
Pathfinder Adventure Path: 

Reign of Winter 

(The Snows of Summer, The Shackled Hut, Mai-

den, Mother, Crone, The Frozen Stars, Raspu-

tin Must Die!, The Witch Queen’s Revenge) 

 

Rollenspelscenario 

 

Uitgever: Paizo Publishing 

Ontwerpers: Neil Spicer, Jim Groves, Tim 

Hitchcock, Matthew Goodall, Brandon Hodge, 

Greg A. Vaughan 

Softcover /6 x 96 blz./ 2014 

 

Recensent: Dirk Vandereyken 

 

 

***
1
/2 

 

 

Het verhaal 

H et Reign of Winter Adventure Path voor Pathfinder gaat 
met The Snows of Summer van start in Heldren, een 

klein dorpje in zuidelijk Taldor aan de rand van Border Wood. 
De hoofdstad, Oppara, bevindt zich bijna 200 mijl (zo’n 322 
kilometer) in het noordwesten van Taldor en de dichtstbijzijn-
de stad is het versterkte Zimar.  



Heldren is altijd een rustig en vreedzaam dorpje 
geweest waar weinig gebeurde, maar sinds kort 
beweert de plaatselijke waarzegster, Old Mother 
Theodora, dat de inwoners donkere tijden tege-
moet gaan. Haar waarschuwingen lijken bewaar-
heid te worden, want gisteren is een zwaar gewon-
de huurling aangekomen die beweert dat hij de 
lijfwacht is van ene Lady Argentea Malassene. De 
entourage van de edelvrouw is aangevallen door 
vreemde, ‘winterachtige’ wezens die opeens aan 
de rand van Border Wood verschenen. De Dame 
zelf is het bos in gesleurd en de dorpelingen van 
Heldren kunnen nu niets anders doen dan angstig 
naar het plotseling gevaarlijke woud te blijven kij-
ken. 

Eenmaal op onderzoek uitgetrokken, stuiten de 
Player Characters al snel op een vreemde anoma-
lie: in een deel van het bos lijkt het opeens winter 
te zijn geworden. Een of andere bovennatuurlijke 
koude heeft zich meester gemaakt van het terrein 
en het zou wel eens kunnen dat het gebied waarin 
nu extreme koude heerst zich aan het uitbreiden 
is… 

Achtergrond 

R eign of Winter is een van de Adventure Pa-

ths voor Pathfinder en bestaat dus uit een 

gratis PDF, de Reign of Winter Player’s Guide, en 

zes boeken van 96 pagina’s die elkaar oorspronke-

lijk maandelijks opvolgden. In dit geval bereidt de 

Player’s Guide de spelers vooral voor op het feit dat 

hun Characters tijdens deze ‘campaign’ veel koud 

weer zullen moeten trotseren. Er wordt sterk aan-

geraden om niet met een groep te beginnen die 

niet alleen maar bizarre monsters, maar ook dieren 

en andere wezens die je echt in een koud gebied 

kunt inbeelden. Al snel worden echter de eerste 

probleempjes duidelijk: Spicer neemt maar aan dat 

de Characters zomaar het meteorologisch incident 

zullen onderzoeken en ook het ‘dame-in-nood’-

verhaaltje voelt flinterdun aan. De omgeving spreekt 

dan weer wel tot de verbeelding, waardoor alles 

goed lijkt te gaan tot de Player Characters door een 

NPC gedwongen worden om een queeste te vervul-

len. Dat gebeurt op de meest brute manier mogelijk, 

met een actie die niet kan vermeden worden. Het 

neemt gelijk alle keuzevrijheid weg en dat is anno 

2015 toch moeilijk verdedigbaar. 

Gelukkig wordt het tempo tijdens de volgende sce-

nario’s wat opgepikt en is er voldoende variatie aan-

wezig tussen de verhalen. De traditionele 

‘dungeons’ worden vermeden tot het derde deel, 

Maiden, Mother, Crone, dat er dan weer overvloedig 

gebruik van maakt, waarna met The Frozen Stars het 

speelveld wel groter wordt, maar het ‘dungeon’-

thema te lang terugkeert. Voor het zover is, begint 

het scenario echter steeds meer te draaien rond 

Baba Yaga en de machtstrijd met haar veertiende 

dochter, Elvanna – dat is overigens nauwelijks een 

‘spoiler’, want breed geadverteerd door Paizo. Een-

maal de Player Characters niet alleen van land tot 

land, maar ook van dimensie naar dimensie begin-

nen te springen, is alles veel vreemder geworden, 

maar toch blijft er voldoende interne consistentie 

behouden om de geloofwaardigheid binnen 

(fantasy)perken te houden.  

bestaat uit personages die zich vooral thuisvoelen 

in warme, droge landen, terwijl er ook verschillende 

(Prestige) Classes, Archtetypes en andere opties 

worden overlopen. 

Het Adventure Path 

T he Snows of Summer lijkt de ‘campaign’ 

fantastisch af te trappen: het verhaal is 

spannend en zit goed in elkaar, we krijgen niet met-

een de zoveelste ‘dungeon’ aangeleverd en de bar-

re weersomstandigheden maken alles veel interes-

santer. Auteur Neil Spicer weet zich ook beter in de 

hand te houden dan in Iron Gods en presenteert 



Voor het eerst in Pathfinder speelt onze eigen aar-

de een rol, maakt niemand minder dan Rasputin 

een opgemerkte opwachting en wordt er handig 

gebruikt gemaakt van de Slavische mythologie, met 

een knallend einde als moreel ambiguë (jawel, het 

kan dus ook in Pathfinder) afsluiter. 

Conclusie 

R eign of Winter is geen onverdeeld succes. 

Het eerste deel laat een zure smaak in de 

mond wegens te lineair en het zondigen tegen on-

ze persoonlijke Eerste Regel van het Rollenspelen 

(‘Laat de Spelers Ruimte om Zelf te Beslissen’), 

maar gaandeweg zorgt de uitstekende achtergrond 

ervoor dat de ‘campaign’ toch interessanter wordt. 

De goed beschreven NPC’s en het leentjebuur spe-

len uit de Slavische mythen doet de rest.  

Meer info 

Het Pathfinder rollenspel, officiële supplementen 
en scenario’s vind je hier: www.paizo.com  
 
Pathfinder en het Reign of Winter Adventure Path 
worden ook ondersteund door de software van 
HeroLabs: www.wolflair.com 
 
Reign of Winter beleef je het best met de sonische 

landschappen van Syrinscape op de achtergrond: 

www.syrinscape.com 

Vooraf geschilderde figuurtjes die speciaal aan-

sluiten bij Reign of Winter vind je hier: 

www.pathfinderminis.com  

 

http://www.paizo.com
http://www.wolflair.com
http://www.syrinscape.com
http://www.pathfinderminis.com


Categorie In het Kort Score 

Ontwerp Duidelijke lay-out, goeie organisatie, veel knappe 

en vooral heel erg passende tekeningen. De hoe-

veelheid illustraties die specifiek voor deze reeks 

scenario’s werden gemaakt, is indrukwekkend. 

Visueel zit alles dus fantastisch in elkaar. 

  

ABCDEFGHIJ 

  

Inhoud Het spannende verhaal achter Baba Yaga en Elva-

na wordt uitgebreid uit de doeken gedaan, er is 

goed nagedacht over de voorgaande geschiede-

nis en de motivaties van de protagonisten — hoe 

vreemd ook — en ook de progressie van de sce-

nario’s zit vrij logisch in elkaar. Jammer genoeg 

vallen de Player Characters al snel naar aanlei-

ding van een standaardsituatie binnen het genre 

ten prooi van een spreuk die hen verplicht om 

bepaalde dingen te doen. Daarmee zondigen de 

schrijvers aan een van de belangrijkste richtlijnen 

voor een rollenspelscenario: laat de spelers zelf 

beslissen wat hun Characters zeggen, doen en 

laten. 

  

ABCDEFGH 

  

Regels Hier kunnen we gewoon hetzelfde plakken als 

wat we in onze bespreking van Iron Gods schre-

ven: alles zit juist in elkaar, er is geen foutje te 

bespeuren bij de presentatie van de nieuwe 

monsters of de (N)PC’s en wanneer er moet ge-

dacht worden aan specifieke regels, worden we 

daar aan herinnerd in de tekst.  

  

ABCDEFGHI 

Support Eigen figuurtjes, allerlei uitbreidingen om op 

terug te vallen, hele ‘campaign’-supplementen. 

Jawel! 

  

ABCDEFGHIJ 

  

Score Er is duidelijk veel aandacht besteed aan deze 

Adventure Path, alleen is hij net iets te rechtlij-

nig. 

  

ABCDEFGH 


