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Sobre a Aventura 
Está é uma aventura para GURPS, facilmente adaptável para outros sistemas, em NT3, usa regras simples de magia e fantasia. 
Com alguns retoques por parte do narrador, é possível colocar horror, também. Antes do início da aventura, sugere-se ao mestre 
que leia a "Introdução" aos jogadores para que eles possam escolher seus personagens (ou fazê-los), já com uma idéia do que vão 
encarar. 
 
Introdução 
Um grupo de mercenários, montado às pressas, é contratado para resolver um mistério que ataca uma província esquecida do 
leste. Ninguém nem não se importa com a pequena província de Loveless, onde grupos orcs se deslocam e aglomeram, mas todos 
se importam com a grande recompensa que está em jogo, sem contar a possível pilhagem que será feita... 
Apenas pessoas fortes e corajosas, ou muito loucas, conseguirão enfrentar tais criaturas horripilantes, canibais que saem das 
entranhas da terra e avançam até o povoado levando o caos e a destruição. O vice-rei está em pânico, abatido devido ao último 
combate com os tais monstros, não sabe mais o que fazer, uma vez que os melhores guerreiros da província morreram e mulheres 
e crianças, amedrontadas, apenas vivem porque se refugiaram no castelo central. 
Não se sabe ao certo o porquê desta movimentação, porém os poucos sobreviventes dos grupos de batedores oficiais dizem que 
dezenas de orcs caminharam, cruzando diversas terras, até chegarem a algum ponto a Norte da província de Loveless. Dizem, 
também, que o Demônio Vermelho é quem os controla e convoca. Sua base, teoricamente, está localizada nas antigas minas de 
ametistas. Possivelmente de lá que saem as atrocidades que arrasaram a província e já muitas vezes tentaram saquear o castelo. 
 
Um pouco de história 
A província de Loveless é antiga, foi fundada, em algum ano esquecido, pelo terceiro filho de um poderoso conde das terras do sul.  
Desd’esta época remota, é governada pela mesma família de nobres, hoje decadente, mas que já foi rica, muito rica. A expansão 
humana para o leste se deu devido às incríveis jazidas de minerais que foram encontradas na região. De lá muito já foi extraído, 
tanto que as jazidas acabaram e os donos das terras, que agora nem não valem nada, entraram em decadência, juntamente com 
toda a região. 
A exploração das minas demorou anos e anos de um trabalho lento e penoso. Distantes de tudo, a exploração era quase 
economicamente inviável. No início, só a vontade e a ganância por uma chance de enriquecimento sustentavam esta empreitada, 
até que veio a decadência e tudo, aos poucos, foi se arruinando. 
Hoje os reflexos de um passado de pompas estão bem marcados, inclusive nos olhos dos pobres camponeses. 
 
Os PCs chegam à província ao amanhecer. 
A província é pequena e está em estado lastimável. Plantações queimadas, casas e igrejas destruídas, ferralherias saqueadas... 
O pouco que sobrou está tomado pelo vazio e pela legião de mendigos que perambulam na cidade. Apenas resiste, cheio de uma 
imponência do passado, um castelo de muralhas grossas, no alto de uma pequena elevação. 
Nos andares superiores do castelo sujo e apagado pelo tempo, reside a família dona de toda a região. Logo na entrada há um 
grande pátio onde vive o que restou de uma cidade. Compra e venda de animais, distribuição das rações escassas, mulheres, 
crianças e idosos rezando em penitência, num clima de dor. O último ataque aconteceu há duas noites e, a partir d’ai, toda a 
população da cidade e de aldeias vizinhas se recolhe, ao por do sol, para passar a noite no pátio do castelo esperando o pior. 
Pouco, além do castelo, resistiu aos saques noturnos. Ferramentas, estoques de alimentos, armas, entre outras coisas, foram 
roubadas, agravando a situação da província. 
A noite é fria e calma, regada aos choros desesperados das crianças famintas. 
Ao chegarem, os PCs procurarão o seu contratante, o Ministro da Província (ver ficha ministro), homem muito atarefado que estará, 
há dias, à espera dos PCs, sentado atrás de sua mesa ou dando longos passeios por cima das muralhas. 
O ministro, antes calmo, está ansioso e magro: sua última esperança está nos PCs e este será o sentimento que guiará a conversa. 
Os valores a serem pagos serão acertados individualmente, conforme nível social, no mais, o ministro só tem a oferecer parte do 
último estoque de rações da cidade, comida para mais duas refeições para cada PC, e a eterna gratidão aos futuros heróis que 
salvarão da morte todo um povo. 
O ministro também possuirá outras informações, não tão acertadas. Ele tentará, de qualquer modo, acalmar os PCs (mesmo se 
eles não estiverem nervosos) negando qualquer ligação entre o tal Demônio Vermelho e o ataque dos Orcs. Ele desacreditará os 
ditos populares e os chamará de lendas para crianças terem medo. Algo que deixará bem claro para os PCs é que não devem 
acreditar nos velhos clérigos da cidade... São mentirosos e só fazem arruinar a mente da população. 
 
Os velhos clérigos da cidade 
Por outro lado, caso os PCs queiram buscar quem são estes tais "velhos clérigos que espalham as lendas", eles poderão facilmente 
encontrar uma tenda próxima ao mercado central. Dentro dela, 3 velhos baforam seus cachimbos. O lugar é sombrio e cheio de 
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penduricalhos bizarros. Os clérigos já sabem que os PCs são os novos aventureiros que tentarão deter a ameaça orc. Em uma 
conversa amistosa e espaçada, eles darão outras informações: 
Orcs se movimentam, isto não é um bom sinal. As corujas não pousam mais na cidade, estamos amaldiçoados. E há um demônio. 
O demônio vermelho. Deixa destruição por onde passa. Esta é a principal ameaça, um inimigo nunca visto, saído das entranhas da 
terra do Oeste, que cruzou os Campos Gerais até chegar à Loveless. Matou, sozinho, mais de dez guardas imperiais e possui um 
incrível poder de ressuscitar os mortos. Ele agora quer algo que está no coração das minas. Bem no fundo. Ele consegue sentir a 
presença dela lá. A grande pedra. Reativaram a maior jazida. Os filhos do Demônio roubam tudo 
Com uma reação positiva, é possível que os velhos clérigos dêem aos PCs algum amuleto mágico, que só pode ser usado uma 
vez. (Amuleto da cura: +2D de vida ou Amuleto do fogo: dano +2 por um combate ou Amuleto de afugentar os mortos: 1D em 
mortos vivos em um raio de 3 hex) 
 
Saída da cidade 
Uma vez sem mais nada a fazer na cidade, os PCs partem para a mina que, supostamente, abriga os invasores. São 30km de 
viagem que os PCs farão do modo que lhes convir, por entre campos e bosques abandonados, à margem ou por cima da antiga 
estrada imperial. 
Será um caminho tranqüilo até a caverna ou o grupo de PCs já encontraram batedores orcs para "dialogar"? Com certeza a estrada 
principal é vigiada... (ver ficha orcs). E os orcs também gostam da caça que se esconde pelo bosque. 
Faltando pouco para chegar, avista-se a fumaça de uma grande fogueira. Ao lado da entrada da caverna, encontra-se uma pilha 
pegando fogo. Carne humana? Comida? Cadáveres? Pessoas vivas? Vigiado por um grupo de humanóides, a fogueira é 
abastecida periodicamente por seja-lá-o-que-for. 
O interior da mina é escuro, uma penumbra de tochas escassas. Os soldados conversavam, sem prestar muita atenção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 
X – Demônio Vermelho (ver ficha) 
X – Elfo Negro (ver ficha) 
x – Orcs (ver ficha) 
x – Mineradores (ver ficha) 

 
A Caverna 
Depois de resolvido os problemas da entrada, a caverna encontra-se "aberta" para a exploração. Nesta exploração, não se vai 
muito além de uma dungeon normal, que se pode transformar em um verdadeiro matar e trucidar, porém alguns pontos merecem 
atenção especial. 
 
Sala 3 



Esta é a sala que guarda a entrada para a sala 4, o QG da caverna. Os guardas ficarão alertas a qualquer barulho (testes de 
furtividade viriam a calhar) e começarão a gritar caso seja atacados literalmente (o que atrairá a atenção de outros guardas de 
outras salas). A porta para a sala 4 está encantada com uma mágica de barulho que também atrairá os guardas caso seja 
arrombada (posta a baixo), porém não será ativada no caso de um sucesso em Arrombar NH-1. 
 
Sala 4 
Este é o Quartel General e mostra diversos livros em diversas línguas, bem como, sob a mesa, inúmeros mapas e escritos élficos 
sobre escavações e lendas antigas (em élfico, claro). Seja quem for o dono desta sala, é bem inteligente e entende, inclusive, de 
runas e mágicas arcanas (e outras nem tanto arcanas) que podem ser encontradas num antigo grimório perdido. Para reconhecer 
os itens valiosos, são necessários testes adequados (sugere-se IQ+AM-5, Históra, Metalografia, Ocultismo ou magias adequadas). 
Há uma porta para o salão 2. Está não está trancada, apenas emperrada devido ao grande desuso. Uma entrada triunfante pode 
chamar atenção, uma entrada sorrateira pode ser útil... 
 
Salão 2 
É no Salão 2 que se encontra o "Demônio Vermelho", o grande líder militar da empreitada. Qualquer criatura que estiver a menos 
de 5 metros dele, já terá o seu olhar de desconfiança e suas palavras de mau dizer. Um guerreiro e tanto que, numa situação de 
batalha, esperará a morte de alguns orcs para, efetivamente, entrar em combate. 
Além disso, entre os "mineradores" há um que é especial. Um Elfo Negro. Será que ele está perdido por aí? SE os PCs 
conseguirem entrar sorrateiramente, o verão passando instruções diretas ao Demônio Vermelho. Caso contrário, o Elfo se fará de 
desentendido, principalmente se houver combate, e tentará se passar por minerador, mas pode ser reconhecido em uma disputa de 
percepção x disfarce NH15. 
 
O caminho de Ferro 
Os destroços são levados à fogueira por um carrinho que segue, empurrado, num trilho. Este carrinho pode ser usado pelos PCs, 
devidamente disfarçados, que podem passar pela sala 1 despercebidos e chegar ao Salão 1 com chance de surpreender os 
guardas. Uma ótima chance. 
 
Os mineradores 
Apáticos a tudo, são zumbis que só fazem minerar  
 
O Elfo Negro 
O Elfo Negro é, na verdade, o grande responsável pela empreitada. Roupas pesadas, a face deformada, longos dedos... Tentará de 
todos os modos resistir às tentativas de falar e explicar algo, caso seja reconhecido e capturado pelos PCs. Lutará, também, por 
sua vida, mesmo que não possa fazer muito... Ele busca o coração do elemental, uma ametista super poderosa que, teoricamente, 
está escondida em algum lugar desta caverna. Ele sente a presença da ametista e por isso mesmo deu seqüência à escavação. Os 
poderes da ametista são inimagináveis. 
O "Demônio Vermelho" é um mercenário seu que presta seus serviços por muito tempo. Por isso seus feitos acabam confundidos e 
atribuídos ao Demônio, o que aumenta a fama dele e quase reduz a zero a fama do elfo, o fazendo passar desapercebido. 
 
A Lenda 
Entre os escritos élficos espalhados pela Sala 4, encontra-se, se devidamente traduzida, uma lenda antiga. Ao que parece, a 
montanha era um elemental da Terra, há muito adormecido. A ametista é seu coração e dá poderes indescritíveis ao seu possuidor. 
Tudo isso regado a uma bela história de amor e guerra entre povos. 
 
A recompensa 
Após resolverem, na medida do possível, os impasses da jazida de ametistas, os PCs poderão voltar à cidade e provar que 
venceram, receber suas recompensas (acertadas individualmente) e seus pontos de interpretação, de acordo com o GM. 
 

Descrição (essa é uma sugestão) pontos 

Sobrevivência +1 

Vencer o Demônio Vermelho +1 

Capturar o Elfo Negro +1 

Boa Interpretação +1 

Uso de estratégia diferente de "matar e trucidar" +1 

Morte de 1 PC -1 

Morte de 2 ou mais PCs -2 
 
Fim 
 
Outras possibilidades 
Mesmo em um grupo de 100 pontos, nunca se cabe o que esperar os PCs, por isso, GM, esteja preparado para encontrar algumas 
outras possibilidades e lidar com elas. 
 - "Dinamitar" a entrada da caverna e montar um cerco em seu redor. 



 - Tentar enganar o Ministro da Província sem que a missão esteja cumprida 
 - "Já que não nos deram a recompensa, vamos quebrar tudo" 
 - É importante lembrar que as pessoas da cidade de loveless não conhecem o Elfo Negro, apenas o Demônio Vermelho. Chegar 
com a cabeça do "Demônio" já será suficiente para ser considerada a missão cumprida. 
 



Personagens da Aventura: O Coração do Elemental 
 
 
Ministro da Província – 60 pontos 
O Ministro de Província fará o papel de contratante dos PCs, pagando, inclusive, suas recompensas. Ansioso, magro, uma fala 
enrolada que busca por rápidas soluções. Na volta, após completada a missão, o ministro exigirá uma prova concreta de que a 
missão foi concluída, não liberando o dinheiro até que este quesito seja completo. 
Numa situação de combate, ficará muito assustado e morrerá sem muito esforço (o que só piorará as coisas para os PCs) 
Atributos: ST 9, DX 10, IQ 13, HT 10 
Vantagens: Status +2, Riqueza (rico), Cálculos Instantâneos. Desvantagens: Dever (província), Magreza. Peculiaridades: 
Excessivamente nervoso, Inquieto. 
Perícias: Diplomacia 15, Detecção de Mentiras 13, Política 12, Trato Social 12, Administração 14, Contabilidade 12, Lábia 12. 
Aparência: Magro, estatura mediana, cabelos brancos escondidos por um gorro de sua roupa suja de alta qualidade. 
 
 
Orcs – 30 pontos 
Recrutados aos montes nas terras do Oeste, são a carne de canhão e os sentinelas que guardam a mina e seus arredores. 
Possuem pouco mais que seu próprio corpo e armas e de tempo em tempos atacam a cidade para conseguir corpos para novos 
zumbis, comida e saques em geral, principalmente de ferramentas. 
Atributos: ST 12, DX 13, IQ 8, HT 12, Esquiva 9, Aparar 8 
Vantagens: Vida Extra +2, Audição +2, Reflexos em Combate. Desvantagens: Reputação -2, Intolerância, Impulsividade, Hábitos 
Detestáveis, Cleptomania. 
Perícias: Arma de Mão 13, Corrida 10, Arma secundária 12  
Itens: Arma de mão (machado, clava, lança ou espada), armadura RD+1 DP+1, Botas, Algumas moedas. 
 
 
Demônio Vermelho – 120 pontos 
O Demônio Vermelho é, como os PCs, um mercenário. Porém seu renome é bastante conhecido nas terras do Leste, onde são 
freqüentes seus ataques. Possui alguns truques na manga e cobra boas generosidades pelos seus serviços. Muitas lendas a seu 
respeito não são verdadeiras, ele não é um demônio, é um minotauro, porém causa um grande estrago. Sua fama confunde-se 
com a do Elfo, que o contratou, e que pode, efetivamente, erguer zumbis. 
Atributos: ST 15, DX 12, IQ 9, HT 14, Esquiva 9, Aparar 8 
Vantagens: RD+3, RD+5 (na cabeça), Abascanto +2, Visão Periférica, Senso de Direção, Reflexos em Combate. Desvantagens: 
Aparência Hedionda, Fúria, Sanguinolência, Intolerância, Canibalismo, Sadismo, Reputação -3 (entre os povos humanos do leste), 
Voto (ao contratante), Excesso de Confiança. 
Perícias: Machado 2 mãos 15, Corrida 12, Sobrevivência (planícies) 9, Liderança 12 
Aparência: Cabeça de boi e corpo humano, alto e forte como que revestido por uma armadura invisível, porta seu machado. 
Itens: O Demônio Vermelho possui um machado de duas mãos cheio de runas, fruto de um dos seus saques, que é encantado e 
entre as mágicas está Sacar Rápido (o machado pula para a mão do dono), não precisa ser armado e só funciona contra seres 
humanos (ou seja, não causa dano (e fica desarmado) caso seja usado em seres não-humanos). 
 
 
Mineradores – 4 pontos 
Os mineradores são zumbis feitos dos corpos dos guerreiros que os orcs abateram. Pás e picaretas improvisadas, não possuem 
outra missão se não escavar e escavar a mando do seu mestre, o elfo negro. SE atacados, não oferecerão muita resistência, mas 
caso não forem mortos em poucos golpes, podem revidar, atacando com suas próprias armas. SE o elfo negro estiver em perigo, 
eles farão de tudo para proteger seu mestre. 
Atributos: ST 11, DX 10, IQ 8, HT 15, Esquiva 8, Aparar 6 
Vantagem: Hipoalgia Perícia: Espada Curta NH 12 
 
 
Elfo Negro – 130 pontos 
O Elfo Negro é um grande mago errante, como a maioria dos de sua raça. Acumulou muito poder nos anos de viagem e 
especializou-se em mágicas da escola da necromancia e lendas antigas. 
Buscou por alguns anos os pergaminhos da lenda do Coração do Elemental e, agora, reativou as buscas à ametista, causando 
alguns problemas às províncias humanas em seu caminho. Mesmo que tente, será difícil falar a verdade... 
Atributos: ST 9, DX 10, IQ 14, HT 11, Esquiva 6 
Vantagens: Aptidão Mágica +3, Reflexos em Combate, Longevidade, Riqueza (rico), Fadiga Extra +5. Desvantagens: Código de 
Honra, Fantasia: lenda do coração do elemental, Fanatismo: causa dos Elfos Negros, Mentira Compulsiva, Intolerância. 
Peculiaridades: Só se interessa pelo o que é élfico. 
Perícias: Trovador 14, Trato Social 15, Manha 14, Faca 10, Lábia 14, Prospecção 13, Pesquisa 14, História (Élfica) 18, Literatura 
(Élfica) 18, Naturalismo 13, Língua Geral 12, Alquimia 12, Sobrevivência (diversos) 12, Ocultismo (Lendas Élficas) 18, Disfarce 15, 
Furtividade 12, Mágicas Necromanticas (diversas) 16. 


