet in
deze agenda opgenomen zijn. De agenda wordt via de mailing-list en via de
Murphy’s Law verspreid. Alle vermelde spellen en evenementen onder
voorbehoud. Neem voor de zekerheid altijd contact op met de organisator.
Aanvullingen, wijzigingen en correcties voor de agenda graag per e-mail doorgeven aan Peter Schulein,
schulein@euronet.nl

20 december 2008
Murphy’s Heroes
• Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1
Dreadnoughts.
Info:
Peter
Schulein,
079-3164311,
Schulein@Euronet.nl
27 december 2008
Murphy’s Heroes
• Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers.
Info: Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
3 januari 2009 Murphy’s Heroes
• Bordspeldag. Info: Petra Schulein, 079-3164311.
• Vliegtuigdag: 1:600 WW2 vliegtuigspel Bag the Hun of 1:300
Vliegtuigspel Algernon pulls it off. Info: Peter Schulein, 0793164311 of Dick Bax.
10 januari 2009Murphy’s Heroes
• Warhammer Fantasy Battles/ 40K Info: Maarten Kaiser tel;015
-2622656
• WW2 spel. 15 mm/ 20 mm “Flames of War” dan wel “I ain’t
been shot Mum”. Info: Peter Schulein, 079-3164311
17 januari 2009Murphy’s Heroes
• Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1
Dreadnoughts.
Info:
Peter
Schulein,
079-3164311,
Schulein@Euronet.nl
24 januari 2009Murphy’s Heroes
• Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers.
Info: Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
31 januari 2009Murphy’s Heroes
• Kilogame. Organisator en thema nog onbekend.
7 februari 2009
Murphy’s Heroes
• Bordspeldag. Info: Petra Schulein, 079-3164311.
• Vliegtuigdag: 1:600 WW2 vliegtuigspel Bag the Hun of 1:300
Vliegtuigspel Algernon pulls it off. Info: Peter Schulein, 0793164311 of Dick Bax.
7 en 8 februari 2009 1st International Warlords Challenge
• Locatie:La Rotonde, Avenue Jean-François Debecker , 54,
1200 Woluwe-Saint-Lambert. Field of Glory : antiquity and
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medieval 15mm, Flames of War : world war two 15mm,Epic
Armageddon :
futuristic
6mm.
Informatie:
http://www.iwchallenge.be/
14 februari 2009
Murphy’s Heroes
• Warhammer Fantasy Battles/ 40K Info: Maarten Kaiser tel;015
-2622656
• WW2 spel. 15 mm/ 20 mm “Flames of War” dan wel “I ain’t
been shot Mum”. Info: Peter Schulein, 079-3164311
14 en 15 februari 2009 Modelbouwshow en LEGO Festijndag
• Open vanaf 10:00u - 18:00u Nederlands Grootste
Modelbouwshow Locatie: Oosterscheldehal Da Vinciplein 1,
4462 GX, Goes. Informatie:
http://www.zeelandhallen.nl/agenda/66-Modelbouwshow-enLEGO-Festijndag.html
21 februari 2009
Murphy’s Heroes
• Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1
Dreadnoughts.
Info:
Peter
Schulein,
079-3164311,
Schulein@Euronet.nl
28 februari 2009
Murphy’s Heroes
• Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers.
Info: Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
28 februari 2009
Ducosim Conventie
• Open vanaf 10:00u - 18:00u spellenbeurs, georganiseerd door
Ducosim. Let op nieuwe locatie: In de Stadshal naast
Theater de Flint, Coninck straat 60, 3811WK Amersfoort. Info:
www.ducosim.nl
7 maart 2009 Murphy’s Heroes
• Bordspeldag. Info: Petra Schulein, 079-3164311.
• Vliegtuigdag: 1:600 WW2 vliegtuigspel Bag the Hun of 1:300
Vliegtuigspel Algernon pulls it off. Info: Peter Schulein, 0793164311 of Dick Bax.
7 maart 2009 Noorderspel
• het Noorderpoortcollege afdeling Horeca, Toerisme en
Voeding in het Euroborgcomplex in Groningen. informatie
http://www.noorderspel.nl
14 maart 2009 Murphy’s Heroes
• Warhammer Fantasy Battles/ 40K Info: Maarten Kaiser tel;015
-2622656
• WW2 spel. 15 mm/ 20 mm “Flames of War” dan wel “I ain’t
been shot Mum”. Info: Peter Schulein, 079-3164311
21 maart 2009 Murphy’s Heroes
• Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1
Dreadnoughts.
Info:
Peter
Schulein,
079-3164311,
Schulein@Euronet.nl
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28 maart 2009 Murphy’s Heroes
• Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers.
Info: Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
28 maart 2009: Salute 2009
• Wargame Conventie in Londen. Enorm groot. Info:
www.salute.co.uk
11 april 2009 The Red Barons
• Wargame
conventie,
Dienstencentrum
Gentbrugge,
Braemkasteelstraat, Gentbrugge, België. Info: email:
redbaronsgent@hotmail.com
1 t/m 3 mei 2009
Action 2009
• Wargame
conventie,.
Duitsland,
Rheindahlen.
Info:
www.rheindahlen-wargames.com Reis info:Frits Kuylman 0152622656
Ducosim Conventie
16 mei 2009
• Open vanaf 10:00u - 18:00u spellenbeurs, georganiseerd door
Ducosim. Let op nieuwe locatie: In de Stadshal naast
Theater de Flint, Coninck straat 60, 3811WK Amersfoort. Info:
www.ducosim.nl
12 september 2009
Ducosim Conventie
• Open vanaf 10:00u - 18:00u spellenbeurs, georganiseerd door
Ducosim. Let op nieuwe locatie: In de Stadshal naast
Theater de Flint, Coninck straat 60, 3811WK Amersfoort. Info:
www.ducosim.nl
22 t/m 24 oktober
Spiel 2009
• Spellenbeurs in Duitsland. Locatie: Messe Essen, Essen,
Duitsland Organisatie: Merz Verlag Info: www.merz-verlag.com
7 november 2009
Crisis 2009
• Wargame conventie, Belgie, georganiseerd door de Tin
soldiers of Antwerp. Vanaf 10:00 tot 17:00: Locatie: Metropolis.
Info bij Willie: e-mail: willie&skynet.be, Tel +32 36471818
http://www.tsoa.be
12 december 2009
Ducosim Conventie
• Open vanaf 10:00u - 18:00u spellenbeurs, georganiseerd door
Ducosim. Let op nieuwe locatie: In de Stadshal naast
Theater de Flint, Coninck straat 60, 3811WK Amersfoort. Info:
www.ducosim.nl
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Crisis 2008: een bloemlezing

Overzicht van de zaal

Het piraten boomhuis van Freebooter (won een prijs)
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De prachtige demo van Karl Heinz Kieckens (Wildwest kant)

Dit spel heeft ook een prijs gewonnen (Eldorado kant van dezelfde
tafel)
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De verovering van Tarakan

Mooie compacte demo.
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Onze Club demo: Bridge over the River Quar

De vervaarlijke Quarriaanse Paarse Snark (met dank aan JW)
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Review: Arkham Horror
Wat is het?
Het is een bordspel gebaseerd op de
verhalen van H.P. Lovecraft en heeft
niet voor niets de ondertitel: A Call of
Cthulhu Boardgame. Het is een spel
voor 1 t/m 8 personen en kan, als je
de basis beginselen een beetje kent,
in 2 tot 4 uur gespeeld worden.
Wie heeft het gemaakt?
Het is uitgegeven door Fantasy Flight
Games
Wat zit erin?
Er zit een handleiding, een nogal groot bord, wel 16 verschillende
karakter kaarten waaruit de spelers kunnen kiezen, 8 verschillende
Elder Gods, heel veel counters, en heel veel kaartjes, waaronder
kaartjes met voorwerpen, spreuken en eigenschappen als ook
kaarten met gebeurtenissen en opdrachten. Oh, en te weinig
dobbelstenen. Leg er maar een handjevol extra bij.
Wat is het doel?
Het doel is om ofwel te voorkomen dat
de Elder God de wereld binnenkomt, -dit
doe je door zoveel mogelijk poorten naar
die andere werelden te sluiten-, ofwel de
Elder God in kwestie te verslaan als hij
toch in deze wereld terechtkomt. Bij op
z’n minst een Elder God is dit niet
mogelijk en dan verliest iedereen zodra
hij naar deze wereld komt.
Je moet dus samenwerken. Op
individueel niveau kun je dan nog
winnen door de meeste trofeeën te bezitten aan het einde van het
spel en dan word je “first citizen of Arkham”.
Achtergrond van het spel
Het jaar is 19 26 en in het schone stadje Arkham is van alles niet
pluis. Monsterlijke gedrochten uit andere werelden, bezeten
cultisten van vergeten entiteiten en verderfelijke artefacten die
nooit gemaakt hadden mogen worden duiken her en der op.
Slechts een beperkt aantal onderzoekers heeft ook maar een
vermoeden waar het over gaat en moet proberen de poorten naar
helse dimensies te sluiten voordat de bewoners van die dimensies
onze wereld over nemen.
Hoe gaat het?
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Voorbereiding
Elke speler krijgt een karakter kaart van een onderzoeker, je kunt
die zelf laten uitzoeken of blind uit een stapel laten trekken. Een
onderzoeker heeft een aantal eigenschappen. Sanity, ofwel
geestelijke gezondheid, stamina, ofwel lichamelijk gezondheid en
focus. Deze laatste bepaalt hoeveel je mag schuiven met de
vaardigheden onder aan de kaart. Verder krijg je de voorwerpen
en/ of geld en clue tokens (aanwijzingen) die op je kaartje staan
vermeld. Ieder karakter heeft bovendien een speciale, unieke
vaardigheid. Je krijgt ook een
klein kartonnen portret van je
karakter op een standaard
waarmee je je bewegingen
op het bord aangeeft. Zet je
karakter op de plek die als
jouw
thuis
wordt
aangegeven.
De
getallen
bij
de
vaardigheden geven het
aantal dobbelstenen aan dat je krijgt als je die vaardigheid gebruikt
plus of min eventuele aanpassingen. Vijven en zessen zijn
successen.
Op het bord worden op bepaalde plaatsen al aanwijzingen
neergelegd. Dan wordt er een Elder God uitgekozen dan wel
getrokken. Voor een kort spel wordt
aangeraden om Yig te kiezen, voor een lang
spel Cthulhu zelf. De monster counters worden
in een bakje gedaan waaruit ze ongezien
getrokken kunnen worden. Dan kiest men de
eerste speler en trekt de eerste mythos kaart.
Dat mag geen rumor (gerucht) zijn. De mythos
kaart bepaalt wat de condities zijn aan het
begin van het spel.
Verloop van het spel
Elke beurt heeft 5 fasen:
1. Onderhoud
2. Beweging
3. Ontmoetingen in Arkham
4. Ontmoetingen in Andere Werelden
5. Mythos fase
Ad. 1 In deze fase worden inkomsten uitbetaald, bankleningen
afbetaald of rente betaald, gekeken of volgelingen nog wel bij je
willen blijven en vaardigheden en wapen waarvoor dat geldt weer
bruikbaar worden. Er zijn namelijk voorwerpen die je maar een
keer kunt gebruiken (discard after use) en die raak je dus na
17
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gebruik kwijt, maar er zijn ook
kaarten die je slechts een keer
per beurt mag gebruiken
(exhaust) en die draai je na
gebruik om en in deze fase dus
weer terug.
Ook geef je in deze fase aan
wat je waardes zijn voor de
verschillende vaardigheden. Hoe hoger je focus is hoe meer je
mag verschuiven. Bij focus 1 mag je elke beurt een vaardigheid
een stapje naar links of naar rechts verschuiven, bij focus 2 mag je
twee stapjes verschuiven enzovoort.
Ad 2.Beginnend met de eerste speler beweegt elke speler
maximaal zoveel als bij de vaardigheid speed is aangegeven. Je
zult moeten kiezen, of je beweegt snel, of je bent goed in sluipen.
Sluipen is goed als je langs monsters heen wilt glippen zonder dat
deze je aanvallen. Als je niet sluipt mag je
ook niet langs een monster. Als je in een
Andere Wereld bent beweeg je maar een
vakje.
Ad 3. Als iedereen heeft bewogen vinden de
ontmoeting in Arkham plaats. Er zijn drie
mogelijkheden:
1. er staat een monster (of meerdere monsters) op de plek
waar jij terecht bent gekomen. Dan volgt er een gevecht.
Tenzij je liever vlucht.
2. je komt op een plek waar je ook iets kunt kopen.
Bijvoorbeeld Ye olde Magick Shoppe, of St Mary’s
Hospital. Dan kun je kiezen om inderdaad wat te kopen
(als je geld of trofeeën hebt), of je kiest voor een gewone
ontmoeting.
3. je hebt een gewone ontmoeting.
Dwz. Je trekt een kaart dat hoort
bij het district waar je bent en
leest de gebeurtenis voor (en
voert die uit)die hoort bij de
locatie in dat district waar jij
bent. En dat is slechts zelden
iets goeds…
Ad 4. Wie zich in een Andere Wereld
bevindt trekt een kaartje van de Andere Wereld stapel. Dat moet
een kaartje zijn met een kleur die is aangegeven bij die Andere
Wereld. Je blijft net zolang kaartjes trekken totdat je zo’n
bijpassende kleur hebt. Ook dan lees je voor en voer je uit wat op
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dat kaartje staat bij de locatie waar je bent of, als die re niet bij
staat, datgene wat bij “other” staat.
Ad 5. In deze fase wordt een nieuwe mythos kaart getrokken.
Op de kaart staat op welke plek een nieuwe poort opengaat en
waar nieuwe aanwijzingen neergelegd worden.
Als er een poort opengaat op een plek waar nog geen poort is
verdwijnen eventuele aanwijzigen en wordt er een monster
neergelegd op die plek. Eventueel aanwezige onderzoekers
worden direct de poort ingezogen en komen terecht in een Ander
Wereld waar ze eert een beurt overslaan omdat ze “delayed”
(vertraagd) zijn
Als er een nieuwe poort opengaat op een plek waar al een poort is
komt er een monster surge. Afhankelijk
van het aantal spelers komt een aantal
nieuwe monsters op het bord, verdeeld
over de poorten die al aanwezig zijn. Er
mag maar een bepaald aantal
monsters op het bord liggen. Het teveel
gaat naar de outskirts, als die ook vol
zijn worden die kaartjes weggehaald en
wordt het fiche op de terror track een verschoven.
Als er op de plek in kwestie een elder sign ligt (omdat op die plek
al eerder een poort was die door een onderzoeker definitief is
gesloten) komen er geen nieuwe monsters bij.
Op de mythos kaart staat ook een symbooltje en monsters met
hetzelfde symbooltje op het bord gaan bewegen.
De monster counters hebben een gekleurde rand, die kleur bepaalt
of ze bewegen en hoeveel ze bewegen en waar. Sommige
monsters vliegen namelijk en duiken op een onderzoeker die niet
in een gebouw zit en de laagste “sneak” (sluip) waarde heeft.
Er komt bij elke nieuwe poort een doom token op de kaart van de
Elder God en als er teveel monsters op het bord liggen (afhankelijk
van het aantal spelers) komt er een countertje op de terror track.
Als de kaart van de Elder God vol ligt met doomtokens wordt hij
wakker en volgt het Laatste
Gevecht. (Of niet natuurlijk
wanneer je de verkeerde Elder
God hebt getrokken).
Naarmate er meer tokens op de
terrortrack liggen worden er
meer inwoners in Arkham bang.
Dwz. Dat allengs een aantal winkels permanent sluiten. Als de
terror track vol is ontwaakt de Elder God ook. Als er teveel poorten
open zijn (afhankelijk van het aantal spelers) ontwaakt de Elder
God eveneens.
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Je hebt mythos kaarten in drie soorten:
• Rumors (Geruchten) De omstandigheden op de kaart blijft
bestaan totdat aan een bepaalde voorwaarde is voldaan of
totdat dit faliekant is mislukt.
• Headlines (Kranten koppen) Moet je meteen uitvoeren en
daarna mag je de kaart wegleggen
• Environment
(omgeving)
De
omstandigheden
op
de
kaart
blijven aanwezig
totdat een nieuwe
environment kaart wordt getrokken.
Vechten.
Voordat je een gevecht aan gaat met een monster moet je eert
een horror test doen. Dit is gebaseerd op je will (wilskracht)
vaardigheid. Als je bijvoorbeeld 3 will hebt heb je drie
dobbelstenen. Op het monster kaartje staan op de achterkant
onderaan drie symbolen met cijfers erboven. De eerste heeft
temaken met de horror test. Het cijfer geeft aan hoeveel
dobbelstenen je verliest of erbij krijgt het aantal symbooltjes
eronder geeft aan hoeveel sanity je kwijtraakt als je de test niet
haalt. Vijven en zessen zijn successen.
Als je de test haalt (die je per monster per gevecht maar een keer
hoeft te doen mag je
kiezen of je vecht of
vlucht. Als je besluit te
vechten moet je het
aantal
successen
hebben wat bij de
middelste symbooltjes
(bloeddruppels
)
is
aangegeven. Je kunt
vechten met wapens (die extra dobbelstenen geven) magie in de
vorm van spreuken, bijzondere voorwerpen en speciale skill
kaartjes. Op de voorwerpen en spreuken kaartjes staat een aantal
handjes. Je hebt maar twee handen en dus mag je niet meer dan
twee handen op de kaartjes hebben staan die je wilt gebruiken. Dit
alles levert bij elkaar een aantal dobbelstenen op. Boven het derde
symbooltje op de monsterkaart staat ook een getal: dat aantal
dobbelstenen verlies je of krijg je erbij. Als je te weinig successen
hebt verlies je het aantal stamina wat onder het getal staat.
Als je al je sanity kwijtraakt word je per direct afgevoerd naar het
Arkham Asylum. Je moet de helft van al je voorwerpen en
20
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aanwijzingen inleveren en ook al je retainers (volgelingen). Je krijgt
daar 1 sanity terug. Voor de rest moet je of heel geduldig zijn (je
krijgt1 sanity per beurt gratis) of wat geld investeren om je sanity in
de ontmoetingen fase weer terug te krijgen.
Als je al je stamina kwijt raakt word je direct afgevoerd naar het
hospitaal en ook daar moet je de helft van je voorwerpen etc
inleveren. Ook hier krijg je 1 stamina per beurt gratis en moet je de
rest (als je sneller wilt genezen )
bijkopen.
Gebeurt dit nou in een Andere Wereld
dan raak je “lost in time and space”. Je
slaat de volgende beurt over en de
beurt daarna mag je je karakter met 1
stamina of 1 sanity (afhankelijk van wat
je verloor) terug zetten op een plek in Arkham.
Je kunt als speler ook “devoured” (opgevroten) worden. Dat is
minder fijn. In dat geval leg je je onderzoeker met al zijn/ haar
voorwerpen etc terug in de bak en kiest een nieuwe. Trofeeën mag
je houden.
Uiteindelijk is het doel poorten te sluiten. Dat doe je met clue
tokens (aanwijzingen) of een Elder Sign kaart. Om dit te bereiken
moet je eerst die poort door en via de Andere Wereld weer terug
en dan kun je met behulp van 5 clue tokens of een elder sign kaart
de poort verzegelen. Bij het gebruiken van clue
tokens moet je een lore (kennis) of fight (vecht) test
doen. Dit aangepast met het getal op het poort fiche.
Een elder sign kaart sluit en verzegelt de poort
automatisch. En bovendien mag het elder sign fiche
dat je op een verzegelde poort mag leggen in dit
geval van de doomtrack van de Elder God afhalen.
Normaal trek je er een van de stapel.
Bovendien verdwijnen alle monsters van het bord die eenzelfde
symbooltje hebben als op de poort staat.
Ben je wel door de poort geweest maar heb je geen 5 clue tokens
(meer) of elder sign kaart, dan is de poort wel gesloten maar niet
verzegeld. Er kan een nieuwe poort opengaan. Dit kan bij een
verzegelde poort niet.
Verslagen monsters en gesloten / verzegelde poorten zijn
trofeeën. Je kunt hiermee in bepaalde winkels dingen kopen, je
kunt ze ook houden tot aan het eind van het spel.
Einde van het spel
Het spel eindigt als een van de volgende dingen is gebeurd:
• Alle poorten op het bord gesloten zijn
• Er 6 of meer poorten verzegeld zijn
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•

Het Laatste gevecht met de Elder God gewonnen of
verloren is
Daarna kun je, als je dat wilt nog bepalen wie er gewonnen heeft,
door te tellen wie de meeste trofeeën heeft en zo, maar goed
beschouwt
heeft
iedereen
gewonnen als de Elder God
verslagen is of niet in deze
wereld heeft kunnen komen.
Conclusie
Ik vind dit spel leuk!!! Het lijkt in
het begin wat ingewikkeld en je
moet het Engels wel redelijk
beheersen. Maar dan beleef je
ook elke keer een avontuur.
Overigens zijn wij van mening
dat, geheel in tegenspraak met
de wat zwakke vaardigheden op het kaartje, cultisten, dwz.
mannen in jurken de gevaarlijkste tegenstanders zijn. Die Gugs en
vampieren, eitje! Cultisten: levensgevaarlijk.
Fantasy Flight games heeft voor de diehard fans nog wat
uitbreidingen uitgebracht die niet strikt noodzakelijk om het spel te
spelen en die wij dus onmiddellijk hebben aangeschaft. Het zijn
twee uitbreidingen voor het bord en drie uitbreidingen met thema
kaartjes. Allemaal met nieuwe onderzoekers en Elder Gods en
monsters.
Voor fans van Lovecraft en spannende avonturen: ten zeerste
aanbevolen!!!!!!!
Petra Schulein-Coret.

Brabantse Turfmarkt 78 – DELFT
Tel. 015 – 214 11 00 / Fax 015 – 214 73 31
*
Dagelijks geopend van 11.00 tot 22.00 uur
*
U kunt ook telefonisch bestellen
voor recepties/partijen eventueel tafel reserveren
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Zombie kilospektakel 29 november 2008
Een zonnige dag breekt aan bij de container haven.

Een Belgische toerist laat nietsvermoedend zijn hondje uit (het zal
nog slecht met hen aflopen) terwijl een container openbarst en een
wel heel merkwaardige lading blijkt te bevatten…

De medewerkers van Ome “Ho”
hebben de opdracht gekregen
om in het containerpark iets te
gaan regelen.
Ook zij hebben geen idee wat
hen
te
wachten
staat….
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Deze havenmedewerker op de rode kruis containers had niet
gedacht dat zijn dag zo zou beginnen. Hij ontsnapte uiteindelijk in
het bootje van het team van ome “Ho”.

Ook elders in het anders zo vredige stadje breekt intussen de hel
los. De doden ontsnappen uit hun graven.
En waren kwamen die vaten nou
eigenlijk van-daan?.....
En
wat
voor
afgrijselijke
monsters zitten daarin?
En, aaaarrrggghh….!!!!!
Helllp!! Politie! Brandweer! Roep
het leger!! Helllppp!!

De accountant van het haven
bedrijf vlucht weg van de
gruwelijke horde en probeert
zoveel mogelijk zombies plat
te
rijden
terwijl
de
vertegenwoordigster van de
Columbiaanse
(ahem…)
koffie producent haar geweer
leegt op de eindeloze,
hongerige massa. Ook zij
overleven het.
En uiteindelijk blijkt dan dat zelfs 200 + zombies nog niet genoeg is
om een tafel echt te vullen. Meer zombies!!! Meer zombies!!!
Meer!!! Meer!!!
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Uit de doos van Murphy: Hammerin’ Iron
In deze nieuwe rubriek komt elke
keer een spelsysteem aan de
orde dat wij bij Murphy’s
regelmatig spelen of gespeeld
hebben. Deze keer:Hammerin’
Iron, een van mijn favorieten.
Wat is het?
Hammerin Iron is een regelset
voor
gevechten
tussen
(rivier)schepen ten tijde van de
Amerikaanse Burgeroorlog. Zowel omgebouwde passagiers
schepen als de nieuwe gepatserde schepen (zg. Ironclads)
bevochten elkaar op de rivieren in Noord –Amerika.
De Noordelijke staten, oftewel the Union vochten tegen de
Zuidelijke staten oftewel the Confederates in een oorlog waar niet
alleen de slavernij ter duscussie stond maar ook nog wat andere
fundamentele menings verschillen tussen de twee partijen over
hoe de Verenigde Staten geregeerd dienden te worden.
Wie heeft het bedacht?
De regelset wordt uitgebracht door Peter Pig in de reeks Rules
For The Common Man. Wij hebben destijds in het kader van de
Hammerin’ Iron Kilogame de regels iets versimpeld (en spelen die
nog steeds) maar beide versies zijn even leuk.
Wat is het doel?
Uiteindelijk natuurlijk overleven,
maar
je
kunt
verschillende
scenario’s bedenken. Er worden
er in de regelset ook een aantal
gegeven.
Hoe werkt het?
De regelsets in de serie Rules for
the Common Man zijn allemaal
relatief kort
en makkelijk te
begrijpen. Daar moet je tegen kunnen. Er zijn ook in deze regelset
een flink aantal dingen versimpeld weer gegeven. Zo wordt de
beweging afgehandeld door middel van zeshoekjes waar de
schepen op geplaatst worden met de boeg naar een zijde. Al
naargelang de snelheid mag een scip een, twee of drie zeshoekjes
bewegen. Korte schepen mogen daarbij bocht na bocht maken
terwijl lange schepen juist verpicht een zeshoekje recht vooruit
moeten na iedere bocht.
De schepen hebben naast snelheid en lengte nog een paar andere
eigenschappen die onder andere bepalen of een schip makkelijk
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over zand banken kan varen of juist niet, en of kogels de romp
makkelijk doorboren (houten romp), wat moeilijker (schip bekleed
met balen katoen: cottonclad, of een dun laagje staal: tinclad), of
nog moeilijker (gepantserd schip: ironclad).
Wij hebben voor elk schip kaartjes gemaakt waar die
eigenschappen op staan en ook hoeveel kannonnen en wat voor
kannonnen en waar ze staan. Kortom; ales wat je moet weten over
het schip.
Hierbij dient wel even vermeld te worden dat de punten aantallen
zoals gegeven voor de schepen in de regelset zelf niet kloppen
met de berekening die in hetzelfde boek staat. Wij hebben alles
nagerekend en bijgesteld.
Ook hebben wij een quick
reference sheet gemaakt die
op een half enkelzijdig A 4tje
past. (als het goed is staat
deze in de files sectie van de
Murphy Yahoo groep).
Alleen voor het schieten heb
je een meetlint nodig.je meet
van model naar model. Je
kunt schieten op elk moment
van je beweging. Nadat je
bepaald hebt of je het vijandelijke schip kunt raken (heeft te maken
met afstand, en of het schip ergens tijdens de beweging de
kannonnen in de juiste richting heeft staan) gooi je een aantal
dobbelstenen. Vijven en zessen zijn raak. Hoeveel dobbelstenen je
mag gooien hangt af van het aantal en soort kannonnen, de
afstand en of je al dan niet bewogen hebt of je bochten gedraaid
hebt.
Als het beschoten schip pantsering heeft mag de eigenaar een
aantal dobbelstenen gooien om te zien of de de kogels die het
schip geraakt hebben afketsen of schade doen. Een ironclad houdt
meer tegen dan een houten schip (houdt niets tegen) maar je kunt
nog steeds vreselijk pech hebben. Voor elke 5 punten schade
moet er een test gedaan worden om te zien wat er beschadigd is.
Een kapotte schoorsteen bijvoorbeeld zorgt ervoor dat je nog maar
een zeshoekje kan varen.
Rammen kan natuurlijk ook. (Gek genoeg wil iedereen altijd
rammen). Iedereen kan rammen maar het gaat beter als je een
ram hebt, een ironclad bent en op volle snelheid vaart. Je moet
een koers plannen waarbij jouw zeshoekje het zeshoekje van de
tegenstander raakt en als je met het model van jouw schip het
modelvan de tegenstander dan raakt is het een geslaagde ram.
Soms blijk je namelijk voor of achter langs te varen zonder de
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ander te raken. Het is niet mogelijk om iemand van voren of van
achteren te rammen.
Wij hebben destijds in verband met het Hammerin’ Iron kilogame
wat regels aangepast zodat het spel ook met grote hoeveelheden
mensen gespeeld kan worden.
Oorspronkelijk moet je voor ieder schip steeds vijf orderkaartjes
trekken. Die zijn er in twee soorten: voornamelijk snelheid en
voornamelijk manouevreren. Je mag pas nieuwe kaartjes trekken
als de oude op zijn. Voor een grote groep is dat onhandig
aangezien je dan heel veel kaartjes nodig hebt. Wij hebben in
plaats hiervan een orderdobbelsteen ingevoerd waarop alle dingen
staan die je kunt doen en je kunt elke keer voor de beurt begint
bepalen wat je wilt doen.
Volgens de regelset moeten de spelers voor elk schip aan het
begin van de beurt een dobbelsteen gooien om de volgorde te
bepalen waarin de schepen aan de beurt komen. Dat is nogal
onhandig omdat het vaak voorkomt dat spelers hetzelfde gooien
en dan moet er weer overgegooid worden. Wij hebben in plaats
hiervan hetzelfde principe ingevoerd wat ook bij Brother against
Brother gebruikt wordt. Aan elk schip wordt een speelkaart
toebedeeld (die staat op de orderdobbelsteen) en elke beurt
worden de kaarten geschud en een voor een getrokken. Je komt
dus altijd aan de beurt maar je weet niet wanneer.
Onze wijzigingen maken het aan
de ene kant makkelijker (je mag
alle orders geven die je wilt
zolang je schip ze kan uitvoeren)
maar aan de andere kant
moeilijker (je weet niet precies
wanneer je aan de beurt komt
maar je moet wel aan het begin
van elke beurt je orders geven).
Onze
club
heeft
uit
de
nalatenschap vanPieter Stolk zelf ook nog wat schepen. Die
zouden wat bijgewerkt moeten worden maar zijnverder goed
bruikbaar.
Wij gebruiken schepen van Pieter Pig (die zijn goedkoop, stevig
maar niet heel erg gedetailleerd) er zijn echter nog andere firma’s
die duurdere en mooiere schepen verkopen.
Al met al een leuk spel. Wie een keer wil spelen moet maar eens
een afspraak maken met mij of met Peter.
Petra Schulein
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(Advertentie)

ATLEEST – boekhandel.
Kort Rapenburg 12a,
2311 GC Leiden, Holland
Books on Military History
Tel. 071-512.50.39
Fax. 071-512.85.25
Via internet bestellen is bijna altijd
goedkoper.
Eigen import en daardoor lage prijzen.
www.atleest.com en www.atleest.nl
Boekjes waarin uitgebreid veldslagen, uniformen, enz. worden
omschreven. Vele illustraties, veelal in kleur. Pakweg 1400 titels in
voorraad van o.a.
ACE = AIRCRAFT OF THE ACES
AEU = AVIATION ELITE UNITS
CAM = CAMPAIGN
COM = COMBAT AIRCRAFT
ELI = ELITE
ESS = ESSENTIAL HISTORIES
FOR = FORTRESS
MAA = MEN-AT-ARMS
MOD = OSPREY MODELLING
MAN = MODELLING MANUALS
NVG = NEW VANGUARD
BO = BATTLE ORDERS
WAR = WARRIOR

15.00
17.00
17.00
15.00
14.00
14.00
14.00
14.00
16.00
15.00
14.00
19.00
14.00

*Sommige titels kunnen een iets hogere prijs hebben (meer
pagina's bijv.)
Indien besteld via onze website www.atleest.com zijn de prijzen
soms iets lager. Bij bestelling per telefoon, e-mail, graag nummer
van boekje (dus bijv. MAA 413) plus stukje van titel opgeven
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Sfeerinpressie van het Warhammer
Toernooi 8 november 2008

Zo te zien hebben de deelnemers zich goed vermaakt.

(Foto’s van Erik Verhofstad)
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Read on the Net:: Mom taught me the
following lessons
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

My
Mother
taught
me
about
ANTICIPATION: “Just wait until your father
gets home."
•
My Mother taught me about RECEIVING:.
“You are going to get it when we get
home!"
•
My Mother taught me to MEET A
CHALLENGE: “What were you thinking?
Answer me when I talk to you... Don't talk
back to me!"
•
My Mother taught me LOGIC: “Because I
said so, that's why." & "If you fall out of that
swing and break your neck, you're not going to The store with me."
My Mother taught me MEDICAL SCIENCE: “If you don't stop crossing your eyes,
they are going to freeze that way."
My Mother taught me to THINK AHEAD: “If you don't pass your spelling test, you'll
never get a good job."
My Mother taught me ESP: "Put your sweater on; don't you think I know when
you're cold?"
My Mother taught me HUMOR: "When that lawn mower cuts off your toes, don't
come running to me."
My Mother taught me how to BECOME AN ADULT: “If you don't eat your
vegetables, you'll never grow up."
My Mother taught me about SEX: "How do you think you got here?"
My Mother taught me about GENETICS: “You’re just like your father."
My Mother taught me about my ROOTS: “Do you think you were born in a barn?”
My Mother taught me about WISDOM OF AGE: “When you get to be my age, you
will understand."
My Mother taught me about JUSTICE: “One day you'll have kids, and I hope they
turn out just like you. Then you'll see what it's like."
My mother taught me RELIGION: “You better pray that will come out of the carpet."
My mother taught me about TIME TRAVEL: “If you don't straighten up, I'm going to
knock you into the middle of next week!"
My mother taught me FORESIGHT: “Make sure you wear clean underwear, in case
you're in an accident."
My mother taught me IRONY: “Keep crying and I'll *give* you something to cry
about."
My mother taught me about the science of OSMOSIS: “Shut your mouth and eat
your supper!"
My mother taught me about CONTORTIONISM: “Will you *look* at the dirt on the
back of your neck!"
My mother taught me about STAMINA: “You’ll sit there until all that spinach is
finished."
My mother taught me about WEATHER: “It looks as if a tornado swept through your
room."
My mother taught me how to solve PHYSICS PROBLEMS: "If I yelled because I
saw a meteor coming toward you, would you listen then?"
My mother taught me about HYPOCRISY: “If I've told you once, I've told you a
million times: Don't Exaggerate!!!"
My mother taught me THE CIRCLE OF LIFE:"I brought you into this world, and I
can take you out."
My mother taught me about BEHAVIOUR MODIFICATION: "Stop acting like your
father!"
My mother taught me about ENVY: "There are millions of less fortunate children in
this world who don't have wonderful parents like you do!"
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