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UMA NOITE  

EM RAVENLOFT +2D6 

 
 

A terra amaldiçoada de Baróvia. O Castelo Ravenloft fica em cima de um pilar natural de 

rochas no norte da vila. A vila é cercada pela escura Floresta Svalich. 

 

A vila é cercada por uma névoa amaldiçoada. Quem entra na névoa fica preso em 

Baróvia para sempre. A névoa mata quem quiser fugir. Apenas os Ciganos de Baróvia, os 

Vistani, conseguem entrar e sair da vila e trazer mercadorias de outras terras para serem 

vendidas na cidade. 

 

Os habitantes de Baróvia temem o Conde Strahd e não ousam desafiá-lo. Eles são 

forçados a enviar jovens para serem devorados por Strad e seus vampiros. 

 

O Conde Strahd Von Zarovich fez um pacto com uma entidade maligna, a Morte 

Encarnada, e virou um vampiro poderoso. 

 

A aventura é uma versão alterada para duas ou três horas de jogo do módulo clássico 



2 

Ravenloft, de 1983. Você pode expandir mais a aventura criando novas histórias ou 

aumentando os monstros e a trama. 

 

Na aventura, os heróis se verão presos em Baróvia, e só poderão sair caso ajudem 

Heroína e a população a se livrar do Conde Strad Von Zarovich, um vampiro centenário 

que controla o local a vários séculos.  

 

TERMOS: 

PdJs = Personagens dos Jogadores 

PVs = Pontos de Vida 

PEs = Pontos de energia e de fadiga. 

 

A aventura usa o sistema +2d6 que pode ser baixado gratuitamente no site 

NitroDungeon RPG : http://newtonrocha.wordpress.com 

 

A aventura é dividida em quatro cenas. 

 

Cena 01: Chegada em Baróvia, enfrentam zumbis de Strad e salvam Ivanova (a mulher 

que Strad quer para ser sua noiva imortal, por se parecer com sua antiga amada, que 

morrera a mais de quatrocentos anos atrás). 

 

Cena 02: Ida até o Castelo Ravenloft passando pelas Florestas Svalich, para matar Strad 

e livrar Ivanova e a cidade de Baróvia da maldição do Castelo Ravenloft. E para que os 

próprios heróis possam sair de Baróvia (eles ficam presos por causa da neblina criada 

pelo castelo Ravenloft). 

 

Cena 03: Invasão do Castelo e a busca por Strad. Eles entram no castelo e lutam com 

vários monstros, descobrindo segredos do passado do Conde Strad. 

 

Cena 04: Enfrentam o Conde Strad e se o derrotarem se livram da maldição. Nessa hora, 

Strad revela que Ivanova está sob o seu comando desde o início da aventura,e que os 

atraiu para lá para dar os heróis como sacrifício à Morte em troca de se livrar da 
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maldição de ser vampiro e viver como mortal junto com Ivanova. 

 

GANCHO DA AVENTURA 

Os heróis recebem uma carta vinda de Baróvia, oferecendo uma recompensa de 1000 

peças de ouro para cada aventureiro que ajude o Burgomestre a defender sua filha 

Ivanova do assédio de um terrível conde. A carta dizia que os heróis devem ir até 

Baróvia e escoltarem Ivanova para longe da cidade. 

 Na verdade a carta foi enviada por Sasha, a Vampira Maga de Strad. Strad está 

prestes a realizar o Ritual da Verdadeira Imortalidade (imune ao Sol), e precisa de 

uma vítima de grande alma e poder para sacrificar ao demônio Astaroth. Ivanova, a 

filha do Burgomestre, já está manipulada por Strad, e o Conde pretende ganhar o 

poder de sair do Castelo Ravenlof e andar sob o sol junto com sua amada Ivanova 

transformada em vampira. 

 

CENA 01: ATAQUE DOS MORTOS VIVOS 

Os heróis atravessam as brumas que circundam a cidade de Baróvia e vão até a casa do 

Burgomestre. Os habitantes da cidade não falam com eles, temem estrangeiros porque 

sabem que foram atraídos por Strad e seus monstros para serem sacrificados na cidade. 

O Burgomestre Ivan Kolyan , pai de Ireena Kolyan, se assusta ao ver os heróis, e insiste 

que não enviara a carta. Porém ele explica que sua filha está sendo assediada por Strad e 

seus monstros. O Conde não sai do seu castelo, mas os seus monstros, lobos e vampiros, 

tentam raptar Ivanova a várias noites. Ele não pode entrar graças a cruz sagrada do 

Alvorecer que está na sua casa. 

Nesse momento, os mortos se levantam do cemitério atrás da mansão do Burgomestre e 

atacam a casa, tentando capturar Ivanova e a levar para o castelo. É de noite e começa 

uma tempestade horrenda. 

 

Zumbis de Strahd (10) 

FOR 2 DES 2  CON 3  INT 0 SAB 1  CAR 0 PV 5 Armadura 0 

Perícias Físicas 3   

Dano: Corpo a Corpo +6 1d6+3, Mordida +6 1d6+3 

Vômito de Sangue Àcido +6 vs DES (10 metros, 1d6+3 de dano ácido) 
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Uma vez por combate, vomita explosivamente entranhas ácidas, causando 1d6+3 de 

dano ácido,alcance de 10 metros. 

 

Ireena está em um quarto lutando contra um vampiro de Strad, um homem de cabelos 

negros e encaracolados, pele pálida e nariz proeminente, um antigo mercador que ficou 

preso em Baróvia como os PdJs. 

 

Vampiro de Strad 

FOR 5 DES 5  CON 4  INT 3 SAB 4  CAR 2 PV 40 PE 10 Armadura 5 

Perícias Físicas 3, Perícias Sociais 3, Perícias Intelectuais 3   

Dano: Corpo a Corpo +8 2d6+6, Mordida +8 2d6+4 

 

Poderes Vampíricos: 

1) Regenera 1d6 PVs por rodada. 

 

2) Sugar Sangue (ao tocar um inimigo, suga 2d6+3 de sangue, que viram PVs para ele), 

gasta 5 PEs 

 

3) Morto apenas se queimado pela Luz do Sol, Paralisado com Estaca de Madeira no 

coração, e se for Decapitado por uma Espada Mágica Sagrada por um Deus do Bem. 

 

4) Vira Morcego e foge, se necessário. Custo 5 PEs. 

 

Depois que o vampiro for derrotado, Ireena explica que a cidade vive sob o domínio de 

Strad a um século, e que ninguém consegue sair da cidade. Strad exige sacrifícios 

periódicos, a cada lua cheia, mas nas últimas semanas seus vampiros e monstros tem 

atacado a cidade atrás dela. Ela não sabe o porquê. 

 

Ela pretende invadir o Castelo de Strad e matar o Conde. Ela diz que é a única maneira 

dos PdJs saírem da cidade. 

 

Ela disse que um grupo de aventureiros, o anão guerreiro Gartuk, o elfo arqueiro Elendil 
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e o mago Faizal, foram ultimamente até o Castelo Ravenloft contratados pelo seu pai, 

mas devem ter sido derrotados por Strad. 

 

FICHA DE IREENA 

Ireena Kolyan é a filha guerreira do Burgomestre Kolyan. Ela foi mordida por Strad e 

está se transformando em vampira. Na cena final da aventura, Strad a controlará. Uma 

ideia interessante é fazer com que um dos PdJs se apaixone por ela ou já tenha tido um 

caso com ela no passado. 

 

FOR 3 DES 4  CON 4  INT 3 SAB 3  CAR 5 PV 30 PE 15 Armadura 3 

Perícias Físicas 3, Perícias Sociais 3, Perícias Intelectuais 3   

Dano: Espada +8 1d6+3 

 

Se transformar em Vampira tem as seguintes estatísticas: 

 

Garras +8 , dano 2d6+3, Mordida +8 2d6+3 

 

Poderes Vampíricos: 

1) Regenera 1d6 PVs por rodada. 

 

2) Sugar Sangue (ao tocar um inimigo, suga 2d6 de sangue, que viram PVs para ele), 

gasta 5 PEs 

 

3) Morto apenas se queimado pela Luz do Sol, Paralisado com Estaca de Madeira no 

coração, e se for Decapitado por uma Espada Mágica Sagrada por um Deus do Bem. 

 

4) Vira Morcego e foge, se necessário. Custo 5 PEs. 

 

Caso você tenha mais tempo, os PdJs podem explorar mais Baróvia. De noite, os 

monstros da região atacam os mais desprevenidos. Durante o dia, a cidade tenta viver 

uma vida mais normal, mas ninguém ousa desafiar Strad. 

Os habitantes podem ajudar ou atrapalhar os PdJs, tentar capturá-los e entregá-los para 
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Strad. Muitos dos habitantes querem que Ireena desista de resistir contra Strad. 

A cidade é controlada por Ciganos Vistani, que tem a capacidade de atravessar as névoas 

malignas que cercam Baróvia. Eles comandam o comércio da cidade, seu líder é 

Madame Eva. Os ciganos tem um acampamento mais afastado da cidade, mas todos os 

mercadores da cidade tem que negociar com eles. Eles trabalham para Strad. 

Alguns nomes para os habitantes da cidade: 

Elbus Elon 

Leran Talia 

Raen Tryia 

Marlif Fatrin 

Mellif Thravold 

Mona Orus 

Anarax Berrott 

Rhyeema Sarik 

Nuhuff Oel 

Ganric Antms 

Nablena Tarvold 

Eless Sanin 

Tenn Norturus 

Se forem para o castelo, eles tem que passar pela floresta Svalich, onde serão atacados 

por Worgs (lobos enormes, de dois metros de altura, pele negra e olhos de fogo 

vermelho) e por Varikov, o Anão Licantropo (lobisomem). Varikov possui cabelos 

negros, corpo cheio de pelos e uma armadura vermelha que se adapta a sua forma de 

lobisomem. Varikov quer impedir os PdJs de entrarem no Castelo Ravenloft, porque não 

quer que Strad ganhe o poder de sair no sol (ele ficará sem utilidade para seu mestre). 
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MAPA DE BARÓVIA
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MAPA BARÓVIA 

 

E8 - Cemitério 

 

E7 - Casa de Ireena, filha do Burgomestre da cidade de Baróvia. 

 

E6 - Taverna do Pônei Assombrado 

 

E3 - Praça de Barovia com Estátua do Conde Strad 

 

E5 - Casa das Guildas 

 

E2 - Rua dos Mercadores 

 

E1 - Saída da Cidade para o Castelo 

 

E4 - Forte da Milícia da Cidade 

 

E9 - Hospedaria de Salazar 

 

E10 - Ferreiro da Cidade 

 

E11 - Mansão dos Vampiros de Strad 

ATAQUE DE VARIKOV E OS WORGS 

Quando os PdJs mal estiverem esperando, Varikov e 3 Worgs atacam. Esses ataques 

podem ocorrer pela estrada que vai de Baróvia até o Castelo Ravenloft ou nas florestas, 

se os PdJs quiserem cortar o caminho. Pela estrada eles levarão cerca de seis horas para 

chegar ao castelo, quatro horas a cavalo. Se forem pela floresta levarão quatro horas a 

pé, mas não podem ir de cavalo. 
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Varikov, o Anão Licantropo Ranger 

Anão Licantropo (Lobisomem) e Ranger, Capanga de Strahd 

anda sempre com um Worg de companhia. 

 

FOR 6 DES 5  CON 3  INT 2 SAB 4  CAR 2 PV 40 PEs 15 Armadura 3 

Perícias Físicas 3, Perícias Sociais 3, Perícias Intelectuais 3   

,Espada 2d6+3 

Forma Lobisomem garras +10 dano 3d6+3 ; mordida +10 dano 2d6+3 

FOR 7 DES 7  CON 7  INT 2 SAB 5  CAR 1 PV 50 Armadura 5 

 

Poderes de Lobisomem: 

* Vira Lobisomem em 1 rodada, gasta 5 PEs. 

* Regenera 2d6 PVs por rodada. 

* Licantropia: quem for mordido deve fazer um teste de CON todos os dias contra 

dificuldade 12, se não passar, vira lobisomem quando sente cheiro de sangue ou em 

noites de lua cheia. Lobisomem: +3 na FOR, +3 na DES, +20 PVs, garras +10 dano 

3d6+3 ; mordida +10 dano 2d6+3, personalidade malvada (ataca quem o irrita mesmo 

se for amigo), tem fome de carne humana (teste de SAB dificuldade 12 para controlar). 

 

Worgs (4) 

Lobos Demoníacos do Conde Strahd Von Zarovich 

FOR 5 DES 6  CON 4  INT 3 SAB 6  CAR 5 PV 20 Armadura 2  

Perícias Físicas 4 

Dano: Corpo a Corpo +8 3d6+3, Mordida +8 2d6+3 

 

Depois de passar pela Floresta Svalich, os heróis chegam ao Castelo Ravenloft. Se for de 

dia, uma névoa negra cobre o castelo e o protege da luz solar (apesar de que nesse caso, 

Strad estará em sua cripta, e atacará os PdJs se eles entrarem lá). 

 

Se estiverem com Ireene, os portões se abrem, se não, os PdJs terão que tentar escalar 

os muros ou procurar uma passagem secreta (existe uma na parte sul do castelo, SAB vs. 

CD 16 para encontrar, leva ao Salão 10). 
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Se você tiver mais tempo, crie novos encontros dentro do Castelo Ravenloft.  

 

Use e abuse de elementos de horror, o local é um antro de fantasmas e massacres feitos 

por Strad. Paredes que sangram, fantasmas que surgem e desaparecem, poltergeists, 

tem de tudo. 

 

O DIÁRIO DE STRAD 

Strad tem um diário que está na Sala 18.  

O diário se encontra em um compartimento secreto dentro da biblioteca, atrás de vários 

livros (CD 16 para encontrar), dentro de um cofre. O cofre possui uma armadilha (CD 17 

para desarmar) que causa 2d6 de dano de veneno (uma nuvem de veneno surge e 

envolve o alvo), e o alvo fica a -2 por 24 horas seguidas. 

Dentro está o Diário com o Memorial de Strad (passar o memorial impresso para os 

jogadores) e um Anel com um Rubi Vermelho que brilha ao ser colocado, é um Anel  de 

Proteção +2 (que dá +2 no RD da Armadura de quem o usar). 

Nesse diário conta a história de Strahd von Zarovich, que se apaixonou por Tatyana, a 

noiva de seu irmão mais novo Sergei. Strahd von Zarovich faz um pacto com o demônio 

Astaroth para se tornar mais jovem e assim ter o amor de Tatyana, porém ela o rejeita e 

foge com Sergei. Strad mata Sergei e se declara para Tatyana. Tatyana recusa Strahd von 

Zarovich. Tatyana pula da maior torre do Castelo Ravenloft . Strahd von Zarovich 

enlouquece de ódio e se tenta se matar, mas acaba se transformando em um vampiro. 

Ao longo dos séculos ele procura a reencarnação de Tatyana. 

Na parede da biblioteca tem uma pintura de Tatyana, ela é idêntica a Ireena, que 

acompanha os PdJs.  

 

O FANTASMA DE TATYANA 

Tatyana está presa em uma cela cheia de runas mágicas na prisão do castelo. Caso os 

PdJs a encontrem, ela irá dar para eles a Espada do Sol (que seu noive Serguei tinha 

conseguido para enfrentar Strad). A Espada do Sol causa 3d6+4 de dano em Strad e 3d6 

de dano em Vampiros e mortos vivos. 
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CRIPTA DE STRAD 

A Cripta de Strad está na Sala 30 e para ir até lá é preciso passar pela passagem secreta 

na Sala 7. Se for de dia, Strad estará adormecido, e acordará quando os PdJs abrirem 

sua cripta. Se for de noite, Strad estará esperando por eles na cripta. 

Como o Castelo é envolto de uma névoa que obscurece o sol, Strad pode andar por todo 

o castelo. 

No momento em que os PdJs enfrentarem Strad ir para a Cena 04: Confrontando Strad. 

 

EVENTOS NO CASTELO 

 

Seguindo o Mapa do Castelo, descreva o que acontece quando os PdJs entrarem nesses 

lugares. Seguem as sugestões de eventos, caso você queira aumentar a aventura, basta 

usar todos os eventos, caso você tenha pouco tempo, não precisa usar todos os eventos. 

E adapte de acordo com a experiência dos jogadores com RPG. 

 

Use de sua imaginação para descrever o castelo, que é muito antigo e está 

semi-abandonado, com teias de aranha e destruição por todos os lados! 

 

O castelo é repleto de energia das trevas e as milhares de vítimas de Strad vagam pelo 

castelo transformadas pelas energias das trevas nos mais variados monstros! 
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1) Entrada de Pedra 

Se os PdJs demorarem muito, duas gárgulas que estão em cima da entrada ganham vida 

e atacam os heróis: 

 

GÁRGULAS (2) 

FOR 2 DES 3  CON 2  INT 1 SAB 2  CAR 0 PV 5 Armadura 4 

Perícias Físicas 3   

Dano: Corpo a Corpo +6 1d6+3, Mordida +6 1d6+4 

Toque Petrificante: +7 vs CON, alvo fica petrificado por 1d6 rodadas, cada rodada faz o 

teste novamente, se passar volta ao normal. 

 

2) Salão Principal 

Cheio de pinturas com a família do Strad. Se os PdJs ficarem muito tempo aqui, serão 

atacados por fantasmas que saem das pinturas. 

 

Fantasmas (4) 

FOR 1 DES 4  CON 1  INT 2 SAB 2  CAR 1 PV 5 Armadura 0 

Perícias Físicas 4   

Dano: Toque Sugador de Energia +6, 1d6 de dano e o alvo perde 1d6+2 PEs. Se os PEs 

ficarem 0, o alvo desmaia. 

 

Tesouro: 

Eles encontram um corpo de um aventureiro no chão, completamente seco pelo toque 

sugador de energia dos fantasmas. Em seu corpo eles encontram 3 Poções de Cura 

(2d6+3 de PVs recuperados). 

 

3) Cozinha 

Totalmente abandonada e cheia de comida estragada. De um monte de carne podre 

surge um golem de carne. As carnes assumem uma forma humanoide e ela ataca os 

PdJs! 
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Golem de Carne (1) 

FOR 6 DES 2  CON 5  INT 1 SAB 1  CAR 1 PV 20 Armadura 5 

Perícias Físicas 4   

Dano: Corpo a Corpo +6 1d6+3, Mordida +6 1d6+4 (dá 3 ataques por rodada) 

 

4) Lavatório 

Nas enormes banheiras dos lavatórios existem Afogados, os antigos servos de Strad que 

morreram afogados depois de um dos seus ataques de fúria. As banheiras estão cobertas 

de mofo e lama, e os Afogados levantam de repente e atacam os PdJs. 

 

Afogados 

FOR 2 DES 2  CON 3  INT 1 SAB 3  CAR 0 PV 15 Armadura 3 (2) 

Perícias Físicas 3   

Dano: Corpo a Corpo +6 1d6+5, Mordida +6 1d6+5 

Vômito de Lama: Um Afogado agarra um PdJ (+8 vs. DES, se passar o afogado agarrou) 

e vomita lama em sua boca. A lama sufoca o alvo, causando 1d6+2 de dano. Na rodada 

seguinte, o alvo precisa passar em um teste de CON CD 12, se fracassar, sofre +1d6 de 

dano por afogamento). Até receber cura mágica, o alvo fica a -2 em todos os testes por 

doença causada pela lama do Afogado. 

 

5) Quartos dos Servos 

Dois Vampiros do Conde Strad estão nesse aposento (uma mulher de cabelos loiros e 

vestimentas de mercadora, e um velho cavaleiro com um grande bigode (aventureiros 

antigos que tentaram acabar com Strad), e quando os PdJs chegarem, eles estarão no 

teto e cairão em cima dos PdJs. 

 

Vampiros de Strad (2) 

FOR 5 DES 5  CON 4  INT 3 SAB 4  CAR 2 PV 20 PE 10 Armadura 4 

Perícias Físicas 3, Perícias Sociais 3, Perícias Intelectuais 3   

Dano: Corpo a Corpo +8 3d6+3, Mordida +8 2d6+3 

 

Poderes Vampíricos: 
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Regenera 1d6 PVs por rodada. 

 

Sugar Sangue (ao tocar um inimigo, suga 2d6 de sangue, que viram PVs para ele), gasta 

5 PEs 

 

Morto apenas se queimado pela Luz do Sol, Paralisado com Estaca de Madeira no 

coração, e se for Decapitado por uma Espada Mágica Sagrada por um Deus do Bem. 

 

Vira Morcego e foge, se necessário. Custo 5 PEs. 

 

6) Armazém de Alimentos 

Os alimentos estão podres e corpos de ex-aventureiros estão espalhados e semi 

devorados por todos os lados. Se investigarem os corpos encontrarão 4 Poções de Cura 

(recuperam 2d6+5 PVs cada), um Escudo Mágico +1 (+2 no RD de quem usar) e jóias no 

valor de 300 PO. 

 

7) Passagem secreta para a Cripta do Vampiro 

Encontrada com um teste de SAB CD 12. 

 

Essa passagem é protegida por uma enorme armadura vermelha. A Armadura Vermelha 

é um Golem de Ferro. Ele irá fazer uma pergunta (um enigma) para os PdJs, se eles 

responderem errado, o Golem de Ferro ataca. 

 

Assim que os PdJs entram o A Armadura Vermelha pergunta: 

“Respondam ou Morram! 3 chances são dadas aos servos de Strad” 

“Enquanto você vive nós não podemos nos separar, eu estou preso naquilo que te faz 

amar!” 

(A Resposta é Sangue!) 

 

Caso eles respondam errado na terceira tentativa, o peitoral da Armadura se abre e uma 

nuvem de lâminas explode em torno dos PdJs, causando 1d6+5 de dano em todos que 

não passarem em um teste de DES CD 14, os que passarem sofrem metade do dano. Em 
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seguida a Armadura ataca os PdJs! 

 

FOR 6 DES 5  CON 5  INT 1 SAB 1  CAR 1 PV 20 Armadura 4 

Perícias Físicas 4   

Dano: Espada Longa +8 2d6+4(dá 3 ataques por rodada) 

8) Pátio Interno ao Ar Livre 

Se os PdJs ficarem muito tempo por aqui, serão atacados por uma revoada de morcegos 

vampiros! 

Nuvem de Morcegos Vampíricos +7 vs. DES, 1d6 de dano em todos os alvos dentro de 

uma área de 50 metros quadrados. Os morcegos atacam e desaparecem depois. 

 

9) Corredor Secreto 

Um corredor secreto encontrado com um teste de SAB CD 14. Pode ser usado para 

descansar. 

 

10) Torre de Estudo 

Uma área cheia de livros de magia. Existem três pergaminhos mágicos nessa área (SAB 

CD 14 para encontrar: 

 

Pergaminho de Teleporte:  

Pode teleportar 1 Pessoa para até 100 metros de distância, um único uso. 

 

Pergaminho da Velocidade: 

Faz com que um Alvo fique com mais um ataque extra durante um combate inteiro, um 

único uso. 

 

Pergaminho da Restauração: 

Restaura todos os PVs e todos os PEs de um alvo, um único uso. 

 

11) Prisão 

Cheias de Gouls, presa em uma cela está o fantasma de Tatiana, a amada de Strad que se 

suicidou. Ela está presa em uma cela com várias runas em torno dela. Caso os PdJs 
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vençam os Gouls, ela irá colocar suas mãos translúcidas no chão e passar para os PdJs a 

Espada do Sol (3d6+4 contra Strad, 3d6 contra Vampiros e Mortos Vivos). 

 

Gouls de Strahd (4) 

Mortais viciados em Sangue, usados para defender Strahd durante o dia. Tem feições 

deformadas e horrendas. 

FOR 3 DES 2  CON 3  INT 2 SAB 3  CAR 1 PV 10 Armadura 3 

Perícias Físicas 2   

Dano: Corpo a Corpo +6 2d6+4, Mordida +6 2d6+3 

Poder: Toque paralisante +6 vs. CON e o alvo fica sem mover por 3 rodadas, a cada 

rodada pode fazer o teste novamente para tentar mover. 

 

12) Salão do Andar de Cima (Salão de Jantar) 

Sasha a Rainha Vampira de Strad aguarda os PdJs. Ela tentará negociar com os PdJs, se 

eles matarem Strad ela ficaria como a rainha do castelo. Caso os PdJs recusem ela ataca 

junto com seus vampiros. Sasha tem cabelos lisos e longos (é a Vampirella), roupas 

sensuais e lábios vermelhos sangue. 

 

Sasha  

Vampira Mestre e Maga de Strahd 

FOR 7 DES 6  CON 5  INT 5 SAB 4  CAR 6 PVs 50 PEs 20 Armadura 5 

Perícias Físicas 4, Perícias Sociais 4, Perícias Intelectuais 4   

Dano: Corpo a Corpo +10 3d6+6, Mordida +10 2d6+6 (2 ataques por rodada) 

 

Ataques Especiais e Poderes: 

 

Tentáculos de Sombras +7 vs. DES, 2d6 de dano em uma área de 20 metros quadrados. 

Os tentáculos agarram quem não passar, na rodada seguinte o alvo tem que passar no 

teste ou sofre mais 2d6 de dano novamente. Custo 3PEs 

 

Nuvem de Morcegos Vampíricos +7 vs. DES, 1d6 de dano em todos os alvos dentro de 

uma área de 50 metros quadrados, todos os PVs voltam para Sasha. Custo 5PEs 
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Vira Névoa (imune a todos os ataques físicos, pode ser atacado somente por magia, mas 

não ataca)Custo 3PEs 

 

Sugar Sangue (ao tocar um inimigo, suga 2d6 de sangue, que viram PVs para ele) Custo 

3PEs 

 

Morto apenas se queimado pela Luz do Sol, Paralisado com Estaca de Madeira no 

coração, e se for Decapitado por uma Espada Mágica Sagrada por um Deus do Bem. 

 

Domínio Mental +8 vs. INT do oponente, caso seja bem sucedido, ele controla o alvo por 

uma rodada. Na rodada seguinte, pode -se fazer o teste novamente, caso o alvo perca, 

continua sob o domínio de Sasha Custo 5PEs 

 

Explosão Vampírica +7 vs CON: das suas mãos, o vampiro lança uma bola de energia 

negativa explode atingindo todos os alvos que não passarem no teste dentro de um raio 

de 20m, causando 1d6+3 de dano em todos, na rodada seguinte, todos os alvos ficam 

fracos (a -2 em todos os testes), o vampiro recupera 10 PVs. Custo 5 PEs 

 

Regenera 1d6 PVs por rodada, custo 3 PEs. 

 

Vampiros de Strahd (3) 

Vampiros criados por Strahd ao longo do seu domínio de Baróvia 

FOR 5 DES 5  CON 4  INT 3 SAB 4  CAR 2 PV 10 PE 10 Armadura 3 

Perícias Físicas 3, Perícias Sociais 3, Perícias Intelectuais 3   

Dano: Corpo a Corpo +8 3d6+4, Mordida +8 2d6+2 

 

Poderes Vampíricos: 

Regenera 1d6 PVs por rodada. 

 

Sugar Sangue (ao tocar um inimigo, suga 2d6 de sangue, que viram PVs para ele), gasta 

5 PEs 
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Morto apenas se queimado pela Luz do Sol, Paralisado com Estaca de Madeira no 

coração, e se for Decapitado por uma Espada Mágica Sagrada por um Deus do Bem. 

 

Vira Morcego e foge, se necessário. Custo 5 PEs. 

 

13) Varanda 

 

14) Quarto 

Quartos abandonados e ocupados por 2 zumbis: 

 

Zumbis de Strad 

Zumbis de Strahd (10) 

FOR 2 DES 2  CON 3  INT 0 SAB 1  CAR 0 PV 1 Armadura 2 

Perícias Físicas 3   

Dano: Corpo a Corpo +6 1d6+2, Mordida +6 1d6+2 

 

Vômito de Sangue Àcido +6 vs DES 

Uma vez por combate, vomita explosivamente entranhas ácidas, causando 1d6+3 de 

dano ácido, 

Alcance de 5 metros 

 

15) Quarto  

Este quarto está vazio, pode ser usado para descansar. 

 

16) Escadaria em Espiral 

 

17) Parapeito 

18) Biblioteca 

O diário se encontra em um compartimento secreto dentro da biblioteca, atrás de vários 

livros (CD 16 para encontrar), dentro de um cofre. O cofre possui uma armadilha (CD 17 

para desarmar) que causa 2d6 de dano de veneno (uma nuvem de veneno surge e 
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envolve o alvo), e o alvo fica a -2 por 24 horas seguidas. 

 

Dentro está o Diário com o Memorial de Strad (passar o memorial impresso para os 

jogadores) e um Anel com um Rubi Vermelho que brilha ao ser colocado, é um Anel  de 

Proteção +2 (que dá +2 no RD da Armadura de quem o usar). 

Nesse diário conta a história de Strahd von Zarovich, que se apaixonou por Tatyana, a 

noiva de seu irmão mais novo Sergei. Strahd von Zarovich faz um pacto com o demônio 

Astaroth para se tornar mais jovem e assim ter o amor de Tatyana, porém ela o rejeita e 

foge com Sergei. Strad mata Sergei e se declara para Tatyana. Tatyana recusa Strahd von 

Zarovich. Tatyana pula da maior torre do Castelo Ravenloft . Strahd von Zarovich 

enlouquece de ódio e se tenta se matar, mas acaba se transformando em um vampiro. 

Ao longo dos séculos ele procura a reencarnação de Tatyana. 

Na parede da biblioteca tem uma pintura de Tatyana, ela é idêntica a Ireena, que 

acompanha os PdJs.  

 

19) Sala de Estudos 

 

Uma área cheia de livros de magia. Existem três pergaminhos mágicos nessa área (SAB 

CD 14 para encontrar: 

Pergaminho de Voo:  

Pode fazer uma pessoa voar durante 10 minutos, velocidade de 40 km/h a até 100 

metros de altura. 

 

Pergaminho dos Mísseis Mágicos: 

Dois mísseis mágicos saem do conjurador e atingem seu alvo causando 4d6 de dano. 

 

Pergaminho da Restauração: 

Restaura todos os PVs e todos os PEs de um alvo, um único uso. 

 

20) Oficina de Carpintaria e Manutenção 

 

Fantasmas (3) - Antigos servos de Strad 
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FOR 1 DES 4  CON 1  INT 2 SAB 2  CAR 1 PV 5 Armadura 0 

Perícias Físicas 4   

Dano: Toque Sugador de Energia +6, 1d6 de dano e o alvo perde 1d6+2 PEs. Se os PEs 

ficarem 0, o alvo desmaia. 

 

Tesouro: 

Eles encontram o corpo de um mago retorcido no chão. Em sua bolsa eles encontram 2 

poções de cura 2d6+4, e uma poção de Armadura Arcana (+2 no RD durante um 

combate, um único uso). 

 

21) Ponte de Pedra 

 

22) Celas da Prisão 

 

23) Quarto do Conde 

Caso seja de noite, Strad estará nesse quarto. 

 

24) Banheiro 

 

Na banheira no centro desse lugar, levanta uma mulher nua e cheia de lodo. É uma das 

antigas vítimas de Strad, que ele achou que era a reencarnação da Tatyana. 

 

Afogada 

FOR 2 DES 2  CON 3  INT 1 SAB 3  CAR 0 PV 15 Armadura 3 (2) 

Perícias Físicas 3   

Dano: Corpo a Corpo +6 1d6+5, Mordida +6 1d6+5 

Vômito de Lama: Um Afogado agarra um PdJ (+8 vs. DES, se passar o afogado agarrou) 

e vomita lama em sua boca. A lama sufoca o alvo, causando 1d6+2 de dano. Na rodada 

seguinte, o alvo precisa passar em um teste de CON CD 12, se fracassar, sofre +1d6 de 

dano por afogamento). Até receber cura mágica, o alvo fica a -2 em todos os testes por 

doença causada pela lama do Afogado. 
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25) Galeria de Arte 

Quadros de Tatyana (que se parece com Ireena) estão por todos os lugares. Dois 

fantasmas de antigas vítimas surgem dos quadros e atacam. 

 

Fantasmas (2) - Antigos servos de Strad 

FOR 1 DES 4  CON 1  INT 2 SAB 2  CAR 1 PV 5 Armadura 0 

Perícias Físicas 4   

Dano: Toque Sugador de Energia +6, 1d6 de dano e o alvo perde 1d6+2 PEs. Se os PEs 

ficarem 0, o alvo desmaia. 

 

26) Torre Sul 

 

27) Torre Norte 

 

28) Escadaria Secreta (para área 10) 

 

29) Cripta - Local do confronto final com Strad (ver a próxima Cena!) 

 

Enfrentam o Conde Strad e se o derrotarem se livram da maldição. Nessa hora, Strad 

revela que Ivanova está sob o seu comando desde o início da aventura,e que os atraiu 

para lá para dar os heróis como sacrifício ao demônio Astaroth em troca de se livrar da 

maldição de ser vampiro e viver como mortal junto com Ivanova. 

 

Conde Strahd Von Zarovich 

Vampiro Necromancer 

FOR 7 DES 7  CON 6  INT 5 SAB 6  CAR 5 PV 70 PEs 20 Armadura 5 Perícias Físicas 

5, Perícias Sociais 5, Perícias Intelectuais 5  

Dano: Corpo a Corpo 4d6+5, Mordida 3d6+5 

 

Poderes Vampíricos 

1) Invoca 1d6 Sombras por Combate (5 PEs) 

(Sombras FOR 3 DES 3  CON 2  INT 2 SAB 2  CAR 1 PV 10 Atq Toque Espectral +8 
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dano 2d6, sofrem dano apenas por armas mágicas e magia), atravessam paredes e 

personagens. 

 

2) Transforma-se em Lobo (aumenta o dano extra de 1d6 na mordida, é rápido, 50 km/h 

e passa DES para 6)(3 PEs) 

 

3) Vira Névoa (imune a todos os ataques físicos, pode ser atacado somente por magia, 

mas não ataca)(3 PEs) 

 

4) Sugar Sangue (ao tocar um inimigo, suga 2d6 de sangue, que viram PVs para ele) (2 

PEs) 

 

5) Morto apenas se queimado pela Luz do Sol, Paralisado com Estaca de Madeira no 

coração, e se for Decapitado por uma Espada Mágica Sagrada por um Deus do Bem. 

 

6) Domínio Mental +8 vs. INT do oponente, caso seja bem sucedido, ele controla o alvo 

por uma rodada. Na rodada seguinte, pode-se fazer o teste novamente, caso o alvo 

perca, continua sob o domínio de Strahd. (5 PEs) 

 

7) Força e Destreza sobrenaturais. 

 

8) Regenera 2d6 PVs por rodada 

 

9) Invoca 1d6 Zumbis por Combate 

(Sombras FOR 1 DES 2 CON 1  INT 2 SAB 1  CAR 0 PV 3 Dano 1d6, se o alvo for 

mordido, Doença +6 vs. CON, se não passar o alvo vira zumbi depois de morrer. A 

doença tira 2d6 PVs por dia até o alvo morrer (pode ser curada com Poder de Cura de 

nível 4 ou mais). 

 

10) Explosão Vampírica +7 vs CON: das suas mãos, o vampiro lança uma bola de 

energia negativa explode atingindo todos os alvos que não passarem no teste dentro de 

um raio de 20m, causando 1d6+6 de dano em todos, na rodada seguinte, todos os alvos 
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ficam fracos (a -2 em todos os testes), o vampiro recupera 10 PVs. Custo 5 PEs 

 

 

 

SUGESTÕES FINAIS 

Adapte a aventura para o nível de poder e de dano dos jogadores, aumentando ou 

diminuindo o dano dos monstros de acordo com a capacidade dos heróis. 

 

Segue no final o Memorial do Strahd, que você pode imprimir e passar para os jogadores 

lerem no meio da aventura, quando o encontrarem na biblioteca do castelo Ravenloft! 

 

Boa aventura! 

 

Tio Nitro 

prof.newtonrocha@gmail.com 

NitroDungeon RPG Blog 

HTTP://newtonrocha.wordpress.com 

 

 

mailto:prof.newtonrocha@gmail.com
http://newtonrocha.wordpress.com/
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“Eu sou o Antigo, eu sou a Nação. Minhas origens estão perdidas nas 
trevas do passado. Eu era o guerreiro. Eu era bom e justo. Eu ribombava 
pela terra como a fúria de um deus justo, mas os anos de guerra e os anos 
de matança corroeram a minha alma como o vento desgasta a pedra até 
sobrar apenas areia. Toda benevolência se esvaiu de minha vida; toda 
minha juventude e vigor foram embora e tudo que me restava era a morte. 

Meus exércitos se estabeleceram no vale de Baróvia e estabeleceram o 
poder sobre esse povo em nome de um deus justo, mas sem nada que 
lembrasse a graça e a justiça de um deus. Eu convoquei minha família, 
há muito tempo longe de seu antigo trono, e os trouxe para residir no 
Castelo Ravenloft. Eles chegaram com meu irmão mais novo, Sergei. Ele 
era belo e juvenil. E eu o odiava por isso. 

Sergei havia encontrado entre as famílias do vale um desses espíritos cujo 
brilho se destaca de todos os outros: uma rara beleza, a qual foi chamada 
de “perfeição”, “júbilo” e “preciosidade”. Seu nome era Tatyana e eu 
desejava que ela fosse minha. Eu a amava do fundo de meu coração. Eu 
a amava por sua juventude. Eu a amava por sua alegria. 

Mas ela me rejeitava! “Old One” era o meu nome para ela – assim como 
“Elder” e “irmão”. Seu coração era de Sergei. Eles estavam 
apaixonados. A data do casamento já estava marcada. 

Com palavras ela me chamava de “irmão”, mas quando eu olhava em 
seus olhos, eles refletiam outro nome: “morte”. A morte que vinha com o 
envelhecimento era o que ela via em mim. Ela amava sua juventude e a 
desfrutava, mas eu havia desperdiçado a minha. A morte que ela via 
afastou-a de mim, então eu comecei a odiar a morte, a minha morte. Meu 
ódio era muito forte; eu não seria chamado de “morte” tão cedo. 
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E assim fiz um pacto com a própria Morte, um pacto de sangue. No dia 
do casamento, matei meu irmão, Sergei. O pacto foi selado com seu 
sangue. 

Encontrei Tatyana soluçando nos jardins a leste da Capela. Ela fugiu de 
mim! Não me deixou explicar, enquanto uma fúria enorme crescia dentro 
de mim. Ela tinha que entender o pacto que eu havia feito por ela. Ela 
correu, eu a persegui. Por fim, em desespero, ela se atirou dos muros de 
Ravenloft e eu assisti tudo que havia desejado em minha vida escapar de 
minhas mãos para sempre. 

Era uma queda de mais de trezentos metros, mergulhando nas brumas. 
Nenhum vestígio dela jamais foi encontrado. Nem mesmo eu sei qual foi 
seu destino. 

Flechas vindas dos guardas do castelo atravessaram minha alma, mas eu 
não morri. Nem vivo estava. Eu havia me tornado um morto-vivo, para 
sempre. 

Tenho estudado muito desde então. “Vampyr” é meu novo nome. Ainda 
desejo juventude e vida, e amaldiçôo aqueles que vivem e negam meus 
desejos. Até mesmo o sol é contra mim. E é ao sol e a luz que mais temo. 
Além disso, pouco mais pode me ferir agora. Nem mesmo uma estaca em 
meu coração seria capaz de me matar, ela apenas impossibilitaria meus 
movimentos. 

Tenho procurado por Tatyana muitas vezes. Quando sinto que ela está em 
minhas mãos, ela escapa. Ela me provoca! Ela me insulta! O que mais 
será necessário para eu conseguir subjugar seu amor a mim?” 

 


