


Pár slov na úvod…

Včelí Prameny jsou malé dobrodružství, které snadno adaptuješ
do svého světa i do svého systému. Bude to chtít od tebe trochu
práce s vytvořením statistik pro včely, ale to hravě zvládneš – kdo
taky zná tvou družinu a tvůj systém lépe, než ty sám?

V textu se na některých místech odkazuji na reálie světa
Za Ledovou zdí, jehož jsou Včelí Prameny součástí – na přátelské
Skmíky, hrozivé makripony a na výbuch sopky, jež způsobil
trable nejen včelím královnám. Neboj, pro hraní je vůbec nepo-
třebuješ znát a vlastně nejsou až tak důležité.

Pokud by sis o nich chtěl ale něco přečíst, tak vše najdeš na
webu světa Za Ledovou zdí: http://hexcrawl.nord.ninja

Svět Za Ledovou zdí je připravovaný epický hexcrawl modul, jaký
nemá na české scéně obdoby. Postavy dostanou možnost pro-
zkoumat podivuhodný nový svět a pomocí jednoduchých
pravidel v něm vybudovat domov pro sebe a pro další uprchlíky.

A co je nejlepší: bude hratelný v libovolném fantasy systému.
Výsledný svět se bude skládat z 30 unikátních regionů, v nichž se
bude dát navštívit zhruba 200 originálních lokací – některé
menší, jiné o rozsahu Včelích Pramenů. I tento nyní samostatný
modul bude nakonec přímo zakomponován do finální příručky.

Sledovat vývoj modulu Za Ledovou zdí můžeš na Facebooku,
Instagramu a samozřejmě na webu.

Mapa Včelích Pramenů ve vysokém rozlišení, stejně jako labora-
torní pultík z [13] jsou ke stažení zde: http://hexcrawl.nord.ninja/
moduly/vceli-prameny/

Také budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu – můžeš mi ji poslat
na email cz.nord@gmail.com.

http://hexcrawl.nord.ninja
https://www.facebook.com/zazdiRPG
https://www.instagram.com/zazdirpg/
http://hexcrawl.nord.ninja/
http://hexcrawl.nord.ninja/moduly/vceli-prameny/
http://hexcrawl.nord.ninja/moduly/vceli-prameny/
http://hexcrawl.nord.ninja/moduly/vceli-prameny/
mailto:cz.nord@gmail.com


dní zpátky, ale pořád nic. Někdo
by to měl prozkoumat.

• Stopy staré laboratoře: Zmínky
o laboratoři se dají najít ve starých
záznamech Vládců. Nebo postavy
můžou najkít starý nefunkčí
teleport a vyzkoumat, kam
původně vedl.

• Cesta okolo: Postavy může
zaujmout horký potok a v něm
vyplavená mrtvola obří včely.
Jeden ze Skmíků může uniknout
polomrtvý k postavám a požádat
je o pomoc.

Včely

V Pramenech je celkem pět včelstev,
spadajících pod pět různých králo-
ven.

Dvě nejstarší včelstva jsou v sou-
časnosti uvězněné v [10], [11] a [12].
Dělnice sice umí krom letu i plavat –
respektive jsou schopné kolem sebe
vytvořit nakrátko vzduchovou bubli-
nu – ale ve chvíli kdy se vynoří v ústí
[5], tak na ně zaútočí zdivočelé sestry.

Nejmladší roj brání vyděšenou
královnu z úlu [8]. Zbylým dvěma
rojům (úly [7] a [9]) královny zemřely
takže teď chaoticky poletují po okolí,
ovlivněny pachovými signály paniky
a strachu.

Včelí královny
Každému roji vládne královna, přes
tři metry dlouhá. Je v podstatě nepo-
hyblivá, uvězněná ve stěně z propoli-
su a komplexní soustava kanálků k ní
přivádí páru a vodu z pramenů. Ko-
lem ní se neustále rojí několik dělnic,
odebírajících vajíčka a přinášejících
potravu.

Královna je velmi inteligentní
a má slabé telepatické schopnosti
s dosahem několika metrů. Díky nim
jsou dělnice v jejím okolí extrémně
koordinované a nebezpečné. Dokáže
komunikovat i s jinými tvory, ne-
vládne ale řečí a pouze vysílá a čte
obrazy.

Tato telepatie se dá v omezené
míře použít i k obraně – královna za-
čne útočníkům promítat cizí, nelidské
a hrozivé představy: Nelidské tvory
uvězněné ve vosku křičící do ochrap-
tění, zatímco jim uhnívají a pomalu
odpadávají kousky končetin. Dělnice
pomalu zalézající do nosů, uší a oči
obrů, pomalu se rozpouštějících
ve vězení z vířícího medu….

Dělnice
Zbytek včelstva tvoří cca 40 cm velké
dělnice, plnící veškeré úkoly okolo
úlu jako sbírání potravy, starost o va-
jíčka nebo obrana. Jsou inteligentní
zhruba jako běžný pes.

Pří útoku dělnice nejprve postří-
kají oběť feromonem, který ji označí
jako hrozbu i pro další včely. Fero-
mon se v podstatě nedá smýt a vydrží
po několik týdnů.
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O Včelích Pramenech

Malé údolíčko v horách, neustále za-
halené v mlze. Vzduch je horký,
lepivý a zápach síry se mísí s vůní
květin.

Z mlžného oparu vystupují
pokroucené stromy s narudlými listy.
Některé jsou obtěžkané obřími fi-
alovými plody se sladkou dužinou,
jiné jsou osypány růžovými květy –
z těch se line těžká, intenzivní ko-
řeněná vůně.

Na mnoha místech tryskají
z trhlin v zemi horké prameny, mine-
rály zbarvují jejich vodu do zářivých
odstínů modré. Některé hřejí jako
slunce v létě, z jiných vychází vedro
jak z kovářské výhně.

Bublání vody a šumění listů co
chvíli narušuje bzukot a zvuk křídel.

Historie pramenů

Před mnoha staletími kontrolovali
celou oblast takzvaní Vládci. Již dávno
zmizeli, zůstaly po nich ale ruiny, po-
divné magické artefakty a zapomenu-
té experimenty.

Jedním z těchto experimentů
jsou i včely, po kterých prameny
dostaly své jméno. Jak nebo proč je
Vládci vytvořili? To se nejspíš nikdy
nedovíme.

Dodnes ale v jeskyních, naplně-
ných sirným puchem sídlí obří včelí
královny. Neschopny přežít v jiných

podmínkách, neúnavně produkují
jednu dělnici za druhou.

Před několika lety na Včelí Pra-
meny narazily Skmíkové z vesnice
Dub a po počátečních nesnázích
uzavřeli se včelami dohodu – budou
pro ně rozšiřovat jeskyní komplex
a na oplátku budou dostávat speciální
dělnice a mateří kašičku.

Nedávný výbuch sopky ale zavalil
část komplexu, zabil dvě královny
a zbylé oddělil neprodyšným záva-
lem.

Nejmladší královna je šílená stra-
chy a opuštěné roje naprosto zdivoče-
ly. Zmateně poletující včely napadají
vše živé včetně Skmíků. Ti, kteří pře-
žili, jsou uvěznění v chatrči a nemo-
hou ven.

Včelí Prameny v jiném světě:
Lokace se dá použít prakticky kde-
koliv, jen je třeba nahradit Vládce
nějakým starým mágem a místo
Skmíků použít nejbližší vesničany.
Anebo cokoliv, co tě napadne.
Upravuj, upravuj a upravuj.

Háčky

Skmíkové se snaží o pramenech moc
nemluvit, přesto ale existuje spousta
způsobů, jak se sem mohou postavy
dostat.

• Na žádost Skmíků: Skupina, jenž
má na starost práci ve Včelích
Pramenech se měla ohlásit už pár



1 – Cesta k pramenům

Kombinovaný pach síry a podivné
nasládlosti jde cítit už zdálky. Čas od
času uslyšíte bzučení křídel a nad
vámi proletí hmyz o velikosti psa, na-
štěstí si vás ale nevšímá.

S každým krokem je čím dál větší
dusno a skrze houstnoucí mlžný opar

je nakonec vidět sotva na deset kroků.
Propocené oblečení se všem lepí na
kůži.

Na cestě leží několik dní mrtvý
Skmík. Na hlavě má dřevěnou přilbu
a přes tělo primitivní pončo z něko-
lika hrubých dek, které mu asi mělo
posloužit jako provizorní ochrana.
Neúspěšně. Včelí žihadla pončem
pronikla a jed ho zabil.
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Následně útočí zuřivým bodnu-
tím, po kterém se jim zalomí žihadlo
a uvízne v ráně. Na rozdíl od běžných
včel ale dělnice ztrátu žihadla obvykle
přežívají načež se se stahují do úlu a
informují o nebezpečí. Žihadlo do-
růstá zpět zhruba za týden.

V žihadle je slabý ochromující
jed. Jedno bodnutí není nebezpečné,
ale pět jich už dokáže ohrozit i zdra-
vého a silného muže a deset skolí
takřka každého.

Rozzuřené nebo panikařící včely
jsou někdy schopné dál utočit i zalo-
menými žihadly.

Královna dokáže dělnice koordi-
novat k ještě rafinovanějším útokům:
Ty tak mohou použít své enzymy
na rozpuštění nekovových částí
zbroje nebo zalít postavy voskem.

Vzhledem k situaci nejsou nyní
ve včelstvech žádní trubci.

Komunikace
Královna vylučuje pachy, které dělni-
ce roznášejí po okolí a které obsahují
základní instrukce: braňte úl, útočte,
sbírejte potravu…

Právě tyto pachy jsou jednou
z příčin současných problémů: Celou
oblast zahlcují pouze signály panika-
řící královy z [8] a mrtvé královny
z [9], což přivádí všechny dělnice,
hlavně ty osiřelé, k šílenství.

Dělnice mezi sebou komunikují
pomocí tanců, kterými si předávají
informace o jídle, ohrožení, směru
a vzdálenosti. Skmíkové se během let
naučili většinu těchto tanců interpre-
tovat.

Setkání se včelami
Ač jsou prameny plné včel, tak hrá-
čům hodně nahrává nízká viditelnost
a vysoká vlhkost.

Doporučuji si hodit každou
déletrvající akci (sbírání květin / pro-
zkoumávání stromů apod), zda na ně
včely narazí, či nikoliv:

0-30 Ticho a klid.

30-54

Z mlhy zní bzukot, včely
jsou blízko. Další hod na
stejném místě má +10
(kumulativní).

55-69

Mlhu víří včelí křídla
a bzučení přehlušuje
ostatní zvuky. Další hod
má +25 (kumulativní).

70-74

Dělnice ze starého roje
pronásledovaná devíti ší-
lenými včelami. Pokud ji
postavy zachrání, předve-
de zvací tanec a pokusí se
družinu odvést k [5].

75-84
6 dělnic. Pokusí se
bodnout a pak letět pro
pomoc.

85-94

11 dělnic. Budou útočit,
dokud se všem nezalomí
žihadla. Pokud víc jak
polovina zemře, tak se za-
čnou stahovat.

95+

15 šílených dělnic. Budou
útočit i se zlomenými ži-
hadly do smrti nebo vy-
čerpání.



úly. Pokud by ho postavy znovu
otevřely, tak se během pár dnů
problém sám vyřeší: královny se uto-
pí a zbytek roje postupně vymře.

Pro tunelování Skmíkové zapůjčí
libovolné nářadí i zbývající pachové
bomby. Navíc mají k dispozici
přenosnou pumpu a uhlí – pro
dolování používají metodu, kdy u stě-
ny rozdělají oheň a horký kámen po-
lijí vodou a teplotní rozdíl už se
postará o zbytek.

Poslední možností je vydržet pár
týdnů, než feromon kterým jsou
označeni vyprchá, načež budou mít
větší šanci na útěk. Snad jim vydrží
jídlo...

Hašlín: Starší sebevědomá Skmíč-
ka se šedinami v srsti, neoficiální
vůdkyně celé skupiny. Udržuje
chladnou hlavu i když všechno
okolo jde do háje a jen díky ní se
ostatní Skmíkové ještě nezhroutili.

Je to schopná včelařka a bylin-
kářka, právě ona vymyslela a vyro-
bila pachové bomby. Bude schopná
pomoci i postavám otrávených
včelím jedem, má ovšem jen limi-
tované zásoby surovin.

Pro záchranu ostatních obětuje
vše, co má, ale není toho moc: pár
magických krystalů, nějaké léčivé
masti a malý zdobený bronzový
prstýnek, zděděný po matce.

Pokud to postavám nebude sta-
čit, tak se je pokusí přesvědčit, že za
záchranu budou štědře odměnění
zpátky ve vesnici. To ale ve sku-
tečnosti není zdaleka tak jisté.

3 – Vstup do tunelů

U jedné stěny je vykopaná hlušina
a v ústí tunelu jsou dva vozíky se su-
rovou železnou rudou.

O pár metrů hlouběji jsou dvě
těla v pokročilém stádiu rozkladu:
Skmíkové, kterým se nepodařilo
dostat se včas do chatrče. U sebe mají
krumpáče a na hlavě přilby vyrobené
ze dřeva s měkčením z látky.

4 – Palouček s květinami

Palouček je kompletně obsypaný
krásnými pestrobarevnými květy,
rostoucími až po pás. Pach síry a kvě-
tů se mísí s pachem rozkladu – upro-
střed louky leží na dece mrtvá
Skmíčka, vedle ní převržený džbán
vína a košík plný květin.

Pyl z červených květů má lehce
omamné účinky, zároveň jej potřebu-
jí Skmíkové pro výrobu pachových
bomb. V modrých poznají bylinkáři
léčivky, jsou však mnohem větší a
mnohem účinější.

Květy bohužel lákají včely a neu-
stále zde poletuje roj minimálně de-
seti dělnic.

5 – Pramen

Pramen tryská zhruba metr nad hla-
dinou jezírka a otvor je dost velký, aby
se jím pohodlně protáhl člověk lezou-
cí po čtyřech.
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U sebe má několik plátů lisované-
ho sušeného ovoce zalitého v medu
a malý talisman pro štěstí – panáčka
z žaludů, kterého mu vyrobil jeho
syn.

Kolem něj leží pět mrtvých včel –
rozzuřeny bodaly do jeho těla ještě
několik hodin po jeho smrti a zemře-
ly vyčerpáním.

2 – Chatrč Skmíků

Jednopatrová chatka ze dřeva, velká
zhruba sedm na deset metrů. Stěny
i střecha jsou potaženy vrstvou matně
oranžového propolisu, aby do ní ne-
zatékalo. Okenice jsou pevně zavřené
a zevnitř zatlučené. Po střeše přechází
čtyři dělnice.

V jediné místnosti uvnitř budovy
se už několik týdnů schovává šest
Skmíků. Přežívají na zelenině z při-
lehlé zahrádky, kterou nasbírali dva
týdny nazpět. Jídlo ale dochází a brzy
bude třeba udělat další výpravu.

Ve stěnách jsou vyřezané pozo-
rovací otvory. Skrze ně mohou Skmí-
kové zpozorovat blížící se postavy
a případně jim vyrazit na pomoc:
v takovém případě hodí po včelách
pachovou bombu (viz dále) a naženou
postavy co nejrychleji dovnitř do sta-
vení.

Chatka je vybavena několika hou-
pacími sítěmi, u stěny jsou truhly
s osobními věcmi a na stěně je pově-
šeno nářadí: krumpáče, kladiva, hře-
by. V rohu je kuchyňka s malou
píckou a naproti ní dílnička.

V dílničce, ve slámou vycpané
bedničce, leží dva flakónky s narů-
žovělou tekutinou: pachové bomby.

Pachové bomby: Po odšpuntování
začnou vydávat silný pachový
signál „Úl v ohrožení, okamžitě se
vraťte!“ na který reagují dokonce
i šílené dělnice mrtvých královen.
Tekutina je bohužel extrémně tě-
kavá a během několika minut vy-
prchá. Flakónky byly původně
čtyři, jeden byl použit při sběru
zeleniny a druhý na pokus o útěk
Klínína (mrtvola v [1]).

Hlavní snahou Skmíků je dostat se
pryč, včel je ale příliš mnoho a všichni
jsou již označení feromonem, takže je
včely budou pronásledovat ještě dale-
ko za hranice Včelích Pramenů.

Řešením by mohla být masovější
výroba pachových bomb, na jednu
dávku je ale třeba materiálu ze dvou
až čtyř včel a květiny rostoucí na [4].
Nebo tělo jedné královny.

Aby měli Skmíkové reálnou šanci
na útěk, bylo by třeba bomb vyrobit
alespoň deset.

Z těla královny by ale navíc bylo
možné vyrobit pach, který zamaskuje
dokonce i feromon nebezpečí, takže
by jím pokrytý tvor byl považován za
neškodného, a včely by jej ignorovaly.

Alternativou je usmířit včelí krá-
lovny nebo vybít všechny roje.

To není až tak nemožné, jak se
na první pohled zdá: Skmíkové při
ražení tunelu narazili na horký pra-
men a museli ho zavřít, aby nezatopil



tekutina. Čtyři dělnice si ji zrovna na-
bírají do váčku na zadních nohách.

Pach tekutiny je poplašný signál,
který podporuje běsnění včel a tyto
dělnice jej roznáší po celých Včelích
pramenech. Zničení tekutiny by včely
výrazně zklidnilo.

Včelařka Hašlín by z ní a ze žláz
v královnině zadečku dokázala vytvo-
řit další pachové bomby, vysílající
takřka libovolný signál.

Zelené světlo sem proniká skrze
částečně průhlednou propolisovou
plombu z [14].

Pokud postavy přijdou směrem
od [10], tak spatří pouze několik
dělnic, jak se neúspěšně snaží odvalit
kameny. Je ale zjevné, že jejich kon-
stituce na něco takového absolutně
není stavěná.

Proražení závalu konvenčními
metodami zabere minimálně hodinu,
během které budou všichni vystavení
útokům rojů z úlů [7] a [8]. I malá prů-
rva ale stačí k tomu, aby místnosti za-
čaly plnit uklidňující pachy starých
královen. Šílené dělnice ale budou
stále terorizovat okolí ještě několik
dnů až týdnů.

10 – Nejstarší úl

Obrovská místnost, jejíž strop, pod-
laha i stěny jsou pokryty plástvemi,
jež věkem nabraly šedavou barvu.
Středem protéká sirný pramen, kory-
to je vyzděné ohlazenými kameny.

Na severní stěně vystupuje z hus-
té propolisové sítě pětimetrový ne-

stvůrný exoskelet první královny. Ze-
lená záře z chodby za sítí jen podtr-
huje strašidelný dojem.

Úl je plný strnulých dělnic, jedi-
ným pohybem je slabé chvění tyka-
del. Na dotyky ani další nenásilné
chování absolutně nereagují, pouze
natáčí hlavy směrem k postavám.

V ústí chodby do úlu [12] tančí
dvě dělnice zvací tanec.

Propolisová síť je hustá a ne-
prostupná, dá se ale poměrně snadno
zničit velkým žárem nebo speciální-
mi enzymy dělnic. Pokud se k ní po-
stavy pokusí přiblížit bez povolení
královen, tak jim včely zastoupí cestu
a případně budou síť bránit i násilím.

11 a 12 – Úly
starých královen

Oba úly jsou prakticky totožné: kom-
pletně zaplněné plástvemi a ve středu
toho všeho královna zahnízděná
v propolisu a opečovávaná dělnicemi.

Královny se budou snažit s po-
stavami komunikovat a požádat je
o pomoc s mladými roji, konkrétně se
budou snažit přemluvit postavy
k proražení otvoru v zasypaném úlu,
aby se jejich pach dostal k mladým
včelám.

Pokud se dozví o mrtvé královně,
ať už v [7] nebo [9], tak zdráhavě po-
stavám prozradí, že za propolisovou
sítí jsou nové královny, které by teo-
reticky roje mohly převzít a uklidnit
úplně. První královna ale místo pro-
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Postavy se tudy mohou dostat
rovnou na [10], dvacet metrů z trasy je
ale kompletně zatopených a plných
horké vody – bude to chtít nějaký
chytrý nápad, jak se dostat skrz.

Královna z [11] tudy periodicky
vysílá dělnice, bohužel většina z nich
okamžitě padne za oběť svým zdivo-
čelým sestrám. Pokud ale dělnice
přežije a narazí na postavy, tak u nich
začne tančit a po chvíli odletí zpět
směrem k pramenu.

Skmíkové budou schopni tanec
identifikovat jako uctivé pozvání ke
královně.

6 – Uzavřený pramen

Zavalená chodba. Z malé praskliny
probublává voda, která je voskovým
kanálkem odváděna do úlu [7]. Pach
síry je nesnesitelný až k zalknutí a ka-
meny jsou na dotek teplé.

Proražení závalu nebude lehké,
do mezer mezi kameny je nalitá ještě
malta, která dost ztěžuje práci.

Jakýkoliv větší hluk nebo oheň
navíc přiláká dělnice a i při využití
uhlí a pumpy od Skmíků bude mít roj
dost času na dvě vlny útoků. Včely ale
špatně snáší kouř a budou oslabené.

7 – Zpola zavalený úl

Materiál z proražených pláství zalil
celou místnost nechutnou nahnědlou
břečkou do výšky kolen. Směska je
vazká a brodění v ní je obtížné.

Trup s hlavou královny, skálou
oddělený od zbytku těla, je zabořený
do břečky uprostřed místnosti. Desít-
ka dělnic neúnavně cpe do mrtvých
úst kusy potravy a ničeho jiného si
nevšímá.

8 – Úl šílené královny

Už z dálky je cítit psychický tlak, který
vysílá zoufalá a zraněná královna.
Čim budou postavy blíže úlu, tím
bude silnější. Telepatické obrazy jsou
natolik cizí a ohavné, že slabší jedinci
se mohou dát v panice na útěk.

Královnu chrání dva tucty vyhla-
dovělých a zesláblých dělnic. Pokud
se postavy dostanou až do úlu, začnou
rozrážet plástve ve snaze zalít postavy
rychle tvrdnoucím propolisem.

S královnou je takřka nemožné
vyjednávat. Možná kdyby ji někdo
zbavil bolesti nebo by použil uklidňu-
jící pach…

9 – Zasypaný úl

Celá místnost se topí v zeleném
pološeru. Propadlý strop rozdělil úl
na dvě poloviny a vyteklý propolis vše
hermeticky uzavřel. Zem pokrývají
mrtvá těla dělnic, jejich zoufalá snaha
dostat se ke královně je navždy za-
konzervovaná v tmavém vosku.

Z královny se zachovala pouze
spodní část – trčí ze závalu a z jejich
žláz i týdny po její smrti neustále
odkapává pronikavě páchnoucí vazká



U severní stěny je složité magitekové
zařízení s pěti nádržemi od podlahy
do stropu.

V prvních třech nádržích plavou
v zelené tekutině mladé včelí králov-
ny.

Čtvrtá nádrž je prázdná, lehce
rudě září a poklop je naprasklý.

V páté se vznáší podivuhodný
broukovitý tvor s trojúhelníkovou
hlavou, šesti nohami a blanitými kří-
dly – makriponí matka.

V centru místnosti je kamenný
pult, pokrytý destičkami s pikto-
gramy a s nápisy ve starých znacích,
viz obrázek.

Jde o kontrolní stanici celé labo-
ratoře. Po stisku libovolného tlačítka
poklesne ukazatel na stupnici na pod-
stavci krystalu o stupeň a jakmile
klesne až na nulu, tak krystal i portál
na východě pohasnou a žádné za-
řízení již nepůjde aktivovat.

Horní řada tlačítek
Prvních pět tlačítek ovládá nádrže
jedna až pět. Po jejich stisknutí začne
tekutina v příslušné nádrži vřít
a temně rudě zářit. Po pár minutách
se nádrž vypustí, poklop se nadzved-
ne a vyleze maličký slabý tvoreček.
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hlásila za tabu a včely tam nemohou
vkročit.

Dají se snadno přesvědčit, aby
postavám otevřely cestu - v takovém
případě přikážou dělnicím síť roz-
pustit.

Vyhlazení rojů vnímají královny
až jako krajní možnost, proto ani neú-
točí na mladé včely. Pokud už postavy
stihly zabít královnu v úlu [8], tak jim
to nebude vyčítáno, ale staré královny
nebudou ochotné dál spolupracovat
ani s nimi, ani se Skmíky.

13 – Stará laboratoř

Slabá oranžová záře z krystalu se mísí
se zeleným světlem z východu a vše-
mu dodává nepřirozený nádech.
Místnost páchne kovem, ozonem
a spáleninou.

U pravé stěny je asi metrový krys-
talit, slabě pulzující energií. Dá se po-
měrně snadno vyjmout ze své-
ho kovového podstavce, přetrhají se
ale spojení a i když bude vrácen zpát-
ky, tak už nebude schopný napájet
přístroje v laboratoři.

Na podstavci je stupnice, ručička
je tři dílky od konce. Jedná se o ukaza-
tel nabití krystalu - zbývají tři použití.

Vedle stupnice je v podstavci
malá přihrádka a v ní stříbrný prsten,
pokrytý rytinami různě velikých os-
miúhelníků - prsten je magický, ale
vybitý (viz Prsten odvracení dále).

Pokud dá postava do přihrádky
ruku, tak ucítí neškodné slabé mra-
venčení.

Z podstavce vedou kovové trubky
k nádržím a do východní místnosti.

U západní stěny jsou dva stoly
s alchymistickými soupravami. Z je-
jich obsahu ale zbyla jen zaschlá sed-
lina na dně a vrstva plísně. Staré
knihy na poklicích se drolí při sebe-
menším dotyku.

Pod stolem jsou přihrádky.
V plísni se zde ukrývají kleštičky,
šroubováky, kladívka a spousta
dalších zrezavělých nástrojů.

Jediným zajímavým nálezem je
malá kovová krabička a v ní čtyři
hladké koule různých velikostí: Kalib-
rační sféry.

Kalibrační sféry: Čtyři kovové ku-
ličky, každá z jiného materiálu a ji-
né velikosti.

Vládci používali tyto sféry ke
kalibraci magitekových zařízení.
Na vodorovné ploše se začnou po-
malu kutálet k nejbližšímu zdroji
magie a jakmile se dostanou do
jeho blízkosti tak jejich pohyb za-
čne kopírovat jeho magické pole.

Největší čtyřcentimetrová kou-
le ze zlata reaguje na největší vzdá-
lenost (až 30 metrů) a nejmenší,
wolframová, je zase nejcitlivější.

Zkušený uživatel dokáže podle
pohybu a rotace sfér poznat sílu
magického náboje, velikost aktivní-
ho objektu, za jakým účelem byl
vytvořen a mnohé další.

Sféry jsou obvykle přenášeny
v malé krabičce ze speciální slitiny,
která stíní před magií.
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Tento proces je pro oživení tvorů
nezbytný. Pokud postavy dostanou
mláďata ven jiným způsobem, tak bě-
hem pár minut zemřou - je sice
možné je i přesto zachránit, bude to
ale extrémně náročně a s malou šancí
na úspěch.

Pro zkrocení obou stačí jedna ze
tří královen, část nejdivočejších včel
se ale rozletí po okolí a ještě pár dnů
až týdnů bude ohrožovat okolí,

Makriponí matka začne ihned po
otevření poklopu vysávat magii
z okolí - z předmětů postav, z krys-
talu, z portálové brány.

Pokud ji postavy ani přesto
urychleně nezabijí, tak se po vysátí
veškeré energie v dosahu několika
metrů začne lísat k postavě s nej-
větším magickým potenciálem. Bude
ji chránit s nasazením života před ja-
koukoliv hrozbou, ale zároveň jí bude
odčerpávat část moci.

Přeškrtnutá včela
Po stisknutí začne z neviditelných
průduchů ve stěnách tryskat nafia-
lovělý plyn. Pro postavy je neškodný,
během pár minut ale vyhubí všechny
včely v celé oblasti pramenů.

Portál
Tlačítko se dvěma ovály zapíná a vy-
píná přívod energie k portálu v [14].
Při stisknutí se portál vypne a stupni-
ce se o jedno políčko navýší. Další
stisknutí portál zase zapne a energie
opět poklesne

Postava v kruhu
Tlačítko s postavou v kroužku vytvoří
kolem celé místnosti na půl hodiny
neproniknutelnou ochrannou barié-
ru.

Krystal v osmiúhelníku
Toto tlačítko nabije/okouzlí předmět,
který se nachází v přihrádce v pod-
stavci krystalu. Pokud v přihrádce zů-
stal prsten, stane se z něj Prsten
odvracení.

Jiné předměty (i zcela obyčejné)
dostanou očarování dle úvahy vy-
pravěče.

Pokud je přihrádka prázdná, tak
energie vyprší do prostoru ve spršce
divoké magie a spustí náhodný efekt.
(Příklad: všechny postavy budou po
následujících 24 hodin zářit jasným
modrým světlem.)

Prsten odvracení: Stříbrný prsten
s rytinami osmiúhelníků. Kdysi
mocný ochranný artefakt Vládců,
věkem ale trochu sešlý.

Dává nositeli 90% šanci, že od-
razí jakoukoliv na něj vrženou
energii pod úhlem 60°. Po každém
úspěšném odražení klesá tato šan-
ce o 10 %. Prsten se dá teoreticky
kdykoliv znova dobít, levnější by
ale bylo vyrobit nový.

Tři vlnovky

Poslední tlačítko má symbol tří
vlnovek. Po jeho stisknutí se ozve hlu-
boké hučení a během chvilky klesne
v celé místnost vlhkost vzduchu i tep-
lota na velmi příjemnou úroveň
a místnost zaplní lahodná vůně bo-
rovic.

14 – Portál

Zelenou záři, vycházející z magických
run na kamenném piedestalu v cent-
ru místnosti tlumí hustý štiplavý
kouř, vycházející z poškozeného
stroje u jižní stěny. Z průrvy v protr-
ženém kovového plášti vylétávají
v nepravidelných intervalech spršky
rudých jisker.

Poškozený stroj je směrovač te-
leportu a nedokáže jej opravit nikdo,
kdo se nevyzná v technologii Vládců.

Bez něj je ale portál dost nevypočita-
telný.

Uprostřed piedestalu je metrový
podstavec a na něm masivní kovová
páka. Po zatáhnutí se vše na plošině
přesune na zcela náhodné místo
na světě dle úvahy vypravěče.

Portál po přenosu pohasne a je
třeba jej znovu nabít stisknutím pa-
třičného tlačítka v [13].

A – Průduchy

Těmito průduchy Skmíkové odvádějí
nashromážděné podzemní plyny.
Jednak to vytváří potřebné prostředí
pro včelstvo a také je díky tomu celý
komplex stabilnější.

Průduchy představují jen malou
nepříjemnost, aspoň dokud se u nich
postavy nezdržují moc dlouho nebo
u nich nebojují. Špatně načasovaný
výtrysk hustého oblaku horké síry
může mít dost neblahé následky.
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