
D
urante meus estudos no Seminário 
Vermelho na Capital Real de Andrulier, 
vários colegas tentaram por repetidas vezes 
entender e definir o mundo de Kadur. O 

nome de nosso mundo já indica, Kadur, em urdaniano 
antigo, significa “O Vale do Sacrifício”. Pessoalmente, eu 
defino como "uma terra onde a honra não existe e onde a 
exploração é um direito", amparado na parca literatura 
filosófica da biblioteca de minha pequena Igreja 
Patriarca da Vila do Arado. 

Para os pensadores heréticos que vieram antes de mim, 
e que foram, graças à Aeliah, queimados na nossa Santa 
Inquisição Patriarca, Kadur é um mundo desagradável, 
desigual, sombrio, além de projetar, sobre nós mortais, 
uma aura de morte iminente que traz a desesperança.

Sem a fé Patriarca que preserva as almas, os poderosos 
entre os Povos da Deusa se tornaram ainda mais cínicos, 
materialistas e violentos. 

A Grande Guerra, que se encerrou há quinze invernos, 
selecionou os mais fortes e não necessariamente os mais 
honrados. Por sinal, tendo a acreditar que a seleção do 
mais forte acomete a sociedade de ficar com o produto 
de uma massa de seres brutos, violentos e demagogos, 

pessimistas, cujos heróis e destaques são covardes, 
sanguinários, egoístas, falhos e inúteis.



Kadur, sem a mensagem de esperança de Santa Shandra, 
gravada nos evangelhos do Testamento da Deusa, é sim 
um mundo predestinado ao sofrimento. Nessa visão 
materialista, o bem nunca teve chance em um mundo de 
moralidade tão flexível, ou até mesmo amoral, o mal é 
sempre vitorioso, nossas civilizações parecem envolvidas 
em uma competição de crueldade, massacrando qualquer 
esforço de paz, ou possibilidade de misericórdia frente aos 
inimigos.

Kadur não oferece finais felizes aos descrentes, que na graça da 
Deusa das Três Faces, nascem nestas terras ácidas e derrotadas. 
E que jamais serão conduzidos pelos Celestiais Anjos da Deusa 
para os paraísos esmeraldinos dos Jardins das Delícias, nem 
verão a luz vitalizante do Sempre-Sol, e nunca passarão 
a eternidade com seus entes queridos dentro do Santuário 
Supremo de Jade.

E muitos são os motivos para ter medo.

A ameaça das Crias de Urzoth, eternamente revoltadas com 
a escravidão de seus pares pelos Povos da Deusa, e sempre 
dispostas a se levantar contra a humanidade com suas legiões. 

Cultos secretos de adoradores do Deus dos Abismos, 
conspirando com o apoio da profana Igreja de Urzoth dos 
necromantes senianos para destruir ou converter os reinos 
humanos ou de outros povos livres.

Os abomináveis Possuídos, demônios encarnados em corpos 
mortais oriundos dos Seis Infernos do Limiar, cada vez mais 
numerosos em nossas terras. 

O aumento das horripilantes Chagas Negras, e o aparecimento 
cada vez mais frequente dos temporários portais infernais 
das Chagas Vermelhas, heranças malditas da Grande Guerra, 
gerando e espalhando os Horrores do Sem Fim e Demônios do 
Limiar por todos os reinos.



As blasfêmias encarnadas dos Marcados, esses supostos 
heróis e vilões dotados de imenso poder demoníaco e sempre 

presente nas sagas históricas. 

A contínua proliferação de feiticeiros e feiticeiras, sejam de 
raças abomináveis com habilidade inata para a magia, ou 
humanos descendentes de cruzamentos de Marcados ou 

Possuídos com mortais. 

A constante presença do Paganismo Primordial, como o 
praticado pelos perigosos Druidas Prateados do Reino da 

Ulbária, o repreensível culto aos Loas Primordiais do Império 
Iboniano, quanto o paganismo praticado pelos xamãs de 
tribos selvagens entre os Povos da Deusa e as Crias de Urzoth, 
perpetuando seus cultos aos renegados Primordiais, e o uso 
mágico e proibido da Energia Vital de Kadur. 

A tolerância de nossos governantes do Reino de Andrulier 
com as falsas doutrinas religiosas da Igreja Vindita e da Igreja 
Valedora, e suas crenças errôneas em Hécatos e Valedaris, os 
aspectos enganadores da Deusa de Três Faces, que servem como 

teste para seus fiéis escolherem Aeliah, a Face Purificadora da 
Deusa. A única face verdadeira.

A cada vez mais perigosa expansão do herético e pecador 
Império Hecatiano, o braço armado da Igreja Vindita. Um 

Império parece imbatível, e que corrompe nossa juventude 
com suas drogas, sua cultura sensualista e libertina, seu 
materialismo e mercantilismo sem limites nem honra de sua Lei 

da Prata. E o Império Hecatiano é apenas um entre tantas outras 
ameaças que se aconchegam na imensa sombra do temor de 
uma Nova Grande Guerra e do retorno de Nastur, o Deus Louco, 
que minam a fé Patriarca de nosso povo sofrido.

É impossível ser correto e retilíneo na Era da Desolação, e a 
fé inabalável na missão purificadora de nossa religião são as 
poderosas armas que nossa Deusa, a Mãe Criadora, a Senhora 
da Energia Mágica e a Rainha dos Dragões, em sua verdadeira 

face de Aeliah, nos entregou para sobrevivermos na guerra 
diária da Era da Desolação. 



Longe da fé Patriarca, é de uma arrogância tremenda tentar 
algo por aqui, já que o mal está dentro de todos nós a espreita. 
Somos feitos de treva e dor, somos feitos vivos daquilo que 
procuramos matar. Devemos então, entregarmo-nos 
totalmente à nossa fé em Aeliah, mesmo com o risco de 
sermos considerados fanáticos.

Certa vez, um Padre Patriarca companheiro de estudos 
no Seminário Vermelho, vagou horas em pensamentos e 
eloquência ímpar sobre as guerras perpétuas entre os Povos 
da Deusa, humanos, elfos, voldas e grizzis, que, supostamente, 
deveriam conviver pacificamente. Ele buscava justificar a 
exacerbação da violência dos mortais como uma forma de 
justificar a existência das Três Faces da Deusa. 

"- Se não houver a possibilidade de escolha entre a face 
verdadeira de Aeliah, como a manifestação da pureza, e a falsa 
tolerância representada por sua face de Valedaris, e a destruidora 
vingança representada por sua face de Hécatos, não haveria livre 
arbítrio para as almas e nem a salvação possível. Essa violência 
entre os Povos da Deusa é necessária para a purificação de 
Kadur." concluía ele. 

Mas eu não vejo as coisas de uma forma tão simples. 

Toda violência é uma forma de nos afastar da Deusa, de tornar 
nosso mundo um lugar ainda mais sombrio. Mas entender que 
todo ser vivo possui seu lado sombrio e vil, é aceitar que ele 
possui alguma forma de redenção. É apostar neste embate entre 
o certo e o errado que torna interessante a filosofia e o estudo das 
ações mortais em Kadur. Principalmente porque as almas que 
habitam nosso mundo são dotadas de uma moralidade flexível, 
seja qual forem suas origens. 

Eu mesmo já vi Crias de Urzoth, goblins e orcs se convertendo 
para a fé Patriarca. Isso não os salvou da fogueira sagrada da 
Inquisição, é claro, mas a conversão foi genuína, eu senti no 
íntimo de meu coração. Ver a coisa por esta forma, redenção 
e danação, acaba por colocar todos os mortais no mesmo 



nível de existência e revela um rótulo de desprezo pelo certo 
e pelas castas superiores, que vivem apenas para esmagar 

aqueles que precisam de ajuda ou de cuidados. 

Kadur é uma terra rica em conflitos, com personalidades 
complexas e onde o poder esmaga aquilo que encontra pela 

frente para se manter no poder. "A política leva a decisões 
extremas" disse Santa Shandra no Testamento da Deusa. 

"O caos se digladia diariamente com a ordem e a falta de 
escrúpulos é a síntese da nossa passagem pelo plano físico. 
O desafio é conservar a pureza ou realizar ações, como a 
destruição dos hereges, para ganharmos o direito de gozar a 
eternidade esmeralda dos Jardins das Delícias, junto com a 
Deusa e seus entes queridos, no Supremo Santuário de Jade". 

Cresci sem conhecer o desespero de viver em uma terra hostil, 
onde a fome é companheira eterna, a doença a rotina diária e 

a desesperança a regra. Fui o quarto filho de um lorde de terras 
com algumas posses. Tive família, esteio, estudo e comida.

Cresci brincando com crianças no terreiro que sabia que 
jamais sobreviveriam ao próximo inverno e tive sorte de ser 
mandado para as graças da Igreja Patriarca. 

Aqui me fiz homem. Aqui me tornei um sábio de relativa 
consciência sobre sua existência e aqui perpetuei meus 

pensamentos com tinta sobre o papel.

E assisti o massacre de minha vila, anunciado assim que o Deus 
Louco Nastur, dentro da sua fortaleza flutuante, o assustador 

Castelo do Não-Sol, surgiu no horizonte das Terras Vermelhas.

Vi filhos e filhas sendo devorados em frente aos seus pais e suas 
mães, e prisioneiros sendo transformados em demônios. E foi só 
a fé na Imaculada que manteve minha sanidade e esperança. 

Foi minha crença inabalável do poder de Aeliah que me 
manteve vivo para ver a derrota do Deus Louco, e assistir o 

nascimento sangrento da Era da Desolação.



Sou um sortudo, não um sobrevivente, me tornei um 
historiador deste mundo, e o que contei, o que escrevi não 
me dá orgulho, me conscientiza, que, se conseguir me manter 
firme em minhas orações, me tornarei um Padre melhor. 

Talvez mais mesquinho e cruel por causa de tantos 
perigos que me cercam, mas invariavelmente um melhor 
Padre Patriarca, ainda que pessimista quanto ao futuro da 
humanidade, nessas terras que honram a alcunha de "Vale do 
Sacrifício".

E mesmo quando minhas fraquezas me fazem pensar que 
Aeliah nos esqueceu em seus afazeres divinos, e que Kadur 
perece no fundo de um escaninho esquecido e fútil, de onde 
nossas preces não podem ser ouvidas, sigo em minha fé.

Dessa forma trabalho sem cessar, tirando forças da esperança 
de uma futura Cruzada Evangelizadora final, onde os povos 
convertidos para a nossa crença patriarca, sob a liderança do 
santo Reino de Andrulier e a proteção de nosso Dragão Protetor, 
o Dragão de Ouro Ivenbarkos, declarem guerra total aos povos 
heréticos sob o domínio do Império Hecatiano, purificando e 
curando de vez o nosso "Vale do Sacrifício".

23 do Primeiro Mês de Darga, Deusa-Filha da Morte, 
Vila do Arado, 1112 AD. Fim do Inverno.

Padre Patriarca Alfrik Piedor

Membro da Ordem dos Escriturários da Grande Catedral 
Vermelha, Sede Universal da Igreja Patriarca.



U 
m mundo que não só se recupera 
de uma Grande Guerra, como se 
mantém em estado de conflito 
permanente, fruto da disputa de 
dois deuses de poder incomensu-

rável; habitado por povos marciais brutalizados 
pela constante luta pela sobrevivência.

Um mundo de Legiões Mercenárias, Sagradas, 
Militares e Sombrias, com milhares de guerrei-
ros de todas as raças, credos e gêneros, lutando 
em quaisquer lados dos infinitos conflitos entre 
tribos, clãs, vilas, cidades, reinos e impérios.

Um mundo de extremos, onde o fanatismo 
religioso das Três Igrejas, cada qual adorando 
a Deusa a sua forma e tendo residente em suas 
catedrais principais um Dragão Protetor de 
poderes cósmicos, e que empresta seu sangue 
dracônico para dar poder mágico a uma 
pequena parte de seus clérigos, convive com 
o cinismo amoral da cultura dos legionários e 
caçadores de recompensas.

Um mundo onde demônios não só caminham 
sobre a terra como se escondem por entre a po-
pulação, se alimentando de almas, gerando mais 
monstros e espalhando pestes pelos reinos, 
enquanto aguardam o esperado retorno de um 
deus louco.

Um mundo onde um povo necromante, respon-
sável pela morte da fundadora das Três Igrejas, 
controla todo um reino governado por uma elite 
morta-viva que, através de sua Igreja dedicada 
ao Deus dos Abismos, conspira para a deflagra-
ção de uma nova Grande Guerra.

Um mundo que agoniza, gradual e paulatina-
mente se transformado em um inferno repleto 
de horrores indescritíveis.
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Um mundo de povos resilientes, que buscam erguer suas tribos, cidades, reinos e 
impérios dos escombros de uma guerra devastadora. 

Um mundo que guarda muitos tesouros e mistérios, como poderosos artefatos 
místicos ou máquinas mágicas criadas pela avançada civilização de um povo in-
seto, exterminado pelos deuses em um passado distante. Tesouros capazes de dar 
poder e fortuna aos que os descobrirem, caso evitem a morte certa.

Um mundo de magia rara mas poderosa, onde clérigos armados dos poderes 
dados pelo sangue dos dragões, perseguem com suas Inquisições todos aqueles 
capazes de realizar magias não autorizadas pelas religiões oficiais.

Um mundo onde caçadores de recompensa prosperam, seja caçando demônios e 
vendendo seus cadáveres para o próspero e ilegal mercado de itens mágicos, seja 
adentrando as regiões abissais e infernais que se espalham por Kadur atrás de 
riquezas perdidas durante a Grande Guerra, ou caçando usuários de magia em 
nome das Inquisições das Três Igrejas.

Um mundo onde uma etnia de altos elfos supremacistas e escravocratas, imor-
tais enquanto sua Grande Árvore da Ressurreição existir, e que, dotados de um 
grande poder mágico por terem devorado a deusa que os criaram, pretendem 
escravizar ou exterminar todas as demais raças que consideram inferiores.

Um mundo habitado por uma raça de guerreiras e guerreiros imortais criados 
como armas de guerra contra o Deus Louco, porém incapazes de regenerar seus 
corpos, precisando costurar em si mesmos partes de cadáveres para continuarem 
existindo neste mundo.

Um mundo onde duas etnias de meios-gigantes bárbaros vivem em guerra eterna 
com os povos do norte gelado, apesar de terem lutado lado a lado contra as Le-
giões do Deus Louco, e que são escravizados a partir de runas mágicas gravadas 
em seus corpos por druidas poderosos.

Um mundo onde um povo miúdo, composto de colecionadores de artefatos e 
itens mágicos, comanda uma das maiores organizações comerciais de um merca-
do negro especializado em armar e equipar os muitos Caçadores de Recompensa 
que infestam seus reinos.

Um mundo que assiste a expansão extraordinária de um Império poderoso e 
amoral, forjado por traficantes de drogas, e que converte milhões para a ideologia 
da Lei da Prata, a doutrina do lucro acima de qualquer coisa, que rapidamente 
transforma tudo em um produto para ser vendido e consumido.

Um mundo onde orcs, goblins e outros monstros se organizam em legiões para 
libertarem seus irmãos escravizados pelos humanos, anões e elfos, e assim se vin-
garem da derrota do Deus Louco ao fim da Grande Guerra.

Um mundo marcial e violento, onde guerreiros usam de tudo ao seu dispor para 
sobreviver e prosperar, seja por meio de artes marciais misteriosas, itens mágicos 
feitos de partes de demônios encarnados, ou usando muitas das incontáveis dro-
gas e venenos de combate disponíveis para quem tenha prata suficiente.
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Onde Estão as Regras?
Legião: a Era da Desolação 
é um livro baseado na 
descrição de um cenário, 
com suas peculiaridades e 
diferenciais. Para manter 
a imersão durante a 
leitura, sem perder as 
qualidades descritivas, 
escolhemos por reduzir 
ao máximo a mescla de 
regras com a apresentação 
do cenário. Todas as 
regras significativas para 
Old Dragon estarão 
apresentadas no capítulo 
6, e é a esse capítulo que 
o leitor deverá recorrer 
quando precisar de uma 
regra para traduzir algum 
dos diversos aspectos do 
mundo de Kadur para a 
mecânica de jogo em sua 
mesa. Além do capítulo 
6 com regras para o Old 
Dragon, jogadores de outros 
sistemas podem encontrar 
o capítulo 6 convertido 
para os principais sistemas 
abertos do mercado no site 
da Redbox.

Um mundo em que a diversidade vive em luta contra a intolerância religiosa, 
onde a luta brutal pela sobrevivência e a cultura mercenária fez com que 
todos os gêneros, raças e etnias possam ser encontrados nas mais diversas 
classes sociais e profissões. Onde comunidades e cidades mais tolerantes 
coexistem com reinos conservadores, sectários, racistas ou tomados por 
uma cultura religiosa fanática e xenofóbica.

Um mundo de moralidade cinzenta, onde todos os seres quebram as limi-
tações de suas culturas, raças, etnias e gêneros. Onde qualquer indivíduo, 
seja parte dos Povos da Deusa ou das Crias de Urzoth, pode romper com os 
condicionamentos sociais, culturais, raciais e religiosos determinados por 
sua origem e se tornar o que quiser!

Um mundo que corre contra o tempo, para escapar do espectro de uma nova 
Grande Guerra. E por isso, repleto de oportunidades de ascensão e glória 
para Aventureiras e Aventureiros, Caçadoras e Caçadores de Recompensa, 
Heróis e Heroínas, Legionários e Legionárias que se atrevam a explorar os 
seus reinos!

O mundo de LEGIÃO!

LEGIÃO - A Era da Desolação é um cenário de fantasia brutal e sombria 
para aventuras e campanhas de RPG.

LEGIÃO foi escrito para ser usado em conjunto com o OLD DRAGON, o 
BESTIÁRIO e o GUIA DE RAÇAS. 

LEGIÃO Está dIvIdIdO Em sEIs capítuLOs.
O Capítulo 1, "Uma Breve História de Kadur", trata da trágica e sangrenta 
gênese do Mundo de Kadur, descrevendo as Quatro Guerras e suas conse-
quências na formação do mundo de LEGIÃO.

O Capítulo 2, "A Era da Desolação"  traz uma visão geral e ampla de 
Kadur durante a Era da Desolação, descrevendo suas terras, suas raças e 
etnias, seus reinos e impérios, e sua sociedade. Esse capítulo também apre-
senta alguns dos elementos únicos de LEGIÃO, como sua sociedade brutal, 
o conflito entre as Crias de Urzoth e os Povos da Deusa, as Três Igrejas 
e suas Inquisições, a Magia, as Chagas Vermelhas e Negras, os Marcados 
Demoguerreiros e Demomagos, os Horrores e Possuídos, as Legiões e os 
Caçadores de Recompensa, além dos conflitos Atuais e as ameaças de guer-
ras futuras, entre outras coisas.

O Capítulo 3, "Uma Viagem Por Kadur" percorre os principais reinos do 
mundo de LEGIÃO, dividido pelas regiões geográficas e descrevendo os po-
vos, culturas, conflitos, além de conter muitas sugestões de aventuras.
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O Capítulo 4, "A Oração, A Pena, A Espada e a Magia” aborda com de-
talhes as mais importantes religiões e organizações religiosas de Kadur, os 
planos espirituais, os deuses, as organizações governamentais e secretas, as 
legiões mercenárias, militares, sagradas e sombrias, as forças navais, e, por 
fim, a magia, com suas diferentes energias, as escolas de magia, os marcados, 
os modificados, os narcoguerreiros, e as terríveis Chagas.

O Capítulo 5, “Aventurando-se em Kadur” trata da criação de aventuras 
de Legião, com dicas de como criar aventuras, antagonistas, algumas suges-
tões de aventuras, motivações para a criação de Aventureiros e Caçadores 
de Recompensa.

O Capítulo 6, “Jogando Legião com Old Dragon RPG”, lida com a parte 
das regras do Old Dragon RPG. Esse capítulo descreve como usar as raças 
de Old Dragon e do Guia de Raças no cenário, revela novas especializações 
para personagens, dá orientações sobre como usar monstros do Bestiário, 
detalha as regras para a criação de personagens com algumas das raças de 
Kadur, além de descrever os Equipamentos, as Drogas e as Doenças comuns 
em Ryanon, e encerrando com um Bestiário de criaturas, monstros e anta-
gonistas para aventuras de LEGIÃO.
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