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Co se stalo?
Lupičská  banda  sídlící  v ruině  staré  pevnosti  unesla
alchymistu  Wilhelma,  aby  pro  ni  vyráběl  výbušniny.
Wilhelmovi nijak extra nevadilo, pro koho maká, když
mu dodají zásoby a nechají ho si hrát. Vyrobil bílý fosfor
a když  s ním  experimentoval,  fosfor  vybuchl  a vzal
s sebou ostatní produkty a zásoby. Při výbuchu zemřeli
Wilhelm  a velitel  banditů  (Dakkob)  a zřítila  se  část
sklepa  a přízemí,  čímž  se  otevřel  průchod  do  přírodní
jeskyně vedle. Pokud předchozí odehraný příběh družiny
neudává jinak, dorazí postavy 1k4+1 dní po výbuchu.

První dojmy
Pevnůstka je malá a ve velmi zanedbaném stavu.  První
patro  je  téměř  úplně  zničené.  V přízemí  je  několik
zachovalých  místností  a pár  nedávných  oprav  a na
jednom  rohu  (zvenku,  místnost  4)  je  jasně  viditelné
čerstvé poškození. Jemný pach octa se rozprostírá poblíž.

1) Věž
Schody na věž jsou zasypané kamením a je velmi
obtížné se přes ně dostat – ale jde to a lze vylézt
do patra.

➢ stříbrná cetka v opuštěném vraním hnízdě

2) Odpočívárna banditů
Pět hrubých lůžek, na jednom z nich odpočívá zraněný
bandita  Brant.  Má  vážné  popáleniny  na  pravé  noze
a horečku. Doufá,  že se brzy zotaví natolik, aby odsud
mohl vypadnout, jako jeho kolegové. Bude tvrdit, že je
jen pocestný a tady chtěl jen přenocovat, ale dole něco
vybuchlo  a zranilo  ho  to.  Při  důsledném  zastrašování
nebo přesvědčování vyklopí pravdu.

➢ Jsou zde Brantovy osobní věci, obvazy, pár kusů
nářadí, džbán s vodou, zbytky jídla.

3) Zásobárna
Bedny  a truhly  s potravinami  a olejem  do  lamp.  Sud
s moštem, špatně zavřený a tudíž mošt zkvasil na ocet.
V rohu je krysí nora.

4) Kuchyně
Celkem  zachovalá  kamenná  kamna,  hromada  dříví  na
otop,  hrnec  na  kamnech  se  zbytky  polévky.
Poklop do sklepa, zavřený. 

➢ Díra ve zdi a v podlaze, ze které jde
výrazný chlad. Lze vidět do sklepa, kde je
hromada  kamení,  střepů  a jemná  zelená
záře. Otvor je dost velký pro průměrného
člověka.

5) Sklep
Sklep vypadá jako po výbuchu. Kamení, střepy, třísky,
dvě mrtvá těla.

➢ U země se  drží  výpary,  které  dráždí  oči  a nos
a nutí ke kašli.

Dakkobovo tělo má u sebe dýku, měšec s pár měďáky či
stříbrňáky  a kvalitní,  zdobenou  sponu  na  opasku.
Wilhelmovo  tělo  je  napůl  pod  troskami,  oblečení  má
kompletně zničené.

➢ Lze  najít  menší  množství  použitelných
alchymistických  surovin.  Částečně  ohořelé,
rozházené  poznámky  –  obsahují  1k3  kompletních
alchymistických receptů.

➢ V rohu pod schody je převržený kovový kotel,
po straně naprasklý. Na dně jsou zbytky červeného
fosforu.

➢ Bytelná truhla s jedním až dvěma slabými
lektvary  (nejspíš  léčivé)  a jednou  hliněnou
nádobou  s nápisem  „světlonoš“,  ta  je
zapečetěná a něco v ní šplouchá – jsou v ní
ve  vodě  ponořené  kousky  bílého  fosforu.
Když se dostanou na vzduch, samovolně se

vznítí.

➢ Zeleně fosforeskující duch Wilhelma chce stále
dokončit své pokusy a postavám nedovolí si nic vzít
ani na nic sáhnout, dokud ho nepřesvědčí o tom, že
už je po smrti. Nebo se ho nezbaví jinak.

V rohu je ve zdi díra zčásti zasypaná kamením ze stropu.
Jde z ní nepříjemný chlad.

6) Jeskyně
Podlaha,  stěny  i strop  jeskyně  jsou  pokryté  třpytící  se
jinovatkou.  Na  podlaze  je  několik  ledových  sošek
drobných podzemních zvířat – krysy, ještěrky, přerostlí
červi.

➢ Při  pozorném  prohlédnutí  si  lze  všimnout,  že
jinovatka začíná až za místem, kam z rozbořeného
stropu dopadá denní světlo.

Jinovatka je teplo-požírající plíseň. Nemá inteligenci ani
uvažování,  pouze  instinkty  k požírání  tepla  a svému

vlastnímu  rozšiřování.  Oheň  a těla  teplokrevných
živočichů ji  přitahují  a živí. Sluneční  světlo  jí
ubližuje  (specificky  UV  a vyšší  frekvence),
takže mimo jeskyni se nerozšíří, dokud tam je ta
díra ve stropě (tepla z prostředí není dost, aby se

přes noc stihla rozšířit  do sklepa).  Tělo mrtvého
tvora,  které  se  nachází  v oblasti  této  plísně,  se  za pár
týdnů promění v ledovou sochu.
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