
Os quatro anéis dos elementais 
 

Apresentação: Os quatro anéis dos elementais é uma aventura para GURPS, 

porém mestres experientes podem adaptá-la para outros sistemas de jogo, onde 
os aventureiros, 6 a 8 de 100 pontos, terão que resgatar os anéis dos quatro 

elementos; fogo, terra, ar e água para salvar o mundo da destruição de um 

Demônio paradimencional. Eles terão muito trabalho e desafios pela frente... 

 
Observações Importantes: Em cada plano existem algumas diferenças para se 

fazer magica. O mana é seletivo e de nível 5 àquele elemento, isto é, existe um 

bônus de 5 nos níveis de habilidade das mágicas relacionadas diretamente com 

esse elemento, e um redutor de 5 à outras mágicas, sendo esse redutor dobrado 

quando o mago, a magia ou o objeto for antagônico ao elemento. (Ex: Fogo vs. 
Água e Terra vs. Ar).  

 Cada anel é capaz de fazer uma magia. Todos têm poder igual a 25 e soltam 

a mágica de Jato de sua escola, como Jato de Areia, Jato de Chamas, Jato de Ar e 

Jato de Água. O operador deverá pagar o custo em energia da mágica, que varia 
entre 1 e 3 para cada dado de dano que ele quiser dar. Eles funcionam em locais 

contrários ao de sua origem, mas a magia custa o dobro de energia para ser feita. 

 

Vamos começar... 
 

 Todos estavam dormindo (Você pode até dar uma palhinha para os 

personagens nos seus sonhos ou inventar qualquer outra coisa), até acordarem 

com suas coisas caindo dos armários, portas e janelas batendo, a cama tremendo 
e um forte brilho instantâneo na janela (O brilho já se apagou quando alguém for 

olhar). Os lampiões nas casas aos poucos vão se acendendo, depois de alguns 

minutos estão todos na rua assustados se perguntando o que acontecera (Deixe 

que os aventureiros se encontrem, mas não diga ainda o que aconteceu realmente 

e onde aconteceu). Espere que eles voltem a dormir, e durante o sono, eles 
sonharão com o rosto de um homem de barbas e cabelos longos e brancos, várias 

rugas e uma aparência séria. Durante o sonho esse homem pedirá que o 

personagem vá até as ruínas Yth e espere por um homem pequeno, velho e 

careca. Depois o personagem acordará e verá que o sol já raiou. 
 

1ª Parte 

As ruínas de Yth 
 
 Todos se encontram na taverna onde sempre tomam café da manhã antes 

de começar o dia (Faça com que comentem seus sonhos, até que percebam que 

todos tiveram o mesmo sonho). 

 Instintivamente eles conhecem o caminho para as ruínas (bastará fazer um 

teste de força de vontade a cada dia para saber em qual direção ir, uma falha por 
uma margem de erro até 3 o personagem ficará em dúvida entre o caminho 

correto e outro qualquer. Uma falha crítica fará com que o personagem ache que o 



caminho correto é um qualquer errado. A direção correta é Norte no primeiro dia, 

Norte no segundo dia e Leste no terceiro dia. Se eles escolherem um caminho 

errado, improvise!). 

 
Primeiro Dia: Vocês começam a viagem para a direção que julgam correta. A 

paisagem fica mais selvagem a cada hora que vocês avançam em sua jornada. As 

casas vão ficando cada vez mais rupestres, simples e espaçadas. As árvores e 

arbustos se tornam mais abundantes. Pequenos animais e pássaros podem ser 

observados depois de algumas horas. O tempo vai passando e vocês continuam 
caminhando para a direção que escolheram. O sol já atravessou o céu inteiro e 

começa a se esconder atrás das colinas distantes, a luz vai sumindo aos poucos e 

depois de alguns momentos tudo está na escuridão total. 

 
Segundo Dia: Vocês seguem viagem na direção que julgam certa. O sol não está 

tão brilhante como antes, parece que esta nublado, mas ao olharem para o céu 

vocês não vêem nuvens, o sol esta realmente mais ESCURO!!! (Os personagens já 

devem estar começando a perceber que o sol esta se apagando!). Ao olharem ao 
redor percebem que as plantas estão secando e ficando amareladas, realmente 

alguma coisa esta acontecendo... 

 Ao pararem para almoçar, um homem não muito velho se aproximará deles 

pelo mato (Ele apenas quer comer um pouco, já que sua plantação esta morta!). 

- Por favor, vocês podem me ofertar algum alimento, para que eu possa 
comer? 

 

Ao entregarem o alimento: 

- Muito obrigado, estou muito grato, muito mesmo. 
 

(Se alguém perguntar algo ele poderá responder de acordo com a pergunta e com 

o que sabe e conhece). Seu nome é Youg Hotus, têm 43 anos e é camponês 

lavrador. Vive com sua esposa, 38 anos, e filho, 12 anos, a oeste daqui, onde 
estão passando dificuldades com comida por sua plantação estar morrendo. Ele 

afirma que sua plantação esta morrendo por causa do mal que está chegando a 

nossa terra, como dizia uma velha lenda camponesa. 

 
A Lenda: A milhares de luas atrás, dois irmãos, filhos de Zeon, deus de tudo que 

existe, se revoltaram contra a soberania e controle de seu pai, planejando matá-lo 

com frieza e sanguinolência. Um dia, enquanto seu pai dormia, Amort e Criver se 

aproximaram para cumprir seu plano, mas Criver refletindo em suas ações não 

teve coragem de fazer isso com seu próprio pai e tentou impedir que Amort o 
fizesse. Segurando o braço em que seu irmão carregava o punhal com qual iria 

matar seu pai, causou uma briga entre eles. Caíram e rolaram no chão até que 

inesperadamente o punhal crava no coração de Criver e ele morre nos braços de 

seu irmão. Com a briga, Zeon acorda, e vendo aquela situação se enfurece e lança 
uma maldição sobre Amort, transformando-o em uma besta horrível e 

transportando-o para o plano da morte, onde teria que conviver para o resto de 

sua vida com a melancolia, tristeza, fúria, morte e lamentos. Jurando voltar para 

terminar o que queria fazer, matar Zeon, disse que conseguiria sair do plano e vir 
para o plano normal. Porém não existia um ser capaz de invocar forças mais fortes 



do que Zeon, portanto não havia possibilidade de um portal ser aberto para 

Amort. Caso isso acontecesse Amort estaria livre para vagar entre os planos 

paralelos. 

- Caros viajantes essa é a história que é a causa disso tudo ao meu ver.  E 
o que a lenda julgava impossível, se mostrou possível. 

 

(Deixe que os personagens julguem essa lenda como quiserem, assim como quem 

a contou). Depois de comer o camponês agradece e parte caminhando pela mata 

até não poder ser mais visto. O dia vai passando e vocês caminhando, o sol já 
esta sumindo no horizonte, o dia escurece mais cedo um pouco que o normal. 

 

Terceiro Dia: As plantas estão amarelas, e ressecadas. O sol esta com um brilho 

fosco e alaranjado. A manhã não é mais tão clara como antes. A paisagem começa 
a ficar tenebrosa, sem verde e com poucos animais e pássaros. Vocês continuam 

andando para a direção em que acham a correta. Depois de poucas horas de 

caminhada vocês chegam nas ruínas de Yth. A entrada do lugar é feita em uma 

grande montanha. Ao seu redor existem colunas de pedra com desenhos e 
inscrições misteriosas (Se alguém conseguir decifrá-las poderá descobrir que aqui 

é o local onde as películas dos planos se aproximam mais, portanto o mais fácil e 

propício para a abertura de portais), pedras no chão levam, entre as colunas, até 

a porta do local, na qual se encontram duas estátuas de um certo tipo de animal 

estranho, com patas de Leão e asas, onde um brilho branco pode ser visto saindo 
dos olhos. A porta é construída de rocha pura, deve pesar muito, mais do que um 

ser humano normal pode carregar. Nela existem quatro pequenos buracos e um 

local em forma de uma mão aberta. 

 (O brilho nos olhos das criaturas são pérolas brancas, uma em cada olho, se 
alguém tocar em alguma, as criaturas começaram a se movimentar e tentarão 

atacar o personagem que tocou nas pedras. Os buracos na porta são feitos para 

que se coloquem as pedras dos olhos das estátuas, depois alguém tem que 

colocar sua mão no lugar onde existe um desenho de uma mão aberta e fazer um 
teste de vontade com um redutor devido à seu caráter, de acordo com o 

julgamento do mestre. Se o personagem for desleal, mau caráter, aplique um 

modificador de –1 até –5 dependendo de quão é gentalha. Caso seja honesto, 

amigo e bom caráter, aplique um bônus de +1 até +5 a jogada, dependendo do 
grau de bondade. Existem algumas vantagens, desvantagens, peculiaridades e 

perícias que devem ser levadas em conta na formulação desse caráter do 

personagem. Caso seja bem sucedido, ele foi aprovado pelos deuses do local e a 

porta se abrirá permitindo a entrada do grupo, depois fechará. Se for mal 

sucedido o personagem tomará um choque de energia que causará 1d-2 pontos de 
dano, no mínimo 1, onde a RD não será contada. Este personagem não poderá 

tentar novamente, terá que ser outro. Se todos falharem, à noite a porta se abrirá 

para eles). 

 
 

 

 

 



Gárgulas: 
 
ST: 20  Deslocamento/Esquiva: 7/3 

DX: 15  DP/RD: 2/3 

IQ: 5   Dano: Garras (corte 3d+2) 

HT: 15/25        (perf. 2d-1) 

 
 Os Gárgulas são criaturas que se assemelham a estátuas quando ficam 

imóveis. Por possuir essas habilidades são ótimos guardiões e são muito utilizados 

por pessoas capazes de controlá-los. Por possuírem uma crosta de pedra, têm 

uma DP igual a 2 e RD igual a 3. Suas garras são fortes e afiadas, sendo uma de 
suas principais armas, além da mordida, em combate. Apesar de possuírem asas 

não conseguem voar por muito tempo e nem muito alto. Some sua HT e ST, 

depois divida por dois, essa é a altura que um Gárgula consegue voar, o tempo é 

determinado pela sua ST, que é o número de minutos que consegue permanecer 
no ar. 

 

 Dentro das ruínas vocês podem observar pouca coisa, já que a luz disponível 

é apenas uns poucos feixes que penetram entre as frestas da porta de pedra com 
a montanha (redutor de 5 devido a iluminação). Vocês podem perceber que as 

paredes são de rocha maciça, no teto existem várias estalactites, de onde caem 

alguns raros pingos de água. Os sons ecoam durante algum tempo e seria 

perigoso um ruído mais alto, podendo originar uma queda das estalactites, o que 

não seria muito bom... 
 (Caso não consigam uma outra fonte de luz um dos personagens cairá em 

um fosso perto da parede norte, fazendo um grande barulho e tomando um dano 

de 1d-2 com RD contando a metade. O barulho fará com que algumas estalactites 

caiam do teto, 2d+3 com uma chance de 50%, 3 em 6, de uma cair em cima de 
alguém, jogue uma vez para cada estalactite, depois determine em quem ela caiu. 

Elas causam 1d-1 de dano por perfuração. Se conseguirem uma fonte de luz, eles 

poderão enxergar o fosso e descer tranqüilamente por ele com um simples teste 

de DX). 
 No fundo do lugar vocês vêem um corredor que segue ao norte, várias 

tochas estão colocadas em suas paredes de pedra, iluminando a passagem que 

deve ter uns 20 metros até uma porta de madeira, só é possível passar dois 

personagens lado a lado. (Depois de andarem por alguns momentos no corredor, 

faça um teste de visão para cada personagem da seguinte maneira: some os 
modificadores por visão aguçada, magias, ou equipamentos que possibilitem uma 

melhor visão, subtraia 2 pela iluminação que apesar de muito boa não é perfeita, 

subtraia 4 por se tratar de algo muito fino e difícil de ser notado, subtraia os 

redutores por ter algum problema de visão ou algo que a atrapalhe e finalmente 
subtraia 2 pelo personagem estar atrás de uma pessoa ou 4 por estar atrás de 

duas outras pessoas e assim por diante. Faça a jogada, um sucesso indica que 

alguém viu uma pequena corda esticada rente ao solo a tempo de avisar aos 

outros. Uma falha indica que alguém tropeçou na corda e ativou uma armadilha do 
local. Um ruído de rochas arrastando começa a ser evidente, um pouco de terra 

começa a cair do teto e vocês reparam que ele está descendo!!! Deste ponto até a 



porta tem 12 metros, depois de 5 turnos o personagem terá que correr cada vez 

mais agachado, porque o teto já encosta em suas cabeças, reduzindo seu 

deslocamento pela metade e depois de mais 2 reduza seu deslocamento a um. No 

décimo turno de corrida, se mesmo assim seu personagem não tiver conseguido 
sair, lamento dizer, mas ele morreu...) 

 A porta está apenas fechada e abre facilmente. Ao entrarem no outro 

aposento vocês reparam que é uma grande câmara redonda, iluminada por tochas 

em suas paredes. Existem várias estátuas colocadas em buracos verticais nas 

paredes. Ao norte existe uma escada pequena que leva a uma coluna de pedra 
baixa com algo em cima que brilha. Antes que possam fazer alguma coisa, a 

imagem de um velho senhor pequeno e careca se formando à frente da coluna. 

Depois de alguns segundos ele está lá, em carne e osso... INCRÍVEL como ele fez 

isso!!! 
- Até que em fim vocês chegaram aqui. – Diz ele 

- Sou Felonius, o chefe do conselho dos magos. 

- Algo de horrível aconteceu, vou lhes contar. Três (depende de quantos 

dias levaram para chegar aqui) dias atrás reunimos o conselho dos magos 
para discutir sobre uma lenda que há tempo nos intrigava. Não tenho 

tempo agora de lhes explicar a lenda, portanto continuarei contando o 

que aconteceu. Por votação decidimos tentar abrir um portal em cima 

desta montanha, já que aqui as películas dos planos estão muito 

próximas. Vários dos melhores magos se reuniram e começaram um 
ritual longo e cansativo para abri-lo. Infelizmente algo saiu errado e uma 

grande explosão nos atingiu, nos enviando para o plano da morte. 

Achamos que alguma outra criatura esta de passagem para nosso plano, 

só que demorará um pouco, pois essa transferência, para ela, deve ser 
demorada, mas se ela se completar, nosso mundo corre risco de ser 

destruído. Precisamos da ajuda de vocês para reabrirem o portal e nos 

enviarem de volta, estou aqui agora, porque, como a outra criatura, 

ainda estamos em transição entre os planos, mas não sei por quanto 
tempo os outros conseguirão me manter aqui. 

- Para reabrirem esses portais, vocês precisarão dos quatro anéis dos 

elementais, fogo, ar, terra e água e para isso terão que entrar nesses 

planos e pegá-los, além de uma jovem criança inocente, que deverá 
clamar as seguintes palavras em voz alta – ele estende a mão para vocês 

com um pergaminho - "Fogo, Água, Ar e Terra. Clamo seus poderes." 

- Em cima desta mesa existem quatro medalhões, e cada um deles 

possibilitará proteção no plano de um dos elementais. Conseguimos abrir 

um portal para o plano do fogo, é só atravessarem a rocha que existe 
atrás da coluna de pedra. 

 

De repente sua imagem vai ficando ofuscada até desaparecer e a última 

frase a ser escutada é: - Espero que vocês consigam salvar o mundo! 
 Na coluna de pedra estão os quadro medalhões a que ele se referia, em 

cada um há bordado um símbolo (Caso exista alguém que possa interpretar os 

desenhos diga que cada um possui o símbolo de um elemento, fogo, água, ar e 

terra. Os medalhões terão um efeito diferente em cada um dos planos, eles serão 
descritos no início da descrição dos mesmos). 



 A parede norte ainda parece ser de pedra maciça, mas quando alguém 

tentar atravessá-la verá que é apenas uma película, como se fosse uma gelatina, 

a medida que se coloca a mão ela estica até permitir a passagem. 

 Depois que atravessarem poderão continuar vendo através da película o seu 
plano. Depois de alguns minutos a película começa a fechar e vocês se vêem em 

um local completamente estranho e diferente. 

 

2ª Parte 

O plano do Fogo 

 
Vocês olham ao redor e percebem que estão numa planície. O chão é feito 

de rocha preta como carvão, toda ressecada e rachada. As rachaduras são 

preenchidas de lava e eles notam que aquela camada de rocha negra é apenas 

uma capa que recobre um rio de lava que passa por baixo, como uma plataforma 

flutuante. A vegetação, quase inexistente, é espaçada e raquítica, com troncos 
negros e retorcidos. Dá a impressão que as árvores estão agonizando. Ao longe, 

eles vêem grandes lagos de lava e nenhuma criatura viva por perto. O lugar 

parece morto e desolado. Um dos amuletos começa a brilhar e ameniza um pouco 

o calor escaldante daquele inferno, mas apesar da proteção (que funciona em um 

raio de até a 100 metros do medalhão), a temperatura esta longe de ser 
agradável. É como se estivessem sob o sol escaldante do meio-dia. Vocês estão 

cercados por mares de lama em todas as direções, exceto ao norte. Vocês 

caminham por algumas horas até que chegam aos pés de uma cachoeira de lava 

que deságua em um rio também de lava. Vocês vêem as massas de ar quente 
bruxelantes acima do lago e imaginam como deve estar escaldante. A medida que 

os personagens caminham, a área de rocha preta rachada onde eles pisam vai 

ficando cada vez mais estreita até que só sobra um caminho pequeno de dois 

metros de largura cercado de lava dos dois lados, onde só passam duas pessoas 
de cada vez.  Vocês caminham mais um pouco e agora vêem várias poças de lava 

de mais ou menos um metro de diâmetro. Com essas poças fica mais difícil seguir 

adiante na trilha (Um teste de DX é o suficiente, caso falhe o personagem terá 

pisado na lava e se queimado, 1d-2 de dano, a não ser que esteja usando uma 
Loriga de Escamas ou outra com RD maior). Só que de repente, as poças 

começam a borbulhar e várias figuras demoníacas se formam da própria lava. 

Parecem pequenos demônios de 1,50 metro de altura e sua pele parece o chão 

que os personagens estão pisando: preta, com uns traços rajados de lava. Eles 

também têm pequenas asas e chifres. São Diabretes Mephit da lava (A quantidade 
é por sua conta Mestre, mas lembre-se, somente dois ou quatro personagens 

poderão entrar em combate, já que podem ficar somente duas pessoas lado a 

lado. Também será permitido somente dois ataques corpo–a-corpo dos Diabretes, 

os outros poderão soltar seus Jatos de Chama com um redutor de 2 para cada 
Diabrete que estiver entre ele e o personagem que deseja acertar. 

 

 

 



Diabretes Mephit: 

 
ST: 15                 Deslocamento/Esquiva: 6/4                                                   

DX: 12   DP/RD: 1/1 

IQ: 9    Dano: 1d-1 (Ataque com as mãos) 
HT: 12     *(1d)(Jato de Chamas, s/ teste e NH p/ acertar 16) 

 

 São imunes a qualquer mágica de fogo, e a todos os tipos de ataque com calor 

ou fogo. Bolas de Fogo os fortalecerão a razão de 1 ponto por dado. 
 Sofrem o dobro de dano provocado pelas mágicas de Água, exceto Desidratar, 

a qual são imunes. 

 É permitido apenas se Esquivar ou Bloquear o ataque do Jato de Chamas. 

 * é a quantidade de energia gasta, ela pode variar de 1 a 3. O alcance é igual 
ao número de dados de dano. 

 

Passada a pancadaria, os personagens caminham mais alguns quilômetros e a 

estrada vai se alargando. O calor continua tão intenso quanto num deserto, a sede 
é cada vez maior. Vocês caminham sem ver nem sequer uma alma vivente por 

onde passam, até que, finalmente, encontram uma enorme construção. São 

grandes muralhas de pedra marrom cercando uma grande área. À sua volta 

somente lava. As entradas da muralha são seladas por um grande portão de ferro 

tão alto quanto os muros. Tem alguma coisa flutuando em frente ao portão mas 
não dá para ver direito porque eles estão muito longe. Quando se aproximam, 

vêem várias adagas flutuando formando um círculo. São sete adagas ao todo e 

todas elas têm o cabo branco, sendo que em cada um tem uma figura diferente 

gravada. As figuras são as seguintes: Uma folha verde, uma flor violeta, um 
dragão vermelho, um sol amarelo, uma lua azul, um falcão alaranjado e uma 

estrela anil. O portão não tem fechadura nem cadeado, só sete reentrâncias. Ao 

lado das reentrância, há uma placa de marfim adornada com caracteres dourados. 

Os caracteres pareciam estar em outra língua, mas se moveram e agora eles 
conseguem compreender a mensagem. Está escrito:  

 

"O arco-íris e sua luz revelam o destino que os conduz." 

 

(Para abrir os portões, eles terão que colocar as adagas nas reentrâncias 
seguindo as 7 cores do arco-íris: Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil 

e violeta. Se eles não descobrirem de cara, a cada erro aplique algum tipo de 

punição - pode ser desde um choque que causa 1d de dano até a perda de 1 

ponto de Força. Você escolhe, Mestre! Caso algum espertinho tente escalar o 
muro, diga que ele se queima ao tocá-lo sofrendo 1d-2 pontos de dano). 

Encaixadas as adagas, os portões se abrem e eles vêem uma pirâmide enorme 

de marfim. Uma construção tão alva e iluminada contrasta completamente com o 

negrume do terreno em que se firma. Várias esfinges esculpidas em quartzo 
branco de mais ou menos 2 metros de altura cercam a pirâmide. A entrada é 

apenas uma abertura de mais ou menos 4 metros de altura e 3 de largura. Não há 

portas. Só a entrada. Vocês atravessam a grande entrada. Essa passagem parece 



um grande túnel e nas paredes estão esculpidos vários desenhos de criaturas com 

corpo humano e cabeça de animais. Tem homem com cabeça de falcão, homem 

com cabeça de lobo, de touro, bode e vários outros. A medida que eles vão se 

aprofundando no túnel, vai ficando cada vez mais escuro até que eles não 
conseguem mais ver um palmo em frente do nariz (alguém terá que providenciar 

alguma fonte de luz).  

 

Santuário da Ginoesfinge 

 
Finalmente, eles chegam a uma grande porta de pedra amarronzada em forma 

de arco. Como que guardando a porta estão dois Minotauros com machados 

ENORMES nas mãos. Assim que eles vêem os personagens, cruzam os machados 

na porta e pronunciam umas palavras estranhas tipo: "Nahuatla Moctapolt."  
 

(A Ginoesfinge na verdade é uma alto proclamada divindade e tem um pequeno 

grupo de seguidores no Plano do Fogo e Normal. Ela tem tendência boa e só 

permitirá a entrada no seu santuário de pessoas de mesma tendência. No entanto, 
se nenhum personagem for de tendência boa, Mestre, adapte para que pelo 

menos um consiga entrar. Não deixe que eles fracassem na missão só por causa 

de suas tendências. Algumas vantagens, desvantagens, perícias e peculiaridades 

podem ajudá-lo a determinar a tendência de um personagem). 

Os minotauros estão ali para selecionar aqueles que podem ou não entrar. Isso 
será feito através de um Medalhão com uma grande pérola que os minotauros 

farão questão de colocar nos personagens. É um Medalhão de Revelar Tendência e 

a pérola mudará de cor da seguinte forma: Azul para tendências benévolas, 

Amarelo para neutra e Vermelho para malignas. Os que passarem no "teste", 
poderão entrar, os demais serão conduzidos por um estreito corredor (não diga 

para onde eles foram ainda, deixe os "excluídos" no suspense).  

Claro que os personagens podem tentar entrar de outras formas como, por 

exemplo, enfrentando os minotauros. Isso seria uma alternativa, mas os de 
tendência desfavorável à Ginoesfinge receberiam uma descarga de energia toda 

vez que tentassem entrar na porta e acabariam tendo que seguir pelo corredor 

estreito do mesmo jeito (só que um pouco mais "elétricos"). 

 

MINOTAUROS: 
 

ST: 15  Deslocamento/Esquiva: 7/5 
DX: 13  DP/RD: 2/3 

IQ: 11  Dano: 2d+4 (corte) *Um turno para preparar 

HT: 15 

 
 São grandes criaturas com uns 2 metros a 2,20 de altura. Corpos definidos 

por músculos firmes. Possuem um Machado de duas mãos e vestem uma Loriga 

de Couro. 

 
Os "aprovados" atravessam a porta e chegam a um salão enorme com as 

paredes completamente entalhadas com runas antigas (são odes de devoção a 



Ginoesfinge). Próximas às paredes estão duas estátuas de esfinges. São estátuas 

de leões com rostos humanos. Eles estão como que deitados e entre suas patas 

dianteiras tem uma tigela semelhante a uma pira acesa. Uma chama queima e 

dança dentro da tigela. Mas ainda mais impressionante é a estátua no centro da 
sala. Ela tem 2 metros de altura e parece uma versão feminina de uma Esfinge. 

Ao invés de um leão, é uma leoa, com rosto de mulher já de uma certa idade e 

seus olhos são dois diamantes enormes. Além disso, ela também tem duas asas 

como asas de anjo e, entre suas patas, repousa uma enorme tirrina cheia de jóias, 

ouro e pedras preciosas. De repente, eles escutam um "CRECK"... É como se uma 
crosta de pedra que recobre a estátua começasse a rachar. A camada de pedra se 

desfaz completamente e agora eles estão frente a frente com uma criatura de 

carne e osso. A Ginoesfinge não abre a boca, mas eles escutam em suas mentes 

uma voz feminina dizendo: "Sejam bem vindos. Que razão vos trás aqui?"  
 

Deixe eles conversarem a vontade. A princípio, como toda Ginoesfinge, ela 

perguntará se os personagens sabem da localização de alguma Androesfinge. A 

Ginoesfinge é calma, firme e educada, mas ambiciosa e só ajudará mediante uma 
oferenda.  

"De informação precisais. Informação infinita eu possuo. E vós também 

possuireis, de acordo com a oferenda de dispuserdes. Na tirrina, colocai vosso 

maior bem, o que de mais valioso tiverdes, e eu julgarei se a oferta é legítima e 

sincera."  
(Os personagens terão que ofertar algo que realmente tenha valor para ele. A 

Ginoesfinge realmente sabe quase tudo sobre o Plano do Fogo e suas respostas 

serão tão satisfatórias quanto a oferenda dos personagens. Se o presente que eles 

ofertarem for razoável, ela dirá:) 
" A resposta esta em seus pesadelos... ” (Ela esta se referindo a criatura se lhe 

questionarem mais alguma coisa). 

"Mais alguma pergunta? (...) Então não sou mais necessária. Fostes eficazes 

em entrar em meu santuário. Espero que também o sejais para sair."  
E ela novamente assume a forma de estátua. E uma porta em meio arco se 

abre verticalmente na extremidade oposta da sala. 

O Enigma de Saída: A porta conduz os personagens até um pequeno salão 

onde estão os outros heróis que não entraram no santuário da Ginoesfinge. 
Quando eles atravessam a porta, ela se fecha com um estrondo. As paredes dessa 

sala são adornadas com desenhos de homens com cabeças de animais tocando 

alguma espécie de instrumento musical. Parece que eles estão tocando xilofone 

(aquele instrumento que se bate com um martelinho numas plaquetinhas de 

metal). No centro da sala tem uma plataforma toda trabalhada em marfim.  
Um martelinho parecido com uma baqueta moldado em ouro flutua logo acima 

da plataforma e, observando mais atentamente, vocês notam várias pedrinhas 

coloridas encrustadas na plataforma de acordo com a seguinte figura:  



 

   

Eles devem tocar com a baqueta nas pedrinhas (como um xilofone). E, cada 
pedra emitirá um som correspondente a uma nota musical (arrume qualquer 

instrumento que tenha as notas musicais), de acordo com o desenho abaixo (que, 

logicamente, só você terá, Mestre):  

 

 

O "dó" é a nota dó mais grave e "Dó" é a nota dó mais aguda . Sempre que 

inicialmente um personagem tocar em uma pedrinha com a baqueta, o som 
correspondente será emitido e a pedra acenderá com uma luz. Se a próxima pedra 

tocada emitir o mesmo som, as duas ficam acesas até o fim. Por exemplo, se 

alguém tocam a pedra vermelha, será ouvido um som assim (sol) e a pedra fica 

acesa. Em seguida, deve ser tocada a outra pedra que emitiria o som sol (a lilás 

no caso). 
 

Logicamente, vai demorar um pouco até que eles consigam pegar o jeito e 

acender todo o painel. A cada erro, ou seja, sempre que eles tocarem duas pedras 

de sons diferentes, a pedrinha que havia acendido, apaga e eles escutam um som 
desafinado e irritante (se quiser aplicar alguma penalidade leve, como um choque 

que drena 1 ponto de vida, tudo bem).  

Mas, não pense que será tão tranqüilo assim! No início, enquanto eles ainda 

estão se adaptando e tentando desvendar o enigma, tudo estará bem... Talvez, no 
máximo, eles sintam uma pedrinha caindo do teto... coisa pequena. Mas, quando 



eles já estiverem começando a descobrir (depois de umas dez rodadas mais ou 

menos), sentirão poeira caindo do teto junto com algumas pedrinhas e... Vários 

espetos DESSA grossura começarão a brotar de toda a superfície do teto vindo na 

direção deles! (Nessa hora, Mestre, só para aumentar a tensão, seria bom ter 
algum marcador de tempo para dar a impressão mais nítida de que tempo é vital. 

Aqui eu usei uma ampulheta grande e, quanto mais o tempo passava, mais 

desesperados os personagens ficavam. Um cronômetro ou até mesmo um relógio 

também serviriam. É importante lembrar que os espetos nunca atingirão o chão, 

ficando, no máximo, a dois palmo dele e, se os personagens deitarem no piso, 
estarão ainda inteiros para pensar em algum jeito de sair dessa enrascada. É 

importante saber que os espetos podem ser quebrados e que a única forma de 

sair da pirâmide da esfinge é decifrando o enigma musical).  

Assim que alguém tocar a última pedrinha e o painel estiver inteiramente 
aceso, um redemoinho de vapores coloridos enche a sala e, quando os 

personagens se dão conta, estão do lado de fora das muralhas que cercam a 

pirâmide. A muralha norte termina em um precipício de mais ou menos 30 metros 

de altura. No horizonte, eles vêem um céu vermelho e sem sol, lua ou estrelas. Lá 
embaixo do desfiladeiro dá para ver um vale, como um terreno côncavo cercado 

por uma cadeia de montanhas negras. Vocês estão cansados, com fome e com 

sono... Aos poucos vai escurecendo. Não porque o sol se pôs, mas pelas cinzas 

expelidas dos vulcões que, concentradas, formam uma neblina opaca cobrindo o 

céu. 
(Se nenhum personagem conseguiu descobrir que ela estava falando das 

criaturas “Pesadelo”, um dos personagens poderá sonhar com um belo e grande 

cavalo negro, olhos vermelho vivo, parecendo com uma chama acesa, e em suas 

patas chamas vermelho – amareladas. Esse belo cavalo alado voa como se 
galopasse em uma planície.) 

Ao acordarem observam que estão cobertos por uma poeira, que na verdade 

são cinzas e fuligem expelidas pelos vulcões. (A única saída é descer o 

desfiladeiro, uma escalada normal. Eles levarão 10 minutos para descer, portanto 
terão que fazer dois testes de escalada, um a cada 5 minutos. Se alguém cair, 

diga que sofreu apenas pequenos arranhões e perdeu um ponto de vida). 

Já no pé do precipício, o calor parece cada vez mais aumentar, parece que 

vocês estão indo para o inferno. O caminho continua a Norte entre gigantescas 
montanhas, que em seu topo expelem cinzas e um pouco de lava. Uma fumaça 

constante pode ser observada no lugar. Vocês andam por algumas horas até 

chegarem a uma grande área redonda, no centro existe uma caixa com 5 pedras 

brilhantes, sendo uma vermelha, outra verde, outra azul, outra preta e uma maior 

e transparente, como diamante. (Cada cor significa algo, vermelho significa a 
guerra, verde a vida, azul as águas e preta a morte.) Em cada parte da montanha, 

no lugar dos quatro pontos cardeais de uma bússola, existe um arco com símbolos 

e em seu ápice, ponto mais alto, uma abertura pequena. (As pedras têm que ser 

colocadas nas aberturas da seguinte maneira: No arco norte a preta, no sul a 
verde, no leste a azul e no oeste a vermelha. Repare que uma pedra sempre fica 

de frente para a de significado oposto. Quando duas pedras são corretamente 

colocadas uma luz branca sai delas e se encontram no solo, onde estava a caixa. A 

cada tentativa errada, os vulcões ao lado expelirão mais fuligem e cinzas. Depois 
que já tiverem errado umas cinco vezes, os vulcões começarão a expelir 2d pedras 



de fogo, a cada erro subsequente, que tem duas chances em seis, cada pedra, de 

acertar alguém, causando 2d-1 de dano.) Quando as quatro são corretamente 

colocadas, o solo começa a se abrir no centro, e a estátua de um grande e muito 

bonito cavalo começa a aparecer. Ela é de pedra e existe uma reentrância entre os 
olhos da criatura. (Se colocarem a última pedra, a estátua começará a rachar. 

Vocês começarão a ver por debaixo da camada de pedra uma pelo negra. Os olhos 

da criatura começam a ficar vermelhos, como uma chama. As patas começam a 

pegar fogo e depois de alguns minutos vocês estão de frente com um grande 

cavalo, mais conhecido como Pesadelo. (Ele consegue carregar duas pessoas, se 
for necessário, outros pesadelos se aproximarão. Para cavalgá-los é necessário um 

teste de Cavalgar Cavalos –1. Eles são dóceis e obedientes e os levarão até o 

receptáculo do anel de Fogo). 

Vocês montam sobre os pesadelos. De repente eles começam a cavalgar no AR! 
As passadas são tão normais que parecem estar cavalgando sob planícies limpas. 

Eles sobem cada vez mais, tudo vai ficando pequeno, a paisagem se torna 

maravilhosa, é possível ver tudo, desde o caminho por onde passaram até a 

pirâmide da Ginoesfinge. É possível ver também os vastos mares de lava e os 
grandes vulcões de fumaça. Depois de algum tempo vocês já conseguem enxergar 

uma espécie de ilha, não muito grande. Toda a sua extensão parece ser ocupada 

por um vulcão do tamanho de uma montanha bem alta. Vocês pousam e 

percebem que o vulcão tem uma porta dupla na sua base. Em frente à porta, duas 

pedras flutuam e nelas estão gravadas runas antigas (são as runas do Fogo). 
 

Receptáculo dos Anéis 

 

Para abrir a porta não é muito fácil. Se mais de uma pessoa tentar ao mesmo 
tempo será melhor. Passando a porta, os personagens se depararão com quatro 

portas menores de metal dourado. Essa sala é mais ou menos assim:  

 

____| 1 |___| 2 |___| 3 |___| 4 |____ 
\_____________________________ / 

_\__________________________ _/ 

__\_________________________ / 

___\ _______________________/ 
____\____________________ _/ 

_____\__________________ _/ 

______\____ ____ _______ _/ 

___________ _|____ | 

 
*Ignore as linhas brancas, elas só foram necessárias para o alinhamento da 

figura (ponha fonte normal no aplicativo!) Eles deverão escolher qual porta seguir.  

 

Porta 1: Sala dos pergaminhos  
 

Essa sala não é muito grande e a única mobília é uma mesinha cúbica feita de 

barro queimado. Em cima da mesa, tem um pequeno baú de pedra polida 

trabalhada. (O baú está trancado e dentro dele há 4 pergaminhos poderosos, 
Parar o Tempo, Ressurreição, Bola de Fogo e Cura Completa).  



Só que a porta que leva a essa sala é só de ida. Quando eles tentarem sair, 

não voltarão para o salão das quatro portas, estarão num corredor estreito e mal 

iluminado. Depois de providenciarem alguma fonte de luz, eles seguem o corredor 

até que ele acaba num precipício onde há uma corda presa ao teto e amarrada em 
algum lugar do chão. Há também várias estalactites acima da corda. O esquema é 

mais ou menos o seguinte:  

 

 

Estalactites 
                            ___________|VVVVVV|__________  

                                                      |    | 

                              Personagens      | ß Corda   | 

                           ___________ ___ |  ____________ | 
                             |_ _| _ _|   | 

                             | __|___|   | 

                             |_ _|___|      /   |   \ Eles têm que chegar aqui! 

                             |__ |___|___/     |     \__________  
                            |    |     |  |    | 

                             |    |      |            | Sem saída  | 

                             |__|___ |______ |_____________|  

 

*novamente ignore as linhas brancas (ponha fonte normal no browser!)  
 

(Quando algum Personagem estiver descendo pela corda ou por outros meios, 

a gravidade é invertida, um teste de DX –2 faz com que o personagem continue 

segurando a corda e não caia, e eles caem na direção do teto, ou pior ainda: na 
direção das estalactites! Elas causam 1d+2 de dano por perfuração. Eles devem 

conseguir de alguma forma atravessar para o corredor da direita. O da 

direita/embaixo leva a um beco sem saída).  

Lava não! Eles continuam pelo corredor e cada vez a temperatura ambiente vai 
aquecendo mais. Eles notam que o trecho do corredor aonde estão agora não é 

mais de areia, é de vidro. (Será que o corredor foi construído em vidro mesmo ou 

o calor é tão intenso que transformou a areia em vidro? Graças ao amuleto de 

proteção ao calor, eles não vão ter que descobrir isso). Ao olharem para baixo, 
poderão ver um rio de lava correndo mais abaixo. Há uma chance de 50% de 

alguém pisar em uma parte fraca do chão, o vidro rachar e o pé afundar com 

tudo. Os cacos de vidro cortam a perna e ela fica presa no buraco (1D-1 de dano). 

Para soltar o pé levará duas rodadas e machucará ainda mais. De qualquer forma, 

uma portinhola se abrirá no teto acima deles e dará para ver uma espécie de 
caldeirão ou bacia de pedra, enorme, cheia até a boca de algum tipo de líquido. A 

bacia começa a se inclinar... na próxima rodada, ela vira, despejando uma espécie 

de óleo em cima deles. Não é óleo fervente, é só óleo mesmo, mas como o chão é 

de vidro, quase não há atrito com os pés e se falharem em um teste de Destreza, 
escorregarão. Na próxima rodada, o corredor se inclina! Eles começam a 

escorregar bem rápido como um tobogã. Os personagens caem, caem, caem... 

tentam se segurar nos lados mas não dá porque o corredor se alargou. Se alguém 

segurava uma tocha, é bem provável que ela caia e comece a pegar fogo no 
"tobogã" um pouco atrás deles. Agora eles já conseguem ver o que parece ser o 



fim do corredor. O "tobogã" leva ao que parece ser o coração do vulcão! Uma 

piscina de lava borbulhante espera por eles! Claro que você não será um mestre 

canalha a ponto de torrar todos os personagens. Na verdade, como o corredor é 

de vidro, eles têm a nítida impressão de que ele termina na lava mas, depois de 
muita agonia, percebem que ele se prolonga e continua por dentro da lava! O 

destino real é uma sala de pedra pura e simples. (O dano pela queda depende de 

você, Mestre. Aconselho não machucá-los muito). 

Essa sala redonda está completamente vazia, sem nenhum único móvel sequer. 

Há somente uma porta dupla com duas argola prateadas no lado oposto. A porta 
parece estar emperrada. Quando eles forçarem, ela se abre de uma vez só e, 

estranhamente, dela sai uma lufada de areia tão forte que empurra os 

personagens de volta até o outro lado da sala. Da porta sai uma verdadeira 

tempestade de areia que venta e se espalha por toda a sala. A areia bate neles 
com tanta força que quase chega a machucar. Talvez algum deles não tenha 

protegido os olhos a tempo e agora está cego temporariamente...  

O pior é que cada vez sai mais areia e ela vai se acumulando no chão. Se havia 

tocha, já apagou e eles não conseguem enxergar muito bem. A sala só é 
iluminada por uma fraca luz que vem da porta de onde sai a ventania. (Para sair 

dessa sala, eles devem conseguir chegar até a porta de onde sai a areia. Só que 

para avançar nessa direção não é fácil pois o vento e a areia atrapalham bastante. 

O seu deslocamento é contado pela metade e a sala têm 5 metros). O nível de 

areia sobe rapidamente. (Em questão de 10 turnos a sala estará toda coberta por 
ela). Quem alcançar a porta desaparece instantaneamente.  

 

Saleta das Portas secretas 

 
Os personagens aparecem nessa saleta escura e pequena. Há duas portas 

secretas aqui. (Um teste simples de IQ consegue detectá-las, uma de cada vez é 

claro, 50% de chance para a primeira e 50% para a Segunda).  

Uma, porta 1, leva de volta a sala das quatro portas (do início lembra?). Eles 
saem pela sala 2, apesar de terem entrado pela sala 1.  

A outra porta, secreta, porta 2, está completamente repleta de Serpentes do 

Fogo. No centro da sala tem um pedestal com uma grande arca adornada em 

veludo vermelho e ouro. (O baú está grudado no pedestal e não sai DE JEITO 
NENHUM. Para chegar nele é preciso entrar na sala no meio das serpentes! A cada 

rodada que a porta for mantida aberta, 1d Serpentes sairão para a outra saleta e 

atacarão os personagens que estiverem lá. O pior é que tudo que tem dentro da 

bela arca é uma mensagem dizendo o seguinte: "Essa é uma armadilha para 

heróis tolos e gananciosos." Há, há, há...) 
 

 

 

 

 

 



SERPENTE DO FOGO: 
 

ST: 11  Deslocamento/Esquiva: 6/3 

DX: 12  DP/RD: 0/1 

IQ: 4   Dano: 1d-2 (picada)* 

HT: 12 

 
 Se alguém for picado pela serpente ele estará envenenado. Ele fará um teste 

de HT para ver se sofre ou não os sintomas do veneno. Adicione um 

modificador de –1 a cada teste de uma picada subsequente. 

 O veneno causa tontura e o personagem perde a cada minuto de ação do 
veneno 1 ponto de todos os seus atributos, exceto HT, num total de 3 por dose 

injetada. 

 Caso o personagem desmaie com esse veneno, ele entrará em coma e será o 

próximo jantar dessas cobras. He,he,he... 
 

Porta 2 : A saída da porta 1 

 

"Mas eu tirei 1 e essa porcaria de porta não abriu?"  
 

Se na sala das quatro portas, os personagens resolverem tentar essa aqui, não 

será possível abri-la. Essa é uma porta só de saída e será através dela que eles 

sairão se entrarem na porta 1 (que é só de ida).  

 
Porta 3: Sala da Chave  

 

Nessa sala, eles encontram 3 mesinhas talhadas em pedra branco - azulada. 

Em cada mesinha tem uma caixa de metal. Todas elas têm um buraco de 
fechadura, mas não se vê nenhuma chave. No fundo da sala, por trás das caixas, 

eles vêem uma estátua de pedra aparentemente humana mas meio mal feita... (é 

um Golen de Pedra). Se alguém tocar nas caixas, a estátua cria vida e avança na 

direção dos personagens sem emitir nem sequer um ruído. Seus olhos não se 
movem e mais parece que ela não consegue vê-los. A 1ª caixa abre sem chave e 

contém uma chave de latão que abre a 2ª caixa. Esta, por sua vez, tem uma 

chave de cobre que abre a 3ª caixa. Nesta está uma chave tridentada, ou seja, 

com três pontas, toda lapidada em diamante puro (essa chave será necessária na 

sala da porta 4!). 
 

GOLEM DE PEDRA: 
 

ST: 20  Deslocamento/Esquiva: 6/5 

DX: 11  DP/RD: 2/4 

IQ: 8   Dano: 2d-1 (punhos, com NH igual a 16) 
HT: 14/30 

 

 



Porta 4: Finalmente o Anel  

 

Os personagens abrem a porta e notam que ela se prolonga num corredor 

escuro. Logo à frente, o corredor se bifurca.  
O corredor da esquerda leva a um salão redondo de pedra. As paredes e o chão 

são detalhados com variados tipos de gemas, metais preciosos e pedras. Assim 

que eles entrarem nesse aposento, uma voz fria e sem emoção ecoará em suas 

mentes dizendo:  

 
"Aquele que profanar o fogo, repousará sob seu arder para todo o sempre."  

 

Bem no centro do salão tem uma coluna de mais ou menos 1 metro de altura. Em 

cima da coluna, tem uma mão de pedra e, em um de seus dedos, há um anel 
grosso de ouro com um símbolo gravado na parte de cima (é a runa arcana do 

fogo). A mão de pedra também segura um rolo de pergaminho e está protegida 

por uma redoma toda lapidada em alguma pedra transparente (diamante ou 

cristal). Logo abaixo da redoma tem um buraquinho com encaixe para três pontas 
(Eles devem colocar aqui a chave tridentada que está na sala da porta 3).  

Encaixada a chave, a redoma de desfaz em pó e eles podem pegar o rolo de 

pergaminho. Nele está escrito o seguinte enigma:  

                

    “Tenho muitas línguas mas, no entanto, sou mudo 
                   No mundo material posso destruir quase tudo 

                  Posso quebrar e rachar sem perder a integridade 

                    E desde os primórdios auxilio a humanidade 

                    Pessoas se aninham e dormem ao meu lado 
                   Ou de mim fogem quando estou descontrolado 

                   Estou sempre faminto, mas não sinto cansaço 

                    Deixo minha mortalha negra por onde passo. 

                                Quem sou eu?" 
 

A resposta é muito fácil: O FOGO. (Se eles não acertarem de primeira, aplique 

alguma penalidade. Pode ser desde um choque que causa a perda de consciência 

durante 1d+1 minutos e uma queimar por dentro do corpo que causa 1d-1 de 
dano e sem direito a RD!) 

Mas, assim que eles terminam de pronunciar a palavra "FOGO", uma fissura é 

aberta no chão e vocês  sentem a temperatura se elevar. De repente chamas 

podem ser vistas saindo da rachadura. Depois de algum tempo, ela começa a 

tomar a forma de uma figura humanóide, com o rosto vago e sem expressão, os 
olhos são fundos e vermelho vivos. Seu corpo é feito de FOGO!!! Vocês acabaram 

de encontrar com a criatura mais temida desse plano, o Elemental do Fogo! 

 

 

 

 



ELEMENTAL DO FOGO: 
 
ST: 20  Deslocamento/Esquiva: 6/6 

DX: 12  DP/RD: 0/0 

IQ: 12  Dano: 2d-3 (Mãos) 

HT: 20 

 
 Ver Diabretes Mepht para maiores detalhes sobre seus poderes. 

 Por possuir um corpo de fogo, ele não sofre os danos devido a golpes de 

perfuração, sofrem metade do dano por corte e dano normal por contusão e 

esmagamento. 
 

Quando finalmente eles destruírem o Elemental, ele se vai se desfazer num 

monte de cinzas e nesse momento eles sentirão algumas pedrinhas caindo do 

teto. No meio das cinzas, se encontra não só o Anel do Elemental do Fogo, como 
várias pedras preciosas e semipreciosas... Eles podem procurar. Jogue 1d para 

determinar o que encontraram segundo mostra abaixo:  

1 - Quartzo Azul (no valor de 500 peças de ouro); 2 - Zircão (2500 peças de 

ouro); 3 - Pepita de ouro pequena (250 peças de ouro); 4 - Alexandrita (5000 
peças de ouro); 5 - Água Marinha (2500 peças de ouro); 6 - Opala Negra (5500 

peças de ouro). 

Mas, depois da destruição do elemental, a sala começará a desmoronar. Na 1ª 

rodada, começa a cair pedras maiores do teto (1d de dano). Na 2ª rodada, o teto 

começa a ruir sobre a cabeça deles (2d de dano). Na 3ª, tudo desaba e só dá para 
fugir correndo e pulando no último segundo. Falhando no salto, o personagem terá 

as pernas soterradas e, além de receber 3d de dano, só poderá andar novamente 

com uma magia de regeneração, ou algo assim. 

 
O corredor da direita leva a uma sala muito estranha, nas paredes existem 

desenhos de várias criaturas se transportando para outros planos e mundos. Bem 

ao norte existe uma parede com um arco de pedras em volta, vários símbolos 

estão ali, e quando alguém tenta examiná-los, consegue ler o seguinte: 
“ Você esta diante do Portal da Liberdade.” 

(Ao atravessarem serão levados para o Plano da Água). Atrás do portal existe uma 

parede maciça de pedra, se alguém tentar atravessá-la enfiará o focinho nela. (É 

necessário que o Anel do Fogo esteja no aposento para que ele funcione, assim a 

parede ficará do mesmo modo da outra de onde vieram). 
 

 

 

 

 

 



3ª Parte 

O Plano da Água 
 

 Vocês terminam de atravessar a película entre os dois planos, esse tipo de 

travessia é sempre desagradável. Logo que chegam outro medalhão começa a 
brilhar enquanto o anterior apaga. Existem apenas algumas pequenas árvores, 

como pinheiros, espaçadas e raquíticas. Mesmo sob a proteção do medalhão o frio 

começa a atravessar sua armadura e fazer seu corpo tremer. Vocês imaginam o 

quanto congelante deve estar no local. O vapor de água pode ser visto saindo das 
narinas e boca dos personagens. Vocês olham ao redor e percebem que estão em 

cima de uma plataforma de gelo, rodeada de água, exceto ao sul, onde ela se 

estende por cima das águas. 

 A travessia sob as águas é bonita e interessante. O gelo parece firme o 
suficiente para agüentar o peso de todos, apesar de conseguirem ver a água 

passando bem abaixo de seus pés. A plataforma é larga e lisa (Faça um teste de 

DX quando começarem a andar, quem falhar cairá e, dependendo do peso, rachar 

o gelo e tomar um pequeno banho gelado. Nada de perigoso, apenas assuste os 
jogadores). A medida que andam, vocês podem observar um grande Ice Berg 

alguns quilômetros a frente. Logo as águas começam a se agitar, pequenas 

correntezas e ondas fracas começam a aparecer. O vento sopra mais forte e frio. 

As ondas cada vez mais vão ficando maiores e já começam a invadir a plataforma 

e a molhar os seus pés. De repente vocês escutam um estrondo a esquerda da 
plataforma, quando olham, podem ver uma enorme ONDA marítima se quebrando 

a alguns metros de vocês, é uma perigosa e bela imagem. A água naquela região 

se eleva rapidamente, gerando novas ondas menores, mas mesmo assim grandes 

o suficiente para derrubá-los da plataforma, uma delas se aproximam cada vez 
mais de onde estão, até que chua... quebra bem em cima da plataforma. A força 

da água é devastadora e vocês são jogados no chão e deslizam sob o gelo liso em 

direção as águas geladas. (Alguém pode tentar se agarrar em algum arbusto, para 

isso é necessário um teste de DX e ST e ser bem sucedido no dois. Provavelmente 
muitos cairão no mar. A plataforma será quebrada em blocos menores, que ficam 

flutuando, onde os personagens poderão se agarrar. Depois de subir em um dos 

blocos ele se sentirá, durante poucos turnos anestesiado). Depois de tudo, eles 

começarão a ser levados, juntamente com os personagens, por uma correnteza 

marítima. Sua velocidade vai aumentando cada vez mais e a correnteza ficando 
mais agitada. Vocês estão se aproximando de algo. Olhando atentamente mais a 

frente notam um redemoinho, e dos GRANDES!!! Os blocos giram em sua coroa e 

caem em direção ao centro, sumindo em seu interior. Os personagens serão 

sugados e o fluxo de água os mandará para o fundo, muito fundo. A força é tão 
grande que não é possível subir de volta. O tempo vai passando e vocês 

descendo. O ar de seus pulmões já está se acabando, a vista escurecendo, até 

que tudo apaga e vocês desmaiam... 

  Quando acordam vocês reparam que ainda estão vivos, apesar de se 
sentirem com muito frio e estarem completamente encharcados. Olhando o local 

reparam que estão embaixo do mar, em chão firme e de terra. Existem pilares de 

pedra suportando o peso do enorme oceano. Ao sul, pode ser vista uma antiga 



construção de pedra, com colunas apoiando um grande telhado triangular. A 

entrada é um grande arco já coberto de musgo e liquens, em cima do arco pode 

se ver algo pendurado, se repararem melhor verão uma chave que está presa ali. 

O lugar é tão frio quanto o anterior. A porta que protege a entrada é de pedra 
maciça e é impossível alguém conseguir empurrá-la. Em seu centro existem 6 

moedas de ouro idênticas, dispostas na forma de um triângulo equilátero. Elas 

estão em uma cavidade de forma redonda e não podem ser removidas, apenas 
arrastadas. Veja a figura: 

 

(Para uma melhor representação pegue seis moedas e coloque sobre a mesa para 

que os jogadores possam visualizar. Para abrir a porta será preciso, com 4 
movimentos, colocar as seis moedas formando um círculo. Com isso um buraco 

para colocar a chave aparecerá. Colocando-a nele, conseguirão abrir a porta. Caso 

não consigam de primeira, a cada 4 movimentos os pilares trincarão e as moedas 

voltarão para a posição de origem. Depois de 10 tentativas eles se romperão e o 

oceano começará a descer lentamente, em cinco turnos tudo estará alagado e os 
personagens estarão a salvo dentro de uma bolha de ar que o medalhão criará ao 

custo de 10 de energia por minuto, que podem ser distribuídos da maneira em 

que os jogadores quiserem entre seus personagens. Se a energia não for gasta, a 

água começará a romper partes da bolha, por onde começará a entrar e se não 
agirem rápido poderão morrer!!! A seguir coloco o modo de conseguir que só 

você, Mestre, poderá saber). 

 

 

 

 



 

  

(No centro, entre as moedas, aparecerá a fechadura onde eles devem colocar a 

chave). Feito isso, escutarão um rangido e a porta irá abrir lentamente, revelando 
um corredor estreito e encharcado. Nele existem várias poças de água espalhadas 

por todo o chão. Goteiras e goteiras não param de pingar, ditando o ritmo das 

passadas. Existem também várias tochas apagadas e presas nas paredes. Quando 

todos entrarem no corredor a porta se fechará e não terão como voltar atrás. O 

corredor estará completamente escuro e será necessária uma boa fonte de luz 
para poderem continuar a andar sem problemas. O corredor continua pelo sul, 

dando a impressão de que estão descendo cada vez mais, já que a quantidade de 

água só está aumentando. Depois de alguns metros a água já está um pouco a 

baixo da cintura, de tão fria vocês não conseguem nem sentir direito as pernas, o 
deslocamento estará reduzido pela metade. De repente a água começa a se mover 

e várias figuras de humanóides começam a ser formadas à sua frente, a 

quantidade é a seu critério, estas criaturas são os Tritões Revil. 

 

TRITÕES REVIL: 
 
ST: 15                 Deslocamento/Esquiva: 6/4                                                   

DX: 12   DP/RD: 1/1 

IQ: 9    Dano: 1d-1 (Ataque com as mãos) 

HT: 12     *(1d)(Jato d’água, s/ teste e NH p/ acertar 16) 

 
 São imunes a qualquer mágica de água, e a todos os tipos de ataque com frio 

ou água. Esferas/Lanças de Gelo os fortalecerão a razão de 1 ponto por dado. 

 Sofrem o dobro de dano provocado pelas mágicas de Fogo. É permitido apenas 

se Esquivar ou Bloquear o ataque do Jato d’água. 
 * é a quantidade de energia gasta, ela pode variar de 1 a 3. O alcance é igual 

ao número de dados de dano. 

 

Depois da luta com eles, o corredor continuará seguindo para sul. Vocês andam 
dentro da água gelada até chegarem a uma porta de madeira. (Quando alguém 

for tocar na porta, chame ele para um canto e continue, ela se abre e você escuta 

uma voz fria dentro de sua mente dizendo: 

 

“- A água sempre é pura. E assim será quem quiser usufruir de seus 
benefícios.”) 

 

 O corredor continua após ela, mas agora existem tochas iluminando o local. 

(Depois que alguém entra a porta se fecha e quando é aberta novamente o outro 
personagem não é mais visto e tudo acontece novamente com cada jogador que 

entrar aqui. Peça para que os outros jogadores façam outra coisa enquanto você 

termina com quem acabou de entrar na porta). 

 Bum... a porta pela qual você entrou acaba de fechar e seus amigos ficaram 
do outro lado. Não adianta tentar foçar, seu esforço é inútil, ela não abre. A única 

saída é seguir em frente. Uma sensação estranha percorre sua espinha, frio não 



pode ser, já que as tochas acesas amenizam um pouco. Você sente que não deve 

ter feito a coisa certa. O barulho do andar nas águas parece mais uma canção de 

morte. (Assuste bem o jogador, faça com que pense que está no lugar errado e na 

hora errada. Nesse momento tome nota dos piores medos do personagem, como 
fobias, desvantagens ou peculiaridades). 

 Algo parece estranho, o lugar vai ficando cada vez mais escuro e a água 

cada vez mais fria. Até que... (o personagem ficará cara a cara com seu maior 

medo. Faça os testes de Pânico ou outros necessários. Se ele não se render a isso, 

a luz começará a ascender novamente e... passe para o próximo jogador. Caso 
falhe, o chão se tornará uma escorregadia rampa e a água toda começará a 

descer, até... chame o próximo jogador). 

 Quem conseguir passar ao teste estará em uma sala redonda e grande, 

apesar da água, sua temperatura é boa. Existem pilares ao redor, todos bem 
trabalhados e detalhados. No centro existe uma pequena ilha, onde uma bela 

mulher despida esta deitada com parte de seu corpo submerso na água, e esta 

parte é uma cauda de peixe!!! Quando se dão conta, estão cara a cara com uma 

SEREIA! (Mas calma, ela não tentará enfeitiçar os personagens, ela é uma pessoa 
de boa fé e estará disposta a ajudá-los se lhe oferecerem alguma jóia). Reparando 

em seu corpo, vocês podem notar que ele é todo recoberto de adornos com 

pedras preciosas como colares, pulseiras, cinturões, etc... 

 Ela olha diretamente nos seus olhos e diz: 

 
 “- Se vieram até aqui é porque perguntas têm a fazer. Diga-as que eu 

tentarei as responder.”  

Depois complementa: “Em troca de algo valioso é claro!” 

 
 (Eles terão que ofertar algo como uma pedra preciosa, objeto mágico ou 

coisas do gênero para que ela responda satisfatoriamente às perguntas). Com 

relação ao anel, ela diz: 

 
 “Em vocês precisão confiar para não desanimar. Os olhos que lhe servem 

podem vos enganar. Com o coração devem tentar.” 

 

 Depois ela mergulha nas águas e nada tranqüilamente até desaparecer atrás 
da ilha. Logo após, a sala começa a encher de água vinda do corredor por onde 

vieram. De repente ela se inclina o chão se torna liso e vocês são levados 

correnteza abaixo, até caírem em um pequeno corredor com água, por onde 

continuam a cair. (Se alguém não passou na sala, eles o encontrará aqui, sendo 

levado pelas águas também). 
 Vocês encontram com os outros companheiros, mas estão mais preocupados 

em não beber água para não se afogarem (Teste natação –2, caso falhe apenas 

desmaiará). O corredor vai ficando cada vez mais inclinado e estreito. No teto 

começam a aparecer estalactites de gelo, que cada vez mais estão próximas das 
suas cabeças. Mais a frente vocês podem ver uma abertura, no túnel de água em 

que estão, para onde a correnteza vai. (Se alguém tentar se agarrar em uma 

estalactite, diga que a força da correnteza, depois de alguns minutos, a quebra e 

você continua a cair). 



 A abertura se aproxima cada vez mais até que huuuuuuuuuuu.... dá aquele 

friozinho na barriga, e vocês começam a cair.  

 

Bum, aiiiiiiiiiii, uiiiiiiiiiii... esses são os ruídos que escutam após caírem em cima de 
uma plataforma de gelo maciço. ( Apesar da altura, o medalhão conseguiu 

protegê-los e cada personagem sofrerá 1d de dano, a RD conta normalmente). 

 O local onde estão é uma plataforma de gelo puro, cercado por paredões 

altos e escorregadios, mais a frente, ao sul, ela se acaba em um pequeno e raso 

lago de águas frias, de onde a água provém de uma exuberante e enorme 
cachoeira, que tem origem em um orifício no meio do paredão de gelo. Seu 

barulho é alto e a força com que a água chega ao chão é impressionante. (Atrás 

dessa queda de água existe uma passagem através do paredão por onde os 

personagens deverão seguir, torça para que lembrem do que a sereia disse. Eles 
poderão atravessar sem nenhum problema, o medalhão os protegerá da força das 

águas). 

 Atravessando a queda vocês encontram uma entrada grande pelo paredão 

de gelo. Ela leva até um altar, onde o ANEL DA ÁGUA repousa em uma almofada 
macia e azul. Mas quando se aproximam dele uma parede de água ergue-se entre 

os personagens e ele. Para piorar a situação uma criatura começa a surgir dela, 

tomado a forma de um ELEMENTAL DA ÁGUA!!! 

 

ELEMENTAL DA ÁGUA: 
 

ST: 20  Deslocamento/Esquiva: 6/6 
DX: 12  DP/RD: 0/0 

IQ: 12  Dano: 2d-3 (Mãos) 

HT: 20 

 
 Ver Tritões Revil para maiores detalhes sobre seus poderes. 

 Por possuir um corpo de água, ele não sofre os danos devido a golpes de 

perfuração, sofrem metade do dano por corte e dano normal por contusão e 

esmagamento. 
 

Depois de derrotarem o Elemental da Água, a parede cairá e o anel poderá ser 

pego, juntamente com um dos prêmios a seguir: (Jogue 1d para decidir) 

1 - Quartzo Azul (no valor de 500 peças de ouro); 2 - Zircão (2500 peças de 

ouro); 3 - Pepita de ouro pequena (250 peças de ouro); 4 - Alexandrita (5000 
peças de ouro); 5 - Água Marinha (2500 peças de ouro); 6 - Opala Negra (5500 

peças de ouro). 

Logo após o anel ser pego, as rochas da caverna começarão a se quebrar e cair 

sobre os personagens. Depois de alguns minutos tudo terá se tornado pó... 
A única saída será voltar por onde vieram, ou seja, atravessar novamente a 

queda d’água. Mas ao fazer isso vocês serão levados para o Plano do Ar. 

 

 



4ª Parte 

Plano do Ar 
 

 

 
 Vocês correm em direção à cachoeira e quando atravessam-na, percebem 

que estão sob uma plataforma grande e flutuante, conseguem parar de correr a 

tempo de chegar à beira de um imenso e incalculável abismo. O lugar possui uns 

poucos arbustos espaçados e desfolhados por ação dos próprios ventos fortes que 
sopram por aqui. Antes que um destes ventos os atinjam um dos medalhões 

começa a brilhar enquanto o outro se apaga. 

 A leste existe um estreito caminho, com a largura de mais ou menos duas 

pessoas, esta estreita passagem está suspensa por um grosso pilar, que esta 
preso na metade do caminho até uma outra plataforma maior, com uma bela 

construção redonda, de mármore azul, uma pedra muito rara. 

 (Durante a travessia o chão começará a desmoronar e cair no abismo. A 

velocidade de aproximação dele aos personagens é de 3 pontos de deslocamento, 
no momento inicial, os personagens estão a 5 metros de onde começa a ceder. A 

travessia tem no total 20 metros. Se alguém cair no abismo e sair da vista de seus 

companheiros, ele será salvo por um cavaleiro celeste e aparecerá mais a frente). 

 Se aproximando, conseguem perceber várias colunas de granito ao redor 

desta construção. Nestas colunas existem vários desenhos de pássaros e homens 
- pássaros, o que significa uma devoção aos espíritos do ar. Na base desta 

construção e de frente para vocês existe uma grande porta dupla e de pedra, 

muito pesada para seres humanos a arrombarem.  

Nela existem escrituras não muito antigas, dizendo, se traduzidas com 
alguma habilidade específica, que as forças do mal e do bem se juntarão para se 

defenderem de algo maior e mais poderoso. 

Em cada parte da porta, existe um orifício fino, no total de dois, da 

espessura de uma lâmina de aço forte. No chão existem duas bacias, uma de cada 
lado da porta, com líquidos diferentes e em cada existe uma adaga com runas 

gravadas em sua lâmina. Estas runas não podem ser traduzidas. 

Na bacia da esquerda, o líquido é gosmento e avermelhado, se 

assemelhando ao sangue, se a adaga desta bacia for pega, o personagem terá que 

fazer um teste de Força de Vontade -2 para resistir a uma enorme fúria que 
começa a tomar conta de seu corpo. Ele começará a atacar todos, sem exceção, 

da maneira mais fatal e sempre usando a manobra ataque total. Durante este 

estado ele não sentirá dor, assim não sofre os redutores por dano e não atordoa. 

Para cessar a fúria repentina, a adaga têm que ser retirada de sua mão. 
Dados da Adaga: GDP + 1 , 100g e toda vez que alguém for atingido por 

ela, retire um ponto de HT "permanentemente" e um dos atributos DX ou ST, 

escolhidos aleatoriamente. 

Na bacia da direita, o líquido é transparente e inodoro, se assemelha a água 
pura, se esta adaga for pega, o personagem se sentirá com uma enorme paz 

interior e evitará, em hipótese alguma, confusões e lutas durante 1d dias. 



A porta se abre quando as duas adagas são introduzidas nos orifícios, 

revelando um enorme salão redondo, que toma toda a área da construção. Seu 

teto é uma abertura redonda, por onde vários pássaros, mais exatamente grifos 

voam ao seu redor. As paredes são adornadas com penas e pinturas como as do 
lado de fora deste lugar. 

Depois de alguns minutos, vários grifos com cavaleiros os cavalgando 

surgem e descem até o chão onde vocês estão, (se alguém caiu no abismo, estará 

em um dos grifos com um cavaleiro), depois que vários deles pousam suas 

montarias aladas e descem, vocês podem reparar melhor em sua fisionomia. 
Usam armaduras douradas, com plumas e penas presas à cabeça e ombros. Na 

bainha espadas grandes e afiadas. 

Um deles se aproxima lentamente de vocês e diz: 

- O que desejam no templo dos Cavaleiros Celestes? 
(Se pedirem ajuda, eles poderão curá-los, 1d em cada personagem, e os 

levarem até as ruínas do receptáculo do anel do ar, nada mais do que isso. 

Claro que em troca de algo valioso ou dinheiro). 

 
 Eles os convidam à montar em seus grifos depois do pedido de ajuda. Não é 

necessário um teste, estes cavaleiros são muito habilidosos com estes Grifos. Eles 

puxam as rédeas e os grandes pássaros começam a bater suas asas. A poeira se 

levanta e lentamente vocês começam a subir, sobem até passar pelo orifício do 

teto, de onde já conseguem avistar várias plataformas flutuantes, outras aves e os 
impressionantes abismos do lugar. Voam durante um longo tempo, até que os 

Grifos começam a descer na direção de uma plataforma deserta, sem saída. 

Pousam e um dos cavaleiros diz... "- Bem é o máximo que conseguirmos chegar, o 

restante é com vocês..." 
 Os Grifos levantam vôo novamente e partem em direção do horizonte 

infinito. De repente a plataforma começa a se mover no ar, como se deslizasse em 

uma camada de vento. 

 Várias figuras estranhas começam a ser distinguidas ao redor de vocês, são 
os Espíritos dos Ventos, a quantidade é por sua conta. 

 

Espíritos dos Ventos: 
 

ST: 15                 Deslocamento/Esquiva: 6/4                                                   

DX: 12   DP/RD: 1/1 

IQ: 9    Dano: 1d-1 (Ataque com as mãos) 
HT: 12     *(1d)(Jato de ar, s/ teste e NH p/ acertar 16) 

 

 São imunes a qualquer mágica de ar, e a todos os tipos de ataque com vento. 

Jatos de ar os fortalecerão à razão de 1 por ponto dado. 
 Sofrem o dobro de dano provocado pelas mágicas de Terra. É permitido apenas 

se Esquivar ou Bloquear o ataque do Jato de ar. 

* é a quantidade de energia gasta, ela pode variar de 1 a 3. O alcance é igual ao 

número de dados de dano. 
 



Depois da batalha, a plataforma para em um local onde não existe mais saída. 

A plataforma mais próxima está a uns 10 metros a leste, mas vocês não 

conseguem ver uma ligação entre elas. Um assobio nessa direção, leste, pode ser 

percebido com um teste de IQ + 1, o que fará algum personagem desconfiar que 
exista alguma ponte "invisível" até a outra plataforma, o que realmente existe. 

Para atravessá-la basta andar em linha reta e na direção correta, faça um teste 

de DX+1, caso falhe, role um dado. Se o resultado for seis, o personagem cai no 

abismo e desta vez não existe retorno... 

Nesta plataforma, vocês podem ver acima dela, outra plataforma flutuante. 
Existe uma corrente de ar ascendente, no centro deste lugar, que leva tudo e 

qualquer coisa para cima, em direção a um orifício na outra massa de terra. Se 

algum personagem entrar nessa corrente, ele será levado para cima, uma 

sensação gostosa, mas perigosa.  
Olhando ao redor, conseguem notar sete pilares com cerca de um metro de 

altura, todos nas bordas, fazendo um círculo ao redor de vocês. Eles são 

separados por poucos metros, e em cada um existe uma bola de ar com um anel 

dentro, todos os anéis são iguais. 
(Quando tocarem um dos anéis, qualquer um, a bola de ar sumirá e o anel 

também. O orifício de ar se fechará. No segundo a ser tocado, independente de 

qual for, uma rajada de vento soprará os personagens para fora da plataforma, 

para permanecer deverão fazer um teste de DX e depois ST. Caso contrário cairão 

na plataforma de baixo e não terão como voltar para cima, por enquanto. No 
terceiro, a plataforma sacudirá, jogando os personagens para fora dela, faça os 

mesmos testes para permanecer de quando uma rajada de vento sopra. Quando o 

quarto anel for tocado, independente de quem e onde, o Elemental do Ar 

aparecerá na plataforma de quem a tocou. (Se ele matar todos, passará para a 
próxima plataforma onde existam aventureiros.) 

 

ELEMENTAL DO AR: 

 
ST: 20  Deslocamento/Esquiva: 6/6 

DX: 12  DP/RD: 0/0 

IQ: 12  Dano: 2d-3 (Mãos) 

HT: 20 

 
 Ver Espíritos dos Ventos para maiores detalhes sobre seus poderes. 

 Por possuir um corpo de ar, ele não sofre os danos devido a golpes de 

perfuração, sofrem metade do dano por corte e dano normal por contusão e 

esmagamento. 
 

Depois de derrotarem o Elemental do Ar, poderão continuar a encostar nas 

bolhas. Quando encostarem na próxima, um recipiente com jóias (no valor de 

3250 peças de ouro e 2 elixires Chiron (Cura 1d de vida) aparecerá onde a bolha 
estava anteriormente. Na próxima, aparecerá o anel do ar e na outra e última 

bolha, o portal para o plano da terra se abrirá no lugar em que a bolha estava. 

 



5ª Parte 

Plano da Terra 

 
 Atravessando o portal, vocês chegam à um local completamente desértico. O 

ambiente é constituído por dunas de areia fina, parecem montanhas pavorosas. 

Uma leve brisa sopra, fazendo com que uma camada fina de areia pareça flutuar 

por cima das morros. Quando começam a afundar nessa local, um medalhão se 
apaga e o último ascende e evita que continuem a afundar. Uma enorme sensação 

de solidão começa a tomar conta de seus corpos. 

 (Eles andarão pelas dunas um dia inteiro sem que nada de especial 

aconteça. No segundo dia encontrarão dois nômades.) 
 Depois de voltarem a caminhar por este lugar, vocês conseguem avistar ao 

longe, no alto de uma duna, dois viajantes, parecem estar montados em uma 

espécie de Camelo. 

 (Faça com que eles cheguem perto destes viajantes.) 
 Eles param os camelos a uma certa distância, e um deles diz: 

- O que vocês querem? 

- "Se querem continuar, uma resposta a Down e Hole devem dar." 

- Bem, aqui vai minha pergunta:  

- Sou maioria neste lugar 
E é onde todos têm seu fim; 

Para várias formas posso mudar, 

Inclusive uma bem ruim... 

 
(Resposta: A terra) 

 Se acertarem esta pergunta, eles responderão a uma pergunta de uma 

forma meio enigmática. Depois de respondida, eles continuarão sua jornada dando 

um único aviso, nãos se esqueçam, nosso nome é Down e Hole. (Essa é a dica que 
eles darão aos personagens, querendo dizer que existe uma passagem por baixo, 

onde conseguirão o que querem.) 

 Durante o resto do dia nada mais irá acontecer. No dia seguinte, um vento 

mais forte começará a soprar e fará com que a areia suba e forme uma nuvem em 
todo o local, mas vocês estão protegidos dela graças ao anel. Mais a frente um 

vulto vermiforme e grande pode ser visto no meio da tempestade de areia. A 

medida em que se aproximam, vocês conseguem distinguir com mais clareza do 

que se trata. Quando estão bem próximos, percebem que é uma criatura 

estranha. Ela possui um corpo cilíndrico e afunilado em um dos lados, no outro 
existe um orifício com grandes pinças presas ao seu redor, é o Verme da Terra, 

que conseguiu farejá-los e esta prestes a atacar: 

 

Verme da Terra: 
ST: 18 Deslocamento/Esquiva: 3/1 

DX: 13 DP/RD: 0/2 
IQ: 7  Dano: 1d+1 (Pinças)(Contusão) 

HT: 15/20 



 Esta criatura ataca com as suas pinças, localizadas ao redor de sua boca. 

Depois de pinçado e seguro por elas, ele leva o seu futuro alimento para dentro de 

sua boca, engolindo-o e digerindo-o. 

 
Depois da luta, a tempestade começará a diminuir, e vocês poderão notar uma 

abertura em uma das dunas, em sua parte inferior, como a de uma caverna e um 

buraco no chão, a parte iluminada é apenas o seu chão, que deve estar a uns 2 

metros abaixo de seus pés. 

Caverna na areia: A luz fica cada vez mais fraca a medida que vocês penetram 
neste lugar. O caminho começa a se inclinar para baixo, cada vez mais. O lugar 

começa a ficar quente, como se fosse um inferno. Vocês começam a sentir um 

cheiro estranho, proveniente de "FLORES", que infestam este lugar.  

(Faça um teste de alguma habilidade relacionada com vegetais, botânica ou 
venenos. Caso seja bem sucedido, o personagem saberá que estas são plantas 

venenosas e seu pólem pode matar se inalado em altas quantidades ou por um 

longo período de tempo. Senão será de bom senso deles saírem deste local.) 

(Se continuarem começarão a sentir uma tontura repentina, fraqueza nas 
pernas e cairão no chão junto aos restos de outras pessoas que descansam aqui 

como brevemente eles irão descansar. Saindo, terão que entrar no buraco, a única 

coisa que lhes resta fazer.) 

Entrando no buraco, vocês podem ver um corredor seguindo a Oeste. Ele é 

largo e iluminado por tochas velhas e fracas. Na sua extremidade vocês podem 
ver uma abertura. Chegando na abertura, e observando o lugar reparam que 

estão em um lugar esplêndido. É um local muito grande, não se pode ver o teto ou 

o chão. É arredondado, e iluminado por várias tochas, desde lá em cima até as 

profundezas, onde seus olhos conseguem ver. Do outro lado, bem à sua frente, 
existe uma outra abertura na parede rochosa. No interior deste lugar existem 

várias pilastras de rocha, compridas e de várias alturas, todas têm mais ou menos 

o mesmo diâmetro e estão razoavelmente juntas, sendo que com um passo largo 

vocês conseguem passar de uma para a outra com um pequeno perigo. Em cada 
um existe uma letra do alfabeto, como no esquema abaixo: 

 



 Para conseguirem passar por esse lugar, eles têm que pisar nas letras "T", 

"E", "R", "R", "A"; formando a palavra TERRA. Quando pisarem em alguma pedra 

diferente, ela cederá fazendo com que o personagem caia em um fojo com estacas 

de pedra, morrendo e sendo completamente perfurado. A única chance que o 
personagem possui é saltar para outra pedra, fazendo um teste de salto. E se esta 

ainda for a errada, ele terá sua última chance fazendo o mesmo teste com um 

redutor de 3, e se desta vez cair em uma pedra errada, infelizmente esse será seu 

fim. As letras da combinação não caem, mesmo se fora de ordem. 

 Do outro lado o corredor continua até um cruzamento, com saídas para o 
Norte, Leste e Sul, o Oeste é de onde vieram. 

 Norte: Vocês continuam andando até chegarem a uma pequena sala 

quadrada, não existe nada aqui além de um pequeno painel com pedras 

transparentes, em cada pedra esta gravado um número, que vão de 1 a 9, 
dispostos em três fileiras e três colunas.  

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

 

(Quando alguma destas pedras é tocada, se estiver apagada ela acende e se 
estiver acesa ela apaga, juntamente com as pedras do seus lados, não as da 

diagonal. Por exemplo, a pedra 1 acende/apaga a 1, a 2 e a 4. Já a pedra 5 

acende/apaga a 5, a 2, a 6, a 4, e a 8.) 

Se todas as pedras estiverem acesas, um compartimento secreto abrirá, 

revelando uma caixa dourada. Dentro desta caixa, trancada, existem duas 
braçadeiras da Força. A pessoa que utilizar o par terá sua força aumentada de 5 

pontos, modificando seu dano, fadiga e carga. 

(Algumas das possibilidades de acenderem todas as pedras são: 1,9,7,3 ; 

1,9,3,7 ; 3,7,1,9 ; 3,7,9,1 ; 7,3,1,9. Existem outras possibilidades. Caso cheguem 
a apertar 6 pedras uma descarga de energia atingirá o personagem, causando 1d 

-2 de dano , s/ rd ou drenando 1 ponto de seu melhor atributo permanentemente, 

a escolha de você mestre, depois o painel se apagará novamente.) 

Leste: O corredor continua durante alguns metros, mais a frente vocês 
podem ver uma luz forte saindo do sul e o corredor continua. De repente um 

estrondo é escutado ao leste e uma bola gigantesca de rocha pura desliza no 

corredor em sua direção. Vocês estão a 5 metros do cruzamento e a 15 da 

passagem da luz. A bola está no momento a 20 metros de vocês e se desloca a 5 
pontos de deslocamento. (Essa bola encalhará a 5 metros do cruzamento, de onde 

poderá ser removida apenas por quem estiver usando as braçadeiras da força.) 

A luz revela um grande salão, descrito mais a frente. 



 Sul: Existe um pequeno livro jogado no chão, e ao seu lado uma chave de 

ferro. (Dentro deste livro estão anotações de números, em alguma sequência já 

mencionada, para acender o painel por completo, você escolhe qual delas. A chave 

serve para abrir a caixa das braçadeiras da força.) 
O Grande Salão: 

 Este salão é grande e bem iluminado. Na parede oposta existe um altar de 

pedra com uma cúpula de barro. (Pelas rachaduras pode se ver o anel da Terra.) 

Mas antes que possam fazer alguma coisa, a parede começa a tomar forma de 

uma criatura estranha, que logo fica perseptível, é o Elemental da Terra: 
 

Elemental da Terra: 
 

ST: 20  Deslocamento/Esquiva: 6/6 

DX: 12  DP/RD: 0/0 

IQ: 12  Dano: 2d-3 (Mãos) 
HT: 20   *(1d)(Jato de Areia, s/ teste e NH p/ acertar 16) 

 

 São imunes a qualquer mágica da terra, e a todos os tipos de ataque com areia 

ou rocha. Esferas/Lanças de pedra os fortalecerão a razão de 1 ponto por dado. 
 Sofrem o dobro de dano provocado pelas mágicas de Ar. É permitido apenas se 

Esquivar ou Bloquear o ataque do Jato de areia. 

 *é a quantidade de energia gasta, ela pode variar de 1 a 3. O alcance é igual 

ao número de dados de dano. 

 Por possuir um corpo de ar, ele não sofre os danos devido a golpes de 
perfuração, sofrem metade do dano por corte e dano normal por contusão e 

esmagamento. 

 

Derrotado o Elemental da Terra, o portal de volta a seu mundo estará aberto 
atrás do altar, pronto para ser atravessado. Todo o lugar começa a tremer, o teto 

começa a desabar, rochas começam a rolar e cair, em pouco tempo tudo se 

acaba... 

 

6ª PARTE 

FIM 
 

 Vocês estão de volta à caverna de origem. Uma escada que antes não 

existia conduz até o topo da montanha. O lugar é cheio de rochas em círculos, 
montadas na forma de um gol atual. Dentro das formas dessas pedras existem 

vários portais, todos abertos, para vários mundos, como o Fogo, Ar, Água, e 

Terra. 

 Em um destes portais, vocês percebem que alguma criatura esta vindo, não 
dá para distinguir o que é, mas é feia e enorme. Já é possível escutar seus 

grunhidos. 

 Do alto deste morro onde estão, vocês conseguem enxergar, a oeste, no pé 

do mesmo, uma fazenda pequena, com sua plantação completamente destruída. 
Em poucas horas vocês podem trazer a criança até aqui em cima. 



 (Esta é a fazenda do velho que lhes falou sobre a lenda. Ele os receberá em 

casa e se falarem sobre o acontecimento, ele permitirá que sua filha vá dizer as 

palavras para fechar o portal e trazer os magos de volta).  

 Infelizmente algo de errado acontecerá durante o fechamento do portal e os 
personagens, juntamente com a criatura, serão jogados em outro plano.          

Mas isso é assunto para uma outra aventura........... 


