
 

À Procura da Lira 

Escrito por Kurt Brown 

Arte de ArtToday e John Green, cores de Jeremy Zauder 

“À Procura da Lira” é uma aventura situada em pleno Império Romano, para um grupo de 2 a 6 personagens 

de 100 pontos cada. Recomenda-se o uso do suplemento GURPS Império Romano como referência. 

Prelúdio 

O ano é 50 D.C. e o Imperador Claudius está sentado em seu trono no Império Romano. Em certo dia, no 

início de Junho, os PCs estão caminhando para prestar respeito ao seu Patrono, Gaius Quintillus, um Senador 

parlamentar membro do Partido Conservador. Martialus saúda seus clientes na vez deles, gastando alguns 

momentos conversando para resolver suas necessidades. Ele parece um pouco mais distante que o normal 

nesta manhã, mas evita quaisquer perguntas como é próprio de sua distração. Assim que os personagens estão 

saindo, são interpelados por um dos servos de Martialus, que lhes diz que o Senador gostaria de conversar em 

particular. Ele solicita que o grupo retorne por volta das 11 da manhã, para o almoço. 

A Audiência 

Quando os personagens retornam, são escoltados ao átrio da casa de Martialus, onde o Senador os aguarda. 

Há servos atentos, oferecendo-lhes assentos em bancos de pedra, com uma pequena lagoa ao redor, servindo, 

em seguida, queijo e azeitonas. Os personagens e o Senador travam um breve e agradável bate-papo durante 

o almoço, que dura cerca de 30 minutos. Assim que terminam os servos enchem seus cálices de vinho e 

removem a louça, deixando o grupo para discutir assuntos mais urgentes. 

Martialus inicia: 

"Como devem saber, nós estamos tendo um problema recentemente com piratas saqueando villas 

ao longo da costa sul, um problema que eu assegurei que o exército está resolvendo. Infelizmente, 

seus esforços foram tardios em uma instância em particular. Recebi uma mensagem alertando 

que os piratas saquearam minha própria villa perto de Brundisium há cerca de duas semanas. Os 

bandidos levaram boa parte de minhas posses pessoais, e infelizmente muitos de meus servos mais 

confiáveis sacrificaram-se defendendo a villa. 

"A perda da maior parte da minha propriedade não é um grande empecilho. Aparentemente, os 

piratas roubaram meu busto de Cícero, algumas de minhas tapeçarias persas, e alguns itens de 

menor valor. Mas eles roubaram um objeto do qual não posso me desfazer. Uma lira, muito 

valiosa por suas pedras preciosas e ser folheada a ouro, o que significa muito mais à minha 

família do que dez vezes seu valor para outros homens. 

"Esta lira vem sendo passada adiante em minha família, há cinco gerações. Uma herança que 

não pode ser perdida. Minha maior vontade é que ela repouse, um dia, sobre as mãos de meu 

filho Tullius, e não decore o covil de um ladrão vulgar. Eu rogo para que vocês, meus fiéis 

associados, assumam a tarefa de recuperar a lira e devolvê-la em segurança para mim. Sua 

assistência será grandemente recompensada, e vocês não precisarão se preocupar por seus 

negócios e familiares. Assumirei que ambos não sofram penalidades por conta de meus 

infortúnios pessoais. Vocês fariam isso por mim?” 



Assim que os personagens concordarem em prestar auxílio ao seu Patrono, ele proverá cada com um 1.000 

sestércios para que comprem quaisquer equipamentos ou suprimentos de que precisem. Ele também oferece 

um transporte marítimo para sua villa na costa próxima à Brundisium e uma carta para seu encarregado, um 

servente chamado Calamis. Martialus escoltará o grupo até às cercanias de Roma, pedindo que lhe enviem 

mensagens do andamento da missão, regularmente, por meio dos mensageiros. 

A Villa 

Após uma viagem de uma semana, sem eventos, os aventureiros chegam à propriedade de Martialus na costa 

sudeste da Itália. A propriedade está localizada em um excelente campo de trigo, a fonte da fortuna familiar 

de Martialus. Assim que a carroça chega dentro do sítio da villa principal, um grupo de servos armados 

apressa-se para junto do grupo. Um homem idoso, bronzeado pelos muitos anos de trabalho abaixo do sol do 

Mediterrâneo, aproxima-se e diz ser Calamis, o encarregado de Martialus. Depois que os personagens se 

apresentam e dão a Calamis a carta de seu mestre, ele se desculpa pelo tratamento rude, explicando que todos 

andam tensos desde a invasão. Os servos acompanham os aventureiros à villa localizada em uma colina acima 

da parte sul do Mar Adriático. 

Em duas semanas de trabalho, os servos conseguiram fazer reparos à maioria dos danos na villa de Martialus. 

Durante sua estadia dentro dos muros da villa, os PCs perceberão (com um sucesso em testes de Visão) que 

não há sinais de danos por fogo em um dos maiores armazéns na parte central, mas, além disso, tudo parece 

em ordem. Calamis ordena os equitadores que cuidem dos cavalos e carroças, e conduz o grupo à domus 

principal, um casarão branco de dois andares no cume da colina. 

Ao entrar, os personagens conhecem o triclinium principal da casa, onde um banquete de queijo, pão, azeitonas 

e carne de carneiro está sendo servido. Enquanto o grupo desfruta da refeição, Calamis explica o que aconteceu 

na noite do ataque: 

"Foi bem tarde, depois da meia-noite, quando os piratas atacaram. Não sei como eles 

conseguiram entrar aqui sem que ninguém os tenha visto, mas acho que os anos de paz nos deixou 

complacentes. Os servos que estavam de guarda foram mortos em seus postos e o portão principal 

foi aberto antes que qualquer um do lado de dentro soubesse o que estava acontecendo. 

"Ainda não sabemos exatamente quantos piratas eram, mas devem ter sido por volta de 20 ou 

mais, a julgar pelo volume de coisas que conseguiram roubar. Eles eram muito furtivos. Alguns 

conseguiram entrar na domus principal antes que o alarme fosse soado. Nós reunimos as armas 

que pudemos e conseguimos expulsá-los da villa, em direção à praia onde sua embarcação havia 

sido preparada para zarpar.  

"Tivemos muitas baixas. Cinco de nossos melhores lavradores morreram, e muitos outros ficaram 

seriamente feridos. Nós conseguimos ferir muitos deles, porém, e matamos dois antes que 

fugissem. Infelizmente, não foi o bastante.” 

Calamis dará aos personagens uma lista dos objetos faltando e que foram presumidamente roubados da villa. 

Ele mostrará a eles os corpos em decomposição dos piratas abatidos, vestidos em túnicas de couro e botas, em 

estacas na praia como uma advertência aos futuros piratas que venham a aparecer. Calamis também presenteia 

o grupo com as armas que estão usando, que são claramente de estilo grego. Enquanto os PCs continuam sua 

investigação com Calamis e os outros servos, alguns fatos interessantes vêm à tona: 

• Calamis está convicto de que reconhece o sotaque dos piratas. Eles estavam falando grego com um 

sotaque indicando que eram de Epiro, através do Mar Adriático a partir de Brundisium. Sua gramática 

era muito precisa, quase acadêmica em oposição ao diálogo rude dos típicos marujos. 

• Enquanto os piratas roubavam alguns dos objetos mais valiosos da villa, eles também foram 

estranhamente seletivos em suas escolhas. O pesado busto de Cícero, as pesadas tapeçarias persas, a 

lira, e outros objetos foram levados enquanto que outros itens menores e mais valiosos foram deixados 

para trás. 



• A tática do ataque parece indicar que os piratas não eram amadores desorganizados. Furtividade não é 

uma tática comum dos piratas, especialmente quando estão lidando com uma villa isolada como a de 

Martialus. Os saqueadores estavam equipados com arpéus e cordas para escalar os muros, e 

aparentemente, fizeram isso em diversas localidades ao longo do perímetro. 

• Quando os saqueadores recuaram, foi simultaneamente e com o mínimo de desorganização. 

Personagens com um histórico militar perceberão que isso foi claramente uma retirada, não uma fuga 

ou debandada. 

• A embarcação parecia ser de arquitetura militar, embora que, nesta parte do Mediterrâneo, não é raro 

que naus civis sejam construídas em um estilo militar. 

Calamis oferece a hospitalidade da Villa aos PCs, para que possam ponderar as informações obtidas e planejar 

as próximas ações. 

Informação para o GM 

O Senator Gaius Quintillus Martialus está 

tecendo uma trama complexa para desonrar e 

eventualmente substituir o governador de 

Epiro pelo seu próprio filho. O governador de 

Epiro, Lucius Cornelius Pulcher, não é um dos 

melhores exemplos da sensibilidade romana. 

Além dos pesados impostos cobrados à sua 

província e tomando para si boa parte da 

renda, há rumores que seus agentes vêm 

visitando as casas de nobres locais para 

“tomar emprestadas” suas obras de arte mais 

finas, de modo a ampliar sua coleção pessoal. 

Ele vem mantendo seu governo por conta de 

suas conexões com a família do Imperador, mas é de conhecimento geral que, se não fosse por isso, ele estaria 

diante da corte, respondendo a processos de corrupção e extorsão. Martialus decidiu, anos atrás, que esta 

situação precisava ser remediada, e quem melhor para assumir o posto do que seu próprio filho? 

Durante os dois últimos anos, Martialus vem lançando mão de agentes provocadores, encorajando os cidadãos 

mais desiludidos de Epiro a saquear povoados romanos ao longo da costa oriental da Itália. À medida que a 

pirataria aumentava a preocupação, especialmente entre os fazendeiros da região, ao mesmo tempo atrairia a 

atenção do Senado ou do Imperador. Martialus esperava que os saques em sua própria villa e a perda de uma 

herança familiar muito estimada o ajudaria a comover os brios de seus colegas senadores o bastante para 

pressionar a destituição do Governador Pulcher. 

Os saqueadores, mercenários contratados das fileiras de marinheiros aposentados, foram enviados para a 

propriedade de Martialus com o objetivo de capturar a lira e transportá-la para Epiro. Assim que chegassem 

lá, os mercenários deveriam garantir que a lira fosse encontrada nas mãos do Governador Pulcher, ou como 

um presente, ou como pagamento de tributos. Martialus espera que os PCs descobrirão a lira em posse de 

Pulcher, dessa forma “provando” que os saqueadores são oriundos de sua província e fazendo com que ele 

caia sob uma investigação de corrupção. 

Assim que os PCs chegarem a Epiro e derem início à investigação, eles atraem a atenção dos agentes de 

Martialus, que os guiarão sutilmente até o governador em Nicopolis. Quando chegarem ao palácio do 

governador, serão saudados com uma certa falta de entusiasmo. Pulcher sabe que Martialus não é amigo, e vê 

os personagens com suspeita. Ele explicitamente hostil com os PCs, pois sabe que seu governo está atraindo 

atenção não desejada, e não quer piorar as coisas. 

Pulcher convida os PCs para o jantar, um banquete suntuoso com pratos extravagantes, entretenimento, e 

dúzias de convidados. O destaque da noite é uma seleção de canções... executadas pelo anfitrião em sua 

recentemente adquirida lira. 



Quando confrontado sobre a lira, Pulcher insiste que ele a recebeu como um presente de um de seus súditos, 

e veementemente nega qualquer conhecimento sobre como ela foi adquirida. Pulcher sabe que chegar a Roma 

a informação de que está em posse da lira de Martialus, ele certamente será convocado para ir à julgamento 

por seus outros excessos. Ele tentará convencer os PCs para investigar melhor, em uma tentativa de revelar a 

duplicidade de Martialus, e com entusiasmo, oferecerá sua assistência na empreitada. Se os PCs insistirem em 

retornar a Roma com a lira, Pulcher pode decidir matá-los usando seus agentes, para proteger sua posição em 

Epiro. 

Se os PCs decidirem que há informação o bastante para garantir uma investigação da trama de Martialus, eles 

se tornarão o alvo de seus agentes locais e dos marujos mercenários que saquearam a villa. Se sobreviverem, 

Pulcher se oferecerá para acompanhá-los até Roma, para apresentar seu caso diante do Senado. Martialus fará 

o que puder para evitar que isso aconteça, ao ponto de persegui-los pelo Mar Adriático e através do interior 

da Itália. Ele sabe que sua carreira e possivelmente sua vida, estão sob alto risco. 

Assim que os PCs chegarem e apresentarem o caso diante do Senado, o escândalo político será memorável. 

As carreiras de Pulcher e Martialus estarão ambas em risco, e as promessas de audiências humilhantes e 

empolgantes vão atrair multidões de plebeus e nobres curiosos. 

Posto que seu testemunho é vital para Pulcher e Martialus, os PCs serão pegos em meio a um esforço, de 

ambos os lados, para ganhar sua lealdade. Martialus irá tocar no senso de lealdade dos PCs ao seu Patrono e 

sua indignação moral, em face do administração de Pulcher em Epiro. Pulcher, por sua vez, irá apelar ao 

ultraje dos aventureiros pelo desprezo de Martialus à vida romana e pela sua duplicidade por enviá-los em 

uma missão para incriminar um homem inocente. 

Martialus pode perder mais do que Pulcher. Enquanto as ações de Pulcher são consideradas desagradáveis, 

não é um comportamento incomum no Império. A atenção que será aplicada sobre ele como resultado da 

investigação lhe custará o cargo, mas este é um preço que está disposto a pagar a troco de expor os maiores 

crimes de Martialus. 

Martialus, dependendo da qualidade das evidências apresentadas contra ele, pode esperar ser destituído de 

suas terras e títulos. Na melhor das hipóteses, ele será exilado de Roma. Seu encorajamento em ataques de 

piratas em território romano é traição e poderia levar à sua execução. Se ficar claro que o caso está tomando 

um rumo irrevogavelmente ruim, ele escolherá cometer suicídio a encarar humilhação pública. 

As ações dos PCs e seus testemunhos durante as audiências suscitarão certa notoriedade em Roma. 

Dependendo de que lado seus testemunhos favoreceram, eles podem ser apoiados pelos partidários do 

Imperador, por conservadores trabalhando secretamente pelo retorno dos dias da República, ou por outros 

nobres que acham muito úteis pessoas com as habilidades dos PCs. Eles poderiam, também, tornar-se alvos 

da vingança do filho de Martialus e de seus asseclas, ou dos agentes de Pulcher, ou de ambos, dependendo 

dos desenlaces do julgamento. 

 

Fonte: revista Pyramid, 29 de Setembro de 2000. 
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