
O resgate de Mjolnir 

 

Aventura para personagens com 100 pontos e 20 em desvantagens. 



Premissa: Ano 201 d.c; os elfos negros sequestraram Mjolnir, embaixador dos anões de 

Bogomil em Surnalis; tudo o que se sabe é que a coisa teria sido organizada por um 

grupo de  de clérigos negros, templários do vício e arqueiros negros de baixa patente em 

Austral. O método empregado, o terrorismo, é incomum por parte dos elfos negros, isso 

deixou os anões hesitantes.  

1 ano após o cerco de Ática numa tentativa de golpe de Estado por parte de Vladimir 

Capa-preta contra o rei Kalak II, uma crise econômica afeta os elfos negros e os anões.  

Os elfos negros utilizam prata na maioria dos seus rituais, usam a prata como metal de 

cunhagem das suas moedas e, também, a utilizam como joias e adereços de vestimentas 

de seu mercado interno. Entretanto, a extração de prata na porção boreal da cordilheira 

maldita, feita pelos anões, principal parceiro comercial dos elfos negros no que tange a 

metais, enfrentou uma severa redução. 

A escassez deste metal levou a economia de Bogomil a uma queda de produtividade, e a 

de Austral a uma forte depressão. Impactados pela crise, os elfos negros culparam os 

anões pela crise, acusaram-nos de estar retendo o metal para subir o preço (controle de 

estoque); eles por sua vez, alegam que a extração de prata caiu pois há menos prata na 

região e não há minas novas com prata. 

O conselho dos anciãos negros se juntou e declararia guerra aos anões não fosse por um 

pequeno porém, a intervenção de X, maior clérigo do mundo conhecido. O mestre da 

Assembléia Universal dos Fiéis do Vício pediu ao conselho que ele se reunisse com os 

clérigos do vício algumas vezes para escolher um rei, e só depois declarar guerra. O 

argumento era de que um momento de conflito exige um poder unificador e um símbolo 

aglutinador, com unidade de vontade e razão. Para X, uma república era por demais 

impessoal e institucional para realmente unir uma raça. 

Foi determinado que haveria 6 reuniões da AUFVc e do conselho para avaliar os 

melhores nomes e escolher um deles como rei. Contudo, fora das armações palacianas, a 

crise agravava, e os setores mais radicais da AUFVc e da armada dos elfos negros 

decidiram tomar iniciativa por conta própria. Então, um grupo de 4 indivíduos, dois 

templários do vício, um arqueiro negro e um clérigo negro entraram em Surnalis, 

encontraram o embaixador anão Mjolnir, e o sequestraram. 

O sequestro, exigindo 20 toneladas de prata, motivou uma declaração de guerra por 

parte dos anões. A declaração de guerra e a ação do baixo clero da armada pegou os 

elfos negros de supresa, e tão imediatamente, escolheram o rei em apenas 2 das 6 

sessões e responderam com uma declaração de guerra e uma ofensiva relâmpago. 

Snir, o segundo ancião negro mais velho foi coroado como rei, porém sem 

unanimidade, e ele liderou a ofensiva relâmpago que pegou os anões de surpresa 

cercando a cidade de Bogomil nas montanhas. O tratado antropo-élfico envolve os 

anões e os halflings além dos humanos e elfos, e ele exige dos humanos e elfos apoio 

militar em crises. Assim, o rei dos anões pediu ajuda aos humanos, contudo a crise 



recente de Ática e a crise econômica da qual o reinado recém saiu levou a Gerúsia a 

questionar uma ajuda militar extensiva aos anões. 

Assim, a Gerúsia orientou Kalak II a cumprir com os três acordos de forma entre fraca e 

moderada, os três acordos são: A missão histórica da humanidade de proteger os anões 

dada pela própria Virtude, o tratado antropo-élfico de defesa mútua, e a obrigação de 

oferecer solução para um crime internacional ocorrido em solo humano, Surnalis. Kalak 

II, para evitar gastos militares com expedições, preferiu terceirizar a missão para 

aventureiros de confiança, para isso, enviou um mensageiro a procura dos combatentes 

que enfrentaram a crise mais recente contra Vladimir Capa-preta. 

Capítulo 1 

No Pub de Pderlos, maior centro cultural de Ática e um dos mais vivos locais de 

bardaria em todo o mundo conhecido, as informações e boatos correm rápido. Os PJ’s 

passavam por ele, onde costuma-se vender utensílios de cozinha, mantimentos, comida 

e bebida. Lá vocês ouvem uma conversa entre um homem e um outro homem de 

aparência élfica, contudo bem pouco sinuosa. 

- Então Surunian, ouvi uma história horrível esses dias. – Diz o humano. 

- Pois diga, amigo! Minhas pontudas orelhas o ouvem! – Respondeu Surunian. 

- Você é apenas um meio-elfo, suas orelhas nem tão pontudas são! – Respondeu ele – 

Contudo, sabes já da crise que está abalando os reinos dos anões e daqueles malditos 

elfos negros? – Perguntou o humano. 

- Estás a me gozar, Sirius! Sim, estou a par de tudo. – Disse Surunian – Soube do rapto 

do embaixador Mjolnir. – Completou. 

Entre uma golada e outra de cerveja e música barda, Sirius volta a falar. 

- Ouvi dizer que foram 4 indivíduos, dois templários do vício! – Disse ele. 

- Que ousados! – Confirmou Surunian. Nisto o assunto da conversa mudou, e eles 

passaram a falar sobre a música. 

(Os PJ’s podem se aproximar e abordá-los, atente-se aos testes de reação previstos 

no MB p.205). 

Reação Boa: Eles o darão um “bem-vindo a conversa”, serão simpáticos e lhe darão 

duas informações. 

1- Que quem sabe mais sobre isso é um elfo do bairro do sol poente em Ática, ele é 

um templário da Virtude e se chama Sirir-Monir. 

2- Que o rei está montando uma espécie de missão de resgate. 

Reação neutra: Eles o responderão com naturalidade, porém com desinteresse e darão 

apenas uma informação.  



1- Que há um elfo no bairro do sol poente em Ática em que há um elfo chamado Sirir-

Monir que sabe mais sobre o assunto. 

Reação ruim: Eles o chamarão de mal educado por invadir uma conversa para a qual 

não foram convidados e irão começar uma briga. (Se vencê-los, poderão tirar essas 

informações deles na porrada). 

Ao chegar ao bairro do sol poente, em Ática, vemos a sede dos Templários da Virtude e 

também uma praça com árvores verdes e outras, bordos, avermelhados. O sol trespassa 

algumas folhas dando um toque dourado-avermelhado a paisagem, contrastando com o 

verde da grama ao fim da rua. Há alguns transeuntes numa calçada e na outra (1d6+1 

em cada calçada) e um guarda na entrada da sede dos templários da virtude. (Se 

perguntarem ao guarda se Sirir-Monir se encontra, ele responderá que não. Que 

hoje é dia de folga do mesmo e que ele se encontra na casa dele depois da praça 

próximo ao muro no fim da rua – Os transeuntes, se perguntados, dirão o mesmo.). 

Ao chegarem, vocês percebem após atravessar o belo logradouro com muita vegetação, 

que a casa de Sirir-Monir é uma casa de tijolos vermelhos enconstada na muralha da 

cidade. O que fazem? 

Um elfo de cabelo espetado e curto, de aparência jovial abre a porta.  

- Olá, quem procura? – Pergunta ele. 

(PJ responde) 

- Eu sou Sirir-Monir. O que desejam? – Diz ele de maneira bem cortês. 

(PJ’s respondem) 

- Hummm... Entrem, então, poderei falar. Mas antes, aceitam um café? – Diz ele. 

(A interpretação é livre, e a informação que o PDM dará será a de que informantes 

dos templários da Virtude e da Imanência confirmaram a hipótese de que os elfos 

negros teriam levado o embaixador anão para a Cordilheira Maldita). 

Quando vocês iam se retirando da casa de Sirir-Monir, vocês percebem um cavalo 

branco com um soldado régio sobre ele parando. 

- É aqui que se encontra o senhor Sirir-Monir? – Diz o soldado. 

- Sim, sou eu. – Diz o elfo que os acompanhara até a porta. 

- Após coletar informações pela cidade, ouvi no Pub de Pderlos que PJ e Scarlett Red 

estariam aqui. – Disse o soldado. 

(PJ’s respondem) 

- Tenho uma carta régia para vocês. – Diz o soldado entregando-a enquanto vira o 

cavalo marchando. 



Enquanto vocês liam, o soldado se retirou a galope. A carta diz: 

“A Gerúsia – o grande conselho dos anciãos – convoca os mui honrosos cavalheiros 

para uma reunião na sessão solene como o rei Kalak II agendada para esta noite. O 

senhor Sirir-Monir está também convidado como representante de Wellas VI, soberano 

de todos os elfos, firmado na Aliança Antropo-Élfica”. 

Capítulo 2 

Chegando ao esplendoroso palácio no centro de Ática, a figura sóbria de Kalak II se 

ergue no meio da multidão de cabelos brancos que compõem a Gerúsia. Á sua esquerda 

estão também os principais nobres do reinado. 

As cornetas tocam quando vocês são anunciados. O rei se ergue e diz em voz alta. 

- Conclamo cortes gerais e extraordinárias da humanidade! – Diz ele. 

Todos boquiabertos ficam tentando entender. Côrtes gerais e extraordinárias são raras. 

- Como este é provavelmente o primeiro conflito bélico desde o cataclismo, e sobretudo, 

o primeiro envolvendo o Tratado de Protol e a Aliança Antropo-Élfica, conclamei as 

côrtes para decidir a melhor ação. – Um criado real serve a taça do rei com vinho, ele 

toma um gole e volta a falar: 

- O grande conselho dos anciãos e eu, decidimos enviar um pequeno grupo de 

aventureiros para a missão de auxiliar os anões nesta hora escura que se anuncia. 

Convoquei os nobres do reinado para que eles pudessem dar seu parecer, se aprovam ou 

não a medida. – Ao dizer isso tomou novo gole de vinho e disse: - Os que aprovam 

ergam a mão. – Finalizou. 

Imediatamente todas as mãos dos nobres se ergueram. 

- Assim sendo, apresento-os os nossos encarregados.  

Neste exato momento a atenção de todos voltou-se a vocês (PJ’s). 

- Vossa bravura recente levou-me a escolhê-los para a dura missão de encontrar Mjolnir. 

Ele estava aos nossos cuidados por confiança dos anões, e foi sequestrado em nossa 

casa. Temos a responsabilidade de resgatá-lo com vida. Entrei em contato com Wellas 

VI, o soberano dos elfos, e ele recomendou o senhor Sirir-Monir, o único elfo em Ática 

a serviço dos Templários da Virtude, e vocês representarão a Aliança Antropo-Élfica 

nesta dura empreitada de busca e rastreamento, compreendem? 

(PJ’s respondem) 

- Vocês deverão ir a Surnalis investigar na embaixada, ver se há alguma pista do 

ocorrido e de onde podem tê-lo levado e qual caminho fizeram até este lugar. Para mais 

informações, peço que se dirijam ao Forte Pompeus, onde o general Alexir Thirn os 

dará maiores informações. 



(PJ’s respondem) 

- Se cumprirem essa missão com êxito, serão bem recompensados por mais este bom 

serviço pela humanidade. Dar-lhes-ei 3000 moedas mais um assento entre os nobres do 

reino. – Disse o rei. 

(PJ’s respondem) 

- De início, darei a cada um 200 moedas de adiantamento. Estão dispensados. – 

concluiu. 

[A viagem do Palácio até o Forte Pompeus fora dos limites de Ática custa a pé 1 

ponto de Fadiga, a cavalo não custa nada][Lembre os PJ’s de que podem comprar 

coisas antes de partir.] 

Ao chegar ao forte Pompeus, Alexir Thirn já estava a espera de vocês. 

- Bom revê-los. O rei deseja que vocês sigam até Surnalis. De lá deverão ir até Bogomil, 

os anões porteiros da cidade já estão a sua espera e os elfos negros que a rodeiam ainda 

não cortaram o suprimento de comida. Só estão aguardando ordens de seu novo rei. Lá 

obterão uma estalagem gratuita para sua estadia e um jantar. De contrapartida pedirão a 

vocês para vistoriar as condições do exército posicionado intra-muros. 

(PJ responde) 

- Vou oferecer a vocês 1 poção restaura forças (+4 Fdg) do nosso estoque, a viagem é 

perigosa e longa. Não tomem muito pois ela é supercalórica e pode fazê-los engordar se 

tomarem além do necessário. Isso é tudo, pessoal! Boa sorte e boa viagem! – Disse ele 

despedindo-se. 

[A viagem até Surnalis a pé dura 2 dias, a cavalo 1. O custo de Fadiga para 2 dias é 

8 pontos de fadiga, para 1 dia é 4.] (OBS: Sono recupera apenas metade da fadiga 

+1, então serão obrigados a comer algo ou tomar a poção que Thirn os deu.) 

[Acresça-se 1 ponto de fadiga extra para cada nível de peso acima do nível 0] 

 

Capítulo 3 

O caminho mais curto para Surnalis contorna a cidade de Ática, passar pela cidade 

demorará 4 horas mais para chegar lá (1 ponto de fadiga extra). 

a) Entre Ática e a ponte sobre o rio Kalak, há um pequeno vilarejo chamado 

Prantera. Nele há um mercado de equipamentos de investigação (Lupa 30 M$ e 

Pó de arroz para achar digitais 12 M$ (Concedem ambos, bônus temporário de 

Visão aguçada). Tem ainda uma taverna e um restaurante. A comida no 

primeiro custa 2 M$ e recupera 1 ponto de fadiga; a comida no segundo custa 



10 M$ e recupera 2 pontos de fadiga – Um professor de Magia está na cidade, 

ele cobra 200 M$ para ensinar magias de cura)  

[Nesta vila, um resultado 1, 2, 3 significa que você percebeu um grupo de ladrões 

fazendo arrastão na feira; 4, 5, 6 significa que nada aconteceu]. 

Quando a noite cai, vocês percebem que a pequena vila praticamente “morre”, não 

existe vida noturna no lugar. Todos vão para as suas casas dormir e aproveitar suas 

famílias. Apenas uma pousada mantém algum movimento. (Passar a noite na 

estalagem custa 45 M$). 

Ao sair de Prantera, há ainda um longo caminho. No horizonte, a ponte sobre o rio 

Kalak se ergue. O rio Kalak é bem grande. Antigamente havia negócios de barqueiros 

na região, mas desde que Kalak I construiu a ponte o negócio dos mesmos faliu. O 

único serviço a barco que restou foi a pesca. Os pescadores parecem assustados, 

entretanto nãos e desviam de seus afazeres. (Se o PJ decidir perguntar a algum deles 

a razão do espanto, eles provavelmente desconversarão, são de uma região muito 

pacata e desconfiada, não confiam em forasteiros [-4 em testes de reação, podendo 

inclusive ficar irritados], contudo se o personagem obtiver sucesso, falarão do 

estranho homicídio na ponte.); 

No alto da ponte há uma espécie de cabine de pedágio destruída. Há marcas de garras e 

sangue seco. A gaveta de dinheiro foi arrancada e um corpo humano em decomposição 

e incompleto está caído atrás da cadeira. O que quer que o atacou, o atacou a no 

máximo 4 dias, e era bem forte. 

CSI: Com um teste de técnicas judiciais, investigação ou criminologia, os PJ’s poderão 

encontrar marcas de dente de Ogro nas costas da vítima e pegadas de ogro indo em 

direção da cidade de Surnalis. Caso contrário, um teste de DX-5 revelará o mesmo 

conteúdo. 

Ao seguir adiante vocês percebem a noite caindo, a lua quebrada já cintila em seus 

fragmentos no céu noturno. Sirir-Monir recomenda acampar e dormir a sombra de uma 

árvore no caminho para se proteger do orvalho e evitar assim, um resfriado. 

[Quando se deitarem, o ogro e um orc aparecerão, eles estão roubando pela região 

para levar dinheiro e riquezas para Protol – É comum que estas bestas semi-

racionais façam isso, contudo é estranho fazerem tão longe de casa] 

Ao amanhecer, continuamos a caminhar em direção a Surnalis. É bem cedo e relva 

ainda está molhada pelo orvalho. Quando o sol fica a posição de 9 horas, nos deparamos 

com a entrada de Surnalis do alto de um morro, pode-se vê-la ao longe, uns 2 

quilômetros, uma bela e modesta cidade humana. Vegetação composta por pradarias, 

mas ao sul dela é possível ver a enorme cordilheira de montanhas que ela têm à 

retaguarda. 

 



Capítulo 4 

Nos portões da cidade, percebe-se que eles se encontram abertos e os guardas do portão 

distraídos, o lugar parece bastante pacífico, excessivamente até, mas tão pacífico que 

chega a levantar suspeitas. 

Vizinhos conversando sorridentes, vendedores simpáticos, crianças brincando nas ruas, 

vez ou outra um velho e uma velha jogando damas em alguma praça. Nem parece que 

um embaixador foi sequestrado. – Os PJ’s podem vagar livremente pela cidade. 

(OBS: Se os PJ’s decidirem perguntar quaisquer coisas aos moradores, além dos 

modificadores naturais de cada personagem, acresça um -1 nos testes de reação, 

pois o assunto envergonha os moradores, que julgam Surnalis a cidade mais 

amável e simpática de todo o reinado – Entretanto, eles apontarão onde fica a casa 

do embaixador anão.) 

(OBS2: Na cidade há loja de armas, mantimentos, equipamentos médicos, loja de 

mágicos e poções de cura.) 

Chegando a casa do embaixador, tudo que se percebe é uma porta arrombada, janelas 

quebradas e comida podre na mesa, provavelmente estragada desde o dia do crime. 

Ninguém entrou ou saiu da casa desde o dia, e a mesma está guardada por um soldado 

régio a espera de vocês. (O PJ pode conversar com ele, mas ele sabe o mesmo que 

vocês.) 

CSI – (Tecnicas Judiciais +1, Criminologia ou PER-3) Com um teste bem sucedido 

nas perícias previamente citadas, o PJ poderá detectar: 

a) Uma tira de pele de Orc na ponta de um garfo – vestígio de que o embaixador 

resistiu e lutou. 

b) Há presença de magia na porta arrombada, o PJ com atenção sente os pelos do 

braço arrepiarem quando se passa ali. 

c) Pegadas sobem uma escada para o terraço, as marcas são de barro. 

No terraço, as pegadas seguem até um peitoral e desaparecem no ar sobre um córrego 

como se os invasores tivessem entrado pela porta da frente e saído voando. Há sinais de 

garras grandes arranhando o peitoral do andar superior. (Um teste relacionado a 

zoologia ou ecologia, ou IQ-5 revelará serem garras de Mantícora). – Com isso 

percebe-se que pelo menos um dos invasores possui proficiência em magia de ataque.  

Qual o parecer dos PJ’s? O que eles pretendem fazer? Ao fim das investigações terão 

gasto 3 de Fdg pelo trabalho e 1 pela fome. 

(Sugira a eles pernoitar em Surnalis, há um restaurante cobrando 10 M$ e pratos 

que recuperam +2 Fdg, além do sono e seus benefício, a pousada local cobra 10 

M$) 



Após as devidas investigações na cidade, ao amanhecer, um soldado régio vindo a 

cavalo de Ática os encontra com uma correspondência do Rei. 

“Amigos, 

Prevejo que a esta altura já estão em Surnalis. Gostaria que me respondessem por meio 

desta carta, a qual anexei uma folha em branco para texto, que me relatassem em 

primeira mão o que perceberam na cena do crime.  

Com minhas melhores saudações, aguardo ansiosamente vossas respostas, 

Sua alteza real e soberano de toda a humanidade, Kalak II”. 

Ao responder a carta, o cavaleiro diz: “Os guardas de Bogomil estão de sobreaviso de 

vossa chegada, boa sorte e boa viagem!” A seguir, se retira a trote para seu caminho de 

volta. (Se PJ não passou nas lojas, lembre-os de passar antes de seguir viagem) 

Capítulo 5 

A viagem de Surnalis para Bogomil é extremamente cansativa e desafiadora, primeiro 

pela distância entre as cidades, que é um pouco maior que entre Ática e Surnalis. 

Segundo porque o reino anão, não tendo a estrutura do humano, oferece menor controle 

sobre suas fronteiras, o que torna bem mais arriscada a viagem. Terceiro, porque é uma 

subida terrível de montanhas, a altitude dificulta a respiração e o sol a pino sobre um 

monte de pedras castiga tanto quanto frio de altitude. O terreno pedregoso e íngreme 

aumenta o cansaço e exige mais dos viajantes. Neste momentos, os PJ’s já estão na 

região da cordilheira maldita, mas na zona habitável, longe dos monstros terríveis de 

sua porção mais setentrional. 

Há dois caminhos para chegar a Bogomil, um pela parte mais montanhosa e mais 

desgastante, mas mais rápida; e uma pela parte também montanhosa, mas mais baixa, 

porém mais longa que é pela Baía da Imanência. (Optar pela baía da Imanência, 

estenda a viagem em 1 dia e tire um ponto de fadiga do custo.) 

(A pé, pela parte mais montanhosa, a viagem de Surnalis até Bogomil dura três 

dias, de cavalo 1 dia e meio. O custo em fadiga para a empreitada de é de 13 pontos 

a pé, 7 pontos a cavalo pelos dias, e mais 1 pelas condições de clima e relevo). 

[Acresça-se 1 ponto de fadiga extra para cada nível de peso acima do nível 0] 

(OBS: Existe no ermo, algumas cavernas e minas abandonadas que podem servir 

de abrigo para o pernoite, embora sejam assustadoras e tão perigosas quanto o 

exterior. Entretanto, elas protegem do frio intenso da região. Já mais adiante, pelo 

segundo dia, vocês devem chegar a Izimil, um pequeno vilarejo anão, onde poderão 

se hospedar.) 

Hipótese 1 – Parte mais montanhosa – Subindo as montanhas da região, vocês 

percebem o sol a pino logo pelas 10 horas; percebem pelo avermelhar dos rostos que o 

sol está forte, embora os ventos gélidos escondam. No cume das montanhas ao redor 



existe neve tão branca quanto as ralas nuvens do céu. Quanto mais caminham e sobem, 

mais sentem o ar ficar difícil de se respirar. (Peça teste de HT, uma falha impõe um 

redutor de 1 ao PJ em testes e combates posteriores devido a altitude, repita o teste 

para cada duas ações do mesmo). 

Andando e andando mais e mais, o vento cada vez mais forte impõem a todos um som 

de uivado ensurdecedor, muito alto. Mas com dificuldade vocês percebem um som, 

parece um choro de uma pessoa, um gemido. Vem de um vão entre duas pedras à 

esquerda. – O que fazem? 

Ao se aproximar (se se aproximar), vocês percebem uma estaca enfiada na terra feita 

com o tronco de uma árvore, a mesma tem 2 metros de altura, é bem espessa tendo 65 

centímetros de raio. O choro vem dali. Amarrado com cordas grossas no poste há uma 

menina, aparentemente humana, com pelo menos 12 anos de idade. Ela chora e grita por 

socorro, mas o vento forte e barulhento faz o som desesperado parecer um murmúrio. – 

O que fazem? 

Ao ir ajuda-la, percebem que o barulho aumenta, além do vento parece que há alguma 

queda d’água por perto, e se olharem bem, percebem que há um pequeno rio quebrando 

pelas pedras das montanhas vindo do derretimento dos cumes cheios de neve dos picos 

da região. ((Faça teste de PER -4 para todos pelo barulho)) 

Se passarem, percebem que de repente, de algumas pequenas cavernas surgem 2 

arqueiros e atrás de vocês saído detrás das pedras ermas, 1 d6+1 de ladrões. A menina 

para de gritar e começa a rir de vocês. É uma bilada, cino! 

Se falharem, role 1d6+2 de dano perfurante (x2) em um dos PJ’s, recomenda-se o com 

mais PV’s. Surgem dois arqueiros das cavernas e 1d6+1 de ladrões. 

Após escapar (lembre-se de cobrar a fadiga), o crepúsculo começa a dar as caras no 

horizonte, o sol poente surge e o cansaço de um dia de jornada se confunde com o 

cansaço e o ar rarefeito do lugar, O sol dourado refletindo nos cumes alaranjados e 

brancos de neve é um alento, uma cena linda. Contudo, não disfarça os músculos que 

“rangem” de dor em frangalhos. Hora de pernoitar, há uma caverna na direita. 

(Role 1d6, 1, 2 ou 3 = 1 Goblin ataca o grupo; 4, 5, 6 = nada acontece). [Para o 

terceiro dia, modifique algumas coisas (como os ladrões, coloque um grupo de 

bárbaros da montanha, por exemplo), mas repita as descrições de ambiente do 

primeiro] 

Ao amanhecer, vocês percebem que o clima está fechado, pode vir chuva por aí. E a 

essa altura e temperatura trata-se de freezing rain, ou seja, cai água do céu, mas ao tocar 

o chão ou a pele, transforma-se em gelo.  

O chão ficará escorregadio e todos ficarão com movimentos limitados. (Contudo, de 

positivo há o fato de que o corpo de dos PJ’s já meio que se adaptou a altitude, e os 

redutores possíveis de atributos não existem mais.) 



A medida em que seguem a caminhada, percebem duas coisas, o clima cada vez mais 

feio, e um pequeno vilarejo surgindo como um pinta preta no horizonte pedregoso. 

[1, 2, 3 = Começa a freezing rain; 4, 5, 6 = Não chove, mas dá trovoada] 

[1, 2, 3 = Aparece 1 bárbaro da montanha e diz que vocês estão nas terras da aldeia 

dele, e quer brigar; 4, 5, 6 = ninguém aparece] 

Ao chegar a vila de Izimil, vê-se que as diminutas casas estão vazias, e as ruas cheias de 

mercadores de ferro e metais, lojas de armas, e que as minas da cidade estão abarrotadas 

de trabalhadores anões (recomende visitar as lojas). (Pernoite e restaurante 10 M$ 

cada, recupera 3 de FDG a comida). 

OBS: Após sair de Izimil, leia o roteiro do dia 1 com modificações, ao fim, ponha a 

vista da cidade de Bogomil no horizonte. 

Hipótese 2 – A Baía da Imanência. - Vocês percebem o sol a pino logo pelas 10 horas; 

percebem pelo avermelhar dos rostos que o sol está forte, embora os ventos gélidos 

escondam. No cume das montanhas ao redor existe neve tão branca quanto as ralas 

nuvens do céu. Contudo, os morros não são tão íngremes e a caminhada flui com 

tranquilidade. É possível ver do alto do morro uma enorme porção d’água a sudeste. É a 

famosa Baía da Imanência, onde o general Pompeus teria recebido das mãos da própria 

Imanência a lendária Tessa, ítem tão raro quanto cobiçado pelos aventureiros de todo o 

mundo. 

A caminhada prossegue marchosa até às 13 horas, neste momento os estômagos 

começam a roncar (-1 de fadiga), e ao longe, vocês percebem algumas fazendas e 

pessoas capinando. Andando um pouco mais, algo como uns 2 quilômetros, aparece de 

mais perto as referidas pessoas. São humanas, mas sisudas e bastante castigadas pelo 

frio. Lidam com terra e pedra num solo pouco fértil para plantar mirradas alfaces e 

cebolas. Um porcos magricelas e vacas não muito melhores sofrem frio e insolação num 

curral miserável. Entretanto, as pessoas capinam e apascentam os rebanhos com muita 

força de vontade. Há um pequeno templo, algo que parece-se com uma igrejinha de 

madeira no cume de um morro. Uma fila de crianças e adolescentes desce de lá 

acompanhada por um sacerdote. As mães das moças ao perceber a presença de vocês, 

forasteiros, puxam as filhas pelos braços e as põem para dentro de casa. Um homem 

olha para vocês desconfiado e aproxima-se 

- O que desejam aqui? (lembre os jogadores que estão com fome). 

(PJ responde) 

- Não queremos encrenqueiros aqui. Se quiserem comer e dormir, sigam adiante, a 1 dia 

daqui está Izimil, um vilarejo anão. Lá encontrarão comida e aposentos. Aqui ninguém 

gosta de forasteiros. – Diz ele com rosto austero. 

(PJ responde) 



- Somos os Santos e testemunhas da Imanência, aqui ainda estão nos limites de Surnalis, 

sigam para Izimil! Saiam daqui! – Diz uma moça ao longe desafiando a mãe, muito 

preocupada. 

[OBS: Se insistirem aparecerão dez homens com foices e machados para expulsá-

los. Convencer este PDM custará passar num teste de reação com redutor de 4, 

pode-se agregar os benefícios de vantagem neste teste – VON 10- Fichas tudo 10, 

esquiva 6, Briga 11 – Dano BAL -2 (foice) ou BAL (machado) x 1,5]. (OBS: Se 

oferecer para trabalhar no campo carpindo um lote concede bônus de 1 aos PJ’s 

no teste) 

Se passarem: Dormem e comem recuperando os PV’s e Fdg dentro do esperado 

(50%+1 Fdg e PV +1 Fdg pelos alimentos fracos) 

Seguindo adiante, (DIA 3) a caminhada pelos planaltos e mar de morros que circundam 

as altas colinas da região dão lugar a uma região mais pedregosa e alta, é o fim do 

trecho mais fácil, e adiante se ergue uma pequena vila anã: Izimil. Ao chegar a vila de 

Izimil, vê-se que as diminutas casas estão vazias, e as ruas cheias de mercadores de 

ferro e metais, lojas de armas, e que as minas da cidade estão abarrotadas de 

trabalhadores anões (recomende visitar as lojas). (Pernoite e restaurante 10 M$ 

cada, recupera 3 de FDG a comida). Essa caminhada consomiu 4 pontos de Fdg (a 

pé). 

Ao sair de Izimil, o céu nublado começa a converter-se em água de chuva (a 

caminhada exigirá mais esforço cobrando um ponto de Fdg imediatamente, 

permita aos PJ’s pegarem água se tiverem um cantil). Casebres de bárbaros são 

vistas ao longe, entretanto não parecem percebê-los. Qualquer descuido, contudo, pode 

gerar problemas visto que estes humanos desgarrados não aceitaram bem o processo 

civilizatório. 

[1, 2, 3 = Aparece 1 bárbaro da montanha e diz que vocês estão nas terras da aldeia 

dele, e quer brigar; 4, 5, 6 = ninguém aparece] 

A chuva passa, e com ela o dia, há adiante uma cabana abandonada que servirá para 

pernoite. (Dia 4 repita o dia 3, só que com Goblins ao invés de Bárbaro e com a 

chegada em Bogomil). 

BOGOMIL - Ao longe vocês avistam as muralhas de Bogomil, encravada na rocha, 

uma cidade tão bela quanto ameaçadora. À leste, vocês podem ver as inúmeras tropas 

do Tratado de Protol acampadas, aguardando sabe-se lá o quê para atacar a cidade 

sitiada. 

Capítulo 6 

A cidade é repleta de construções bem ornamentadas, bem acabadas, com finos detalhes 

estéticos que oscilam do gótico ao barroco de parte a parte. Os muros são feitos de 

enormes e retangulares tijolos vermelhos, coberto por musgos, trepadeiras e mediados 



por rejunte branco. Os guardas anões ao percebê-los, vendo que batem com a descrição 

recebida, levanta os portões e permite a entrada. 

Logo um fidalgo anão aparece para recebe-los. 

- Bom dia, nobres cavalheiros. É com muita alegria que vos recebo em Bogomil. – Diz 

ele. 

(PJ responde) 

- Precisamos de vossa ajuda na vistoria de nossas armadas, que a muito não entram em 

guerras, bem como os forneceremos em troca estadia e alimentação. Temos também as 

melhores armas de Mithril de todo o mundo, nas lojas poderão encontrar algumas boas 

armas. 

(Estadia aqui recupera 50% +1 em PV’s e Fadiga, bem como a alimentação pesada 

rende até 3 pontos de Fadiga gratuitamente). 

(PJ responde) 

- Eu sou Turunir, sigam-me para que eu os mostre nossa armada. – Diz ele apontando o 

caminho. – Para nossa infelicidade, ontem os elfos negros fecharam a entrada de 

alimentos e mercadorias.  Tem pouco mais de 24 horas, mas os efeitos já são notados. 

Nas montanhas a agricultura não é boa e importamos a maior parte dos nosso alimentos. 

Os mercados já tiveram baixa de estoque. Felizmente o tráfego de pessoas não foi 

proibido, mas a entrada de mercadores sim. – Complementou. – O frio mais intenso 

também tem provocado problemas, bem como um surto recente de febre de Troll. – 

Finalizou. 

Ele mostrou do alto de uma torre a posição do exército intra-muros, à leste. Separado 

pela muralha, do outro lado, o contingente do Tratado de Protol. 

(Peça teste de PER+1, pois a coisa é óbvia) – A primeira coisa que percebem, é que 

uma parte do exército deve ficar fora dos muros, e só uma parte intra-muros. Caso 

contrário, ficarão encurralados. Ter o muro atrás não é muito bom, mas expande-se a 

possibilidade de mobilização lateral. 

O anão Turunir ordena ao imediato que passe as ordens para o general Piligrir. O 

imediato, entretanto, antes de sair dá a notícia. 

- O rei Polomo III acabou de autorizar que se passe o 30% suprimento de alimento 

militar para o povo, para evitar a escassez da população. Os soldados terão de racionar. 

Isso começou ontem a noite. – Diz ele e se retira. 

Descendo, a noite já começa a se aproximar e luzes surgem ao longe no horizonte, são 

os acampamentos de Protol. 

Ao se aproximar das forças intra-muros, percebe-se que uma parte, 1/3 delas já começa 

a sair da cidade pelos portões conforme sugerido pelos PJ’s. Entretanto, o que se vê nem 



sempre é bom, alguns homens estão revoltados por 30% do suprimento estar sendo 

revertido para a população. 

(Role 1d6, e leia o resultado para cada um dos PJ’s, se saírem resultados iguais, 

eles passarão juntos pela situação). 

[1,2 – Vocês passam diante de uma cena terrível, um grupo de anões com fome 

avança na direção de um cavalo, defendido por seu dono, um comerciante local 

empunhando uma faca. São 3 contra 1. Flagrante desvantagem. O comerciante 

pretende dar a vida pelo animal se for necessário. O que vocês fazem? (ficha dos 

anões igual a de Sirius e Surunian) 

2, 3 – Um anão revoltado ataca amigos ao redor com uma massa. Os amigos estão 

feridos ou querem sacar já suas armas para mata-lo. O que vocês fazem? 

5, 6 – Na saída para os limites externos de Bogomil, numa tenda, um soldado anão 

geme. Os dedos de seu pé estão esverdeados e claramente necrosando. (Um teste de 

PER-4 permitirá uma diagnose - É a febre Troll, que além de temperaturas 

elevadas na derme, provoca perda de membros, a contaminação se dá por contato 

com trolls ou elementos de sua cultura, como cerveja troll. - Um teste de primeiros 

socorros básico aliviará a dor, mas não conterá a doença; caso se falhe na 

diagnose, o teste de primeiros socorros receberá redutor de 2. – Caso o PJ tenha 

uma poção de cura, apenas retardará a doença, a mesma só pdoe ser curada com 

um elixir específico.] 

Um anão, após isso tudo, aproxima-se temeroso. 

- Cavalheiros, vim em missão a pedido de Turunir. Os carteiros e mensageiros que se 

dirigiam ao reino foram interceptados, mortos ou simplesmente expulsos. Suas carroças 

saqueadas, portanto, estamos incomunicáveis. Estamos no aguardo de mensagens 

importantes para nosso rei Polomo III. Gostaríamos que vocês nos ajudassem numa 

missão. Um dos nossos melhores, o anão Stili, o terrível, irá acompanha-los 

furtivamente até o acampamento dos elfos negros. O objetivo é que recuperem pelo 

menos uma carroça com cartas, que podem conter mensagens importantes. É arriscado, 

mas pode salvar nosso reino. Feito isso, pagaremos a vocês 600 moedas. – Diz ele. 

 Invasão do acampamento 

Um anão atarracado, mas robusto, ruivo e com um enorme machado de guerra se 

aproxima.  

- Sou Stili, vim em suporte a esta missão. Como um foco de chama se aproximando na 

escuridão chamaria a atenção, eu que conheço bem o terreno serei de maior utilidade 

esta noite. (Ficha de Stili = Sirius e Surunian com Machado 16 e Escudo 16). 

(PJ responde) 



A noite é escura, a distância entre as muralhas de Bogomil e o acampamento é de 

quilômetros e meio escuridão a dentro. O frio é intenso, e tudo o que se vê são pequenos 

focos luminosos, fogueiras num planalto entre as montanhas. O terreno é pedregoso e 

difícil, mui acidentado, o que torna a caminhada nas trevas noturnas perigosa.  

(Custa 2 pontos de fadiga chegar ao local, 1 pela distância, 1 pelo frio e terreno 

difícil) 

A medida em que se aproximam, percebem que apesar das fogueiras, há pouco sinal de 

vida em meio ao arraial dos elfos negros. A 800 metros, é possível perceber que há 

pouca movimentação. 

500 metros revela que apenas 2 indivíduos estão de pé na região de aproximação. 

300 metros revela que os demais estão deitados, dormindo provavelmente. 

A 100 metros, Stili pede que sejam silenciosos – [Teste de Furtividade (sem 

redutores) ou DX-4 para obter sucesso em aproximação silenciosa]. 

Falha: Um dos homens indivíduos de pé, um orc, percebe um som estranho e caminha 

na direção. Ao vir na direção dos PJ’s, e ao percebê-lo, ele saca uma massa e diz em voz 

gutural e ameaçadora:  

- Invasores humanos, morrerão pela ousadia! 

O outro indivíduo, um elfo negro (Ficha de Sirius e Surunian Arco 16), ouvindo a voz 

do amigo, se aproxima em auxílio com seu arco-e-flecha. (Exceto se os PJ’s fizerem 

muito estardalhaço, o combate, ocorrendo a 100 metros, não acordará os demais 

militares). 

Sucesso: A aproximação permite que vocês passem por detrás da fogueira. A 

luminosidade ofusca o olhar dos dois vigilantes; um orc e um elfo negro. O arraial 

sonolento não os percebe.  

(Peça teste de PER-1 ou rastreamento +1). 

Falha: Os PJ’s não perceberão as marcas de roda no chão, e demorarão 1dx10 minutos 

até perceberem a carroça debaixo de um pano de saco numa ribanceira. Perceberão pelo 

acidental brilho da lua no metal cromado que prende uma das rodas. Nisto exija novo 

teste de Furtividade -1 ou DX-5 para se manterem silentes, em falha, um Goblin 

acordará e os verá indo ataca-los com gritinhos histéricos. O som estridente 

acordará um outro Goblin a esquerda deste, mas só eles. 

Sucesso: Imediatamente, vocês percebem marcas de roda no chão enlameado. Elas 

seguem até uma ribanceira. Aproximando-se alguns metros vocês veem uma ponta de 

metal cromado cintilar a luz da lua debaixo de um pano de saco. (Peça teste de ST para 

levar a carroça até a cidade de Bogomil terminando de descer a ribanceira; com 

ajuda de mais de um PDM, o teste é de ST+1). 



{OBS: O empurrar a carroça, acordará um Troll que dormia próximo a 

ribanceira, ele só os verá quando estiver a 150 metros dos demais, e será o único a 

acordar}. 

[A carroça pesa 50 kgs, empurrá-la até a cidade sozinho custará 9 pontos de 

fadiga, a 2 pessoas, 8 pontos de fadiga, a 3 pessoas, 6 pontos de fadiga] 

Quando se aproximam das muralhas percebem que 1/3 dos soldados já estão alojados 

fora dos muros de Bogomil conforme sugerido. Turunir os aguarda. 

- Agora vamos revirar estas cartas!  - Diz ele. – Descansem, o que vocês fizeram hoje 

foi de grande valia. – Diz ele muito agradecido. (recuperação padrão 50%+1 em 

fadiga para sono +2 para ração militar). 

Enquanto descansavam, os anões reviraram a carroça e acharam o que procuravam. 

Quando acordaram, Turunir tratou de ler a carta tão aguardada. 

- Bom dia cavalheiros. Eis aqui a carta que cabe entregar ao nosso rei. É uma mensagem 

do grande mestre da virtude, o grande Valentinus. – Diz ele. 

“Dirigida à sua majestade, o rei Polomo III. 

Polomo meu bom amigo, creio que em carta privada posso me referir amigavelmente a 

vós. Fato é que se as ações militares contra seu reino tardam, e são vagarosas, nãos e 

deve apenas a indecisão do novo rei dos elfos negros, mas também, a minha 

interferência. Por detrás disso está X, mestre do vício. E ele sabe que ordenar ou 

influenciar num agressão militar significa comprar guerra comigo, e eu fiz questão de 

deixar bem claro isso a ele. 

É verdade que ele é mais poderoso que eu, mas ele sabe que não sou um adversário a 

se subestimar. E que ninguém neste mundo pode mais que eu contra ele. 

Meus melhores cumprimentos a meu amigo e rei. 

Valentinus”. 

Capítulo 7 

  

Após o pernoite e missão em Bogomil, resta-nos o cumprimento de nossa missão. 

Encontrar Mjolnir. Devemos seguir para o sul, terra perigosa de monstros perigosos. A 

cordilheira maldita entra agora no seu setor hostil às raças nobres. Somente há aqui 

dragões, mantícoras, kobolds, entre outros seres decaídos. Os sequestradores ao 

trazerem Mjolnir para este lugar do mundo foram corajosos e estratégicos. Achá-los 

envolve muito risco. (A viagem até achar os sequestradores e o sequestrado durará 

3 dias, cada ponto no mapa da Dungeon é um ponto de pernoite, isso custará aos 

PJ’s 12 pontos de Fadiga a pé, 6 a cavalo) 



Capítulo 8 

 ? = Chupa-cabra, Goblin ou Zumbi (a escolha do mestre) 

Caverna de Briac 

Ao chegar próximo da zona central da área perigosa da cordilheira maldita, vocês 

avistam um enorme pico com uma porta esculpida em aço, numa caverna. Apenas um 

enorme portal de aço levando para dentro da caverna. Após uma longa busca pela 

região, muitos perigos, e com poucas esperanças de encontrar por fim o embaixador 

com vida, os PJ’s sentem que chegaram a região perigosa em que conseguem lutar no 

seu limite. Se o embaixador estiver mais ao sul, mais próximo a floresta queimada, isso 

significa que seus sequestradores eram mais poderosos do que se imagina e que nãos erá 

possível chegar lá com vida. Resta a caverna, vocês desejam entrar nela? 

Sim – Ao entrar vocês percebem que há sinais de pessoas ali recentemente. Pegadas 

recentes e uma tocha na entrada denunciam o uso recente do logradouro. Caminhando 

um pouco mais adiante, é audível também sons ao fundo da caverna. 



Uma luz fraca e oscilante pode ser vista ao longe. As vozes se tornam mais altas. O 

idioma é o comum, uma silhueta negra com um punhal faz gestos no ar enquanto recita 

palavras místicas com um grimório sobre um altar. No meio do altar, um ANÃO 

amarrado! 

Em número ainda não identificável, um grupo de indivíduos estão de joelhos e cabeça 

baixa em frente ao sacerdote. 

As palavras dizem: 

- Ó grande Briac! Em vossa casa! Em vossa caverna! Vos invocamos, ó grande dragão 

negro com cabeça áurea! Ó grande Briac! Venha e destrua as raças nobres, dizime-os! 

Um dos ajoelhados se ergue e complementa a ladainha: 

- Ó grande Briac, vossos servos oferceram-te uma guerra em sacrifício maior, e este 

anãoem sacrifício menor. O que exigistes para vossa ressurreição. 

(Peça teste de IQ-3 ou História +1 para saber quem é Briac – Se passar: As reais 

intenções dos sequestradores não era a prata, era apenas um pretexto, mas sim acordar 

um monstro quase mitológico adormecido numa caverna da cordilheira maldita. Briac, 

o dragão cabeça-de-ouro. Um dragão negro com uma carapaça dourada na cabeça, 

ele é mais poderoso que um dragão vermelho ancião, e dos dargões de Insular, o único 

racional (em Insular dragões são irracionais). Briac é um ser maligno e teria sido 

aprisionado por um grande mago branco a 1700 anos atrás, muito antes do cataclismo 

e da grande guerra. O ritual de ressurreição envolve dois sacrifícios, um grande e um 

pequeno. O pequeno é o sacrifício de um anão, Mjolnir. O grande é o sacrifício de 

muitas vidas, provocada pela guerra entre anões e elfos, eles sabiam que sequestrando 

Mjolnir, a guerra era inevitável. Se falhar, continue a leitura) 

O sacerdote segura o punhal com as duas mãos, ergue-o sobra a cabeça e diz: - Briac! 

Que estás enterrado sobre este monte, acorde! – O elfo negro sacerdote pretende acertar 

o anão no peito com ele. O que farão? 

(Luta com os sequestradores) 

Os 3 outros inimigos se posicionam na frente do Mago-Sacerdote enquanto ele começa 

a conjurar alguma magia contra os PJ’s. 

 

Epílogo 

Após sair da caverna, desgastados pela longa missão, um duro caminho de retorno os 

aguarda. Á retaguarda do altar existe uma passagem que dá para um caminho mais curto 

atrás da caverna de Briac. Ao sair, percebem que o dia já está no fim, e que devem achar 

um ponto de pernoite antes de retornar para Ática. Do ponto em que vocês estão é 

possível Baía da Imanência bem ao longe. 



Após uma caminhada mais extensa vocês se deparam com uma gruta onde é possível 

pernoitar. Entretanto um Kobold aparece. Ele já estava no lugar e tinha consigo um 

pouco de comida, estranhamente, fresca (+2 Fdg pelo prato de feijão com lentilhas e 

+2 pela cerveja de anão). 

Continuando a jornada de retorno, vocês vão (cobre a fadiga dos PJ’s) se aproximando 

de uma pequena vila anã próxima a Baía da Imanência chamada Septimus Primus. 

Lugar onde conseguem encontrar uma boa venda de alimentos, para o retorno. Após 

mais um pouco de caminhada, na saída de Septimus Primus, a cidade de Bogomil já 

pode ser avistada, fumaça também pode ser vista. Parte da cidade foi incendiada 

provavelmente. Embora não haja sinal de fogo a extensa nuvem de fumaça preta e 

cinzas que caíram pelas pedras muitos quilômetros longe (onde vocês estão), indicam 

que o conflito já havia começada de fato. 

Aproximando-se um pouco mais, vocês percebem que há muitos cadáveres de anões e 

orcs. Há cadáveres de alguns elfos negros arqueiros e trolls. A cidade sobreviveu, mas 

muito avariada.  

A chegada dos PJ’s anima a cidade, com Mjolnir vivo, o rei Kalak II cumpre sua missãi 

para com os anões, tirando de si a responsabilidade, contudo, isso não apaziguará os 

conflitos. Os elfos negros bateram em retirada por essa noite, mas deverão retornar em 

breve com mais reforços.  

O rei Polomo III pede a vocês que fiquem em Bogomil umas noites para pernoite e lhes 

dá a merecida recompensa, de 400 moedas. Contudo, mais que isso, pede que aguardem 

a cavalaria de Ática chegar para que sejam levados de volta ao reino humano sem o 

cansaço de fazer por si só, todo o caminho de retorno. Lá, conforme Kalak II os 

prometeu, receberão um assento entre os nobres e 3000 moedas. 

FIM 

3 pontos de experiência para quem finalizar a aventura. 

 

 

 

 

FICHA DE INIMIGOS 

Ladrões, Sirius, Surunian, Bárbaros da montanha 

ST 11 Vantagens Desvantagens 

DX 11 Rijeza (Nvl.1), Hipoalgia, 

Reflexos em combate 

Fanfarronice 

IQ 11 

HT 11 Perícias 

PV 11 Faca 12, Briga 11 



RD 1 Item: Faca GDP-1 x 2 

Block: 0; Aparar: 7; Esquiva: 6 

 

Orc 

ST 16 Vantagens Desvantagens 

DX 11 Rijeza (Nvl.2), Hipoalgia, 

Reflexos em combate, PV Extra 

(Nvl.8). 

Feio, Analfabeto. 

IQ 9 

HT 12 Perícias 

PV 20 Massa 15, Escudo 15, Briga 14 

RD 3 Item: Armadura de couro RD2/DP1, Massa BAL+1 

Block: 3; Aparar: 9; Esquiva: 9 

 

 

Ogro 

ST 25 

(2D+2/5D-

1) 

Vantagens Desvantagens 

DX 11 Primitivismo, Hábitos 

detestáveis, PV extra (Nvl. 

6), Rijeza (Nv.2), Reflexos 

em Combate (15) 

Preguiça [-10]; Incapaz de 

Aprender [-30]; IQ 7 

HT 12 

PV 18 

RD 4 Esq: 7 Block: 9, Aparar: 5 – Maça NH 14, Briga NH 14, 

Escudo NH 14, Armadura de couro RD 2/DP1 

Goblin 

ST 8 Vantagens Desvantagens 

DX 11 Rijeza (Nvl.1), Hipoalgia, 

Reflexos em combate, PV Extra 

(Nvl.2). 

Feio, Analfabeto. 

IQ 8 

HT 10 Perícias 

PV 12 Espada curta 14, Escudo 15, Briga 14 

RD 3 Item: Armadura de couro RD2/DP1, Espada curta BAL x1,5 

Block: 3; Aparar: 9; Esquiva: 9 



 

 

 

 

Troll 

ST 24 Vantagens Desvantagens 

DX 11 Rijeza (Nvl.2), Hipoalgia, 

Reflexos em combate, PV Extra 

(Nvl.6). 

Feio, Analfabeto. 

IQ 8 

HT 12 Perícias 

PV 18 Espada curta 14, Escudo 15, Briga 14 

RD 4 Item: Armadura de couro RD2/DP1, Espada curta BAL x1,5 

Block: 3; Aparar: 9; Esquiva: 9 

Mantícora 

ST 19 Vantagens Desvantagens 

DX 11 Rijeza (Nvl.2), Hipoalgia, 

Reflexos em combate, PV Extra 

(Nvl.5). 

Besta, Feio, Analfabeto. 

IQ 7 

HT 15 Perícias 

PV 20 Espinho 14, Carapaça 14 

RD 5 Item: Carapaça RD3/DP1, Espinho GDP x2 

Block: 8; Aparar:3; Esquiva: 8 

Tritão: Sir Bogus do Laguito de Sal 

ST 12 Vantagens Desvantagens 

DX 11 Rijeza (Nvl.1), Hipoalgia, 

Reflexos em combate, 

Fanfarronice. 

IQ 10 

HT 10 Perícias 

PV 10 Armas de haste 14, Carapaça 14, Jato d’água 14, arremesso mágico 14, 

Bola de gelo 15. 

RD 1 Item: Tridente GDP x2 

Block:3; Aparar: 8; Esquiva: 7 

Kobold 

ST 9 Vantagens Desvantagens 

DX 11 Hipoalgia, Reflexos em combate. Feio, Analfabeto. 

IQ 8 

HT 10 Perícias 

PV 10 Bastão 13 

RD 2 Item: Armadura de couro RD2/DP1, Estaca GDP x2 

Block: 3; Aparar:3; Esquiva: 7 



 

 

 

Dragão verde bebê. 

ST 15 Vantagens Desvantagens 

DX 10 Dragão; Rijeza (Nvl.2), Hipoalgia, 

Reflexos em combate, PV Extra 

(Nvl.2). Vôo (+1DA) 

Besta, Feio, Incapaz de aprender. 

IQ 4 

HT 13 Perícias 

PV 15 Briga, 14; Garras 14, Carapaça 14, Cuspir ácido pela boca 12 (2 vezes 

por dia). 

RD 3 Item: Carapaça RD1/DP1, Garras GDP x2, Mordida dano = 2d-1; 

Ácido = 1d +1 PV por rodada em falha de HT, ignora ½ da RD. 

Block: 9/10; Aparar:3/4; Esquiva: 7/8 

Temblopon – Orc Templário do Vício 

ST 17 Vantagens Desvantagens 

DX 11 Rijeza (Nvl.2), Hipoalgia, 

Reflexos em combate, PV Extra 

(Nvl.5). 

Besta, Feio, Analfabeto. 

IQ 8 

HT 13 Perícias 

PV 18 Machado 14, Escudo 14, Boxe 12 

RD 5 Item: Peitoral de madeira RD3/DP1, Machado BAL+1 x2 

Block: 9; Aparar:9; Esquiva: 9* Com boxe 

Spak – Humano -  Templário do Vício 

ST 13 Vantagens Desvantagens 

DX 11 Rijeza (Nvl.1), Hipoalgia, 

Reflexos em combate, PV Extra 

(Nvl.1). 

Sadismo 

IQ 10 

HT 10 Perícias 

PV 11 Espada longa 14, Escudo 14, Boxe 12 

RD 4 Item: Peitoral de madeira RD3/DP1, Espada BAL+2 x1,5 

Block: 9; Aparar:9; Esquiva: 9* Com boxe 



 

 

Mortellas – Elfo negro – Arqueiro negro 

ST 10 Vantagens Desvantagens 

DX 13 Rijeza (Nvl.1), Hipoalgia, 

Reflexos em combate, PV Extra 

(Nvl.1), Visão no escuro, Aptidão 

Mágica 1. 

Sadismo 

IQ 10 

HT 11 Perícias 

PV 12 Arco 14, Faca 14, Escudo 14, Boxe 12, Cura superficial 11. 

RD 4 Item: Peitoral de madeira RD3/DP1, Faca GDP-2 x2, Arco Curto 

GDP-1 x 2 (5 flechas) 

Block: 9; Aparar:9; Esquiva: 9* Com boxe 

Górdolas  – Elfo negro – Clérigo das Trevas 

ST 10 Vantagens Desvantagens 

DX 10 Reflexos em combate, PV Extra 

(Nvl.1), Visão no escuro, Aptidão 

Mágica 2. 

Sadismo 

IQ 13 

HT 11 Perícias 

PV 12 Bastão 14, Faca 12, Boxe 12. 

RD 4 Item: Roupa pesada RD1, Faca GDP-2 x2, Bastão BAL-2;  

Mágicas: Projétil de Pedra 15, Relâmpago 15 

Block: 3 Aparar: 8; Esquiva: 7* com boxe 


