
Introdução

Esta é uma aventura introdutória para se começar uma campanha nas
Orclands, utilizando-se do cenário Reino de Defiant (encontrado em O
Penhasco RPG para download). É necessário ter o material mencionado para
um melhor desenrolar da aventura.

A aventura é recomendada para de 2 a 5 PCs de 100 pontos. Não há
nenhuma limitação especial exigida aos PCs, exceto, talvez, que sejam naturais
do Reino de Defiant, ou pelo menos, da região próxima dali.

A Estalagem Poente na Planície

Esta estalagem será um ótimo lugar para os PCs
descobrirem informações úteis (além de  um punhado
de inúteis) que irão os ajudar na investigação. A
estalagem é composta de uma taverna no térreo, muito
bem equipada, ampla e arejada, com ambientes dos mais
simples do que os das melhores tavernas da capital, e
vários dormitórios no andar superior (coletivos). São
preparadas diariamente várias refeições, para comportar
o número de viajantes que por ali passam, e inclusive
estas refeições são muito elogiadas pelos freqüentadores
do lugar. A taverna é dirigida por Andrei O Louro, um
homem pequeno mas firme, que mantêm a ordem no
lugar com a ajuda de dois leões-de-chácara, Rolf e
Huvod,um orc. Os preços são razoáveis para Defiant:
por uma refeição simples cobra-se 7 m.c e por uma rede
à noite, 9 m.c. Durante os dias de semana a taverna fica
geralmente vazia, com alguns poucos freqüentadores.
À noite ela é sempre movimentada. Jovens e belas
mulheres servem as refeições, preparadas por uma ótima
cozinheira.

NPCs-Chave

Oficial Maramius  – Maramius é um jovem
homem com seus 24 anos, que vêm subindo rapidamente
na hierarquia do exército do Rei. Seus cabelos mantidos
curtos e barba bem cuidada inspiram respeito mesmo às
pessoas mais velhas. É um homem tido como muito
correto, embora entre seus desafetos se diga que no
campo de batalha é tão valente quanto uma donzela.

ST 11 DX 13 IQ 12 HT 12 –Vantagens:
Hierarquia Militar 1 , Carisma + 1 , Facilidade com
línguas +2, Riqueza:Confortável, Poderes Legais(5 ptos)
Desvantagens : Honestidade,Senso do
Dever,Obsessão:Ser General.Perícias: Espada de
Lâmina Larga 15; Cavalgar:Cavalos 15; Liderança 12;
Tática 11; Conhecimento do Terreno: Sul do Reino 14,
Reino de Defiant 12, Planície Sul 10;Armeiro: espadas
12 , Sobrevivência:Planícies 12; Lábia 12; Intimidação
12; Arco 13; Faca 12;arremesso de Faca 13; Trato
Social:Militar 14; Órquico 14* , Ânglico 14*, Árabe
14*.(135 pontos)

*Inclui bônus de +2 por Facilidade com línguas.
Maramius foi o Oficial que comandou as únicas

investigações sobre os assassinatos. Ele é o oficial
designado para a patrulha da vila, mas foi chamado para
patrulhar a fronteira por motivos que somente seus
superiores conhecem. Ele gostaria de continuar as
investigações, mas como o dever o chamou, ele não pode
negar. Ele ficará muito satisfeito em ajudar os PCs nesses
quesitos, a menos que algum deles seja conhecido como
pessoa desrespeitadora das leis ou da ordem, no que ele
reagirá com um redutor apropriado à fama do PC. Ele
também exigirá respeito ao falarem com ele.Se for
tratado sem o devido respeito, ele reagirá com –2.Um
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Cenário: Mercado da Fronteira

 Mercado da Fronteira é uma vila de tamanho considerável, abrigando
cerca de 3000 habitantes e cerca de 600 construções, mas sua população
dobra aos sábados,quando acontecem as feiras, ou quando chegam caravanas
muçulmanas. É cercada por uma dupla linha de palidaças, e por um fosso de
estacas.

Sua população é a mais heterogênea possível, abrigando humanos das
mais variadas crenças, que estão ali devido ao lucro do comércio dos produtos
das Djinns, a reptantes muçulmanos, passando pelos orcs de ambas as tribos
da região. No entanto, a vida nessa vila funciona bem sob a tutela de Padre
Marcel, o administrador da vila, incumbido dessa responsabilidade pelo
próprio Rei. Antes de Padre Marcel, Mercado da Fronteira era um lugar sujo
e corrupto, um verdadeiro antro de vilões dos mais variados tipos. De cinco
anos em diante, no entanto, Padre Marcel praticamente acabou com o crime
da vila, re-estabeleceu as feiras como um lugar seguro de se comerciar e
conquistou o respeito dos moradores. Seu principal feito foi acabar com a
Guilda de Caithness, uma sociedade de ladrões que tinha como principal
operação o tráfico de crianças orcs, para que fossem usadas como mercenários
baratos ou cobaias em experimentos de magos necromantes.

O nome da vila deve-se ao fato de, semanalmente, ter suas feiras, onde
se pode encontrar de quase tudo que é comum em outras regiões pelo mesmo
preço onde são abundantes, e inclusive alguns produtos mais raros, como
especiarias das Djinns e ainda alguns poucos produtos mágicos, oriundos do
mesmo lugar.

A segurança é o quesito principal da vila; não são permitidos desordeiros.
Qualquer um que ponha em risco a segurança de alguém é punido



bom tratamento(Trato social + 3 ou IQ-2) fará ele reagir
com um bônus de +1.

Ele contará que descobriu que os assassinatos
foram cometidos não só por uma, mas sim por várias
pessoas. Todos parecem não ter relação, mas têm. Todos
os orcs mortos são fugitivos da tribo dos Argolas de Ferro.
Ele não desconsiderou totalmente a hipótese, mas tem a
opinião de que não são crimes raciais, e sim crimes tribais;
sempre houve certa animosidade entre a Tribo dos
Argolas de Ferro e dos Orelhas Pequenas (os últimos
foram escravos dos primeiros durante muito tempo). Ele
não sabe se os assassinos são orcs, mas que o motivo dos
assassinatos são antigas desavenças, isso ele tem. Ele
descartará qualquer boato falso que os Pcs escutaram,
excetuando-se o 1 – que ele considera extremamente
possível.

O maior empecilho para os PCs que quiserem
falar com Maramius será a distância – um dia de viagem
a cavalo através da planície. E talvez os PCs não o
encontrem no forte Sul – ele estará lá em um resultado
1-2 em 6. Se quiser animar os PCs, coloque-os em conflito
com um Gandrawchrokast – um draquinóide
(dinossauro), conhecido por nós como Velociraptor  (Veja
coluna lateral da pág. 4 e para saber mais leia a matéria
draquinóides encontrada em O Penhasco RPG) – que se
perdeu de seu grupo.

Gyufinak Juckgarr  – um odioso e repulsivo
xamã orc, Gyufinak é considerado feio mesmo entre os
orcs. Já idoso, ele lembra de quando sua tribo, os Orelhas
Pequenas, eram escravos dos Argolas de Ferro, e da
libertação pelos humanos que vieram do leste. Ele usa
apenas uma velha manta vermelha e se apóia num grande
e tortuoso cajado de madeira, decorado com penas e ossos
de aves. Fala vagarosamente, mas gosta de provocar as
pessoas para ver do que são capazes.

ST 9 DX 9 IQ 12  HT 10 – Vantagens: Aptidão
Mágica 1; Memória eidética 1. Desvantagens: Orc;
Teimosia ;Mentir Compulsivamente. Peculiaridades:
Balança o cajado, chacoalhando-o, o tempo todo; Gosta
de deixar as pessoas nervosas; Come carne crua.

Perícias: Bastão 10; Conhecimento do
Terreno:Planície Sul 15, Reino de Defiant 13, Mercado
da Fronteira 13; Sobrevivência: planície 13;
Rastreamento 12; Teologia:xamanismo orc 12; Lábia 12;
Furtividade 12;todas as magias de nível 1 das escolas de
animais e necromancia com NH 12.(cerca de 50 pontos)

Gyufinak será um problema para os PCs. Ele é
um mentiroso compulsivo, e confirmará todos os boatos
falsos, adicionando ainda mais alguns. Ele é esperto e
não entrará em contradição, tentando inventar as histórias
mais verossímeis que conseguir. Ele sabe da verdade, de
quem são os assassinos e porque eles estão matando,mas
nem se quisesse conseguiria falar, pois é um mentiroso
compulsivo.Ele inclusive, se não gostar dos PCs, poderá
avisar aos assassinos quem os está procurando. Ele, além
disso, aproveitará dos PCs, pedindo para que eles
comprem coisas para ele, como ervas raras e coisas do
tipo, como exigência para que fale. Caso os PCs percebam
que ele mente (com uma detecção de mentiras por
exemplo) e perderem a paciência com o xamã, ele usará
suas magias para atrapalhar os personagens e fugirá.
Gyufinak mora em um velho barraco próximo as
palidaças do oeste.

Huodrrek Tyuok  -  Huodrrek é uma velha orc,
que desde que perdeu seis dos seus doze filhos anda um
tanto abatida e sem vontade de falar com ninguém. Ela é
uma orc da Argola de Ferro, e tem as peculiaridades
típicas dos orcs dessa tribo.

ST 10 DX 10 IQ 8 HT 12 – Desvantagens :
Dependentes:vários,Orc, Pobreza: pobre, Peculiaridades
– não confia em humanos; odeia ser tratado como um
animal; não gosta de brigas e combate; tem medo de tudo;
Perícias:umas poucas relacionadas às tarefas cotidianas.

Tyuok está desolada pela perda de seis filhos nas
mãos dos assassinos. Parecerá aos PCs que ela sabe quem
são os assassinos, mesma impressão que tiveram com
muitos orcs com os quais conversaram. Se inquirida, ela
dirá que não, mas Detecção de Mentiras revelará o
contrário. Na verdade ela tem muito medo de falar a
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rapidamente; roubos não são permitidos, e a intolerância racial também não.
A segurança da vila é assegurada pela patrulha constante de soldados do
Rei.

Embora Mercado da Fronteira tenha passado por um período de paz e
prosperidade, as coisas não parecem ser tão boas assim atualmente... O pa-
dre, pessoa de temperamento duro e explosivo, brigou com o xeque
muçulmano há poucos meses, e desde aquela data não tem se visto mais
nenhuma caravana do sul em Mercado... e essas caravanas são vitais para a
vila. Também rumores piores circulam sobre que a Guilda de Caithness não
foi destruída...

A vila possui três estalagens; a melhor, Poente nas Planícies, é também
uma boa taverna.

Rumores e boatos em Mercado da Fronteira

É difícil começar uma campanha sem ser em uma taverna; os
personagens ainda não se conhecem, e que lugar melhor para isso do que
uma taverna? Cada um que for mestrar esta aventura e que pretenda iniciar
uma campanha deverá arrumar sua própria forma de fazer isso; aconselho
que se peça um breve histórico dos PCs, e você mesmo dite se eles se
conhecem, se são amigos, ou não; parece que não, mas há milhares de
maneiras de se fazer isso.

Por esse motivo, aqui passarei as chaves principais para a aventura; e
uma pequena descrição da estalagem  Poente nas Planícies, não só para
ajudar aqueles que prefiram este bom e velho meio, mas também porque
será necessário adiante.

A aventura se passará em Mercado da Fronteira (ver descrição na coluna
lateral). A vila, ultimamente, tem estado muita agitada; desde a primeira
semana do mês passado, têm acontecido assassinatos sangrentos no dia da
feira. Sempre são orcs os mortos. E a guarda não tem tempo para investigar
o que está acontecendo. Já se contam 25 os mortos, sendo que na ultima
semana toda uma família foi assassinada em sua própria casa. As suspeitas
estão todas caindo para aqueles habitantes que condenam a convivência com
orcs, mas não foram descobertas provas ainda.

Esse é o gancho principal da aventura. Os PCs podem ser incluídos na
história por motivos pessoais, por interesse, por necessidade...enfim, por
vários motivos. Aqueles que se mostrarem interessados poderão obter mais
informações nas estalagens, especialmente a Poente. Se os PCs não se
mostrarem interessados somente pela curiosidade ou por senso de justiça,
haverá mais um assassinato no dia da feira, e, devido ao afastamento das
pessoas da mesma, a Associação Mercantil de Defiant, que tem sede em
Mercado da Fronteira, oferecerá uma recompensa àquele que primeiro
solucionar o mistério. No mesmo dia, todos os valentões e desocupados de
plantão começarão a tentar ganhar a recompensa. O valor não foi mencionado,
embora se especule que será generoso.

Então, não importam quais os interesses por trás, os PCs irão tentar
descobrir o assassino dos orcs.

Primeiramente, os PCs podem querer investigar quem são os suspeitos;
são vários, pois o que não falta são pessoas que não gostam de orcs.Com
tempo, e conversando com as pessoas certas, os PCs irão descobrindo as
informações necessárias. Nem todas serão verdadeiras; é indispensável que



verdade, pois os assassinos sabem que ela sabe... e alem
de tudo ela tem mais seis filhos para criar- agora sozinha,
pois foram os seus seis filhos mais velhos que foram
mortos. Ela dirá, com insistência, que os orcs Orelhas
Pequenas a atormentam desde que ela chegou a cidade,
há cinco anos. Eles a importunaram muito mais do que
qualquer humano o fez. Queimavam roupas, jogavam
comida no chão, ameaçavam, dizendo que ela iria pagar
pelos crimes da tribo juntamente com todos os outros
Argolas de Ferro. Os personagens terão que ser bem
convincentes para conseguirem estas informações. Para
conseguir os nomes dos assassinos, terão que fazer muito
mais. Ela quer proteção para si e para seus filhos, uma
boa quantidade de dinheiro para que mude de cidade,
etc...ela tentará aproveitar, mesmo com medo. Caso os
PCs satisfaçam essas vontades, ela contará que o grupo
de assassinos é liderado por Woutar Orelha-de-Brincos,
considerado por muitos como o filho do grande chefe da
tribo, Toumiik, que fez a aliança com os humanos. Ela
não sabe onde se pode encontra-lo.Caso contrário, ela
dirá somente que o grupo é liderado por um Ykrop, o
“filho do chefe”.

Woutar Orelhas-de-Brincos  - Aparência:Orc
alto e intimidante, com várias argolas nas orelhas e no
nariz e tatuagens pelo corpo inteiro. 1,80 metro e 77 kg,
pele castanho-clara; 32 anos.

ST 14 DX 13 IQ 10 HT 11 Vantagens –
Hipoalgia; Grupo de Aliados; Orc (Ouvidos aguçados
+1 ,2 pontos de vida extra,reação –
3);Desvantagens:Intolerância(orcs da Argola de
Ferro),Sanguinolência, Excesso de Confiança,Estigma
Social:Orc.Peculiaridades: Trata seus homens de forma
dura; gosta de parecer cruel; quer acabar com a reputação
de que os Argolas de ferro são mais fortes que os Orelhas
Pequenas.Perícias: Machado/Maça de 2 mãos 16;
Arremesso de Faca 15; Acrobacia 13; Briga 13;
Liderança 11; Lábia 11; Intimidação(por ST)13;
Conhecimento do Terreno(Planície Sul) 13,(Mercado da
Fronteira)13; Furtividade 14; Manha 10; Tática 10;
Administração 9.

Equipamento: Cota de Malha (tronco; DP 3(1),
RD4(2)), Coturnos (pés; DP2, RD2), Celada
(cabeça;DP3,RD4), Machado de duas mãos (dano por
corte, 2D+3;preso nas costas), 2 facões de boa qualidade
(dano por perf, 1d+2, dano por corte 1d+2;um nas botas,
outro na cintura) .$100 em ouro em uma bolsa na cintura.

Woutar nasceu Ykrop, filho do chefe da tribo
dos Orelhas Pequenas, e foi tatuado como sinal desta
grande honra para os orcs quando alcançou a maturidade.
Desde então vêm se achando no direito de restablecer a
glória de sua tribo, mas a maioria dos outrora súditos de
seu pai(morto por um Argola de Ferro ainda quando
Woutar era criança) não querem mais saber de uma tribo
liderada por um orc depois que conheceram a proteção
do rei humano. Woutar então, mesmo sem ficar com raiva
dos humanos, resolveu mostrar que era digno de ocupar
a posição que fora de seu pai fundando uma companhia
mercenária e liquidando com aqueles orcs que
escravizaram sua tribo e mataram seu pai. No entanto,
não estava funcionando, e quanto mais orcs ele matava,
mais ele queria matar. O fim da picada se deu
recentemente quando orcs da Argola de Ferro começaram
a se mudar para o reino.

Orcs (6)

ST 12 DX 12 IQ 8 HT 13; Velocidade Básica
6,25 Deslocamento 6 Esquiva 6 Aparar 7  Bloqueio 7;

Vantagens:Ouvido Aguçado +1, 2 pontos de vida
extra, Hipoalgia (ou ST 13);

Desvantagens: Dever:Para Woutar; Reputação
–3:Orcs, Estigma Social:Orcs, Cobiça (ou
Sanguinolência e Teimosia);

Perícias: Machado/Maça 14 ou Lança 14,
Arremesso (machado ou lança) 14, Escudo 14,
Conhecimento do Terreno (Mercado da Fronteira) 10,
Anglico  8 , Órquico 8, Briga 12.
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os investigadores as separem das verdadeiras. Um bom lugar para conseguir
estas informações são as estalagens; outro bom (pelo menos parecerá aos
pcs) informante são os orcs; mas somente parecerá.

Abaixo seguirá todos os boatos que circulam pela cidade; uns serão
verdadeiros, outros falsos e alguns de conhecimento geral (inclusive dos
PCs),outros somente conhecidos por certas pessoas...Os boatos em negrito
são aqueles altamente plausíveis e que com certeza os PCs darão mais atenção:

1-Os assassinos são orcs da Argola de Ferro que estão assassinando
àqueles que os traíram ao conviver com humanos (falso, mas não totalmente
- de conhecimento restrito)

2-Todos os orcs mortos são ladrões que mereciam morrer (falso -
somente àqueles que não gostam de orcs dirão isso)

3- A Guilda de Caithness está de volta (isso é discutível, mas que a
Guilda venha a estar relacionada às mortes é falso -  pessoas mais alarmistas
dirão isto)

4- Todos os orcs mortos são da Argola de Ferro (verdadeiro - somente
orcs e pessoas que entendem sobre seus assuntos dirão isso.)

5- O assassino é Hugh de Maraud, membro da Associação Mercantil
(falso - embora Hugh seja um conhecido anti-orc, a iniciativa da recompensa
é dele;mesmo assim as pessoas o acusam)

6- Os assassinatos somente são cometidos no dia da feira porquê há
mais movimento (verdadeiro -  pessoas esclarecidas dirão isso)

7- Os assassinatos são sacrifícios a algum ritual religioso (falso - os
assassinatos não são cometidos ritualmente; a maioria das pessoas
acreditará neste boato)

8- Não existe um assassino, mas sim um grupo deles (verdadeiro - as
poucas investigações mostram métodos totalmente diferentes entre um
assassinato e outro; somente pessoas ligadas às investigações, ou que saibam
da verdade, dirão isso)

9- Os assassinos são muçulmanos (obviamente falso - muçulmanos não
aparecem na vila há meses)

10- Os assassinatos foram cometidos devido a brigas entre orcs (muito
próximo da verdade -  muitas pessoas inclusive crêem nisso)

11- Os assassinos são orcs Orelhas Pequenas (verdadeiro - como o
boato acima)

Os boatos serão conseguidos após certa dose de conversa e bons testes
de Lábia; alguns serão mais fáceis de ser conseguidos, outros mais; a maioria
dos orcs se mostrará extremamente relutante em dar informações; inclusive
parecerá que eles sabem da verdade. Nessa parte da aventura, os PCs
dependerão em grande parte de suas habilidades sociais, mas principalmente
da boa interpretação de seus jogadores. Também, com uma dose extra de
conversa, os PCs podem descobrir quem realmente poderá dar informações
úteis;  essas pessoas são o Oficial Maramius, o homem que comandou as
investigações dos assassinatos, e encontra-se no Forte Sul; Gyufinak Juckgarr,
o xamã orc, que mora em um barraco próximo as palidaças do oeste; e
Huodrrek Tyuok, mãe de seis dos orcs mortos. Infelizmente, as duas últimas
pessoas são conhecidas pela dificuldade de se lidar com elas.

Juntando os Fragmentos

Com as informações conseguidas, os PCs podem tentar descobrir os
verdadeiros assassinos. Eles conseguirão fazer isso principalmente com as



Equipamento:Todos vestem Lorigas de
Couro(DP2 , RD2, tronco), usam coturnos(pés, DP2,
RD2) e Celadas(cabeça, DP2, RD2). Os orcs com ST
13 usam machados de arremesso (2; cort 2d+1), ou
lanças (2; perf 1D+2 se empunhada com uma mão, Perf
1d+3 se arremessada ou usada com as 2 mãos.). Todos
também usam escudos pequenos(DP 2) e algumas
moedas de cobre( jogue 2DX5).

Esses Orcs estão com Woutar porque o admiram
muito, como um orc forte e duro, e vêem nele um líder
sem igual, e também porque esperam receber uma grande
recompensa se ele conseguir seus objetivos. Alguns estão
aí pelo simples prazer de matar. Outros também tem

motivos pessoais para odiar os orcs da Argola de Ferro.

Epílogo

Se os PCs coletaram provas e informações suficientes, eles poderão
requisitar a recompensa, mesmo se não conseguiram pegar os culpados.
Cada um receberá 300 m.c, caso não prendam os orcs, ou 500 m.c, caso o
tenham feito. Eles receberão os agradecimentos dos mercadores da
Associação Mercantil de Defiant, e terão um bônus na reação de +2 para
conseguirem empregos com eles.

Os Pcs podem conseguir também um inimigo: Woutar; se ele fugiu ou
mesmo se foi preso, ou orcs que achavam que Woutar deveria ocupar o
posto de chefe da tribo.

Drawchrokast  (Pequeno Dragão Veloz, em
órquico)

ST: 25
DX: 14
IQ: 5
HT: 14
Vel/Esq: 12/7
DP/RD: 2/3
Dano:2D+2 cort mordida; 2D+3 perf garra da pata
Alcance: C, 1
Tamanho: 3 hexes
Peso:150-200
Habitat: planícies temperadas

O Drawchrokast ataca geralmente em grupo (o
que não é caso deste). Ele usa táticas de grupo para
cercar e atacar suas presas. Costuma atacar pulando na
vítima com as patas traseiras voltadas para frente com
o intuito de perfura-la com suas grandes garras.quando
próximo, ataca com a mordida. Este, em especial, está
assustado, e atacará somente de impulso- depois
tentará fugir.

Redigida por ThiagoVaz de Melo Costa

Editada por Cristiano de Paula Costa

Baseada em material original de Thiago Vaz de Melo Costa (e por

sua vez baseado em material original da Steve Jackson Games)
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informações que Huodrrek Tyuok dará, e também com àquelas dadas pelo
Oficial Maramius. É provável que os PCs tenham chegado aqui apenas com
suspeitas fortes; eles precisarão de mais informações. Você mestre deve dar
um prazo de 1d dias para os PCs descobrirem a verdade; após isso ou os
assassinos fugiram ou outra pessoa descobriu-os e recebeu a recompensa.
Se os PCs estiverem muito próximos, e derem isso muito na cara, os assassinos
poderão fugir também.

Segundo os prováveis rumos da aventura, é possível que os PCs
descobriram apenas parte da verdade; que o assassino é um Ykrop, “filho do
chefe”, ou seja, um filho de chefe de tribo.Se houver algum orc no grupo,
ele saberá disso. E é conhecido em toda Mercado da Fronteira que Woutar
Orelhas-de-Brincos é o filho do chefe Toumiik...e é conhecido que ele odeia
os orcs Argola de Ferro...além de liderar uma pequena companhia de orcs
mercenários. Os personagens podem decidir denuncia-lo ou captura-lo.

Ele se encontra sempre em uma pequena casa no centro da cidade, que
serve como sede de sua companhia. Infelizmente para os PCs ele tem meia
dúzia de guerreiros leais... e que têm parte em sua vingança. Se os PCs não
tomaram os devidos cuidados acerca de suas descobertas, eles estarão
avisados, e poderão mesmo ter fugido em direção a Ughir, a vila orc. Se não
houve tempo de fazerem isto, eles tentarão fugir em cavalos no momento
que os PCs chegam; a menos que os considerem muito fracos, no que lutarão
antes e fugirão depois. Durante o combate, com a morte ou nocaute de
Woutar, os outros se renderão; mesmo se Woutar continuar vivo, mas metade
do grupo estiver fora de combate, eles tentarão fugir, ou, em casos extremos,
negociarão sua fuga com os PCs...

Os sobreviventes serão presos na casa do Padre e serão buscados pela
manhã pelos

soldados do Forte. Se dada oportunidade a ele, Woutar irá contar porque
tem matado todos os orcs da Argola de Ferro: por pura e simples vingança.
Essa maldita tribo havia escravizado a sua por mais de 200 anos e além de
tudo acabou com a vida do pai dele. Eles não deveriam nem chegar perto; o
lugar deles é no buraco de onde vieram.

Dentro da casa de Woutar serão encontradas algumas armas em mal
estado além de um saco de pedras preciosas no valor de 900 m.c, que estarão
escondidas em um tijolo solto em uma parede(teste de IQ-5 para achar, ou
Ocultação.)




