
 
 
 .Introdução 

 

Os PCs estão numa rua qualquer de Mégalos, a maior cidade de Ytarria, 

negociando ou se divertindo, quando percebem uma certa agitação que se alastra pelo 

local. Subitamente, um homem de trajes em farrapos passa correndo e esbarra no grupo. 

Ele cai, e rapidamente tenta se levantar. Porém, prontamente, guardas de elite 

interceptam-no antes que pudesse esboçar qualquer reação. O larápio se debate 

inutilmente, mas já é tarde demais. É levado pelos soldados, exceto um que permanece e 

diz aos PCs: 

 “—Agradeço-lhes, amigos, pela corajosa ação que tanto nos ajudou! Nós 

estávamos há dias perseguindo este criminoso. Nosso senhor prometeu uma grande 

recompensa para aqueles que capturassem Jeiko, o Toupeira. E seria de bom grado que 

nós acompanhassem até sua morada.” 

 Perceptivelmente, os guardas não presenciaram o momento e acreditam que os 

PCs capturaram o bandido. Caso aceitem segui-los, serão guiados à uma área nobre da 

cidade, onde se encontrarão com Lorde Epitellius Bonus, um  famoso e rico mercador 

da cidade. Caso resolvam contar a verdade, ou um PC que tenha a desvantagem 

Veracidade falhe num teste de Vontade (IQ para omitir; IQ-5 para mentir), os guardas 

não acreditarão que Jeiko pudesse ter sido derrubado com um simples esbarrão, e 

insistem que eles devem conversar com Lorde Epitellius. 

 
 .Na casa de Lorde Epitellius Bonus 

 

 Passando pelos estereotipados portões de ferro, com guardas e lanças cruzadas, 

finalmente o grupo chega à morada do nobre: uma grande casa, com três andares e 

detalhes externos em madeira talhada. A casa é alta, e as janelas largas, provas de seu 

poder financeiro. Uma grande porta de madeira com uma enorme argola de ferro se 

estende pela fachada do local. 

 Timidamente, já em posição de respeito, o líder da guarda bate à porta. Uma 

empregada atende, e diz que Lorde Epitellius está em seu escritório esperando por eles. 

 Entrando na casa, percebe-se que o homem é realmente muito rico. Os cômodos 

são repletos de mobílias e enfeites suntuosos. 

 Enfim, ele os recebe em seu escritório. Os PCs são convidados a entrar, juntos 

ao líder da guarda, enquanto os restantes aguardam em posição de sentinela do lado de 

fora. 

 Lorde Epitellius é um homem baixinho, que seria facilmente confundido com 

um anão. Possui uma longa cabeleira grisalha que cobre seu pescoço e uma barba rala 

da mesma tonalidade. Suas vestes são do mesmo luxo e requinte de sua casa: mantos 

finos de seda com detalhes bordados a ouro. Ele está sentado atrás de uma grande mesa 

de mogno, rodeado de papéis. 

 Após contada a história, o rico homem alegra-se, sem muita empolgação: 

 “—Então vocês capturaram o larápio? Têm meu respeito e a recompensa, 

senhores. Pagar-lhes-ei com a condição de que façam-me mais um favor. É uma 

simples tarefa, apenas terão de levar esta caixa — retira uma pequena caixa de madeira 

da gaveta — ao fazendeiro Francis Sigbright, um velho amigo de minha família. Será 

fácil localiza-lo, é famoso por sua criação de chocobos de montaria na região do 

Ducado de Ekhans. Prometo-lhes uma recompensa farta, além da já garantida pela 

captura de Jeiko.” 



 Aceitando, os PCs recebem, como auxílio, 3 cavalos de montaria que deverão 

ser devolvidos sãos e salvos. Eles deverão partir ao amanhecer. 

 Nota: A caixa de madeira pode ser facilmente aberta. Dentro dela há um anel 

prateado. Ao longo de suas bordas há imagens de chocobos. Junto a ele há uma carta 

escrita em latim:  

 

Caro amigo, sabes que possuis toda a minha confiança. Neste tão glorioso aniversário 

de sessenta e cinco anos, desejo-te toda sorte e felicidade. Segue como humilde presente 

um anel mágico que eu mesmo mandei encantar. Com ele podes conversar com teus 

amigos chocobos. 

Abraços de teu velho companheiro Epitellius! 

 

 Os PCs não saberão a função até serem informados pelo fazendeiro (ver adiante) 

ou algum deles ler o bilhete. O Anel é encantado com as magias Falar com Animais 

(Chocobos) em NH 14 e Energização (4 pontos). 

 

 O grupo passará cerca de uma semana viajando pelas planícies entre as duas 

cidades. Os cavalos podem se alimentar de relva farta, macia e facilmente encontrada 

durante todo o trajeto. A caça é abundante, e água pode ser facilmente encontrada 

devido às altas taxas de chuva na região. Role quantos encontros aleatórios achar 

melhor. Aqui vão alguns exemplos: 
 1. Um grupo de mercadores das terras do norte. Vendem apenas bugigangas como espelhos, colares de 
conta, vinhos da região, perfumes, especiarias, vestidos... Enfim, coisas aparentemente inúteis que necessitam de 
imaginação por parte dos jogadores. 
  

2. Uma grande comitiva religiosa vaga pelas planícies. Parecem estar em peregrinação. Levam consigo 
frascos de água benta, que poderão ser dados aos PCs caso haja uma boa reação por parte dos religiosos. 
  

3. Durante a noite, uivos podem ser ouvidos a pouca distância. Após alguns minutos, 1D+4 lobos começam 
a rondar o grupo. Tentarão atacar os PCs durante o sono. Se o grupo esboçar qualquer reação, os lobos fugirão 
amedrontados. 
  

4. Um paladino errante cruza o caminho dos PCs. Teste sua reação: 
 Desastrosa (0 ou menos): O paladino considera o grupo indigno de sua confiança e os ataca em nome dos 
deuses. 
 Muito ruim (1 a 3): O paladino cria uma discussão e lutará caso atacado. 

 Ruim (4 a 6): O paladino ofende o grupo e se vai sem mais discussões. 
 Fraca (7 a 9): O paladino ignora o grupo e responde a qualquer tentativa de comunicação com atitudes 
esnobes. 
 Neutra (10 a 12): O paladino cumprimenta o grupo e segue sua viagem. 
 Boa (13 a 15): O paladino será cordial e presenteará o grupo com 1 frasco de poção de cura (1D+2 de HT) 
 Muito boa (16 a 18): O paladino se interessará pelo grupo, e, além da poção, acompanhará os PCs durante 1 
dia. 
 Excelente (18 ou maior): O paladino se mostrará impressionado com o grupo, dará 2 poções e acompanhará 

os PCs durante 3 dias. 
  

PALADINO -  ST 12  DX 14  IQ 13  HT 14  Esquiva 4  Aparar 7  Bloqueio 6 
 Perícias: Espadas de Lâmina Larga 14; Escudo 12; Outras perícias adequadas em nível 12 – 16. 
 Itens: Celada (cabeça Dp3 Rd4); Loriga de Escamas (tronco, braços e pernas Dp3 Rd4); Manoplas e 
Escarpins (mãos e pés Dp3 Rd4); Montante ponta romba (Corte 2D+1 e Cont 1D+1); outros itens menores à escolha 
do GM. 
 
 5. Um grupo de bandoleiros ataca o grupo. São 1D+1, e usam bestas e facas. 

 BANDOLEIROS -  ST 10  DX 15  IQ 9  HT 10  Esquiva 6  Aparar(faca) 5 
 Perícias: Besta 14; Faca 10; Briga 10; outras perícias adequadas em nível 10 – 12. 
 Itens: Laudel (tronco Dp1 Rd1); Besta (perf 1D+2); Faca (corte 1D-3 e perf 1D-3); possuem entre 45 – 123 
$ cada. 
 
 6. Um grupo de menestréis viajando na direção contrária do grupo. Passam a noite junto aos PCs, tocando e 
repartindo a comida ao redor de uma fogueira (Mestre, toque algo legal! Recomendo Tuatha de Dannan! ;P). 



 

.A fazenda do velho Francis 

 

 Os PCs chegam ao Ducado de Ekhans ao anoitecer do sétimo dia de viagem. 

Seria melhor procurar o fazendeiro pela manhã. Há tavernas baratas e de qualidade aqui 

(surgem boatos de que a fazenda de chocobos foi roubada). 

 Pela manhã os PCs devem procurar a fazenda pela pacata cidade. Logo, 

encontram uma grande porteira e uma placa de madeira com os dizeres “Criação de 

Chocobos – Mansos e Saudáveis”. 

 Apesar do nome, a fazenda se mostra totalmente vazia. No cercado onde deveria 

haver chocobos, há apenas penas e plumas amarelas ao chão. Ouve-se um rangido de 

porta, e um velho careca vestindo um macacão sujo pergunta, com voz fraquejante: 

 “— Que desejam aqui, forasteiros?” 

 Após minutos breves de explicação e da entrega da caixa (após abrir a caixa e 

explicar ao grupo do que se trata o anel), ele diz: 

 “— Bons ventos vos trouxeram, amigos! Abençoado pelos deuses seja Epitellius, 

que vos enviou a mim. Agora, senhores, contar-vos-ei o que se sucede por estes 

domínios. A dois dias atrás um grupo de famigerados orcs invadiu minha propriedade, 

e levou consigo toda a minha criação de chocobos. Isso de muito me entristeceu, ainda 

mais pelo fato de não haver nenhuma testemunha que saiba para onde fugiram os 

bandidos. Nenhuma... exceto... exceto Milo, meu chocobo mais velho. Ele foi o único 

que retornou a mim após o acontecido. Mas está muito ferido e inconsciente. Talvez 

não dure mais que um dia.” 

 Bem, há várias maneiras de resolver este problema. Pode-se simplesmente 

revitalizar Milo (magicamente ou com cuidados médicos), ou apenas esperar pelo 

inevitável e usar a magia Convocar Espírito ou, para os mais overpowers, Ressucitar. 

 O anel permite uma pergunta por minuto. As informações úteis serão as 

seguintes (nota para o mestre: lembre-se de interpretar com “voz de chocobo”): 

 - Feios levar nós cercado! 

 - Lugar árvores bonitas! 

 - Milo briga, Milo quase morre, Milo corre! 

 - Milo  medo coisa grande e feia! 

 - Água corre perto das árvores! 

  

 Mestre, role um Conhecimento de Terreno para os jogadores familiarizados com 

a região de Mégalos. Um sucesso faz o PC lembrar que ao leste há uma pequena floresta 

com uma nascente de rio. Caso nenhum PC se recorde, dê dicas à partir de pessoas da 

taverna, da cidade ou o próprio fazendeiro. 

 A floresta fica a um dia de viagem. O fazendeiro convida os PCs a pousarem em 

sua morada. Fornece-lhes pães e frutas para a viagem, além de um farto jantar e camas 

macias. Os cavalos vão para o estábulo, onde podem descansar, comer e recuperar suas 

energias. 

 Pela manhã, antes de deixarem a fazenda, Francis os deseja boa sorte. Desta vez, 

a viagem é curta e não conta com combates ou encontros. 

 
 . O acampamento da floresta 

 

 Conforme o grupo dos PCs se aproxima do destino da viagem, uma sombra se 

agiganta perto à orla da floresta. É um enorme acampamento improvisado. Algumas 

cabanas mal armadas cercadas por uma paliçada de madeira. Um pequeno orc se 

localiza ao lado do portão de entrada. De dentro do local pode-se ouvir sons de 



chocobos desesperados, acompanhados de cruéis gargalhadas e comentários 

incompreensíveis, provavelmente orcquês. 

 O portão não está trancado com nenhum tipo de cadeado ou fechadura, e o vigia 

dorme como um bebê. Para passar por ele será fácil (Furtividade +3 (- nível de carga) 

contra Audição 9). Degola-lo será mais ainda. 

 O interior do acampamento é bem improvisado. As cabanas são feitas de peles 

de animais remendadas. Uma grande fogueira arde ao centro. Mais à frente, há um 

pequeno cercado repleto de chocobos amarrados, enquanto um orc gordo e suado 

chicoteia-os por diversão. Nenhum dos orcs notou a presença dos PCs. Subitamente, o 

grupo ouve vozes vindas de dentro de uma das cabanas: 

 “—Senhor, os chocobos estão cansados e não tentam mais fugir. Seria a hora 

apropriada para transporta-los? Os mercadores de Sahud irão pagar fortunas nesses 

passarinhos inúteis! Hahahahaha!” 

 Então, uma voz tenebrosa, como se vinda das profundezas de um túmulo, 

responde: 

 “—Todos! Levem-nos todos! Meu bolso anseia por dinheiro! Ande depressa 

criatura nojenta! Ou terei de afiar meu machado em teus ossos!” 

 Seguem-se sons de passos, e um orc maltrapilho repleto de brincos e argolas no 

rosto sai da cabana, e dá de cara com os PCs caso não passem num teste de Furtividade 

(- nível de carga).  

 De um modo ou de outro, o acampamento está cheio de orcs, e serão necessários 

muitos testes de furtividade. Caso decidam entrar na cabana de onde ouviram a 

conversa, os PCs vêem apenas um vulto saindo por uma brecha nos fundos. Não há 

mais tempo para investigar: a batalha é iminente! 

 Mestre, divida os combates em três (*): 

  

1º combate: 

 .3 orcs com porretes 

 .1 orc com besta 

 .obstáculos no mapa de combate (caixotes, pedras, troncos, carroças,etc) 

 

 2 º combate: 

 .2 orcs com porretes 

 .2 orcs com espadas curtas (gládio) 

 .2 orcs com bestas 

 .menos obstáculos, mas ainda presentes. 

 

 3 º combate: 

 .1 ogro com uma maça 

 .sem obstáculos no mapa de combate 

 .acontecimento: os PCs vêem um guerreiro gigantesco fugir a cavalo, próximo à      

cabana onde escutaram a conversa. 

 

 (*Ver arquivo anexo para as fichas dos inimigos) 

 

 Após os combates, os orcs restantes fugirão à cavalo para junto de seu já distante 

líder. Os chocobos estão bem, todos ainda presos em um cercado. Contudo, estão 

assustados e não seguirão os PCs deliberadamente. Mestre, deixe os jogadores usarem a 

imaginação (ou simplesmente role testes de reação pelos chocobos, nos quais 

provavelmente os jogadores se sairão bem). 



 Além de itens menores ao longo do acampamento (ferramentas, armas baratas, 

cordas, etc), dentro da cabana do líder há um baú, contendo: 

 -2 poções rosadas (cura 1D+6 de HT; é necessário identificar) 

 -1 poção azulada (recupera 1D+2 de fadiga; é necessário identificar) 

 -Um bastão solar (ao comando “acenda!” ilumina como uma tocha por 24 horas) 

 -240$ 

 

 .O retorno à fazenda 

 

 A jornada de volta à fazenda será tranqüila, os chocobos têm ótima disposição 

física e podem suportar dias a mais de viagem. 

 O fazendeiro, profundamente agradecido, diz aos PCs: 

 “— Ó amigos! De muito vos sou grato! Meus amados chocobos retornaram sãos 

e salvos, e este velho que vossos olhos contemplam ainda terá algum parco tempo de 

sustento. Aceitem este presente de minha mãos calejadas!” 

 Francis presenteia os PCs com 200$ em moedas de cobre. É uma humilde 

mostra de sua gratidão. 

 

 .Recebendo a recompensa de Lorde Eppitellius 

 

 Nesta ou em posteriores aventuras, o grupo pode querer viajar de volta à 

Mégalos para receber o prometido pelo Lorde. Ele dará 100$ a cada PC pela captura de 

Jeiko, mais 250$ pela entrega do anel. 

 

 .Ganchos da Aventura 

 

 Esta aventura fornece vários ganchos para outras aventuras/campanhas. Eis os 

mais notáveis: 

 -O líder bárbaro dos orcs ladrões pode se tornar um inimigo de campanha; 

 -Os PCs podem ter o patronato de Lorde Eppitellius e continuar fazendo 

trabalhos a ele. 

 -O paladino que o grupo pode vir a encontrar pode se tornar um NPC que os 

ajudará futuramente (no caso de uma boa reação) ou mais um inimigo (no caso de uma 

má reação). 

 

Samuel Ribeiro samuca_1990@yahoo.com.br 30/06/2005 
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ORCS (Porrete) 

ST 11  DX 12  IQ 8  HT 9   Esquiva 5  Aparar 6  RD 1  DP 0 

Perícias: Espadas de Lâmina Larga (porrete) 12; Faca, Briga e outras perícias NH10 

Itens: Porrete (Cont 1D+2) 

 

ORCS (Gládio) 

ST 12  DX 12  IQ 9  HT 10  Esquiva 5  Aparar 7  RD 2  DP 1 

Perícias: Espadas Curtas (Gládio) 14; Faca, Briga e outras NH12 

Itens: Gládio (Cort 1D+2; Perf 1D-1); Laudel (Rd1 Dp1) 

 

ORCS (Besta) 

ST 10  DX 14  IQ 9  HT 9  Esquiva 6 RD 0  DP 0 

Perícias: Besta 14; Faca, Briga e outras NH10 

Itens: Besta (Perf 1D+2) 

 

OGRO 

ST 20  DX 11  IQ 7  HT 15/20 Esquiva 6  Aparar 6   RD 3  DP 1 

Perícias: Machado/Maça 12; Briga 14 

Itens: Maça (Cont 3D+5) 

 

 
 

 
 

 Chocobos são aves semelhantes a avestruzes. São facilmente domesticáveis, e 

raramente são agressivos. Na natureza, podem ser encontrados em grandes famílias ou 

bandos. Um chocobo sozinho nunca lutará, mas juntos se tornam combatentes efetivos.  

 Existem em várias cores, sendo cada uma determinante de habilidades especiais 

(exemplo: um chocobo roxo pode voar). Os mais comuns são os amarelos, que não 

possuem nenhuma habilidade própria. 

 Esses seres são usados, principalmente, como meio de transporte, pois são 

rápidos e suportam dias e dias de viagem. 

  

CHOCOBO AMARELO (Normal) 

 

ST 14-17/+3  DX 16-18  IQ 4  HT 13-15 

Ataque (bicada): Cont GDP+2 

Valor de mercado: 1.500$ 

 



 


