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Obserwatorium astrologiczne  
Vinteralfów

 Wielkie obserwatorium astrologiczne.
Wejście w wiązkę światła odbitą przez zwierciadło 

skutkuje straszliwymi oparzeniami – dodatkowo przy 
wyrzuceniu 6 na k6, uzyskuje się dogłębne zrozumienie 

śmiertelnie poważnego problemu. Każda poprawnie 
przeprowadzona obserwacja astrologiczna dokonana 

w tym miejscu jest tak precyzyjna i trafna, jak tylko 
się tego obawiasz. Rzuć na tabelę znalezisk.

Hol planetarium. 
Smoczyca przebiła się przez ścianę wieży. 

Z budynku uczyniła spiżarnię, w której 
bezpiecznie przechowuje w chłodzie swoje 

zdobycze. Niegdyś była tu biblioteka. Teraz 
pomieszczenie zapełniają spalone książki oraz 

zamrożone ofiary: łoś, niedźwiedzie polarne, 
Vinteralfowie oraz pojedynczy zmiażdżony 
halfling ubrany w liberię z herbem Thavira. 

Rzuć dwa razy na tabelę znalezisk.

Gorący strumień. Stopiony śnieg, 
wytrzymałe rośliny i mnóstwo 
szkodników. Rozbicie obozu 
w dolinie każdej nocy przyciągnie 
wilki w przypadku wyrzucenia 
1 i 2 na k6. Strumień prowadzi 
do jaskini z gorącym źródłem.

Ściana lodowca jest pełna pęknięć 
i szczelin spowodowanych gorącem 
bijącym ze strumienia. Łatwiej się 
po niej wspiąć niż po stromych, 
twardych zboczach na zachód 
i wschód od niej. W położonej pod 
lodowcem wypełnionej gorącą wodą 
jaskini gnieździ się smoczyca.

Komnata medytacji. 
Freski przedstawiają 
vinetralfowych astrologów 
pogrążonych w kontemplacji. 
Rzuć na tabelę znalezisk.

Sieć tuneli wykutych w lodzie przez Vinteralfów. Prowadzą 
z położonego na północy lodowca opuszczonego obozu 
w stronę wieży. Tunele zostały wykopane przez ludzi Thavira, 
miały pomóc im unikać smoczycy. Zawalone za sprawą 
smoczego ognia i szponów, tunele mogą zostać naprawione 
i rozbudowane. Za dnia wypełnia je niebieskie światło. 

Ołtarz Gwiezdnych Królów. 
Wysadzana diamentami mapa 
nieba. Rzuć na tabelę znalezisk.

Magazyny. 
Kwatermistrzyni Thavira zabarykadowała 
się w prywatnej kuchni najwyższego 
astrologa. Jest martwa. Jej zwłoki 
pochłania niebieski szlam, którego 
rozrost został zahamowany przez niską 
temperaturę. Rzuć na tabelę znalezisk.

 Ostatni bastion.
Książę Thavir i jego siedmiu ocalałych 
gwardzistów ramię w ramię trwa tutaj 
w hibernacji. Wszyscy są zamrożeni i na 
pierwszy rzut oka nie żyją. Są dobrze 
uzbrojeni, jednak wisząca u boku 
Thavira pochwa z niebieskiego jadeitu 
jest pusta. Gdy ciał dotknie coś ciepłego, 
zahibernowani wojownicy przebudzą się 
w ciągu k4 godzin i wznowią swoją misję. 
Są wściekłymi, wygłodzonymi twardzielami, 
a obserwatorium należy do nich.

Thavirowi ostatecznie udało się wydrążyć 
głęboki tunel z obserwatorium do jaskini.

 Kuźnia. 
Warsztat wbudowano w skalne podłoże. 
Do pieca prowadzą rury pod ciśnieniem 
dostarczające z głębi ziemi parę podgrzewaną 
przez magmę. Pomieszczenia pilnują dwa 
lodowe golemy, pomocnicy kowala. Mogą 
zostać uspokojone hasłem, które znają 
Vinteralfowie. Rzuć na tabelę znalezisk.

 Szyb odpływowy kuźni. 
Zapchany żużlem i ściekami. 
Prowadzi do jeziora. Tędy Thavir 
dostał się do obserwatorium.

Zawał.

Jaskinia z gorącymi źródłami.
Pojedynczą skalną pieczarę 
wypełnia jezioro. Wypływa 
z niego gorący strumień. 
Rzuć na tabelę znalezisk.

Ciekawe znaleziska (k8):
Jeśli wynik rzutu wskaże uprzednio 
znaleziony przedmiot, wybierz 
kolejne dostępne znalezisko.

1.  Gwiezdny miecz Gugnir. Emitowane przez 
broń promienie powodują po k4 godzin 
ślepotę trwającą 3k6 godzin u każdego, kto 
pierwszy raz spojrzy na obnażone ostrze.

2.  Błyszczące smocze łuski. Mocne niczym stal, 
przejrzyste niczym lód. Można z nich zrobić 
doskonałe soczewki. Odrapane ściany. 

3.  Śnieżne gogle. Wypolerowane żółte soczewki 
chronią przed ślepotą śnieżną oraz efektem 
wywieranym przez gwiezdny miecz Gugnir.

4.  Mapy nieba, pomocne podczas 
nawigacji i wróżenia.

5.  Zwoje z czarami: k8 zwojów, 
każdy na k6 poziomie.

6.  Rzeźbiony kieł inkrustowany 
srebrem, pomocny w astrologii.

7.  Cenny przedmiot (klejnot, broń, 
biżuteria) częściowo zanieczyszczony 
przez niebieski szlam.

8.  Jaszczur Jokun. Smoczyca jest długa na 
trzydzieści stóp i obdarzona potężnymi 
skrzydłami. Jej łuski są przejrzyste 
niczym lód. Smoczyca jest twarda jak 
stal i niewidzialna, gdy śpi. Jest na tyle 
smukła, by zmieścić się w tunelach. 
Zieje ogniem, lubi zimne jedzenie.

 Vinteralfowie 
Mieszkańcy lodowców z dalekiej 
północy. Wysocy na sześć stóp. Wredni, 
uparci, muskularni, odporni na zimno 
dzięki podskórnej warstwie tłuszczu. 
Pomysłowi i zdeterminowani w boju.

Niebieski szlam
Podobny do zielonego szlamu, z tą 
różnicą, że wygląda jak łuszczący się 
niebieskoszary porost. Zaraża przez 
dotyk. Rośnie tylko w temperaturze 
zbliżonej do ciepłoty ciała.

 Położone między dwiema górami zrujnowane przez 
smoczycę obserwatorium astrologiczne powoli chyli się 
ku upadkowi. Wewnątrz z pewnością można znaleźć 
starożytną wiedzę i skarby, jednak nie jesteście jedy-
nymi, którzy przybyli tu w poszukiwaniu tajemnic.  Michael Atlin i Michael Prescott
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Obserwatorium astrologiczne Vinteralfów
 Mapa dla graczy

 Położone między dwiema górami zrujnowane przez 
smoczycę obserwatorium astrologiczne powoli chyli się 
ku upadkowi. Wewnątrz z pewnością można znaleźć 
starożytną wiedzę i skarby, jednak nie jesteście jedy-
nymi, którzy przybyli tu w poszukiwaniu tajemnic.
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