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Jogando Legião com a  
Quinta edição

este derradeiro capítulo  estão 
as orientações de como utilizar o 

LEGIÃO com o conjunto de regras da 
Quinta Edição (SRD5). 

Alguns futuros suplementos irão ex-
pandir essa sessão, com mais monstros, 

raças, itens mágicos, vilões e organiza-
ções para suas aventuras.

Raças
LEGIÃO foi concebido para ser compatível com 
as raças de personagens dos jogadores descritas 
na Quinta Edição. Todas podem ser utilizadas 
como estão, com algumas variações e diferenças 
descritas a seguir.

DRagonboRn e Tieflings
É possível jogar com personagens destas raças, 
contudo os traços de aparência dracônicos e in-
fernais inerentes são atenuados, de modo que 
não se é possível identificar a raça do persona-
gem à primeira vista. Todas as demais regras de 
aplicam normalmente.

gRizzis
Grizzis são pequenos humanóides de Ryanon, 
de grande inteligência e criatividade. A maioria 
dessa raça é composta de indivíduos de natureza 
pacata, rural e pouco dados a assuntos bélicos. 
São colecionadores compulsivos de qualquer 
coisa que lhes suscite a obsessão, e possuem uma 
cultura rica e costumes exóticos.
Seu físico é sua principal característica. Eles tem 
a pele clara, em tons que podem ir do branco 
ao mostarda e repleta de rugas e verrugas, 
grandes olhos expressivos e esbugalhados, e 
orelhas pontudas voltadas para trás. Suas mãos 
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6Jogando Legião com a  
Quinta edição possuem 3 dedos (um polegar e dois “indicadores”) e seus pés, também 

com três dedos articulados, se assemelham muito mais a uma mão que um           
pé humano.

Costumam viver e se desenvolver exatamente como os humanos. Por volta 
dos 15 anos, porém, adquirem a aparência de jovens “idosos” com cabelos 
ralos, brancos e pele enrugada. Aparência que se manterá pelos próximos 
50 a 60 anos, quando sua figura começará a envelhecer ainda mais. 
Normalmente são agitados e pouco conformados. Se perguntam alguma 
coisa, esperam uma resposta decente (ou que ao menos lhes pareça boa), 
caso contrário reclamam por horas a fio. 

Apesar de serem pouco amigáveis à princípio, não compactuam com 
a falta de cordialidade e violência gratuita. Você jamais verá um grizzi 
chamando alguém para briga gratuitamente. Não são provocadores, apenas 
resmungões. Se não gostam de alguém podem xingá-lo à exaustão, mas sem 
demonstrar a mínima vontade de partir para a agressão física, a não ser em 
defesa própria. Um grizzi não gosta de combates e guerras, mas é capaz de 
mostrar grande aptidão por armas caso isso se mostre altamente necessário.

Grizzis podem ser considerados os seres mais mal-humorados de toda 
Ryanon, especialmente depois de acordar. Grizzis são pessimistas; para 
eles, tudo sempre dará errado da pior forma possível, e todo dia é o pior das 
suas vidas. São tão pessimistas que o famoso matemático grizzi, Märphy 
Galanos estabeleceu que “se algo possui uma mínima chance de dar errado, 
certamente dará errado, e dará errado de novo se você for um grizzi”.

a obsessão coLecionadora
Colecionar é a razão principal de viver de todo grizzi. Eles acreditam pia-
mente que quando morrem vão para uma terra vazia sem cor onde as únicas 
coisas que poderão carregar são suas coleções, que chamam de “menish”. 
Assim, colecionar não é apenas religião, é o meio de garantir uma eterni-
dade menos tediosa. E eles ainda escolhem as coisas mais inabituais para 
colecionar, mesmo dentes incisivos de orcs ou lascas de unhas de dedão de 
monstros encontrados pelo caminho. 

A quantidade de coleções, itens em cada uma e a excentricidade delas são 
os fatores determinantes da escala social da raça, em que quanto maiores e 
mais numerosas forem suas menish, mais respeitado o grizzi será.

Xingamentos grizzis
Outra grande marca registrada dos grizzi é a habilidade de xingar. Usando 
adjetivos pouco comuns e até estranhos, aliados a palavras de baixo calão, 
os grizzis conseguem ofender uns aos outros com grande intensidade. Por 
exemplo, sujeira de unha ou mão direita de canhoto são grandes ofensas 
para eles, mas se tornam atrações incomparáveis quando um grizzi resolve 
xingar membros de outras raças. 

LEGENDA PARA              
ESTE CAPÍTULO

Barras laterais neste 
capítulo trarão informações 
adicionais ao conteúdo 
apresentado nas páginas.
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Por toda a Ryanon é mais que comum apresentações de bardos grizzis, onde a grande atração é o 
xingamento dos espectadores. Eles chamam estes espetáculos de akvot.

Grizzis também são fascinados por histórias improváveis, mentirosas e pouco verídicas, no melhor 
estilo “pescador” de ser. Um grizzi sempre tem um caso de um amigo do primo do vizinho que com 
um espirro cegou um poderosíssimo dragão. 
Eles apreciam ainda os afazeres manuais, principalmente os próximos do artesanato, como car-
pintaria, vidraçaria, ourivesaria ou curtidura. Quando vivem em uma comunidade humana, quase 
sempre estão envolvidos com estas ocupações.
Somando suas coleções, aos xingamentos espalhafatosos, ao nutritivo e pouco cheiroso gulash e a 
habilidade de mentir descaradamente, ainda está a paixão que um grizzi tem em passear pelos seus 
bosques. Não matas fechadas e selvagens, mas regiões tranquilas, arborizadas e repletas de animais 
pacíficos. Apesar deste gosto silvestre, grizzis não podem ser considerados seres da floresta.

comunidades grizzi
Gostam de habitar comunidades tranquilas, longe do tumulto das grandes e ruidosas cidades huma-
nas. Estão quase sempre  próximas de pequenas florestas ou bosques, onde costumam coletar frutas e 

produzir os famigerados repolhos pretos para o gulash.

Todo grizzi recebe dos pais, logo ao nascer, uma árvore plantada em algum bosque 
próximo. A esta árvore é dado o nome de “zerele”. Cada zerele pertence ao indi-

víduo em específico e adquire status de símbolo sagrado para a comunidade. 

Este grizzi e suas coleções serão enterrados aos pés da sua zerele para viver a 
vida eterna.

Grizzis tendem a ser céticos e ateus, no estilo do racionalismo cético dos Sá-
bios Ibonianos de Mukombo, e achando que Primordiais, a Deusa das Três 

Faces e o Deus dos Abismos são apenas entidades feitas de energia mágica 
e não os criadores do universo, ou se dedicam com obsessão a alguma 
crença religiosa. 

Acham deuses, sacerdotes ou milagres mera baboseira. Todavia são ex-
tremamente supersticiosos, a ponto de abandonarem missões se perde-
rem seus pés de coelhos ou esquecerem sua coleção de conchas da sorte 
na taverna.

Grizzis possuem longevidade como a dos humanos. Atingem a idade 
adulta por volta dos 20 anos e normalmente chegam a viver até os 70.

Sabem inicialmente falar (mas não ler e escrever) o grizzilês, sua língua 
materna. Entretanto, seu antecedente pode conceder idiomas adicionais. 

Eles costumam escolher apenas idiomas de raças aliadas como idiomas 
adicionais, tal qual o idioma comum.

Grizzis possuem um raciocínio lógico fora do comum, o que lhes concede 
um bônus de +2 em Inteligência. Sua baixa estatura lhes confere um bônus 

de +1 em Destreza.
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Exasperar: Um grizzi que passar uma rodada inteira proferindo xingamen-
tos contra um inimigo irá irritá-lo e atrair a raiva dele para si, caso o inimigo 
falhe num teste de Carisma (Persuasão) do grizzi contra Sabedoria (Intuição) 
seu. Um oponente afetado sofre a condição Enfurecido enquanto o grizzi es-
tiver em sua linha de visão. Um inimigo só pode ser alvo de um exasperar por 
vez durante o combate, não tendo efeito cumulativo e ficando imune por todo 
o combate caso vença o teste. Um grizzi não sofre o efeito de um exasperar de 
outro grizzi. Esta habilidade não funciona com criaturas não-inteligentes, ou 
que não conheçam o idioma usado pelo grizzi.

Escalar: Grizzis possuem pés anatomicamente propícios a  
escaladas por terem dedos compridos e fortes, ideais para aprovei-
tar frestas e agarrar cordas com os dedos. Possuem proficiência em  
Atletismo para escaladas, contudo realizam os testes com Destreza.

Pequeno: Por serem pequenos, grizzis recebem um bônus de +2 na sua CA sem-
pre que estiverem em combate com criaturas de tamanho Grande ou maior.

Matemático: Grizzis possuem um talento matemático fora do comum. Cos-
tumam fazer contas de modo quase instantâneo e se destacam em qualquer 
função que faça uso de números como engenharia, contabilidade ou até mesmo 
comércio. Recebem bônus de proficiência em testes de Inteligência onde esse 
conhecimento matemático se aplicar, mesmo caso não sejam treinados na perícia.

Movimentação e restrições: Grizzis possuem movimento reduzido devido as suas per-
nas curtas. O movimento base de um grizzi é de 6 metros. Grizzis só conseguem usar armas de 
Acuidade, Arremesso, Leves e armas Versáteis quando usam as duas mãos.

grizzis em Jogo 
- São inconstantes, ainda que racionais, e abraçam o caos com mais conforto e facilidade do que 
a ordem ou a neutralidade;

- Medem quase sempre entre 60 e 70 centímetros de altura e pesam entre 15 kg e 25 kg;

- Atingem a maturidade por volta dos 20 anos. Sua expectativa de vida gira em torno dos 70 anos;

- Costumam aprender o grizzilês e o comum como idiomas preferenciais;

- Possuem raciocínio lógico diferenciado, recebendo +2 na Inteligência e +1 na Destreza;

- Irritam seus inimigos ao xingá-los por uma rodada completa, causando a este alvo a condição  
especial Enfurecido.

- Por serem pequenos, recebem +2 na CA contra alvos Grandes ou maiores;

- Devido ao formato dos seus pés, têm proficiência em Destreza (Atletismo);

- Movimento base de 6 metros;

- Só conseguem usar armas de Acuidade, Arremesso e Leves. Usam armas Versáteis se usarem 
as duas mãos;

NOVA CONDIÇÃO
ENFURECIDO

· Uma criatura enfurecida 
deve utilizar todo 
seu movimento para 
aproximar-se do alvo de 
sua fúria, mesmo se gerar 
ataques de oportunidade;

· Ataques contra uma 
criatura enfurecida têm 
vantagem;

· A criatura não realiza 
reações enquanto conseguir 
ver o alvo de sua fúra nem 
ataca outras criaturas além 
do alvo de sua fúria;

· Assim que possível a 
criatura atacará o alvo de 
sua fúria da maneira mais 
agressiva que puder.
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meio-eLfos
Inicialmente oriundos de relacionamentos entre humanos e povos elfos, os meio-elfos se desenvolve-
ram em uma cultura própria, com todas as sua peculiaridades.

A variedade de características físicas dos meio-elfos de Kadur é impressionante devido a mistura de 
suas linhagens de origem. São longevos, podendo viver até 300 anos ou mais, sofrendo decrepitude a 
partir dos 200 anos. 
Costumam se tornar adultos próximo aos 30 anos, idade esta em que a imensa maioria dos pais huma-
nos já não estarão mais vivos, o que acarreta um desenvolvimento afetivo precário e mais problemas 
sociais e psicológicos, os tornando órfãos envelhecidos porém ainda imaturos. Associa-se a isso o fato 
do meio-elfo se considerar um estrangeiro em qualquer lugar que esteja. 

Ele jamais conseguirá se inserir por inteiro em qualquer sociedade humana por se achar, dentre outras 
coisas, incapaz (fruto dos traumas devido ao lento desenvolvimento), um pária (meio-elfos são aberra-
ções aos olhos das culturas humanas), um fugitivo (já que a qualquer momento pode ser capturado e 
vendido aos elfos para ser escravizado).

Todas essas características reunidas e somadas a má formação psicológica faz com que os meio-elfos 
desenvolvam durante a vida adulta algumas doenças mentais que, se não são incapacitantes, os torna-
rão sofredores por toda a vida.

meio-eLfos na era da desoLação
Os meio-elfos sofrem de muito preconceito na Era da Desolação, principalmente por causa da Legião 
Bandoleira, liderada pelo Marcado Meio-Elfo Rakander. Por conta dos feitos do Marcado, meio-elfos 
sofrem com a desconfiança de todas as demais raças de Ryanon. Isso faz com que um meio-elfo se 
considere um estrangeiro em qualquer lugar que esteja. Ele jamais conseguirá se inserir por inteiro 
em qualquer sociedade humana.

E ainda persiste o problema da escravidão pelos altos elfos tarkarianos. Os meio-elfos de Kadur são 
perseguidos por Caçadores de Escravos, que buscam levá-los para a Grande Floresta Élfica e vendê-los 
de volta aos seus antigos mestres, os altos elfos tarkarianos da Supremacia Tarkariana. A grande 
maioria dos meio-elfos vive às margens das sociedades, ou se tornam legionários, aventureiros ou 
caçadores de recompensas.

A carreira mais atraente para um meio-elfo é a de caçador de recompensas, pois a Licença de Caçador 
permite, na maioria das vezes, que ele possa caminhar livremente em regiões dominadas pelas Inqui-
sições das Três Igrejas, sempre dispostas a jogar um meio-elfo em suas fogueiras.

Características Físicas:  Um meio-elfo é uma mistura entre humanos e elfos e isso faz com que 
ele adquira de forma leve algumas características físicas dos seus pais. Possui grande longevidade, 
podendo atingir a idade de 200 anos, sem grandes sinais de envelhecimento.

Ainda possui as seguintes chances de desenvolver as características físicas de um elfo:

- Traços faciais delicados, finos e graciosos - 20%

- Orelhas longas e pontudas - 80%

- Olhos amendoados e levemente alongados - 60%



7

Kadur em oLd dragon

- Cabelos de cores típicas dos elfos -  30%

- Ausência de barba e pelos corporais - 40%

- Tamanho e peso de um elfo - 50%

- Infertilidade total, sendo incapaz de gerar prole - 90%

Modificadores de Atributo: Meio-elfos possuem a graciosidade e a 
fragilidade de sua parte élfica, mas ainda carregam a adaptabilidade ine-
rente dos humanos em seu sangue. Possuem um bônus de +1 na Destre-
za, e outros dois bônus de +1 para colocar em quaisquer dois atributos 
a sua escolha.  

Visão no Escuro: Esta habilidade tem um efeito colateral, fazendo com 
o que o meio-elfo sofra a condição Cego em ambientes de extrema lumino-
sidade como em geleiras ou nos efeitos de magias que criem fontes de luzes 
muito intensas. 

Idiomas: Os meio-elfos falam o idioma élfico, mas dentro de um dialeto 
próprio, cheio de gírias para que os feitores altos elfos tarkarianos não os 
compreendam. 

Sono Atribulado: Meio-elfos possuem uma má qualidade em relação 
ao seu sono. Longe de conseguirem descansar perfeitamente como os seus 
descendentes elfos ou mesmo o sono comum dos humanos, o sono dos 
meio-elfos é agitado e repleto de pesadelos. Com isso, recuperam apenas 
metade dos pontos de vida e dados de vida que recuperariam normalmente 
por um descanso. 

meio-eLfos em Jogo 
- São inconstantes beirando a loucura, ora racionais, ora emotivos demais, o que os colocam como 
primordialmente neutros; 

- Medem e pesam quase sempre entre o mínimo de um elfo e o máximo de um humano, de acordo com 
as suas características físicas;

- Atingem a maturidade por volta dos 30 anos. Sua expectativa de vida gira em torno dos 90 anos;

- Falam o comum e costumam aprender o idioma da região onde vivem;  

- São incivelmente variáveis em termos de atributos, possuindo um bônus de +1 na Destreza e outros 
dois bônus de +1 para colocar em quaisquer dois atributos a sua escolha;

- Seu sono é agitado e pouco saudável. Recuperam apenas metade dos pontos de vida e dados de vida 
devido ao descanso precário; 

- Possuem visão no escuro em 20 metros, mas ficam Cegos em locais muito iluminados. 

- Movimento base de 9 metros. 

MEIO-ELFOS                       
SÃO LOUCOS?

Não, não são. Sob a ótica 
humana podem até ser 
considerados um pouco 
desajustados, rebeldes, 
inconstantes e muito 
inconsequentes, mas os 
meio-elfos, em linhas gerais 
não são loucos e não são 
tratados dessa maneira  
pela sociedade. 
Sofrem perseguições diárias 
e são constantemente 
traídos. Mais do que 
ninguém, precisam escolher 
a dedo em quem confiar. 
A vida de um meio-elfo é 
uma eterna paranoia, mas 
na maioria das vezes, a 
mania de perseguição não 
é fruto de suas mentes, é 
infelizmente bem real. 



Kadur em oLd dragon

8

tenebruns
Durante o começo das Guerras do Êxodo, os Arquimagos Urdanianos decidiram criar uma raça 
de guerreiras e guerreiros sobre-humanos, que lançariam contra o Deus Louco. Primeiramente, os 
Arquimagos Urdanianos selecionaram guerreiros e guerreiras de elite, e os injetaram com  sangue 
repleto de energia mágica de Possuídos capturados. 

Depois de várias tentativas e erros, de muitas mortes e transformações horrendas, os guerreiros e 
guerreiras selecionados se transformaram nos tenebruns, super-soldados incansáveis, incapazes de 
sentir dor, e totalmente imunes a efeitos mágicos.

Entretanto, o verdadeiro preço por esses poderes foi revelado nas primeiras batalhas contra as 
forças de Nastur, durante as Guerras do Êxodo. Os tenebruns eram, na realidade, uma nova raça 
de criaturas com almas, porém com corpos mortos-vivos. Mas apesar dessa natureza sombria, de 
alguma forma a humanidade dos tenebruns foi preservada. 

Fisicamente possuem o mesmo porte físico dos humanos, muito embora possuam a pele branca e 
pálida com cicatrizes aparentes e veias escuras e saltadas. Ao redor dos olhos sua pele é negra com 
aspecto esfumaçado, e os cabelos são negros, brilhosos e extremamente lisos. 

Psicologicamente os tenebruns são arredios, desconfiados e se sentem pouco a vontade perto de 
estranhos e dificilmente fazem amizades, a não ser com outros tenebruns. Preferem residir nas 
grandes cidades humanas onde vivem como cidadãos de segunda categoria em guetos próprios ao 
invés de pequenas cidades onde a intolerância frequentemente os coloca em situações delicadas. 

A manutenção de seus corpos mortos-vivos depende da compra de cadáveres e partes de corpo, 
como as vendidas secretamente em muitas lojas do Mercado Negro Ryanoniano, para repor mem-
bros e partes perdidas. Essa peculiaridade dá aos tenebruns uma horrenda aparência costurada, 
como se fossem uma raça de golens de carne construídos por necromantes senianos.

a Vida de um tenebrum
Um tenebrum é sinal de mau agouro, e constantemente são impedidos de entrar em residências 
alheias, de frequentar tavernas ou mesmo caminhar ao lado de um humano. A presença de um 
tenebrum é tão indesejada que eles nem sequer são escravizados. Não há mercado para eles. 

Sua necessidade de beber sangue de seres vivos para manterem seus corpos mortos-vivos em fun-
cionamento, os tornam sempre suspeitos de serem autores de assassinatos misteriosos.

Na prática, um tenebrum é um cérebro consciente em um corpo humano sem vida que é trocado 
em ciclos de mais ou menos 40 anos. A cada ciclo, o cérebro, sem lembranças de sua existência 
anterior, desperta e o tenebrum precisa encontrar um corpo para habitar pelos próximos 40 anos 
e tentar relembrar sua não-vida anterior ou construir uma nova identidade no corpo que habita.

Chegar a zero pontos de vida apaga as lembranças do tenebrum. Se seu cérebro não for destruído e 
ainda estiver em um cadáver que possa caminhar, o tenebrum despertará seis dias depois e buscará 
um novo receptáculo recém-falecido para seu cérebro.
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Por conta disso, tenebruns não podem ser curados. O sangue que circula em suas veias é negro, 
viscoso, repugnante e sem vida. Sejam milagres, magias ou cura natural: nada disso faz efeito em 
um tenebrum.  A única coisa que pode restaurar e curar o corpo de um tenebrum é a substituição 
do cadáver que usa para "viver" ou a troca das partes do corpo danificadas. 
Essa condição faz com que a maioria dos tenebruns vivam à margem da sociedade, mantendo ver-
dadeiros mercados de órgãos e membros humanos clandestinos, profanando sepulturas frescas ou 
mesmo assassinando portadores de corpos frescos para manterem-se vivos. 

Os tenebruns que possuem grandes quantias de dinheiro, como os 
Legionários da Legião Fantasma, podem comprar partes de corpos 
no Mercado Negro Ryanoniano.

Idiomas: Tenebruns sabem inicialmente falar (mas não ler 
e escrever) o comum. Entretanto seu antecedente pode 
conceder idiomas adicionais. Tenebruns costumam 
escolher apenas idiomas da região onde despertam. 

Modificadores de Atributo: Eles possuem uma re-
sistência sobrenatural, o que lhes concede um bônus 
de +2 na Constituição. Por não sentirem dor conse-
guem se esforçar mais que as outras raças, recebendo  
+1 em Força.

Cura Artificial: Um tenebrum não recupera pontos 
de vida de modo mundano, mágico ou divino, no en-
tanto pode substituir membros e órgãos danificados 
restaurando metade de seu total de pontos de vida. 
Tenebruns recuperam dados de vida normalmen-
te, contudo precisam ingerir sangue humano ain-
da quente e fresco para rolá-los em um descanso 
curto e assim recuperar pontos de vida. 

Troca de Corpo: Um tenebrum pode trocar seu 
cérebro de corpo com o auxílio de outro tenebrum em 
um processo que leva 2d12 horas e com isso, restaurando 
todos os seus pontos de vida. Um corpo recém-ocupado 
por um tenebrum irá adquirir as características físicas 
dessa raça (cor branca, veias aparentes, região dos olhos 
enegrecidas e cabelos extremamente lisos e negros) 
após 1d4 horas do término do procedimento. Eles 
somente podem habitar corpos mortos de humanos.

Invisíveis Sociais: Tenebruns fazem parte de uma 
raça que é malquista e ignorada pela sociedade 
humana. Dentro de uma cidade grande possuem 
vantagem em testes de Destreza (Furtividade)
simplesmente por serem ignorados; são 
invisíveis socialmente.
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Perito em facas: Tenebruns carregam em seu cérebro o dom dos antigos urdanianos da 
Graça de Gavannia, para manipular facas e objetos cortantes pequenos, o que os tornam 
exímios cirurgiões e habilidosos usuários de facas e adagas em combate. 
Sempre que lutar com duas armas Leves, um tenebrum pode usar uma para atacar e outra 
para aparar golpes, recebendo um bônus de +2 na classe de armadura como se estivesse por-
tando um escudo. 
Nas rodadas que usar um ataque com duas armas, o tenebrum tem um bônus de +1 em ambos 
os ataques e adiciona seu bônus de atributo no dano do segundo ataque, mas perde o bônus na 
classe de armadura até seu próximo turno. 

Não morto, não vivo: Tenebruns não são criaturas inteiramente vivas, mas não são consi-
derados um morto-vivo para nenhum outro efeito de jogo. Não recebem benefícios mecânicos 
dos mortos-vivos como imunidades a dano, condições e etc. 

Precisam ainda se alimentar para manterem as funções biológicas de seus corpos e são conside-
rados inférteis, não gerando qualquer tipo de prole. 

Esta mesma origem torna os tenebruns imunes a quaisquer efeitos mágicos.

tenebruns em Jogo 
- Tenebruns são criaturas milenares e imortais, que vivem na tênue fronteira entre a morte e a vida,        
e isso os torna criaturas frequentemente tendentes à neutralidade;

- Medem e pesam o mesmo que o corpo humano que habitam;

- Os cérebros dos tenebruns despertam com maturidade próxima dos 20 anos e amadurecem men-
talmente até os 60 quando adormecem e despertam reiniciando o ciclo. Esses cérebros repetem esse 
processo indefinidamente, até serem completamente destruídos por armas feitas com nurílion;

- Costumam aprender o comum como idioma preferencial, mas se esforçarão para aprender o idioma 
local de onde residirem;

- São vigorosos recebendo +2 na Constituição e +1 na Força;

- Tenebruns podem usar uma segunda arma Leve como escudo, aparando golpes e recebendo +2 
na classe de armadura ou realizar dois ataques com bônus de +1 e adicionar o bônus de dano ao  
segundo ataque;

- Curam-se se alimentando de sangue humano fresco. Podem substituir membros ou órgãos danifica-
dos e substituir seus corpos transferindo seus cérebros;

- Movimento base 9 metros;

- Usam todos os tipos de armas e armaduras disponíveis para a sua classe;

- São imunes a efeitos mágicos, e não podem sob nenhuma hipótese serem alvos de magias arcanas ou 
divinas, ou adotarem a classe clérigo ou a especialização feiticeiro.
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O Mercado Negro de corpos para Tenebruns é farto e inesgotável!



Kadur em oLd dragon

12

cLasses
Por conta do acesso limitado à magia, classes conjuradoras são raras 
em Ryanon. As seguintes classes NÃO estão presentes em LEGIÃO:  
bardo, druida, paladino, ranger, feiticeiro, bruxo e mago.

os magos de Legião
No universo de LEGIÃO, os Magos são usuários de magia que podem mani-
pular qualquer tipo de Energia Mágica e são extremamente raros. Os pou-
cos magos que existem são antigos Arquimagos Urdanianos Imortais, que 
se retiraram do mundo ao final das Guerras do Êxodo e vivem em locais iso-

lados protegidos por magia. Esses Arquimagos têm uma atitude neutra em 
relação a Era da Desolação, evitando se mesclar com a sociedade atual.

especiaLizações
Legionário - guerreiro

Legionários são conhecidos por serem soldados bem treina-
dos e organizados. Porém sempre devem estar disponíveis 

para servir a sua legião 1d4 meses por ano a partir do 
nível 5. Dependendo de onde se encontrem, legio-

nários são respeitados, temidos ou ainda odia-
dos. Quase todos os reinos de Ryanon possuem 
suas legiões, e fazer parte de uma delas tem seus 

benefícios. 

Seu equipamento é disponibilizado sem custos e é 
composto de:

- 5° nível: espada curta, escudo e armadura de couro.

- 9° nível: espada curta, lança, escudo e armadura 
de couro.

- 17° nível: espada curta, escudo e armadura de cota 
de malhas.

Além, disso, todo legionário recebe seu soldo de acordo com 
o nível. Esse valor é igual a: nível do personagem/2 x 10 PP 
por semana. Assim, um personagem no 7° nível teria direito 
à um soldo de 30 PP por semana. Sempre arredondar para 
baixo.

No nível 5, um legionário adquire um bônus de +1 em seus 
ataques quando estiver atacando com uma espada curta, em 

conjunto com um escudo. Ao usar uma armadura que 
seja de couro ou de cota de malha, também ganhará um 

ajuste de +2 em sua CA.

ESPECIALIZAÇÕES
As epecializações são regras 
especiais de cenário, por 
vezes atreladas a classes 
específicas. Elas podem ser 
aplicadas a um personagem 
a partir de certos 
níveis, e todas as regras 
adicionais são cumulativas 
com quaisquer outras 
características e habilidades 
de raça ou classe. 
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No nível 9, o bônus no ataque passa a ser +2, além disso o treinamento do legionário permite que 
ele use carga de escudo com muita eficiência. Efetuar um ataque normal, e no caso de sucesso, pode 
rolar o dano contundente de 1d6 mais o modificador de Força. O alvo deve ser bem-sucedido em uma 
jogada de proteção de Destreza para evitar cair ao chão e sofrer a condição Caído. Em caso de sucesso 
crítico, o alvo não tem direito à jogada de proteção, além de receber adicionalmente a condição Ator-
doado. Por ser tão condicionado a lutar com espadas curtas, lanças e escudos, todas as outras armas 
que ele usar não terão mais o bônus de proficiência aplicado.

No nível 17, o bônus em seus ataques passa a ser +3 se estiver usando o kit de equipamentos do 
legionário. Ele passa a ser capaz também de utilizar sua experiência nos campos de batalha para coor-
denar o ataque de seus companheiros. Em um combate, qualquer guerreiro ou clérigo é capaz de ser 
coordenado pelo legionário. Isso se traduz em manobras como flanquear, carga, etc.

Existem dois tipos de formações: ofensivas e defensivas. 
Em formação ofensiva, seus participantes adquirem +3 no ataque e no dano, porém sofrem com uma 
penalidade de -2 na CA. 
Na formação defensiva, seus participantes podem utilizar a ação de Esquiva como reação, mas ficam 
impedidos de usar a ação Atacar em no próximo turno se o fizerem.
Apenas um legionário pode coordenar seus companheiros dessa maneira. Ou seja, não é possível 
acumular os bônus com mais de um legionário coordenando os outros.
Em futuros suplementos, iremos apresentar novos tipos de legionários, com descrição, habilidades 
e características diferentes das que mostramos aqui. Considerem o legionário aqui descrito como o 
modelo básico, de onde os outros serão derivados.

feiticeiro - QuaLQuer cLasse
Esta especialização pode ser adquirida em qualquer nível de personagem a partir do segundo nível.

Em termos de background, esta especialização significa que o personagem possui uma quantidade de 
Energia Mágica acumulada o suficiente em seu sangue que faz com que seja possível lançar magias ar-
canas sem estudá-las e sem grimórios, fazendo isso de maneira natural, concentrando-se mentalmente 
e proferindo as palavras mágicas que surgem involuntariamente, como que por encanto, em sua boca.

A causa do acúmulo desta energia não está totalmente desvendada. Os sábios costumam relacioná-la 
a gestação de uma criança por um pai ou mãe sob os efeitos das Seivas dos Dragões Protetores. 

Dessa forma, um feiticeiro seria primordialmente a relação de uma relação carnal entre um clérigo 
e outra pessoa comum ou ainda de dois clérigos. Isso talvez explique de forma mais direta a rela-
ção constante entre feiticeiros e órfãos, uma vez que as crianças gestacionadas dessa maneira seriam 
crianças de pais não casados e de relações não aprovadas socialmente. 

Ao adquirir essa especialização o personagem obtém a habilidade de lançar uma magia arcana de 
1º nível e passa a receber outra magia arcana de 1º nível toda vez que adquirir um novo nível até o 
20º nível. Estas magias devem ser escolhidas de forma aleatória através do sorteio dentre as magias 
disponíveis na SRD5. O feiticeiro pode lançar apenas uma única magia por dia.

Ao adquirir cinco magias de 1o. nível (após evoluir 5 níveis depois de adquirir esta especiali-
zação) o feiticeiro pode trocar quantas magias quiser por magias do 2º ou do 3º níveis, trocando assim 
2 de 1º nível por 1 de 2º nível ou 3 de 1º nível por 1 de 3º nível. 
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O Feiticeiro em Kadur faz o possível para não se expor. Mas às vezes...
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Estas novas magias trocadas também devem ser adquiridas de forma aleatória. 
Deste ponto em diante, independente das magias que ele conhece, um feiticeiro 
pode lançar apenas duas magias por dia.

Ao adquirir oito magias de 1o. nível (após evoluir 8 níveis depois de 
adquirir esta especialização) o feiticeiro pode trocar quantas magias quiser por 
magias do 4º ou do 5º níveis, trocando as magias de forma equivalente, ou seja, 
uma magia de 5º nível equivale a 5 magias de 1º nível ou uma magia do 2º e outra 
do 3º nível. 

Estas novas magias trocadas também devem ser adquiridas de forma aleatória. 
Deste ponto em diante, um feiticeiro pode lançar apenas três magias por dia.

Ao adquirir dezesseis magias de 1o. nível (após evoluir 16 níveis depois de 
adquirir esta especialização) o feiticeiro pode trocar quantas magias quiser por magias do 
6º ou do 7º níveis, trocando as magias de forma equivalente, ou seja, uma magia de 6º nível 
equivale a 6 magias de 1º nível ou duas magias do 3º nível. 

Estas novas magias trocadas também devem ser adquiridas de forma aleatória. Deste 
ponto em diante um feiticeiro pode lançar apenas quatro magias por dia.

Repare que o feiticeiro sempre possui um somatório de nível total de magias  conhecidas 
igual aos níveis que possui depois de adquirir essa especialização.

Para todos os efeitos, uma magia lançada por um feiticeiro deve ser tratada como uma 
magia lançada por um mago, no entanto um feiticeiro não possui os impedimentos que 
um mago normal possuiria. A CD de proteção das magias lançadas por um feiticeiro é 
igual a 8 + mod. proficiência + mod. de Constituição. O bônus de ataque com elas é igual 
ao mod. de proficiência + mod. de Constituição.

O gestual da magia do feiticeiro é simplificado: basta apontar e falar as palavras do gatilho 
mágico. Logo, um feiticeiro pode usar qualquer armadura, escudo ou arma, e usar itens 
mágicos conforme disponíveis em sua classe original. Um feiticeiro jamais precisa memo-
rizar magias e pode lançar a mesma magia repetidas vezes em um mesmo dia, caso esteja 
dentro do seu limite diário.

Feiticeiros em jogo
Não se esqueça que a magia é um elemento altamente controverso em  
Kadur. O povo odeia feiticeiros, ainda que estes possuam licenças de  
Caçadores de Recompensas. 

O povo possui medo de magia e historicamente os efeitos arcanos estão ligados a grandes 
tragédias, guerras e desastres naturais, tais como as Chagas. 

Existem reinos que proíbem usuários de magia, outros que os toleram e até os que os 
perseguem e matam. Tenha cuidado e pense duas vezes se realmente quer carregar este 
fardo junto ao seu personagem.

MAGIAS  
ARCANAS

As magias arcanas em 
Ryanon são aquelas 
disponíveis para Bruxos, 
Feiticeiros (classe) e Magos 
na SRD5. Decida com sua 
mesa um método de sorteio 
para determinar as magias 
adquiridas por Feiticeiros 
de LEGIÃO.
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EquipamEntos
Todos os equipamentos da Quinta Edição estão presentes em Kadur, ape-
nas ajustando os preços de acordo com o texto da coluna lateral "Converten-
do dinheiro e moedas". 

Peças de Platina e de Eléctrum são raras em Ryanon, mas as Barras de 
Platina são usadas pelos mercadores para transações comerciais de valores 
muito altos.

Alguns itens, produtos e serviços são típicos de Ryanon e não são encontra-
dos em outros mundos de fantasia, tornando-os itens essenciais para serem 
descritos aqui com todas as suas especificações de regras.

Gibão iboniano
O gibão iboniano é uma armadura de couro fervido, extremamente dura e 
rígida feita a partir do couro de grandes lagartos das Selvas da região oeste 
do Império Iboniano. Ela é constituída por duas camadas de couro com o 
recheio de uma malha metálica fina e acolchoada com fibras vegetais o que 
a torna relativamente leve e especialmente eficiente para proteção contra ar-
mas perfurantes como lanças, adagas e principalmente flechas. 

Classe de Armadura: 12

Bônus de defesa contra armas perfurantes: +1

Força/Furtividade: -/- 

Preço: 400 PP

Peso: 15 kg

Espada Kundur
A espada Kundur é a arma racial dos temíveis anões das sombras e se asse-
melha a uma espada curta com lâmina quádrupla em forma de cruz, total-
mente serrilhada. 

Este formato de lâmina faz com que todo golpe bem-sucedido cause no alvo 
dois cortes serrilhados extremamente dolorosos. 

Esta espada só pode ser adquirida ilegalmente no Mercado Negro Ryano-
niano, pois os anões das sombras encaram como uma ofensa um membro de 
outra raça portar uma de suas tradicionais espadas Kundur. 

Arma Marcial Corpo-a-Corpo

Propriedades: Acuidade

Dano: 2d4 cortante

Preço: 300 Ps

Peso: 2 kg

CONVERTENDO 
DINHEIRO E MOEDAS   

Todas as tabelas de 
equipamento da Quinta 
Edição podem e devem 
ser usadas em LEGIÃO, 
bastando uma simples 
conversão.

PC - Peças de Cobre na 
Quinta Edição equivalem 
à PC - Peças de Cobre no 
cenário LEGIÃO.

PP - Peças de Prata na 
Quinta Edição equivalem 
à PB - Peças de Bronze no 
cenário LEGIÃO.

PO - Peças de Ouro na 
Quinta Edição equivalem 
à PP - Peças de Prata no 
cenário LEGIÃO.

Peças de Electrum (PE) 
valem meia PP no cenário 
LEGIÃO.

Peças de Platina (PPL) 
da Quinta Edição são 
as mesmas no cenário 
LEGIÃO.
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machado uLbariano
Este Machado de Lâmina tripla é usado por executores na Ulbária. Usa-
do inicialmente como arma cerimonial, passou a ser encarado como arma 
nacional dos ulbarianos, sendo inclusive uma preferência nacional entre os 
aventureiros locais. Este machado é uma arma de haste com quase 3 metros 
de comprimento com três lâminas pequenas de machado nas extremidades. 
Isso faz com que seja leve e ideal para execuções, já que a área de contato 
com o pescoço do degolado é muito mais ampla que um machado comum.

Arma Marcial Corpo-a-Corpo

Propriedades: Duas mãos, pesada, alcance

Dano: 2d6 cortante

Preço: 200 PP

Peso: 7 kg

drogas e outras substâncias
Muitos guerreiros de Ryanon usam Drogas de Combate que lhes dão várias 
vantagens marciais, como um aumento de velocidade, capacidade de percep-
ção e regeneração, uma maior força, entre outras habilidades. Eles também 
usam Venenos de Combate e Esporos de Combate para ganhar vantagens 
contra seus inimigos. Aqueles que se especializam no uso dessas armas, e 
conhecem receitas específicas de coquetéis de Drogas de Combate, são cha-
mados de Narcoguerreiros, como a grande maioria dos oficiais e tropas de 
elite da Legião Imperial Hecatiana. 

A seguir temos uma lista das Drogas de Combate, Venenos de Combate e 
dos Sacos de Esporos mais usados por aventureiros, caçadores de recom-
pensas, legionários e narcoguerreiros de LEGIÃO.

eXtrato de mandra
Mandra é uma raiz semelhante a uma batata, endêmica dos pântanos próxi-
mos a Mata da Mandra, na região de Muiderme, em Andrulier. 

Depois de colhida, a raiz é ralada e prensada por alguns dias. Deste processo 
extrai-se uma espécie de leite azedo e ralo que possui propriedades curativas 
únicas dentre todas as plantas de Ryanon. 

Experiências de adaptar a planta para outros locais de plantio se mostraram 
infrutíferas, o que torna o comércio da mandra um monopólio de Andru-
lier explorado com exclusividade pela Igreja Patriarca, que também detém 
o segredo da criação das Pílulas de Extrato de Mandra, uma das Drogas de 
Combate mais usadas em Ryanon.  

ARMAS E ARMADURAS 
DA QUINTA EDIÇÃO 

EM LEGIÃO
Todas as Armas e 
Armaduras presentes na 
Quinta Edição estão em 
LEGIÃO. 

O Mestre deverá ajustar os 
preços e a disponibilidade 
para o contexto da 
aventura. 

Como tudo em Ryanon, 
o Mercado Negro 
Ryanoniano poderá  
oferecer aos aventureiros e 
caçadores de recompensas, 
além das armas e 
armaduras mais comuns, 
versões mais exóticas ou  
até mesmo mágicas.
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Frascos com 500 ml da raiz de mandra diluídos em água curam 1d6+1  
pontos de vida resultantes de ferimentos. Esses frascos de raiz de mandra 
são encontrados por 50 a 100 Damaris, no Mercado Negro Ryanoniano.

O Extrato de Mandra é capaz de fechar ferimentos, remendar ossos quebra-
dos, e até mesmo religar membros decepados em segundos, permitindo que 
o Narcoguerreiro continue lutando. 

Como toda Droga de Combate, o Extrato de Mandra é altamente viciante, 
e seu uso excessivo causa danos cerebrais além de gerar tumores incuráveis 
no corpo do usuário.

Efeito: 1 Bolinha ou Pílula de Extrato de Mandra cura 4d6+4 PV instan-
taneamente. Serve como Antídoto Universal para qualquer tipo de veneno. 
A Pílula também remenda ossos quebrados, regenera órgãos cortados, cura 
a maioria das doenças, entre outros milagres curativos.

Vício: 20% por uso.

Abstinência: Cada semana sem uso após o vício causa insônia e agitação.  
Com um mês de abstinência o alvo começa a ter alucinações. Se aguentar 
dois meses sem usar as Pílulas de Extrato de Mandra, pode sair do vício. O 
consumo excessivo como, por exemplo, mais de 1 Pílula por dia durante um 
mês, gera tumores dolorosos nas juntas, que, se não tratados, levam à morte 
em sete semanas.

Preço: A Pílula de Extrato de Mandra é encontrada em todas as áreas de 
operação do Mercado Negro Ryanoniano, ao custo variável de 1.000 a 
3.000 peças de prata por uma caixa com seis pílulas.

Albinus
O albinus possui este nome porque é extraído do sangue de Trolls das Pro-
fundezas, uma espécie albina e mais fraca que os trolls da superfície. É a 
resposta dos Barões das Drogas da Hecatombe ao Extrato de Mandra dos 
Padres Patriarcas. O sangue dos Trolls das Profundezas é purificado e tra-
balhado alquimicamente até formar pequenas esferas emborrachadas que 
devem ser dissolvidas em água e despejadas em ferimentos abertos. Assim 
que cai na corrente sanguínea, passa a fazer efeito imediatamente.

Efeito: O leite albino causa a aceleração do metabolismo. Ferimentos que 
não tenham sido causados por fogo ou ácido se fecham completamente.

Uso em Combate: Ao utilizar um frasco de Albinus, o usuário recupera 
2d6+6 PV. 

Vício: 2% por uso.

Abstinência: Adquirido o vício, cada semana sem o uso do Albinus causa 
a perda de pontos de vida PERMANENTES em uma razão de 1d4+1 por 
semana sem o consumo da droga.

Preço: 200 PP no Império Hecatiano. Até 500 PP em outros locais.

ITENS MÁGICOS 
E GANHANDO 

DINHEIRO COM 
PARTES DE MONSTROS
O Mercado Negro 
Ryanoniano é o melhor 
lugar para aventureiros e 
caçadores de recompensas 
conseguirem itens mágicos, 
considerados ilegais na 
maioria dos reinos sob a 
influência das Três Igrejas.

Muitos desses itens mágicos 
são feitos com partes de 
monstros, caçados pelos 
aventureiros. O mestre 
deverá determinar o preço 
a ser pago aos aventureiros 
e caçadores de recompensa 
por essas partes.

Normalmente, partes de 
monstros variam de 50 
a 5000 peças de prata. 
Quanto mais raro for 
o monstro, o Horror, o 
Possuído ou outra criatura 
semelhante, mais lucro 
trará ao aventureiro ou 
caçador de recompensas que 
o derrotou, podendo chegar 
a dezenas de milhares de 
peças de prata. 

A seguir apresentamos uma 
fórmula de cálculo para 
o ganho que um monstro 
pode representar. 

continua...
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cogumeLos de combate
Cogumelos de Combate são uma série de cogumelos mágicos especialmente 
criados pelos Feiticeiros Narcomantes Hecatianos para gerar um aumento 
temporário em alguma habilidade dos seus usuários. 

Causam grave dependência e horríveis efeitos colaterais, mas fazem a 
diferença entre a vitória e a derrota, pois transformam seus usuários em 
máquinas de matar.

Cogumelos da Destreza: Pequenos cogumelos vermelhos que, ao serem 
ingeridos, aceleram os reflexos do usuário, que ganha um bônus de +2 em 
testes e ataques usando Destreza, por 1 minuto. Após o efeito, o usuário 
adquire um nível de exaustão e fica com tremedeiras, que lhe dão uma pena-
lidade de adicional de -2 em seus ataques durante combates. As tremedeiras 
são temporárias, e desaparecem depois de uma noite de sono. 

Custo no Mercado Negro: de 50 a100 peças de prata por unidade.

Cogumelos da Força: Pequenos cogumelos marrons escuros que, ao se-
rem ingeridos, inflam os músculos do usuário, que ganha +2 em testes e ata-
ques usando Força, por 1 minuto. Após o efeito, o usuário o usuário adquire 
um nível de exaustão e perde 1d4 PV temporários, que serão recuperados 
depois de uma noite de sono. 

Custo no Mercado Negro: de 50 a 100 peças de prata por unidade.

Cogumelos da Percepção: Pequenos cogumelos azuis que, ao serem 
ingeridos, aumentam a percepção do usuário. Ele pode enxergar de perto 
até a distância de 100 metros como se tivesse binóculos, é incapaz de ser 
surpreendido, e recebe vantagem em jogadas de iniciativa. O efeito dura por 
1d4 horas. Após este período, o usuário fica com a visão nublada por 1d4 
minutos, em que sofrerá os efeitos da condição Cego. 

Custo no Mercado Negro: de 100 a 200 peças de prata por unidade.

Cogumelos da Proteção: Pequenos cogumelos negros que, ao serem 
ingeridos, transformam a pele do usuário, deixando-a com uma textura 
pedregosa e negra, como a pele dos Anões das Sombras. Ele ganha +2 na 
Classe de Armadura por ter uma armadura natural. O efeito dura por 1d4 
horas, depois, a pele do usuário retorna ao normal, porém fica muito dolo-
rida por 1d4 dias, lhe dando uma penalidade de -1 generalizada em ações 
de combate.

Custo no Mercado Negro: de 80 a 200 peças de prata por unidade.

Cogumelo dos Venenos: Pequenos cogumelos verdes que, ao serem in-
geridos, dão ao usuário a capacidade de soprar um gás venenoso que sai de 
seus pulmões. O efeito é imediato, o usuário ingere e depois sopra o veneno 
no seu oponente. Se o oponente falhar em uma jogada de proteção modifica-
da pela Constituição, fica paralisado por 1D4-1 rodadas de combate. Além 
diso, ele sofre dano de 1d4+2 PV para cada rodada que estiver paralisado. 

...continuaçao

Tenha em mente que o 
preço pode variar pela 
qualidade do espécime, e 
o transporte das partes do 
monstro. Uma carcaça no 
balcão de um mercado em 
uma grande cidade é bem 
mais valiosa que a mesma 
carcaça nos confins de 
Ryanon onde o mercador 
ainda teria que arcar 
com o transporte e com a 
insegurança do transporte 
da carga. 

O valor base é dado pelo 
número de DVs da criatura 
multiplicado por 1,5.

Caso este resultado seja 
menor que 5, as partes do 
monstro não possuem valor 
de mercado e dificilmente 
será comercializada        
por alguém.

Caso o resultado seja maior 
que 5 continue a calcular, 
multiplicando o resultado 
por 1 caso o habitat do 
monstro seja "qualquer". 

Caso o habitat do monstro 
seja colina, floresta, planície 
ou oceano, multiplique o 
resultado 1,5. 

Caso o habitat seja Deserto, 
Geleira, Montanha, 
Pântano, Selva ou 
Subterrâneo, multiplique 
por 2. 

Caso seja um extraplanar, 
multiplique por 3. 

Esse é o resultado em peças 
de prata do que pode chegar 
o valor de um espécime 
morto e em ótimo estágio de 
conservação.



Kadur em oLd dragon

20

Custo no Mercado Negro: de 100 a 200 peças de prata por unidade.

Vício: Todos os Cogumelos de Combate têm um risco de 15% por uso.

Abstinência: Uma semana sem usar um Cogumelo de Combate após adquirir o vício, o usuário co-
meça a sentir uma fadiga crônica, que lhe dá uma penalidade de -2 na Constituição, até ingerir um 
Cogumelo de Combate. Depois de duas semanas sem Cogumelos de Combate, a penalidade vai para 
-4 e o usuário passa a ter alucinações. 

Depois de dois meses sem usar, o vício pode ser vencido, porém, o usuário fica com uma penalidade 
de -2 permanente em sua Constituição.

SacoS de eSporoS de combate
Os Narcoguerreiros, além de envenenarem suas armas antes de combates, também usam de Sacos de 
Esporos de Combate, outra criação dos Feiticeiros Narcomantes do Império Hecatiano. 

Esses sacos de pano feitos para estourarem quando lançados, espalham os esporos mágicos nos inimi-
gos, que, ao serem inalados, causam efeitos diversos. 

Alguns dos Esporos Mágicos mais usados pelos Narcoguerreiros são os Paralisantes, Cegantes, So-
níferos, e ainda há muitos outros. 

Um Narcoguerreiro sempre carrega consigo uma máscara de couro com filtros de Nurílion, para não 
ser afetado pelos efeitos dos seus próprios Sacos de Esporos de Combate.

Seguem abaixo alguns exemplos de Sacos de Esporos de Combate

Saco de Esporos Paralisantes
Alcance: raio de 10 metros
Duração: 1d4 rodadas
Ao estourar, é criada uma densa nuvem azulada com cheiro de peixe morto. Todos dentro da área de 
efeito que não estiverem usando uma Máscara de Respiração de Nurílion, devem fazer uma jogada de 
proteção de Constituição (CD 13), ou sofrerão a condição Paralisado por 1 minuto.

Saco de Esporos Cegantes
Alcance: raio de 10 metros
Duração: 1d4 rodadas
Ao estourar, é criada uma densa nuvem prateada com cheiro de enxofre. Todos dentro da área de 
efeito que não estiverem usando uma Máscara de Respiração de Nurílion, devem fazer uma jogada de 
proteção de Constituição (CD 13), ou ficarão sofrerão a condição Cego por 1 minuto.

Saco de Esporos Soníferos
Alcance: raio de 10 metros
Duração: 1d4 rodadas
Ao estourar, é criada uma densa nuvem púrpura com cheiro de leite estragado. Todos dentro da área 
de efeito que não estiverem usando uma Máscara de Respiração de Nurílion, devem fazer uma jogada 
de proteção de Constituição (CD 13), ou cairão adormecidos por 1 minuto.
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Em cima: gibão iboniano, espada kundur e machado ulbariano
Em Baixo (Drogas): Albinus, Mandrágora, Nargula, Cogumelo dos Sonhos e  um Saco de Esporos.  
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Nargula
A nargula é uma raiz vermelha e seca, proveniente de uma planta que nasce 
entre rochas do subterrâneo e que deve ser mascada para que seu efeito seja 
obtido. É uma droga simples de ser usada, acessível e de longe a mais consu-
mida em toda a Ryanon.

A raiz de nargula, depois de tratada, é amassada e transformada em bastões 
vermelhos de propriedade estimulantes. É muito usada nos distritos favelas 
dos grandes centros de Ryanon. Seus usuários são chamados de “Bocas San-
grentas” por causa das manchas cor sangue que se espalham ao redor dos 
lábios dos viciados em nargula.

Efeito: Assim que a nargula começa a ser mastigada, o drogado passa a se 
sentir revigorado. A fome e a sede desaparecem assim como a sensação de 
frio, calor e dor. Seu efeito dura por aproximadamente 2d6+6 horas.

Vício: 15% por uso.

Abstinência: Cada dia sem uso após o vício aumenta no alvo a sensação de 
fraqueza e fome.  Com uma semana de abstinência o alvo começa a ficar ir-
ritadiço, paranoico e extremamente violento, pegando em armas e atacando 
qualquer um por motivos fúteis.

Preço: 3 Peças de Bronze em cidades do Império Hecatiano. Até 10 Peças 
de Bronze em outros locais. O Mercado Negro Ryanoniano vende grandes 
quantidades para interessados no tráfico de nargula.

Cristais de Cogumelo dos soNhos
Os Cristais de Cogumelo dos Sonhos são, depois do Cogumelo do Fumo, 
a droga mais vendida pelo Império Hecatiano e pelo Mercado Negro Rya-
noniano, superando a nargula, o fogo verde, e várias outras drogas. É uma 
versão concentrada dos Cogumelos dos Sonhos, um cogumelo comprido e 
fino, meio esbranquiçado cujo chá é usado como um poderosíssimo anesté-
sico pelos curandeiros de toda Kadur.

A proliferação descontrolada dos Cristais de Cogumelo dos Sonhos pelos 
distritos favelas das províncias do Império Hecatiano atingiu, na Era da 
Desolação, o grau de uma epidemia, dado o alto número de mortes entre 
os viciados.

Efeito: Assim que o Cristal de Cogumelo dos Sonhos é fumado ou ingerido, 
o usuário é tomado por um prazer intenso, e pode ter visões e alucinações 
paradisíacas ou sexualmente estimulantes. Em seguida o usuário fica em 
um estado sonolento, fora da realidade. Os batimentos cardíacos e respira-
ção diminuem, e podem até causar a morte em 10% dos usuários por insufi-
ciência respiratória. O efeito dura por aproximadamente 1d4 horas.

Vício: 80% por uso.

USANDO DROGAS    
EM KADUR

Para usar as drogas em 
sua campanha você deve 
atentar para alguns 
elementos dispostos 
em suas descrições. 
Aqui explicaremos 
detalhadamente cada         
um deles:

Efeito: a explicação visual 
e em termos de regras dos 
efeitos da droga. 

Vício: a cada uso da 
droga o mestre deve jogar 
em segredo 1d100 para 
determinar se o personagem 
adquirirá o vício pela droga 
em questão. O resultado do 
teste deve ser mantido em 
segredo e os efeitos do vício, 
descritos em abstinência, 
devem ser aplicados 
ao personagem viciado               
sem revelar a fonte de             
tais efeitos. 

Abstinência: são os efeitos 
que o personagem que 
falhar no teste de vício, 
descrito acima, passará 
a sofrer sempre que não 
consumir a droga na 
periodicidade indicada. 
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Abstinência: Depois de 1d6 dias sem usar Cristais de Cogumelo dos Sonhos, após estabelecido o 
vício, o usuário entra em depressão suicida profunda em 50% dos casos. É também tomado por aluci-
nações terríveis, que também podem levar a morte por parada cardíaca, em 20% dos casos.

Preço: 10 Damaris para cidades do Império Hecatiano. Até 20 Peças de Prata em outros locais.

cogumeLos do fumo
Uma das drogas mais consumidas em toda Kadur, o Cogumelo do Fumo é uma espécie de fungo 
verde e seco, encontrado nas partes mais expostas à superfície das Infinitas Cavernas de Ryanon. A 
fumaça de Cogumelo do Fumo tem um cheiro adocicado e pungente. 

Efeito: O cogumelo tem um efeito entorpecente e eufórico. Imediatamente depois de fumar o co-
gumelo, o usuário tem um aumento no ritmo cardíaco, uma diminuição da coordenação motora e 
equilíbrio, e entra um estado mental irreal, como se estivesse sonhando acordado. O efeito pode durar 
1d4 horas depois do consumo.

O uso excessivo de cigarros e charutos de Cogumelo do Fumo deixa os dentes esverdeados, além 
de causar efeitos colaterais indesejáveis, como perda de memória de curto prazo e vermelhidão dos 
olhos. Os viciados em Cogumelo do Fumo, abundantes nas áreas mais miseráveis de Ryanon, são 
chamados de “sorrisos verdes”, por causa da cor verde de seus dentes.

Vício: 30%

Abstinência: após 1d6 dias sem consumir Cogumelo do Fumo depois de viciado, o usuário é tomado 
por dores de cabeça, febre e mau humor. Pode ter depressão suicida (10% de chance) ou ter perda de 
memória permanente (20% de chance).

Preço: 1 Stula no Império Hecatiano. Até 5 Stulas em outros locais. 

LiVrando seu personagem do Vício 
Para manter o tom de desesperança e devastação, não recomendamos deixar que um personagem se recupe-
re de um vício, mas se você for um tipo de Mestre mais compreensivo, sugerimos a seguinte mecânica abaixo.

Para se recuperar de um vício, o personagem deve ficar pelo menos 1d4 semanas sem acesso à droga, sofren-
do os efeitos da abstinência. Por exemplo, no caso de vício em Albinus, depois de viciado, o personagem deve 
ter acesso a uma dose diária de 250ml de Mandra devendo fazer uma JP de Constituição diária com CD 
18. A cada sucesso na JP, a dificuldade é reduzida em 2. Porém, cada falha faz com que o personagem perca 
2 pontos de Constituição de maneira temporária. O personagem se recupera do vício caso a dificuldade da 
JP chegue a 10, ou obtenha quatro sucessos. Porém, se a Constituição chegar a 0 antes disso, o personagem 
morre. Uma vez recuperado do vício, os pontos de Constituição voltam gradativamente em uma quantidade 
de um por dia. 

Se durante a recuperação, por algum motivo, o personagem passar um dia sequer sem a dose de Mandra, o 
tratamento não surte efeito e deve ser reiniciado por completo. Caso um personagem que já tenha se recupe-
rado de uma droga volte a ter contato com ela, não poderá mais tentar se recuperar daquele vício novamente.
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Doenças
Kadur é um mundo constantemente afetado por pestes e esta infelizmente é uma de suas caracterís-
ticas mais comuns. A falta de tratamentos, com os clérigos das Três Igrejas sempre cobrando muita 
prata pelo uso da magia curadora das Seivas Sagradas, aliada ao desconhecimento quase total das 
formas de transmissão, transformam as doenças de Kadur em inimigos ocultos prestes a explodir. 
Apresentamos neste capítulo quatro das doenças mais comuns e conhecidas de Kadur, que de tempos 
em tempos eclodem em pestilência, levando morte e destruição por onde quer que apareçam, seja para 
ricos ou pobres, aventureiros ou meros agricultores.
Para entender o funcionamento de uma doença, você deve observar que as apresentaremos de forma 
padronizada. Uma doença pode evoluir ou regredir conforme os dias ou horas passam e você deve 
solicitar testes de jogadas de proteção, modificados pelas estatísticas das doenças abaixo, sempre que 
o tempo do estágio atual se esgotar. Caso o teste seja bem-sucedido, o personagem se curará e estará 
livre da ameaça de morte sempre que esgotar todo o tempo de recuperação dos estágios até o nível 
sadio. Caso o teste da jogada de proteção falhe, os sintomas se agravarão e não haverá caminho de 
volta sem danos permanentes ou até mesmo morte. 

Febre Da Chaga
A doença mais temida de Ryanon, o terror dos homens e o castigo da Deusa; estas são formas co-
muns de se falar da Febre da Chaga, a forma de peste mais comum no mundo conhecido. Irrompe 
em pequenas regiões de tempos em tempos, matando metade da população infectada e desapare-
cendo em poucos meses, deixando um rastro de morte e pessoas marcadas para toda a vida, com 
profundas cicatrizes.
Doença causada por longa exposição ao Nada-Névoa de uma Chaga ou por mordidas de alguns tipos 
de Horrores. As vítimas ficam com febre, como na malária, sua pele fica cinza, e tremem até morrer 
em horas ou dias, variando para cada paciente. 
Acomete uma em cada três crianças ou velhos expostos às névoas de uma Chaga Negra e 10% dos 
adultos que passam mais de um dia dentro de uma Chaga Negra.
Alguns monges-curandeiros valedores acreditam que a doença é causada pelo fato de que a névoa das 
Chagas Negras descola a alma da vítima, que com o tempo se desprega do corpo causando a febre e 
posteriormente a morte do doente.
O povo diz que esterco fresco de Urso-Coruja ou de Menárgar sobre as feridas pode reduzir a febre e 
levar à cura de metade dos contaminados pela Febre da Chaga.

Testes da Febre da Chaga
Jogada de Proteção: Constituição (CD 15)
Tempo entre estágios: 2 dias
1. Saudável: sem JP.
2. Estágio Inicial: Um desconforto geral, febre e dores de cabeças reduzem todos os testes, rolagens 
de ataque e jogadas de proteção a um modificador de -2. Manchas vermelhas surgem pelo corpo.
3. Estágio Médio: Fadiga severa se apodera do doente; pequenas bolhas vermelhas, repletas de 
sangue, se espalham pelo corpo. Desvantagem em qualquer teste, ataque ou jogada de proteção que 
o doente tenha de fazer. Qualquer doente que atinja este estágio ficará com as marcas da Febre de 
Chaga pelo resto da vida.
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4. Estágio Final: o corpo começa a exalar uma bruma cinzenta, como va-
por, idêntica ao Nada-Névoa das Chagas. Uma febre violenta se apodera do 
doente inconsciente alternando entre delírios e espasmos musculares. 
5. Morte! Depois de morto, o cadáver tem 5% de chance de retornar como 
um Zumbi Canibal.

VoLutabro
Também conhecida como doença dos viajantes, o Volutabro acomete prin-
cipalmente pessoas que passam um longo período longe da civilização ou 
de locais habitados. Possui pouca chance de propagar-se em uma epidemia, 
mas quando o faz costuma matar boa parte dos infectados.

O povo diz que o melhor tratamento para o Volutabro é dar banhos com 
ervas aromáticas.

Testes do Volutabro
Jogada de Proteção: Constituição (CD 14)
Tempo entre estágios: 4 dias
1. Saudável: Sem JP.
2. Estágio Inicial: Pequenas hemorragias nos dentes, olhos e narinas, cocei-
ra generalizada no corpo, e perda de cabelos.
3. Estágio Médio: Dentes soltam-se das gengivas, dores nas juntas e hemor-
ragias intermitentes em todos os orifícios do corpo. Febre alta e instâncias 
de fúria assassina incontrolável.
4. Estágio Final: O doente começa a perder muito sangue em hemorragias 
permanentes. Sua sanidade desapareceu, passsa a agir como um animal sel-
vagem, mordendo quem chegar por perto. Há um grande inchaço no pesco-
ço devido a uma imensa bolha de pus e sangue. 
5. Morte!

pubo negro
O Pubo Negro se alastrou por toda Ryanon durante a Grande Guerra, de-
vido às grandes quantidades de energia negra usadas nas conjurações dos 
Leviatãs e Necromantes Senianos das Legiões do Deus Louco.
A energia mágica dos Abismos do Sem Fim penetra no sangue e nos órgãos 
da vítima, coagulando-se em entidades minúsculas que crescem devorando 
a energia vital do doente,  gerando os tumores negros e febres.
Uma em cada dez pessoas que tem contato com um doente de Pubo Negro 
pode ser contaminada com a doença, iniciando uma epidemia que dura por 
cerca de trinta dias, até, misteriosamente, se esgotar.
Acomete pobres e ricos e apesar de quase nunca explodir em pestilência, 
pode ser encontrada em praticamente todas as cidades de Ryanon. As pes-
soas que são acometidas pela doença são isoladas em regiões inóspitas ou 
obrigadas a andar com sinetas no pescoço para avisar de sua aproximação. 

EXEMPLO DE USO      
DE DOENÇAS

Um personagem adquire 
durante uma viagem 
pelo deserto dos crânios o   
temido Volutabro. 

O mestre faz a jogada de 
proteção em segredo do 
doente com a CD 14. 

O personagem infectado 
falha no teste e entra no 
estágio inicial da doença, ou 
seja, em 4 dias o mestre vai 
descrever que o personagem 
acorda com pequenos 
sangramentos nas gengivas e 
que há sangue escorrendo do 
seu nariz. 

Quatro dias mais tarde 
o mestre faz outra JP em 
segredo com CD 14, e mais 
uma vez o personagem falha 
indo para o estágio médio 
da doença. O mestre então 
alerta o personagem que ele 
sente muita dor, tem febre 
alta e quase não consegue se 
levantar. Um aventureiro 
amigo tenta dar-lhe água 
e se assusta quando dois 
dentes do doente se soltam 
facilmente enquanto o 
doente perde sangue pelo 
nariz e pelos ouvidos. 

continua...

DOENÇAS E 
EXAUSTÃO

As doenças em LEGIÃO 
utilizam uma escala similar 
à exaustão, porém única 
para cada enfermidade. 
Isto simula o fato de que 
as doenças em Ryanon são 
males duradouros, sem 
incapacitar seus usuários 
imediatamente. Utilize 
a euxastão comum para 
desgaste por viagens e 
outros efeitos.
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Febre da Chaga Volutabro

Pubo Negro Pústulas
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Testes do Pubo Negro
Jogada de Proteção: Constituição (CD 17)
Tempo entre estágios: 1d4+1 meses
1. Saudável: Sem JP.
2. Estágio Inicial: Pequenas manchas e perda de sensibilidade nas mãos e 
dedos, além da queda de cabelo. 
3. Estágio Médio: Muita dor nas articulações. Penalidade de -3 em todos os 
testes físicos realizados pelo infectado, incluindo ataques e jogadas de prote-
ção. Grandes tumores negros surgem no rosto e em todo o corpo do infectado. 
4. Estágio Final: Os tumores de todo o corpo deformam e apodrecem 
o corpo do doente, que passa a perder partes do corpo devido a necrose.  
Orelhas, nariz, dedos, mãos e braços apodrecem até se desprenderem do cor-
po. Desvantagem em todos os testes físicos realizados pelo doente, incluindo 
ataques e jogadasd e proteção. 
5. Morte!

pústuLas
A doença mais comum em epidemias, possui alta taxa de mortalidade. Aco-
mete as raças humanas, quase-humanas e não-humanas desde as Guerras das 
Raças. É uma doença urbana e surge de tempos em tempos sempre em cidades 
médias e grandes. 
Seus doentes têm os corpos cobertos por enormes bolhas vermelhas de san-
gue, que se espalham até levá-los a uma morte horrenda.
Como o Pubo Negro tem origem na energia do Sem-Fim, muitos Monges 
Curandeiros e Padres Patriarcas Curandeiros dizem que as Pústulas Explo-
sivas são uma doença trazida pelos Demônios dos Seis Infernos do Limiar. O 
estágio final das Pústulas Explosivas lhe rendeu essa alcunha, pois as vísceras 
de um doente explodem para fora de sua barriga, causando sua morte.

Testes das Pústulas
Jogada de Proteção: Constituição (CD 19)
Tempo entre estágios: 2d6 horas
1. Saudável: Sem  JP.
2. Estágio Inicial: Bolhas vermelhas nas articulações do tamanho de moedas 
de prata, que depois aparecem no pescoço e nas axilas. Olhos muito verme-
lhos e dores de cabeça. 
3. Estágio Médio: Debilidade total do corpo. Falha automatica em qualquer 
teste físico que o doente tente realizar, incluindo ataques e jogadas de proteção.  
4. Estágio Final: As bolhas cobrem praticamente todo o corpo do doente. Al-
gumas irrompem em sangue e outras em pus branco e malcheiroso. O doente 
não consegue fazer nada a não ser tossir e delirar devido a febre alta. As pús-
tulas explosivas passam a se desenvolver nas vísceras do doente.
5. Morte! As vísceras do doente explodem para fora da barriga.

...continuação

Quatro dias depois, o 
mestre deve realizar uma 
nova JP com CD 14 mas 
desta vez, felizmente o 
doente passa no teste, 
voltando para o estágio 
inicial da doença. O mestre 
deve então descrever que 
depois do quarto dia, 
ele acorda melhor, mas 
ainda se sente mal, com 
pequenas hemorragias, mas 
aparentemente o pior já 
passou. 

Quatro dias depois o mestre 
o informa que ele se livrou 
dos sintomas. Está tudo 
bem com o personagem que 
está livre da doença, apesar 
de ter ficado com 2 dentes 
a menos.  

É importante lembrar que 
quando o doente passar 
no primeiro teste de JP 
nenhum outro teste é 
necessário. Basta apenas 
aguardar o tempo de 
regressão entre os estágios 
até que o personagem esteja 
novamente sadio.
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fera do pântano
Humanoide Médio Caótico e Mau    Pântanos e Selvas de Ryanon

B
ás

ic
o

Jg. de Prt. Nenhuma
Perícias Atletismo (+3), Sobrevivência (+3)

Sentidos Visão no escuro 18m, PP 11
Idiomas Aquan
Desafio 1/2 (100 XP)

Força 13 Constituição 15 Sabedoria 13
Destreza 12 Inteligência 9 Carisma 10

C
om

ba
te

CA 13 (couro batido) MOV 9m, nado 12m

PV 13 (2d8+4)

1 Tridente +3 (1 alvo a até 1,5m) 
4 (1d6+1) perfurante

1 Chicote +3 (1 alvo a até 1,5m) 
3 (1d4+1) cortante

 Saliva Paralisante: 1 vez por combate uma 
Fera pode lançar um cuspe de veneno paralisan-
te e grudento a até 6 metros de distância. Se o 
alvo falhar em uma Jogada de Proteção de Des-
treza (CD 12), a saliva paralisante tocou em sua 
pele e o alvo fica paralisado por 1 minuto.

Ecologia
As Feras dos Pântanos Ibonianos são encontra-
das principalmente nas selvas tropicais do su-
deste de Ryanon.  

As Feras possuem imensas tribos escondidas no 
Pantanal das Brumas Negras, um imensa região 
de pântanos interligados por pequenas mas po-
derosas Chagas. 

As Feras do Pântano, como são chamados pelos 
seus inimigos eternos, os Ibonianos, são uma 
raça violenta de sapos antropomórficos que cos-
tuma viver em locais úmidos e selvagens, como 
pântanos, charcos e algumas florestas tropicais.
Violentas e caóticas, perseguem suas vítimas até 
onde lhes for possível, abatendo-as com cruelda-
de e eficiência. Alimentam-se de carne, e muitas 
vezes atacam vilarejos vizinhos em busca de pre-
sas indefesas.
Em Kadur, as Feras do Pântano descendem do 
cruzamento de Criaturas Abissais e Sahuagins 
da Legião Dagoniana, que invadiram as Selvas 
Ibonianas durante as Guerras do Êxodo.

Habilidades Especiais
 Emboscar: Uma Fera do Pântano tem uma 

grande capacidade de prender a respiração de 
forma a ficar até 10 minutos embaixo d’água. 
Ela usará esta capacidade para emboscar 
aventureiros que atravessem este tipo de terreno, 
ganhando vantagem para testes de iniciativa.
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Elas também são encontradas na região do 
Pântano Reptante, na foz do Rio do Exílio e 
nos pântanos encontrado ao longo do Grande 
Rio Élfico Auraglór, além de pequenas tribos nos 
Ermos Alagados. 
Possuem uma cultura tribal e primitiva, são 
antropófagos, e possuem xamãs capazes de 
armazenar a energia mágica das Chagas de sua 
região em poções, que usam contra seus inimigos 
eternos, os Ibonianos.
Fora do Sudeste de Kadur, pequenas tribos de Feras 
do Pântano exilados podem ser encontradas nos 
Charcos dos Stirges em Entremares, às margens 
da Baía da Lama. Também é possível encontra-
los no Pântano dos Espelhos da Terras Sáfaras do 
Norte, e em alguns pântanos escondidos do Rio 
Sul, próximo à Rodveau, no Reino de Andrulier.   

Em algumas culturas e regiões mais afastadas 
de Ryanon, as Feras do Pântano também são 
conhecidas como cururus. 

Utilidades
Estas feras, quando abatidas, costumam ter suas 
couraças vendidas em mercados por preços bem 
elevados devido a resistência ao fogo que possuem.

Os Xamãs costumam ter itens feitos de partes de 
Possuídos, como varinhas mágicas, caveiras demo-
níacas, dentre outros artefatos, por isso um Xamã 
dentre as Feras do Pântano é um dos espécimes 
mais procurados por caçadores. 

Alguns mercadores costumam comprar também as 
bolsas excretoras de saliva de uma Fera do Pântano 
com o objetivo de estudar seu veneno paralisante. 

Mesmo que o veneno fique inativo após a morte da 
Fera, este é um item procurado com alguma fre-
quência por sábios de todas as parte de Ryanon. 

Sinergias
Trogloditas, Stirges e Vegepigmeus.

Principal Área de Atuação 
da Fera do Pântano.
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morLoK
Humanoide Médio Caótico e Mau    Subterrâneos e Florestas de Ryanon

B
ás

ic
o

Jg. de Prt. Nenhuma

Perícias Atletismo (+3), Furtividade (+3), 
Percepção (+0)

Sentidos Vibrações 30m, visão às cegas 9m, PP 10
Idiomas Comum subterrâneo
Desafio 1 (200 XP)

Força 14 Constituição 16 Sabedoria 6
Destreza 12 Inteligência 6 Carisma 6

C
om

ba
te

CA 14 MOV 12m

PV 25 (3d8+9)

1 Garra +4 (1 alvo a até 1,5m) 
4 (1d4+2) cortante

1 Machado +4 (1 alvo a até 1,5m) 
5 (1d6+2) cortante

Multiataque 
2x Garra

Sua pele é úmida ao toque e cinza com variação de 
tons claros e escuros pelo corpo. Possuem cabelos 
ensebados e escorridos pela cabeça, sempre na cor 
branca. Contam com grandes garras nos pés, que se 
dobram como se fossem mãos, e lhes confere extre-
ma facilidade em escalar superfícies e escavar. 

Habilidades Especiais
 Cego: Morloks podem sentir todos os inimigos 

dentro de um raio de 30 metros como se enxergasse, 
por meio de tremores de terra e seu super-olfato.

 Preferência Alimentar: Morloks odeiam a 
civilização élfica ao mesmo tempo que suas práticas 
antropofágicas e religiosas os impele a se alimentar 
da carne de seus inimigos. 

Morloks são humanóides antropófagos de tama-
nho médio, com o corpo atarracado, uma cabeça 
volumosa e orelhas pontudas, presas afiadas e 
grandes globos oculares brancos e leitosos que se 
movimentam ininterruptamente.

Apesar de espalhados por toda Kadur, a grande 
maioria vivem, em túneis e cavernas escondidas 
na Grande Floresta Élfica . Criados por Arak-
-Tachna para atormentar os Elfos, os Morloks 
rapidamente se proliferaram por várias florestas 
e cavernas de toda Kadur.

Totalmente cegos, usam seus sentidos 
excepcionalmente desenvolvidos, como seu olfato 
sobrenatural, dado pela tromba que carregam no 
meio da face, e pela percepção das vibrações do 
solo, para perceber inimigos, perigos e a presença 
de suas presas nas proximidades. 
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Principal Área de Atuação 
do Morlok

Um Morlok sempre conseguirá distinguir um 
elfo pelo cheiro (e confundirá meio-elfos 50% das  
oportunidades) e dará extrema preferência a ata-
cá-los e a aprisioná-los para que sejam consumidos 
em cerimônias bizarras em seus lares subterrâneos. 

 Escalar e Esconder: Os pés dos Morloks 
lhes conferem extrema facilidade em subir em ro-
chas, encostas e árvores, de forma que sua velocida-
de não é afetada enquanto escala. Sua pele confere 
dificuldade até mesmo para observadores atentos 
localizá-los nos subterrâneos. 

 Imunidades: Morloks são imunes a ataques 
visuais, efeitos visuais, ilusões, e outras formas de 
ataque que atinjam uma visão normal.

Utilidades
Tanto os altos elfos tarkarianos como os Elfos 
Cinzentos Elmarianos costumam pagar bem por 
cabeças de Morloks abatidas. Isso movimenta um 
grande contingente de Caçadores de Recompensas 
em busca de dinheiro, aparentemente fácil, e da 

oportunidade de aproveitar a situação e comercia-
lizar alguns bens de luxo élficos. 

Ecologia
Os Morloks vivem dentro da terra fofa das florestas 
de Kadur, onde criam túneis e câmaras complexas. 

Possuem uma sociedade matriarcal, em que as 
fêmeas morbidamente obesas em suas câmaras 
subterrâneas ficam protegidas enquanto possuem 
diversos machos à disposição, de quem exigem que 
tragam suas capturas. 

Os xamãs dos Morloks se dividem em cultos a 
Nastur e Urzoth, e cultos a Dagon.

Sinergias
Sahuagin, Criatura Abissal, Troglodita, Aranha 
gigante.
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orc branco
Humanoide Médio (Orc) Caótico e Mau    Ryanon

B
ás

ic
o

Jg. de Prt. Nenhuma
Perícias Intimidação (+2)

Sentidos visão no escuro 30m, PP 10
Idiomas Comum, orc
Desafio 1 (100 XP)

Força 17 Constituição 16 Sabedoria 10
Destreza 12 Inteligência 9 Carisma 10

C
om

ba
te

CA 14 (couro batido) MOV 9m

PV 15 (2d8+6)

1 Machado +5 (1 alvo a até 1,5m) 
9 (2d6+3) cortante

1 pancada +5 (1 alvo a até 1,5m) 
5 (1d4+3) contundente

Multiataque 
2x Machado

quando o frio é mais tolerável, usam armaduras 
metálicas apenas caso não tenham escolha. 
As couraças de couro e peles sempre serão sua 
escolha natural quando o assunto for a proteção 
em combate. 
Possuem a pele em tons que vão do branco ao azul 
pálido. Seus pelos são grossos, densos, brancos e 
levemente amarelados, característica que confere 
o nome à este tipo de criatura.
Em comparação a um Orc comum, das 
montanhas, o Orc Branco é muito mais peludo 
e possui uma capacidade de reconstituição 
acelerada dos pelos . Em questão de poucos dias 
áreas do corpo se tornam novamente peludas para 
a melhor proteção da pele contra o frio extremo.  
Seus olhos possuem uma terceira pálpebra 
que filtra os raios solares nos dias claros o que 
erroneamente faz com que sejam descritos como 
orcs com olhos brancos.

Vindos do norte gelado e entre os mais selvagens 
guerreiros, orcs brancos traçam suas origens 
desde os grandes caçadores de dragões brancos. 
São humanoides especialistas em viver em clima 
artico. Vivem em montanhas geladas e geleiras 
no norte de Kadur antes mesmo da chegada dos 
homens à Ryanon. 
São ótimos forjadores de lâminas e escudos, 
dominando várias vertentes do trabalho com 
o metal, a mineração, a forja e a construção de 
armas e armaduras. 
Suas armas favoritas são os machados. Usam 
outros tipos de lâminas como as espadas ou armas 
de esmagamento como maças e martelos, mas o 
machado é sua arma natural para a guerra ou para 
a caça. 
Não usam armaduras metálicas por conta do frio, 
embora possuam habilidade metalúrgica para tal. 
Quando estão em regiões menos extremas, 
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Antes dos invernos costumam migrar para ter-
ras mais ao sul, onde hoje se localizam os Reinos 
da Ulbária, Norklund e as Terras mortas para 
se protegerem do frio intenso e esse movimento 
migratório costuma causar constantes conflitos. 
Com os homens buscando proteger suas terras 
das invasões bárbaras.

Essa dinâmica anual é fonte de conflitos sem fim 
na região norte de Kadur, tendo os homens do 
norte, voldas e orcs brancos como protagonistas. 

Se os homens e voldas repelem as tribos dos orcs 
para o norte, estes costumam argumentar que as 
áreas dos Reinos dos homens de hoje fazem parte 
das terras ancestrais dos Orcs, que usavam estas 
regiões de clima menos hostil e mais ameno como 
terra de migração durante o inverno, quando a 
vida nas terras do gelo eterno se torna pratica-
mente inviável. 

Sinergias
Orcs, Ursos e Lobos Atrozes.

Suas presas são menores que as dos orcs comuns, 
e mais amareladas. Ao contrário de seus parentes 
mais famosos, Orcs Brancos não costumam enfei-
tar suas presas com brinco e colares.  

Se vestem com muitas peles, couraças e todo o 
tipo de material quente que possam conseguir no 
ambiente hostil nde vivem. 

Habilidades Especiais
 Visão no Escuro: 30 metros.

 Resistência: Orcs Brancos possuem resistência 
contra dano de frio.

Utilidades
Norklunds costumam pagar bem por filhotes de 
orcs brancos para serem exibidos como animais 
em feiras e mercados pelo Reino.

Ecologia
Orcs brancos são extremamente bélicos, selva-
gens e se reproduzem rapidamente: 

Principal Área de Atuação 
dos Orcs Brancos.
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zumbi canibaL
Morto-Vivo Médio Caótico e Mau    Ryanon

B
ás

ic
o

Jg. de Prt. Sabedoria (+2)
Perícias Nenhuma

Sentidos Visão no escuro 18m, PP 10
Idiomas Entende sua nativa mas não fala
Desafio 2 (450 XP)

Força 12 Constituição 10 Sabedoria 10
Destreza 8 Inteligência 0 Carisma 1

C
om

ba
te

CA 10 MOV 6m

PV 12 (3d8)
1 Agarrar +4  (1 alvo a até 1,5m) 
Sem dano (agarrar)

1 Mordida +4 (1 alvo a até 1,5m)  
2 (1d4, doença)

Habilidades Especiais
 Agarrar: Quando dois ou mais caminhantes 

conseguem efetuar com sucesso ataques de agar-
rar no mesmo alvo, este deve ser considerado au-
tomaticamente Agarrado, sem testes resistidos.

 Doença: Um caminhante que consiga causar 
1 de dano ou mais com seu ataque de mordida, 
transmitirá ao alvo sua maldição pútrida. Uma 
criatura infectada carregará para si, ainda que 
inerte, a doença que lhe transformará em um 
caminhante assim que morrer, não importa 
quando nem as causas da morte, em 1d4+4 
minutos. A doença é sobrenatural, causada 
pela energia mágica do Sem-Fim, mas pode 
ser curada pela magia de um Clérigo das Três 
Igrejas ou pelo Extrato de Mandra.

Os Zumbis Canibais ou caminhantes, são mor-
tos-vivos famintos por cérebros. São uma das 
consequências mais graves da Febre da Chaga. 
Um Zumbi Canibal tem uma estranha predileção 
por cérebros de raças humanas e quase-humanas, 
e sempre procuram atacar a cabeça.

Possuem corpos apodrecidos, aparentemente em 
avançado estágio de decomposição, com larvas e 
fluidos esquisitos que pendem de feridas abertas 
repletas de purulência. Costumam trajar resquí-
cios de roupas e de objetos que portavam quando 
caíram mortos.

Dotados de uma inteligência predadora, que 
anima seus corpos pútridos e os fazem vagar em 
bandos atrás da única coisa que os motiva, atacar 
tudo aquilo que é vivo para alimentar sua inces-
sante fome de cérebros.

Não fazem planos, não possuem táticas e nem 
mesmo se preocupam em surpreender seus inimi-
gos. Se valem apenas de bandos numerosos para 
atacar desornadamente e de forma avassaladora. 
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 Ataque em ondas: Os caminhantes vagam 
através da morte sempre em busca de alimentos. 
Isso faz com que o menor sinal de vida sirva como 
chamariz para atraí-los para o local do provável 
banquete em ondas de ataque que se tornam cada 
vez mais mortais a medida que o tempo passa. Em 
um combate, cada dois zumbis canibais atraem 
outro, causando ondas mortais.

Utilidades
O Mercado Negro de Kadur, principalmente o 
Mercado de Corpos dos tenebruns, sempre paga 
uma boa quantidade de dinheiro por partes de 
corpos de caminhantes.  Seus ossos, cheios de 
energia mágica, também são usados por Feiticei-
ros-Alquimistas na criação de itens mágicos.

Sinergias
Esqueleto, Zumbi.

 Velocidade: 50 % dos caminhantes têm a ha-
bilidade de se mover velozmente, com o Mestre 
decidindo ou rolando a porcentagem no começo 
da rodada de combate. Neste caso, o caminhante 
com Velocidade passa a ter movimento 12 m, com 
o agravante de jamais se cansar. 

 Imunidades: Caminhantes são imunes a ma-
gias de enfeitiçar, sono, frio, medo venenos e ou-
tros efeitos que necessitem de alvos vivos. 

 Persistente: O caminhante é mais teimoso que 
a morte e insiste em destilar todo o seu ódio fren-
te aos seus inimigos. Toda vez que um caminhan-
te levar dano o suficiente parareduzir seus pontos 
de vida, ele deve realizar um teste de persistência 
jogando 1d20. Caso o resultado seja 10 ou mais, 
o zumbi ignorará toda a fonte de dano, e mesmo 
quando reduzido a 0 ou menos pontos de vida se 
reerguerá e voltará ao total de pontos de vida na 
rodada após ter caído, a menos que seja queima-
do ou tenha sua cabeça destruída ou separada do 
corpo. 

Principal Área de Atuação 
do Zumbi Canibal
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