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**** 

Met Tales From Wilderland en The Darkening of 
Mirkwood liet Cubicle7 al zien dat het elke regio die 
in een boek voor rollenspel The One Ring wordt 
beschreven zal ondersteunen met een boek vol 
avonturen die in de streek kunnen plaatsvinden. Nu 
Rivendell - dat we al bespraken - op de schappen van 
elke degelijke rollenspelwinkel ligt, is het dan ook 
niet meer dan logisch dat ook Oost-Eriador op die 
manier zou ondersteund worden. Het resultaat is dit 
geweldige Ruins of the North. 

Een van de zaken die Cubicle7 uitstekend doet, is het 
weergeven van de juiste sfeer van een licentie. Zo zijn 
de regels voor Doctor Who lichtjes abstract, terwijl 
avonturen van The One Ring meestal plaatsvinden 
over de tijdsspanne van jaren.  



Categorie In het kort Score

Ontwerp Ruins of the North zet de traditie verder die Cubicle7 
begon met het oorspronkelikke The One Ring-
rollenspel.

ABCDEFGHI

Inhoud Rivendell is onontbeerlijk om deze vijf avonturen te 
kunnen spelen en dus bevat dit boek zeker niet alle 
nodige informatie, maar fe progressie tussen de 
scenario's, met toenemende dreiging van de 
Shadow, zit goed in elkaar.'

ABCDEFGHI

Regels Alle personages zijn uitgeschreven zoals het hoort, 
met geen fouten te bespeuren, al zal het 
regelsysteem niet spek voor iedereens bek zijn.

ABCDEFGH

Support Cubicle7 onderhoudt zijn licenties goed en je kunt er 
dan ook gif op nemen dat The One Ring met veel 
visie progressief verder zal uitgewerkt worden.

ABCDEFGHIJ

Score Vijf mooi uitgeschreven scenario's die zowel elk 
afzonderlijk en als deel van een grotere 'campaign' 
meer dan de moeite waard zijn om in huis te halen.

ABCDEFGHI

Ruins of the North presenteert naar analogie met The Darkening of Mirkwood vijf afzonderlijke scenario's die 
zowel volledig op zichzelf kunnen staan als gebruikt worden binnen een aansluitende 'campaign' die de helden 
van Angmar naar Tyrn Gorthad brengt. 

De schrijfstijl is alweer vlot en past erg goed bij het genre, maar wat het meeste opvalt, is hoe de sfeer 
progressief dreigender wordt naarmate de Shadow meer invloed begint uit te oefenen over de regio. Het soort 
uitdagingen en de macabere opbouw maakt dat Ruins of the North misschien een tikkeltje minder geschikt is 
voor beginnende spelers dan Tales From Wilderland, al zal elke ervaren spelersgroep wel raad weten met dit 
materiaal. Een uitstekende verzameling avonturen voor The One Ring!


