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The Fated Almanac is het eerste van de twee
basisregelboeken voor Through the Breach, het rollenspel
dat gebaseerd is op het uitstekende 'miniature battles
game' Malifaux, waar een grote scheur is gemaakt naar
een andere dimensie, die al snel niet zonder gevaren blijkt
te zijn.

Achtergrond
Voor de mensheid kwam, werd de wereld bewoond door
twee goddelijke rassen die lange tijd in vrede wisten
samen te leven, tot de grotere goden decadent werden en
zich als tirannen begonnen te gedragen. Toen de minder
krachtige goden openlijk tegen hen rebelleerden, leidde
dat tot een apocalyptische oorlog. De wereld scheurde
zichzelf kapot en alleen maar Malifaux bleef overeind, een
grimmig testament van wat er was gebeurd.

Vele millennia later was ook onze aarde in de problemen aan
het geraken. De occulte energie die de planeet ooit had
doordrongen, was bijna volledig weggesijpeld en de
bovennatuurlijke heldendaden die hadden plaatsgevonden
werden beschouwd als mythen en legenden die de
verschillende culturen zelf hadden bedacht en slechts hier en
daar een kern van waarheid bevatten.
In werkelijkheid hadden heel wat magiërs zich inmiddels
verzameld in een geheim genootschap, vastbesloten om de
mystieke energie die al zo lang slechts in mondjesmaat
aanwezig was terug naar de aarde te halen. In het grootste
geheim deden ze een wereldwijde oproep naar iedereen die
nog over magische krachten beschikte om zich in een plaats te
vergaren.
Vanuit alle hoeken van de wereld kwamen ze: kaartenlezers uit
Parijs, zigeuners, heksen uit de jungles van Afrika, wijze visiers
uit het Verre Oosten, en vele anderen. Een dag en een nacht
lang lieten ze tijdens een grootse ceremonie waarbij velen het
leven lieten al hun overgebleven magische energie los.
Langzaam begon zich een scheur te vormen die pulseerde
met etherische stromen, maar opeens werd die kleine scheur
opengetrokken tot een enorme kloof die de hele stad waar de
mystici zich bevonden moeiteloos van de kaart veegde. De
dodental was immens hoog, maar de enkelingen die nog
overeind waren gebleven voelden onmiddellijk dat hun
magische vaardigheden exponentieel waren toegenomen.
Toch werd het al bijna even snel duidelijk dat de magische
energie niet terug de aarde was ingestroomd, maar dat er een
doorgang was gevormd naar een ander vlak van bestaan.

Een doorgang naar Malifaux.
Zodra ze zich ervan vergewist hadden dat het veilig was om de
nieuwe wereld binnen te stappen, begonnen de meeste
magiërs en hun metgezellen de breuk en de wonderbaarlijke
omgeving daarachter te verkennen. Er wordt gefluisterd dat ze
er haast onmiddellijk enorme rijkdommen vonden… en dus
duurde het niet langer dan een dag voor de
ontdekkingsreizigers zich tegen elkaar begonnen te keren.
Een bittere, twee weken durende oorlog volgde, tot een factie
de controle had bemachtigd over de stad en snel een raad
vormde, inclusief de bijhorende chjarters, verdragen en
wetten.
Ze hadden de mysterieuze stad verlaten teruggevonden en
dus begon de raad in het grootste geheim huurlingen,
academici, archeologen en ontdekkingsreizigers te recruteren
om de vreemde wereld te verkennen. Op een of andere
manier slaagden ze er ook in om het bestaan van de Breach
verborgen te houden voor de meeste mensen op aarde.
Sommigen beweren zelfs dat ze de stad die was vernietigd
tijdens het openen van de scheur samen met de bewoners
ervan uit het collectieve geheugen van de wereldbevolking
hadden gewist.
Een van de eerste ontdekkingen was Duer’s Library, een
netwerk van kluizen en torens waar een enorme hoeveelheid
aan boeken en kennis was opgeslagen. Jammer genoeg vond
de raad geen manier om de etherische energie van Malifaux
af te tappen en begonnen hun eigen reserves langzaam maar
zeker op te geraken.

Een van de eerste ontdekkingen was Duer’s Library, een netwerk
van kluizen en torens waar een enorme hoeveelheid aan boeken
en kennis was opgeslagen. Jammer genoeg vond de raad geen
manier om de etherische energie van Malifaux af te tappen en
begonnen hun eigen reserves langzaam maar zeker op te
geraken. De theorie dat de Breach zelf onstabiel was, begon aan
populariteit te winnen, en velen speculeerden dat ze in elkaar zou
kunnen klappen als te veel mensen of dingen tegelijkertijd door
de mystieke kloof zouden stappen.

De juwelen beneden schitterden met een
onaardse, etherische energie. Er was
echter een ongeval nodig voor de
kolonisten begrepen dat de stenen een
eindige opslagbron vormden, maar
werden herladen wanneer er iemand in
de buurt doodging. Logisch, dus, dat
men ze ‘Soulstones’ begon te
noemen.

Ondertussen vonden de scouts een bizarre buitenwereld, met
een buitenaardse zon en twee manen. De architectuur van de
stad zelf was erg eclectisch, alsof verschillende culturen uit
meerdere tijdperken tegelijkertijd hun bouwwerken hier hadden
gedumpt, en onder de aarde zelf werden er kilometerslange
labyrinten, kanalen, catacomben en riolen gevonden. Toch leek
het gebied rond Malifaux zelf zover het oog kon reiken op een
ware woestenij, die de Badlands werd gedoopt. Iets dichterbij
was er de Bayou, die bestond uit machtige moerassen, terwijl in
de verte een majestueuze bergketen kon gezien worden.

Zes maanden na hun ontdekking besloot de raad om het
bestaan van Malifaux te delen met de rest van de wereld. Het
duurde even voor de aanvankelijke verbazing plaats had
gemaakt voor ondernemingszin, maar eenmaal zover,
begonnen diplomaten, avonturiers en migranten eerst met
honderden, dan met duizenden de tocht van de aarde
doorheen de Breach naar Malifaux te maken. De kleinere
Soulstones, die niet nuttig waren om te gebruiken voor ‘willworking’ (het beoefenen van magie), werden verpulverd om als
brandstof voor machines, als alchemische componenten en als
medicinale zalfjes te gebruiken. Specialisten, wijsgeren en
uitvinders verhuisden naar Malifaux om meer inzicht te krijgen
in de wetenschap achter de Soulstones. Een van hen ontdekte
zelfs dat sommige dingen die eerder op brokstukken en puin
hadden geleken, leven kregen door er een Soulstone in te
stoppen en ze wat op te kalefateren. De meeste van deze
apparaten leken op kleine dienaartjes of kleine reproducties
van dieren, maar sommigen waren bewapende titanen die
werden voortgedreven door uurwerkmechanieken.

Na maanden van hard werk wist Dr. Arthur Duer samen met
Professor Mondragoné de basisvorm van het vreemde script dat
ooit overal in Malifaux gebruikt werd te ontcijferen.
Richtingaanwijzingen, straatnamen en winkels werden opnieuw
gelabeld en bleken grotendeels te weerspiegelen hoe we ze op
aarde zouden noemen.
Ondertussen had de raad, na maandenlange research, een
massieve stenen constructie rond de Breach gebouwd. De
grootste doorbraak kwam er echter toen er in de buurt een oud –
en al even verlaten – dorpje werd ontdekt, met een gat dat tot
diep in de droge aarde was geboord. Het bleek een oude
mijnschacht te zijn.

Terwijl al dit bezig was, begon de raad de belangrijkste politici
en artiesten van de planeet uit te nodigen in een poging om
Malifaux op te bouwen tot een echte metropolis en
wereldmacht. Op hun beurt zonden de machtigen der aarde

Terwijl al dit bezig was, begon de raad de
belangrijkste politici en artiesten van de
planeet uit te nodigen in een poging om
Malifaux op te bouwen tot een echte
metropolis en wereldmacht. Op hun
beurt zonden de machtigen der aarde
hun spionnen naar Malifaux om de
geheimen van de Soulstones te
ontrafelen.
Er begonnen ook steeds meer
onheilzame berichten de ronde te doen
over vreemde creaturen en gevaarlijke monsters die zich buiten
de grenzen van Malifaux schuilhielden, maar het was niet tot
een hele karavaan werd vernietigd door een aantal gehoornde
wezens met vleugels dat de stadsbewoners de geruchten echt
begonnen te geloven. Onder Malifaux werd dan weer een
necropolis ontdekt, een dodenstad van kamer na kamer en
crypte na crypte vol lijken. Niet lang daarna stond de eerste
Resurrectionist op. Nadat hij tijdens een rooftocht doorheen de
catacomben had gezien hoe zijn hele groep werd verslonden
door levende lijken, had hij middels een boek dat hij in die
ondergrondse gangen had gevonden een heel leger van ondoden opgeroepen en de raad aangevallen. Het
daaropvolgende gevecht duurde lang en kostte vele levens,
maar de oude magie van de raadsleden en de hulp van de
inwoners van Malifaux deden uiteindelijk het tij keren. De
Necomancer werd verslaan en zou voor altijd naamloos blijven.
Al deze gebeurtenissen hadden Malifaux omgevormd tot een
stad van gevaar en avontuur, klaar om haar eigen nieuwe
legenden te schrijven. Tot de Breach op een dag midden in de
harde winter van 1797 begon te pulseren en in te krimpen.

Op aarde hoorde men aan de andere
kant van de scheur een gevecht en
angstige schreeuwen, maar de Breach
was zo snel tot een kleine scheurtje
gekrompen dat niemand de duizenden
doodsreutels die nog een dag en nacht
zouden weerklinken te hulp kon
schieten… En opeens was Malifaux
verdwenen, maar niet voor er nog een
lijk door de Breach werd gegooid met in
de borstkas ‘OURS’ (‘ VAN ONS’)
gekerfd.
Het verlies van Malifaux liet zware littekens achter op aarde. De
weinige Soulstones die er nog waren, werden angstvallig
verzameld en bewaard. De wereldmachten probeerden
verdragen met elkaar te tekenen en overeenkomsten te sluiten,
maar uiteindelijk leidde de situatie tot de Black Powder Wars,
waarin naast vuurwapens voor het eerst in de menselijke
geschiedenis ook magie werd gebruikt om de tegenstanders
van rivaliserende naties te verschalken. Zelfs de recent
gestovenen werden hier en daar terug tot leven gebracht om
de strijd naar de eigen kant over te doen hellen. Eenmaal het
stof was gaan liggen, was een factie de duidelijke winnaar: de
Guild, een supermacht met in haar rangen een aantal magiërs
die niet hadden deelgenomen aan het ritueel dat de Breach
had veroorzaakt, spionnen en collaborateurs.
De Guild heeft een monopolie bemachtigd over Soulstones en
zijn vertegenwoordigers die nu over hele landen heersen en
volledige monarchieën en regeringen manipuleren titels
gegeven als de Ministers of Magic, de Secretaries of Aetheric
Practice, de Directors of Arcane Energies, enzovoort.

Ze zorgen er zelfs voor dat de Soulstones in hun bezit altijd
volledig opgeladen blijven… waar natuurlijk andere levende
wezens voor moeten sterven.
In 1897 was het zover: opeens heropende de Breach zich. De
Guild had zich hier al een eeuw lang op voorbereid, maar
schoot toch in paniek en stationeerde een heel leger aan de
aardekant van de scheur. Toen het er na een maand lang
wachten op begon te lijken dat er geen invasie zou volgen,
werd een eerste expeditie Malifaux in gestuurd. De stad bleek
volledig verlaten te zijn. Zelfs de lijken van de vroegere
bewoners waren nergens meer te vinden.
De Guild bracht criminelen en verstotenen naar Malifaux om
daar te werken, begon de mijnen opnieuw uit te baten en
verdeelde de stad in wijken. Niemand mocht zich nog buiten
die stadsgedeelten wagen. In het midden van Malifaux
versterkte de factie zijn Guild Enclave, die door de meeste
bewoners is gekend als Downtown. Na verloop van tijd werd
het bewoonbaar verklaarde gedeelte van Malifaux uitgebreid.
Er werden partnerschappen aangegaan met zaken als Geissel
Metalworks, waardoor de Industrial Zone ontstond en drie
verschillende Special Division-charters werden opgericht om de
terugkerende monsters en on-doden te bestrijden: De Witch
Hunters, de Death Marshals en de Neverborn Hunters. Na de
nodige opstand zag de Guild zich zelfs verplicht om de Miners
and Steamfitters Union officieel te erkennen. Ondertussen heeft
de Governor General al de ene calamiteit na de andere moeten
trotseren: de moord op zijn zoon door de kapitein van zijn
eigen garde, de zombie-aanval die de krankzinnige Seamus
orkestreerde om zijn on-dode minnares uit het lijkenhuis te
kunnen weghalen, de Sourbreak Line Disaster, waarbij drie van
de grootste Aircars tegen elkaar botsten, de passage van een

meteoriet die iedereen met aanleg voor de Arcane enkele
minuten lang affecteerde, een dodelijke plaag, een aardbeving
met daaropvolgend vulkanische activiteit e, meer. De Governor
General heeft inmiddels de krijgswet uitgeroepen en Malifaux
in de hoogste staat van paraatheid gebracht…

Het rollenspel
Through the Breach is het rollenspel dat volledig gebaseerd is –
en compatibel is met – het populaire ‘miniature battle game’
Malifaux. Uitgeverij Wyrd Miniatures is op korte tijd een grote
speler geworden in het tabletop game-landschap – de stand op
Gen Con wordt elk jaar groter – en kan rekenen op een
uitstekend verhaal, geweldige figuurtjes en regels die veel
verder staan dan playtesting-status. Er was dus ook al heel wat
materiaal voorhanden waaruit ontwerper Mack Martin en zijn
schrijversteam konden putten en dat is ook duidelijk aan het
prachtige eindresultaat en de vele illustraties.

Na een uitgebreide geschiedenis krijgen we een bespreking van de stad zelf. Zowat elke wijk spreekt tot de verbeelding, net als de
mensen die er wonen en de facties die er invloed uitoefenen. Het genre zelf leunt dicht bij steampunk aan, maar staat toch ook op zich.
Het is een knappe ‘setting’ die het midden houdt tussen Deadlands en Iron Kingdoms. Met dat eerste rollenspel heeft Through the
Breach gemeen dat er een ‘miniature battle game’ aan verbonden is en dat er concepten zijn als magische stenen, westernesthetiek, ondoden en geesten, met het tweede ‘roleplaying game’ heeft Through the Breach het fantasy-aspect gemeen.

Het creëren van een Character
Net als Malifaux gebruikt Through the Breach geen dobbelstenen, maar kaarten. Eender welk traditioneel kaartenspel kan gebruikt
worden, maar het is toch leuker om een Fate Deck van Malifaux of Through the Breach zelf te gebruiken, ook al omdat er andere kleuren
gebruikt worden, namelijk Rams, Crows, Tomes en Masks.
Nadat je een concept hebt bedacht, leg je een kruispunt uit tarot op de tafel (een kaart in het midden en telkens een kaart in elke
windrichting). Volgens de regels doe je dat met de afbeelding naar boven, maar wij vonden het spannender om iedere kaart pas om te
draaien wanneer die stap van ‘Character generation’ aan bod kwam.
De middelste kaart bepaalt jouw Station – wat jouw familie deed of doet als werk. Dat kan variëren van Academics tot Bayou Born,
Magewrights, Veterinary en natuurlijk 50 andere mogelijkheden. Elke Station heeft ook een Skill verbonden waar je automatisch een
punt in krijgt.
De westelijke kaart is de Body van jouw personage en geeft vier cijfers die je mag uitgeven aan zijn of haar Physical Aspects: Might,
Grace, Speed en Resilience. Als je bijvoorbeeld Masks 7 trekt, krijg je een +2, een 0 en twee keer een +1 om aan die Aspects te geven.
Dat kan leiden tot een Character met Might +2, Grace +1, Speed +0 en Resilience +1, of eender welke andere combinatie.
De noordelijke kaart bepaalt jouw Root Skills, de vaardigheden die je in jouw jonge leven aanleert. Deze keer gaat het om 3 tot 6 Skills,
met elk 1 tot 3 Ranks (of 4 Ranks als je een Red Joker trekt). Zo betekent 3, 3, 2 dat je een Skill mag kiezen waar je 3 punten aan uitgeeft,
een tweede waar je ook drie punten aan uitgeeft en een derde met twee punten. Er zijn vanzelfsprekend 54 verschillende cijferreeksen
mogelijk.
De oostelijke kaart (Mind) werkt net zoals de westelijke, maar wordt gebruikt voor jouw 4 Mental Aspects: Intellect, Charm, Cunning en
Tenacity.
De laatste, zuidelijke kaart staat voor Endeavor Skills en geeft Skill Ranks die je aan recenter ontwikkelde vaardigheden geeft.

Daarna mag je nog twee dingen doen: als je in een van de latere stappen een Skill kiest
die al een Station Skill is, wordt het gratis punt dat je daarin hebt omgezet naar een
Experience Point en verder mag je nog twee Aspects met 1 punt of een Aspect met 2
punten verhogen, met een maximum van +3.
Een heel leuke vondst is dat elke kaart die je hebt gelegd ook verbonden is aan een zin.
Samen vormen die zinnen jouw Fate, een cryptische omschrijving van waar je vandaan
komt en waar je naartoe gaat die de Fatemaster (zoals de spelleider hier heet) kan
gebruiken als achtergrond voor jouw avonturen. De zinnen worden in omgekeerde
volgorde opgeschreven, dus begin je met de zuidelijke kaart. Een voorbeeld is: ‘When
hope drowns in but three tears’ (Masks 13) ‘you will be the grape that sours the
wine’ (Rams 11) ‘but your misfortune will not be your own’ (Tomes Aces): ‘The dogs in the
vineyard bellow for you to hunt’ (Tomes 6). Dit is een unieke, evocatieve manier om
diepgang te verlenen aan jouw Character, te speculeren over wat alles zou kunnen
betekenen en extra mysterie te introduceren in het spel. Een super idee, dus.
Hierna kan je een Pursuit (een huidige carrière) selecteren. Beginnende Pursuits variëren
van Academic en Criminal tot TInkerer en Wastrel, en krijgen allemaal een Talent dat je
verliest als je ooit jouw beroep verandert (wat mag). Er bestaan ook Advanced Pursuits waar je pas later in mag stappen.
Het enige wat je nu nog moet doen, is jouw Derived Aspects bepalen (Defense, Willpower, Wounds, Walk, Charge, Height en
Characteristic, die uitdrukt wat voor ras je bent). Je krijgt nu ook 10 Guild Scrip (de munteenheid in Malifaux) om wat uitrusting mee te
kopen, al krijgt elke Pursuit ook een voorwerp gratis. Er wordt afgesloten met nog een allerlaatste, maar heel belangrijke stap: die
waarbij je jouw Twist Deck bepaalt. Dat zijn de kaarten die je gebruikt om het lot mee te veranderen en verschillende kleuren hebben
verschillende Triggers. Rams staat daarbij voor de fysieke wereld, Crows voor entropie, Masks voor krankzinnigheid en perceptie en
Tomes voor magie. Het totaal aantal kaarten dat je ontvangt, hangt af van de volgorde die je aan elke kleur geeft. Uit jouw belangrijkste,
Defining Suit krijg je de aas, de 5, de 9 en de koning.
Dat zijn de kaarten die je gebruikt om het lot mee te veranderen en verschillende kleuren hebben verschillende Triggers. Rams staat
daarbij voor de fysieke wereld, Crows voor entropie, Masks voor krankzinnigheid en perceptie en Tomes voor magie. Het totaal aantal
kaarten dat je ontvangt, hangt af van de volgorde die je aan elke kleur geeft. Uit jouw belangrijkste, Defining Suit krijg je de aas, de 5, de
9 en de koning.

De regels
Als een actie niet noodzakelijk slaagt, wordt dat in Through the Breach
een Duel genoemd. Eerst bepaalt de Fatemaster dan een Target
Number (hoe moeilijker de taak, hoe hoger het TN) en daarna trekt de
speler de bovenste kaart van het Fate Deck. Hij of zij telt daar dan de
relevante nummers bij op en als het totaal gelijk of hoger is dan het TN,
slaagt de actie met een Margin of Succes per 5 punten waarmee het TN
wordt verslaan, of 1 Margin of Failure per 5 punten onder het TN.
Een Ace heeft een waarde van 1, de Black Joker van 0 en de Red Joker
van 14. Soms is ook de kleur (of ‘Suit’) van jouw kaart belangrijk en
staan er een of meerdere Suits vermeld bij het TN. Dat gebeurt vooral
wanneer een Trigger voor een Talent moet geactiveerd worden. Een
Red Joker wijst dan weer op een piekmoment voor magie, terwijl zijn
zwarte tegenhanger betekent dat de magische energie op een laag
pitje staat.
Elk Character heeft echter ook zijn of haar Twist Deck van 13 kaarten ter
beschikking. Daarvan trekt iedere speler 3 kaarten aan het begin van
de spelsessie. Dat wordt de Control Hand genoemd. De drie Control
Cards in jouw Control Hand mag je gebruiken in plaats van een Fate
Card. Dat heet Cheating Fate. Als het gaat om het gebruik van een Skill,
moet je die Skill wel hebben aangeleerd voor je er een Control Card
voor kunt gebruiken. Verder moeten Black Jokers altijd gebruikt
worden en mag je geen Cheat Fate-actie ondernemen als je een
negatieve Fate Modifier hebt (zie onder). Eenmaal gebruikt, is de kaart
wel weg voor die sessie. Soms kan je extra kaarten trekken, maar een
Control Hand mag nooit meer dan 5 kaarten hebben.

Sommige omstandigheden zorgen voor Fate Modifiers. Die
beïnvloeden de kans dat een actie lukt zonder dat het Target
Number verandert. Fate Modifiers worden gerekend in extra
kaarten die een Fated (een Player Character) of de Fate Master
moet trekken. Negatieve Modifiers zorgen ervoor dat de totale
waarde van die kaarten wordt afgetrokken van het resultaat,
positieve Modifiers doen net het omgekeerde. Positieve en
negatieve Modifiers vegen elkaar overigens weg. Als iemand
bijvoorbeeld een -, een +, een + en een + hebt, moet
hij of zij geen 4 kaarten trekken, maar wel 2 kaarten,
waarvan de waarden bij het resultaat worden
opgeteld.
Er zijn ook regels voor Ongoing Challenges (waarbij
meer tijd moet gespendeerd worden), Ongoing
Effort, meerdere Characters die samenwerken en een
minimum Margin of Success vereisen. Voor
gemakkelijke acties die je doet tijdens Narrative Time
(waarbij er geen stress is), wordt er aangenomen dat
Characters aan ‘Assuming 10’ doen, wat betekent dat
er geen kaart moet getrokken worden en je gewoon 10 bij jouw
totaal optelt (en zelf de Suit mag kiezen, indien dat belangrijk
is).

Gevechten
Gevechten beginnen met een Initiative Flip. Dat is een Duel
waarbij het Speed Aspect en de Notice Skill van een Character
worden opgeteld. Degene met het hoogste totaal, mag eerst
iets doen. Fatemasters gebruiken voor Non-Fated Characters
(zeg maar de figuranten) gewoon hun Speed + Notice, zonder
een kaart te trekken.

Als de eerste actie maar 1 AP kost, mag een speler wachten met
te declareren wat hij of zij met de tweede AP gaat doen tot de
eerste actie voorbij is. Er zijn in een gevecht allerlei Combat
(Charge, Strike), Movement (Drop Prone, Stand Up, Walk, Run)
en Universal General Actions (Assist, Use Skill, Evaluate, Pass,
Order, Ready Weapon) mogelijk, maar ook de Tactical General
Actions (Defensive Stance, Focus, Impose, Trick, Reload) zijn
interessant.
Natuurlijk kent
Through the Breach
allerlei mogelijke
Modifiers en specifieke
regels (bijvoorbeeld
wanneer je op iemand
schiet die zich al in een
gevecht bevindt).
S c h a d e w o rd t o o k
bepaald door een
kaart te trekken (een
Damage Flip) en eventuele Modifiers mee te rekenen. Hier
moet je wel even aan gewoon worden, want je telt niet gewoon
het kaartnummer daarbij op. Eerst kijk je namelijk naar hoe erg
je iemand hebt geraakt. Een Black Joker betekent dat je geen
schade hebt gedaan, 1 tot 5 doet Weak Damage, 6 tot 10
Moderate Damage, 11 tot 13 Severe Damage en een Red Joker
deelt Severe Damage en een Critical Hit uit. Wat de
nummerwaarde is van die schade, hangt echter af van jouw
wapen. Een waarde van 2/3/5 betekent bijvoorbeeld dat Weak
Damage wordt omgezet in 2 punten schade, Moderate
Damage in 3 punten en Severe Damage in 5 punten.

Wapenrusting zorgt ervoor dat er punten schade worden afgetrokken van het
totaal, met een minimum resultaat van 1, maar ook dat jouw Defense Value met
hetzelfde cijfer wordt verlaagt, tenzij je de Armor Training Talent hebt. Wanneer er
een Critical Hit wordt uitgedeeld, hangt de locatie die je raakt af van de Suit van
jouw kaart. Iemand die op 0 Wounds wordt gebracht, een Critical Effect krijgt op
zichzelf of een actie probeert te ondernemen terwijl zijn of haar totale Wounds 0 of
lager is, moet een Tenacity + Toughness Challenge doen tegen een TN van 10 om
overeind te blijven.
Overigens zijn er ook nog Conditions als Blind, Bleeding Out, Burning, enzovoort,
die alles interessanter en ietwat realistischer maken.

En tenslotte…
Er worden nog regels gegeven rond genezen en wonden verzorgen, horror
(waarbij Duels met Willpower worden gebruikt) en natuurlijk magie.
Wie zich aan magie wil wagen, moet een Magic Theory uitkiezen. Voor elke
benadering is ook een Talent nodig. De verschillende Magic Theories worden heel
sfeervol weergegeven: The Oxford Method, The Whisper, The Darlin Theories, The
Court Procedure, the Talarian Doctrine, The Balanced Five, Hedge Magic en
Tradition Magic. Ook wordt er uitgebreid uitgelegd wat Soulstones precies zijn,
hoeveel energie ze kunnen bevatten en hoe je ze kunt herladen. Een Grimoire is
een algemene term voor de manier waarop magie wordt genoteerd en is vooral
voor onervaren Fated onontbeerlijk. Spreuken worden opgebouwd door een
Magia met een Immuto te combineren, een beetje zoals we gewend zijn in Ars
Magica, maar iets minder uitgebreid. De Magia en Immuto moeten wel uit
dezelfde Grimoire komen, tenzij het Character bepaalde Talents heeft die dat
onnodig maken.

Magia hebben elk een Aspect die moet gebruikt worden om de spreuk te weven, een
Action Point Cost, een Target Number dat moet gehaald worden, een Range (in yards),
een uniek Effect en soms ook Requirements waar je aan moet voldoen. Als een spreuk
kan weerstaan worden, wordt dat ook vermeld. Een voorbeeld is Telekinetic Push, een
Magia die afhangt van Intellect, die 1 AP kost om te weven, een Target Number van 7
Masks heeft, weerstaan wordt met Defense en een Range van 5 yards kent. Die
waarden kunnen veranderen door bepaalde Immuto te gebruiken. Die verhogen het
Target Number, maar brengen iets extra’s bij, bijvoorbeeld Blast (TN +2), Increased
Duration (TN +2) en Natural (TN +2). Sommige Immuto verlagen de TN. Denk daarbij
aan Additional Suit (TN -2), Increase AP (TN -3) of Reduce Severity (TN -3) Het is een
erg gemakkelijk systeem dat het midden houdt tussen de Power Disadvantages die we
van het HERO System kennen en de Metamagic Feats van D&D of Pathfinder. O, en
natuurlijk is Counterspelling ook mogelijk.

Conclusie
Through the Breach bouwt op de ervaring die de makers hebben opgedaan met
Malifaux. De achtergrond staat als een huis, de personages spreken tot de verbeelding
en de illustraties zijn uitstekend en volledig in kleur weergegeven. Wel zie je vooral bij
gevechten dat het rollenspel zijn roots heeft in het ‘miniature battle game’, waardoor
vooral schade iets simpeler wordt voorgesteld dan zou kunnen. Ook het feit dat
Aspects, wapenrusting en andere zaken doorgaans een beperkt cijferbereik hebben,
heeft te maken met de transitie van skirmish game naar roleplaying game, maar erg is
dat allemaal niet, al heeft de Fatemaster ook de Fatemaster’s Almanac nodig om
Through the Breach adequaat te kunnen leiden.

Meer info: www.wyrd-games.net
Categorie

In het kort

Score

Ontwerp

Through the Breach: The Fated Almanac ziet er in BCDEFGHIJ
alle opzichten prachtig uit. De groene tinten, het
grote, gemakkelijk leesbare en aangename
lettertype, de witte ruimtes en de tabellen: het past
allemaal wonderwel bij elkaar en doet zin krijgen om
meteen de wereld van Malifaux in te duiken..

Inhoud

De geschiedenis van Malifaux wordt uitgebreid BCDEFGHI
weergegeven en we komen veel te weten over de
wereld en het soort mensen dat er woont, maar er
wordt ook veel informatie achtergehouden die enkel
voor de spelleider is bestemd en verder is het
duidelijk dat heel wat verder uitgediept zal worden in
de volgende boeken'

Regels

De toevoeging van de speciale kaarten is niet BCDEFGHI
zomaar een mechaniek om het allemaal wat
interessanter te maken, maar krijgt een belangrijke
functie die ook verhaaltechnisch belangrijk is. De
regels zijn vrij intuïtief en compatibel met het
'miniature combat game', maar dat betekent ook dat
je dat soms wel aanvoelt. Ietsje meer bereik zou
handig zijn.

Support

Niet alleen zijn er al meerdere producten van
Through the Breach beschikbaar, er is ook het vele
materiaal en de prachtige figuurtjes van Malifaux.

Score

Een uitstekend rollenspel, veel intrige, voldoende BCDEFGHI
geheimen en fantastische personages.
Gecombineerd met prachtige illustraties, een
spannend gebruik van kaarten en compatibiliteit met
het 'miniature battles game' is dit een echte
aanrader, alleen moeten sommige regels nog wat
uitgebreid worden.

BCDEFGHI

