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Prelúdio 

O longínquo principado de Belo-Charco vem sendo atormentado pelo mago Therigon. O Príncipe Richard, 

com a companhia de seus mais bravos colegas, foi enviado na busca pelo feiticeiro para impedi-lo. Houve 

uma ferrenha batalha, mas, no fim, Therigon venceu. Os companheiros do Príncipe foram condenados a uma 

terrível maldição, que alterou suas formas para sempre. 

Esta é uma história de um sapo Príncipe com uma reviravolta: o sapo está em sua forma natural, enquanto que 

seus alvos foram transformados em estátuas humanoides. Esta aventura foi escrita para um grupo de 4-6 PCs 

de 100 a 125 pontos cada. Recomenda-se que os personagens sejam de tipos variados. 

O Encontro 

Os PCs encontram o Príncipe Richard, um sapo de 60 cm usando cota de malha, pensativo, na beira da estrada. 

Se o grupo decidir falar com ele, leia o seguinte: 

"Eu sou o Príncipe Richard. Meus amigos e eu saímos numa jornada para longe de nosso principado para 

confrontar nosso mais odiado inimigo, apenas para perder a batalha. Meu povo foi aprisionado com a mais 

vil maldição, porém, a chance de fuga me foi concedida para viver com o fardo dessa maldição pelo resto de 

meus dias. 

“Por favor, ajude-me e ao meu povo! Nosso inimigo é um mago cuja força não posso combater sozinho. O 

tesouro dele é vasto, é claro, e vocês podem ficar com o que quer que encontrem, se me ajudarem a quebrar 

o feitiço. E vocês terão a gratidão eterna do povo de Belo-Charco.” 

Repare que Richard disse que vive com o fardo da maldição – não a maldição em si. Para que a aventura tenha 

um impacto maior, tente evitar que os jogadores conheçam a natureza do povo de Belo-Charco; deixe que 

pensem que o Príncipe Richard é aquele clássico nobre transformado em um sapo. Se questionado, ele apenas 

dirá “a maldição mais vil” e “um fardo pesado demais para mim”. Se o grupo perguntar por mais detalhes 

sobre a maldição, ele dirá que seu povo foi transformado em pedra. Richard não está tentando esconder nada 

dos PCs, ele só está muito preocupado para considerar o óbvio. E é claro que só é óbvio para Richar que seu 

povo e ele são sapos humanoides. 

A Jornada 

A floresta parece surgir estranha à medida que vocês marcham ao longo da estrada. Richard leva vocês a 

trilhas que provavelmente nunca haviam visto, se não o tivessem como guia. Os cogumelos ao longo do 

caminho ficam maiores, altos até à cintura, e as árvores e flores parecem observar enquanto andam. 

Pouco a pouco, os cogumelos e flores ficam mais esparsos, e as árvores parecem franzir o cenho a vocês, 

seus galhos compridos alcançando o caminho. Nuvens se precipitam acima, escurecendo a trilha. 

A jornada ao covil de Therigon pode ser tão fácil ou difícil como o GM desejar. Esta floresta é altamente 

mágica (nível Muito Alto de Mana) e quaisquer encontros podem ocorrer de acordo com o ambiente silvestre. 



O Covil de Therigon 

 Quando o grupo chegar ao destino, leia: 

 

As estátuas todas são de seres humanos, preparados para o combate, espalhados pelo pátio. Todas estão 

portando armas variadas, em posturas de ataque. Um teste bem-sucedido de Visão (inclua bônus de Prontidão 

ou Visão Aguçada) revelará que uma delas, no centro do pátio, tem um tipo de vareta encaixada em uma das 

mãos.  

A cerca tem um conjunto maior de portões de madeira duplos, trancados pelo lado interno. Um esforço 

combinado de ST 28 é exigido. Há um método simples de calcular isso: tire a média aritmética da ST de todos 

os personagens envolvidos na tarefa. Em seguida, multiplique a média pela raiz quadrada do número de 

pessoas na tarefa. O resultado é a ST combinada de todos. Exemplo: três personagens estão tentando abrir o 

portão, cada um com ST 12, 9 e 14. A média aritmética é 11,6 (12+9+14 = 35/3). São 3 pessoas, tiramos a 

raiz quadrada, que é 1,73 e a multiplicamos por 11,6 = ST 20. Uma ST insuficiente para a empreitada. 

O Príncipe Richard ajudará sem pestanejar (ele tem ST 11). Se a ST combinada não for suficiente, os 

personagens podem usar as regras de Esforço Extra ou tomando impulso antes (Módulo Básico, pág. 89). 

Nesses casos, todos deveriam fazer testes de ST com redutores, inclusive adquirindo 1 ou 2 pontos de Fadiga 

no processo (ou pontos de vida, no caso de Falha Crítica). O mestre deve fazer as considerações necessárias 

para resolver a situação (mantendo a diversão sem quebrar o ritmo). 

Quando o grupo conseguir entrar, leia o seguinte: 

Os portões para a construção maior abrem, e há um homem vestindo um manto negro, com uma fina barba 

preta. “Richard”, ele diz, “vejo que você trouxe mais decorações para minha casa!” 

“Therigon!” – Richard responde – “Remova a maldição, e nós o pouparemos! Ou então você morrerá 

hoje!” 

Com isso, Therigon levanta suas mãos, e os oito currais abrem sozinhos, libertando os lobos. Ao mesmo 

tempo, cerca de uma dúzia de mortos vivos erguem-se do solo, em vários estágios de decomposição. 

Richard avança na direção de Therigon, brandindo sua espada. 

“Eu manterei Therigon ocupado! Quebrem o encanto! Quebrem a varinha!” 

 

A varinha a que Richard se refere é a Varinha das Eras, que está nas mãos de uma das estátuas, no centro do 

pátio em que estão. A varinha é muito frágil, e quebrará com qualquer imposição de força. Quebrá-la resultará 

no seguinte:  

Há uma clareira à frente que revela uma cerca de toras afiadas, 

em volta de três construções de madeira. Oito currais estão 

alinhados em volta da construção maior, cada um contendo um 

lobo faminto. A construção parece guardada por cinco estátuas, 

todas em diversas posições de luta.  

“Meu povo! Meu povo! Ah, agora Therigon vai pagar por isso!” 

Grita o Príncipe Richard. 



Subitamente, com um lampejo de luz azulada e o estrépito de um trovão, o encanto é quebrado. As estátuas 

retornam à forma normal – e encolhem para a mesma altura do Príncipe Richard (pouco mais que meio 

metro). Em questão de segundos, todo o pátio está cheio de um povo-sapo, similares ao Príncipe. Estão 

todos saltitando aqui e ali, prontos para travar combate contra as forças de Therigon. 

Com a ajuda extra, o grupo terá de enfrentar apenas dois esqueletos, dois zumbis e três lobos. Os lobos 

avançam sobre os PCs mais fortes; os zumbis atacarão quem estiver mais próximo. 

 

Esqueletos (4) 

ST 9, DX 15, IQ 8, HT 10. 

Vel. Básica: 7.25  Desloc.: 7. 

Esquiva: 7, Aparar: (Montante) 8. 

Perícias: Espadas de Lâmina Larga17 

Armas: Montante (1D corte, 1D perf.) 

Lobos (8) 

ST 8, DX 14, IQ 5, HT 12. 

Vel. Básica: 9, 25  Desloc.:  9. 

Esquiva: 7. 

DP 1, RD 1. 

Ataques: mordida 1D-2 corte, Alcance C. 

Zumbis (4) 

ST 11, DX 13, IQ 8, HT 15, 

Vel. Básica: 7, Desloc.: 7. 

Esquiva 7, Aparar 7 

Perícias: Espadas de Lâmina Larga 15. 

Armas: Montante 1D+2 corte, 1D+1 perf. 

 

Assim que metade das forças de Therigon forem derrotadas, Richard cairá. Seus amigos estarão muito 

ocupados com seus próprios opoentes, então ficará sob o encargo dos PCs derrotar Therigon. Ele terá gasto 

4 pontos de ST nas mágicas e terá perdido 3 pontos de vida neste momento, e suas estatísticas são assim: 

 



Therigon 

ST 9/5, DX 11, IQ 15, HT 10/7. 

Vel. Básica: 5.25, Desloc.:  5. 

Esquiva: 5, Aparar 8 (bastão) 

DP 2 (do bastão). 

Vantagens: Aptidão Mágica 2, Alfabetizado. 

Desvantagens: Intolerância: Todos, exceto animais, Sadismo. 

Períciass: Adestramento de animais 15, Bastão 12, Sobrevivência: florestas 14, Rastreamento 14, Alquimia 

14, Ocultismo 15, Jato Mágico 13. 

Perícias: Conversa com animais e mortos-vivos. 

Mágicas: Acalmar Animais 15, Persuasão 15, Percepção de Inimigos 15, Jato d’água 15, Moldar Água 15, 

Criar Água 15, Purificação de Água 15, Localizar Água 15. 

Equipmento: o bastão de Therigon contém a mágica Cajado, e provê DP 2 ao usuário. 

A Varinha das Eras tem 25 pontos de energia, e contém as mágicas: Zumbi, Carne para Pedra e Metamorfosear 

Outros (Humanos). Quebrar a Varinha anulará o feitiço sobre os companheiros de Richard, fazendo com que 

retornem ao estado normal. 

Se o grupo vasculhar a casa de Therigon, encontrarão $1.500 em moedas de ouro, além de seu grimório. 

Qualquer mágica que Therigon conheça está disponível para um mago aprender. Therigon também tem duas 

poções mágicas que ele mesmo criou, em um laboratório longe dali: um Elixir de Invulnerabilidade (Achilles) 

e um Elixir da Cura (Chiron). Antes da batalha, Therigon não terá tempo para usá-los, mas tentará fugir para 

sua casa se estiver perdendo a luta. 

Conclusão 

Richard será eternamente grato pela ajuda dos PCs, e os convidará a todos para uma comemoração em sua 

honra, no vilarejo de Belo-Charco. Não acontecerão encontros no caminho até lá, mas a estrada será tão 

misteriosa como antes. 

 

Como os jogadores já devem ter notado, todo o vilarejo é povoado por sapos humanoides, de cerca de 60 a 70 

cm de altura. Eles moram em imensas casas-cogumelos, com um vasto pântano cercando os arredores do 

vilarejo. O jantar consistirá em um vinho fino (feito de lírio fermentado), pão de mel e codorna assada. Depois 

do banquete, o grupo será convidado a ficar tanto quanto quiserem, como convidados da realeza. Os PCs 

podem retornar sempre que quiserem, e serão sempre bem-vindos em Belo-Charco (todos ganham a Reputação 

+5, mas apenas para os moradores do local). Porém, encontrar e visitar de novo a pequena cidade, pode vir a 

ser outra aventura... 

Recompense cada PC com 2 pontos de personagem pela aventura, mas 1 por interpretação excepcional.  

Fonte: http://www.sjgames.com/pyramid/sample.html?id=160 

Publicado na revista Pyramid #27, 1 de Setembro de 1997. 

Traduzido e editado pelo blog Covil GURPS: https://covilgurps.wordpress.com/ 

Para mais aventuras, personagens, criaturas etc., acesse o blog. 
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