
AS ARMADURAS MÍSTICAS DE ZAREP DON 

 

Há muito tempo, quando os homens eram jovens e criaturas mais velhas e hostis os atormentavam 

vindas da escuridão do tempo anterior, havia nesta  aldeia um homem sábio, que muito estudara 

sobre a natureza e todos os tipos de ofício. Ele também conversava com as estrelas  e os espíritos. E 

sabia ver no fundo da alma das plantas, dos homens e dos outros animais. Podia sonhar com os céus 

e o interior da terra. E  seus  sonhos eram de verdade. Era um mago. E seu nome era  Zarep Don. 

No entanto, todos os talentos de Zarep Don não o ajudaram a prever quando o dragão chegou. Aqui 

era uma cidade próspera naquele tempo, e não uma aldeia decadente. E a riqueza gerada pelo 

comércio, a beleza das raparigas, a fumaça  das chaminés e as  luzes  brilhantes atraía todo tipo de  

aventureiro para cá. 

De nada valeu nada disso quando a fera chegou, sobrevoando a cidade, cuspindo chamas,  

destruição, morte e caos. No entanto, em vez de destruir tudo o que viu e pegar o que lhe 

interessava entre as cinzas – pois a chama do dragão  destrói carne, madeira e palha, mas preserva o 

metal e a joia, que ele cobiça – o dragão postou-se no alto de uma colina, numa toca que ele mesmo 

escavou e de lá mandou um emissário. Um eremita montanhês que falou em seu nome. 

E o dragão cobrava, como preço por não destruir a cidade, uma fatia de todo o ouro e de toda a 

riqueza que o lugar gerasse, e uma certa quantidade de virgens que fossem mandadas até ele para 

saciar sua fome demoníaca de carne humana.  

Inicialmente, a guarda protetora da cidade tentou destruir o monstro. Apenas um deles voltou, vivo, 

mas cego pelas chamas da besta, dizendo que os outros desistissem. Alguns heróis, errantes  de  fora 

que acreditavam que a coragem pura e cega faria diferença, não tiveram sucesso também. 

Após muito deliberar, o conselho da cidade acabou por concluir que, sendo impossível enfrentar o 

monstro, as perdas de abandonar o lugar seriam grandes. Além de uma travessia  difícil, citadinos 

em fuga pela estrada eram um alvo ainda mais fácil para um ser alado cuspidor de fogo. Portanto, 

acataram os desejos do dragão e começaram a  enviar o que pedia. 

A cidade, pouco tempo depois, empobreceu. O dragão era voraz no que pedia. E as famílias com 

filhas  virgens começaram a fugir aos poucos, assim que  foi estabelecida uma macabra  loteria que 

escolhia quais  as próximas  donzelas a serem sacrificadas ao monstro. As tentativas de  fuga 

começaram a ser impedidas,  resultando em conflitos violentos, morte, e aprisionamento de moças 

inocentes cujo destino era a garganta do monstro. 

Zarep Don, então, decidiu que era hora de agir. Com o auxílio do ferreiro local, criou três armaduras 

que encheu de encantamentos e poder, e as entregou a três jovens: dois moços aos quais estava 

incumbida a tarefa de transportar a carga  de ouro, prata e joias para o dragão e à própria donzela 

que estava destinada ao sacrifício. E disse que, vestidos nelas, enfrentassem a besta, pois nada 

tinham a temer. 

Após a subida da colina nos arredores  da cidade, acompanhados por uma procissão de 

lamentadores e religiosos que tentavam colocar um significado nobre naquela condenação, a tarde 

fez-se noite. E por algum tempo reinou o silêncio. 

Mais tarde, na cidade, mesmo como céu límpido e estrelado, foram vistas luzes de raios e de 

chamas na colina, e ruídos de trovões e tremores de terras. Pela manhã, os três  jovens que haviam 

partido retornavam, entre eles  a donzela,  e traziam ferimentos no corpo, mas também estavam 

cobertos  pelo sangue  do dragão e traziam pedaços de sua carcaça. A cabeça, uma asa e a ponta da 

cauda. 

A cidade celebrou seu retorno e a morte da besta. E um banquete foi realizado em sua homenagem. 

Na mesma noite, os notáveis se reuniam na praça, e os comuns ao redor. E foi permitido, após o 

longo discurso do prefeito, que os heróis proferissem algumas palavras. Um dos dois homens então 

falou: 

- Esta cidade que agora nos homenageia é uma cidade de avarentos. Calcularam que seria mais 

barato pagar impostos ao dragão que contratar guerreiros de renome e habilidade para matá-lo. E, 

assim, empobreceram. 

O outro deles completou: 



-  Esta  cidade  é uma cidade de hipócritas. Nos homenageia a coragem e a luta da mesma forma que 

homenageava a passividade e o sacrifício, mas  apenas em nome do interesse. E assim, perderam 

sua moral. 

E a donzela,  então, falou: 

- Esta cidade é uma cidade de covardes. Onde os velhos enviaram os jovens para a morte e os pais 

entregam as próprias filhas para o apetite de um monstro. Tudo isso para preservarem a própria 

vida. E assim se condenaram à morte. 

Então ela ergueu as mãos e um raio fulminou o prefeito. Ao mesmo tempo, chamas evocadas pelo 

primeiro dos jovens consumiam o chefe da guilda dos mercadores e, num beijo feroz, o terceiro 

envenenava mortalmente o sacerdote.  

Munidos dos poderes das armaduras, os três campeões se tornaram algozes dos cidadãos que 

haviam defendido. Não mataram todos, pois não tinham como perseguir a todos que batiam em 

retirada, mas ninguém que permaneceu em seu caminho sobreviveu. E, enquanto, matavam, 

repetiam os nomes de suas vítimas, e os erros de cada um deles, os pecados secretos e os crimes que 

pelos quais não haviam sido punidos. Mesmo pequenas falhas eram punidas com a morte. 

Zarep Don, porém, não se intimidou. Não viera para a  festa, mas ao saber o que acontecera, triste, 

mas não especialmente surpreso, se aproximou dos três. 

- É dito que o poder corrompe, e talvez corrompa mais facilmente os bons do que os maus, pois 

aqueles podem sempre justificar o que fazem com a maldade do outro. Isso acaba aqui. 

E, com um gesto, fez desaparecerem as  armaduras. E em seguida ele próprio desapareceu e nunca 

mais foi visto por aqui. 

Nus e envergonhados, não sabe o que aconteceu com os três justiceiros. Alguns dizem que foram 

mortos pelos sobreviventes da cidade, outros que fugiram para uma vida errante. Mas é dito que, a 

partir de então, a cidade  decaiu, chegando a esse estado de ser apenas uma sombra do passado. 

Tudo isso aconteceu há mais de cem anos. A colina onde o dragão instalou sua cova ainda é aquela. 

E a toca ainda está lá. Por quê, tu me perguntas, ninguém foi apanhar seu tesouro? Dizem que é lá 

que o mago mora agora. E as três armaduras guardam a entrada, habitadas por espíritos sem corpo, 

cuja voz proclama, antes de matar, cada erro, pequeno ou grande, que quem tenta adentrar o covil 

tenha cometido. 

 

As Armaduras Místicas  de Zarep Don foram criadas  para serem usadas  em  jogos  de fantasia 

medieval como um item mágico de grande poder, mas  que carrega consigo também uma espécie de 

maldição. Alguns poderes  descritos abaixo são opcionais, outros teriam que ser regulados de 

acordo com o nível de poder do grupo e seus inimigos, mas  em nenhum caso são itens comuns, 

pois foram criados  especialmente para destruir um dragão poderoso. 

Cada armadura tem a forma de uma armadura de placas de alta qualidade, mas pesa apenas 25kg. 

Além disso, é encantada para conferir DP +2 e RD+3 à proteção normal, resultando em DP 6 e RD 

10. Ela regenera os próprios estragos à razão de 1 HP a cada meia hora e não perde seus 

encantamentos apenas por ser danificada, a não ser que seja destruída  completamente. Ela se 

adapta magicamente ao tamanho e forma de seu usuário – embora nunca mude  o peso total – cobre  

completamente o corpo, com exceção da viseira (-10 para atingir) e das brechas entre uma peça e  

outra (-8 para atingir). Cada armadura tem uma forma ligeiramente diferente e um desenho 

diferente no peito, além de poderes particulares. Os feitiços com os quais a armadura é encantada 

podem ser utilizados por qualquer um que a use, mesmo no caso em que poderiam, pelas regras 

normais, serem utilizados apenas por magos. 

 

O Fogo  dos Titãs – O nome desta armadura faz homenagem a Prometeu, que roubou o fogo do 

conhecimento para os  homens, e é considerado o patrono de muitas artes e da magia. Ela tem poder 

sobre esse elemento, representado por uma chama ou bola de fogo na placa peitoral. 

 

Confere ao usuário um bônus de +2 sobre sua ST, além de torná-lo imune ao calor, queimaduras e 

fogo comum e conferir um extra de 5 ptos de  RD contra chamas de origem mágica. Também possui 



uma gema de 20 ptos de energia, mas que só pode ser usada para energizar os feitiços Criar Fogo, 

Moldar Fogo, Arma Flamejante, Jato de Fogo, Bola de Fogo e Bola de Fogo Explosiva, todos com 

NH 20. 

 

O Raio dos Céus – O nome dessa armadura homenageia a justiça divina e a punição que vem como 

um relâmpago, representado no seu peitoral. Ela também tem poderes relacionados. 

 

Confere ao usuário um bônus de +1 sobre sua ST e +1 sobre sua DX. Além disso, possui uma gema 

de  energia de 30 ptos que podem ser usados para evocar os feitiços Vôo, Relâmpago, Clarão e Luz 

Constante – essa última é necessariamente evocada numa das  peças da armadura. Todos estes 

feitiços tem NH 20. Ela também não sofre da vulnerabilidade padrão das  armaduras  metálicas 

contra ataques elétricos. 

 

O Veneno da Aranha – o animal é 

simbolizado no peito, e os poderes 

dessa armadura são mais  sombrios que 

as demais. 

 

Confere ao usuário um bônus de +2 

sobre a sua DX. Além disso, possui uma 

gema de energia de 25 ptos que podem 

ser usados para energizar os seguintes 

feitiços, todos com NH 20: Andar nas 

Paredes, Serralheiro, Sono e Toque 

Mortal – este último requer um beijo no 

momento do contato – além disso, ela é 

munida de  pequenas lâminas  se  

projetando do dorso das  manoplas que 

funcionam como facas  (GDP – 1 perf, 

Bal -3 corte), mas não podem ser 

tomadas do adversário e nunca são 

derrubadas numa luta, além da opção de 

usar a perícia Briga ou DX em vez de 

Faca para atacar. 

 

A Maldição 

 

 Não se sabe se por uma falha no processo criativo, pela personalidade dos  próprios matadores dos 

dragões, ou uma maldição do dragão moribundo, o usuário de uma das armaduras de Zarep Don 

ganha a desvantagem Fanatismo: Justiceiro, e passa a ser possuído por uma sede angelical de punir 

os praticantes do mal. O conceito do que é maldade pode variar um pouco de cultura para cultura, 

mas no caso dos usuários das  armaduras, ele está menos ligado ao desrespeito por leis, dogmas e 

tabus e mais com qualquer atitude que vise o mal alheio em benefício próprio, mesmo que 

disfarçada de cumprimento das leis e pretensas boas intenções. Os usuários das armaduras 

simplesmente odeiam hipocrisia e é dito que possuem uma aptidão natural para detectá-la. Apesar 

de ser um ladrão, Robin Hood teria pouca chance de ser atacado por um deles, pois seus propósitos 

são altruístas, ao passo que um cobrador de impostos que “está fazendo apenas seu trabalho” e não 

transgride a lei, sendo protegido pela autoridade local e levando uma vida suntuosa ao custo da 

miséria dos que espreme, provavelmente seria uma vítima. Dependendo da ética dos Pcs ou do 

estilo de jogo, a maldição das armaduras será encarada como uma espécie de missão divina. Mas 

cumpre lembrar que ela não dá nenhuma imunidade contra as próprias falhas morais do 

personagem, e pode gerar um comportamento altamente contraditório fazendo do personagem um 



punidor dos  mesmos erros que pratica. Explorar esse conflito moral pode vir a ser parte importante 

de uma história e confrontar um inimigo NPC que esteja  de posse de uma das  armaduras com a 

própria hipocrisia pode desde enfurecê-lo até levá-lo a uma crise que signifique sua  derrota. 

 

Boatos: 

 

Zarep Don e o dragão eram a mesma criatura,  enviados  por um poder superior para testar as 

virtudes  do povo da cidade. 

 

As armaduras já tiveram várias usuários ao longo do tempo. E elas são uma espécie de teste. Com 

que propósito ou como é possível ser bem-sucedido ninguém sabe. Mas acredita-se que ninguém 

tenha conseguido. Qual o prêmio, se existe algum, também não se sabe. Alguns cogitam a 

imortalidade. Outros, a posse permanente  das  armaduras. 

 

Zarep Don distribui as armaduras e as toma conforme um critério próprio a aventureiros errantes  há 

pelo menos cem anos. 

 

Zarep Don morreu no confronto com os três justiceiros, mas eles foram amaldiçoados a permanecer 

nas armaduras após sua morte física. Eles são os três espíritos sem corpo que habitam seu interior. 

 

Para possuir uma das  armaduras é necessário matar seu antigo possuidor. 

 

As armaduras  conferem também aos usuários a vantagem Empatia e os feitiços  Aura, Percepção de 

Emoção, Percepção da  Veracidade e Compulsão Para a Verdade, todos com NH 20.  

 

 

Luiz Hasse  


