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Przewodnik turystyczny

Szlak podróży

1. Hobbiton

2. Rivendell

3. Góry Mgliste

4. Dom Beorna

5. Mroczna Puszcza

6. Esgaroth

7. Erebor (Samotna Góra)

8. ruiny miasta Dal

miejsce do spania

miejsce do jedzenia

bezpieczne miejsce do spania 
pod gołym niebem

szlak kompani Thorina

polecany szlak
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Hobbiton
Shire, Hobbiton

Jest jedną z najstarszych wio-
sek w Shire.  Większość budynków
znajduje  się  na  południu  miejsco-
wości. Do północnej części Hobbi-
tonu prowadzi Most nad Wodą. Za
mostem po prawej stronie znajduje
się młyn. Potem droga się rozwidla.
Idąc na zachód można dojść do spi-

chlerzy  i  Starej  Farmy.  Dalej  na
wprost droga prowadzi do pagórka.
Warta odwiedzenia jest również Go-
spoda Pod Zielonym Smokiem, któ-
ra znajduje się jedną milę na połu-
dniowy wschód od mostu. Jest ona
najbliższym tego typu lokalem.

zdecydowanie polecane
Ciekawostki:

• Hobbici są bardzo gościnni.
• Mają wzrost niższy niż krasnoludy, ale wyższy niż liliputy.
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Przewodnik turystyczny

Rivendell
Imladris 

Rivendell leży w górskiej doli-
nie przy rzece Bruinen. Osada ta zo-
stała utworzona przez Elronda pół-
elfa i on jest jej władcą od Drugiej
Ery.  Można się  do niej  dostać po-

przez wąski most. Jest tam kilkana-
ście  budynków  w  stylu  elfickim,
które są ozdobione posągami i  ko-
lumnami.

zdecydowanie polecane

Ciekawostki:

• Miejsce to posiada właściwości lecznicze.

• Elrond miał do wyboru los człowieka lub los elfa
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Góry Mgliste
Kryjówka Goblinów

Jest  to  największy  łańcuch
górski w zachodniej części Śródzie-
mia, biegnący z Eriadoru do doliny
Wielkiej  Rzeki  Anduiny.  Znajduje
się tam kryjówka goblinów, w któ-

rej  długi  czas  przebywał  Gollum.
Ostatni  szczyt,  Góra  Gundabad,
znajduje  się  na  północy.  Będąc  w
tych  górach  należy  uważać  na  ol-
brzymy.

nie polecane dla ludzi o słabych nerwach

Ciekawostki:

• Góry te zostały wypiętrzone przez Morgotha w celu utrudnienia Oro-
mëmu  wypraw  na  wschód.  Przed  przemianą  świata  były  jeszcze
wyższe.
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Przewodnik turystyczny

Dom Beorna
Uwaga!!! Niedźwiedzie

Dom Beorna otoczony jest pa-
sieką pszczół większych od szersze-
ni.  Wśród  traw  rosną  całe  łany
kwiatów.  Znajduje  się  tam  piękny
ogród, szopy, obory, stajnie, stodoły
i  różne  inne,  drewniane  budynki.

Sam dom Beorna jest dosyć niski i
długi.  Gospodarz  nie  przepada  za
gośćmi, ale gdy kogoś już przyjmie,
ów  szczęśliwiec  może  zobaczyć
zwierzęta nakrywające do stołu!

polecany dla dwuosobowych kompanii

Ciekawostki:

• Beorn potrafi zmienić się w olbrzymiego czarnego niedźwiedzia.
• Jest więcej ludzi-niedźwiedzi, ale Beorn jest najsilniejszy.
• Beorn łatwo wpada w gniew, co może się skończyć tragicznie...
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Mroczna Puszcza
dom wszelkiego plugastwa

Przez  Mroczną Puszczę prze-
biega dość trudna część wędrówki.
Trzymaj się lepiej ścieżki, ponieważ
gdy raz z niej zejdziesz, już jej nie
znajdziesz.  Pełno  tam  niebezpie-
czeństw. Jak nie dzikie zwierzęta to
ogromne  pająki.  Jak  nie  pająki  to
zaczarowany  strumień,  z  którego

pod  żadnym  pozorem  nie  wolno
pić  wody.  Gdy  ktoś  się  jej  napije
traci  pamięć,  lub  zasypia  na  długi
czas. Las  jest  tak  gęsty,  a  drzewa
tak wysokie,  że na dole  nie  widać
nieba,  nieważne  czy  panuje  dzień
czy  noc,  na  ścieżce  zawsze  jest
ciemno...

nie polecana dla ludzi o słabych nerwach

Ciekawostki:

• W Mrocznej Puszczy przez jakiś czas ukrywał się sam Sauron sługa 
Morgotha, władcy ciemności.
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Przewodnik turystyczny

Esgaroth
Miasto na jeziorze

Żadne inne miasto nie posiada
tak pięknego umiejscowienia. Esga-
roth jest położone pośrodku Długie-
go Jeziora, na północ od ujścia Le-
śnej  Rzeki.  Drewniane  domy  pre-

zentują  się  fantastycznie  na  tle  je-
ziora. Samo miasto znajduje się nie-
daleko Samotnej Góry, ale jednak w
bezpiecznej odległości od Smauga.

zdecydowanie polecane

Ciekawostki:

• Miano Esgaroth pochodzi z języka sindarin i  znaczy w tej mowie
Jezioro Szuwarowe. Zapewne była to inna nazwa Długiego Jeziora,
która została przeniesiona na miasto.
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Erebor
Samotna Góra

Jest  to  najniebezpieczniejsza
część  wędrówki,  a  przy  okazji  jej
koniec. To tu znajdują się najwięk-
sze skarby,  o  których ci  się  nawet
nie  śniło.  Są  one  bronione  przez
smoka o imieniu Smaug. Przejął on
królestwo  krasnoludów  za  czasów
panowania  Thraina  I  Króla  Spod

Góry. Jeżeli wyniesiesz stamtąd naj-
drobniejszą  złotą  monetę  nie
umknie  to  uwadze  Smauga,  który
cię znajdzie! Dawne królestwo kra-
snoludów,  położone  na  wschód od
północnego  krańca  mrocznej  pusz-
czy,  jest  atrakcją  dla  ludzi  o  moc-
nych nerwach.

zdecydowanie niepolecane
Ciekawostki:

• Smaug był jednym z mniejszych smoków, Największym smokiem 
był Ancalagon.

• Legenda głosi, że kiedyś Król Spod Góry powróci a smok zginie.
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Przewodnik turystyczny

Dal
Ruiny miasta Dal

Państwo-Miasto Dal  było  po-
łożone  w  rozległej  dolinie  zaraz
obok  Samotnej  Góry,  między  jej
dwoma mocno wysuniętymi ramio-
nami. Podczas ataku Smauga zosta-
ło  zniszczone  razem  z  Ereborem.

Zginęły tam setki ludzi, a ci którzy
przeżyli,  uciekli do Esgaroth. Mia-
sto  to  już  ruiny,  lecz  niedaleko
mieszka smok, podczas zwiedzania
lepiej uważać!

niepolecane ze względu na duże ryzyko

Ciekawostki:

• Miasto swoją świetność zawdzięczało przyjaźni z krasnoludzkim 
królestwem Erebor.
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Drogi podróżniku! Trzymasz w ręku Drogi podróżniku! Trzymasz w ręku 
przewodnik po Śródziemiu, najwyższa pora przewodnik po Śródziemiu, najwyższa pora 
byś wyruszył w przygodę! Pakuj się, tylko nie byś wyruszył w przygodę! Pakuj się, tylko nie 
zapomnij chustki do nosa niczym Bilbo zapomnij chustki do nosa niczym Bilbo 
Baggins, ponieważ w zakurzonych lochach Baggins, ponieważ w zakurzonych lochach 
goblinów katar jest nieunikniony!goblinów katar jest nieunikniony!

Czy wystarczy ci odwagi żeby przejść Czy wystarczy ci odwagi żeby przejść 
przez Góry Mgliste? Mroczną Puszczę? Czy przez Góry Mgliste? Mroczną Puszczę? Czy 
zapukasz do drzwi Beorna? A może złożysz zapukasz do drzwi Beorna? A może złożysz 
nieprzewidzianą wizytę elfom z Mrocznej nieprzewidzianą wizytę elfom z Mrocznej 
Puszczy?Puszczy?

Sprawdźmy to!Sprawdźmy to!

Ruszajmy na spotkanie przygody!Ruszajmy na spotkanie przygody!


