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 et eerste boek in het Iron Gods Adventure Path voor Pa-
thfinder, Fires of Creation, begint in Torch, een ogenschijn-

lijk onbelangrijk dorp in Numeria, dat echter een enorme 
trekpleister is voor smeden, die van heinde en ver naar Torch 
trekken om ‘skymetal’ te kunnen bewerken... 



Numeria was ooit een van de grootste River King-
doms, maar is tegenwoordig een land dat gere-
geerd wordt door een groep schimmige magiërs, 
die toegewijd zijn aan de studie van krachtige voor-
werpen waar ze zelf nauwelijks de werking van 
begrijpen. In het noorden zijn de barbaren aan de 
macht, terwijl het beschaafdere zuiden naam en 
faam heeft vergaard omdat er zeven 
‘hemelmetalen’ worden ontgonnen die nuttig zijn 
in de creatie van unieke wapens, wapenrustingen 
en andere voorwerpen. Ze ontlenen hun namen 
van hun herkomst, een berg die vele jaren geleden 
‘uit de lucht is gevallen’. Van die zeven legeringen 
is adamantine zonder enige twijfel de bekendste. 

Torch zelf is zo genoemd naar de paarse vlam die 
bovenop haar centrale heuvel brandt. Die ver-
scheen voor het eerst in het jaar 4602 en vormde 
aanvankelijk een heldere vuurzuil die tot mijlenver 
te zien was, maar tegen 4606 was ze gekrompen 
tot de grootte van een kampvuur. Slechts enkele 
keren per jaar zwelt het vuur weer aan tot de im-
posante hemellans die het vroeger was. 

Al snel ontdekte de lokale bevolking dat het paarse 
vuur heter brandde dan normale vlammen dat 
doen en dat het geschikt was om ‘skymetal’ mee te 
smelten. Toen de Technic League in 4612 voor het 
eerst kwam controleren, werd er al snel een ak-
koord afgesloten met de magiërs die Numeria con-
troleren: ze zouden geen officiële aanwezigheid 
onderhouden in de regio in ruil voor een maande-
lijkse bijdrage aan goud.  

Sinds kort is Torch echter in rep en roer. Acht da-
gen geleden is het paarse vuur op de Black Hill op-
eens gedoofd. De economie van het dorpje is in 
gevaar en de plaatselijke bevolking is radeloos. Op  

 ron Gods is een Adventure Path voor Pathfinder. 

Adventure Paths bestaan uit zes boeken van elk 

96 pagina’s (de binnenkant van de cover wordt ook 

gebruikt) die samen een verhaal vormen en meer 

achtergrondinformatie geven over een bepaald ge-

deelte van de ‘campaign setting’, de wereld Golari-

on. Elk Adventure Path wordt vooraf gegaan door 

een gratis PDF – een Player’s Guide die de achter-

grond al wat uitdiept zonder teveel van het eigenlij-

ke scenario te verklappen en die ook tips bevat voor 

de spelers. Zo zijn ze – als ze dat willen – in staat om 

Characters te genereren die goed binnen de desbe-

treffende ‘setting’ passen. Daarna verschijnt maan-

delijks een van de zes boeken waar de serie uit be-

staat. 

Iron Gods is wat ‘fantasy campaign settings’ voor 

Pathfinder betreft zeker een vreemde eend in de bijt. 

Hoewel het rollenspel zelf voornamelijk de kaart van 

‘epic fantasy’ trekt, neigt Iron Gods veel meer naar 

sciencefantasy. Het grootste gedeelte van Numeria 

is landelijk gebied en er lopen barbaren rond, maar 

er is technologie voorhanden die je enkel in sf ziet 

en die wordt bestudeerd door de heersers van het 

gebied, een schimmige groep magiërs die bekend 

staat als de Technic League. Er zijn zelfs ‘androids’ 

en andere zaken die je weinig in fantasy ziet. 

De beslissing om een dergelijk genre toe te voegen 

aan de officiële wereld voor Pathfinder, Golarion, 

kan op verschillende manieren verklaard worden.  

 

de koop toe is raadslid Khonnir Baine, een van de 
machtigste magiërs van Torch, verdwenen tijdens 
zijn tweede expeditie van de nieuwe tunnels die hij 
onder de heuvel heeft aangetroffen. Verschillende 
groepen avonturiers hebben al geprobeerd om het 
mysterie op te klaren, maar geen van hen is terug-
gekeerd. De dwerg Dolga Freddert, het oudste over-
blijvende raadslid van het dorp, is bereid om aardig 
wat goudstukken te betalen aan degene die kan 
ontdekken wat er met Khonnir en de paarse vlam is 
gebeurd… 



Ten eerste vinden alle uitbreidingen en scenario’s 

die Paizo tot nu toe heeft uitgegeven plaats in Go-

larion. Terwijl Dungeons & Dragons allerlei ver-

schillende ‘campaign settings’ had die allemaal een 

verschillende wereld presenteerden – van Raven-

loft tot Birthright, de Forgotten Realms, Eberron, 

Dark sun, Planescape, Greyhawk, Dragonlance en 

meer – heeft Paizo alles ingezet op een enorme 

wereld met vijftig naties die in zowat elk opzicht 

sterk van elkaar verschillen. De bedoeling is om 

Player Characters zoveel mogelijk keuzemogelijk-

heden aan te bieden.  

Ten tweede is dit soort beslissing natuurlijk com-

mercieel interessant, want misschien gaat iemand 

die niet zo van ninja’s en samurai houdt misschien 

toch de uitbreiding kopen waarin die worden geïn-

troduceerd als hun land tot een grotere wereld 

behoort die wel boeiend is voro hem of haar. De-

zelfde persoon gaat een nieuwe, op zichzelf staan-

de ‘setting’ misschien wel links laten liggen.  

Dat deze manier van denken soms tot rare combi-

naties leidt, wordt dus geïllustreerd in Iron Gods, 

maar zijn de zes boeken in deze reeks ook goede 

scenario’s? 

 oegegeven: de achtergrond van Iron Gods wordt 

behoorlijk goed uitgediept, en de Technic Lea-

gue is een interessante factie waar spelleiders veel 

kanten mee uit kunnen. Bovendien is alles weer 

volledig in kleur, zijn de productiewaarden hoog en 

gemaakt, een ragout die niet altijd evenwichtig aan-

voelt. Toch wérkt het conceptueel allemaal. Waar 

het Adventure Path wel enkele keren in de fout 

gaat, is dat het ondanks de vele interessante ideeën 

wat rechtlijnig aanvoelt. Natuurlijk gebeurt dat wel 

vaker bij dit soort ‘campaigns’, maar soms hebben 

de spelers echt wel weinig alternatieven. Erger is dat 

sommige scenario’s eigenlijk niets meer zijn dan de 

zoveelste ‘kerker in vermomming’. We weten ook 

wel dat er fans zijn van ouderwetse 

‘dungeoncrawling’, maar hoewel we zelf zeker niet 

vies zijn van het occasionele tunnelcomplex of een 

geregelde ruïnerooftocht, duurt het navigeren door-

heen de ‘dungeons’ soms te lang, waardoor Iron 

Gods een klein beetje eentonig wordt. Vooral de eer-

ste twee boeken hebben hier last van. Een 

‘dungeon’ blijft een ‘dungeon’, ook als je hem als 

begraven ruimteschip definieert. Paradoxaal genoeg 

geeft het derde deel, The Choking Tower, dan weer 

veel meer ademruimte, waardoor je zou kunnen 

zeggen dat de titel wat ongelukkig is gekozen. Ge-

lukkig blijven de auteurs wel rekening houden met 

het achtergrondverhaal en wordt de rode draad ner-

gens vergeten.  

Er zijn wel enkele dingen die Iron Gods de moeite 

waard maken: de nieuwe monsters, bijvoorbeeld. 

De illustraties zijn op veel plaatsen beter dan wat we 

in de basisboeken gepresenteerd krijgen en spellei-

ders krijgen veel om mee te spelen. Dat de spelers 

de nieuwigheden nog niet zullen kennen uit voorbije 

uitbreidingen, is een ander pluspunt. Iets minder 

geslaagd zijn de nieuwe technologische voorwerpen. 

wordt elk boek rijkelijk geïllustreerd. Ook de nieuwe 

monsters zijn vaak de moeite waard: de Ghelarn en 

de Tsaalgrend uit Fires of Creation zien er toepasse-

lijk buitenaards uit, de robots lijken soms zo uit Star 

Wars te komen, in The Choking Tower komen we 

opeens ‘mecha’ à la BattleTech tegen, er worden 

enkele futuristische alternatieven voor levende do-

den gepresenteerd en Palace of Fallen Stars lijkt wel 

te knipogen naar Iron Kingdoms en Warmachine 

van Privateer Press.  

Het nadeel is natuurlijk duidelijk: de verschillende 

auteurs hebben er een beetje een potpourri van 



Die lijken soms iets te sterk op gelijkaardige 

‘magical items’ of ‘artefacts’. Als je zin hebt om wat 

sf in jouw Pathfinder-campagne te injecteren, weet 

je nu echter waar naartoe.  

Meer info:  

Het Pathfinder rollenspel, officiële supplementen 
en scenario’s vind je hier: www.paizo.com  
 
Pathfinder en het Iron Gods Adventure Path wor-
den ook ondersteund door de software van Hero-
Labs: www.wolflair.com 
 
Iron Gods beleef je het best met de sonische land-

schappen van Syrinscape op de achtergrond: 

www.syrinscape.com 

 

Het zesde boek hebben we nog niet ontvangen, dus 

weten we nog niet hoe de ‘campaign’ afloopt. 

 

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


Categorie In het Kort Score 

Ontwerp Mooie en duidelijke lay-out, uitstekende tekenin-

gen, alles in kleur: de scenario’s voor de meeste 

andere rollenspelen zien er gewoonlijk een stuk 

saaier uit. Vooral de nieuwe ontwerpen ademen 

heel wat creatief meesterschap uit., ook al blijft 

de typische Pathfinder-stijl behouden, wat bete-

kent dat het er soms een beetje ‘cartoony’ aan 

toegaat. 

  

ABCDEFGHIJ 

  

Inhoud Het achtergrondverhaal wordt uitgebreid uit de 

doeken gedaan en er wordt zeker voldoende 

aandacht besteed aan de verschillende omgevin-

gen en de motivaties van de Non-Player Charac-

ters, maar je hebt wel andere ‘setting’-boeken 

nodig om Iron Gods meer te kunnen uitdiepen. 

Het echte grote probleem is echter de rechtlijnig-

heid van het scenario zelf. Bovendien voelen 

sommige boeken te veel aan als de zoveelste 

‘dungeon crawls’. 

  

ABCDEFGH 

  

Regels Alles zit juist in elkaar, er is geen foutje te be-

speuren bij de presentatie van de nieuwe mon-

sters of de (N)PC’s en wanneer er moet gedacht 

worden aan specifieke regels, worden we daar 

aan herinnerd in de tekst.  

  

ABCDEFGHI 

Support Veel. Heel veel.   

ABCDEFGHIJ 

  

Score Een goede Adventure Path die echter iets te 

rechtlijnig is. Vaardige spelleiders zullen daar 

allicht wel raad mee weten, maar anderen riske-

ren dat ze hun spelers iets te weinig opties gaan 

geven tijdens de sessie. 

  

ABCDEFGH 


