
 
 

A ENTREGA 
 

Esta aventura começa com os personagens indo para mais um dia normal de trabalho. Eles 

chegam ao local, verifique o que cada um faz, e um deles, depois de alguns momentos encontrará um 

homem. Ele está bem vestido, com roupas largas e feitas de boa seda, botas de couro e um chapéu.  

- Boa tarde.  - Ele cumprimenta. 

- Você deve ser (diga o nome do personagem). 

- Bem, podemos conversar em minha carruagem? – Ele aponta uma grande carruagem branca, 

parada perto da praça e com dois belos cavalos presos. 

(Caso o personagem aceite ele o levará até lá e continuará a conversa. Caso contrário ele insistirá e se não 

conseguir convencer o personagem, ele conversará com ele onde estão mesmo.) 

- Preciso que você faça um trabalho para mim. Já vou avisando, não é nada simples e por isso resolvi 

procurá-lo. Sei que você conhece pessoas que poderão ajudar nisso. Pago bem, não se preocupe. (Ele 

oferecerá $300 para cada personagem, mas com um pouco de conversa eles podem conseguir $400.) 

- Quero que leve uma mercadoria preciosa para Cap Town, , na Ilha Dinossauro. Esta mercadoria é 

preciosa para mim, e confio em você. Consiste apenas em especiarias raras que foram vendidas a um nobre 

daquela cidade. (Na verdade são ingredientes alquímicos proibidos). 

- Agradeço sua coragem e confiança. A partir de alguns dias estarei sempre às sete horas na Taberna 

do Cão Caolho esperando por sua volta, para lhe pagar o que é devido. A mercadoria está depositada do 

outro lado da praça, em uma carroça de madeira. 

 

 Ele abre a porta da carruagem (ou se retira se não estiverem lá) e parte pelas ruas. Depois de uma 

curva seus olhos o perdem de vista. Fica a seu cargo fazer o que achar melhor. 

(Provavelmente ele procurará seus companheiros para realizarem esta tarefa. As especiarias estão em uma 

carroça de madeira, cobertas por uma lona cinza e dentro de barris de madeira forte, trancados a cadeado.) 

 

A VIAGEM 

 

 Depois que decidem partir, vocês não perdem muito tempo. Pedem dispensa durante alguns dias de 

seus trabalhos e se aprontam para a jornada. Compram o que julgam preciso e necessário, para que não falte 

e não atrase a viagem. 

 O início é calmo. A saída de Hilsfar é tranqüila. A estrada é de terra bem batida pelas tantas 

carruagens que já passaram por aqui e bem calma. A mata é fechada, sendo muito mais perigoso ir por ali. 

De alguns em alguns minutos vocês cruzam com mercadores, mercenários e viajantes que passam por ali. 

Passam pelo Great Storm, onde podem reabastecer os cantis para os próximos dias de viagem, o que indica 

metade do caminho. (Se conseguiram algum meio de transportar a carroça como cavalos, camelos, etc., 



conseguirão percorrer a distância deste dia normal. Caso contrário, eles levarão o dobro do tempo normal, 

tendo que descansar e dormir na região do lago.) 

 O sol fica baixo no horizonte e a noite se aproxima. Barulhos das criaturas noturnas podem ser 

escutados. (Faça um teste de audição com cada personagem com um redutor de 2 pontos por estarem 

escutando vários barulhos ao mesmo tempo. Se forem bem sucedidos diga que escutam barulhos de macacos 

bem próximos, parece um bando e dos grandes.) 

 (Neste momento qualquer ação que precise da visão estará submetida a um redutor de 3 pontos, por 

estar ficando escuro.) 

 (Quando pararem, 2x(1d + 2) macacos atacarão os personagens, se ainda estiverem na floresta. Eles 

estão sendo atraídos pelo cheiro da comida que levam nas sacolas e das especiarias. Além disso, são 

carnívoros!) 

  

MACACOS CARNÍVOROS: 

 

ST: 22  Vel./Esq.: 7/7 

DX: 13 DP/RD: 1/1 

IQ: 6  Dano: 4d por corte (Garras) 

HT: 14  

 

 Depois de, infelizmente, matarem estes macacos poderão dormir em paz. A noite será tranqüila e 

nenhum acontecimento de maiores preocupações terá acontecido. 

 No dia seguinte, segundo dia, chegarão a Wigdrom. (Caso a viagem dure o dobro do tempo, eles 

chegarão hoje à noite.) Estará acontecendo uma grande festa na cidade. Muita bebida e comida a baixos 

preços. (Cada suco $1, cevada $1, vinho $2 e comida em geral $2). Muita gente se aglomera na praça, e ruas 

próximas. Caso queiram saber, é o dia do São Felks, protetor dos comerciantes e mercadores. (Faça com que 

os personagens percam o resto do dia aqui. Caso queiram fugir, diga que seu dinheiro foi roubado e precisam 

de arrumar mais algum para o resto da viagem). Durante a festa poderá ocorrer alguns dos seguintes casos 

com os personagens: 

(Jogue 2d6 para determinar o que acontecerá com cada personagem. Em caso de repetição, jogue os dados 

novamente.) 

2 – O personagem bebeu demais e adormeceu na praça, acordará somente no outro dia com uma pequena dor 

de cabeça. (Caso o personagem não beba role os dados novamente). 

3 – Um descuido e perde (1d6) x 2 de dinheiro. (Ignore isto se o personagem não estiver carregando 

nenhum). 

4 – Depois de tanto comer e beber (água, suco ou qualquer outra coisa) o personagem tem uma leve 

indisposição intestinal. Começa a peidar e arrotar durante 3d minutos. E depois tem uma bruta diarréia que o 

fará perder cinco minutos em um local apropriado ou borrando as calças. 

5 – Uma pessoa do sexo oposto se aproxima do personagem, ela o seduz (Sex Appel, 16 e reação + 4). 

Depois o leva para um local mais calmo e rouba o personagem sem que ele perceba (Punga, 16). 

6 – O personagem esbarra em um homem bêbado, e este pensa que isto foi uma intimação e resolve brigar. 

(Briga, 8, no estado em que se encontra... Dano de 1d-4). 

7 – O personagem tropeça em um saco pequeno. (Dentro dele existem 1d6 de dinheiro e uma jóia. Valor  

$50). 

8 – Um bêbado cisma que o personagem é um deus, o persegue ajoelhado e fazendo promessas e pedidos. 

(Ele não seguirá mais o personagem se for agredido, ou provarem que o PC não é nenhum deus.) 

9 – Ver 2. 

10 – Ver 3./ 11 – Ver 4./ 12 – Ver 5. 



 Eles poderão participar de competições de luta, arco e flecha, canto/poesia, culinária, jogos de azar, 

dardos, competições de bebida, queda de braço, natação, corrida (sozinho e a cavalos), acrobacias e a última 

do dia será a uma gincana. (Ver abaixo) 

 

 Luta: Cada personagem terá que lutar contra outros inscritos. Ele pode escolher dentre os seguintes 

tipos de armas para usar: Machado, Montante/Cimitarra, Facão, Gládio e Bastão. São armas normais com 

uma proteção de madeira para que ela não corte seu oponente e participantes. Não é permitido o uso de 

armaduras e escudos. O personagem que conseguir tocar três vezes em seu oponente primeiro será vitorioso. 

Caso alguém, por algum motivo, queira infligir dano no seu oponente, ele será desclassificado da 

competição. (Os PCs só se enfrentarão na final ou no caso de mais de um, nas semifinais). Faça com que o 

oponente, pela ordem vá melhorando seu potencial. Primeiro conte como o NH do PC naquela arma –4, o 

segundo –2 o terceiro igual e o quarto +3. O vencedor leva $10 em dinheiro. 

 Arco e Flecha: Os participantes terão como objetivo atingir um alvo a 30m de distância (redutor de 

6), com dois metros de diâmetro (Nenhum bônus). É disputado em seções de 3 personagens, até restarem 

três para a final. O PC terá que fazer 3 disputas. (A primeira os concorrentes terão um NH menor do que o 

PC em 2 pontos, na Segunda ele será igual e na terceira maior em 2 pontos). O alvo é pintado em círculos 

que vão do centro até as bordas, variando sua pontuação. (Uma margem de 1, significa que ele acertou a 

borda de 10 pontos, 2 a de 20, 3 a de 30 e assim por diante até 50). Quem obtiver maior pontuação em cinco 

chances será o vitorioso, passando de etapa ou recebendo $10. 

 Canto/Poesia: O personagem poderá cantar ou recitar uma poesia para jurados específicos. Dos 

concorrentes todos serão escolhidos 3 para a final, os que mais agradaram a platéia, lógico. O PC terá que 

concorrer primeiramente com 10 pessoas. Duas com seu NH, relativo ao do PC, reduzido em 4, duas 

reduzido em 2, três iguais ao dele, duas com mais 1 e uma com 2 acima do NH do PC. Os que vencerem por 

uma margem de sucesso maior serão classificados. (Repare que a reação tem efeito sobre o júri neste caso. 

Reação “Desastrosa” redutor de 4, “Muito Ruim” redutor de 3, “Ruim”, redutor de 2, “Fraca” redutor de 1, 

“Neutra” sem redutor, “Boa” bônus de 1, “Muito Boa” bônus de 2 e assim por diante. Os NPCs terão reação 

Normal). O vencedor do concurso receberá $10. 

 Culinária: O personagem terá que preparar um prato que agrade ao seleto júri. Ele fará, com os 

ingredientes cedidos igualmente a todos (Tem de tudo, não precisa se preocupar), uma refeição para quatro 

pessoas e boa. (O resultado será determinado pelas margens de sucessos obtidas. A reação não conta neste 

caso, porque os jurados não saberão de quem é a comida. Utilize os mesmos níveis para os personagens do 

“canto/poesia”, também serão dez concorrentes). O vencedor receberá $10. 

 Jogos de Azar: O personagem terá que jogar um tipo de jogo de baralho da época. Ele disputará 

contra quatro jogadores em cada rodada, no total 3 rodadas. Os dois primeiros se classificam para a próxima 

rodada. (A classificação é dada pela margem de sucesso obtida na perícia jogo. Os quatro primeiros reduza 

em dois o NH deles com relação ao PC, depois iguale e na final os jogadores terão um a mais. O vencedor 

receberá $10. 

 Dardos: O personagem terá que atirar dardos em um alvo de 30cm de diâmetro ( -5) a 3 metros de 

distância (-1). As seguintes perícias podem ser utilizadas: Arremesso (-3), Arremesso de Machado (-3), 

Arremesso de Faca (-2) e Arremesso de lança (-2). O alvo é dividido em 5 círculos de cores, o mais externo 

vale 1 e o mais interno 5. (A margem de sucesso dirá onde será acertado o dardo, 1 no mais externo, 5 ou 

mais, no interno). O vencedor leva $10. 

 Competições de bebida: Os participantes terão que beber copos de cevada. Quanto mais melhor. Para 

isso devem fazer um teste de DX, com um redutor cumulativo de 1 para cada copo depois do segundo. Caso 

falhe terá se engasgado, perdido a respiração, etc. e estará fora da competição. Depois do segundo, no 

terceiro, copo o personagem terá que fazer um teste de HT, com um redutor cumulativo de 1, a cada copo 



que conseguir tomar. Uma falha significa que o PC está completamente tonto e não agüenta mais beber. 

(Serão 10 os concorrentes. Utilizar os mesmos parâmetros que os do “canto/poesia”) O vencedor recebe $10. 

 Queda de braço: O personagem terá que enfrentar 3 concorrentes nesta competição. Consiste em 

uma disputa simples de ST vs. ST entre os concorrentes. As partidas são disputadas em melhor de três. (O 

primeiro terá a força do PC menos 1, o segundo terá igual e o terceiro maior em 1 ponto). O vencedor recebe 

$10. 

 Natação: O personagem terá que competir contra 5 outros. (Dois NH menor 2 pontos, um igual e 

outros dois maior um ponto). O que obtiver o sucesso pela maior margem será o vencedor. O prêmio é de 

$10. 

 Corrida sozinho: Idem natação. Só que a pé. 

 Corrida a cavalo: Idem natação. Só que a cavalo. 

 Acrobacias: O personagem terá que fazer acrobacias, saltos, mortais. Quanto maior o número destes 

feitos em um tempo de um minuto, será melhor para impressionar os jurados. ( O PC concorrerá contra 10, 

mesmos parâmetros do “canto/poesia”). O vencedor receberá $10. 

 Gincana: Para participar da gincana terá que ser formado um grupo, de no mínimo 6 participantes, 

que deverão participar de todas as tarefas relacionadas acima. Sendo que cada vitória, somente a vitória, vale 

um determinado número de pontos em cada competição, e o grupo que vencer mais terá um bônus de 3 no 

final geral. A Luta, Queda de braço, Corridas e Natação contam com 2 pontos; Arco, Dardos e Jogos de azar, 

contam com 3 pontos;  Canto/poesia, Acrobacia, Culinária e Bebida, contam com 1 ponto. O grupo vencedor 

será aquele que conseguir o maior número de pontos no somatório final. O prêmio total será de $160. Caso 

tenham vencido todas as provas ele receberá um bônus de $40 no prêmio. (Disputarão mais três grupos. Um 

com seus NH dois pontos inferiores, outro com eles iguais e outro com eles dois pontos superiores). 

 

 No final do dia será servido um jantar para a população. Depois de se divertirem, ou não, poderão 

partir somente no dia seguinte. 

A viagem começa calma e quieta. Vocês ainda estão um pouco cansados do dia anterior e o caminho 

até a próxima cidade, Argonist é longo. 

 A floresta densa ainda é sua única companhia. De dia é possível escutar os pássaros e outros 

pequenos animais, o problema delas é à noite. O primeiro dia é tranqüilo, andam pela trilha principal, que 

ainda é boa, passam pela ponte sobre o rio que traz as águas do Four Lakes e chegam a um local ideal para 

passarem a noite, que também e calma e silenciosa. Uma pequena chuva cai e molha um pouco. O cheiro de 

orvalho ao amanhecer é bom. Vocês juntam seus equipamentos e continuam a jornada. No caminho 

encontram com um senhor montado em um cavalo e puxando uma pequena carroça atrás dele. Ele é apenas 

um comerciante e artesão. Ele possui roupas e algumas especiarias para vender. Fará de tudo para conseguir 

vender alguma coisa, inclusive bloquear a passagem com sua carroça. (Caso o ameace, ele logo sairá do 

caminho xingando os PCs). À tardinha, é que o perigo rondará por perto. Quando os personagens pararem 

para arrumar o local onde vão passar à noite, serão atacados por 3 Bardípodas que estarão fugindo de 2 

Tardívagos que se aproximam. Depois de cinco turnos de luta, os Tardívagos chegarão e atacarão 

primeiramente os humanos, depois as Bardípodas. 

 

BARDÍPODAS: 

 

ST: 35  Velocidade/Esquiva: 4/5  Tamanho: 5hexes 

DX: 10 DP/RD: 0/2 

IQ: 3  Dano: 1d+1 (Garras)(Corte) 

HT: 15/30  1d-1 (Mordida)(Contusão) 

 



TARDÍVAGOS: 

 

ST: 45  Velocidade/Esquiva: 7/6 Tamanho: 4hexes 

DX: 13 DP/RD: 1/2 

IQ: 5  Dano: 2d+2 (Corte)(Garras) 

HT: 15/50 

 

 Depois deste acontecimento a noite será mais calma, sem mais problemas para os personagens. 

Poucos minutos depois de começarem a caminhar novamente, vocês chegam a Argonist, a cidade dos 

Gnomos.  

 

ARGONIST 

 

 Ao chegarem na cidade, vocês entram na rua principal e que atravessa ela. Percebem que está 

completamente deserta e silenciosa, somente o barulho do metal de suas armas podem ser escutados. De 

repente uma cabeça ousa aparecer na janela de uma casa mais à frente, de onde um pequeno ser, 

provavelmente um Gnomo sai e anda em direção a vocês. Ele se aproxima e diz (Em Gardinês): 

- Precisamos de ajuda, por favor. 

(Neste ponto os personagens terão que conseguir algum meio de se comunicarem com o Gnomo. Se eles não 

conseguirem, ele os levará até uma casa onde reside um homem velho da mesma raça deles, parece um sábio 

do local. Este homem sabe falar as duas línguas necessárias para essa comunicação). Ele continua: 

- Nosso povo pegou uma praga que está nos matando lentamente. Estamos com medo de sair de 

casa por estarmos muito fracos e doentes. Já tentamos várias mágicas, mas nenhuma possuía a 

força e poder suficientes para retirar ela de nossos corpos. Estamos morrendo!!! 

- Por favor, ajudem-nos! 

(Se aceitarem) 

- Precisamos de uma planta com propriedades curativas. Ela se encontra na serra de Argonist, essa 

serra ao lado. Com ela poderei fazer um elixir que remova essa doença do nosso povo. Preciso de 

muitas flores, talvez tenham que trazer uma mochila inteira. Mas tomem cuidado, no topo desta 

serra existe um ninho de animais muito perigosos!!! 

- Espero que tenham boa sorte na busca e não se preocupem com sua carga, tomaremos conta dela 

para vocês. 

A subida até o topo é feita em duas partes. Primeiro vocês têm que escalar um morro inclinado com 

escalada +2, três sucessos são suficientes, uma queda não significa um dano considerável, apenas alguns 

arranhões. Depois têm que subir um morro mais íngreme, com escalada apenas. Dois testes são suficientes 

para chegar ao topo. Uma falha significa uma queda até o pé da serra, com um dano de 10d-20 (Cairá uns 10 

metros). A RD conta pela metade. Ao chegarem percebem que estão perto de um ninho de Hipogrifos,  dois  

vêem vocês e atacam ferozmente para defenderem seu território! 

 

HIPOGRIFOS: 

 

ST: 40  Velocidade/Esquiva: 15/7 ou chão 12/6 

DX: 14 DP/RD: 1/1 

IQ: 4  Dano: 1d+2 (Coice)(Contusão) 

HT: 15/25  1d+1 (Bicada)(Perfuração) 

 



Depois de passarem por eles, vocês continuam andando pelo topo da montanha, entre o cascalho até 

chegarem em uma ponte velha que atravessa um vale profundo e sombrio. Não é possível dar a volta sem 

descer até embaixo e depois subir do outro lado. O fundo não é visível, parece um lugar nada bom de se 

passar. (A ponte é velha e sacode muito enquanto alguém passa. Ela resiste até, no máximo, 400 kg. Caso 

ultrapasse esse peso ela arrebentará e o que estiver em cima cairá. Os personagens poderão tentar se segurar 

nas corda através de um teste de DX –4 e depois ST –3. Um para se agarrar na corda e outro para sustentar 

seu peso. Ele poderá subir por ela até o topo da montanha novamente com dois testes de escalada).  

A distância total é de 12 metros e para cada vez que se for deslocar é necessário um teste de DX para 

conseguir passar sem quebrar nenhuma madeira podre, não sacudir muito e comprometer a ponte. Caso 

existam, no total das jogadas de todos, uma soma de sete falhas a ponte se arrebentará na oitava, 

independente de quem a obtiver. (Utilize os parâmetros acima para alguém tentar  agarrar nela). O vale é 

muito fundo, deve ter quase uns cinqüenta metros. A queda nas pedras maciças causará 50d-100, ela é bem 

dolorosa! Os outros não conseguirão ver o personagem lá em baixo devido a escuridão total. Se a ponte 

arrebentar eles terão que descer até o fundo e depois subir do outro lado. Vai ser bastante difícil. (Escalada –

1, em 50 metros). 

 Depois da ponte vocês andam mais alguns minutos até começarem a subir novamente, agora é mais 

tranqüilo e somente algumas pedras rolam para baixo ao passarem. Ufa!!! Chegaram ao local. Existe um 

pequeno vale mais abaixo, entre as montanhas, cobertos pelas flores que vocês procuram, parece mais um 

jardim muito bem cuidado. Vocês conseguem a quantidade que precisão. Depois vocês descem pela baixada 

fraca, andam alguns minutos até a ponte, atravessam (Faça as mesmas jogadas da outra  vez que passaram 

por aqui) e chegam ao local da descida. Descem (Todos deverão fazer os mesmos testes de escalada) até 

chegarem no pé da montanha. O Gnomo e o velho estão a espera e seus olhos se enchem de brilho ao ver o 

que trazem consigo. 

- Muito obrigado! Vocês acabaram de nos salvar. Vocês serão recompensados! – Diz o Gnomo 

- Tomem isto – ele procura algo em sua pequena sacola e retira duas braçadeiras. (Estas 

braçadeiras são encantadas com a mágica “Força”, MB página 23/24. Quem a utilizar tem sua 

força aumentada em 2 pontos. Isto modifica a carga, dano e fadiga). 

Depois pega a sacola com as flores e entra em uma cabana para preparar o elixir. Depois de algumas 

horas, muitas horas, o elixir esta pronto. Ele oferece um a vocês e diz: - Guardem este elixir, pois ele poderá 

ser bem útil. A carga está segura nesta cidade, os Gnomos estão muito gratos pela ajuda e serão bastante 

prestativos. Se continuarem a viagem, já escurecendo, não terão um bom proveito. 

A noite começa calma, até um certo horário que começa a chover muito forte na região. (Alguns 

telhados caem, coisas voam pelas ruas, as pessoas trancam portas e janelas. Vocês estão seguros na pensão 

onde foram instalados). 

Na manhã seguinte vocês acordam bem cedo. Tudo molhado, com lama pelo chão, folhas pelas ruas, 

água até dizer chega... 

Mais a frente a trilha esta interrompida por um desabamento de grandes proporções, existe muita 

terra e pedras que desceram da montanha esta noite. (Eles podem escalar ou dar a volta). 

Escalada: A terra ainda esta molhada e escorregadia, faça o teste com um redutor de 1. Para descer 

do outro lado o mesmo procedimento. Se cair, não sofrerá dano, mas estará todo sujo de lama e precisando 

de um belo banho! 

Volta: Os personagens entram pela floresta abrindo caminho para que o carregamento passe. Sem 

querer um dos personagens derrubará uma colmeia cheia de abelhas. Elas atacarão causando 1d-4 pontos de 

dano em cada personagem, a armadura não oferecerá proteção porque elas conseguem penetrar entre as 

frestas e juntas. A estrada continua muito barrenta, em alguns pontos a carga atola, até uma divisão em 

forma de “T”. Existe uma velha placa de madeira presa e um pouco tombada. Para o Oeste, Goblinlândia; 

Norte, Kathur e Sul, Argonist. (Se ninguém souber ler, ela não representará nada).  



(Eles terão que seguir para norte). Continuam a viagem até saírem do pé da montanha que a trilha 

circundava. Entram nos domínios de Kathur, no seu deserto. Esta região pode ser perigosa, já que os 

habitantes dela são os Reptantes, uma raça bastante hostil. 

Andam o dia inteiro e arrumam um local para passar a noite. No amanhecer seguinte vocês terão que 

partir. Andam até alguns km de Kathur, onde encontram uma barraca armada. Ao se aproximarem um 

homem sairá lá de dentro dizendo: 

- Quem são vocês? 

- Estou aqui esperando por um carregamento de especiarias, que ajudarei a levar até Glip. 

(Este é o marinheiro que levará os PCs até a ilha dinossauro, no porto de Glip, contratado pela 

mesma pessoa que contratou os PCs). Se repararem, ele é um meio-elfo bem normal e parece uma pessoa 

experiente. 

 

Adrew, o navegante: 

 

ST: 12  Velocidade/Deslocamento: 6,25/6  GDP: 1d-1 

DX: 14 DP/RD: 1/1     BAL: 1d+2 

IQ: 10  Esq./Aparar/Bloq.: 6/7/X 

HT: 11  Dano: Facão  (Corte)1d 

    (Perfuração)1d-1 

 

Vantagens/Desvantagens: Confortável ($2000), Senso de Direção e Força de Vontade (+2). Magreza, 

Alcoolismo e Avareza. 

Perícias: Cavalgar(Cavalos)(12), Controle da Respiração(12), Natação (14), Briga (14), Faca (16), Ar. de 

faca (14), Rede (12), Espadas Curtas (14), Elich (12), Primeiros Socorros (12), Remo/Vela (14), Pescaria 

(15), Navegação (21)(Bônus de +3 por Senso de direção), Marinhagem (15), Sobrevivência (Oceanos) (14), 

Liderança (14), Comércio (12) 

Objetos: Laudel (DP:1/RD:1)($180), Facão ($40), Kit simples primeiros socorros (+1 teste)($30), Corda 

(20m)(135kg)($10), Básico pessoal, Lampião($20), Com. p/ lampião(1L, 48 horas)($4), Barraca (1 pessoa) 

($50), Rede de pesca($30), Odre p.(5 litros)($10), Sacola G.(5 Kg)($20) e um barco. 

 

 Ele apressa os personagens até o local onde o barco está ancorado. Vocês tem que andar por alguns 

minutos fora da trilha. Ao chegar no local, ele pede que se acomodem enquanto prepara o barco para zarpar. 

(O barco possui três andares. O primeiro é o lugar onde as cargas ficam armazenadas e é o mais baixo, no 

momento esta vazio. O segundo é o local dos tripulantes, existem dois quartos, uma pequena cozinha e um 

minúsculo banheiro. O terceiro é a parte externa do barco, aqui se encontram a cabine do comandante, as 

velas, o mecanismo das âncoras, uma balestra na ponta e duas canhoneiras, uma em cada lateral.  

 

BARCO: 

 

HT: 60  Dano: Balestra (perfuração) 4d+2; D/2: 100; Max: 250; munição 5. 

RD: 12   Canhoneiras (Contusão) 5d+1; D/2: 150; Max: 270; munição 12. 

(Estas armas podem ser usadas com as perícias: Artilharia –2 e Arremessador de lança –3). 

 

 Vocês começam a navegar, no início um leve enjôo toma conta de suas barrigas, mas é controlável. O 

meio-elfo começa a contar para vocês algumas estórias sobre os mares. São um pouco complicadas para se 

acreditar mas são um bom passatempo durante a viagem. Quando vai chegando à tardinha as âncoras são 

baixadas e as velas recolhidas. A calmaria do mar e o balanço leve do barco faz com que todos adormeçam 



tranqüilamente. No dia seguinte vocês acordam já navegando. O marinheiro tratou de apressar um pouco a 

viagem. Diz ele que estes mares são muito perigosos à noite. Existem monstros e muitos piratas que não 

perderiam a chance de atacar uma embarcação. 

 A viagem é muito calma, até no momento em que o mar começa a ficar um pouco mais agitado. O 

barco balança muito, a água que bate no casco respinga no rosto dos personagens que estão no terceiro nível. 

De repente um barulho estrondoso assusta a todos. O marinheiro olha para o casco do navio e grita 

apontando: - Um monstro! Ele está nos atacando, tomem cuidado! Preparem as armas antes que ele nos 

afunde!!! Ao olharem vocês podem ver um tentáculo grudado no casco do barco. (O Kraken atacará o casco 

do barco até rompê-lo, depois disso o barco começará a afundar e ele puxará para baixo das águas as pessoas 

que estiverem nela para devorá-las. Se sofrer um dano igual a metade de seu HT, ele fugirá para as 

profundezas do oceano). 

 

Kraken: 

 

ST: 20  Velocidade/Esquiva: 10/6 

DX: 13 DP/RD: 3/2 

IQ: 3  Dano: 3d+2 (tentáculo; 2) 

HT: 15/ 200  2d+1 (bico) 

 

 Depois de espantarem o animal, vocês continuam a viajar pelos mares. Vai chegando a noite e o 

marinheiro ancora o barco e se prepara para dormir. Ele diz que agora estão seguros, estamos perto da ilha e 

da cidade, a uma distância que os animais perigosos não conseguem chegar. 

 No dia seguinte vocês continuam a viagem até a ilha. Não leva muito tempo para chegarem, a hora 

do almoço ainda não chegou quando pisam em terra firme. 

 

GLIP 

 

 É uma pequena cidade habitada por Meio-Elfos. O seu povo é bem receptivo, são pessoas tranqüilas 

e educadas. Seus habitantes estão prestes a fornecer alguma informação útil aos jogadores sobre a cidade, 

como local onde podem dormir, comer, vender ou comprar armas, etc... Se alguém perguntar, eles também 

poderão informar sobre o curandeiro da cidade. (O curandeiro usará a mágica “Cura Superficial” por um 

preço de 3 por pessoa. Ele possui NH igual a 16 nesta mágica). 

 A estadia nesta cidade será bem agradável. A noite tranqüila e a manhã ensolarada animam vocês. 

 De volta a missão, sem o marinheiro que resolveu esperar por vocês aqui, vocês continuam a 

caminhar até entrarem na trilha que os levará até Cap Town. Andam o dia inteiro em uma trilha fraca, mal 

feita e parece que não é utilizada a alguns anos. (Algum personagem, aleatoriamente, saca que vocês erraram 

a trilha, mas quando percebe já é muito tarde, está escuro e a mata é muito densa. Vocês parecem estar 

perdidos. Para piorar a situação um temporal começa a cair no local em que estão. Vocês têm que dormir 

aqui esta noite. No dia seguinte, ao acordarem, avistarão um rio um pouco ao sul. A trilha sumiu com a 

chuva e só resta seguirem a direção do rio). 

Pelo Rio: Vocês caminham durante algum tempo nas margens do rio até avistarem uma montanha e 

em seu topo uma grande casa, parece abandonada. Um pouco mais a frente uma rampa de escadas  leva até o 

portão de entrada. A subida é grande e cansativa, um vento gelado os acompanha até lá. 

 

A CASA 

 



 (Para maiores detalhes ver mapa). Após a subida cansativa vocês chegam a um portão de ferro, com 

uns dois a dois metros e meio de altura, preto e enferrujado, com desenhos nas grades de luas. (Existe uma 

grade em torno da casa). A fechadura dele parece estar enferrujada, mas uma corrente com um cadeado 

prende e não deixa com que vocês entrem. (Ela facilmente pode ser arrebentada, também está enferrujada). 

Neste momento o vento sopra mais forte e uma chuva torrencial começa a cair. Um frio tremendo percorre 

suas espinhas, o lugar é muito estranho e sombrio. Depois do portão existe um pátio de barro. Uma pequena 

trilha de pedras os levam até a porta de entrada. A porta é grande e de madeira. Acima dela existe uma janela 

com os vidros quebrados. Do lado existem duas estátuas de criaturas estranhas, que parecem bem ferozes. 

(Faça com que o último personagem que entrar veja sangue escorrer da boca das criaturas e escorrer por ela 

até o chão, onde forma uma pequena poça vermelha e assustadora...). Depois que entrarem leia a sala um. 

 

Sala 1: É uma sala grande e muito velha. O teto e as paredes parecem que podem cair a qualquer momento. 

Existem apenas escombros encostados nas paredes. (Neles, além de muita madeira e barro, existe uma cobra. 

Se alguém mexer lá ela o picará. Se a matarem, encontrarão um medalhão com a letra “M”. (SAÍDAS: duas 

a norte, duas a sul e uma a leste). 

 

COBRA: 

 

ST: 5  Velocidade/Esquiva: 3/4 

DX: 13 DP/RD: 0/1 

IQ: 3  Dano: Picada* 

HT: 15  

 

*: Sua picada é capaz de penetrar em uma RD até 2. Todos que forem mordidos deverão fazer um teste de 

HT com um redutor de –4 todos os dias durante três dias. Uma falha significará que o veneno provocou 

dano. Uma falha crítica significará a morte. O dano do veneno é de 2d. Modificadores: +1 se feito primeiros 

socorros imediatamente após a picada. 

 

Sala 2: Esta sala é muito velha. Existe uma janela que está aberta e é por onde muita água e um vento gelado 

entram.  Possui uma escada em espiral, sangue fresco pode ser visto em seus degraus. Ao subirem um 

rangido muito assustador é feito pelos degraus. O medo e pânico começam a fazer um pouco de efeito em 

vocês... (SAÍDAS: uma para cima e uma para o norte). 

 

Sala 3: É um tipo de varanda da casa. O frio aqui é muito grande. Depois da grade existe uma grande 

floresta, e em uma das árvores um corpo de humano está dependurado por uma corda em um de seus galhos. 

A imagem da vômitos... No centro pode ser vista uma fonte. Ela é feita de tijolos e está com uma água negra 

represada, que está jorrando de um buraco em seu centro. Uma estátua de mulher está colocada do lado dele. 

Ela está de boca aberta com um buraco. Um texto escrito em Elich pode ser visto no pé da estátua.  

(TEXTO: “Presenteio você com a estátua da vida, Arnold.”). 

(Se empurrarem a estátua para cima de onde jorra a água, ela começará a sair pela boca. Esta água está 

purificada e recuperará 1d-2 pontos de vida de quem a beber, durante um dia inteiro). 

(SAÍDAS: uma a sul e outra a oeste) 

 

Sala 4: É, ou pelo menos era, um certo tipo de depósito do lugar. Vários produtos com as embalagens já 

deterioradas estão aqui. Existe uma corda pendurada no teto. (Ao puxarem a corda uma cabeça cairá e 

assustará os personagens. Cada um deverá fazer um teste de pânico. Se subirem encontrarão um depósito 



maior, com vários baús. Dentro deles podem ser encontrados vários objetos, como brinquedos, comida velha 

e estragada, armas enferrujadas e um medalhão com a letra “O”). 

(SAÍDAS: Uma a leste) 

 

Sala 5: É uma sala bem grande e decorada. Um tapete vermelho e corroído pelas traças leva até um certo tipo 

de altar, onde existem dois candelabros e uma bandeja  com olhos e orelhas banhadas a sangue. (Se 

empurrarem os dois, o altar começará a arredar para trás e revelará um túnel subterrâneo, que passa por 

debaixo da casa). Existem vários quadros de deuses e quando vocês entram começam a cair um por um, em 

determinados intervalos de tempo. No lado oposto existe uma lareira. (Sua chaminé está entupida, e se acesa 

sua fumaça escapará pelo teto, que na verdade revela um local secreto. Se quebrarem ele um medalhão cairá 

e nele está a letra “E”). Vozes começam a ser escutadas, como se estivessem em meio a uma missa, mas 

ninguém além de vocês está aqui...  

(SAÍDAS: Uma a sul, outra a oeste e uma secreta para baixo). 

 

Sala 6: É velha e a madeira range quando vocês entram. A janela entreaberta deixa um forte vento frio e 

água entrar. Uma grade feita de barras de ferro (abre com a chave 9) é percebida a nordeste, dentro dela um 

baú. (Ele contém um medalhão com a letra “R” e a chave 6. Porém é uma armadilha para que for abri-lo. Ao 

girar a chave ativará um mecanismo escondido na parede que arremessará dardos envenenados capazes de 

penetrar em uma RD até 4. Eles causam 2d de dano e seu veneno causa 1d+2 no caso de uma falha em um 

teste de HT durante 3 dias). Existe um corpo completamente mutilado e sem a cabeça no chão, a marca do 

sangue escorrido ainda é visível, assustador. 

(SAÍDAS: apenas ao norte) 

 

Sala 7: É uma pequena sala. Existe um quadro, e ao passarem ele parece segui-los com os olhos. De repente, 

quando se aproximam começa a sair sangue dos seus olhos, como se estivesse chorando... (Atrás dele existe 

um cofre de ferro encravado na parede. (Abre com a chave 6 e dentro dele existe um medalhão com a letra 

“T”). (SAÍDAS: Para baixo e uma a leste). 

 

Sala 8: É grande e muito velha. Uma goteira do teto faz um barulho constante. Em seu centro existe uma 

estátua com dois buracos, um na barriga e outro na testa. (Estes buracos ao serem preenchidos com as pedras 

preciosas (Sala 13 e 11), fará com que a parede norte gire, revelando uma prateleira de madeira com um 

fraco e um livro ao seu lado. Apesar de bastante empoeirados, o frasco parece bem lacrado e em perfeitas 

condições de uso e o livro ainda mantém sua escrita em Elich e uma de suas páginas está marcada. (LIVRO, 

na página marcada: “ ELIXIR DO SONO. Ingredientes: invente...). 

(SAÍDAS: Uma a sul). 

 

Sala 9: É um aposento parecido com um quarto. Existe uma cama e um criado mudo ao seu lado. À cima do 

criado um lampião apagado e quebrado. Na cama existe um esqueleto deitado, parece que morreu dormindo. 

Existe uma janela a sul quebrada, por onde o vento e a água entram. As cortinas rasgadas e velhas balançam. 

(Na gaveta do criado existe a chave 9). (SAÍDAS: Uma a oeste). 

 

Sala 10: Este aposento de pedras é bem úmido. Existe um poço no centro. (pare descer até lá é necessária 

uma corda de 20 metros, no fundo existe a chave 10)(SAÍDAS: uma a leste). 

 

Sala 11: (está trancada com a chave 10) Possui vários frascos de líquidos coloridos. Um preto, outro azul, 

outro verde, outro vermelho e um recipiente maior vazio, também existe um saco com uma espécie de pó. 



(Se misturarem todos os líquidos com o pó, depois de alguns minutos perceberão a formação de um cristal 

com o pó se agrupando. É o cristal 11). (SAÍDAS: Apenas a sul). 

 

Sala 12: Se entrarem aqui os Orcs atacarão imediatamente. Os personagens podem resistir durante algum 

tempo, mas cada vez chegam mais e mais para ajudarem seus companheiros. Vocês sucumbirão a tantos 

inimigos. (Os Orcs dormirão se utilizarem o elixir do sono encontrado nesta casa). É uma mina enorme, 

existem algumas pedras preciosas que estavam sendo retiradas, em um valor total de $550, existem mais ou 

menos umas 50 pedras pequenas. Vasculhando o local, uma grande pedra pode ser encontrada a leste, atrás 

dela existe luminosidade se averiguado. Ao seu lado esquerdo existe um buraco onde existem desenhados 

cinco dedos humanos. Acima existem cinco cavidades, cada uma com uma letra desenhada nas pedras, 

formando a palavra “MORTE”. (Se colocada as peças encontradas nos aposentos formando a palavra acima, 

ativará uma armadilha. O primeiro personagem que colocar a mão aqui terá ela sugada para dentro da 

parede. Depois disso sentirá uma grande descarga elétrica em seu corpo durante alguns minutos. Ela só 

acabará quando o personagem estiver morto!!!) 

(SAÍDAS: Norte e leste, para fora da casa!!!) 

 

Sala 13: (Trancada com a chave 14). Aqui dentro vocês podem ver apenas uma miniatura de um pequeno 

animal esculpida em madeira, colocada em uma prateleira velha e prestes a cair. (Dentro desta miniatura 

existe o diamante 13).(SAÍDAS: uma a oeste). 

 

Sala 14: Existe uma lareira a leste, uma prateleira com ferramentas velhas e uma corda (20 metros e suporta 

100Kg) e uma mesa de jantar, com uma mão separada de seu corpo que está no chão todo ensangüentado... 

argh! Restos podres de comida estão sobre a mesa cheios de fungos. (Se acenderem a lareira, ela queimará a 

madeira que está em sua chaminé e cairá a chave 14 no chão). Na porta a sul os personagens poderão olhar 

através das frestas entre as madeiras e verão uma mina onde trabalham vários Orcs com picaretas, pás e 

machados. Existem dezenas deles entrando e saindo constante mente daqui. (SAÍDAS: uma a norte, outra a 

oeste e a sul). 

 

CAP TOWN 

 

 Logo ao saírem da casa avistarão a cidade atrás de um morro. Poucas horas de viagem serão 

necessárias para chegarem lá a tardinha. Neste dia não encontrarão o receptor. O dono da Taverna local 

conhece ele, diz que freqüenta seu estabelecimento diariamente à noite, depois do expediente. No outro dia 

poderão aproveitar para conhecer a cidade durante a manhã e renovarem a comida e equipamento. À noite 

ele estará na Taverna e ficará muito grato por  trazerem a encomenda a salvo até aqui. Ele chama alguns 

empregados e eles levam a carroça pelas ruas da cidade. Agora eles decidirão como e quando voltar. Mas 

lembre-se, se demorarem muito o marinheiro irá deixá-los aqui. 

 

FIM 


