Rautajätin
sydän

Rautajätin sydän on lyhyt löytöretki, jossa
käydään läpi Astraterran perussääntöjä ja
eri Kykyihin liittyviä haasteita.
Seikkailussa on kuusi kohtausta, joista voidaan karsia haasteita tai kokonaisia kohtauksia haluttaessa. Seikkailu on suunniteltu
siten, että kohtaukset 1, 5 ja 6 ovat välttämättömiä ja kohtaukset 2, 3 ja 4 voidaan
pelata, mutta eivät ole seikkailun läpi käymisen kannalta välttämättömiä.

Juoni
Sankarit lähtevät löytöretkelle ja päätyvät kaukoportista trooppiselle saarelle jonnekin Myrskyn
reunalle. Saari näyttää olevan suurimmaksi osaksi
viidakon peitossa, ja sitä reunustaa korkea vuorijono.
Vuorten keskellä on viidakon peittämä syvennys tai
laakso, jonka keskellä näkyy muinaisten rakennus ja
sen päällä istuu valtavan kokoinen sammunut elokone.
Sankareille selviää pian, että rakennuksen sisällä
on todennäköisesti karttapilari, mutta elokone istuu
rakennuksen ainoan kelvollisen sisäänkäynnin päällä.
Rakennuksen pääsisäänkäynti on sortunut umpeen.
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Elokoneen tutkiminen lähemmin tuntuu ainoalta
vaihtoehdolta selvittää, kuinka sen voisi siirtää pois
rakennuksen päältä. Ja kerrotaanhan sitä, että elokoneiden sydän on täyttä eteriumia. Tuon kokoisen
elokoneen sydämen täytyy olla valtava.
Elokone on sammunut koska sen sydän on särkynyt ja osa sen eteriumkiteistä on murskaantuneet
ja se kaipaa muutenkin hiukan hoitoa. Jos sankarit
onnistuvat kunnostamaan elokoneen, se käynnistyy
uudelleen ja lähtee matkoihinsa, jolloin sankarit pääsevät kytkemään karttapilarin päälle ja lopulta takaisin kotiin.

Kaikki sujuu alkuun hyvin. Retkikunta päätyy trooppiselle saarelle, jossain Myrskyn reunalla. Sekstantin
avulla voi määrittää sijainnin tarkemmin jonnekin
Puhurin pyörrehaaran ja Myrskyn liittymäkohtaan
(Älykkyys vs 2, sekstantista ja tähtimerikartasta saa
apunopan kustakin).
Kaukoportin lähettyvillä on kallionkieleke, josta
näkyy selvästi jonkinlaisen rakennuksen raunio sekä
sen päällä istuva sammunut jättimäinen elokone.

Kohtaukset
Esinäytös
Seikkailu voi alkaa mistä tahansa Astraterrassa,
mutta muiden ideioiden puuttuessa, seikkailu voi
alkaa esimerkiksi Port Arcosta, Pitkäsillasta tai Titaniasta. Sankarit ovat saaneet käsiinsä ilmoituksen, jossa
etsitään rohkeaa löytöretkeilijäjoukkoa tutkimaan
uutta kaukoporttireittiä “Aram-Trion-neljä-kuusi” eli
“AT46”. Pelaajien sankarit päättävät
tietysti tarttua tilaisuuteen ja lähtevät löytöretkelle.

1) Muinaisten rakennus
Sankareille selkiää pian, että rakennus näyttää
muinaisten rakentamalta porraspyramidin muotoiselta rakennukselta. Siinä näkyy myös muinaisten kirjoitusta, jonka kuka tahansa matkassa oleva
Tohtori pystyy Muinaistieto-valtillaan tulkitsemaan,
jos onnistuu Älykkyys-heitossa vastusta 1 vastaan.
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Rakennuksessa lukee “Siirtokeskus 13”. Karttapilari
olisi arvatenkin jossain sen sisällä.

Hahmot voivat tehdä jälkien tutkimisessa yhteistyötä.

Jos käyt tutkimassa paikkoja rakennuksen päällä,
voi huomata, että siellä on jonkinlainen sisäänkäynti,
mutta elokone istuu juuri sen päällä. Mistään ei löydy
kyllin isoa akkoa, että siitä pääsisi rakennukseen
sisälle. Eikä edes etermiitti pure muinaisten rakennukseen tai elokoneen paksuun runkoon.

Sankarien lähestyessä jalan aukkoa, sieltä mönkii
ulos kärsäpitkällä hurjan näköinen karvainen otus,
jolla on suuret kynnelliset kourat ja pitkä kärsä, jolla
se haistelee ympäristöään. Sen karvojen alta pilkottaa pienet silmät, jotka kurottavat ulos karvoituksen
seasta, kuin etanan silmät konsanaan. Otus tarkkailee
ympäristöään ja puolustaa itseään, jos kokee itsensä
uhatuksi. Muussa tapauksessa se jää vahtimaan
pesänsä sisäänkäyntiä ja napostelee muutaman sienen sisäänkäynnin liepeiltä. Sienet kuitenkin loppuvat pian ja hylkymörkö jää kärsällään etsimään lisää
sieniä.

Elokoneen toisessa jalkaterässä on kuitenkin isohko
aukko, josta voisi päästä tutkimaan olisiko elokoneen
sisältä käyntiä muinaisten rakennukseen.
Kun sankarit käyvät tutkimaan elokoneen jalkaa he
saattavat huomata jälkiä maassa. Onnistunut Älykkyys tai Valppaus-heitto (vs 0) antaa vihiä jäljistä.
ӹӹ Yksi onnistuminen kertoo, että kyseessä on
jokin isohko eläin.
ӹӹ Kahdella onnistumisella selkiää, että otuksella
on kuusi jalkaa ja se saattaisi olla jokin iso hyönteinen tai vastaava.
ӹӹ Kolmella onnistumisella herää epäilys siitä,
että kyseessä on hylkymörkönä tunnettu otus. Ja
arvaus osuu oikeaan.

Jos joku sankareista päättä tutkia lähistöä, sieltä
löytyy runsaasti lisää hylkymörön syömiä sieniä
vähän korkeammalta puun rungoista. Ilmeisesti hylkymörkö ei ole ominavuin syömään niitä.
Hylkymörön voi pelotella pois pesänsä luota tai
tyrmätä sen kuluttamalla siltä kaiken Sisun loppuun.
Sen voi myös yrittää houkutelle syömään sieniä toisaalle sisäänkäynniltä.
Hylkymörön tiedot löytyvät olentopedian sivulta
141

-3-

Hylkymörkö (Kookas kummajainen)

Löyhkättäjä (Pieni kummajainen)

Kuusiraajainen, karvainen otus, jolla on pitkäkyntiset tarttumakourat, lyhyt kärsä ja kaksi luometonta
silmää päässä. Hylkymöröt tekevät usein pesänsä
onttojen jättipuiden tai laivojen hylkyjen sisään.
Hylkymöröt ovat kaikkiruokaisia, mutta erityisesti
ne pitävät sienistä, levästä ja lahosta puusta. Niitä
onkin helppo hämätä tai houkutella sopivilla herkkupaloilla. Hylkymöröt ovat tavallisesti vaarattomia,
mutta pesäänsä ne suojelevat raivokkaasti.

Mustekalaa muistuttava kuusilonkeroinen otus,
joka tavallisesti kiipeilee puiden oksistoissa. Uhattuna ne pöräyttävät ilmoille hirvittävältä löyhkäävän paksun savupilven ja luikertavat pakoon minkä
ehtivät. Löyhkäävä pilvi haihtuu muutamassa kierroksessa (1n6), mutta sen löyhkä tarttuu vaatteisiin,

ӹӹ Kyvyt: Ketteryys 2, Kätevyys 1, Ryhti 2, Vahvuus
4, Valppaus 2, Älykkyys 1
ӹӹ Sisu: 5
ӹӹ Erikoispiirteet: Kynnet (+2N kamppailuun), Hajukärsä (+2N herkkujen vainuamiseen läheltä)
Hylkymörön pesästä löytyy pieni aarre (3n6 kultarahan edestä arvoesineitä) sekä käynti huoltokäytävään, joka kulkee elokoneen sisällä.
Hylkymörön poistamisesta sisäänkäynninluota saa
yhden kokemuspisteen.

2) Löyhkättäjä
Tässä huoltotilassa kulkee paljon putkia ja letkuja,
jotka vaikuttaisivat olevan elokoneen jalan tukirakenteita. Huoneesta jatkuu huoltokäytävä eteenpäin.
Jossain kaikkien letkujen ja putkien joukossa piilottelee arka mustekalaa muistuttava otus, löyhkättäjä.
Löyhkättäjä on tehnyt pesän jalan niveleen. Pesä
jumittaa jalan nivelen ja murskautuu, kun elokone
yrittää lähteä liikkeelle. Pesän voi yrittää siirtää varovasti sivuun tai ulos elokoneesta jonnekin muualle.
Löyhkättäjä ei kaipaa turhaa huomiota, se haluaisi
karata hätäuloskäynnin kautta pois tai sankarien vain
häipyvän paikalta. Jos sankarit alkavat tekemään kiusaa löyhkättäjälle tai menevät liian lähelle sen piilopaikka, se töräyttää ilmoille karsean hajuisen kaasupilven ja yrittää häipyä paikalta minkä lonkeroistaan
pääsee.

karvoihin, ihoon ja muuhun sellaiseen. Löyhkän pois
peseminen vaatii useamman pesukerran runsaalla
vedellä ja hajustetulla saippualla (1n3 kertaa yleensä
riittää).
ӹӹ Kyvyt: Ketteryys 3, Kätevyys 2, Ryhti 1, Vahvuus
2, Valppaus 2, Älykkyys 1
ӹӹ Sisu: 1
ӹӹ Erikoispiirteet: Löyhkäpieru (Jos löyhkättäjää
uhataan heitä yhtä noppaa, tuloksella 4+ löyhkättäjä päästää ilmoille kammottavan hajuisen
pöräyksen, josta tulee -2N kaikkiin toimintoihin
niin kauan kuin on löyhkäpilven sisällä. Löyhkäpilvi leviää löyhkättäjän vierelle), Kiipeily (+2N
puissa tai seinillä kiipeilyyn)
Pelaajat saavat kokemuspisteen, jos onnistuvat välttämään löyhkättähän pelästyttämisen ja toisen, jos
onnistuvat siirtämään löyhkättäjän pesän toisaalle.

Löyhkättäjän tiedot löytyvät Olentopedian sivulta
146.
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3) Hätäuloskäynti
Tämä on pieni tila, jossa hätäuloskäynti luukku ja tikkaat ylöspäin huoltokäytävään. Luukku on pyöreä ja se on hieman raollaan, mutta ei hievahdakaan,
vaikka sitä kuitenka yrittäisi vääntää auki. Näyttää siltä, että luukku johtaisi muinaisten rakennuksen sisälle. Ehkä luukun saisi auki, jos elokoneen saisi käyntiin?

4) Teräspallot
Tässä pyöreässä huoneessa on kaksi katosta roikkuvan akselin päässä olevaa
teräspalloa. Teräspallot kumisevat onttoutta, jos niitä koputtaa, mutta niissä ei
näytä olevan mitään aukkoja. Huoneesta johtaa huoltotikkaat ja -käytävä ylös.
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5) Puuttuva palanen
Tämä on pyöreä huone, jossa on pyöreä ovi, joka näyttää johtavan ulos. Se on
kiinni, eikä hievahda millään ilveellä. Huoneen keskellä on erikoinen kapistus, josta
lähtee paksuja letkuja eri puolille elokonetta. Kapistus näyttää olevan karkeasti sydämen muotoinen säiliö, jossa on paikkoja eteriumkiteille. Säiliössä olevat kiteet ovat
kuitenkin loppuun palaneita ja mustia. Lisäksi “sydän” näyttää olevan muutamasta
kohdasta rikki.
Elokoneen sydämen voi korjata onnistuneella kätevyys-heitolla (vs 1), mutta sen
korjaaminen tarvitsee jalohopeaosia. Mekaanikot keksivät kyllä keinon korjata sydämen ilman jalohopeaakin. Sydämen käynnistäminen vaatii viisi eterium-kidettä.
Hahmot voivat tehdä yhteistyötä sydämen korjaamisen kanssa.
Huoneesta johtaa huoltotikkaat ja -käytävä edelleen ylös elokoneen päähän.
Sydämen korjaamisesta saa kokemuspisteen.
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6) Siipiveikkoja kupolissa
Elokoneen sydäntilasta huoltokäytävä johtaa sen
pään sisään. Elokoneen toinen silmä on tuhoutunut
ja sen kohdalla on aukko suoraan ulos. Villtäjäkotkat ovat tehneet pesän elokoneen pään sisään ja
kaikkiaan pääkopassa on yksi pesä kutakin sankaria
kohden. Viiltäjäkotkien emot ja isät vartioivat pesiä
vuoroin, joten paikalla on aina ainakin yksi viiltäkotka jokaisessa pesässä. Kussakin pesässä on 1n6
viiltäjäkotkan munaa. Ehjistä viiltäjäkotkan munista
maksetaan isommissa kaupungeissa viisi kultarahaa
kappaleelta hienoissa ravintoloissa ja 10 kultarahaa
eläinten kasvattajien tai eläintarhojen toimesta.
Pääkopan lattialla näkyy tuhoutuneen silmän kappaleita. Silmässä on edelleen käyttökelpoisen näköisiä eteriumkiteitä ainakin 4+1n6 kappaletta. Silmän
kappaleista voi myös saada ainakin sydämen korjaamiseen tarvittavan määrän jalohopeaosia.

Jos sankarit yrittävät ottaa eteriumia tai jalohopeaa
pääkopan sisältä, ne herättävät viiltäjäkotkien huomion, jotka alkavat heti puolustaa pesiään.
Viiltäjäkotkan tiedot löytyvät olentopedian sivulta
152.

Viiltäjäkotka (Pieni eläin)
Viiltäjäkotka on vaarallinen petolintu, jonka siipien
ja pyrstön sulat ovat ohuita ja teräviä luuliuskoja.
Viiltäjäkotkat elävät korkeissa paikoissa ja saalistavat
yleensä pieniä eläimiä, mutta pesän ollessa uhattuna
ne voivat käydä suurempienkin otusten kimppuun.
ӹӹ Kyvyt: Ketteryys 2, Kätevyys 0, Ryhti 3, Vahvuus
1, Valppaus 3, Älykkyys 1
ӹӹ Sisu: 3
ӹӹ Erikoispiirteet: Siipiterät ja kynnet (+1N kamppailuun), Tähystäminen (+1N saaliin löytämiseen
maan pinnalta)
Viiltäjäkotkien poisajamisesta tai välttelystä saa
yhden kokemuspisteen, eteriumin ja jalohopeaosien
keräämisestä saa toisen kokemuspisteen.
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Loppunäytös
Tässä oletetaan, että kaikki sankarit ovat sydäntilassa, kun sydän saadaan kuntoon. Jos ja kun sankarit
saavat elokoneen sydämen korjattua, huoltokäytävien luukut sulkeutuvat ja sydän ja siitä johtavat
letkut alkavat hehkua sinertävää valoa. Elokoneen
kaikki osat alkavat väristä ja joka puolelle syttyy
valoja. Irtonaiset elokoneen osat menevät itsestään
paikoilleen, kuin jonkun näkymättömän voiman
saattelemana. Elokone käynnistyy ja alkaa liikkua.
Jos sankarit ovat yrittäneet parhaansa mukaan
kunnostaa elokonetta, eivätkä ole aiheuttaneet lisää
tuhoa sen sisällä. Elokone avaa rinnastaan luukun ja
ottaa sankarit kädelleen. Elokone katsoo sankareita
ehjällä silmällään, joka nyt hohtaa sinisenä ja päästää ilmoille kumealla äänellä “Kiitos”. Tämän jälkeen
elokone katsoo muinaisten rakennusta kohti ja sen
katolta aukeaa luukku. Luukusta nousee ylös pylväs,
jos lähtee kirjas valonsäde taivaalle kohti aurinkoa.
Karttapilari on käynnistetty. Tämän jälkeen sankarit
saavat vielä lentokyydin rautajätin kyydissä teleportille, jonka jälkeen elokone jatkaa matkaansa ja lentää pois jonnekin kohti aurinkoa.
Jos sankarit ovat aiheuttaneet tuhojaan elokoneen
sisällä ja lähinnä yrittäneet riistää siitä osia mukaansa,
kaikkialla elokneen sisällä alkaa soimaan hälytyssummerit ja kaikkialle syttyy punaisia ilmassa hehkuva
varoitusholoriimuja. Ne näyttävä osoittavan kaikki
yhteen suuntaan kohti hätäuloskäyntiä. Sankarit
suorastaan ravistetaan ulos elokoneesta muinaisten
rakennuksen sisällä sijaitsevaan kammioon, jossa
saattuu myös olemaan pelästynyt löyhkättäjä. Sankarit saavat naamalleen löyhkäävän kaasupilven,
jonka jälkeen he voivat ryhtyä käynnistämään karttapilaria.
Karttapilarin käynnistämisen jälkeen sankarit saavat tarpoa takaisin kaukoportille. Jostain syystä löyhkättäjän lemu tuntuu houkuttelevan erilaisia itiköita
paikalle tavallista enemmän, ja kaikki sankarit menettävät tästä syystä yhden Sisun matkalla takaisin.
Kotiinpaluusta jokainen sankari saa yhden kokemuspisteen.
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