Amber sessie 24

De situatie is als volgt:
Nicolai en Taron zijn beiden bij Sven, ze hebben de beschikking over de troepen van Sven en Olaf Roodbaard

Tarn is in het midden van Midgard, en hij houdt Pelle en Harold de Witte bezig

Philip is in Fendal, en heeft de beschikking over de troepen van Fendal zelf. 

Karl is bij de Allthing met Thor en Heimdal

Arin is bij Alvest en heeft de beschikking over de troepen van Alvest en van Harald de Beer.

Knuth en Volsung zijn nog beschikbaar, Knuthhad verkenners gestuurd om te zien waar reuzen tussen Knuth en Fendal naartoe gaan

Taron neemt leiding van de boogschutters bij Sven

Nicolai: Regelt kokende olie voor de verdediging, er is ook een balista. Het dorp is omringd door een dubbele houten palissade. Er zijn twee poorten in de palissade, een aan de oostkant(Fenla) en een aan de noordwest kant. De reuzen komen uit het zuidoosten. De balista wordt opgesteld bij de oostpoort, gericht op het zuidoosten. Taron regelt ook vuurpijlen.

Philip bij Fenla, luistert naar jarl, alle tovenaars worden gedraft, er zijn ballistas. De erste line is stad, tweede is het fort zelf. In het fort is ook een ziekenboeg. Zwakkeren gaan binnen het fort.
Er zijn ook mensen die de stad ontvluchten. De beschikbare magiers, 1 specialist in genezen, 1 vuurwerk specialist (napalm) ((er schijnen in amber nog vuurwapens te zijn met een beetje ammo)), specialist beschermende spreuken , weerspecialist (Philip wil geen zon), waterspecialist (Rebmaan), culinaire specialist
(3 verse napalm in de stad, 4 op randje, 3 over datum)

Arin: stadsmuren zijn meter of 5, 6. ijsreuzen zijn meter of 6. kokende olie. pijl en boog iedereen die kan, opgesteld in soort fuik, buiten de muren.
daarna terugtrekken binnen de muren. balistas kunnen op de muur opgesteld worden. 3 pijlwerpers en een blijde. wapenvoorraden Hakon worden gebruikt.
lange staak van hout, man of 10 naar reus. Arin heeft juwelen nodig, hakon snapt niet zo waarvoor. Hakon heeft geen juwelen. uiteindelijk heeft hij wel wat tijgerogen, halfedelstenen enzo. 

Taron en Nicolai. objecten in de buurt, ze zijn vrij dichtbij in heuvels met boerderijen. kruisvuur met boogschutters, dan terug naar de stad en posities innemen. boogschutters zijn gewend te voet te vechten. dus afstijgen voor schieten. Taron valt op dat tussen de reuzen ook witte wolven lopen, vrij groot. luitenant boogschutters denkt dat het wolven zijn die afstammen van Fenris. Ze hebben magie, heel sterk. paar salvo's gewone pijlen op de reuzen, vooral op torso. Taron weet wel een wolf te doden met zijn pijlen. pijl van iemand anders ketste af op wolf. ijsreuzen zijn niet beschermd, maar hebben er niet zo heel veel last van. sommige reuzen gooien grote stenen richting boogschutters, 1 paard wordt geraakt. 1 kwart mannen in reserve, 1 kwart op de palissades, 1 kwart bij poort oost en 1 kwart bij andere poort. eerste groep blijft nog even buiten als de reuzen aankomen. twee ijsreuzen lopen in de lansen en overleven niet. tweede poort mannen in de rug reuzen. reserve force als nodig.

Arin: reuzen komen dichterbij. links en rechts voor de muur boogschutters. midden lansiers, met infanterie. terugtrekken na eerste charge voor infanterie na voren. de tweede linie lansiers af en toe 1 reus aanvallen. kokende olie als ze aanvallen. er is een grote poort aan de landkant, zuidwesten, en aan de zeekant. ook wat mensen bij poort in zuidwesten om die poort af te schermen. lange ladders tegen de muur voor mensen om weg te komen. eerste groep van 30 komt eraan, met nog iets heel groot driekoppig hondemonster, Garm. Garm is een zoon van Loki. Garm is 4 meter hoog, maar veel breder en met drie koppen. Arin doet wat edelstenen in zijn zwaard. Garm spuwt vuur. edelsteen: tijgeroog, saffier, diamant. er komt een sabeltandtijger, net zo groot als de wolven. Arin gaat samen met Harald naar buiten om Garm aan te vallen met de tijger. Boogschutters beginnen, raken wel, maar doen niet veel damage. Meeste reuzen lopen wel in de fuik. Op Garm zit Loki. reuzen komen op de stellingen af, zijn wel iets voorzichtiger. Garm en Loki blijven achter. Arin en Harald vallen eerst reuzen aan. Arin troeft Philip, Philip weigert het contact. tweede keer neemt Philip wel aan. Arin verteld dat Garm en Loki er zijn. Philip zal Thor inseinen. Philip troeft Taron, Taron neemt aan. Taron geeft troefschets van Freya aan Philip. Philip troeft Freya, contact. Thor is nog in gevecht met de ijsreuzen volgens freya. Freya gaat wel naar Alvest. Philip troeft Arin. Arin was net een reus aan het spietsen. Arin probeert hem om te beuken, hij weigert het troefcontact. Reus dood. Philip troeft 2 min later weer, Arin neemt aan. Thor is bezig, maar Freya komt helpen

Taron en Nicolai:
Taron is nog steeds bezig met de wolven. Wolven doen ijsbreath attack. mannen die geraakt worden bevriezen. er zijn nog 13 wolven. Nicolai neemt wat mensen om wolven aan te vallen. er zijn een aantal wolven die bepanserd zijn. Taron heeft meer moeite om wolven te raken met zoveel man in de buurt, maar hij blijft schieten. reuzen zijn inmiddels de palisade aan het aanvallen, een gedeelte is aan het instorten. Taron gaat zich meer op de palisade concentreren, dus de reuzen. Nicolai rent weg van de wolven naar de zuidwest poort. Bij Taron wordt een deel van de palisade versplinterd, reuzen komen die kant op, mensen concentreren zich op dat gedeelte. er komt toch een doorbraak van reuzen. mensen binnen in het fort proberen om doorbraak te stoppen. eerste reus waad naar binnen. reus wordt afgemaakt, is soort van blokkade. een paar reuzen zijn nu wel binnen. Nicolai neemt drie wolven tegelijk aan. Heeft wel heel veel last van breath attack. neemt alle warmte mee. 3 wolven zijn dood. frostbite op gezicht, oren. Nicolai gaat naar binnen en binnenplaats verdedigen. Taron richt zich meer op de reuzen binnen. Nicolai springt opzij van de neerkomende knuppel. slash naar achillespees. 

Philip:
stad Fenla is onder attack. 7 spells. haste self is 10 minuten. twee keer gehangen. slow throw spell om vaatjes te gooien 2 keer gehangen. 2 keer fireball. 10 munten, iedereen die er een heeft wordt in stad geteleport op moment dat Philip beslist. 30 reuzen. boogschutters op de muren. 2 balista's op de muren. zoveel mogelijk vanaf de muren. poorten extra beschermd. reuzen komen aan voor muren, beginnen met hun aanval, drie groepen voor verschllende punten van de muur. 1 groep reuzen, stuk of acht dat de zee in loopt. in de haven liggen nog een paar schepen. magiers doen hun ding, boogschutters. Philip gaat in de haven kijken met 10 man mee. schepen hebben ook  ballista's. Philip laat mannen met schepen aanvallen, gaat zelf 2 bijna over datum vuurpotten halen en neemt wat mensen mee van de muur. ballista's zijn in gevecht met de reuzen als Philip terugkomt, reuzen zijn in de buurt van de schepen. 1 reus is dood. 2 richting pier, andere 5 bij schepen. Philip gooit vuurpotten met de hand naar de twee bij de pier. 1 reus wordt geraakt en vliegt in de fik, reus heeft daar veel last van, gaat dood. reuzen bij schepen hebben inmiddels 1 schip kapot gemaakt, een van die reuzen wordt afgemaakt met de ballista's. tweede vuurpot gegooid, raakt reus, maar vliegt niet in de fik. fireball op reus. reus gaat op in flames. 4 reuzen over. Philip voelt magie achter zich, hij ziet een grote blauwe gloed in de richting van de stad. het is wel krachtige magie. Philips gaat zwemmen met zijn zwaard. ondertussen wordt nog 1 reus door de ballista geraakt. schip tuigage wordt geraakt door andere reus. Philip gaat onderwater voor knieen enzo. dat lukt. Philip merkt dat er boven water ook soort blauwe gloed is. Philip ziet reuzen hand wateropscheppen, daarna andere reuzen hand ook. 1 reus gaat dood. 2 reuzen over. 1 reus is gewond. die ook dood. 1 reus over, schip zinkt. Philip wint uiteindelijk. 

Arin:
Arin ziet Freya aankomen op de muren. valkyrie bewapend. Arin troeft Helga, hij verteld dat Loki er is. Helga zegt dat ze gezien zal worden als ze zich ermee bemoeit. Hij verteld haar ook over de vuurreuzen bij Tarn. Die wil ze wel proberen. Arin zoekt een reus. Loki en Garm houden zich nog op de achtergrond. muren zijn nog niet gebreached, maar er zijn wel gevechten dichtbij de muur. Harald is wel bij Garm bezig. Loki regelt een vuurregen om Garm heen. Harald en mannen trekken zich een beetje terug. lansen werken wel ok. Freya komt langsdenderen. Arin is nog bezig met een reus. Freya en Loki zijn bezig met spreuken tegen elkaar. bij de muur vormt zich nu een probleem. een aantal reuzen gaan richting zee, haven is niet goed beveiligd. Arin gaat achter de reuzen aan die nog op het strand zijn. het zijn 6 reuzen. ze beginnen nu de zee in te gaan. Arin klimt op de tijger. samen doen ze een reus. andere reuzen komen terug. Arin trekt zich terug als ze proberen hem te omsingelen. Arin probeert er een apart te krijgen, tijger pakt andere kant. 4 reuzen weer bij elkaar. Arin doet spelletje nog een keer. reuzen leren wel.  2 gaan naar het strand, 2 achter Arin nu. Arin pakt er twee tegelijk. gaat goed. Arin klimt weer op de tijger om de laatste 2 in te halen. de tijger wordt nog een keer geraakt en verdwijnt. Arin rent weg en pakt drie stenen en doet die in zijn zwaard, min of meer willekeurig. 1 robijn, 1 diamand en een willekeurige halfedelsteen. nephriet, zwartachtig. een panter, heel snel. wat kleiner dan de tijger, erg aggressief. panter krijgt een klap. reus is geraakt, probeert zich op Arin te storten. Arin draait onder de reus uit. Arin half bedolven. reus tilt Arin op en begint hem rond te slingeren. panter bijt reus. Arin steekt hem en komt weer goed terecht. tweede reus raakt Arin aan zijn been. Arin probeert het toch nog een keer, raakt wat uit balans. panter heeft de reus wel. reus dood. Arin strompelt naar de stad.

Taron en Nicolai:
reus op binnenplaats ook dood. Taron werkt goed met zijn boog.
de bres is inmiddels twee reuzen breed. gekraak aan de oostkant, boogschutters en manschappen die kant op, Nicolai ook. 3 reuzen komen door oorspronkelijke gat. 8 door andere gat. 4 dood. 2 wolven, Taron maakt ze dood. Nicolai ziet een wolf, prob eert ernaast te komen, en te hakken. duik weg van adem. impale op zwaard. weer een reus op knieen, hak. Reuzen hebben nu schilden van hout en gaan in de richting van Taron. Taron gebruikt zijn onzichtbaarheidsring, sprint naar beneden en schiet ze in de rug. De wolven gaan op Taron af, een afgschoten. andere wolf doet breath attack op Taron. Nu vliegt wolf op Taron af. Taron trekt zijn zwaard. wolf zet tanden in Taron nek. Taron steekt met zijn rapier achteruit, wolf laat niet los. waarschijnlijk dood, maar hangt nog aan nek Taron. Taron doet de kaken uit elkaar met de hand, wolf weg. Taron verliest veel bloed en inspanning. Taron gaat weg van de wolf in beschutting. gaat zichzelf verbinden. Nicolai heeft nog een reus afgemaakt. 4 aan Nicolai kant. 

Philip:
komt boven water. blauwe gloed is er nog steeds, en ijsbrokken bij de schepen. Philip gaat de muur op om te zien waar de blauwe gloed vandaan komt. magiers werken samen om ijsbrokken tegen te houden. ver weg op het slagveld zitten drie ijsreuzen bij elkaar, daar komt de gloed vandaan. Philip denkt dat de spreuk de reuzen de mogelijkheid geeft om dingen met ijs te doen, ook soort breath attack. Philip laat zich afschieten door blijde tot achter de linies, hij komt rollend neer. hij stormt op de ijsreuzen af en haste zichzelf. kost 5 minuten lopen. ijsreuzen zien er vrouwelijk uit, en ze hebben ornamenten om zich heen hangen. fireball op de ene dame en hij schopt de ketel om. ze schrikken op. ketel is zwaarder dan hij dacht, valt niet om. in brand staande dame rolt in ijs om te blussen. tweede vuurt ijsbollen af op Philip, die ontwijkt Philip. de derde dame heeft een lang slachtmes en steekt op Philip in. hij ontwijkt en steekt haar. ze is wel gewond. Philip blijft prikken. alle drie dood. hij schopt de ketel om. blauwe massa gaat over de grond, dik vloeibaar. hij ontwijkt het. Philip gooit een steen in de goo, steen wordt met ijs omringd. 

Arin:
gaat naar iemand die zijn been kan hechten in de stad. er zijn wel reuzen binnen in Alvest. de burcht is wel onder aanval van reuzen. hij zoekt een winkel die verband heeft en verbind zichzelf. spalkt been ook. reuzen verwoesten een hoop en een aantal vallen de burcht aan. meer dan 10 reuzen in de stad. Arin coordineert wat. Arin ziet dat het schip van Hakon opgetuigd wordt. Arin beloofd rijke beloning voor degenen die dapper vechten. Freya komt langs en vraagt of Arin loki gezien is, die heeft namelijk geteleporteerd. schip van hakon vaart uit, voor het de haven uit is barst het uit in vlammen. Arin en freya denkden dat loki daar zit. Freya rent die kant op. Arin gaat de stad in om groepjes mannen te assisteren. Arin gaat met groepje richting burcht. 

Nicolai:
eerst de reuzen in de stad. uiteindelijk redden we het. Sven leeft nog. Taron laat zich verbinden. Nicolai's gezicht is behoorlijk frostbitten. Nicolai troeft Arin, Taron troeft Philip

Philip:
blue goo. rol er een ijsreus in, bevriest helemaal. damp lijkt minder te worden. tweede er ook in, derde ook. boom erbij.
Philip gaat terug richting stad. via haven zwemmend terug naar stad. magiers zijn door hun spreuken heen. er is een stuk muur waar een nafta bom is afgegaan. het duurt niet lang meer voordat ze door de muur komen. Philip wil een uitval doen. eerst nog even bij magiers vragen naar voorwerpen, hebben ze niet echt. uitval met infanterie. aantal reuzen hebben zware rotsblokken gevonden, ze gaan de stad in met blokken. 8 reuzen in de stad. de burcht wordt nu bekogeld, gedeelte van de burcht stort in, onder andere patienten gedeelte. Troefcontact, niet aangenomen. 

Arin:
Richting burcht aan het gaan. dikke 15 ijsreuzen in de stad, en Garm bij de poort. 30 man bij Arin. elke groep van 10 een hoofd. Garm spuwt vuur. panter ook in de strijd. zouden verloren hebben, maar zwartgeblakerde gestalte komt van achter Garm en doet zwaard in een hoofd, het is Harald de beer. Harald is dood. Garm wordt nu ook afgemaakt. er zijn nog 12 ijsreuzen over. troefcontact met Nicolai. coordineren sluiten poorten, gewonden regelen, Volsung naar Alvest krijgen. Arin ziet Loki en Freya op het strand aan het vechten. ijsreuzen worden uitgeschakeld uiteindelijk, maar kost een hoop mensenlevens.

Taron troeft Fiona. hij vraagt om hulp bij genezing. Fiona kan 2 van drie hofmagiers uitlenen, die kunnen genezen en combatspreuken. Fiona is wat uitgerust. Fiona gaat wat regelen om de poorten te gaan sluiten. Fiona troeft Llewella. Fiona troeft een uur later. Praat met Nicolai, en zegt dat Fiona bezig is. 

Philip:
reuzen worden aangevallen en uitgeschakeld. Jarl van Fendal leeft nog, zijn vrouw is overleden in de ziekenboeg. Philip troeft Nicolai. Nicolai verteld dat Fiona bezig is.
Philip troeft Arin. 
Arin heeft wat mensen op de uitkijk staan voor de tweede groep. er zijn nog wat healing mages in de burcht. Arin laat zich verzorgen door mages, been is weer goed genoeg. 
Arin neemt troeft Philip aan. Arin zegt dat hij hulp nodig heeft, Philip biedt knuth of volsung aan, Philip zegt dat fiona onderweg is. Fiona en Loki zijn nog in gevecht.

Arin laat de doden bergen door mensen die niet meegevochten hebben.

Fiona troeft naar Taron met 2 hofmagiers. een van de twee komt uit Palanka. 


