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*** 

Z one Compendium I: Lair of the Saurians is het officiële sup-
plement voor de Engelse versie van het bekroonde Mutant: 

Year Zero rollenspel. Het bevat voornamelijk nieuwe locaties en 
regels voor het spel, opgesplitst in 6 verschillende delen, die elk 
door een andere auteur zijn geschreven. 
 

Inhoud 
 

H et boek gaat van start met 4 verschillende Special Zone Sec-
tors, eenzelfde soort scenariolocaties als je ook in hoofdstuk 

15 van het basisregelboek kunt vinden. De bedoeling is dus dat je 
elke plaats gemakkelijk in de Zone kunt droppen waar de Player 
Characters in actief zijn. Mutant: Year Zero draait immers om 
overleven in een postapocalyptische wereld tot je zo ver gemu-
teerd bent dat je niet meer verder kunt.  

Het vinden van voedsel, uitrusting en oude 'artefacten' waar ruilhandel 
mee kan gedreven worden, of die de eigen invloed kunnen vergroten, is 
dus cruciaal, en de Zone exploreren staat centraal in deze 'roleplaying 
game' Elke sector heeft daarom twee eigen Zone Maps gekregen: eentje 
voor de spelers en eentje voor de spelleider, die extra beelden te zien 
krijgt.  
 
Lair of the Saurians draait rond een klein eilandje, dat zich diep in de Zo-
ne in donkere wateren bevindt. Vlakbij de kustlijn ligt een gigantische, 
verroeste metalen buis.  



Volgens Zone Stalkers gaat het om een onderwatervoertuig en 
er zouden wel eens heel wat schatten in te vinden kunnen zijn, 
maar het zou ook beschermd worden door gevaarlijke 'zone 
monsters'. Het tuig lijkt verlaten te zijn, ware het niet voor een 
rookzuil die constant vanuit een cylindervormige uitsteeksel in 
het midden van de buis opstijgt. 
 
Aandachtige spelers zullen wellicht snel begrijpen om wat voor 
voertuig het eigenlijk gaat, maar het soort technologie waarmee 
dit gebouwd wordt, is al lang vergeten en dus zullen de meeste 
personages niet begrijpen wat het precies is. Overigens is er 
inderdaad tegenstand te vinden op deze locatie, maar gaat het 
niet om een groot monster. Het een en ander zorgt er zelfs voor 
dat we bij het lezen van deze sectie ongewild aan scenario's van 
Runequest of Dungeons & Dragons moesten denken, maar dan 
in een ruig postapocalyptisch jasje gegoten. 
 
The Oracle of the Silver Egg verwijst naar een man die in een 
'zilveren ei' woont en het antwoord op eender welke vraag zou 
kennen. Hij zou bovendien de weg naar Eden (zowat het beloof-
de land volgens de overlevering van de groep) kennen, maar die 
niet delen zonder dat er een hoge prijs moet betaald worden. 
Sommigen beweren zelfs dat hij de toekomst kan zien, maar 
anderen zien hem als het vleesgeworden kwaad. Buiten het zil-
veren ei is zelfs een campingsite waar bezoekers hun tenten 
opslaan - nooit voor een lange tijd, aangezien zowat iedereen 
ofwel te veel ontzag, ofwel te veel schrik heeft van het orakel, 
maar gewoonlijk wel voor een aantal dagen. 
 
De man in kwestie heet Zakarya en weet inderdaad behoorlijk 
veel - de reden waarom wordt uitgebreid uit de doeken gedaan 
in het boek. Hij is echter mentaal gekraakt en heeft een aantal - 
laten we maar zeggen - psychologische problemen die het wel 
eens moeilijk zouden kunnen maken om met hem om te gaan. 
Zakarya is echter niet de enige aanwezige; ook zijn entourage 
wordt hier gepresenteerd en die is behoorlijk gevarieerd.  



Zoals je al kunt vermoeden, is hier overigens heel wat hoog-
technologisch materiaal te vinden, al is de kans klein dat de per-
sonages er voldoende van zullen begrijpen om ook effectief te 
gebruiken.  
 
The Oracle of the Silver Egg is samen met Seed of Evil wellicht 
een van de minst voorspelbare scenario's, met een interessant 
achtergrondverhaal dat op slechts enkele pagina's spelleiders 
voldoende stof zal bieden om een aantal boeiende sessies mee 
te plannen.  
 
Over Seed of Evil valt helaas onmogelijk te schrijven zonder 
spoilers te geven, dus lees je best niet verder als je een speler 
bent. Deze locatie wordt immers niet zomaar aangetroffen en is 
onderdeel van een verhaal dat begint in de Ark. Het gaat hier 
om een moordende boom (yep, die bestaan in Mutant: Year 
Zero) die grote zaden uitspuwt. Die lokken slachtoffers weg, voe-
den hen aan de boom en nemen hun gedaanten aan.  
 
Het begint allemaal nadat de mutant Mirak tijdens het verken-
nen van de Zone vlakbij het badhuis heeft gekampeerd waar de 
boom zich bevindt. Wat Mirak niet beseft, is dat haar metgezel, 
een slaaf die Bokk wordt genoemd, tijdens de nacht is ontvoerd 
en een van de zaden zijn plaats heeft ingenomen. Mirak en de 
valse Bokk zijn daarna naar de Ark gekomen, gevolgd door een 
tweede zaad. Daar is 'Bokk' erin geslaagd om 'Boss' Brutus naar 
een afgelegen plek te voeren en zijn vorm aan te nemen. Sinds-
dien is Brutus mensen naar de boom aan het brengen om hem 
te voeden, maar een van zijn bendeleden, Urania, het enige 
overlevende lid van een rivaliserende bende, heeft nattigheid 
geroken... dit is een beetje Invasion of the Body Snatchers, een 
beetje Alien en een beetje postapocalyptische horror, terwijl we 
ongewild ook aan het oude Gamma World RPG moesten den-
ken, waarschijnlijk vooral omwille van de levende boom. Een 
erg leuke premisse die door goeie spelleiders kan getransfor-
meerd worden in een intrigerend, claustrofobisch mysterie.  

 
Homestead - denk aan The Walking Dead - toont ons dan weer 
iets heel anders: een perfect intact gebleven huis met een hou-
ten hek in het midden van een geruïneerde stad. Alles is perfect 
onderhouden, van de wagens tot het gazon, en er blijken 9 niet-
gemuteerde mensen binnen te leven in een bijna idyllische ge-
sloten gemeenschap. Alles is echter niet wat het lijkt en wie al 
enkele horrorfilms in dit genre heeft gezien, kan wellicht aflei-
den wat er hier aan de hand is.  
 
Vergeleken met de locaties, zijn de extra regels lichtjes teleur-
stellend. Eentje handelt over lange reizen voor personages die 
zich misschien eens buiten hun Zone willen wagen, terwijl de 
tweede regelset een aantal tabellen biedt om op willekeurige 
wijze monsters mee te maken. In plaats van meer over de men-
tale en fysieke effecten van lang onderweg zijn, biedt Long Jour-
neys echter gewoon wat richtlijnen over het tekenen van grotere 
kaarten en een tabel met slechts 9 mogelijkheden in rond wat je 
zoal buiten de Zone zou kunnen vinden. Weinig begeesterend, 
dus. 
 
Zoals zo vaak gebeurt bij dunne boeken die door veel mensen 
zijn geschreven, is Zone Compendium I: Lair of the Saurians een 
mengelmoes van goeie ideeën en minder interessante schrijf-
sels. De erg mooie tekeningen die als kaarten fungeren, maken 
veel goed, terwijl de twee beste locaties ook zeker het bezoe-
ken waard zijn, maar de kans is klein dat spelleiders alles uit dit 
boek zullen willen gebruiken.  
 
Meer info: www.modiphius.com/mutant  



Categorie In het Kort Score 

Ontwerp Zoals we al gewoon zijn van Modiphius Entertain-

ment, is Mutant: Year Zero — Zone Compendium 

1: Lair of the Saurians  fantastisch geïllustreerd 

op hoogwaardig papier. Een groot deel van de 

afbeeldingen bestaat uit tekeningen die gebruikt 

worden als ‘kaarten’ en dat is een uitstekende 

vondst van de auteurs. Dit is ook nu weer dus 

een knap product. 

  

ABCDEFGHI 

  

Inhoud Vier verhalen, waarvan twee uitstekende, en een 

paar vrij nutteloze tabellen en regels: Lair of the 

Saurians leest een beetje onevenwichtig. Enkel 

avontuur is best wel de moeite om te spelen, 

maar de verhalen zijn niet allemaal even origi-

neel. Bovendien is het natuurlijk moeilijk om veel 

uit te werken als jouw boek maar 32 pagina’s 

telt.  

  

ABCDEFG 

  

Regels De Non-Player Characters en de speciale eigen-

schappen worden adequaat beschreven, maar 

het stukje met nieuwe regels en richtlijnen wordt 

niet echt goed gebruikt. Er is wel degelijk poten-

tieel, toch krijg je de indruk dat er weinig moeite 

werd gedaan om wat meer details aan te leve-

ren. Wellicht heeft ook dat te maken met het 

gelimiteerde aantal pagina’s. 

  

ABCDEF 

Support Er zijn verschillende boeken in de oorspronkelij-

ke taal van het rollenspel die nog moeten ver-

taald en uitgebracht worden door Modiphius 

Entertainment. Bovendien lijkt de spellijn wel 

degelijk geregeld nieuw materiaal te krijgen. 

  

ABCDEFGH 

  

Score Niet slecht en zeker knap vormgegeven, maar 

wat magertjes voor een verzameling scenario’s. 

  

ABCDEFG 


