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    Boas vindas, patifes!
 Soltem as velas e levantem as âncoras! A quarta edição da ODzine 
é dedicada àqueles que não temem a aventura, o ousado e o inesperado. 
ODzine #4: Povoando o Mar Tenebroso, tem a honra de oferecer conteú-
do destinado aos intrépidos jogadores e mestres do cenário Thordezilhas: 
Sabres e Caravelas, do capitão Luz Claudio Gonçalves, abrindo com um 
conto do próprio autor. Encontrarão nestes mares monstros, especiarias, 
especializações, personagens do mestre, mini cenários e aventuras para 
enriquecerem suas mesas. Porém esteja avisado, o mar é traiçoeiro.
	 Ao	final,	uma	provinha	sobre	o	que	virá	nas	próximas	edições...

 Peguem suas garrafas de rum, espadas, mosquetes e magias! Todos 
a bordo! É hora de zarpar!

Mônica de Faria, a Contramestre

Equipe do navio ODzine

Editor chefe

Capitão Rafael Beltrame

Direção de Projeto

Mônica de Faria

Editores 

Capitão Rafael Beltrame 
Imediato Maurílio Zucatelli Jínior
Contramestre Mônica de Faria
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Conto de Abertura

Por uma Dose de Agonia
Por Luiz Claudio Gonçalves

Este conto foi lançado originalmente em “Thordezilhas: Crônicas de Rum 
& Sangue” - organizado por Luiz Claudio Gonçalves -, meta extra do 
financiamento coletivo de “Thordezilhas: Rum & Sangue”.

Jovem Marujo

 Respirei fundo quando desembarquei no píer do Jabuti Caolho. Conhe-
ci inúmeras pocilgas em minhas viagens, mas nenhuma delas faz frente a este 
reino de Belzebu. A entrada lembra aquelas criaturas estranhas das histórias dos 
contos infantis. Um dragão, acho. É preciso adentrar a boca do demônio para 
chegar ao paraíso”, riu-se nossa capitã enquanto cortejava um proxeneta e se 
preparava para um jogo de Muôdo. 

 O ar era nublado pelo tabaco que fugia dos cachimbos destes homens 
pérfidos. Tudo fedia a fumo, maresia e sexo pago. A algazarra fazia coro com os 
gritos e palavras chulas. Poças vermelhas de rum - ou sangue - tomavam o átrio 
dos bares. 

 O Jabuti Caolho se erguia como um complexo colossal composto por bares, 
corredores infinitos, portas fechadas e passagens secretas para lugares proibidos. 
Dizem que mesmo monstros se escondem por entre estas paredes. 

 As vezes os foliões se excedem em violentas brigas. Outras, os bares en-
tram em guerras, eliminando seus rivais com disparos de canhão.  Ópio, drogas, 
escravidão, álcool, contrabando, assassinato, extorsão e prostituição, não existe 
nada tão sórdido que não seja celebrado aqui. 

 A marujada parecia animada com toda aquela torpeza, isso tornava 
meu sabre cada vez mais alerta e ávido por saltar contra o peito do temerário que 
ousasse me fazer ameaça. 
 Por sorte, não ficaremos muito tempo aqui. Amanhã zarpamos para Paraty 
no Novo Mundo. Cada dia mais próximo do El Dourado. Cada segundo mais perto 
de retornar à Alexandria com a riqueza de um rei.
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 Pobre de mim! O álcool a tudo suaviza. Algumas canecas de cerveja anil 
e um prato de strogonoff de grifo me fizeram esquecer que, aquele imenso boteco, 
não passava de uma dungeon faminta por sangue. 

Puck Kywshin

 Tudo aqui trapaceia! – Advertiu-me Dingdong - Pegue a chave e volte 
para Swift o mais rápido possível. A chave importa mais que suas bebedeiras - 
Acreditei nele. Sempre acreditei nele. 

 Dingdong precisa de mim. Não vou vacilar. Só não entendo o motivo. 
Ninguém chama um Kywshin para trabalhar de mensageiro. Mas não importa. 
Honro meu código. Sigo em frente. A passagem secreta do Akary me levou direto 
para o último salão do Jabuti. Bem perto da saída. Praticamente livre. Seguro. 

 Foi quando vi na prateleira. Uma garrafa de Talarico, a mais saborosa 
bebida do mundo. Acho que foi Tlehas, deus dos pucks bêbados de Talarico, 
quem colocou ali de presente para mim. Senti meu beicinho tremendo. Era uma 
dádiva. Só podia ser. 

 Estou tão perto da saída. Tão seguro. Acho que posso tomar uma dose 
para comemorar.  Só uma. Quem sabe duas ou três? Ninguém sabe que a chave 
está no meu bolso. Sou desconhecido aqui. Estou seguro. Muito seguro. 

	 Levanto	meu	queixo.	Precisa	firmeza	para	pedir	Talarico.	–	Amigo,	quero	
uma	dose!	–	Brado	firme,	 tentando	olhar	sobre	o	 imenso	balcão.	Diabos!	Nin-
guém me vê aqui embaixo. 

 Açougueiro Barman 

 – Cerveja anil é coisa de galocha ! Macho de verdade num bebe isso não! 
– falei pro moleque que comia strognoff de grifo. Seu rosto saiu do prato para me 
disparar aqueles zóios ébrios, quase infantis. 
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	 Tô	 no	 Jabuti	 Caolho	 trabalhando	 como	 taverneiro	 a	 tempo	 suficiente	
para	saber	o	poder	de	transformação	do	álcool.	Faz	gente	letrada	ficar	burra	feito	
uma sardinha e provoca coragem mesmo no mais covarde dos homi. 

	 –	O	que	tens	de	forte	aí?	–	Pergunta	o	garoto	apontando	o	dedo	firme	
para disfarçar os zóios trôpegos. Respondo que Talarico é o melhor para gente 
braba. – Quero uma dose! -Bradou como se fosse rei. 

 – Pare homem! – gritou alguém no balcão – esta bebida me pertence. Eu 
a pedi primeiro. 

 Me esforço para olha quem berrava, era um puck do outro lado do bal-
cão, pequeno demais para fazer ângulo nas minhas vistas. O nanico era rápido e 
saltou para cima do banco, como uma aranha escalando parede. Dai eu vi direiti-
nho aquilo que já sabia: a autoridade do vício cravada nos seus zoios. Precisava 
do álcool tanto quanto uma baleia, vez por outra, tem que sair de casa para tomar 
um ar. 

	 –	Cabrões	–	tentei	explicar	–	tem	só	uma	dose.	Escolhe	ai	quem	vai	ficar	
com ela! – Eu sabia que dava problema. O álcool tira a mente dos sabidos. Não 
seria eles a escolher, seria a burrice e o vício; e ambos são péssimos conselheiros.  

 A confusão tava feita. 

 Daí avistei a pele “cor da noite” de Valentina se esgueirando ferina 
até assumir uma cadeira bem longe da confusão. Seus zoios, feitos de perdição 
negra, tomava cada movimento deles, enquanto as mãos rodeavam o cabo da gar-
rucha. Uma mulher braba, de fala miúda e atitudes violentas. Quase tão temida 
quanto seu padrinho Willian Drake. Se ela tá aqui, os interesses de Drake tão 
presentes. Hora de agir. 

 Salto o balcão com velocidade estranha a minha idade. Me coloco entre os 
dois que se encaravam feito bois brabos. – Escutem! – coloco minha mão lépida no 
peito do puck, enquanto aponto em direção ao oponente. - Se querem brigar, tudo 
bem! Agora, se forem derramar sangue, que seja no Aquário da Morte!

  Num adiantou. O marujo sacou sua espada e se fez contra o puck, mal 
tive tempo de sair da frente.  Acenei para Valentina, ela sorriu, parecia satisfeita.  
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Jovem Marujo

 Quem este mentecapto pensa que é para dizer o que eu posso ou não be-
ber.	Ninguém	vai	menoscabar	meu	nome!	Sou	filho	de	país	livre	e	minha	espada	
clama por honra. 

 – Em guard! – Bradei, bêbado demais para conseguir fazer a postura 
adequada. O velho gorducho, careca e fedido tentou barrar meu intento. Não 
deixei.	Vou	dar	uma	bela	lição	neste	baixinho	abusado.	Se	o	ancião	quiser	ficar	
da minha frente, minha lâmina também o atravessará. 
Meu ataque foi o bote de uma cobra. Ainda assim, meu vil adversário se esqui-
vou, aproveitando de sua pequenez para se colocar ao meu lado. Imaginei que 
seria	flagelado	em	meu	flanco,	mas	não	aconteceu.	Vi	o	desgraçado	lançar	sua	
adaga ao solo, desarmado e rindo como quem desdenha da minha esgrima. 

 Aquilo fez queimar meu cenho. E mais uma vez impeli contra ele. Fintei 
um golpe nas pernas e saltei a ponta do meu sabre rumo ao seu peito. Foi quando 
senti algo frio penetrando minhas costelas, seguido por uma cascata de líquido 
quente e uma dor excruciante que varreu meu tórax. Larguei o sabre para abraçar 
meu peito. Sangue abundante escapava da boca escancarada, olhos turvos enxer-
gavam meu algoz.  

 Suas mãos abandonara a adaga. Em minha arrogância não o vi pegá-la 
com os pés, promovendo um chute com ângulo perfeito para fender meu coração. 
Sou mais um cadáver desprezado no canto. Tudo escurece. Estou morrendo. E 
penso ter ouvido um disparo de garrucha. 

Açougueiro Barman 

 O puck tava tão besta pelo Talarico que num se apercebeu do marujo 
agonizando ali perto. Foi logo trepando no banco e tomando a garrafa da minha 
mão.  Dei dois passos para o lado e ouvi o disparo. A nuca do pequenino explo-
diu em sangue enquanto o balaço atravessava sua cabeça levando parte da testa 
consigo. Osso e chumbo juntaram-se ao vidro e madeira na minha prateleira. O 
puck caiu feito bosta. Deixando o copo cheio de talarico no balcão. 
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 – Duelos de morte são permitidos apenas no 1° andar. – Explicou os 
lábios carnudos de Valentina cuja garrucha ainda fumegava. Em seguida saiu 
para	que	os	foliões	pudessem	voltar	a	farra.	Afinal,	sangue,	tripa	e	cadáver	são	
decoração para gente que conhecem os horrores do oceano.  

Valentina 

 “Quando dois brigam, um terceiro lucra”. Estas palavras atravessaram 
minha mente enquanto tomava as escadarias rumo ao terraço. Willian Drake es-
tava lá, observando as estrelas como sempre. Vestia sua túnica de seda e tomava 
uma	cerveja	anil.	Tudo	nele	parecia	sofisticado	demais	para	o	rustico	boteco	que	
lhe pertencia. Eu não me iludo com seu jeito educado. Sei que sob o verniz de 
civilizado, Drake esconde presas doentias tão medonhas quanto Belzebu. 

 – Benção, padrinho! – Reverencio beijando a palma de sua mão. “Que a 
fortuna	te	cuide,	minha	filha,	e	o	trabalho	lhe	sustente!”	–		foi	sua	resposta.	Em	
seguida voltou a ver suas preciosas estrelas – Estão mortos? – Perguntou com 
desdém.	Eu	não	preciso	responder,	ele	conhece	minha	eficiência.	–	Tudo	dentro	
da lei – me limito a explicar. 

 – E a chave? – Pergunta subitamente interessado na presença do Açou-
gueiro que acabar de chegar alguns passos atrás de mim. 

 – Mãos lépidas! – Sorri o velho levantando sua mão gorda para apre-
sentar uma chave antiga toda confeccionada em uma única peça de diamantes. 
Drake sorri ao pegar o artefato, aquilo me apavora.  Para muitos estes é o princi-
pal bar pirata do Tenebroso, mas eu sei a verdade. Willian Drake é o mais próxi-
mo que conheço do demônio. E este é o seu reino. Um lugar perigoso que serve 
aos propósitos escusos do meu padrinho. Uma masmorra feita de rum e sangue. 
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Bastião da Ordem, o navio fantasma
Por Thiago Nazarko

Monstros

 Desde muitos anos atrás, 
quando os nobres elfos que hoje regem 
Castelha ainda eram crianças, é pro-
pagada uma das lendas mais temidas 
do Tenebroso. O Bastião da Ordem é 
um navio fantasma que percorre toda 
a extensão do Tenebroso atormentando 
piratas e corruptos — embora exis-
tam relatos de marinheiros que dizem 
tê-lo avistado até mesmo pelas águas 
do Sereno. Entretanto, nem sempre 
o Bastião da Ordem fora uma cria do 
Tenebroso... Primeiro fora uma cria de 
homens que passaram a temê-lo todas 
as noites antes de dormir.

 Desde o lançamento do Bas-
tião da Ordem ao mar, as incursões 
piratas diminuíram drasticamente 
contra os navios que hasteavam jun-
to de sua bandeira o brasão da Santa 
Igreja de Mitra. A almirante Van Ku-
pfer carregava um insaciável desejo 
por vingança. Seus pais haviam sido 
mortos por piratas sem que ela tives-
se a chance de conhecê-los. O clero 
financiava	 sua	 caçada	 e	 tudo	 corria	
bem, mas algo mudaria.

 Johanne descobrira um veio 
da Santa Igreja corrupto até o mais alto 
escalão. Em posse de tal informação, 
fora até o então bispo Harrison e apre-

sentou as evidências coletadas. Har-
rison informou que o sumo sacerdote 
Ludwig estaria em uma embarcação 
no dia seguinte rumando à Vera Cruz e 
que ela deveria interceptá-lo e prendê-
-lo para que a pena fosse aplicada em 
solo alexandrino.

 Contudo, as informações e 
orientações não passavam de cons-
pirações para abafar o escândalo. No 
dia seguinte, Van Kupfer fora traída. O 
Sol estava a pino quando o Bastião da 
Ordem naufragou, mas não antes que 
em	um	último	brado	a	almirante	fizes-
se uma promessa: seu navio navegaria 
eternamente caçando todo aquele que 
carregasse culpa pelos mares.

Bastião da Ordem

 O Bastião da Ordem é um na-
vio fantasma senciente que permeia as 
águas do Tenebroso em busca de corrup-
tos e criminosos. Aqueles que adentram 
as águas do Tenebroso carregando culpa 
vislumbrarão seu horror. Os ataques do 
Bastion são raríssimos, embora grandes 
cruzadores já tenham desaparecido sem 
deixar sobreviventes.
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Ilustração por 
Pedro Ferrer

Habilidades Especiais

Imunidades: O Bastião da Ordem é 
imune a magias de enfeitiçar, sono, 
frio, medo, venenos e outros efeitos 
que necessitem de alvos vivos.
 
Todos a boro: O Bastião da Ordem 
é capaz de invocar as almas dos tri-
pulantes que o defenderam no dia de 

seu naufrágio. Três vezes ao dia o na-
vio fantasma invocará 2d6 inumanos 
que defenderão a embarcação.

Espírito da vingança: Uma vez ao 
dia o Bastião da Ordem é capaz de 
invocar a alma de sua antiga almi-
rante para comandar os marinheiros 
mortos-vivos. 
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Bastion De L’Ordre 
Enorme e Ordeiro • 
Oceano

Encontros 1 
Prêmios 70% + 1d4IM
XP 5600
Movimento N 35 metros 
Moral 12

FORÇA 30
DESTREZA 26
CONSTITUIÇÃO 0
INTELIGÊNCIA 16
SABEDORIA 18
CARISMA 16

CA 24
JP 12
DV 17  (85/136)
ATAQ 16 canhões +14 (2d10 +2d6 
de fogo)

Fantasma de
 Johanne Van Kupfer
 Enquanto viva, por algum 
motivo desconhecido, seus cabelos 
imitavam a cor do mar e seus olhos 
eram de um azul quase branco. Os 
traços	 de	 seu	 rosto	 eram	 finos	 e	 seu	
corpo esculpido pelo treino marcial. 
Hoje o nome Van Kupfer tornou-se 
mau agouro para os que temem que 
a capitã de cabelos de sereia apare-
ça durante a noite, vinda das névoas, 

Fantasma de 
Johanne Van Kupfer
Médio e Ordeiro• Almirante do 
Bastião da Ordem

Encontros 1
Prêmios 100% + 3 IM*
XP 3500
Movimento 9m
Moral 12

FORÇA 16
DESTREZA 22
CONSTITUIÇÃO 0
INTELIGÊNCIA 16
SABEDORIA 18
CARISMA 16

CA 23
JP 12
DV 15 (75/120)

ATAQ 1 1 Sabre congelante +19/+13 
(1d10 +7 + Toque Espectral)

com seu navio caçador de piratas. Me-
nestréis cantam que a mulher sempre 
fora a encarnação da vingança.

Habilidades Especiais

Morto-vivo: A almirante é imune 
a magias de enfeitiçar, sono, frio, 
medo, venenos e outros efeitos que 
necessitem de alvos vivos.
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Ilustração por João 
Pedro Marques

 
Combate engajado: Se a almiran-
te estiver atacando o mesmo alvo 
que um ou mais mortos-vivos alia-
dos eles receberão +2 nas jogadas 
de ataque para cada aliado engajado 
contra este. Enquanto a almiran-
te estiver presente na batalha seus 
aliados ignoram as regras de morte 
e continuam lutando até que a almi-
rante seja derrotada.
 
Toque espectral: Sempre que 
a almirante atingir um alvo 
vivo, ele deve realizar 
uma JP(CON), se fa-
lhar perderá 1 ponto 
de constituição até que 
a almirante seja derro-
tada. Humanoides mortos 
desta forma retornam como 
espectros em 1d10 minutos.
 
Utilidades: O sabre, 
pistola e corselete de 
couro da almirante 
são *itens mágicos 
ordeiros que podem 
ser obtidos após derro-
tá-la. Além disso, o ecto-
plasma expelido pelo espí-
rito da almirante é cobiçado 
por magos e alquimistas.



15

Kelpie
Por Vinícius Melk

Monstros

 Os kelpies são seres parecidos 
com fortes cavalos que assombram os 
rios, lagos e mares.

 Normalmente de cor escura,  
o	animal	pode	ser	identificado	por	sua	
crina constantemente encharcada, pin-
gando incessantemente. Sua pele tem a 
textura semelhante a de uma foca, lisa 
e macia, mas gelada como um cadáver.

 Para atrair suas vítimas se por-
tam como cavalos comuns, pastando 
calmamente e exibindo seu pelo visto-
so e porte de um verdadeiro alazão.

 Contudo, sua forma verda-
deira pode chegar a assombrosos 3,5 
metros de altura, com fogo azul sain-
do de seus olhos e boca. Possuem a 

Ilustração por 
Carlos Castilhos
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habilidade de caminhar sobre a água, 
além da baforada de fogo azul e uma 
impetuosa investida.

Ecologia: Kelpies vivem em ambien-
tes úmidos, raramente se afastando de 
locais com água. São mais comuns em 
águas doces, porém existem relatos de 
kelpies próximos a mares e ao redor de 
faróis e portos, mas quase nunca em 
oceano aberto. 

São seres carnívoros e vorazes, apare-
cendo somente a noite, atraindo prin-
cipalmente marinheiros, bêbados e ca-
sais que se aventuram por rios e praias 
a luz do luar. 

Utilidades: Kelpies não podem ser 
domesticados,  o que impede sua uti-
lidade como montaria. Respeitam ape-
nas a natureza e espíritos de água, au-
xiliando-os a destruir embarcações e 
cidades próximas a rios e lagos.

Seu sangue tem poderes curativos, po-
rém precisa ser extraído do Kelpie ain-
da com vida o que aumenta seu risco 
assim como sua preciosidade. 

Sinergias: São bem apegados aos lo-
cais que nascem, e tem um instinto pro-
tetor de preservação do meio ambiente. 
Isso permite que os mesmos tenham um 
contato e familiaridade com as espécies 
marinhas, principalmente de arrecifes e 
corais, servindo também como valoro-

Kelpie

Grande • Neutro • Mares, rios e 
lagos

Encontros 1d8
Prêmios nenhum
XP 495
Movimento 18 metros 
Moral 11

FORÇA 20
DESTREZA 13
CONSTITUIÇÃO 19
INTELIGÊNCIA 5
SABEDORIA 13
CARISMA 9

CA 19
JP 14
DV 5 (45/60)
ATAQ 1 mordida +6 (1d6+4), 1 
coice +6 (1d6+5

sos guerreiros selvagens para deuses e 
espíritos de água. São normalmente vis-
tos em grupos de cinco ou seis.
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Habilidades Especiais

Anfíbio: Um Kelpie pode respirar 
dentro e fora d’água.

Elemento Surpresa: Kelpies escon-
dem-se muito bem sob as águas, utili-
zando o talento ladino Furtividade 45%.

Baforada crioardente: O Kelpie 
pode lançar mm grande jato de fogo 
azul que atinge em um cone de 3m o 
que estiver a frente. A chama mágica 
causa 2d6+1 dano por queimadura e 
congelamento e o alvo deve ser bem 
sucedido em uma JP(CON)ou terá sua 
movimentação reduzida em -3m. Além 
disso, pode fazer uma JP(DES) para re-
ceber metade do dano.
 

Investida Impetuosa: A besta é pe-
rigosa contra homens, mas também pe-
rigosa contra objetos: Um Kelpie pode 
investir contra construções e objetos 
de madeira, causando 2d6+4 de dano. 
O objeto tem direito a uma “JP(CON)” 
como se possuísse JP igual a 15, modi-
ficada	 em	 -1	 para	 cada	 graduação	 em	
tamanho maior do que médio e +1 para 
cada graduação menor do que médio. 
Objetos que falhem neste teste são da-
nificados	imediatamente.

Ilustração por 
Carlos Castilhos
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Monstros

Palinuro
Por Marcelo Gonçalves

 Palinuros são seres humanoi-
des com aparência semelhante a gran-
des lagostas. Sua sociedade é dividida 
em castas conforme a cor de sua ca-
rapaça. Palinuros de duas cores são 
considerados aberrações e não pos-
suem papel importante na sociedade. 
Os monocromáticos se dividem entre 
guerreiros (verde escuro ao vermelho) 
e sacerdotes, coloração azul. Líderes 
usam magias como clérigos de nível 6.

 De acordo com as estórias que 
passam de geração para geração, os 
palinuros foram criados por Salácia, a 
Deusa do oceano, para limpar as car-
caças de dragões e demônios que po-
luíam os oceanos e as praias durante a 
Dracomaquia.

Habilidades Especiais

Dipnóico: respiram normalmente 
dentro e fora d‘água.

Visão no Escuro: 30m

Agarrar: o Palinuro pode abdicar de 
atacar para tentar agarrar um oponente 
de tamanho médio ou menor. Ele faz 
sua jogada de ataque normal e o alvo 

Palinuro

Médio • Ordeiro •Oceano e 
litoral

Encontros 1d6 + líder
Prêmios nenhum
XP 150
Movimento 18m | N 12m
Moral 7

FORÇA 17
DESTREZA 15
CONSTITUIÇÃO 16
INTELIGÊNCIA 14
SABEDORIA 15
CARISMA 6

CA 18
JP 16
DV 2 (16/22)
ATAQ 2 pinças+5 (1D6+3)

precisa passar numa JP (DES) para 
não ser agarrado. Um oponente agar-
rado sofre 1D4 de dano por constrição 
por turno, até passar em uma JP(DES).
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Utilidades: A carapaça dos Palinu-
ros pode ser utilizada na confecção 
de armaduras resistentes. Sua carne 
é considerada uma iguaria em diver-
sos lugares.

Ecologia: Após a Dracomaquia os 
Palinuros foram para as profunde-
zas e construíram sua cidade de 
onde saem muito pouco. É pos-
sível ver grupos nos oceanos e 
em praias limpando as sujeiras 
feitas pelos Tyburons, a quem os 
homens lagosta chamam de de-
mônios dos mares.

Sinergias: uçás, carnaguei-
jos gigantes, sereianos e povo 
do mar.

Ilustração por 
Yuri Domingos
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Monstros

Sirena
Por Júnior Brizola

 Essas estranhas criaturas com 
corpo de pássaro e rosto de mulher são 
semelhantes a harpias, mas diferentes 
destes seres horrendos e asquerosos são 
portadoras de uma beleza encantadora.

 As sirenas fazem uso de seu 
belo canto para atrair marinheiros que 
passam perto de locais habitados por 
essas criaturas. Seduzidos, os marujos 
conduziam seus barcos diretamente 
para as rochas, muitas vezes naufragan-
do suas embarcações nas profundezas 
do oceano azul. Essas belas criaturas 
são fascinadas (para não dizer obceca-
das) por objetos brilhantes como jóias 
ou espelhos. Quando encontram algum 
destes objetos costumam os levar para 
decorar seus ninhos. Para resistir ao 
seu canto é preciso vedar os ouvidos 
com, por exemplo, cera de abelha.

Habilidades Especiais 

Melodia: A sirena produz 3x ao dia a 
mais bela das melodias conhecidas pe-
los mortais , encantando  qualquer hu-
manoide que falhe em uma JP (SAB). 
A vítima afetada permanece hipnotiza-
da por 1d4 turnos, seguindo as ordens 
da criatura. 

Sirena

Médio • Caótico •Rochedo e 
oceano

Encontros 1d4+3 | covil 2d4+6 
Prêmios 40% | covil 60%+1 IM
XP 320
Movimento 4m | V 20 m
Moral 7

FORÇA 15
DESTREZA 14
CONSTITUIÇÃO 15
INTELIGÊNCIA 14
SABEDORIA 16
CARISMA 16

CA 15
JP 16
DV 4  (28 / 40)
ATAQ 2 garras + 5 ( 2d4+3)
1 mordida + 3 ( 1d4+1)

Grito: A cada 6 turnos a sirena  pode 
soltar  um grito estridente que parali-
sa os alvos que falharem em uma JP 
(CON) por 1d4 turnos.
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Utilidades: Sua língua pode ser utili-
zada na confecção de itens mágicos re-
lacionados à sedução. Suas penas são 
muito procuradas para a confecção de 
acessórios de luxo.

Ilustração por 
Yuri Domingos

Sinergias: harpia , erínia ,  sereia , ca-
ríbdis, cila , ekhidina
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Especiarias

Bússola Sem Norte
Por Vinícius Melk

 Por anos, vários rumores e 
histórias são contadas de geração em 
geração, de taverna em taverna e cir-
culam o mais distante oceano através 
dos navios piratas. Ilhas com monta-
nhas de tesouros, tridentes que abrem 
os mares e dominam as tempestades, 
criaturas horripilantes que se alimen-
tam de homens medrosos, navios fan-
tasmas e diversas outras. Dentre elas, 
uma chama a atenção por ser única, 
diferente e que muitos juram por tudo 
que é sagrado ser algo real. Ela é a 
Bússola Sem Norte.

 Esse é um artefato mágico 
que segundo as lendas, foi dado por 
Salacia, a um marinheiro que sempre 
procurou o seu desejo mais profundo, 
mas sem sucesso. Nunca soube o que 
realmente era esse amor que incendia-
va sua vida. 

 O Marinheiro distinto e puro, 
que amava o mar com toda a sua von-
tade, lutava contra o mal e ansiava por 
paz e justiça. Em um momento de sua 
meia idade sentia — se amargurado, e 
um vazio que corria seu peito. Navegou 
os quatro cantos do oceano em busca de 
algo que aplacasse estes sentimentos. 

 Amargurado, entregue às be-
bidas, desmotivado e de olhar vazio, 

se aventurara em um pequeno barco, 
solitário, em meio ao oceano parado, 
clamando aos deuses por uma ajuda. 
Implorando que trocaria todo seu te-
souro e fama, por algo que saciasse o 
seu desejo íntimo, que respondesse 
aquilo que o consumia por dentro.

 Comovido com isso, a própria 
deusa Salacia se fez presente ao homem, 
e tirando de dentro do seu peito lhe en-
trega uma caixa preta com uma bússola.

 Salacia brada como trovão — 
Eis a resposta para o que procura! Vá, 
e encontre o seu desejo mais íntimo e 
profundo! — Após isso um forte clarão, 
seguido de um estrondo e o homem se 
vê com as costas na areia, recuperado 
do álcool e com o item em suas mãos, 
duvidando de sua própria sanidade.

 O homem agarra a bússola e a 
encara. A mesma não aponta para dire-
ção	alguma,	que	infla	de	ódio	o	homem	
a lança contra a areia. Consternado 
com aquilo e ainda sem entender o que 
aconteceu, o homem recolhe a bússola 
e retorna para taverna. 

 Depois de algumas horas be-
bendo ele resolve olhar o item detalha-
damente. Talvez por estar embriagado 
e novamente concentrado naquilo que 
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de fato quer, ao apertar com vontade o 
item e pôr na sua cabeça o desejo sem 
resposta ele percebe que a bússola 
quebrada aponta uma direção. 

 Ao sair da taverna ele escuta 
gritos de pânico de uma moça. Ele corre 
para salvá-la e a proteger dos bêbados 
que a atacavam. Ali as almas gêmeas 
se encontraram, as trocas de olhares in-
dicavam um amor que cresceu e gerou 
frutos. Então o homem percebeu que 
a bússola apontara o seu grande amor. 
Dizem que o homem viveu seus últimos 
em uma pequena ilha oculta no Tene-
broso e lá enterrou a bússola.

 Dados do Item

 Este artefato foi criado pela deu-
sa Salacia e os contos sobre o item ecoam 
em tavernas e botecos por toda Alexan-
dria. Diferente de uma bússola normal, 
esse item indica a direção do desejo mais 
profundo de seu portador. 

 O usuário deverá realizar um 
teste de sabedoria para se concentrar em 
seu desejo mais profundo, assim a bússola 
indicará uma direção. O desejo deverá ser 
previamente compartilhado com o mestre. 

 Após um teste  bem  sucedido  o  
PJ  terá  durante  1d12 horas um bônus 
de +4 em qualquer teste relacionado à 
busca. Após esse período um novo teste 

deve ser realizado,  por  a  bússola  perde-
ra  as  coordenadas  novamente. Em  caso  
de  falha  o  jogador  só  poderá  reali-
zar  um  novo teste após 1d6 dias. Usos  
consecutivos  da  bússola  podem  causar  
problemas  de  insônia  e  ansiedade,  o  
portador passará  a  sentir  uma necessi-
dade intensa de descobrir seu maior de-
sejo.	Uma	JP	modificada	por	Constituição	
deverá ser realizada para evitar desmaios 
por exaustão.

Ilustração por 
Erívas
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Especiarias

Cogumelos Mariosh
Por Maurílio Zucatelli Júnior

 Por muitos os cogumelos Ma-
riosh são tidos como uma lenda, para 
outros são um item mágico de valor al-
tíssimo ainda mais se forem da cor cer-
ta. Estes cogumelos crescem somente 
em um arquipélago de ilhas próximas a 
Galápagos, um lugar em volto por mis-
térios e praticamente esquecido pelo 
tempo. Para encontra-los é necessário 
o auxílio de caranguejos que conse-
guem sentir em quais das rochas estão 
estas especiarias.

 Com o auxílio dos carangue-
jos quebra roxa a tarefa de coleta dos 
Mariosh se torna muito mais fácil, es-
tes animais são os únicos a sentirem 
o cheiro exalado pelo cogumelo que 
cresce entre as fendas das rochas en-
contradas pelas ilhas. Outra tarefa di-
fícil é pegar um destes animais, já que 
eles se aproveitam dos poderes mági-
cos da especiaria para viverem em pro-
fundidades superiores a 20 metros.

Ilustração por 
David Dornelles
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 Os Mariosh mudam seus efei-
tos mágicos conforme a época do ano 
o que altera também sua coloração e 
efeitos. 

Efeitos:

Mariosh azulado: crescem durante 
o outono, devido as temperaturas mais 
baixas estes cogumelos deixam de 
crescer	 e	 ficam	 em	um	 estado	 inerte,	
assim quem consumi-lo terá sua classe 
de tamanho diminuída em 1 e também 
terá uma diminuição de seus danos de 
ataque pela metade e um aumento de 
+2 na CA.

Mariosh vermelho: crescem duran-
te o verão devido aos ciclos regulares 
de chuva que aumentam a umidade e 
calor, estas são as condições propicias 
para que o cogumelo cresça entre as 
rochas, se consumido nesta época o 
usuário terá sua classe de tamanho au-
menta em 1 com aumento do dano em 
1d e com redução de -2 na CA.

Mariosh roxo: cresce somente duran-
te as semanas em que as chuvas são in-
tensas e ocorre cheia das mares, como 
fica	submerso	por	vários	dias,	sua	co-
loração muda de vermelho para roxo e 
isto altera totalmente sua utilidade. O 
usuário	pode	ficar	1d8	horas	embaixo	
da água sem a necessidade de respirar.

 Estes cogumelos são muito 
procurados por exploradores, marinhos 
e piratas de todo o tipo, comerciantes 
tentam vende-los nas feiras e mercado 
negro, mas mantê-los consumíveis é 
extremamente difícil, um cogumelo ar-
mazenado de forma errada pode causar 
efeitos adversos em seu usuário como 
demonstrado na tabela T-1.

 Muitos comerciantes desco-
nhecem os cuidados para com os co-
gumelos e ao verem que os mesmos 
mudam de cor ou estão murchando in-
jetam corantes para fazer com que pa-
reçam saudáveis e mesmo assim man-
tem o valor de 800PO por cogumelo. 
O jogador tem uma chance de 30% de 
comprar um cogumelo adulterado.

T-1 - 1d6 Efeitos causados por 
cogumelos estragados

1 Causa paralisia total durante 
1d4 dias

2 Causa náuseas e vômitos, 
tornando necessário uma JP de 
constituição	ou	ficará	incapa-
citado

3 Paralisia parcial de algum 
membro do corpo por 1d4 dias

4 Alucinações com criaturas 
marinhas por 1d6 dias, sendo 
necessário JP de sabedoria ou 
atacara acreditando ser um 
monstro

5 Perda da fala e incapacidade 
motora por 1d8 horas

6 Ficar submerso para conseguir 
respirar por 1d8 horas
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Especiarias

Rum do Homem Morto
Por Diego dos Santos

 “ Um vez um famoso capitão 
pirata, terror dos mares, decidiu que 
era o momento de pegar o restante de 
seus espólios se aposentar em seu “re-
fúgio” : Uma ilha escondida dos olhos 
do mundo conhecida como Varreze … 
Onde os mortos vigiavam suas entradas 
pela eternidade… 

 Mas como apenas os mortos 
navegavam naquelas águas, ele preci-
sava “parecer” morto. Então, seguindo 
as lendas que ouviu pelos portos, conse-
guiu um encontro com a bruxa da ilha, 
Melissa Agner,  que criava infusões a 
partir de algas que crescem das vítimas 
afogadas e dos barris de rum perdidos 
nos naufrágios. 

Uma dessas infusões era conhecida como 
Rum do homem morto. Dizem as lendas 
que aqueles que tomarem uma dose des-
sa “bebida” poderia transitar entre o 
mundo dos mortos...por um tempo… “

 “- Um barril de ouro e prata 
por uma garrafa de rum do homem 
morto…

uma barganha para brindar com a 
morte -”  Capitão D. Santanna

Informações: 

 O líquido é uma iguaria no 
submundo e com as lendas que envol-
vem a sua origem, o que deixa seu pre-
ço ainda mais alto.

 Muitos gatunos  se aventuram 
nos becos mais escuros em busca de es-
peciarias como essa para realizar seus 
furtos. Praticantes das artes arcanas 
buscam maneiras de estender seu co-
nhecimento e quem sabe interagir com 
aqueles que já não estão entre nós…

Uma dose pode te ajudar a transitar 
pelo mundo dos mortos como um fan-
tasma, porém se você não tiver o con-
trole de dosar o uso, pode ser um cami-
nho sem volta…

Mecânicas: 

 Beber do líquido amargo e 
extremamente alcoólico permite que 
o usuário consiga, temporariamente, 
consiga se livrar das amarras mor-
tais e transitar o mundo material 
como um fantasma. De acordo com 
a quantidade de líquido ingerido:
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Ilustração por 
Ulisses Souza

27

Ilustração por 
Ulisses Souza
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Efeitos Aleatórios

1d6 Efeito Duração

1 Uma alma penada incorpora em você. 5 horas

2 Seus	corpo	fica	translúcido,	é	possível	ver	os	
órgãos internos

1 hora

3 Efeito de invisibilidade 1d6x 5 minutos

4 Você continua visível, porém consegue ver e 
interagir com seres do plano astral

1 hora

5 Efeito de Forma espectral 1d6x 5 minutos

6 Você se une com uma alma penada e vira uma 
Aparição. Absorve suas memórias, conheci-
mento  e lamentos

1 dia

- 1 dose (aproximadamente um cane-
co) você consegue a habilidade do fei-
tiço Forma espectral por 1d6x 10 
minutos.

- 2 doses (aproximadamente meia 
garrafa) Além do benefício acima você 
também ganha o efeito de Invisibilida-
de por 2d6x 10 minutos.

 Além disso, o jogador pode 
arriscar em apenas beber um “gole” 
e obter um efeito aleatório de acordo 
com a tabela.

Efeito colateral

 O uso constante desse elixir 
pode causar dependência, além de au-
mentar o estado fantasmagórico… Cul-
minando na sua prisão eterna na terra 
dos mortos.

 O consumo de uma dosagem 
maior que 2 doses  por dia pode cau-
sar dependência.

 Caso isso aconteça, o PJ deve 
fazer uma JP(SAB) para não sucumbir ao 
desejo de tomar mais do líquido mortal.

 Se falhar o PJ deve tomar 
mais uma dose, se ainda tiver, ou ir 
atrás de seu fornecedor com urgência. 
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Qualquer ação fora uma dessas deve 
ser feita com redutor  até que o vício 
seja saciado.

 Enquanto o PJ não procurar 
ajuda para se tratar, de especialista ou 
mágica, o vício irá aumentar a cada dia 
(somando a penalidade de -1 na jogada 
de proteção por dia).

Efeitos permanentes

1d6 Efeitos

1 Seu corpo e alma são tomados pelas correntes de morte. Seu personagem 
vira um Espectro e ataca seus companheiros.

2 Você ouve lamúrios vindo de diferentes direções quando dorme no ermo 
ou próximo de um cemitério/campo de batalha

3 Um espírito incorpora em você. Quando você dorme, ele assume controle 
do seu corpo

4 Você	transita,	sem	controle,	entre	o	plano	material	e	astral.	Seu	corpo	fi	ca	
intangível e translúcido quando isso acontece.

5 Você é atormentado permanente por um espírito “brincalhão”, deixando 
sua a beira da insanidade.

6 Você vê almas penadas o tempo todo, nos lugares mais inapropriados.

 O uso contínuo desse elixir por 
uma semana pode acarretar em uma 
mudança drástica, além da desordem 
de comportamento. Caso o PJ falhe 
em uma JP (SAB), deve rolar na tabela 
abaixo para ver o efeito permanente:
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Especiarias

Venda de Vishna
Por Beatriz Balthazar

 Vishna, cansada de ver seus 
devotos meio-elfos serem enganados 
por truques mágicos, decidiu arrancar 
um de seus mil olhos e a partir dele 
criou um artefato: Um tapa olho onde 
com eles seus seguidores seriam ca-
pazes de ver indivisibilidade e serem 
imunes aos efeitos de ilusão.
 Os materiais com os quais é 
confecciona a Venda de Vishna são 
um grande mistério, sendo motivo de 
debates e pesquisas dentre os estu-
diosos e eruditos. Seu corpo é feito de 
um	fi	no,	leve	e	macio	couro	escamado,	
que não pertence a nenhum animal ou 

monstro vivo conhecido em Alexan-
dria. Ao meio da parte que cobre o 
olho, há o símbolo da deusa bordado 
em	 delicados	 fi	os	 dourados	mágicos,	
que dão a ilusão de tornanarem-se 
vermelhos toda vez que o poder da 
Venda é ativado, mesmo quando de 
forma	passiva.	A	fonte	destes	fi	os	tam-
bém é desconhecida.

	 O	usuário	fi	ca	imune	aos	efeitos	
de ilusão e furtivos ou similares. Além 
disso, seu portador poderá lançar a ma-
gia Ver Invisibilidade três vezes ao dia.

Subtramas da Venda de Vishna

1 Apenas feéricos e mestiços podem usar o item.

2 É preciso arrancar um de seus olhos para usar.

3 O item foi visto pela última vez na coleção pessoal de um burguês excên-
trico.

4 Não mestiços perdem a visão se usarem por muito tempo.

5 o item é uma replica de algo ainda mais poderoso

6 Quem olha por muito tempo no desenho de olho perde a sanidade
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Ilustração por 
Ulisses Souza
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Personagens do Mestre

Por Hideo

Feck L’Angu

Anão; Ordeiro, mosqueteiro, ma-
rujo, Nível 5.

FORÇA 16 
DESTREZA 11
CONSTITUIÇÃO 17 
INTELIGÊNCIA 10 
SABEDORIA 12 
CARISMA 6

PV 5 DV (53/78)
CA 12 
JP 12 
MV 6m
XP

ATQ 1 martelo +8 (1d6+3)
Facas de cozinha +5 (1d4+3)

Feck L’Angu

 Escute com atenção e aprenda 
depressa: Não ouse falar mal da comi-
da dele! Tem o martelo de guerra do 
avô à distância do braço! Faça assim: 
não olhe para a comida antes de prová-
-la. Você vai se surpreender! A comida 
se parece com o mesmo grude que ele 
mesmo faz para remendar o casco do 
navio, mas nada é mais saboroso!”

 Feck Ul L’Angu é o cozinheiro 
do navio. O velho anão é ranzinza, duro 
como Ulke! Não tente puxar conversa 
com ele, mas se por acaso você for para 
terra	firme	e	puder	trazer	alguns	tubér-
culos, conquistará sua dedicação.

 É capaz de transformar qual-
quer coisa em uma refeição saboro-
sa! Anos atrás, no cerco de Gallichê, 
quando não tínhamos o que comer, ele 
cozinhou todo o couro que havia no na-
vio… Ainda hoje eu digo: os melhores 
bifes que já comi!

	 Segundo	 afirmam,	 está	 no	
mar há mais de 150 anos, desde que 
veio honrar uma dívida para um Ca-
pitão. Mas nunca mais retornou para 
sua terra natal. Já não reclama do 
balanço do mar, mas não conte com 
ele durante tempestades, pois ele 
desaparece. Tem algum buraco lá 
no porão de onde é possível ouvi-lo 

reclamar, falar da segurança de Gho-
vannon e suplicar por Tyr!

Dicas de interpretação

 Reclame. Reclame de tudo! Re-
clame alegremente quando estiver feliz, 
mas não deixe transparecer. 
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 Ofereça sua comida e o gru-
de de remendar casco como solução 
para tudo: Alguém está ferido? Ofe-
reça-se para aplicar o grude! Preci-
sa desenferrujar algum tesouro das 

profundezas do oceano, mergulhe na 
comida por três dias!

 A pólvora é a realidade dos ma-
res. Mas não aguente pelo momento de 
abordar o navio adversário. Daí, os por-
cos inimigos poderão sentir nos lábios o 
sabor martelo quebrando seus ossos.

Ilustração por 
Erívas
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Personagens do Mestre

Por Sérgio Gomes

Capitão Ganimedes, o Sáurio
 A história de Ganimedes é 
obscura e cheia de contradições, ma o 
que é fato conhecido é que ele era um 
tripulante de baixa patente do navio 
pirata Morsa Borgonha, daqueles que 
serve para pouco mais do que limpar o 
convés após muita bebedeira, mas que 
era inteligente e safo, e assim como 
todo marselhano era curioso, interes-
sado e fácil de aprendizado. Aprendeu 
desde cedo as cartas náuticas, as leis 
marítimas, o que mais de uma vez li-
vrou seu capitão e toda a tripulação da 
forca e do fuzilamento.

 Rapidamente Ganimedes foi 
subindo posições até se tornar um ime-
diato amado e respeitado mesmo pelos 
marujos mais velhos e calejados. O ga-
roto era tratado como uma celebrida-
de nos portos de Marselha, com suas 
histórias mirabolantes sobre monstros 
marinhos, ilhas desconhecidas, terras 
voadoras e tesouros ocultos.

 Tudo parecia tranqüilo, até que 
em algum momento de sua vida, Gani-
medes se despediu de sua tripulação e 
num pequeno bote lançou-se ao mar.

 Sete anos depois, em um pe-
queno porto qualquer de Lusitan, uma 
figura	enorme,	musculosa	e	envolta	sob	
pesados mantos de pele se apresentou 

como Ganimedes, o garoto que poucos 
anos antes alegrava velhos marujos 
com suas histórias mirabolantes. Algo 
porém não estava certo: Ganimedes 
outrora franzino, retornara como uma 
criatura	escamosas,	de	dentes	afiados,	
musculosa como um búfalo e tão alto 
quando um núbio. Os homens sentiram 
um arrepio ao ouvir a voz sibilante da 
besta-fera, mas sentiam em suas pala-
vras a essência das histórias do garoto 
que ganhara fama no país aliado.

 Ganimedes hoje singra os 
mares no Boca de Trovão, uma enorme 
Nau de Linha de 21 canhões, e sua in-
confundível bandeira, com a insígnia 
do crânio de uma criatura desconhe-
cida, sobre dois sabres, traz terror aos 
homens do mar, estejam eles do lado 
da lei ou da pirataria.

 O Sáurio é impiedoso em suas 
abordagens, mas poupa aqueles que 
se rendem, deixando os barcoscom o 
mínimo de recursos e navegabilidade 
para que possam alcançar algum porto, 
seja ele seguro ounão, mas é conheci-
do por não poupar sacerdotes da San-
ta Igreja, devorando-os vivos quando 
pode, e usando seus símbolos sagrados 
como enfeite sob o enorme gibão.
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 Ganimedes é bastante justo e 
relativamente amável com sua tripula-
ção, e aqueles que o tem como aliado 
podem desfrutar de boas histórias e 
músicas de tom obsceno. Sua antiga 
tripulação ainda busca pelo capitão, 
que se torna extremamente arredio ao 
se aproximar de algum ex-companhei-
ro. Por mais de
uma ocasião, o Morsa Borgonha, car-
regado de prata e ouro foi deixado de 
lado ou escoltado até praias
seguras pelo Boca de Trovão.

 Ninguém até hoje sabe ao cer-
to o que transformou Ganimendes na 
monstruosidade que é, mas ele não 
parece se importar, assim como seus 
homens...

Capitão Ganimedes, o Sáurio

Humano, Desconhecido (Origi-
nalmente Marselhano), Neutro, 
Mosqueteiro, Marujo, Nível 11.

FORÇA 22 
DESTREZA 12
CONSTITUIÇÃO 16 
INTELIGÊNCIA 17 
SABEDORIA 14 
CARISMA 13

PV 85
CA 15 
JP 13 
MV 9 metros
Línguas. Latim, Kairon

ATQ Garras. +16/+10, 1d4+6;
Sabre. +16/+10, 1d10+6.
Pistola. +12/+6, 2d6.

Equipamentos. Bolsa de ervas, um li-
vro de orações, kit de um curandeiro, 
um símbolo de fé, um conjunto de rou-
pas normais, uma proclamação de sua 
hierarquia, um manto religioso ou ce-
rimonial, um punhal e uma bolsa con-
tendo 15po.
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Por Sérgio Gomes

Galeno, o Leão de Astarte

 Bonito, bem apessoado, de fa-
mília nobre e educação esmerada. Im-

piedoso e manipulador. O Leão de 
Astarte conspira e julga.

 Nascido de família nobre 
castelhana, Galeno Varan logo 
se destacou como um dos maio-
res prodígios da espada do reino. 
Treinando com o próprio príncipe 
regente, fazia páreo mesmo para 
os mais graduados cavaleiros, 
fosse através da ferocidade com 
que lutava, fosse através da men-
te	afiada	e	estratégica	e	sagrou-se	
cavaleiro no seu aniversário de 
15 anos, algo inédito para alguém 
de tão pouca idade. Aos 18 anos, 
Galeno foi presenteado com uma 
pequena e leal tropa e seu próprio 
estandarte: O Leão de Astarte.

 Infelizmente, como mui-
tos nobres da sua idade, Galeno 
é ambicioso e desenvolvera com o 
tempo um gosto peculiar pelo po-
der, metendo-se nas intrigas mais 
enigmáticas e intrincadas da cor-
te, seduzindo nobres menores com 
sua lábia e aparência e aterrori-
zando nobres com sua ferocidade 
e histórias de batalha.

Ilustração por 
Júlio Oliveira
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 O Leão de Astarte deseja ape-
nas a manutenção da lei. Sua lei. Ele 
não possui grandes planos de domi-
nação, mas sonhos de servir a um mo-
narca que compartilhe de sua visão do 
mundo e, quem sabe, comandar uma 
força civilizadora ou caravela sob a 
bandeira do Leão de Astarte.

 Galeno não ataca em vanta-
gem,	preferindo	desafiar	um	membro	do	
grupo para um combate pessoal. Contra 
grupos prefere primeiramente dar aos 
“criminosos” a chance de redenção, 
mas não os poupa da pena capital caso 
recusem seu gesto de bondade.

 Embora rigoroso, o Leão é 
amável e educado, sempre aberto à 
opinião de outros, desde que estas 
opiniões não o dissuadam do caminho 
reto. Caso sua visão de mundo seja al-
terada – ou que alguém o faça reconhe-
cer o erro de seus métodos – Galeno 
pode vir a se tornar um paladino de 
bondade e fama lendárias.
 
 Galeno é obcecado pela lei e 
fazer com que ele a quebre intencio-
nalmente dará início a uma espiral de 
culpa e decadência. Ele não suporta ou 
considera o caos, e situações que lhe 
fogem ao controle podem desestabili-
zá-lo moral e taticamente.

Galeno, o Leão de Astarte

Humano, Castelhano, Ordeiro, 
Mosqueteiro, Nível 3.

FORÇA 12 
DESTREZA 14
CONSTITUIÇÃO 13 
INTELIGÊNCIA 15 
SABEDORIA 12 
CARISMA 17

PV 23
CA 15 (Peitoral de Aço) 
JP 16 
MV 9 metros
Línguas. Latim

ATQ Espada Longa. +4, 1d10+1.
Pistola. +5, 2d6.
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Personagens do Mestre

Por Reverson Assis

O Fantasma do Velho Bill

“Yoohol.. uma moeda pro bar..
Yoohol,  uma garrafa ao mar..
.. Tesouros , moedas e rum... 
.. um mapa para lugar nenhum..” 
 
 Cantando e andando pelos 
portos, bêbado , com sua única com-
panhia um pássaro tagarela embriaga-
do, o espírito do velho Bill perambula 
em busca de aventureiros dispostos a 
ouvirem suas histórias, e quem sabe, 
aceitar a sua nobre oferta. 
 
 Penoso, o pássaro compa-
nheiro de vida, está sempre culpando 
Bill pelo que aconteceu. Ambos foram 
amaldiçoados a perambular nos por-
tos até se livrarem de seu pesadelo. 
 
 Bill, perdeu parte de sua alma e 
suas memórias, já Penoso, perdeu parte 
de sua alma e sua visão. 
 
 Tudo isso pela ganância, um 
navio misterioso desembarcou há mui-
tos anos no porto, com muitos baús, 
levados para um armazém no cais. 
Guiado pela curiosidade e desejo de 
ter alguns tesouros em sua posse, Bill 
e penoso esperaram anoitecer, seguin-
do um dos tripulantes em direção ao 
armazém. Ao chegarem no local, es-
condidos, abriram um baú com a ima-

gem de uma caveira entalhada. Porém, 
o que havia dentro, os condenou. O 
coração do mar, a relíquia das histó-
rias contadas por marujos estava bem 
diante de seus olhos. Ao toca - lá, uma 
grande luz tomou o local e com isso, 
amaldiçoando	 Bill	 e	 seu	 fiel	 Compa-
nheiro, Penoso. 
  
Usando-os em campanha:
 
 Fica a critério do mestre em 
qual localidade Velho Bill se encon-
tra. Porém lembre-se que estão sobre 
uma maldição, por isso só podem ser 
encontrados em portos, e dali eles não 
podem sair para terra a dentro.
 
 Bill não se lembra do dia da 
maldição ou até mesmo o que fazia 
antes daquele dia, devido à perda de 
suas memórias, além do fato de sempre 
estar bêbado.

 Já o pássaro Penoso, se lembra 
muito bem, mas também embriagado 
pode confundir e misturar os fatos.
 
 Penoso pode oferecer aos aven-
tureiros um baú guardado por Bill no 
antigo esconderijo dele, porém, os joga-
dores devem ser dignos de tal feito.
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 Antes devem roubar uma mo-
eda de algum morador local que este-
ja bebendo perambulando pelo cais, 
mesmo cego ele sente a distância o 
cheiro de uma moeda sendo furtada. 
Caso os PJ tendem enganar a ave ela 
gritara por socorro, atraindo a atenção 
de todos que estejam por perto, e am-
bos os fantasmas sumiram.
 
 Entregando uma moeda rou-
bada a ave contara a história, de forma 
desordenada, por viver embriagada, e 
pedira ajuda para quebrar a maldição.
 
Quebrando a maldição:
 
 A única forma de quebrar a 
maldição é encontrar o baú com a relí-
quia e de alguma forma condenar uma 
nova alma.
 
 Os jogadores podem convencer 
algum bêbado encontrado na taverna, 
porem jamais devem abrir o baú, caso o 
façam estarão todos condenados.
 
O esconderijo de Bill:
 
 O jogadores so terão acesso a este 
local após condenarem uma nova alma.

	 Por	curioso,	ele	fica	enterrado	
exatamente em um compartimento se-
creto debaixo do cais no porão de uma 
taverna local, que pode ser acessado 
pela parte de trás da taverna. Para isso 
é preciso usar a pá encantada de Bill, 
que estará em seu pequeno barco que-

brado, a pá estará em condições precá-
rias, porém ao ser tocada pelo pássaro 
a magia contida nela se ativará.

Os espíritos então estarão livres para 
seu descanso. 
 
O tesouro só poderá ser desenterrado 
pela mesma.

Um baú dourado com um copo de hi-
dromel entalhado, contendo assim os 
seguintes itens:
 
1d10 PO x10 +100

Uma espada curta com 1d6 de dano.

Obs : Os fantasmas não podem ser mor-
tos por qualquer magia devido a maldi-
ção. Então caso os jogadores queiram 
os ameaçar não vai adiantar nada.

Bill e Penoso vivem ouvindo conversas 
e histórias, os jogadores também po-
dem	 se	 beneficiar	 destas	 informações	
caso o mestre queira. 
 
Os 2 estão bêbados e vivem discutin-
do. Boa sorte e boas risadas ao inter-
preta - los.
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Velho Bill

Humano, Neutro, Mosqueteiro, 
Nível 1.

FORÇA 11 
DESTREZA 12
CONSTITUIÇÃO 9 
INTELIGÊNCIA 9 
SABEDORIA 10 
CARISMA 10

PV 7
CA 15
JP 16 
MV 9 metros
Moral. 10

Penoso

Animal, pequeno, neutro

FORÇA 7 
DESTREZA 18
CONSTITUIÇÃO 9 
INTELIGÊNCIA 20 
SABEDORIA 18 
CARISMA 14

PV 4
CA 16
JP 16 
MV  V 16 m  | 6 m 
Moral. 7
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Por Felipe Faria

Solomon Black

 Dizem em Nova Camelot que, 
se você partir para uma aventura sem o 
Manual Completo do Aventureiro Con-
temporâneo ou sem as Feras do Mundo, 
você está pedindo para morrer. Essas 
e outras obras foram escritas por Solo-
mon Black, o intrépido explorador.

 Sir Solomon Black de Narfolk 
(Bardo, 10° nível) é um aristocrata 
que dedicou seus anos de juventude à 
aventuras em terras distantes. Sempre 
de um lugar ao outro, começou sua re-
putação ao descobrir os Formians de 
Thuklenda. Naquela ocasião, ele pre-
encheu seu pequeno diário de viagens 
com informações sobre as criaturas, e 
isso possibilitou um amigo seu a lidar 
com os monstros em outra ocasião. Foi 
assim que uma ideia lhe surgiu.

 Habilidoso tanto com a pena, 
começou a registrar suas aventuras e 
passou a adicionar mapas, ilustrações e 
instruções, tornando seu diário um tra-
tado	de	valor	científico	sobre	as	coisas	
assombrosas do mundo. Foi assim que 
surgiram Os Guias de Solomon Black.

 Seus livros ganharam os cora-
ções dos exploradores e aventureiros, 
ajudando-os em suas jornadas com in-

formações que literalmente salvaram 
vidas. Solomon passou a ser procurado 
por universidades para palestrar sobre 
as terras estranhas que andou e as cria-
turas assombrosas que enfrentou. Todo 
mundo queria ser um Aventureiro (com 
letra maiúscula, como Solomon se refe-
re ao leitor em seus livros).

 Atualmente, após anos de 
aventuras, Solomon Black se aposen-
tou, vivendo em um solar em Nova Ca-
melot, com seus cães. Ele continua a 
escrever, esmiuçando ainda mais suas 
experiências, e eventualmente lançan-
do algum material inédito. 

Boatos sobre Solomon Black

1 - Ele ainda sai em aventuras, com 
menos frequência, e secretamente. 
O Solomon Black dos livros nunca 
existiu. Ele compra as informações de 
aventureiros e as usa em seus livros

2 - Solomon tem um amor perdido. Uns 
dizem ser a Rainha Inês de Castelha.

3 - Alguns raros  livros de Solomon 
Black são na verdade Especiarias que 
ajudam magicamente leitores que con-
seguem ler seus códigos secretos.
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4 - O Guia do Aventureiro nas Terras 
Selvagens,	 um	 livro	 dificílimo	 de	 en-
contrar, contém pistas de um tesouro 
que Solomon escondeu

5 - Dizem que Solomon Black está pro-
curando um pupilo e sucessor

Usando Solomon Black 
em aventuras

O aventureiro aposentado pode contra-
tar pessoas para levantar dados para 
seu novo livro.

Solomon precisa de in-
formações sobre um de-
terminado monstro. Ele 
envia um estudioso que 
precisa registrar o que 
descobrir sobre ele, e 
os aventureiros devem 
protegê-lo durante o 
trabalho.

Um manuscrito de um 
livro que  faz menção a 
uma sociedade secreta 
que Solomon descobrira 
foi roubado. Ele precisa 
de ajuda para recuperá-
-lo.

Solomon promove uma 
competição para des-
cobrir o Aventureiro do 
Século. A competição 

consiste	em	uma	série	de	desafios	em	
reinos diferentes e o vencedor herdará 
a fortuna do escritor.

Existe alguém vandalizando as pro-
priedades de Solomon. Em todos os 
locais depredados, está pintado a pa-
lavra “farsante”

Solomon procura pessoas para sua pró-
xima aventura, em uma terra que ele 
alega ser desconhecida. Mas ele não 
pretende voltar...

Ilustração por 
Felipe Faria



43

Personagens do Mestre

Por Ramon Dias

Capitão Tié  Aço Sedento de Sangue

 Desde a mais renomada me-
trópole alexandrina ao mais isolado ar-
quipélago no Tenebroso, um nome faz 
gelar a alma de qualquer pirata que o 
escute. Dizem que sua fama foi forjada  
a aço e temperada a sangue, que ilhas 
de ossos e cascos de navios guardam 
seus	segredos.	Alguns	afirmam	que	seu	
nascimento foi um presente dos deu-
ses, e outros que seu irmão gêmeo, mas 
de rosto diferente, é o único capaz de 
matá-lo. Muitos sussurram que a alcu-
nha “Capitão Aço sedento de Sangue” 
vem do fato de sua longa cabeleira e 
sua	farta	barba	terem	ficado	vermelhos	
de tanto beberem o sangue que jorrou 
de inúmeras gargantas cortadas — e 
que ele não havia nascido ruivo — 
ou ainda que seu implacável ódio por 
piratas se dá desde a juventude ten-
ra, quando seu irmão gêmeo, o Curió 
Negro, fugiu com o amor de sua vida, 
tendo ambos abraçado a pirataria. Ver-
dades ou não, o capitão Tié é o maior e 
mais formidável caçador de piratas de 
todos os mares. 

 O capitão Aço Sedento de 
Sangue  é implacável na caça a pira-
tas, nem o mais arrependido e sincero 
choro de homem ou mulher, velho ou 
criança que tiverem abraçado a pira-
taria encontra perdão em suas mãos. 

Quem o conhece diz que é um Homem 
fino	 e	 educado,	 muito	 alto,	 1,98	 de	
altura, esbelto e forte, sempre vestido 
impecavelmente, com seus longos ca-
belos trançados em uma única trança e 
a barba muito bem feita e aparada. Tié 
é sempre cortês e gentil com estranhos, 
sua tripulação o venera, entretanto ao 
confrontar piratas ou ser confronta-
do por eles, sua personalidade muda. 
Seus olhos os espreitam malevolamen-
te como uma imensa maldade pronta a 
emergir do fundo de sua alma, suas or-
dens devem ser cumpridas a risca, na 
hora e sem excitação.  Sua cólera não é 
insana nem caótica, mas fria, centrada 
e devastadora. 

Rumores e boatos

1 - Dizem que Tié conseguiu triplicar sua 
esquadra e pretende algo inimaginável.

2 - O Senhora da Agonia  na verdade é 
um navio amaldiçoado, se ele afundar 
Tié morre.

3 - Na verdade o Capitão Aço Seden-
to de Sangue visa derrubar os maiores 
piratas do mundo e se auto proclamar 
o Rei pirata 
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Ilustração por 
Felipe Faria

Ilustração por 
Felipe Faria
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4 - Sobreviventes de um naufrágio con-
taram que o Capitão Tié Aço Sedento 
de Sangue matou o Rei pirata dos ma-
res de Chambara com as próprias mãos  
nuas, e que agora tem o seu sabre como 
arma. Esse sabre seria a chave para 
abrir uma caverna onde estaria o maior 
tesouro do Oriente.

5 - Curió Negro, irmão do Capitão, se-
ria o líder de um sindicato do crime, e 
que ele controla parte do submundo de 
negócios escusos, estando envolvido 
desde com venda de escravos a bordéis 
e entorpecentes mágicos e etc.

5 - Tié Aço Sedento de Sangue ainda é vir-
gem, por isso é imune ao canto das sérias

Usando em aventuras

Capitão Tié está contratando aven-
tureiros para explorar uma ilha e en-
contrar um corpo na única caverna do 
local.  O morto contém um mapa que 
leva a um forte, onde ele espera encon-
trar um pirata.

Os aventureiros devem escoltar um 
engenheiro naval de renome, ele dei-
xa escapar que vai construir a maior 
navio de combate do mundo, capaz de 
afundar	uma	frota	sozinho.	No	final	da	
escolta se descobre que o contratante é 
simplesmente o maior caçador de pira-
tas de todos os tempos.

O capitão  está convocando marujos para 
uma excursão a uma ilha remota, os can-
didatos devem se mostrar corteses, justos 
e odiar piratas.

Uma donzela esbarra nos aventureiros e 
pede socorro ela pede que a levem até o 
Capitão  e que seriam muito bem recom-
pensados, mas um grupo de piratas está 
em seu encalço.

Marujos confundem os jogadores com 
piratas, estes são levados ao Capitão 
para receber a sentença de morte. Cabe 
aos jogadores convencer o Capitão que 
não são piratas, caso falhem no último 
instante um homem os salva atestando 
sua veracidade.

O capitão oferece uma recompensa 
para quem trouxer uma erva mágica 
para ele, o problema que essa erva é  
extremamente rara, pois é ingredien-
te de uma poção mágica do amor, e só 
cresce no topo de uma ilha infestada 
por bestas mágicas
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Por Arthur Alvarenga

Selena

 “Juan abriu os olhos estupe-
fato, sua cabeça doía e suas memórias 
estavam turvas. De repente uma voz 
feminina melodiosa chamou por ele e 
suas memórias voltaram. Um combate 
com uma mulher — bela tal qual flor 
e sombria como um túmulo — ressus-
citou das profundezas da memória. Um 
duelo emocionante contra uma mulher 
de beleza ímpar, um combate onde a 
espada de Juan pode pela primeira vez 
em anos mostrar sua real arte! Estava 
empolgado mas sabia que não poderia 
vencer. O aço caiu perante a magia, a 
dama então o derrubou no chão com 
um gesto de mãos e antes de executá-lo 
Juan bradou ‘se você quer ouro leve o 
meu, mas poupe minha vida. As memó-
rias desse confronto foram minhas mais 
preciosas, não me deixe perecer aqui e 
perdê-las!’ disse ele. A moça gentilmen-
te responde: ‘ouro, jóias e especiarias 
são realmente coisas de valor, mas exis-
te algo com valor ainda maior. O ouro 
é precioso, mas vários os tem. Especia-
rias são raras, mas diversas existem por 
aí. O maior dos tesouros é único e acho 
que já consegui’. De súbito a jugular de 
Juan é cortada e começa a jorrar san-
gue. Ele novamente ouve a voz e volta 
a si, seu corpo não mais lhe obedece e 
segue estalando os ossos até encontrar  
a fonte da voz no convés. Lá encontra 

sua antiga inimiga que lhe diz: ‘Bem 
vindo meu tesouro, bem vindo à minha 
tripulação’.”

 Selena teve uma infância amar-
ga, nasceu em uma noite de lua nova do 
ventre de uma mãe doente para os bra-
ços de um pai insano. A vida de Selena 
foi difícil desde a mais tenra infância, 
sem dinheiro pra comer direito ela foi 
obrigada a ajudar os pais trabalhando 
aos seis anos de idade. Sua mãe era al-
coólatra por saudades do mar e seu pai 
espancava a garota em surtos de esqui-
zofrenia. Seus poucos momentos de ale-
gria eram em noites de luar, quando sua 
mãe lhe contava sobre as aventuras que 
vivera no Mar Tenebroso, dos combates 
que vencera, das aventuras que vivera e 
das pessoas que conhecera. Nessas noi-
tes raras sua mãe não bebia e seu pai 
exibia lapsos de sanidade. Um dia algo 
mudou, sua mãe fora reconhecida por 
um mosqueteiro e morta covardemen-
te em frente à garota. O pai da menina 
tentou ajudar, mas era fraco e fora morto 
sem misericórdia pelo mesmo homem. 
A garota chorou e entrou em desespero, 
tentou atacar o homem de mãos nuas, o 
sujeito desviou e arrancou da menina o 
olho esquerdo naquele dia. Ela levou os 
cadáveres dos pais para o mar e chorou 
por quase um dia quando um homem es-
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tranho a ofereceu magia, ele a ofereceu 
uma chance de ter seus pais de volta, 
ter	pessoas	ao	seu	lado	e	não	ficar	mais	
sozinha. Anos de treino incessante se-
guiram dali e a garota se tornou mulher 

sendo conhecida nos sete mares como a 
flor	da	morte,	pois	mesmo	matando	to-
dos os seus adversários ela sorria para 
todos eles, era no navio cemitério que 
controlava	como	a	flor	nos	túmulos.	Co-

nhecida mundialmente por 
acumular como tesouros seus 
inimigos derrotados Selena é 
uma das piratas mais temi-
das dos oceanos. 

Ficha: Caótica, humana, 
maga, necromante, Nível 15. 

Nova Magia

Cárcere do pós vida
Arcana  8                               
Alcance: toque
Duração: Especial

 Essa magia é o pi-
náculo do ato de reanimar 
mortos vivos, um ato próximo 
da ressurreição verdadeira 
mas feito por vias tortas. Ao 
lançar essa magia sobre um 
cadáver recém morto o ne-
cromante  o reanima como 
um tipo aleatório de morto 
vivo mas mantendo a inte-
gralmente as habilidades da 
criatura.Guerreiros anima-
dos dessa forma preservam 
suas técnicas de combate e 
magos animados assim ainda 

Ilustração por 
Júlio Oliveira
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Tabela de Efeitos

1 Role novamente A criatura da rolagem posterior  mantém a consciência dela 
e te odeia

2 Esqueleto A criatura adquire as habilidades especiais de um esqueleto

3 Zumbi A criatura recebe as habilidades especiais de um zumbi

4 Carniçal A criatura recebe as habilidades especiais de um carniçal

5 Sombra A criatura recebe as habilidades especiais de uma sombra

6 Inumano A criatura recebe as habilidades especiais de um inumano

7 Aparição A criatura recebe as habilidades especiais de uma aparição

8 Banshee(se 
homem, role 
novamente)

A criatura recebe as habilidades especiais de uma banshee

9 Vampiro A criatura recebe as habilidades especiais de um vampiro

10 Bodak A criatura recebe as habilidades especiais de um bodack

11 Espectro A criatura recebe as habilidades especiais de um espectro

12 Escolha qual-
quer um

Caso o 12 seja rolado após o 1 o mestre escolhe em seu 
lugar

possuem sua aptidão de conjurar ma-
gias. Pessoas animadas assim mantém 
todas as suas memórias e sentimentos 
originais mas perdem por completo a 
capacidade de trair, mentir ou deso-
bedecer o seu criador. O vínculo é de 
servidão absoluta e não importa a força 
do sentimento ou o poder em vida que o 
prisioneiro tenha tido é impossível se li-

vrar dessa magia. Esta magia porém tem 
um pequeno problema, ao ser conjurada 
o cadáver irá se tornar um dos tipos de 
mortos vivos da tabela a seguir e rece-
berá o efeito listado ao lado da tabela. 
É impossível manter um personagem 
de DV superiores ao nível do mago com 
essa magia.
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Especializações

Por Ramon Dias

Caçador de Piratas

 Seja para vingar entes que-
ridos ou a serviço de uma coroa, o 
caçador de piratas é um indivíduo 
devotado à ordem e a lei. Um mos-
queteiro que dedica sua vida à exter-
minar a escória dos mares, caçando e 
combatendo implacavelmente todo e 
qualquer ato de pirataria.

 Mesmo sendo ordeiro, quando 
se trata de pirataria, caçadores de piratas 
tendem à frieza e impiedade,  há quem 
diga que até cruéis, levando suas ações a 
extremos para erradicar a pirataria

 A partir do 5° o caçador de 
piratas	 poderá	 rastrear	 e	 identificar	
piratas, larápios e foras da lei sendo 
bem sucedido em um Teste de Sabe-
doria. Além disso, receberá um bônus 
de +1 de dano em ataques corpo-a-
-corpo contra esse tipo de inimigo a 
cada 4 níveis.

 No 8° nível o caçador de pi-
ratas torna-se um especialista em 
combate naval recebendo +1 em sua 
base de ataque como também terá sua 
margem de crítico reduzida em 1 sem-
pre que operar canhões contra navios 
piratas. Esse bônus será aprimorado a 
cada 5 níveis.

 No 16° nível sua fama é ta-
manha que atrai seguidores e outros 
navios, formando assim sua própria 
esquadra. O número de navios acom-
panhando-o será igual ao número de 
seguidores determinado pelo carisma. 
Fazendo o sangue dos inimigos gelar, 
os piratas que o confrontarem terão 
sua moral reduzida num valor igual ao 
número de navios em sua esquadra in-
cluindo o seu próprio.
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Especializações

Por Samir Hage Neto

Esgrimista

 Um mosqueteiro treinado 
com o intuito de combater vários ini-
migos com precisão e poder — todos 
ao	mesmo	tempo.	Essa	técnica	refina	
antigas tradições de diversos lugares 
e também está relacionada com caça-
dores de piratas, alcaides e soldados 
de elite à serviço de reis e nações dis-
tintas de Alexandria.

 A partir do 5° nível, o Mos-
queteiro foca seus ataques com sua 
habilidade de controle corporal, leveza 
e agilidade, tornando-se um atacante 
muito difícil de se parar. Suas jogadas 
de ataques com armas de esgrima so-
mam	o	modificador	de	Destreza	ao	in-
vés de Força e seus movimentos ágeis 
lhe conferem +1 de CA. 

 Ao chegar no nível 8°, o Esgri-
mista aguça sua visão muito poderosa. 
Sua percepção aprimora seu bônus de 
CA para +2. Além disso, o esgrimista 
domina a capacidade de controlar duas 
lâminas recebendo metade da penali-
dade para isso (-1/-2) podendo atacar 
inimigos diferentes que estejam adja-
centes a ele.

 No nível 16 o Esgrimista che-
ga ao ponto de conseguir enxergar 
projéteis e detalhes em objetos em 
movimento, podendo esquivar de dis-
paros de armas de fogo se bem suce-
dido em uma JP+DES. Seu bônus de 
CA torna-se +3,  ele deixa de rece-
ber penalidades por  empunhar duas 
armas e seus acertos críticos atingem 
outro inimigo adjacente.
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Especializações

Por Arthur Alvarenga

Mago/Maga Galante

 “Meio dia. Dois homens se en-
contraram. Como de praxe, resolveriam 
suas diferenças em um duelo. Entretan-
to, havia algo estranho naquele emba-
te: enquanto um dos homens portava 
em mãos uma rapiera o outro apenas a 
singela flor de uma roseira. Todos que 
presenciaram o duelo o julgaram lou-
co no primeiro instante, mas a verdade 
não poderia estar mais distante. Em 
um passe de mágica o duelo terminou! 
Não sem antes brilhar uma rosa de 
chamas que a todos encantou. Antes de 
ir o vencedor se pôs a declarar:  ‘pelas 
damas dessa cidade a flor se dispôs a 
brilhar’. Tal brilho nos olhos do povo foi 
guardado como diamante, assim como 
sempre é lembrada a ação de um mago 
galante”

Pré-requisitos: Mago, nível 5, Caris-
ma 14.

 Um mago galante é diferente 
de outros magos desde o início da car-
reira. Enquanto os outros se concen-
tram em obter poder, o mago galante 
busca a beleza! Enquanto outros que-
rem praticidade o mago galante quer 
chamar atenção! Segundo os outros 
magos, os galantes são apenas párias 
querendo chamar a atenção, mas aque-
les que estão próximos sabem a ver-

dade: magos galantes apenas querem 
que os outros vejam na magia e ,por 
que não, no mundo a mesma beleza 
que eles vêem. Para os outros a magia 
é uma ferramenta ou uma forma de ob-
ter poder, para galantes a magia é uma 
forma de se expressar, de se marcar 
no mundo e por que não de cativar as 
pessoas? Deixando por aí um rastro de 
destruição e corações apaixonados ga-
lantes seguem em frente aproveitando 
o presente sem se perder no futuro.

 No quinto nível o mago galan-
te aprende dois galanteios. Ele poderá, 
uma vez por dia, incrementar um ga-
lanteio à uma magia lançada.

 No oitavo nível o mago galan-
te aprende a usar mais 2 galanteios. A 
partir de agora torna-se possível apli-
car galanteios às magias conjuradas 
três vezes ao dia.

 No décimo sexto nível o mago 
galante recebe +2 pontos permanen-
tes em Carisma e poderá preparar ma-
gias com um ou mais galanteios arma-
zenados. Magia devem ser preparadas 
como de um círculo acima para cada 
galanteio adicional imbuído.
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Lista de galanteios

Sedutor: uma magia sedutora faz com 
que as pessoas afetadas pela magia ou 
que a observarem, caso possuam orien-
tação sexual compatível com o gênero 
do conjurador, devem realizar uma JP 
(SAB).	Em	caso	de	falha	ficará	apaixo-
nado pelo personagem. Caso esse ga-
lenteio seja usado na magia enfeitiçar 
pessoas, a JP receberá uma penalidade 
de -1 para cada 2 pontos de carisma 
acima de 10 do conjurador.

Espalhafatoso: uma magia espalha-
fatosa ocupa o dobro de sua área co-
mum, ou percorre o dobro da distân-
cia. Magias espalhafatosas causam -1 
de penalidade em JP (DES) para cada 
2 pontos de carisma que o mago possui 
acima de 10

Assinatura: a magia deixa uma assi-
natura no alvo. O alvo deve fazer uma 
jp	de	sabedoria	para	não	ficar	abala-
do. Em caso de falha na jp o alvo faz 
uma jp de const,em caso de falha a 
marca é permanente.

Arriscada: uma magia arriscada pas-
sa a exigir do mago uma jogada de ata-
que contra o alvo para que seja bem 
sucedida. Em caso de falha a magia 
explode afetando seu conjurador. Em 
caso de acerto os danos são rolados 
como um dado de categoria acima. 
2d8>d12>d10>d8>d6>d4>d3
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Mini Cenários

Por Alexandre Lima

Ilha dos Lagartos-de-Pedra

 A Ilha dos Lagartos-de-Pedra 
é um mini cenário para Thordezilhas. 
A intenção não é entregar um local 
pronto e detalhado, mas ideias com 
pontas soltas e alguns ganchos para 
o mestre aproveitar e criar suas pró-
prias aventuras e encontros. Assim, a 
ilha pode ser visitada várias vezes pelo 
mesmo grupo em aventuras distintas.

A Ilha

 Um pedaço de pedra esqueci-
do por Mitra, infestado por monstros e 
com um farol abandonado pela coroa. 
Para muitos lusitanos, a Ilha dos La-
gartos-de-Pedra é algo a se manter dis-
tância. Também conhecida como Ilha 
dos Basiliscos, talvez seja o lugar mais 
perigoso do mundo. Trata-se de uma 
pequena ilha rochosa, escarpada, sem 
praias e de difícil acesso, cercada por 
rochas e corais que tornam qualquer 
aproximação perigosa, localizada a 30 
km do litoral de Lusitan.

 Recebeu este nome porque é 
habitada quase que exclusivamente 
por uma espécie de basiliscos que caça 
na água, conhecida pelo populacho de 
Lusitan como lagartos-de-pedra. O pe-

rigo para a população lusitana, no en-
tanto, é mínimo, pois as criaturas não 
se afastam da ilha e o acesso ao local é 
controlado pela coroa.

 Dada a sua localização, há 
cerca de um século a marinha de Lu-
sitan construiu um farol ali, cuja ma-
nutenção era realizada por faroleiros 
que residiam no local. Contudo, alguns 
anos depois o farol foi desativado sem 
aviso, o que gerou todo o tipo de boato 
por parte da população. O farol perma-
nece desabitado até hoje.

A Mata da Ilha

 A mata fechada torna o des-
locamento bem difícil por certas par-
tes da ilha, impondo -2 sobre a movi-
mentação do grupo e 30% de chance 
de se perderem.

 Além disso, estátuas cobertas 
pela vegetação podem ser encontradas 
em	alguns	pontos,	 denunciando	o	fim	
trágico de outros aventureiros que vie-
ram explorar antes do grupo.

 As plantas escondem fossos e 
cavernas de tamanhos variados, alguns 
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transformados em tocas pelos lagartos-
-de-pedra. Outros funcionam como ar-
madilhas naturais, com potencial para 
ferir aventureiros incautos que porven-
tura caiam neles, causando tipicamente 
entre 1d6 e 3d6 de dano, dependendo 
da profundidade. As pedras, muitas ve-
zes	afi	adas,	causam	dano	adicional,	tipi-
camente 1d4 ou 2d4.

 Os basiliscos nadadores infes-
tam essas matas e há 30% de 
chance de encontro com 1d6 
deles por dia. Suas estatísticas 

estão abaixo.

O Farol

 O farol foi abandonado há mui-
to tempo. Está coberto por trepadeiras 
e	 infi	ltrações,	mas	 a	 estrutura	 está	 em	
bom estado. Consiste em uma torre com 
três andares, contendo armazém, habi-
tação do faroleiro e sua família, e o local 
onde a fogueira era acesa.

Rumores

Muitas histórias sobre a ilha são con-
tadas pelos lusitanos que moram na 
região e algumas delas podem mo-
tivar um grupo de aventureiros a se 
tentar a sorte ali. O mestre decide o 

que é verdade e o que é mentira. Role 
1d12 para determinar um boato que 
os aventureiros ouvirão quando in-
teragirem com algum nativo a res-
peito da ilha:

Ilustração por 
Yuri Domingos
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1. Os basiliscos foram levados até a 
ilha por piratas, para proteger um te-
souro escondido.

2. Uma caverna contém inscrições an-
tigas talhadas nas pedras.

3. O lendário capitão Lawson Sutter nau-
fragou perto da ilha com seu tesouro.

4. Um marujo bêbado jura que viu al-
guém — ou alguma coisa — andando 
pelo farol abandonado.

5. Um faroleiro e sua família foram pe-
gos pelos basiliscos. Seus corpos petri-
ficados	adornam	o	farol	até	hoje.

6. Os basiliscos nadadores são o resul-
tado das experiências de um mago lou-
co e seu grimório está em algum lugar 
da ilha.

7. Inimigos da coroa de Lusitan foram 
condenados ao degredo na ilha e mor-
reram lá.

8. Luzes estranhas na ilha foram vistas 
do continente.

9. O mercador Athos paga bem por 
olhos de basiliscos. Ele voltará ao po-
voado em duas semanas...

10. O farol foi abandonado após algum 
tipo de ritual ter sido realizado ali.

11. O farol é assombrado.

12. Se a fogueira no topo do farol for 
acesa novamente, o kraken virá e des-
truirá todo o litoral de Lusitan.

Ideias e Sugestões de Rncon-
tros ao Chegar na Ilha

 Muitos perigos cercam a ilha e 
apenas aproximar-se dela já pode cus-
tar a vida de um marujo. Obviamen-
te, dada a constituição da ilha e seus 
arredores, a aproximação só pode ser 
feita por bote. Seguem 1d6 ideias de 
situações para quando os aventureiros 
estiverem perto das pedras.

1. Basiliscos nadam até o bote, pe-
trificando	os	aventureiros	e	virando	a	
embarcação.

2. É necessário escalar para sair da 
água, mas as pedras e corais são muito 
afiados,	causando	2d4	de	dano	a	quem	
escorregar, além do dano pela queda.

3. Uma patrulha da marinha lusitana 
passa no momento em que os aventu-
reiros se aproximam da ilha e solicitam 
a autorização da coroa.

4. Em determinadas noites, as almas 
daqueles que morreram na ilha podem 
ser vistas caminhando sobre as águas 
do mar, tentando retornar ao continente.

5. Destroços de um navio se agarram 
às rochas. O que há lá dentro?

6. Muitas ossadas estão presas nas 
pedras submersas. Nem todas são 
humanas.
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Ideias e Sugestões para Encon-
tros na Mata

 Os aventureiros correm mui-
tos riscos além de encontros com os 
lagartos-de-pedra. Abaixo estão 1d6 
idéias de situações e perigos que um 
grupo de exploradores pode encontrar.

1. Os suprimentos dos aventureiros 
(ou talvez algumas especiarias) caem 
no fundo de uma caverna. Ali vivem 
3d6 basiliscos. Os aventureiros 
precisam passar por eles para re-
cuperar seu equipamento.

2. Dentro da mata há um lago de 
águas transparentes. Um amu-
leto no fundo chama a atenção. 
O amuleto é amaldiçoado e, 
se tocado, transformará toda 
a água ao seu redor em uma 
substância viscosa O que 
inclui cantis e garra-
fas carregados pelos 
aventureiros às mar-
gens), que impedirá 
que o aventureiro 
nade de volta à su-
perfície.

3. Uma criatura hu-
manóide sai de um 
lago encontrado na 
mata e ataca uma das 
mulheres do grupo, le-
vando-a consigo para as 
profundezas.

4. Há uma entidade que conhece todas 
as ervas que existem ali e suas proprie-
dades. Ela pode tanto ajudar o grupo, 
quanto tentar expulsá-lo da ilha, as-
sustando e pregando peças, caso os 
aventureiros não peçam permissão an-
tes de adentrar a mata.

1. Os suprimentos dos aventureiros 
(ou talvez algumas especiarias) caem 
no fundo de uma caverna. Ali vivem 
3d6 basiliscos. Os aventureiros 
precisam passar por eles para re-
cuperar seu equipamento.

2. Dentro da mata há um lago de 
águas transparentes. Um amu-
leto no fundo chama a atenção. 
O amuleto é amaldiçoado e, 
se tocado, transformará toda 
a água ao seu redor em uma 
substância viscosa O que 
inclui cantis e garra-
fas carregados pelos 
aventureiros às mar-

3. Uma criatura hu-
manóide sai de um 
lago encontrado na 
mata e ataca uma das 
mulheres do grupo, le-
vando-a consigo para as 

Ilustração por 
Yuri Domingos
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5. Os aventureiros encontram um ce-
mitério clandestino. Uma das lápides 
mais novas tem o nome de um dos 
aventureiros.

6.	Uma	das	vítimas	petrifi	cadas	dos	la-
gartos-de-pedra é um NPC que o grupo 
não encontra há muito tempo.

Por Que o Farol Foi Desativado? 

O farol pode ter sido abandonado por 
uma única razão ou por uma combina-
ção de motivos. Role 1d6.

1. Sob o farol dorme uma criatura 
poderosa.

2. Os basiliscos transmitem uma pes-
te mortal.

3. Algo na ilha distorce o tempo. Cada 
dia passado ali equivale a um ano no 
resto do mundo.

4. A ilha é na verdade um ser vivo.

5. A ilha está afundando. Um feitiço lan-
çado há anos é a única coisa que a impede 
de submergir completamente.

6. Existe um veio de cristal verde e 
brilhante	debaixo	do	 farol.	Quem	fi	ca	
muito tempo nas proximidades, morre.

Basilisco Nadador

Basilisco Nadador (lagarto de 
pedra)
Encontros 1d6
Prêmios 30%
XP 665
Movimento 6m | N 12m
Moral 9

FORÇA 16
DESTREZA 10
CONSTITUIÇÃO 15
INTELIGÊNCIA 10
SABEDORIA 3
CARISMA 9

CA 15
JP 15
DV 6 (42/60)
ATAQ 1 mordida +6 (1d8+3)

Habilidades Especiais

Olhar Petrifi cante: uma criatura 
que olha nos olhos do basilisco é per-
manentemente	petrifi	cada.	Para	evitar	

essa	 petrifi	cação	 é	 necessário	 uma	
jogada	 de	 proteção	 modifi	cada	 pela	
Constituição.

Anfíbio: Um basilisco anfíbio pode 
respirar na água por até 15 horas e em 
terra por até 30 horas. Caso a criatura 
falhe em voltar para a superfície ela 
estará sujeita às regras de afogamento. 
Caso extrapole seu tempo em terra per-
derá 1d4 pontos de Constituição a cada 
hora subsequente, morrendo de desi-
dratação caso este atributo seja zerado.

Elemento Surpresa: Pode usar fur-
tividade na água para surpreender ini-
migos como um ladrão de 6º  nível.
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Mini Cenários

Por Felipe Faria

Cassino Aurora

 Muitos cidadãos ribeirinhos 
são frequentemente surpreendidos 
pela sua visão: três veleiros, acompa-
nhados por balsas largas, decorados 
com velas extravagantes em vermelho 
e dourado. O Cassino Aurora chegou! 

 O Cassino Aurora é o maior 
estabelecimento comercial do rio Reno, 
vagando suas águas e instalando-se às 
margens de cidades portuárias de Nova 
Camelot à Marselha, entregando dias de 
diversão, entretenimento e oportunida-
des... desde que a sorte esteja com você.

 Sua aparência é incomum: o 
cassino	 fi	ca	 na	 água,	 e	 suas	 atrações	
são divididas em quatro estruturas 
montadas em balsas enormes, cober-
tas por tendas coloridas e ligadas por 
pontes. Tudo isso é prontamente mon-
tado por sua equipe em dois dias de 
trabalho. Os visitantes podem acessar 
o Cassino Aurora através de viagens 
de barco pelo custo de uma moeda, e 
lhes são ofertados um sem-número de 
atrações: jogos de azar, música, bebi-
das exóticas, mulheres, rapazes e a fa-
migerada Casa dos Ossos Quebrados, 
onde qualquer pessoa pode testar sua 
força e habilidade em combates mano 
a mano em troca de ouro e glória. Mui-

tas são as alegrias que o cassino traz, 
mas também há perigo.

 O lugar é administrado por 
três empreendedores, Brione, Tullius 
e Naveen, e serve de fachada para 
seus negócios escusos: agiotagem, ex-
torsão,	 tráfi	co	de	infl	uência	e	contra-
bando de Especiarias. O cassino ser-
ve de ponto de encontro para pessoas 
interessadas em produtos e serviços  
não ser acessíveis por meios legais. 
Sabendo a quem procurar, é possível 
encontrar alguém oferecendo ou pre-
cisando de algum “serviço” assim. 
Tudo com muita discrição. Graças a 
esse	perfi	l,	muitos	magos	procuram	o	
Aurora para tentar obter algo de seu 
interesse, sem chamar muita atenção.

 Normalmente o Cassino Aurora 
fi	ca	por	volta	de	duas	semanas	parado	
em um local antes de recolher suas ten-
das e caibros e levantar âncoras para 
outro destino. Ele faz um movimento de 
vai	e	vem	pelo	rio	Reno	e	seus	afl	uen-
tes, espalhando o glamour das noites de 
luxo, ostentação e miséria.
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Atrações 
 
 Os frequentadores podem 
usufruir das atrações disponíveis nas 
quatro tendas armadas nas balsas. 
Eles devem transitar de um ambiente 
para outro pelas pontes de madeira que 
unem as estruturas.

 A tenda amarela é o bar do 
cassino. Um local para bebidas de 
qualidade, música divertida e é onde 
as musas apresentam o melhor show de 
dança dos sete mares!

 Os jogos de 
azar	 fi	cam	 na	 ten-
da vermelha, onde 
os jogadores podem 
aproveitar jogos de 
cartas, dados, role-
tas e outros. Há vin-
te mesas e um posto 
para	trocar	as	fi	chas	
por dinheiro, ou vi-
ce-versa.

 A tenda pre-
ta, também conheci-
da como a Casa dos 
Ossos Quebrados, 
traz uma das mais 
populares atrações 
do Cassino Aurora: 
uma arena de cinco 
metros quadrados 
onde duas pessoas 
lutam em combate 
armado cercada por 
uma pequena arqui-
bancada. As apostas 
fazem as moedas 
fl	uirem	como	água.

Ilustração por 
Felipe Faria
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 Se a pessoa tiver dinheiro para 
gastar, pode ter uma noite luxuosa na 
tenda púrpura, onde suas paredes de 
seda escondem o serviço de prostituição.

 O Cassino Aurora procu-
ra servir a todos os gostos, exceto os 
mais puritanos.

Boatos

1- Um dos sócios seria um sereiano dis-
farçado, reunindo informações do povo 
da superfície através de conversas casu-
ais entre os frequentadores.

2- Brione é uma feiticeira que se inte-
ressa na aquisição e venda de especia-
rias e segredos arcanos.

3- As lutas na Casa dos Ossos Quebrados 
são combinadas, por causa das manipula-
ções do mercado de apostas.

4- A Igreja está de olho nas atividades 
do cassino.

5- O Cassino Aurora precisa estar em 
movimento porque é amaldiçoado

6 - Muitos funcionários do Cassino são 
escravos pagando suas dívidas 

Usando o Cassino Aurora em 
uma aventura 

1 - Os personagens contraíram uma 
dívida de jogo e os administradores 
exigem um “serviço” como forma de 
pagamento.

2 - Um amigo dos personagens pede 
proteção aos mesmos contra os cobra-
dores do cassino.

3 - Um dos personagens é confundido 
com um jogador trapaceiro que devia 
muito ao cassino.

4 - Os administradores estão muito in-
teressados em um item na posse dos 
personagens.

5 - Os governantes de uma cidade sus-
peitam da presença de um mago pro-
curado no cassino, e pedem aos aven-
tureiros que investiguem sua ligação 
com o estabelecimento .

6 - A representante da igreja contrata 
os aventureiros para espionar o Cassi-
no Aurora e reunir provas de suas ati-
vidades ilegais.
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Aventuras

Por Samir Hage Neto e Bruna Pezuto

Jornada no Labirinto do Mar Tenebroso

 Depois de navegar por um 
bom tempo seguindo para o norte, saí-
dos de qualquer porto do Novo Mundo, 
os aventureiros ouvirão de marujos so-
bre o destino derradeiro. Um marinhei-
ro pequeno de cabelos grisalhos e uma 
face sisuda, de quem teve uma vida ár-
dua, indicou que os aventureiros deve-
riam ir para o navio restaurante Brulée 
se quisessem abastecer suprimentos. É 
de conhecimento comum que existem 
alguns restaurantes que navegam pelos 
mares e um deles é o Brulée  — um 
dos melhores restaurantes que existem 
nas colônias. Embora seu endereço 
não	seja	fixo,	é	possível	pagar	um	guia	
em cidades portuárias por um preço 
básico de cinco moedas de prata. 

 Não demora muito para che-
gar, de qualquer cidade. Contudo, sua 
localidade bizarra não atrapalha seus 
clientes de apreciar a sua culinária 
espetacular. Os clientes que comem a 
comida do Brulée têm sua saúde revi-
gorada contanto que não tenham feri-
mentos graves. É um excelente lugar e 
a refeição custa duas moedas de ouro 
por pessoa. 

O Navio Restaurante

 Os aventureiros demorarão 
um dia para chegar em Brulée graças 
ao mar revolto. Quando a embarcação 
se aproxima do navio restaurante, os 
jogadores podem reparar que há mui-
tas pessoas diferentes andando pelo 
estabelecimento, incluindo até mes-
mo alguns soldados de Reinos dis-
tintos e pessoas com rostos ou corpos 
peculiares, além de até raças inusita-
das. A embarcação é presa ao navio 
utilizando um sistema de cordas para 
que os navios não se percam em caso 
de o mar estar agitado — o que não é 
o tipo de situação, pois diferentemen-
te do dia anterior as águas estavam 
quietas até demais. 

 O capitão Hone, um homem 
alto com uma barba negra bem cuidada 
e que vai até o começo do peito, recebe 
os aventureiros. Ele tem uma estranha 
mania de repetir a última palavra de 
todas as suas frases, baixinho. O ho-
mem não é um cozinheiro, mas sim o 
responsável por manter a embarcação 
navegando e especialista em náutica, 
portanto nada que envolva navios pas-
sa despercebido por ele, sendo impos-
sível de blefar sobre o assunto.
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 A tripulação é toda focada no 
seu serviço. Os cozinheiros são fecha-
dos em seu ambiente de trabalho e os 
ingredientes, coletados no estoque pe-
los garçons, são transportados rapida-
mente, não dando oportunidade fácil de 
qualquer um entrar na cozinha. Mesmo 
com essa reclusão dos cozinheiros, os 
garçons são de uma imensa simpatia, 
conversando com qualquer um que 
queira fazer um pedido ou interagir com 
eles. São três homens e duas mulheres 
trabalhando como garçons.

 Os marinheiros ajudam os 
aventureiros a embarcar no navio res-
taurante. Um deles, o homem que os 
recebe, é um jovem alto e robusto de 
cabelos encaracolados e loiros de nome 
Johan. Ele explica como o restaurante 
funciona e os horários de serviço, além 
de citar estarem indo para o Sul dessa 
vez. Um dos aventureiros pode vir a no-
tar um homem sentado perto de umas 
amuradas, com uma garrafa de rum 
numa mão e um pedaço de papel longo 
na outra. Caso um dos aventureiros se 
aproxime, o homem pronuncia “A gru-
ta... A gruta apareceu...” e em seguida 
volta aos seus devaneios ébrios. Se os 
jogadores resolverem questionar Johan 
sobre o homem ele irá explicar que o 
mesmo apareceu em uma pequena em-
barcação pedindo por comida logo que 
eles chegaram naquela região. Ele dis-
se ter sido vítima de alguma criatura e 
que, devido ao ataque, sua embarcação 
fora afundada restando apenas ele vivo. 

 Em decorrência da conversa 
com o homem decrépito, os aventu-
reiros podem perguntar para Johan e 
para a tripulação sobre essa tal gruta e 
todos vão poder falar apenas o básico, 
que é uma lenda das ilhas próximas 
que uma caverna emergiu das profun-
dezas do oceano e guarda algum tesou-
ro em suas profundezas, mas também 
prende uma criatura maligna que se 
alimenta de viajantes intrépidos. Caso 
a tripulação decida conversar com o 
capitão sobre isso, ele será um pouco 
mais complicado de retirar informa-
ção. O jogador que estiver conversan-
do com ele deve rolar Carisma, com-
petindo com uma rolagem de Carisma 
que o Mestre irá realizar. Se o jogador 
vence, o Capitão irá relatar que uma 
vez, durante a madrugada, enquanto o 
navio apenas boiava numa noite sem 
vento, ele avistou uma pequena ilha 
de areia cercando uma forma rochosa 
azulada. Ele desceu da embarcação e 
foi até a boca da caverna para obser-
var o seu interior, mas não viu nada 
na escuridão que o cercava. Para ele, 
era como se a caverna tentasse sugá-
-lo e sumir com ele, como se fosse um 
ser vivo. Os jogadores podem fazer 
um paralelo importante em algo que 
o capitão cita em uma de suas falas: 
“Foi a única vez que eu cheguei perto 
o	suficiente...

 Mas todos os dias que eu 
acordei durante a madrugada e saí 
para tomar um ar, acabei vendo a gru-
ta não tão perto do navio, mas tam-
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bém não tão longe, sempre no mesmo 
lugar...”. O capitão pode acrescentar 
que	nunca	viu	a	gruta	de	dia	e	ficou	
muito curioso a respeito disso até ten-
tar ver o que tinha dentro da caverna. 

 Os aventureiros podem decidir 
ou não prosseguir com a investigação e 
passar o resto do dia no navio restau-
rante para comprovar os relatos do Ca-
pitão Hone. Se o dia se passar enquan-
to os jogadores estiverem no próprio 
navio,	 eles	 passam	 de	 forma	 pacífica	
e sem risco algum, assistindo de lon-
ge algumas pessoas entrarem no navio 
restaurante e causarem algum tumulto 
no lugar. Caso estejam no restaurante 
como clientes comendo uma refeição, 
presenciarão a confusão realizada por 
alguns bandidos que querem levar as 
finanças	do	Brulée.	Em	ambos	os	caso	
, é decisão dos jogadores se intrometer 
ou	não.	Se	intervirem,	use	as	ficha	dos	
piratas a seguir.

Pirata

(médio e caótico)

Encontros 2d12

FOR 14 DES 12 CON 10 INT 10 SAB 
12 CAR 8
CA 15 JP 16 MV 9 M 6 XP 25 P 
100%
DV 1 (5/8)
ATQ
1 rapiera + 3 (1d8+2) 
1 pistola +2 (2d6)

 De alguma forma, se os aven-
tureiros passarem o dia na embarca-
ção logo de noite perceberão a ilha da 
tal caverna emergindo das águas do 
mar no momento em que o navio re-
colheu as velas. A estranha sensação 
de estarem sendo observados englo-
ba os aventureiros e o mar deixa sua 
agitação	 rotineira	 para	 ficar	 parado,	
quase como um lago. O homem decré-
pito que comentou sobre a gruta parou 
finalmente	de	murmurar.	Caso	olhem	
para o homem, os jogadores notam 
que a expressão cheia de delírio que 
ele possuía agora tinha desaparecido 
para dar lugar a um olhar preocupa-
do e lúcido. Ele faz menção a algo, 
olhando para o mar, na direção da-
quela ilhota. O homem diz: “Ele vos 
aguarda no fundo da caverna, após os 
testes de valor, quando verão se real-
mente merecem viver...” e em segui-
da, o homem se joga ao mar. 

 Os aventureiros podem tentar 
pegá-lo, mas de qualquer forma, se ele 
não se jogar no mar e desaparecer, será 
descoberto que ele estava sendo con-
trolado por uma espécie de vida mari-
nha anexada à sua nuca e quando ela 
se viu em perigo, soltou o homem que 
por causa da dependência e o choque, 
entra em coma. Um clérigo pode esta-
bilizar o homem para que ele não ve-
nha a morrer, mas ele terá que ser bem 
sucedido em um teste de sabedoria. Se 
o homem acordar, o que é previsível 
após o tratamento, ele dirá que foi du-
rante uma viagem com seus tripulan-
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tes que uma criatura o possuiu e lhe 
controlou	para	dar	fim	ao	seu	próprio	
navio.	Ele	fica	atônito	com	a	realidade	
e decide permanecer no navio restau-
rante Brulée.

A CAVERNA

 Agora, caso os aventureiros 
decidem entrar na caverna e explorar, 
eles podem pedir para o homem ajudá-
-los e precisam convencê-lo de que não 
é uma missão suicida. Entrando pela 
passagem escura e assustadora tendo 
apenas a luz da lua para se orientar, 
os aventureiros sentem uma presença 
assustadora que parece engoli-los an-
tes mesmo de entrarem. É necessário 
passar em uma Jogada de Proteção mo-
dificada	 por	 Sabedoria	 para	 não	 ficar	
amedrontado e ter coragem de entrar 
na caverna.

 Do lado de dentro não há luz 
alguma, como se a luz da lua fosse 
banida dali de dentro, mas tochas e 
magia funcionam normalmente. O som 
de gotas d’água caindo sobre a rocha 
frequentemente é algo perturbador en-
quanto nenhum outro barulho é feito. 
Tudo parece silencioso pelos primei-
ros minutos de caminhada na íngreme 
descida. Os jogadores, em certo ponto, 
precisam realizar um Teste de Força — 
ou escalar caso hajam ladrões — para 
conseguir descer em segurança. Em 
caso de falha, eles terão uma queda de 
cerca de 8 metros — uma Jogada de 
Proteção	 modificada	 por	 Destreza	 re-

duz o dano pela metade. Ao descerem, 
com	ou	sem	danos,	finalmente	atingem	
uma parte plana. 

 O Narrador deve desenrolar 
uma curta pausa para os jogadores se 
prepararem	para	os	desafios,	pois	logo	
que eles andam, se deparam com um 
portão com faces esculpidas, com tra-
ços demoníacos como presas alonga-
das e chifres sobressalentes. De cada 
lado do portão, há um recipiente vazio 
com manchas antigas e secas de san-
gue, narinas mais sensíveis irão de-
tectar facilmente esse cheiro. Há uma 
inscrição em cima do portão, escrito 
no idioma antigo, mas é possível com-
preender usando a magia ler idiomas 
ou interpretar o funcionamento místi-
co e ritualístico da porta por meio da 
Vantagem Nacional de Marselha. 

“Aquele que almeja entrar na Gruta dos 
Afogados deve, primeiramente, ceder 
aos Divinos um pouco de si… O néctar 
vermelho deve preencher as duas peque-
nas vasilhas de oferenda.”

 A pedra cinzenta que forma 
aquelas paredes jazia coberta de mus-
go e com um odor forte de natureza, 
tornando fácil de encontrar algumas 
substâncias úteis ou até mesmo comi-
da se explorar um pouco. Fora dos por-
tões, não há risco algum ou presença, 
apenas animais menores como ratos e 
aranhas, ou até mesmo coelhos. E por 
último, os jogadores encontram um es-
paço para levantar fogueira, já com le-
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nha completamente queimada e cinzas 
espalhadas pelo chão de pedregulho, 
mas o que tornava aquele trecho do 
chão útil para demarcar acampamento.

 Para solucionar o enigma, os 
jogadores podem ser bem honestos e 
darem seu próprio sangue, mas caso 
eles decidam explorar essa opção, o 
grupo pode caçar um rato ou um coelho, 
talvez os dois, para encher as vasilhas e 
abrir o primeiro portão. Não é uma tare-
fa complicada, mas pede que os aven-
tureiros pensem bem no que vão fazer 
para ir à próxima sala. Caso algum dos 
jogadores tenha feito o sacrifício, ele ou 
ela perderá 10 PV no ato. 

 A sala está aberta agora e os 
jogadores conseguem enxergar um 
hall abafado e ao mesmo tempo frio. 
Analisando as paredes irregulares, 
é possível notar falhas pequenas que 
vão até o teto bem alto e que dá para 
sentir correntes de ar trafegando por 
ali. Havia também algumas superfícies 
diferentes, com ranhuras que desenha-
vam quadrados, no senso comum, eram 
como tampas, mas sem nenhuma su-
perfície que desse para puxá-las. Algo 
importante de se notar é que várias 
armas	antigas	e	estranhamente	afiadas	
estavam largadas por todo o cômodo e 
estavam enferrujados na parte metáli-
ca, mas ainda assim sem prejudicar o 
fio	bizarro	que	possuíam.	

 Do lado oposto ao que estão, 
os aventureiros conseguem ver um 

portão do mesmo tamanho do qual eles 
acabaram de passar e é distinguível 
uma espécie de parte afundada, onde 
entraria um encaixe. No centro do sa-
lão há um pilar com tochas apagadas, 
mas que irão se acender logo que al-
gum dos aventureiros se aproxime da 
área central. Há inscrições na base 
da pilastra, estas que foram feitas de 
maneira rudimentar usando um objeto 
afiado,	força	e	alguma	técnica.

“Para aqueles que entraram neste 
cômodo, irão ser testados mais uma 
vez, mas agora de frente para uma 
avaliação de suas capacidades bási-
cas de combate. Os mortos dessa sala 
estão ansiando companhia há cente-
nas de anos… Entreguem seu sangue 
para as imortais laminas desta sala. 
Quando o último dos guardiões cair, 
o resto do enigma surgirá”

 Quando os aventureiros ter-
minarem de ler esta mensagem, a dura 
realidade irá chocá-los. O portão vai se 
fechar muito rapidamente, os prenden-
do ali. Prestando atenção, há sangue 
seco espalhado pelo chão e marcas de 
combate, ranhuras e falhas na parede. 
Para quem tinha analisado a parede, 
era perceptível que algo de errado iria 
acontecer com as estranhas tampas ao 
redor dos aventureiros. Quando elas 
abriram, o pútrido cheiro de cadáveres 
inundou as narinas dos aventureiros e 
corpos que eram uma mescla de carne 
podre e ossos espectralmente brancos 
saíram daqueles espaços recém aber-
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tos. Eles não trajavam nada e foram 
direto para as armas antigas abando-
nadas pela sala.

Esqueletos (10)

M 12 MV 6 
CA 13 JP 18 DV 1 (5/8) XP 25

ATQ
1	florete+1	(1d6+1)
2 garras+1 (1d4+1)

 Quando o último dos esqueletos 
for derrotado, o grupo irá perceber que 
as armas desaparecerão por completo, 
virando farelo de ferrugem. O mesmo 
acontecerá com os ossos espalhados pela 
sala.	E	por	fim,	uma	última	mensagem	
será escrita magicamente onde tinha ter-
minado.

“Agora que os guardiões caíram, vocês 
podem seguir para o próximo salão… 
Porém, para que a porta se abra, é pre-
ciso solucionar um enigma muito sim-
ples: ‘Ergue-se em direção do céu e tem 
o objetivo de manter-se imponente, o 
principal que mantém as estruturas’… 
E então saberá como abrir a porta…”

 Caso os jogadores adivinhem 
que se trata do pilar no meio, onde a ins-
crição apareceu, eles deverão tentar o 
possível para abrir a porta, sendo que o 
único jeito plausível de fazê-lo é quebran-
do a estrutura e achando uma runa que 
encaixa no portão para a próxima sala.

 Quando os jogadores chegam 
perto desse portão liso, sem escrituras 
ou algo do gênero, é possível escutar 
o barulho das ondas quebrando em 
alguma superfície. A runa se encaixa 
perfeitamente e se divide junto com as 
placas de pedra muito grossas, escan-
carando-se para fora, revelando que a 
passagem dava em um corredor mal 
iluminado, quase sem luz alguma, com 
exceção daquelas que vinham de trás. 
Ao andar desavisado, o pobre coitado 
cairá em um vão que dá direto para a 
água	 que	 fica	 pouco	 abaixo,	mas	 que	
infelizmente está repleta de piranhas 
e peixes perigosos, fora venenosos. O 
vão tem cinco metros de comprimento 
por quatro de largura, que coinciden-
temente é a largura do corredor. Há ra-
nhuras	fundas	o	suficiente	nas	paredes	
para que os aventureiros atravessem, 
mas são difíceis de notar e podem fa-
cilmente	 ser	 danificadas,	 derrubando	
quem tentar se aventurar por ali.

 Chegando na próxima parte, os 
aventureiros devem rolar uma jogada 
de	 proteção	 modificada	 por	 destreza,	
pois a área é inclinada propositalmen-
te, ainda que seja possível se segurar 
nas paredes. Caso falhe, disparará uma 
placa de pressão que irá liberar um 
compartimento acima da parte em que 
está inclinada e a armadilha jogará os 
afetados para dentro do poço infestado 
de predadores. 
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 Após os obstáculos, os jogado-
res que se mantiverem na plataforma 
perceberão um degrau após a plata-
forma que dá direto em uma superfí-
cie	fixa	que	consegue	ser	testada	com	
uma simples pedra arremessada con-
tra a sua superfície. Um ladrão poderá 
tentar detectar a última armadilha do 
corredor que dispara uma chuva de 
dardos caso pisem nas três placas de 
pressão alinhadas bem no meio do cor-
redor, onde são quase imperceptíveis.

 São exatamente 30 dardos dis-
parados de canos espalhados no fundo 
do corredor, que não dá mais do que 
seis metros de distância. Os disparos 
são feitos com pressão do ar e são bem 
potentes. Os jogadores que estiverem 
no alcance irão rolar uma JP+DES, se 
falhar,	 receberão	dez	flechas	 sofrendo	
10d6 de dano, mas se forem bem su-
cedidos, recebem apenas metade. A 
porta	fica	logo	depois	disso	e	não	tem	
maçaneta. É apenas uma placa de de 
pedra com uma inscrição curta:

“Para abrir, é necessário tocar esta por-
ta com magia”.

 E com uma ação de um Mago 
ou Clérigo ou de alguém utilizando de 
um pedaço da runa recolhida na sala 
anterior, a passagem se abre para uma 
última sala não tão grande como o sa-
lão de outrora, mas recheado de tesou-
ros, moedas de ouro, objetos lindos e 
aparentemente bastante valiosos. 

 Há um esqueleto sentado em 
um trono, vestindo uma roupa muito bo-
nita e bem feita, mas que o tempo fez 
questão de maltratar ao ponto de ha-
ver buracos pela sua extensão. Quando 
qualquer um dos aventureiros tocar no 
tesouro, o esqueleto irá se mover e rir, 
sua voz é espectral e não ecoa, uma vez 
por estar dentro da cabeça dos invaso-
res.

“Chegaram longe para me roubar? Que 
pena, pois agora sofrerão minha ira!”.

 O esqueleto ri histericamen-
te e um tremor assusta todos na sala. 
A pilha de ouro atrás do trono é con-
turbada e uma criatura enorme feita 
de carne e ossos se ergue, observando 
os aventureiros. É um Golem de Car-
ne e Ouro, uma espécie de criatura 
forjada com magia arcana e extensos 
rituais, pois as runas brilhavam em 
sua pele e seus olhos eram um par de 
rubis malformados. Seus dentes eram 
pepitas de ouro pontiagudas mistura-
das com dentes deformados para se 
projetarem como presas. A criatura 
tem quatro metros de altura e pesa 
muito, por causa do tremor que seus 
passos causam conforme ele caminha 
na direção dos jogadores. Os jogado-
res rolam a iniciativa.
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Golem de Ouro

XP 1.660 MV 6m M 12 CA 17 
JP 14 P 100% DV 10+4 (74/104)

ATQ
1 pancada +14 (2d8+7)
1 espada gigante +11 (3d6+7)

Desequilibrar: Devido ao seu peso, o 
golem de ouro pode desequilibrar cria-
turas ao seu redor com uma pisada no 
solo. Criaturas adjacentes devem fazer 
uma	 jogada	 de	 proteção	 modificada	
pela Destreza ou perder o equilíbrio. 

Sopro de gás: a cada 1d6+4 turnos, 
o golem de ouro expele uma nuvem de 
gás tóxico que ocupa uma área de 3 
metros de raio ao seu redor. Criaturas 
nessa área devem fazer uma jogada de 
proteção	modificada	pela	Constituição	
ou perder 1 ponto de Constituição. 

Forjado no fogo: golens de ouro recu-
peram 1 ponto de vida a cada 10 pontos 
de dano recebidos pelo fogo. 

Imunidades: todos os efeitos mentais, 
a sono, veneno, paralisia, doença, mor-
te, dreno de energia e sangue, acertos 
críticos e a todos os efeitos que exijam 
uma	 jogada	 de	 proteção	 modificada	
pela Constituição para resistir.

 Após a queda do Golem, o 
grande esqueleto irá se erguer e apro-
ximar dos aventureiros, carregando 
um cetro com uma esmeralda em sua 
ponta, brilhando de forma fria como 
uma espécie de gosma congelada, uma 
gelatina. Ele aponta o cetro para os jo-
gadores. “E agora que derrotaram meu 
maior sentinela, irão provar da minha 
força! A última barreira que separa vo-
cês do tesouro desta sala!”

 Os jogadores devem rolar a 
iniciativa mais uma vez. O esqueleto 
efetua um movimento estranho e o ce-
tro brilha em verde forte, controlando 
moedas de ouro e os restos dourados 
do golem que, sem demora, formaram 
uma serpente feita de ouro e pedras 
preciosas que mede por volta dos dez 
metros e tem uma boca que consegui-
ria	 engolfar	 um	 Halfling	 facilmente.	
Suas presas são adagas douradas e 
prateadas e quando irritada, ela cospe 
ouro derretido. Ao contrário do que pa-
rece, ela não receberá dano verdadeiro 
e sempre se refaz, mas o esqueleto que 
a controla sim.

 Quando o esqueleto for derro-
tado, a serpente não irá desaparecer, 
mas	 ela	 ficará	 perto	 do	 cajado	 para	
protegê-lo. Os jogadores podem sim 
coletar alguns dos tesouros da caver-
na enquanto se preparam para escapar 
da caverna. É então que a serpente os 
observa e começa a falar: “Me sigam 
para sair deste lugar… Em breve esta 
ilha desaparecerá!” Ela guincha e co-
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meça a se rastejar para a porta pela 
qual eles vieram. Usando as ranhuras 
na parede, a serpente chegou naquele 
buraco no teto que havia fechado há 
alguns minutos. “Abra a passagem” 
ela diz outra vez.

 É preciso manter pressiona-
do o botão, seja usando algum objeto, 
magia ou seja lá qual for a saída que 
os jogadores vão inventar para manter 
aquilo aberto. Água jorrará fortemen-
te enquanto o portão estiver aberto, 
o que fará os aventureiros enfrentam 
uma forte pressão enquanto tentam 
subir pela passagem (salvo se bem su-
cedidos numa Jogada de Proteção mo-
dificada	 pela	Constituição).	 Logo	 que	
saírem, perceberão que estavam em 
um rochedo e que há poucos metros de 
onde	estão,	o	mar	desce	infinitamente	
como se fosse um precipício. A ilha da 
caverna começa a descer aos poucos e 
os jogadores podem perceber que se 
trata de uma criatura viva carregando 
o rochedo, uma enorme tartaruga en-
tremeada naquela estrutura. Dali, é 
possível avistar o casco do navio res-
taurante	 Brulée	 e	 finalmente	 retornar	
para ele, sãos e salvos.

Esqueleto Rei

FOR 10 DES 12 CON 10 INT 16 SAB 
8 CAR 10

PV 36 CA 14 JP 15 DV 6 (36/54) XP 
610 P 100% + IM 

ATQ
1 Serpente dourada + 10 (1d10+1)

Rajada de Ouro: Os alvos em um 
raio de 6 metros do invocador devem 
realizar uma jogada de proteção de 
Destreza para desviar. Os projéteis são 
pedaços de ouro, sejam moedas ou pe-
pitas, que causam 2d6 de dano.

Estrangulamento: A serpente con-
torna a vítima e a amarra usando seu 
corpo	firme	e	duro	para	espremê-la	ao	
ponto de esmagar seus órgãos internos 
(1d6+2 por turno de estrangulamen-
to). O estrangulamento deve ser impe-
dido por um teste resistido de Força.



71

Aventuras

Por Mônica de Faria de David Dornelles

 Esta é uma aventura para 4 a 
6 personagens a partir do 3º nível en-
volvendo a exploração da misteriosa e 
perigosa ilha de Santa Rita no arquipé-
lago Galápagos!

 Em Thordezilhas: Sabres e 
Caravelas, Galápagos é apresentada 
como uma ilha misteriosa de monstros 
pré-históricos localizada no Mar Tene-
broso, onde muitos morreram ao tenta-
rem explorá-la. Usando este parâmetro, 
mais o caráter inusitado do cenário, 
esta aventura coloca os aventureiros 
para desbravarem uma das inóspitas 
ilhas do arquipélago atrás de itens es-
pecíficos	de	monstros	de	 lá.	Para	 isso,	
foram criados quatro novos monstros: 
o Furtágil – animal esguio, com pouco 
mais de meio metro de altura, bípede, 
focinho e cauda comprida, garras e den-
tes de predador e coberto por uma rica 
plumagem	que	o	ajuda	a	se	camuflar	na	
vegetação; a Falsa Tartaruga – um estra-
nho híbrido que apresenta bico de pato, 
cauda de peixe e casco de tarrasque ex-
tremamente	resistente	capaz	de	refletir	
magia; o Mutacor – tipo de lagarto-ca-
maleão, com escamas que permitem ca-
muflagem;	e	a	Mortícia	–	pequena	fada	
sugadora de sangue, que possui corpo 
humanoide, infantil e asas de borboleta, 

além de feições pálidas e cadavéricas, 
que se regenera ao drenar sangue das 
suas vítimas. Divirtam-se!
 
Introdução

 A excêntrica maga Charlotte 
Darwin é conhecida por suas esqui-
sitas experiências, gosto pelo exótico 
e	 faro	fino	para	os	negócios.	Em	suas	
buscas, descobriu novas e poderosas 
receitas para poções mágicas. Porém, 
atrapalhada em suas negociatas e para 
que seus experimentos em andamento 
não deem errado causando um terrível 
desastre, não pode sair em busca da 
matéria prima necessária para a con-
fecção das preciosas poções. Assim, 
Charlotte contrata aventureiros dispos-
tos a encarar um dos grandes mistérios 
do Mar Tenebroso: as ilhas Galápagos!

 Os jogadores recebem um 
mapa de como chegar até a ilhota e 
mais	ou	menos	como	é	sua	configura-
ção. O mapa carece de detalhes, pois 
a maga nunca esteve lá antes, apenas o 
conseguiu através de suas pesquisas e 
trambiques. Ela oferece uma vasta re-
compensa caso voltem com os seguin-
tes itens:

Os Estudos Secretos de Darwin



72

- sangue de Furtágil – 2.500 PO
- casco de Falsa Tartaruga - 5.500 PO
- escamas do Mutacor – 10.000 PO
 
Nota para o mestre: Não é necessá-
rio que os jogadores consigam todos os 
itens, podem optar por conseguir uma 
parte deles e coletar a recompensa pro-
porcional.

Capítulo 1 – Como a Ilha Funciona

 A ilha foi dividida em seis he-
xágonos maiores, de 40 km de um pon-
to ao outro, os quais serão chamados 
de	 áreas	 sendo	 identificadas	 de	A	 até	
F. Cada área é composta de hexágonos 
menores (que chamaremos de hex), com 
distância de 10 km de uma extremidade 
a outra. Normalmente, os Personagens 
dos Jogadores são capazes de enxergar 
uma distância de até 10 km no hori-
zonte, isto é, estando no centro de um 
hex terão noções básicas do que há até 
o centro de outro hex adjacente. Essas 

medidas servem de apoio para o uso das 
regras de viagem presente no Capítulo 
6: Aventurando-se, página 63, do Old 
Dragon (2017). Apresentaremos a se-
guir uma série de diretrizes para deixar 
a exploração da ilha emocionante.

Testes de Navegação, Sobrevivên-
cia e Rastreamento

Durante a marcha, sempre há uma 
chance de o grupo se perder, como é 
apresentado na tabela T6-2 do OD, 
porém um personagem pode, a cada 
10km, realizar um teste de Inteligên-
cia	 para	 verificar	 suas	 noções	 de	 na-
vegação e reconhecer se o grupo per-
manece ou não na rota desejada. Esse 
teste também pode ser realizado, uma 
vez por dia, a cada hexágono adentrado 
para reduzir pela metade as chances 
de se perder. Além disso, quando for 
necessário buscar por abrigo ou água 
um teste de Sabedoria pode ser feito 
para que o personagem encontre o que 

Charlotte Darwin: (humana, caótica, maga, aquimista, nível 15)

Yeva Charlotte Darwin abandonou seu primeiro nome juntamente com sua nação. 
Criada e estudada na magocracia czariana, deslumbrou-se com as belezas do 
mundo ao explorar Alexandria e além, fortalecendo sua personalidade excêntrica 
e desenvolvendo hábitos extravagantes e luxuosos. Dada a experiências mágicas 
mirabolantes, rumores dizem que possui um laboratório mágico portátil onde 
produz	poções	e	engenhocas	mágicas	do	maior	refinamento,	sendo	elas	úteis	ou	
não. Seu apreço pelo luxo também a fez entrar no mundo dos negócios, tendo 
grande interesse por perfumes, culinária, tecidos e animais exóticos. Ademais, é 
uma pessoa extremamente agradável, apesar de falar demais.
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procura. A chance de encontrarem co-
mida no hex presente deve ser rolada 
como	na	tabela	já	citada.	Por	fi	m,	um	
ladrão pode usar seu talento de Ouvir 
para rastrear inimigos à espreita.

Posturas de Viagem

Normal: O grupo realiza o percurso 
de forma direta. A movimentação é 
calculada normalmente e há chance de 
encontro hostil igual a 1 em 8 por hex.

Cautelosa: O grupo segue atento aos 
perigos da região para evitarem ata-
ques surpresas. Movimentação reduzi-
da pela metade e há chance de encon-
tro hostil igual a 1 em 12 por hex.

Explorando: O grupo busca algo com 
afi	nco.	Penalidade	de	-2	na	movimen-
tação, dobra-se a chance de encontrar 
comida e há chance de encontro hostil 
igual a 1 em 4 por hex.

Nota: recomendamos um limite de até 
3 encontros hostis por dia.

Mapa por 
David Dornelles
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Organizando viagem e testes

1. PJs determinam a direção de viagem, postura e, se for adequado, realizam 
testes de Navegação, Sobrevivência e/ou Rastreamento.

2. Mestre rola as chances de o grupo se perder, haver alimento no hexágono, 
bem como encontros hostis e eventos curiosos sem que os jogadores tenham 
conhecimento do resultado.

3. Calcula-se a distância percorrida.

Encontros hostis e eventos curiosos

 Para que os dias não sejam monótonos, role 1d6. Com um resultado 5 
ou 6, algo incomum acontece em algum momento do dia. Role 1d6 na tabela de 
eventos curiosos a seguir:

1 Uma sequoia de 120m de altura nasce espontaneamente na frente dos jogadores 
e há uma pequena casa o alto de seus galhos.

2 Um dos aventureiros tem um pesadelo terrível.

3 Um	grupo	de	3d6	halflings	pode	ser	visto	marchando	no	horizonte.

4 Um fantasma aparece pedindo ajuda para encontrar seu corpo.

5 Fenômeno extraordinário da ilha (T7-2 de Thordezilhas: Sabres & Caravelas).

6 Um grupo de 1d6 fhayrens surge vendendo suprimentos. Eles cobram caro!
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 A chance de encontro hostil 
por hexágono é determinada pela pos-
tura de viagem. Role 3d4 e compare 
com a tabela abaixo para determinar 
a(s) criatura(s):

3 1d4 Mutacor

4 3d4 Morticia 

5 4d6 Drakold

6 1d6 Falsa tartaruga

7 2d8+3 Furtágil

8 2d4 Palinuro

9 1 Dragão Vermelho Jovem

10 2d6+2 Tyburon

11 1d4+1 Sibilante

12 1 Dragão Vermelho Ancião

Repensando a regra de distância 
percorrida

 A movimentação em larga 
escala é medida em quilômetros. Um 
grupo realiza em média de 8 horas de 
viagem por dia. O cálculo da distân-
cia de viagem é igual ao valor de mo-
vimentação multiplicado por 6. Assim, 
para calcular a distância de uma via-
gem de 4 horas, que seria equivalente 
a um turno (uma manhã ou tarde in-
teira) o cálculo seria pela metade. De 
igual modo, uma caminhada de apenas 

uma hora seria equivalente ao valor 
do movimento (em quilômetros). É co-
mum que grupos com raças distintas 
e isso varia a movimentação de cada. 
Cabe ao mestre decidir se irá calcular 
a distância percorrida com base no me-
nor valor ou calculando uma média.

Portais: Por todas as partes é possível 
ver resquícios de construções arqui-
tetônicas. Geralmente são colunas de 
pedra cobertas de lodo e vegetação. No 
meio disso, arcos de pedra, que lem-
bram construções atlantes descritas 
nos livros, eventualmente são vistos, 
uns deles emitem um brilho misterioso 
e atravessá-lo sempre resulta em algo 
inesperado. Em cada área da ilha ha-
verá um portal que permitirá que os jo-
gadores acessem outra parte da ilha ao 
atravessá-lo caso esteja ativo. Porém, 
os portais funcionam de forma caótica, 
não levando sempre ao mesmo ponto, 
podendo assim pregar peças nos aven-
tureiros. 

 A tabela abaixo explica as 
chances de onde os aventureiros irão 
parar caso atravessem o portal. O mes-
tre	 deve	 rolar	 1d100	 para	 verificar	 o	
resultado. Caso a rolagem seja de uma 
letra	para	a	mesma	(A	para	A),	significa	
que este está inativo e nada acontece. 
Se sair de um ponto para X (B para X, 
por exemplo), os aventureiros não são 
transportados, mas um evento curioso 
acontece (ver tabela Efeitos caóticos), 
como sugerido na tabela a seguir:
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Efeitos Caóticos

1 O grupo é mandado para algum lugar de Castelha no período do Grande 
Expurgo.

2 A área se torna antigravidade por 1d6+2 turnos (ver TSC pg 87).

3 O cenário da área se torna etéreo por 1d4 turnos, sendo possível atravessar 
através dos sólidos, assim como impossível tocá-los ou segurá-los.

4 Os aventureiros sofrem crises urticárias sofrendo 1d4 + 1 de dano por 
1d4+2 turnos. O dano e a duração podem ser reduzidos à metade se bem 
sucedidos numa JP(CON).

5 Uma pessoa vinda de 1d100 anos do passado sai do portal.

6 Metade do grupo sai numa área da ilha e metade noutra (a critério do mestre).

7 Os aventureiros trocam de corpo entre si por 1d6 dias.

8 Os jogadores são completamente apagados do tempo até então. Ninguém tem 
lembranças da existência deles a não ser eles mesmos. Não existem mais 
traços de que algum dia eles tenham vivido.
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1.1. Área A: A ponta norte é forma-
da por belíssimo terreno acidentado 
rochoso e vegetação selvagem densa 
e	exuberante.	Devido	a	dificuldade	do	
terreno, os aventureiros diminuem em 
1/3 sua movimentação e devem fazer 
uma JP(CON) para evitar efeitos de 
desidratação. Caso não sejam bem-su-
cedidos, sofrerão redutor de -1 em to-
dos os testes até saírem da área. O teste 
deve ser repetido cada vez que se entra 
numa área de hex menor (cada 10km) 
e os efeitos são cumulativos. Para al-
cançar a área sul (C), os jogadores 
precisarão escalar um paredão de pe-
dra de 15m de altura. Para isso devem 
realizar sucessivos testes de força para 
avançarem 1/3 de sua movimentação, 
se tiverem equipamento ou improvisa-
rem, podem avançar metade da movi-
mentação. Ladrões podem substituir o 
teste de força pelo talento escalar. Já 
para alcançar a área sudeste (B), de-
vem atravessar um imenso lago (150m 
de diâmetro). O lago não pode ser 
atravessado a nado - caso alguém 
caia no lago, sofrerá 2d6 de dano áci-
do por turno enquanto estiver na água 
ácida – nem contornado – paredes 
lisas de pedra ao redor. A única forma 
de atravessá-lo é uma estreita ponte 
suspensa que suporta até 120kg. Caso 
haja carga maior na ponte ela cederá 
e os que estão nela cairão no lago, os 
que não atravessaram necessitarão en-
contrar outra forma de mudar de área.

1.2. Área B: A área nordeste é mar-
cada por uma longa praia de areia 

branca onde podem ser encontradas 
diversas carcaças de navios e barcos 
encalhados em estado de decomposi-
ção. Role 4d6 x100 para determinar 
o valor do tesouro encontrado. Num 
dos navios é possível distinguir uma 
visível trilha que leva mata adentro. 
Caso os aventureiros não sigam a tri-
lha, role aqui um encontro hostil ou 
um evento curioso. Seguindo a trilha, 
os jogadores começam a escutar zuni-
dos	e	ficar	 sonolentos,	devendo	 rolar	
JP(SAB) para se manterem acordados. 
Os que não obtiverem sucesso, cairão 
em torpor e terão sonhos agradáveis 
(ver Morticia). Aqueles que forem 
bem sucedidos enfrentarão 3d4 +2 
morticias.  Obs.: Caso os jogadores 
entrem pela área A , atravessando a 
ponte sobre o lago de ácido, sairão na 
ponta norte da praia.

1.3. Área C: a região central da ilha 
é	repleto	de	acidentes	geográficos.	Pi-
cos, depressões, morros e vales. Crate-
ras com magma ardente são encontra-
das por todo lado. Algumas delas são 
pequenas como poças outras chegam a 
até dois metros de diâmetro. Apesar do 
lugar quente e inóspito, as ruínas no 
lugar parecem mais preservadas que 
nas outras áreas. É possível encontrar 
estátuas e murais com imagens sobre 
a	 dracomaquia.	 Pela	 configuração	 ar-
quitetônica é possível que um cléri-
go, se bem sucedido em um teste de 
Sabedoria,	 identifique	 o	 local	 como	
um enorme templo em ruínas embora 
será	difícil	afirmar	se	ele	fora	dedica-
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do a Mitra ou Leviatã. Além disso, as 
cinzas expelidas das crateras tornam o 
solo extremamente fértil. A vegetação 
aqui é baixa. Na ausência de árvores, 
há abundância de arbustos frutíferos. 
Covis de drakolds são bem comuns e os 
repitilianos locais costumam seques-
trar ovos de furtágil para domá-los ain-
da	 filhotes.	Nesses	 lugares	 é	 possível	
encontrar 1d8 obsidianas guardadas 
pela tribo.

1.4. Área D: A costa sudeste da ilha 
é assombrada pelas almas de homens 
e mulheres que perderam a vida ten-
tando chegar ao Novo Mundo. A visão 
é repleta de destroços de embarcações 
espalhados pela praia. Entre os restos 
de um navio é possível encontrar uma 
caixa com 1d8 garrafas de rum do 
homem-morto. Permanecer no local 
por mais de um dia trás ao grupo uma 
sensação de frustração e fracasso sen-
do necessário realizar uma JP(SAB) 
para resistir à melancolia ou receberão 
-2 em todas as jogadas enquanto per-
manecerem na área. Rumo ao norte é 
possível encontrar as colinas dos en-
forcados, onde jazem os que se deram 
por vencidos pela ilha. A região é in-
festada de mortos vivos sendo interes-
sante substituir os encontros hostis de 
resultados 7, 9 e 11 por Zumbi, Apari-
ção e Espectro respectivamente. Árvo-
res nessa região são infrutíferas, mas 
é possível encontrar outras fontes de 
alimentação como pequenos roedores 
nas	florestas	além	de	siris	e	carangue-
jos na praia. 

1.5. Área E: Marcada por inconstan-
tes alterações climáticas - variando de 
calor extremo a chuva forte e granizo 
- o sul da ilha vai como uma planície 
por 5km a partir da costa e depois se 
transforma em região montanhosa e de 
vegetação exuberante. Na área de pla-
nície é possível encontrar grupos de 
2d4 sibilantes patrullando. Já na mon-
tanhosa, há ruínas tomadas pela ve-
getação onde encontram-se ninhos de 
morticias guardados por agrupamentos 
de 2d8 destes monstros que protegem 
os ovos. Para determinar o clima vigen-
te, a cada 10km o mestre pode rolar 
1d8, sendo os resultados 1 e 2 – frio, 3 
e 4 -frio extremo, 5 e 6 – chuva forte, 
7 e 8 – granizo, 9 e 10 – ameno e 11 e 
12 – calor extremo.

1.6. Área F: O sudeste da ilha, a prin-
cípio, parece belo e colorido, mas não 
demora muito para que se entenda que 
a região foi tomada por tamanha podri-
dão. As cores chamativas na verdade 
são fungos que cobrem pedras, árvores 
e aos poucos começa a parasitar os seres 
vivos. Toda criatura nessa área possui 
50% de ter o modelo fungóide aplica-
do em suas estatísticas. Apesar da pre-
sença de fungos, é possível encontrar 
frutos comestíveis na copas das árvores 
bem como pode-se consumir carne de 
criaturas não infectadas. Peixes e frutos 
do mar na costa não são afetados pelos 
fungos. Alguns furtágeis passaram a 
construírem seus ninhos aqui para de 
manterem longes dos drakolds.
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Capítulo 2 – Finalizando

 Muito além dos riscos na-
turais e imprevisíveis da ilha, existe 
uma ameaça iminente que espreita os 
exploradores sem que eles percebam. 
Uma tribo de sibilantes trama nas som-
bras formas de tomar o navio dos Per-
sonagens dos Jogadores enquanto eles 
se mantêm distantes e empenhados na 
exploração. Por isso, assim que o gru-
po atracar na ilha o mestre deverá ro-
lar secretamente 2d6 para determinar 
em quantos dias ocorrerá o ataque. É 
possível que o ataque ocorra quando 

o grupo estiver próximo à embarcação 
ou até mesmo que o grupo dê a sorte 
de zarpar antes da data prevista. En-
tretanto, se a ambição por um bom 
pagamento ou o senso de aventura le-
varem o grupo para longe demais de 
onde ancoraram será impossível que 
eles impeçam o ataque de 6d4 sibilan-
tes. Caso isso venha a acontecer, narre 
apenas os rastros de um combate feroz 
na praia e deixo-os à mercê da própria 
sorte e astúcia. Aventuras no Mar Te-
nebroso não são como os contos de fa-
das narrados em Alexandria.

Capítulo 3 - Monstros

Furtágil
Pequeno • Neutro

Encontros  2d8+3 |covil 3d6+5
Prêmios nenhum
XP 100
Movimento 12m
Moral 7

FORÇA 12
DESTREZA 14
CONSTITUIÇÃO 11
INTELIGÊNCIA 10
SABEDORIA 10
CARISMA 11

CA 13
JP 16
DV 2 (10/16)
ATAQ 1 mordida +3 (1d6+1)
2 garras +2 (1d4+1) 

Habilidades Especiais

Ataque em bando: quando dois ou 
mais atacam o mesmo alvo, recebem 
+1 em suas rolagens de ataque e dano.
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Falsa Tartaruga

Médio • Neutro

Encontros  1d6
Prêmios nenhum
XP 205
Movimento 6 metros N 12 metros
Moral 8

FORÇA 13
DESTREZA 10
CONSTITUIÇÃO 16
INTELIGÊNCIA 4
SABEDORIA 8
CARISMA 6

CA 22
JP 15
DV 3 (24/33)
RM 25%
RD 5/Magia

ATAQ 1 cauda +4 (1d8+2)
2 garras +1 (1d4+Veneno)

Ilustração por 
Domênico Gay
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Ilustração por 
Domênico Gay

Habilidades Especiais

Carapaça defletora: Toda vez que a 
falsa tartaruga for alvo de uma magia 
como Mísseis Mágicos, Raio ou outra 
que cause dano direto, além da resis-
tência à magia haverá 15% de chances 
de o dano ser direcionado ao conjurador.
 

Veneno: uma criatura ferida pelas 
garras de uma falsa tartaruga deverá 
ser bem sucedido em uma jogada de 
proteção	 modificada	 pela	 Constituição	
ou perderá 1d6 pontos de Força. Uma 
criatura que chega a 0 pontos de Força 
morre imediatamente.

Ilustração por 
Domênico Gay
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Morticia
Miúdo • Caótico

Encontros  3d4 | covil 3d8
Prêmios 50%
XP 150
Movimento V 20 metros
Moral 7

FORÇA 10
DESTREZA 16
CONSTITUIÇÃO 6
INTELIGÊNCIA 11
SABEDORIA 12
CARISMA 12

CA 15
JP 16
DV 2 (10/16)

ATAQ 1 mordida + 3 (1d4+3+he-
matofagia)

Hematófaga: Ao atacar e sugar o san-
gue de uma vítima a morticia regenera 
até 1d4+3 pontos de vida. O alvo que 
tiver sugada uma quantidade igual ou 
superior que a metade de 
seus	 PV	 totais	 fica	 anê-
mico e perde 1 ponto de 
CON por semana. O efei-
to pode ser removido pela 
magia curar doenças.

Zumbido: Quando em 
grupo de 3 ou mais, as 
morticias podem emitir 
um zumbido deixando as 
vítimas num torpor deli-
rante em sonhos agradá-
veis por 1d6+2 turnos 
enquanto sugam seu san-
gue. Para negar, deve-se 
fazer uma JP(SAB).

Telepatia: Podem se comunicar men-
talmente entre si e com animais livre-
mente.

Ilustração por 
Domênico Gay
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Mutacor
Médio • Neutro

Encontros  1d4+1 | covil 4d4
Prêmios nenhum
XP 320
Movimento E 12 metross
Moral 7

FORÇA 12
DESTREZA 18
CONSTITUIÇÃO 13
INTELIGÊNCIA 8
SABEDORIA 8
CARISMA 11

CA 14
JP 15
DV 4 (24/36)

ATAQ 1 língua + 3 (1d4+1)
1 cauda + 4 (1d6+3)

Camuflagem: Pode lançar a 
magia invisibilidade livremente 
enquanto não tiver perdido pon-
tos de vida.  

Cauda prêensil: Um mutacor 
é capaz de atacar simultanea-
mente com sua língua compri-
da e sua cauda prêensil. Além 
de ela facilitar sua escalada, 

pode usar uma arma de um 
oponente substituindo, assim, o 
dado de dano.

Ilustração por 
Domênico Gay
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Conto de Encerramento

Por Newton Rocha Nitro

Até que o Fogo nos Separe 
- um conto de Legião - A Era da Desolação

Ilustração por 
Newton Nitro
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Ilustração por 
Newton Nitro

Kadur, Montanhas Centrais do Oeste, Outono, Ano da Deusa de 
1110.

 — Cascas-Grossas! Eu não vou dar conta desse monstro sozinha! — 
berrou a guerreira cactari Najara Flava, tentando se libertar dos grossos tentácu-
los verde-escuros e verruguentos que emergiam das costas da Cria de Gurgaroth. 

 O monstro, uma coisa-sapo demoníaca grande como um elefante iboniano 
e fedorento como um lago de oásis coalhado de peixes podres, com dois enormes e 
estufados	olhos	de	pupilas	negras,	patas	com	garras	mais	afiadas	do	que	as	de	um	
urso-coruja e uma larga bocarra, capaz de engolir vários humanos de uma só vez e 
repleta	de	fileiras	de	dentes	triangulares,	era	mais	uma	das	desagradáveis	surpre-
sas que os Cascas-Grossas, o seu grupo de caçadores de recompensa, encontraram 
ao explorar o labirinto interminável de salões subterrâneos da lendária Tumba de 
Evad X’agyg.

 Os tentáculos, enroscados na armadura de escamas que protegia o torso 
de Najara, a mantinham suspensa a vários pés do chão da câmara onde o seu 
grupo sofreu uma emboscada realizada pelos aliados daquele demônio dos Seis 
Infernos do Limiar, cerca de duas dezenas de feras-do-pântano, sapos humanói-
des armados de lanças, cimitarras e porretes.

 Apesar de fumegantes, as escamas de sua armadura ainda resistiam à 
gosma ácida e amarelada secretada pelos tentáculos do monstro. 

 Porém, cada vez que ela tentava cortá-los com sua kopesh, a espada-foi-
ce que era a arma tradicional de seu povo-cactus, gotas ácidas caiam sobre a pele 
verde e espinhenta de seus braços, provocando formigamentos irritantes ao abrir 
buracos em sua carne vegetal.

 “Pelo menos esse maldito não cospe fogo!”, pensou Najara, tentando, 
sem sucesso, cortar um dos tentáculos.

 O fogo era uma das poucas coisas capazes de causar dor física nos po-
vos-plantas de Kadur, como os Cactaris, o povo-cactus do Deserto dos Crânios ou 
os Maedas, o povo-árvore da distante Floresta Proibida nas Terras Mortas, a raça 
de sua amada e companheira de aventuras, Sequólia Eternoverde.

 Najara conhecia bem a dor do fogo, o sofrimento enlouquecedor que todo 
cactari sentia quando as chamas ferviam sua seiva-sangue, queimando sua carne 
vegetal e a transformando em cinzas em poucos instantes.
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 Um terror sempre presente em sua vida e que ela carregava materializado 
em suas costas sob a forma de extensas cicatrizes rugosas e enegrecidas. 

 Cicatrizes de infância. Forjadas quando ela se arrastara para fora de sua 
cabana em chamas enquanto sua família morria queimada, durante um ataque da 
Legião Caveira contra sua vila cactari na Chapada do Verde-Seco, provocado pelo 
não pagamento dos tributos anuais ao Império Hecatiano.

 — Najara! Abaixe a cabeça!

	 Ela	mal	teve	tempo	de	se	curvar	quando	uma	flecha	disparada	por	Se-
quólia atingiu e estourou o olho direito da Cria de Gurgaroth.

 O monstro urrou e puxou Najara para si, tentando engoli-la!

 — Espinhos sangrentos, Sequólia! Você quase arrancou a minha cabe-
ça! — ela berrou, golpeando várias vezes com sua kopesh.

 A espada-foice tremeu em sua mão a cada impacto contra o crânio do 
monstro,	fazendo-o	rugir	e	recuar.	Entretanto,	o	fio	da	lâmina	deixou	apenas	uma	
leve marca em sua pele grossa.

 — A pele dessa coisa é dura demais! Gaki-Garuda! Sua lança de quitâ-
nio é a única coisa que vai perfurar esse desgraçado!

 — Calma, que já estou terminando aqui! — retrucou o guerreiro howka-
ri, logo depois de lancetear o último dos quatro sapos humanóides que o haviam 
cercado. 
 Ele bateu suas asas de penas azuladas, ganhando altura em poucos ins-
tantes.

 “Excelente, Gaki!”, pensou Najara, ao ver que ele iria usar a mesma tática 
que seu povo-falcão empregava nas caçadas às colossais Lagostas das Rochas, a 
principal ameaça aos howkaris das cidades-ninhos dos Pináculos dos Rapinantes.

 Ao chegar próximo ao teto da câmara, Gaki fechou suas asas, abriu o 
bico para soltar um guincho agudo de guerra, e desabou sobre o monstro, cravan-
do a lança em sua nuca.

 A lança penetrou fundo e a coisa-sapo soltou um urro altíssimo, ao mes-
mo tempo gutural e estridente, que atingiu os tímpanos de Najara como um soco.
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 Mas o desgraçado não a soltou! 

 Para piorar a situação, novos tentáculos brotaram de suas costas e se 
enroscaram nas pernas de Gaki-Garuda!

 A Cria de Gurgaroth retomou seus esforços para engolir Najara, mas ela 
continuou a resistir às suas investidas com golpes de kopesh.
— Vális! Tális! Rakumin! Sequólia! Cascas-Grossas, eu não vou aguentar por 
muito tempo!

 — Nem eu! — berrou Gaki entre guinchos de dor, enquanto batia as 
asas freneticamente para livrar as pernas presas. As verdes botas do howkari, 
protegidas pelas duríssimas escamas do couro de tunárgar, os lagartos-dragões 
do Deserto dos Crânios, fumegavam por causa da gosma ácida dos tentáculos.

 Najara virou o rosto para o lado direito, e quase não conseguiu ver as ca-
recas rosas dos diminutos feiticeiros grizzis Vális e Tális, perdidos no meio de uma 
dezena de feras-do-pântano armadas com lanças e cimitarras.

	 Para	cada	 sapo	humanóide	queimado	pelos	 raios	flamejantes	dispara-
dos por Vális ou congelado pelos jatos gélidos conjurados pelo seu irmão gêmeo 
Tális, novas feras-do-pântano tomavam seus lugares, emergindo dos montes de 
cadáveres e esqueletos de caçadores de recompensas e ladrões de tumbas, que 
certamente haviam caído na mesma armadilha que eles.
 Rakumin também estava ocupado. Com a agilidade característica dos 
muskins, o povo-rato de Kadur, o ladrão-assassino dava cambalhotas aéreas por 
cima das feras-dos-pântanos recém-chegadas, derrubando-as com dardos vene-
nosos de sua zarabatana.

	 —	Aguenta	as	pontas,	chefinha!	—	berrou	o	muskin.	—	Torça	para	que	esse	
monstrengo seja carnívoro, assim você e a Sequólia não precisam se preocupar! 

 — “Aguenta as pontas”? Sua ratazana dos Seis Infernos! — explodiu Na-
jara, pontuando suas frases com golpes na cabeça do monstro. — A culpa dessa 
desgraça toda é sua, Rakumin! Se sairmos vivos dessa eu vou chutar essa sua cauda 
pelada	tantas	vezes	que	ela	vai	ficar	com	mais	espinhos	do	que	a	minha	cabeça!

 — Najara! — berrou Sequólia. — Vou tentar algo diferente! 

 Najara virou-se para o lado esquerdo e viu que Sequólia havia colocado 
uma	de	suas	flechas	mágicas	em	seu	arco	de	carvalho-milenar.	Fora	a	própria	
maeda	que	construíra	as	flechas	incendiárias	a	partir	dos	ossos	de	um	demoníaco	
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e	flamejante	filhote	de	Balor,	morto	pelos	Cascas-Grossas	ao	final	de	uma	missão	
de extermínio de cultistas nasturianos escondidos em uma vila na foz do Rio 
Morto, na região da Baía Tolgari. 

 O arco, que passou a emitir uma aura avermelhada, tinha o mesmo tom 
marrom-escuro de sua pele de madeira e era a única lembrança que sua querida 
Sequólia guardara de sua terra natal, a distante Floresta Proibida.

 Ao ver aquilo, um calafrio percorreu por toda sua pele, enquanto o terror 
que tomou conta de sua alma fez com que seus espinhos aumentassem de tamanho.

	 —	Uma	flecha	incendiária?	—	gritou	Najara.	—	Não!	Fogo	não!	De	jeito	
nenhum!	Estou	perto	demais	desse	desgraçado!	Use	outra	flecha!
—	Confie	em	mim!	—	retrucou	a	maeda.

	 A	flecha	mágica	passou	rente	a	sua	nuca,	arrancando	alguns	espinhos,	e	
perfurou o olho restante do monstro, que explodiu em labaredas brilhantes!
 As chamas se espalharam rapidamente por toda pele gosmenta do mons-
tro, como se estivesse embebida em óleo de betume.

 A Cria de  Gurgaroth rugiu e lançou Najara contra as paredes de granito 
negro da câmara. O impacto arrancou o ar de seus pulmões e ela desabou no 
chão, em cima de uma pilha de cadáveres de aventureiros.

 Ao tentar se levantar, ela viu que sua perna esquerda estava empalada por 
uma lança barbada, ainda presa nas mãos esqueléticas de um guerreiro, provavel-
mente um kadeshiano por causa de seu turbante e do desenho de sua armadura 
lamelar vermelha, muito comum entre os mercenários oriundos de Alkadesh.

 Ela arrancou a lança da perna, sentindo apenas um leve formigamento 
quando um jato branco e quente de seiva-sangue jorrou do ferimento.

 Tossindo e com os olhos lacrimejando por causa da sufocante e fedorenta 
fumaça negra vinda das carnes incendiadas do monstro, ela viu que Gaki tentava 
voar para longe, mas ainda tinha a perna direita presa por um tentáculo.

 Najara levantou-se, mirou e arremessou sua kopesh. 

 A espada-foice girou no ar até cortar o tentáculo e livrar o seu caçador 
howkari favorito.

 Seu movimento atraiu a atenção da Cria de Gurgaroth que, mesmo en-
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volvida	em	labaredas,	investiu	contra	ela,	como	se	buscasse	uma	vingança	final	
antes de retornar para os Seis Infernos do Limiar.

 —  Não! Fogo não! Não! — ela gritou, tomada por um pânico paralisante.

 Uma garrafa de cerâmica cheia de “pingoblin”, a horrenda aguardente 
ilegal  de fabricação goblinóide, espatifou-se nas ruínas da cabeça da Cria de 
Gurgaroth, triplicando as chamas que a consumiam. 

 A criatura uivou pela última vez e tombou. 

 Depois de estrebuchar por alguns momentos, sua carcaça em chamas foi 
envolvida por uma aura avermelhada, que desapareceu logo em seguida. 

 Imediatamente, Tális disparou um raio congelante no cadáver, apagando 
as chamas.

 —  Pronto! O bicho voltou para os Seis Infernos! — bradou Rakumin, 
sacudindo o focinho e exibindo seus dois longos dentes frontais em um sorriso. 
—  Mas vou querer uma indenização por essa garrafa de “pingoblin” da Cidade 
Goblinóide de Sograk! Ralei muito para comprar uma dessas no Mercado Negro 
Ryanoniano!

 Com a morte da Cria de Gurgaroth, as duas feras-pântanos sobreviven-
tes coacharam alguns insultos contra Rakumin antes de fugirem por uma porta 
secreta de pedra, que se abrira subitamente em uma das paredes da câmara.

 — Nada disso, sapões! — berraram Tális e Vális, disparando respecti-
vamente	um	jato	congelante	e	um	jato	flamejante,	que	paralisaram	e	incineraram	
as duas das feras-do-pântano.

 Entretanto, a  fera-do-pântano congelada por Tális voltou a se mexer e 
disparou novamente em direção a passagem aberta, apenas para cair morta com 
uma	flechada	de	Sequólia	em	sua	nuca.

 —  Você é surdo, Tális? — provocou Vális, coçando a comprida barbicha 
perdida no meio de seu queixo redondo, uma das poucas características físicas que o 
diferenciavam de seu irmão. — Pela milésima vez, atire nos pés para imobilizar que 
eu mato com minhas chamas! Essas feras-do-pântano são resistentes às magias de 
gelo! Aliás, como tem monstro resistente a gelo em Kadur, não é mesmo? Gelomancia 
é uma porcaria! Se você não fosse tão burro, eu poderia te ensinar uns feitiços de 
Piromancia e…



90

 Vális interrompeu o que estava falando com um grito de dor, no momento 
em que sua barbicha, atingida por um raio azulado disparado por Tális, se trans-
formou em uma longa e pontuda pedra de gelo.

 — Essa sua barbicha ridícula não é imune ao gelo, imbecil! — berrou 
Tális, gargalhando.

 Aos berros, Vális avançou contra o irmão:

	 —	Ridícula	vai	ficar	sua	cara	com	os	socos	que	vou	lhe	dar!

 Os dois grizzis passaram a trocar tapas em mais um capítulo de sua eter-
na rivalidade fraternal.

 Enquanto um preocupado Gaki tentava apaziguar os gêmeos, em meio 
às gargalhadas de Rakumin, Sequólia correu até Najara:

 — Você está bem? Essa sua perna… Ainda tenho uma poção mágica 
de	Extrato	de	Mandra	comigo.	Um	golinho	e	sua	perna	vai	ficar	novinha	em	
folha!

 — Deixa para lá… Minha seiva-sangue já está coagulando… Não que-
ro gastar minha poção de Extrato de Mandra com uma coisinha boba dessas… 
Vamos pegar logo a porcaria do Cajado Quimérico de Evad X’agyg e cascar fora 
daqui!

 Najara recolheu sua kopesh, que jazia próxima ao cadáver da coisa-sapo 
e depois se voltou para Rakumin, brandindo a arma de maneira ameaçadora:

 — Para o seu bem, sua ratazana dos Seis Infernos, torça para que o ca-
jado esteja nessa maldita sala secreta!

	 —	Caraca,	 chefinha	espinhuda!	—	exclamou	o	muskin,	 ouriçando	os	
pelos cinzentos de seu rosto e levantando suas orelhas de rato. — Não vem com 
esse papo não… Que culpa tenho eu? Catei essa missão com aquele agente meio-
-gigante volda do Sindicato da Lua Vermelha de Alkadesh, o Miguélius! Paguei 
só vinte pratas em troca de um mapinha esperto dos Espigões do Desespero, com 
o local exato de uma caverna que levaria para essa câmara aqui, onde o doido 
do Evad X’agyg guardou o seu Cajado Quimérico, um troço que transforma os 
maiores medos de uma pessoa em realidade! O Miguélius me garantiu que seu 
cliente nos pagaria seis mil peças de prata pelo cajado, das quais ele tiraria dez 
por cento de comissão! Não vi ninguém reclamando quando eu falei da grana que 
iríamos ganhar!
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 Sequólia protestou, apontando para as pilhas de corpos apodrecidos e 
espalhados pela câmara:

 — Por essa enorme quantidade de cadáveres de aventureiros, você não 
foi o único idiota que comprou esse mapa, Rakumin!

 O muskin retrucou:

 — Tá todo mundo de pé ainda, Sequólia, deixa de drama! Comparada com 
a pauleira das nossas últimas missões, essa aqui tá até “facinha”!

 — Uma Cria de Gurgaroth vinda dos Seis Infernos do Limiar, certamente in-
vocada por um bando de Cururus, não tem nada de “facinha”, Rakumin! — estourou 
Sequólia, cerrando os olhos completamente verdes enquanto a pele-madeira de seu 
rosto ganhou um enraivecido tom avermelhado.

 — Que diabos são Cururus? — perguntou Najara, erguendo-se e testan-
do	a	firmeza	de	sua	perna	perfurada.

	 “Vou	 ficar	 sem	 poder	 correr	 por	 alguns	 dias,	mas	 ainda	 posso	 cami-
nhar!”, ela pensou, um pouco aliviada.

 Sequólia suspirou e respondeu:

 — Os ibonianos chamam as Feras-do-Pântano de Cururus… No começo 
da minha carreira, eu trabalhei com um grupo de caçadores de dinossauros nas 
quentes	florestas	da	Ibônia…	

 O cadáver do monstro brilhou com um aura rubra, que logo desapareceu.

 Rakumin exclamou, dando um pequeno salto de alegria:

 —  Pronto! Pode esfriar as folhas da sua cabeça, Sequólia! A essência 
dessa cria de gogó-sei-lá-o-quê acabou de retornar para os Seis Infernos!

 Tális, que havia feito uma pausa em sua briga com Vális, protestou:

 — Fale direito, sua ratazana desmiolada! É uma Cria de Gurgaroth! Gur-
garoth é o Senhor das Pragas… um dos Lordes Arquidemônios do Insidiae, o 
Primeiro Inferno da Traição!



92

 — Nada disso, seu ignorante! —  reclamou Vális, dando um tapa na 
careca de seu irmão gêmeo. — O arquidemônio Gurgaroth é um dos lordes de 
Tristitia, o Quarto Inferno do Desespero!

 — Na verdade, meu pai é o maior dos Lordes Arquidemônios do Irae, o 
Sexto Inferno da Ira…— bradou uma voz demoníaca e gutural vinda da escuri-
dão da passagem aberta pelas feras-do-pântano.

	 Algo	 grotesco	 com	 formas	 humanas	 emergiu	 do	 corredor,	 flutuando	 a	
alguns pés do chão, exalando um intenso fedor de podridão e envolvido em uma 
brilhante e vaporosa aura vermelha de pura magia demoníaca. 

 Seu enorme e musculoso corpo claramente havia sido de um bárbaro 
norklund,	uma	suposição	que	se	confirmava	pelos	braceletes	de	juramento	à	algum	
Jarl das Terras Geladas presos em seus grossos braços, pelos seus longos cabelos 
loiros, e pelo seu rosto barbado e marcado por tatuagens azuladas de intrincadas 
runas, sempre presentes nos seguidores dos Druidas Prateados da Norklúndia. 

 Porém, ao invés da palidez dos povos bárbaros das Terras Geladas, a pele da 
criatura era gosmenta, verde-escura e rugosa, como o couro da Cria de Gurgaroth. 

 Sua face revelava toda sua natureza demoníaca, com seus dois olhos, 
grandes como laranjas-de-oásis e estufados como os de um sapo, consumidos 
por duas brilhantes chamas escarlates. Seu nariz anteriormente humano havia 
se transformado em dois pequenos orifícios sobre uma boca larga e deformada, 
repleta de enormes presas  triangulares e que ia de orelha à orelha.

 Em uma de suas mãos de longos dedos intercalados por membranas e 
terminados	em	garras	afiadas,	a	criatura	carregava	um	cajado	macabro,	composto	
de	duas	espinhas	dorsais	petrificadas	que	se	enroscavam	até	terminarem	em	uma	
enorme foice com três caveiras humanas penduradas por correntes de metal. 

 As órbitas vazias das três caveiras emitiam o terrível brilho púrpura da 
magia abissal oriunda das profundezas cósmicas do Sem-Fim, os planos da morte 
governados por Urzoth, o Senhor dos Abismos.
 — Espinhos Sangrentos! Um Possuído! — xingou Najara.

 O monstro abriu sua bocarra enorme como se fosse comentar o que ela 
dissera quando Rakumin gritou:

 — Pau nele! Aquele é o Cajado Quimérico de Evad X’agyg, galera!
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	 Sequólia	 atirou	 três	 flechas	 de	 uma	 só	 vez.	 Tális	 e	 Valis	 despejaram	
raios	gélidos	e	flamejantes	contra	o	Possuído.	Gaki-Garuda	arremessou	sua	lan-
ça. Rakumin jogou duas adagas contra a cabeça do intruso.

 Najara apenas berrou:

 — Esperem!

 Como ela temia, todos os ataques foram bloqueados por um disco de 
energia púrpura que saiu das órbitas das três caveiras. 

	 Os	raios	mágicos	se	dissiparam.	A	lança,	as	flechas	e	as	adagas	caíram	
no chão, sob os pés do Possuído.

 A criatura demoníaca gargalhou e depois balançou a cabeça, comentan-
do com sua voz gutural:

 — A impaciência eterna dos mortais… Nem ao menos ouviram a minha 
proposta…	Eu,	Príncipe	Torgoroth,	o	maior	dos	filhos	de	Lorde	Gorgoroth,	o	Se-
nhor das Pestes, lhes daria a honra de serem meus novos seguidores… Mas, pela 
ofensa de terem me subestimado, vermes desprezíveis, os terrores ocultos em 
vossas almas alimentarão o poder abissal deste artefato maravilhoso…

 Torgoroth levantou o Cajado Quimérico e pronunciou algumas palavras 
mágicas estranhas que ecoaram pela câmara. As três caveiras abriram suas man-
díbulas e passaram a emitir uivos altíssimos e ensurdecedores.
Najara sentiu uma dor horrenda em sua cabeça, como se ela tivesse sido atraves-
sada	por	uma	das	flechas	incendiárias	de	Sequólia.

	 Em	um	piscar	de	olhos,	ela	se	viu	flutuando	em	uma	espécie	de	não-lu-
gar. Um espaço difuso, sem lado de cima nem de baixo, apenas uma névoa feita 
de doentias luzes multicoloridas, rodopiando e se contorcendo, ora rápidas ora 
lentas, desenhando padrões nauseantes e perturbadores ao seu redor. 

 Virando-se para o lado, Najara viu Gaki-Garuda urrando de dor e insa-
nidade, enquanto era devorado por uma colossal Lagosta da Rocha. O crustáceo 
gigante havia prendido o howkari em uma de suas pinças e agora arrancava e 
devorava pedaços de sua asa direita.

 Em um não-lugar mais próximo ou mais distante de Gaki, os diminutos 
grizzis Tális e Vális, nus e amarrados em duas cadeiras de espinhos de ferro, 
eram torturados por dois enormes e também carecas Reverendos Inquisidores 
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Vinditos. Enquanto um dos reverendos desferia marretadas em seus joelhos e 
ombros, fazendo com que os espinhos de ferro atravessassem seus pequenos bra-
ços e pernas, o segundo reverendo descrevia as próximas torturas que os dois so-
freriam	até	morrerem	para	purificar	suas	almas	do	sangue	demoníaco	que	corria	
em suas veias, a fonte dos poderes mágicos dos feiticeiros de Kadur.

 Em um outro não-lugar em meio a brilhante névoa de cores mutantes, 
Rakumin, com os braços presos por algemas e com a cauda cortada, berrava de 
dor e frustração pelos ferimentos causados pelas rapieiras de três nomadis es-
padachins, o cigano povo-felino de Kadur. Os nomadis, inimigos tradicionais do 
povo-rato dos muskins, gargalhavam de maneira cruel a cada corte e perfuração 
que faziam no ladrão-assassino dos Cascas-Grossas.

 Sequólia, completamente envolvida em chamas, urrava desesperada en-
quanto batia com as mãos no próprio corpo tentando apagar o fogo que devorava 
sua carne-madeira. 

 A visão de sua amada sendo queimada a encheu de terror e ódio, e ela 
se voltou para o Possuído, que estava no meio de uma espécie de vórtex, de onde 
as rodopiantes e brilhantes névoas multicoloridas pareciam emergir.

 Ao notar sua atenção, Torgoroth exclamou:

 — Bravo, minha cara.  Eu estava esperando por alguém como vós. O 
Cajado Quimérico, como todo artefato criado pelos necromantes senianos, cobra 
um preço alto de seu usuário… Tenho que gastar muita magia infernal para man-
ter-me no corpo deste norklund, já que vossa alma foi completamente destruída 
pelos encantamentos que realizei com este cajado… Almas humanas são muito 
fracas… Mas vossa alma de cactari é forte e resiliente como esse teu corpo mag-
nífico!	Ambos	dignos	de	um	Príncipe	Arquidemônio	dos	Seis	Infernos	do	Limiar!

 — Morra! — ela berrou, saltando e cortando com sua kopesh na altura 
do pescoço do Possuído. 
 A lâmina de sua espada-foice bateu em um escudo de luz púrpura que 
surgiu repentinamente na frente da criatura.

 Quatro tentáculos verdes-escuros e gosmentos emergiram da barriga do 
Possuído e se enroscaram no pescoço e no tronco de Najara, levantando-a a al-
guns pés do chão.

 “Tentáculos! Como eu odeio tentáculos!”, ela pensou, enquanto tentava 
inutilmente golpear a criatura com sua kopesh.
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 Torgoroth gargalhou e disse:

	 —	Me	fizestes	um	favor	matando	meus	 inúteis	seguidores!	Um	bando	
de feras-do-pântano miseráveis que fugiram das arenas gladiatoriais de Tédralos 
e se refugiaram nesta tumba, onde eu e meu irmão, que vossos companheiros 
queimaram, estávamos presos em uma jóia criada pelo maldito Evad X’agyg… 
Eles não só libertaram nossas essências como arranjaram corpos e almas para 
possuirmos… Meu irmão precisou de seis almas vivas com os corpos costurados 
entre si para se manifestar completamente. Quanto a mim, bem, minha essência 
é poderosa demais e incompatível com a maioria dos seres desse plano ridícu-
lo…	Só	posso	manifestar	uma	ínfima	parte	de	meu	ser,	e	mesmo	assim,	acabo	cor-
rompendo o meu hospedeiro, o que me força a trocar de corpo constantemente… 
Mas graças ao Divino Pai Gurgaroth, tu aparecestes em meu covil, minha cara… 
Com	um	corpo	forte	como	o	vosso,	poderei	finalmente	sair	dessa	maldita	tumba	
carregando esse formidável cajado mágico!

 Os olhos dele brilharam vermelhos, e relâmpagos escarlates atingiram 
Najara através dos tentáculos que a seguravam. A última coisa que ela viu foi o 
corpo do norklund desabando em sua frente.

 Ela não enxergou mais nada. 

 Algo cedeu sob seus pés e Najara mergulhou na espessa e viscosa escu-
ridão que a envolvia, como se estivesse atolada em um dos perigosos bancos de 
areia movediça do Deserto dos Crânios.

 A presença abominável de Torgoroth invadiu sua alma, quase apagando 
tudo que ela tinha sido até agora e envolvendo-a em uma grande inundação de 
emoções brutais e incompreensíveis. 

 Sua visão interna foi tomada pela imagem de uma colossal criatura an-
fíbia	parcialmente	mergulhada	em	um	pântano	infinito,	coalhado	de	incontáveis	
almas	uivantes	de	uma	infinidade	de	raças	de	Kadur,	se	debatendo	pela	lama	em	
um estado de desespero permanente. 

 O monstro era horrivelmente obeso, alto e massivo como um castelo. Seu 
corpo paquidérmico, coberto de tentáculos gosmentos em constante movimento, 
tinha	doze	braços	e	doze	pernas	terminadas	em	garras	afiadas,	eternamente	co-
letando montes de almas dos pântanos e as jogando para dentro das bocarras de 
seis coaxantes cabeças de coisas-sapo que emergiam de um largo pescoço.
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 Os céus daquele lugar infernal eram dominados por uma segunda enti-
dade de poder imenso. Uma sombra incomensurável que estendia-se para todos 
os lados, ao redor de dois amarelados e horrendos olhos de sapo gigantescos 
como luas. 

 Olhos que se voltaram para ela.

	 Olhos	cuja	atenção	fazia	sua	ínfima	existência	ter	algum	sentido.	

 E Najara gritou, gritou e gritou…

 Até sua visão retornar em um corpo que já não era mais seu. 

 Um corpo cactari que se agachou e pegou o Cajado Quimérico das mãos 
do cadáver monstruoso do norklund.

 — Vosso corpo é delicioso, cactari… — disse Torgoroth com a boca de 
Najara. —  E vossa alma é muito forte, tu irás me acompanhar em minha jornada 
de conquista deste plano, como uma observadora silenciosa…

 Najara tentou lutar contra o demônio e viu, para sua surpresa, que ainda 
conseguia mover as pernas!

	 —	Não!	—	Torgoroth,	firmando	as	duas	pernas	no	chão.

 Najara sentiu seus braços enrijecendo e uma força tremenda forçando-a 
se recolher para as escuras profundezas de sua alma.

 Ela grunhiu e tentou mover as pernas novamente.

 E conseguiu!

 — Maldita resistência dos Cactaris! — berrou Torgoroth. — Pare com 
isso! Desista!

 Najara ignorou o Possuído e se virou em direção a Sequólia, que conti-
nuava com o corpo em chamas, vagando a esmo em meio a névoa multicor.

 Novamente a estranha pressão a lançou nos sombrios cantos de sua 
alma, e ela sentiu o controle de suas pernas esvair.
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 Mas a imagem da agonia de Sequólia não lhe saía da cabeça. Nem o 
desespero que sentia ao vê-la queimando.

 E ela notou que, ao pensar em Sequólia, a força que a mantinha 
presa enfraquecia.

 Najara deixou as emoções transbordarem e, no espaço entre duas bati-
das de coração, ela foi tomada pelas lembranças mais importantes de sua vida. 

 A primeira vez que vira Sequólia no Verde-Seco, uma valente mercená-
ria acompanhado uma caravana de mercadores kailaris que vieram trocar vinho 
de palma por doce de cactus cristalizado. 

 Uma bela guerreira maeda que se interessou em conhecer melhor uma 
jovem e retraída guerreira cactari, ainda se sentindo culpada pela morte dos pais. 
A decisão liberadora de acompanhá-la e criar uma nova vida longe de sua tribo, 
para forjar uma nova identidade para si mesma. 

 O sofrimento que passaram nos reinos humanos por serem tão diferentes 
de seus habitantes. 

 A ideia que tiveram de criar os Casca-Grossas, reunindo aventureiros 
não-humanos e renegados como elas, como uma forma de serem aceitos dentro 
da sociedade brutal, mercenária e mercantilista do Império Hecatiano. 

	 O	amor	imperfeito,	cheio	de	brigas	e	reconciliações,	que	floresceu	em	
meio a dura vida de caçador de recompensas. 

 O turbilhão de memórias se coalesceu em uma emoção quente, arreba-
tadora, inexplicável e inexorável como a vida.

 Ela retomou o controle de suas pernas e correu até Sequólia!
 — Pare! Pare! — berrou Torgoroth, que, urrando fúria, travou suas per-
nas no chão, a alguns passos da maeda.

 Porém, assim que o demônio retomou o controle das pernas, Najara re-
conquistou o domínio de sua própria voz!

 — Sequólia! — ela berrou. — Venha! Venha até a mim!

Sua	amada	voltou	sua	face	flamejante	para	ela.
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 — Na… Najara?

 — Venha até mim, Sequólia! Me abraçe! Você tem que…
 
 Torgoroth retomou o controle de sua boca!

 — Maldita resistência dos cactaris! — gritou.

 Mas Sequólia não o escutou, apenas se jogou e a abraçou.

  As chamas se espalharam rapidamente pela pele de Najara, queimando 
espinhos e incinerando sua carne vegetal.

 Najara e Torgoroth gritaram juntos.

 Braços e pernas esturricaram. Sua seiva-sangue ferveu, rachando sua 
pele carbonizada. Seus olhos estouraram.

 Tudo se transformou em uma dor tremenda, lancinante, incompreensível, cruel.

 Um sofrimento multiplicado por causa de sua familiaridade. 

 Najara foi tomada pelo mesmo terror de quando, criança ainda, se arras-
tou pelo chão da cabana incendiada de sua família, escutando os gritos de agonia 
de seus pais e seus irmãos.

 Mas ela continuou abraçada a Sequólia, as duas gritando até o fogo ar-
rancar suas vozes.

 A angústia era tamanha que Najara se entregou à sua própria destruição. 

 E nesse momento, um êxtase começou a se formar no centro daquela 
agonia inacreditável…

 Algo sagrado e puro a arrebatou. 

Ela estava com Sequólia.
 
 O fogo já não mais a assustava. 

 Nem a morte.  
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 As duas desapareceriam juntas, cinzas misturadas, e esse último momento 
seria eterno.

 Mas Torgoroth, sem nenhum oásis pessoal no meio de todo aquele sofri-
mento, experimentou, sem nenhuma defesa, a imensa agonia causada pelo fogo 
na carne vegetal de um cactari.

 Compartilhando as mesmas emoções do demônio, Najara percebeu in-
tuitivamente que a ligação entre a verdadeira forma do arquidemônio, ainda pre-
sente nos Seis Infernos do Limiar, com a essência que ele conseguia manifestar 
no plano material, começou a enfraquecer. 

 E se essa ligação se rompesse, Torgoroth morreria, com sua essência 
vazando pelos dois planos dimensionais.

 Sem nunca ter experimentado o gosto amargo da mortalidade em seus 
milhares	de	anos	de	existência,	o	demônio	emitiu	um	uivo	de	pura	aflição,	que	
soou como milhares de sapos sendo queimados vivos. 

 Exalando ondas intensas de medo, Torgoroth recolheu a sua essência e, 
em uma explosão de ódio, partiu para os Seis Infernos do Limiar.

 A caótica e angustiante névoa multicolorida desapareceu, levando con-
sigo as chamas, as queimaduras, os ferimentos, e deixando Najara abraçada com 
Sequólia na câmara onde eles haviam sido emboscados.

 Tão ilesos quanto elas, os demais Cascas-Grossas estavam espalhados 
pelo chão, entre esqueletos de aventureiros e dos cadáveres frescos das feras-do-
-pântano. 
Pouco a pouco, Gaki, Rakumin, Vális e Tális despertaram do terrível pesadelo 
coletivo gerado pelo Cajado Quimérico.

 — Caraca! — exclamou Rakumin várias vezes enquanto passava as 
mãos sobre sua negra armadura de couro.

 Depois que o muskin checou seus braços e pernas peludas. examinou 
cuidadosamente o seu rabo pelado e apalpou suas duas enormes orelhas, ele 
berrou, entre saltinhos e gargalhadas.

 —  Minhas orelhinhas queridas! Vocês ainda estão aí! 

 Najara desfez o abraço e encarou os belos olhos amarelos de Sequólia:
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 — Você está bem?

 — Estou sim… As chamas sumiram, junto com minhas queimaduras… 
Mas, e você? E aquele Possuído? E vi quando ele entrou em sua alma…

 — O desgraçado fugiu, minha querida… — comentou Najara. — Não 
aguentou a dor que o fogo provoca na carne de um cactari… Não passava de um 
belo de um covarde, para a nossa sorte!

  Perto delas, Gaki se levantou, trêmulo e visivelmente abalado. Ele abriu 
suas asas azuis com cuidado, como se achasse que não mais as encontraria, e 
suspirou aliviado ao ver que estavam intactas.

 Tális e Vális estavam com expressões confusas em suas faces redondas, 
e discutiam entre si, levantando periodicamente seus robes imundos para checar 
seus ferimentos:

 — Veja direito, seu burro! Tem algum espeto na minha bunda?

 — Não tem, Vális! Nada de espeto. E na minha?

 — Também, não. Mas dê uma olhada de novo… Você é meio cegueta e 
juro que ainda tá doendo!

 Najara explodiu com os dois feiticeiros:

 — Parem com isso, seus debilóides! Vocês estão ilesos, como todo mun-
do… Espinhos sangrentos! Como odeio encantamentos de ilusão!

	 —	 Não	 foi	 bem	 uma	 ilusão,	 chefinha.	—	 explicou	 Vális,	 finalmente	
abaixando seu puído robe vermelho de piromante. — O Cajado Quimérico nos 
transportou para uma realidade diferente da nossa… Se continuássemos naquele 
plano quimérico, nós morreríamos para valer! Mas assim que o Possuído fugiu, o 
encantamento se desfez, restaurando os nossos corpos!

	 —	Uma	simplificação	digna	de	sua	burrice,	Vális!	—	protestou	Tális.	
— Você esqueceu de falar que o Cajado Quimérico cria um bolsão dimensional 
híbrido, entre o Plano Material e o Plano Espiritual do Sem-Fim, usando a magia 
abissal armazenada naquelas três caveiras através de encantamentos de alte-
ração da realidade que envolvem as Trilhas da Ilusão, as Trilhas da Alma, e as 
Trilhas das Energias Mágicas, além de….
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 Valís calou seu irmão com um soco na cara e os dois voltaram a se estapear.
Sequólia se virou para Najara.
 — Você sabia disso tudo quando me chamou?

 — Claro que não! Sou uma negação para essas coisas mágicas! Eu só 
queria morrer junto com você… E ao mesmo tempo acabar com aquele demônio 
desgraçado que tomou conta de meu corpo!

 A arqueira maeda suspirou e balançou a cabeça, apertando seus lábios 
de cortiça:

 —  As chamas… A dor era excruciante… Senti meus olhos estourando, 
minha cabeça inteira se incendiando, meus músculos virando brasas… E no meio de 
todo aquele suplício, sua voz me alcançou… Não sei como mas ela me alcançou…

 Najara a abraçou e cochichou em seu ouvido:

 — Acho que foi por causa de algo que você me disse, certa vez, às mar-
gens do Lago das Promessas, no Oásis do Arco Branco dos gazális… Erámos tão 
novinhas…

 Sequólia sorriu e murmurou.

 — “Eu serei tua até que o fogo nos separe…”

Como sempre, aquele breve momento de ternura foi destruído por uma exclama-
ção entusiasmada de Rakumin:

 — Então esse é o Cajado Quimérico? — falou o muskin, recolhendo 
o artefato do chão. — Louco demais! Peraí, tem algo escrito aqui no cabo, em 
hieróglifos dracônicos… Vális, o que é que quer dizer “Y’AI’NG’NGAH H’EE-
-L’GEB F’AI THRODO”?

 — NÃO! — berraram em conjunto Najara, Sequólia, Tális, Vális e Gaki-
-Garuda, no instante em que Rakumin foi envolvido por um vórtice de brumas 
luminosas e multicoloridas!
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