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We hebben al vaak geschreven dat Cubicle7 een 
echte verfrissing is wat zijn licenties betreft. In het 
verleden hebben fans van allerlei series, films, 
boeken en comics maar al te vaak moeten vaststellen 
dat het rollenspel rond hun favoriete franchise het 
maar enkele jaren - f zelfs minder lang - uitzong 
waarna de licentie niet werd vernieuwd. Met onder 
andere The One Ring en Doctor Who bewijst Cubicle 
7 echter dat het van plan is om zijn licenties op lange 
termijn te ondersteunen. Dat er nog voldoende 
materiaal voor is, wordt bewezen door Rivendell, 
waarin de actie zich verplaatst van Wilderland tot 
East Eriador, waar een groot gedeelte van de 
eigenlijke Lord of the Rings-trilogie plaatsheeft. 



Eriador 

Gedurende een groot gedeelte van de Midden-Aardse geschiedenis, 
was Eriador maar dun bewoond - meteen de reden waarom de naam 
vertaalt als 'the Lone Lands'.Tegen de tijd dat de oorlog om de Ring 
losbarst, zijn een aantal plaatsen die in het collectief geheugen van 
zowat alle Tolkiensfans gebrand zijn echter bekend: de Shire (bij ons 
gewoonlijk vertaald als 'de Gouw'), bijvoorbeeld, maar ook Bree-land, 
Rivendell en de Grey Havens, terwijl er ook nog een gemeenschap 
verzamelaar-jagers zit in de bossen van Minhiriath en de mijnen van 
Ered Lindon nog steeds worden ontgind door dwergen. 

Dit gebied, dat zich ten westen van de Misty 
M o u n t a i n s b e v i n d t , w o r d t v o l l e d i g 
beschreven op 144 pagina's, inclusief een 
nieuwe avonturenmap, waarvan de versie 
voor de Loremaster (de spelleider in The One 
Ring) is voorzien van handige zeshoekjes met 
verwijzingen naar zaken waar de spelers beter 
op voorhand nog niets van mogen weten. 
Niets wordt vergeten in het oosten Eriador; 
niet de Vale of Imlardis, niet Angmar, niet 
Eregion, niet de Barrow-downsen niet Tarbad.



In het boek 

Omdat de regels in het eigenlijke 
basisboek zijn geënt op avonturen in 
Wilderland, worden er heel wat extra 
spelregels en andere richtl i jnen 
gepresenteerd in Rivendell. Zo wordt er 
diep ingegaan op de twee culturen die 
specifiek zijn voor de regio: de Rangers 
en de Elves of Lorien.  

Ook de troepen van Sauron krijgen veel aandacht, want in de jaren die naar 
de War of the Ring leiden, begint het er langzaam aan vrij grimmig uit te zien 
in Eriador. Dat we meer te lezen krijgen over de invloed van de Shadow en 
statistieken krijgen voor een aantal nieuwe tegenstanders, waaronder Ettins, 
de Hill-men of Rhudaur natuurlijk de Nazgul, viel dus te verwachten. Ook 
individuen als de Queen of Castle Hill (een machtige Troll) en de Witch-king 
of Angmar zelf worden niet vergeten, terwijl de oude ruïnes die overal te 
vinden zijn een perfecte schuilplaats zijn voor allerlei undeadL 



Categorie In het kort Score

Ontwerp Zoals we ondertussen gewend zijn, een uitstekend 
ontwerp met mooie layout en prachtige illustraties 
die The Lord of the Rings uitstekend evoceren.

ABCDEFGHI

Inhoud Niets in East Eriador lijkt vergeten te zijn. Zelfs de 
grootste Tolkienfans zullen wellicht tevreden kunnen 
terugblikken op de uitgebreide selectie die Cubicle7 
heeft gemaakt'

ABCDEFGHIJ

Regels Niet veel nieuwe regels, maar de regels die er wel 
zijn blijven relevant en passen goed binnen het al 
aanwezige spelsysteem.

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 Een uitstekend supplement dat onontbeerlijk is voor 
spelleiders die de saga willen verder zetten - of 
beginnen - in Eriador'

ABCDEFGHIJ

Dat er ook magische voorwerpen intensief worden 
behandeld, is niet ongewoon voor een fantasy rollenspel, 
maar onder andere de regels rond het Oog van Sauron, die 
bepalen hoeveel aandacht een groep avonturiers trekt, 
dragen enorm bij tot de sfeer. Fantastisch gedaan en 
gekoppeld met alweer een prachtige presentatie en 
evocatieve tekeningen de zoveelste aanrader binnen het 
The One Ring-gamma. Meer, zelfs: eigenlijk is het zo goed 
als onmogelijk om buiten Wilderland te spelen zonder dit 
uitstekende supplement.


