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Esta aventura foi idealizada como

uma aventura introdutória ao

mundo de Eden Îth. Nela, vocês

conhecerá um pouco a região

norte e seus perigos, um pouco

sobre os Homens de Ingvild e as

tribos orcs que habitam a região.

A missão dos heróis será a de

salvar um vilarejo humano da

violência perpetrada por Ingvild e

os orcs.

Esperamos que voce se divirta

com esta avenura e consiga

sentir um pouquinho como é o

mundo de Eden Îth!
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Antes de começar a sua

aventura por Pedras Cinzas, é

importante se ater a alguns

detalhes, principalmente

àqueles que tratam sobre a

narrativa e interpretação.

Abaixo, mostraremos como

tratar e agir quando algum

símbolo surgir no texto. Além

disso, sempre lembrese da

regra de ouro: se as regras estão

atrapalhando, elimineas, mude

as, crie novas, seja criativo, mas

não deixe que elas tirem a sua

diversão!

Títulos

Em Eden Îth, alguns títulos são

diferentes. Nesta aventura será

apresentado o título de Hîr. Este

título se refere a um senhor

(nobre), soberano de um pedaço

de terra, que pode ou não estar

vinculado a um senhor maior.

Sän significa que a pessoa é um

senhor(a) de qualquer tipo.

Diálogo

Sempre que houver um diálogo

entre um NPC e os heróis, ele

será colocado em evidência,

dentro uma caixa de texto, com

texto em negrito e itálico. O

texto da aventura fará referência

ao diálogo como: Caixa de

Diálogo N:C (N= o número da

caixa de diálogo e C= o capítulo

onde se encontra). Estas caixas

de diálogo devem ser lidas em

voz alta para todos os jogadores

e se possível, faça um tom de

voz diferente, grave o texto e

edite o audio ou interprete o

NPC falando! Quanto mais

diferente e único o diálogo com o

NPC, mais empolgante para os

jogadores vai ser!

Descrição

Em determinados momentos, a

aventura irá descrever uma

localidade, seja uma sala, um

vilarejo, uma pessoa e etc.

Nestes casos, a descrição estará

em itálico no corpo do texto

entre aspas. A descrição é

importante para que os

jogaodres possam imaginar

como é o local e o que se

encontra nele.

Mapa

Quando houver menção a

mapas na aventura, será usada

Informações Gerais
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a mesma estrutura de referência

do Diálogo: Mapa N:C.

Tabelas

Em algumas partes, será

necessário a utilização de

tabelas, que serão apresentadas

como Tabela: N:C. Estas tabelas

contêm informações para o

mestre apenas.

Livros

Para jogar esta aventura, será

necessário o Livro Básico do Old

Dragon. Ele pode ser adquirido

gratuitamente, em formato PDF,

no site:

http://redboxeditora.com.br/od/
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Pedras Cinzas é um importante

vilarejo do norte situado a

100km da cidade anã de

Vugkuldor. Possui uma posição

estratégica pois localizase no

encontro do Mar Dançante e do

Mar da Tempestades, na foz do

Rio Kuvikx.

Esta posição estratégica rendeu

ao vilarejo o status de um

importante entreposto comercial

para os navios que navegam do

leste para o norte e viceversa.

Vugkuldor utilizase do porto de

Pedras Cinzas para escoar suas

mercadorias, além de recebelas

por lá também.

Por conta de sua posição e do

seu puljante comércio, toda

primavera guerreiros de Ingvild

marcham em direção a Pedras

Cinzas na esperança de saqueá

la, porém, todo ano a cidade

contrata mercenários para

reforçar suas defesas e resiste

aos ataques. Este ano, o novo

líder dos homens de Ingvild,

Tryggvi, cruzou o mar mais

cedo, conseguiu interceptar os

mercenários antes que eles

pudessem chegar a Pedras

Cinzas e os destruiu, deixando o

vilarejo sem os esperados

reforços. Além disso, Tryggvi

tomou o porto de Pedras Cinzas,

impedindo que pudessem pedir

ajuda ou receber ajuda pelo

mar. Também atacou as

fazendas e as aldeias que faziam

parte de Pedras Cinzas,

bloquearam o caminho principal

para Pedras Cinzas, atacando as

caravanas, matando e

escravizando os seus ocupantes

e roubando as suas

mercadorias.

Tryggvi montou seu

acampamento dentro do bosque

de Lamiran, em uma antiga

ruína Main. O bosque também é

lar do clã orc Gamash, liderados

por Gulrn, o preto. Tryggvi sabe

que sozinho não conseguirá

entrar em Pedras Cinzas, mas

com Gulrn, talvez eles tenham

uma chance.

Gulrn viu nesta aliança a

oportunidade de recuperar a

Espada de Sharog, uma relíquia

do seu povo construída a mais

de 200 anos para subjugar os

povos da superfície. Ela foi

tomada dos Gamash cerca de

100 anos atrás, quando Pedras

Cenário
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Cinzas foi fundada. Um grupo

de cavaleiros, pertencentes a

uma ordem da Congregação,

foram enviados para eliminar os

monstros da região e defender o

novo assentamento até que ele

pudesse se defender sozinho.

Durante um ataque dos

cavaleiros contra o covil dos

Gamash, a espada foi levada

como prêmio. Hoje, a espada

fica guardada na cripta dos

Cavaleiros de Tardoik, antigo

líder dos cavaleiros e co

fundador de Pedras Cinzas.

A região de Pedras Cinzas

Pedras Cinzas é o maior vilarejo

da região, com cerca de 300

habitantes. Fazem parte de

Pedras Cinzas outras

localidades, pequenos vilarejos,

habitados por fazendeiros que se

arriscam fora da proteção de

Pedras Cinzas para ganhar mais

dinheiro. Estes vilarejos não

possuem mais de 15 habitantes,

mas fornecem boa parte do

alimento e da renda de Pedras

Cinzas. Fazem parte da região:

Porto, Passagem das Flores,

Fazenda Pés Pequenos, Vila da

Colina, Fazenda da Róa e a

Passagem da Truta. Esta

localidades serão melhor

apresentadas ao longo da

aventura.

Informações sobre Pedras Cinzas

• Apesar de ser um vilarejo

humano, possui anões

(principalmente das colinas) e

uma comunidade halfling em

Vila da Colina, que trabalham

na Fazenda Pé Pequeno;

• A sua economia é baseada na

criação de animais, pesca e

exploração de madeira do

bosque de Lamiran, porém, a

principal receita vêm da

utilização do porto pelos

comerciantes, principalmente os

de Vugkuldor;

• Parte da produção,

principalmente de madeira, é

vendida em Vugkuldor ou para

comerciantes que chegam de

barco, tanto pelo rio quanto pelo

mar;

• Possui um pequeno porto na

costa, cerca de 600m de

distância;

• Fica a 2 dias de caminha de

Vugkuldor e 1 dia de viagem a

barco.
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Ganchos para a aventura

Abaixo, algumas ideias de como

fazer os heróis chegarem até o

local da aventura:

• Um emissário de Hîr Fromund,

chamado Rimme, contrata os

heróis para ajudar a defender

Pedras Cinzas;

• Um comerciante os contrata

para protegerem sua caravana

que esta partindo de Vugkuldor

para Pedras Cinzas. No

caminho, os heróis encontram

Rimme, um emissário de Pedras

Cinzas que os contrata;

• Os heróis ouvem que Pedras

Cinzas esta contratando

mercenários para defender o

vilarejo contra os homens de

Ingvild e partem para o vilarejo.

Estes são apenas alguns

ganchos, mas sintase livre para

usar ou não estes ganchos,

criando os suas próprias

maneiras de atrair os heróis à

Pedras Cinzas.

A recompensa que Rimmer esta

autorizado a negociar, é de

100pp para cada um no grupo,

mais o que saquearem dos

inimigos.

Chegada em Pedras Cinzas

"Após 3 dias de viagem por

estradas improvisadas, já que a

estrada principal estava cheia de

guerreiros de Ingvild e Orcs, é

possível ver ao longe Pedras

Cinzas, um cinturão de pedras

cor de chumbo se ergue do

campo e abraça a vila. Já de

longe é possível ver que o local

sofreu um ataque. Fumaças

sobem ao céu de dentro dos

muros de madeira da vila e

muitas das casas e fazendas que

ficavam do lado de fora ainda

ardem em chamas. Conforme se

aproximam, vocês notam corpos

no chão e corvos se alimentando

de suas carnes putrefadas.

Muitos deles são de mulheres e

idosos de Pedras Cinzas, com

marcas de golpes de machado e

espadas, alguns com marcas de

flechas. Alguns corpos são

diferentes, altos, fortes, loiros

com cabelos compridos e barba,

são os guerreiros de Ingvild que

morreram no local. Já próximos

do portão, notam um grupo de

camponeses que amontoam

1. Pedras Cinzas
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alguns orcs mortos em uma pira,

que já esta acesa. Outros

camponeses reparam o muro de

madeira da cidade, enquanto

outros procuram por

sobreviventes. A milicia local

monta guarda na amurada,

observando vocês entrarem pelos

portões. Dentro da vila, podem

ver algumas casas destruídas

pelo fogo, um acólito que realiza

uma cerimônia junto ao templo

da cidade. Muitos feridos podem

ser vistos pelo local, encostados

aonde podem, pessoas correndo

e gritando pelo local tentam

ajudalos. Ao chegar na praça do

comércio, dois guardas, sujos da

fumaça e sangue seco se

aproximam de vocês..."

Caso os heróis tenham chegado

a Pedras Cinzas por meio do

emissário, o mesmo apresentará

o grupo aos guardas como os

mercenários que ele contratou

para ajudar o vilarejo. Os

guardas pedirão então, que o

grupo se apresente o mais breve

possível diante do Hîr.

Após a conversa, Rimmer se

despedirá e viajará para fora

novamente, procurando outros

grupos que possam ajudar

Pedras Cinzas.

Caso tenham chegado por meios

próprios, os guardas

perguntaram quem são e o que

querem em Pedras Cinzas e

depois das apresentações eles

pedirão que o grupo vá até o Hîr.

As áreas listadas abaixo estão

ilustradas no mapa de Pedras

Cinzas, Mapa 1:1.

1 ) Torre da Guarda

Esta velha torre é uma das

únicas construções feitas de

pedras. Construída a mais de 80

anos, ela ainda se mantém em

pé e é uma das principais

defesas da cidade. Em seu topo,

os guardas conseguem ver

aproximações muito antes delas

chegarem a Pedras Cinzas.Uma

bandeira com o brasão de

Pedras Cinzas flamula no topo

da torre, além de uma velha

balestra que servia como defesa

contra trolls,e que hoje serve

mais para intimidar os inimigos

do que para atacalos. No último

andar, os besteiros da guarda

possuem visão e proteção

suficiente para realizar os seus

ataques em segurança.
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A torre da guarda também

abriga a prisão, que fica no

subsolo e para onde todos os

criminosos vão antes do

magistrado julgar o caso (neste

momento, apenas um halfling

chamado Heribald, preso por

brigar bebado na taverna, esta

na prisão). O

estoque de

armas também

fica na torre,

além do

dormitório

para o guardas

regulares e o

escritório do

Capitão

Wilsige,

comandante

da guarda de

Pedras Cinzas.

Caso os heróis

venham até a

torre a procura do Capitão, ele

os receberá de imadiato. Wilsige

pode ser definido com um em

exemplar militar, foi cavaleiro da

Ordem do Norte. Um grupo de

militares baseados em Forte

Miramar, mas que vagam o

norte protegendo as pessoas de

qualquer mal. Ele serviu a

Ordem por 20 anos e há 5 anos

esta "aposentado" como

comandante da guarda em

Pedras Cinzas. Wilsige tem uma

estatura normal para um

humano, cabelos e barba

grisalhos e bem aparados,

aparenta possuir cerca de 40

anos e possui um bom porte

fisico, possui

fala firme e

mansa, como

um experiente

militar.

Sempre esta

com sua

armadura e

uma espada

longa,

lembrança de

quando era

um cavaleiro

(ver a ficha do

Capitão Wilsige

nos apêndices). Na conversa

com os heróis sobre os ataques

a Pedras Cinzas, Wilsige dará as

seguintes informações:

• O vilarejo foi atacado no final

do dia anterior e os combates

entraram madrugada adentro.

Alguns orcs e guerreiros de

Ingvild conseguiram escalar a

Brasão de Pedras Cinzas
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muralha e botar fogo em

algumas casas. Alguns

morreram e outros fugiram;

• Seus batedores descobriram

que os guerreiros de Ingvild são

liderados por um homens

chamado Tryggvi e que estão

acampados dentro das reuínas

de Lamiran. Os batedores

mantém vigilância no local, mas

desde o ataque,

não fizeram

mais nada;

• Ele ainda não

sabe onde fica o

acampamento

orc, mas os

mesmos

batedores que

vigiam as

ruínas,

relataram que

um orc preto

esta no local,

provavelmente é o líder deles e

esta reunido com Tryggvi;

• As fazendas e as aldeias

próximas de Pedras Cinzas

foram atacadas brutalmente, os

sobreviventes estão em Pedras

Cinzas, mas muitos ainda estão

desaparecidos. Há relatos de

que Passagem da Truta, Vila das

Colinas e a Fazenda da Róa,

ainda estão ocupados por orcs e

guerreiros de Ingvild. Além

deles, o Porto também esta

ocupado, provavelmente os

barcos de Tryggvi estão lá;

• Wilsige acredita que

destruindo os barcos de Tryggvi,

fará com que ele recue mais

para o norte, cessando os

ataques contra Pedras Cinzas;

• Possui apenas

15 guardas e

um pouco mais

de 30

voluntários para

defender Pedras

Cinzas, não

dispondo de

homens para

ajudar os

heróis. Algumas

armas e

equipamentos

podem ser dados

ou emprestados para ajudalos.

2) Taverna do Bode Preto

A única taverna e hospedaria em

Pedras Cinzas, é gerenciada por

Wulfbann e sua filha Yda, uma

jovem de 15 anos. A taverna é a

principal recreação do vilarejo,

sempre esta lotada de pessoas

bebendo para esquecer seus

Taverna do Bode Preto



O ataque a Pedras Cinzas

12

entes queridos mortos ou para

descontrair diante de todo o

caos. O prédio possui um andar

térreo, onde fica o bar e um

andar superior, onde fica o

quarto de Wulfbann e dos

visitantes. O acesso é feito por

uma escada lateral do lado de

fora. Hîr Fromund separou um

quarto para o grupo por 5 dias,

além disso fica por conta do

grupo as despesas de

hospedagem. O quarto, assim

como todos os demais, não é

luxuoso. As camas são finas e os

travesseiros são um amontoado

de panos velhos e sujos. Ao pé

de cada cama possui um baú

com cadeado e chave, caso

queiram guardar alguma coisa

(Wulfbann não possui cópia das

chaves). A janela do quarto da

para a praça do comércio. No

bar, um bardo tenta ganhar a

vida, tocando canções o dia

todo. Falta comida e a cerveja do

local é mais água do que

qualquer coisa. É nítido que

falta suprimentos no local, isto

faz com que o cardápio

encareça:

• Cerveja: 1 pc;

• Café da manhã (leite, pão

velho, 1 ovo frito, manteiga): 3

pc;

• Almoço e jantar (1 pedaço de

carne pequeno, um pouco de

salada e meia truta): 5 pc;

• Queijo: 1 pp;

• Vinho: 2 pp.
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Em determinado momento,

Wulfbann chamará os heróis

para conversar, levandoos para

estoque, a fim de ter mais

privacidade. Leia a Caixa de

Diálogo 1:1 para os heróis.

Wulfbann dará (caso ainda não

tenham) um mapa da região,

com a localização da Fazenda da

Róa. Entregue o cartão de

missão para os heróis, desta

forma eles poderão lembrarse

de que existe esta missão para

ser feita. Os cartões de missões

secundárias, encontramse nos

apêndices.

Caso queiram procurar por

informações, a taverna é o

melhor lugar. A forma como o

grupo as conseguirá pode ser

qualquer uma:

• Wilsige chegou a 5 anos atrás

junto com o acólito local,

Alighiero Lenzo. Nesta mesma

época, o templo de Orchlim foi

reaberto;

• Há um boato de que a filha do

Hîr Fromund planeja viajar até

Vugkuldor e pedir ajuda, mesmo

que o Hîr tenha dito para ela

não ir;

• Wulfbann deve estar

guardando cerveja boa para ele

no seu quarto e dando mijo de

rato para os fregueses;

• Caso os jogadores sejam muito

bons em conseguir informações,

eles conhecerão Johan, um

bebado que trabalhou como

ajudante do antigo acólito do

templo. Ele dirá que no subsolo,

existe um acesso para uma

cripta, onde cavaleiros estão

enterrados e uma espada é

guardada. Johan esta sempre

bêbado e a informação deve ser

dada com um ar de dúvida.

3) Templo de Orchlim

Este templo foi construído junto

com a fundação de Pedras

Cinzas e feito com as pedras que

protegem o vilarejo. Ele é

cercado por uma velha mureta

de 1m de altura, que delimita a

área do cemitério também. O

acesso ao templo passa por

entre os túmulos, chegando até

o prédio principal, uma

abóbada, não muito grande,

mas o suficiente para acomodar

cerca de 50 pessoas dentro.

Bancos de pedra preenchem o

interior do templo, ao fundo, um

púpito de madeira se ergue, nele

esta esculpido o símbolo de
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Orchlim. Nas laterais é possível

ver acessos que levam para a

parte de trás do púpito. Os

acessos se convergem em

escadas que levam ao subsolo,

onde fica o escritório do acólito,

o seu quarto e uma porta de

aço, trancada. O templo ficou 10

anos fechado, depois que o

último acólito morreu, até que

Alighiero chegou junto de

Wilsige e pediu permisão para o

Hîr, reabrindo o templo.

Alighiero Lenzo, é um albatiano,

oriundo da provincia de Anullia.

Jovem, não mais de 25 anos,

possui corpo franzino e como

qualquer acólito, se veste de

branco e com roupas leves.

Apesar de ser oriundo de

Albatia, Alighiero não esta ligado

a Congregação (a principal força

religiosa de Eden Îth).

Caso os herois procurem por

Alighiero de dia, ele estará ao

lado de fora do templo,

confortando os feridos e aqueles

que o procuram. De noite, ele

estará recluso, as portas do

templo estarão fechadas e ele

estará dormindo.

Alighiero não possui muitas

informações e não convidará os

heróis para o subsolo, dizendo

que o acesso ao local é privativo.

Caso seja questionado sobre a

cripta, ele dirá que ela existe e

guarda os restos dos fundadores

de Pedras Cinzas (sem citar

quem são), mas que não existe

nenhuma espada no local.

Caso haja vontade do grupo,

eles podem querer entrar

escondidos no templo, isto será

bem dificil, pois mesmo de noite,

muitos refugiados não tem

aonde ir e dormem perto do

templo, além de guardas

patrulharem o interior de noite.

Mas caso consigam, a chave

para a cripta fica em uma gaveta

no escritório de Alighiero. A

porta para a cripta é velha e

range muito (caso seja de noite,

role 1d6, caso caia 1, 2, 3 ou 4,

o barulho acordará Alighiero),

mas não possui armadilhas.

Atrás da porta, uma escada

íngrime desce por cerca de 5

metros, sendo esculpida na

rocha, a escada é escura e sem

uma tocha ou visão no escuro,

não é possível ver aonde esta

pisando, possuindo uma chance

de cair escada abaixo e sofrer

2d6 de dano. Ao final da
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escadaria, um salão escavado na

rocha se revela, o chão é feito de

pedras frias e quadradas, com

1x1 metro de tamanho. Logo no

ínicio dois braseros podem ser

acesos, o que dará uma leve

iluminada na sala, revelando os

detalhes. Nas laterais, existem 6

criptas, sem

identificação. Ao fundo

da cripta uma espada de

lâmina cor esmeralda,

postada sob um pedestal

de pedra, cerca de 2,5m

de distância das

escadas. O chão, na

verdade, é uma mortal

armadilha. Os

quadrados escondem um

sofisticado mecanismo

que aciona uma de três

armadilhas, role 1d6 e

compare o resultado

abaixo:

12  Seta envenenada:

Setas são disparadas das

paredes em várias

direções. Dano: 1d8. JP:

Sim (Destreza), em caso de

falha, dobrar o dano (mais de

uma seta acerta o alvo. Veneno:

1d4/turno, JP (Constituição),

anula o veneno;

34  Bafo de dragão: três

labaredas são lançadas das

paredes contra todos na sala.

Dano: 3d6. JP: Sim (Destreza),

em caso de sucesso, sofre

metade do dano;

56  Lançaestaca: ao pisar na

armadilha, uma lança se projeta

do chão atingindo

somente o alvo que a

acionou. Dano: 2d6. JP:

Sim (Destreza), em caso

de sucesso, sofre metade

do dano.

O mecanismo de

desarme das armadilhas

fica atrá do braseiro da

esquerda, onde um

pequeno orificio revela

que um tipo de chave

pode desativar as

armadilhas.

Caso consigam pegar a

espada, Alighiero avisará

o Capitão e os guardas

começarão a revistar a

todos. A saída da cidade

será bloqueada e as principais

suspeitas recairão sobre os

forasteiros: o grupo de heróis.

Os detalhes da espada esta no

apêndice.

Espada de

Sharog
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4) Residência do Hîr

A residência de Fromund é

ampla, possui 2 andares e um

belo jardim ao redor. Mesmo que

feita de madeiras e pedras, é

bem melhor que as outras

construções. 4 guardas mantêm

vigilância constante no local.

Caso tenham vindos

acompanhados dos dois

guardas, os heróis entrarão

direto, caso contrário, deverão

declarar as suas intenções para

o guarda na porta. Em ambos os

casos os heróis deverão

acompanhar uma criada que os

levará até Hîr Fromund.

A residência de Fromund possui

alguns luxos, como tapetes de

pele, lareiras e móveis bem

trabalhados. A criada guiará o

grupo até o andar superior,

deixandoos dentro do amplo

escritório de Fromund. O Hîr é

um homem de meia idade,

cabelos e barba brancos, porém

bem feitos, esta vestido com

uma túnica marrom feita de

couro de carneiro muito bem

feita. Um anel em sua mão

direita possui o sêlo de Pedras

Cinzas. Ao ver os heróis

entrando, ele se levanta de sua

mesa, dá as boas vindas ao

grupo e indica algumas cadeiras
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para eles sentarem. Fromund é

muito educado e inteligente, a

sua familia governa Pedras

Cinzas desde sua fundação e ele

possui bons planos para Pedras

Cinzas, sendo bem visto pela

população do local. Assim que

possível, ler a Caixa de Diálogo

1:2 para os heróis.

Caso queiram pedir mais

dinheiro, Fromund aumentará

para no máximo 120pp para

cada um, mas não irá além

disto. Ele também falará que os

heróis poderão ficar com tudo o

que encontrar dos Orcs e dos

homens de Ingvild, mas aquilo

que for de Pedras Cinzas e de

seus cidadões, deverá ser

devolvido de volta.

Fromund não possui muitas

informações sobre os inimigos,

apenas que Wilsige mantêm 2

batedores perto do

acampamento de Tryggvi e qua

todas as aldeias próximas estão

tomadas e com pessoas

precisando de ajuda. Caso ainda

não tenham falado com o

Capitão, Fromund sugerirá que

o façam.

Ao sair da casa do Hîr, uma

moça, acompanhada por dois

guardas, abordará o grupo,

tratase da filha de Fromund,

Sän Veensta. Ao alcançar o

grupo, leia o diálogo 1:3.
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5) Armazém e loja

É o maior prédio de Pedras

Cinzas, sendo gerido por Ebert

Bokma, um nortista de

aproximadamente 50 anos, esta

muito acima do seu peso,

branco como que nunca pegou

sol, seus cabelos e barbas são

brancos e na barba existem

marcas amareladas por conta do

seu caximbo, o qual esta sempre

fumando. Antes dos ataques, o

armazém sempre estava de

mercadorias que iam ou vinham

do porto ou para Vugkuldor. O

armazém também serve como

loja, suprindo toda a região com

ferramentas, armas e outras

quinquilharias. Como a cidade

esta em cerco, os itens estão

mais caros que o normal. Ebert

foi obrigado a duplicar o valor de

todos os itens, a fim de racionar

o que tem à venda. Ebert

também só vende armas leves,

curtas e médias, não tendo em

seu estoque nada exótico ou

muito elaborado. Possui flechas

de guerra e de caça

normalmente. Ele também não

possui muito dinheiro, por isto,

ele somente poderá gastar no

máximo 50pp por dia,

comprando as coisas dos

jogadores.

6) Ferreiro

O ferreiro local é o anão das

colinas Gasdruc. Este anão

oriundo de Vugkuldor, reside em

Pedras Cinzas a mais de 60

anos e já viu muita coisa pela

região. Sendo o único ferreiro do

local, Gasdruc construiu uma

ótima reputação entre os

moradores locais, por construir

não apenas armas, mas itens de

muita qualidade. Ele mora junto

de sua esposa Yolirra e seus

quatro filhos, que o ajudam na

forja. Gasdruc esta muito

ocupado reparando itens e

construindo armas para a

guarda local, mas pelo dobro do

preço normal, ele poderá

construir uma armadura ou

espada para os heróis. Ele

também terá interesse em

comprar armas capturadas dos

inimigos, que estejam em bom

estado, para reutilizar o aço das

lâminas, pagando 10pp por cada

arma.

7) Praça do Comercio

Seu chão é todo feito de pedras,

retiradas junto com aquelas que
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construíram o templo de

Orchlim. A praça foi uma das

primeiras construções de Pedras

Cinzas e todo o comércio gira em

torno dela. Com o cerco, muitos

comerciantes possuem

dificuldade em adquirir novos

produtos para estoque. Porém,

alguns comerciantes podem ser

úteis aos heróis:

Elik Bakker: ela vende alimentos

e rações para viagem. Cada

ração custa 1pp;

Gabriella Jógvansson: vende

poções mágicas que compra de

Vugkuldor, como não esta

conseguindo muitas poções,

algumas delas estão mais caras

que o normal. Possui as

seguintes poções: Curar

Ferimentos Leves (80pp),

Purificar Alimentos (75pp),

Ajuda (110pp), Benção (120pp),

Detectar Armadilhas (150pp).

Também vende alguns

pergaminhos mágicos,

possuindo apenas 1 cópia de

cada. Gabriella possui alguns

pergaminhos de todas as magias

arcanas de 1° ciclo, o valor é

100pp cada, devido a falta de

produtos.

Mais informações

• A hospedagem na Taverna do

Bode Preto custa 60pc e possui

apenas 1 quarto, onde os heróis
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terão que se amontoar para

dormir. A comida custa cerca de

15pc;

• O local carece de alimentos e

outros itens, devido aos

constantes ataques contra as

caravanas. Os alimentos

servidos na taverna, não são

mais do que pães, carne seca e

ovos. A bebida ou é agua ou

uma cerveja muito ruim;

• A guarda local esta exausta,

com a maioria dos seus

membros feridos. Por mais que

estejam dispostos a lutar, talvez

não aguentem outro ataque;

• Apenas armas e armaduras

simples podem ser encontradas

em Pedras Cinzas. O ferreiro

local esta mais ocupado

consertando os equipamentos

da guarda. Como o produto é

escaso, o ferreiro esta cobrando

o dobro do usual;

• Caso falem com alguém do

local, eles estarão assustados e

com medo, não conseguirão dar

muitas informações.
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A região de Pedras Cinzas

possui diversas localidades que

antes dos ataques eram

prósperas e hoje estão

infestadas de inimigos e com

inocentes sendo escravizados e

mortos.

O terreno ao redor de Pedras

Cinzas é mais nivelado,

enquanto que próximo as

Montanhas Uivantes fica mais

acidentado, com diversas

colinas. O Rio Kuvikx, neste

ponto, é rico em trutas e outros

peixes, que são explorados por

Passagem das Flores e

principalmente por Passagem da

Truta.

A região esta infestada de

gurreiros de Ingvild e orcs, que

patrulham a região atrás de

caravanas e refugiados, presas

fáceis. Existe a chance dos

heróis encontrarem as

caravanas e refugiados e ajuda

los.

A Tabela 2:1 ilustra a

aleatoriedade dos encontros na

região. A cada 3km percorridos

ou 2h fora de Pedras Cinzas,

role esta tabela. As estatísticas

das criaturas em cada encontro,

encontramse nos apêndices.

Porto

Esta aldeia é quase um distrito

de Pedras Cinzas, situandose a

apenas 800m do vilarejo. Possui

apenas quatro casas, um galpão

e a doca para dois navios por

vez atracarem. Apenas os

estivadores moram no porto, o

restante dos camponeses que

trabalhavam aqui, viajavam todo

dia de Pedras Cinzas.

Geralmente é sempre o primeiro

local a ser tomado pelos

guerreiros de Ingvild, sabendo

disto, quando a temporada de

saques iniciase, seus

moradores fecham o porto e se

abrigam em Pedras Cinzas.

Desta vez não foi possível, pegos

de surpresa, cerca de 25

camponeses foram feitos de

refém, além de 5 mortos durante

o ataque inicial. Os reféns são

mantidos no galpão, sob

vigilância. Dois barcos de

Ingvild, estão ancorados e

prontos para partir nas docas.

2. Região de Pedras
Cinzas
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Inimigos: 10 Guerreiros de

Ingvild, sendo que 4 mantém os

reféns sob vigilância e só

atacarão se o comabte chegar

até a eles ou forem atacados.

Tesouros: caso decidam

procurar pelo Porto, os heróis

encontrarão 200pp em um

pequeno baú na doca, próximo

de um dos barcos e 1 poção de

cura leve, dentro de uma bolsa

abandonada.

Passagem das Flores

Esta aldeia recebeu este nome

graças aos arbustos de flores

multicoloridas que afloram

durante a primavera, trazendo

cor e vida a este humilde lugar.

As suas casas são coloridas,

com tintas feitas da extração do

óleo da semente da floreira, uma

pequena árvore que chega no

máximo aos 2m de altura, na

primavera cada floreira mostra

suas flores em uma cor diferente

da outra. As sementes desta

árvore são pequenas e quando

extraídas da forma correta,

fornecem uma tintura utilizada

para colorir roupas e outras

superfícies. Muitos conseguiram

fugir para Vugkuldor ou se

esconder nos arredores da

aldeia, mas alguns foram feitos

prisioneiros e até mortos. 5

camponeses são mantidos

reféns no armazém.

Inimigos: 5 Guerreiros Orcs

cuidam dos reféns e mantém a

T
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aldeia sob vigilância.

Tesouros: ao avsculhar as

casas, os heróis encontram

120pc e um anel de prata,

avaliado em 50pp.

Fazenda Pés Pequenos

Esta fazenda de halflings,

costumava ser uma próspera

plantação de trigo, mas com

platações de cevada para cerveja

e para alimento, como o trigo. A

fazenda não era utilizada como

moradia, já que todos os

halflings que trabalhavam aqui,

viviam na aldeia de Vila da

Colina. A fazenda esta

abandonada e pode ser visto

vários corpos de halflings,

provavelmente morreram

lutando. Caso alguém tente

rastrear o local e tenha sucesso,

é possível encontrar várias

pegadas humanas e halflings em

direção a Vila da Colina.

Inimigos: apenas de estar

abandonada, existe 50% de

chance de encontrar uma

matilha de 1d4+1 lobos

rondando o local.

Tesouros: 1 barril de 5L de

cerveja foi deixado para trás.

Vila da Colina

Apesar de possuir vila em seu

nome, não passa de uma aldeia

com um pouco mais de 30

halflings morando aqui. A

maioria trabalha na fazenda Pés

Pequenos. Apaixonados por sua

terra, tentaram lutar contra os

Guerreiros de Ingvild, mas

acabaram derrotados. A aldeia

foi construída entre as colinas

existentes aqui, utilizandose

técnicas clássicas de construção

halfling: casas dentro da terra.

Hábeis construtores, as suas

casas são muito mais

confortáveis que as de qualquer

outro na região. Apaixonados

pelo bom gosto e pela boa

comida, são exigentes na

cozinha. Muitos viajavam até o

restaurante da Caramella, para

experimentar os seus famosos

assados e cozidos. Os halflings

são mantidos dentro de suas

casas pelos guardas de Ingvild.

Inimigos: 6 Guerreiros de Ingvild

mantém os moradores sob

vigilância.

Tesouros: se libertados, os

halflings agradecerão os heróis

dando 50pp, 1 poção de cura

leve e Caramella dará 1 ração

para cada um, com sua famosa
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receita de pato assado.

Fazenda da Róa

Esta fazenda de criação de

animais, pertence a Róa Winklis,

uma antiga moradora da região.

Além dela, outras 15 pessoas

moravam na fazenda, antes de

ser invadida pelos orcs. Todos

foram pegos como escravos

pelos orcs e seu paradeiros é

desconhecido. Alguns orcs ainda

estão na fazenda para cuidar

dos animais e de comerciantes

que tentam chegar até Pedras

Cinzas. Caso os heróis tenham

aceito a missão "Resgate da

Caravana", poderão encontrala

próximo ao celeiro. A carroça,

sem os cavalos, esta em frente

ao celeiro, aparentemente

algumas caixas foram mexidas,

mas a maioria das coisas esta

em ordem. Tratase comida,

especiarias, cerveja e algumas

ferramentas de trabalho. Os

cavalos e os comerciantes, estão

presos dentro do celeiro.

Inimigos: 7 orcs cuidam da

propriedade.

Tesouros: 1 colar com pedras

preciosas no valor de 100pp e 1

poção de cura leve.

Passagem da Truta

Outrora uma próspera aldeia,

Passagem da truta já viu dias

melhores. Construída ao lado de

uma formação de pedras que

fornece o ponto ideal para

pescar trutas e outros peixes no

Rio Kuvikx, tem fama de

fornecer o melhor peixe salgado

de Pedras Cinzas até Vugkuldor.

Quando na época de pesca da

truta, os moradores comem o

peixe fresco e uma festa é dada

no primeiro dia da temporada,

onde várias receitas de trutas

são servidas, até mesmo os

halflings viajam até a aldeia

para saborear o delicioso prato!

Atualmente, esta ocupada por

uma grande guarnição de

Guerreiros de Ingvild, que

impedem que as caravanas

cheguem até Pedras Cinzas,

bloqueando a estrada. Caso

tenham aceitado a "Missão

Diplomática" os heróis deverão

derrotar os guerreiros e garantir

que Sän Veensta e seus guardas

consigam passar pela aldeia.

Inimigos: 10 guerreiros de

Ingvild.

Tesouros: 100pp e 2 poções de

cura leve.
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As ruínas de Lamiran, são o que

sobraram de um antigo palacete

Main, boa parte da construção

cedeu devido a depredação e o

mato tomou conta de boa parte

do local. Algumas paredes

cederam, mas o esqueleto do

palacete ainda permanece em

pé, apesar do piso superior ter

cedido, com exceção da porção

norte. A parte visível da ruína é

grande e esta servindo de abrigo

para cerca de 25 guerreiros de

Ingvild.

Os batedores de Wilsige

aguardam os heróis, eles

passarão todas as informações

que puderem e dirão que o líder,

Trygvvi, esta no andar superior

da parte norte de Lamiran. Eles

não entrarão em combate,

recuando para informar ao

Capitão o que ocorrer no

acampamento.

Os inimigos estão muito

confiantes de que não serão

atacados e não mantém

patrulhas no perímetro.

1 - Hall de entrada

Antigamente deveria servir como

hall de entrada para o palacete,

possui cerca de 14mts de

comprimento. A sua entrada foi

destruída a muito tempo. Ao

final do hall existe uma porta

dupla de madeira, ricamente

trabalhada, mas com marcas de

degradação do tempo. Algumas

mesas e cadeiras estão próximas

da porta, elas são usadas para

refeições, jogos e conversas

pelos homens de Ingvild.

Dia: cerca de 7 guerreiros

estarão comendo, conversando e

jogando, ao notar a presença

dos heróis, soarão o alarme e os

atacarão.

Noite: estará vazia, porém,

qualquer falha de furtividade,

pode chamar a atenção dos

guardas na área 2.

2 - Guardas

Neste comodo, cerca de 3

guerreiros e 2 arqueiros mantém

vigilância constante sobre a

trilha que leva até Lamiram.

Existe um banco aonde alguns

deles ficam sentados para

descansar, um tonel de água e

uma fogueira, para mantelos

3. Lamiran
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aquecidos à noite. Pelo menos 1

guarda fica vigiando a estrada,

dia e noite. Caso entrem em com

Dia: os guardas estão mais

atentos, porém, fazem mais

barulhos, dificultando que

ouçam melhor.

Noite: estão cansados, alguns

podem até estar dormindo, mas

pelo menos 2 guerreiros estão

atentos. Caso entrem em

combate, soaram o alarme,

acionando os reforços das salas

5 e 6.

3 - Depósito

Nesta sala, os guerreiros

guardam tudo o que saqueiam.

Caso os heróis queiram

procurar, eles acharam muita

bebida, comida, armas simples,

flechas e virotes. Há 30% de

chance de encontrarem 1 poção

de cura leve por procura para

cada jogador. Além disso, existe

um baú trancado. A chave esta

em poder de Tryggvi, porém, o

cadeado é simples e pode ser

aberto por um bom ladino.

Dentro do baú, existe 600pp e

350pc, tudo conseguido com os

saques.

4 - Armadilhas

Tryggvi se aproveitou do buraco

existente na parede, para

construir armadilhas contra

ladrões que tentem roubar os

seus espólios:

Tonel: na verdade esconte uma

lança que esta retraída dentro

dele. Foi construído um buraco,

abaixo do tonel, onde fica a

lança. Na tampa, um pequeno

fio é o mecanismo de

acionamento, ao ser aberto, o fio

ativa uma mola, que impulsiona

a lança para cima. Junto com a

lança, é acionado um sino que

alertará os guerreiros da sala 5,

6 e 2.

Caixa: a caixa não possui

nenhum perigo, apenas algumas

peles de lobos. Isto serve para

encorajar possíveis ladrões a

continuarem, fazendoos

pensarem que não existe

nenhum perigo.

Baú: tratase de um baú falso.

Existe uma armadilha de seta

venenosa armada no baú, a seta

esta preparada em uma besta,

instalada em um pequeno

buraco na parede da sala 5. Um

pequeno e sensível fio de seda,

esta ligado a abertura do baú.

Ao abrilo e relaxar o fio, a besta
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dispara uma seta contra o alvo.

O disparo, faz um sino tocar na

sala 5.

Porta: esta trancada apenas e

não contém nenhuma armadilha

ofensiva. A única defesa, é um

sino fixado dentro da sala 6, ao

abrir a porta, o mesmo irá fazer

barulho, dispertando os

guerreiros da sala 6.

5 - Dormitório

Esta sala é usada como

dormitório pelos guerreiros.

Várias camas improvisadas

estão espalhadas pelo local.

Caso haja necessidade, os

guerreiros que estão aqui, se

juntarão aos demais para

expulsar os heróis.

Dia: somente 2 guerreiros estão

repousando aqui, os demais

estão na sala 6 ou 1.

Noite: pelo menos 7 guerreiros

estarão dormindo aqui. Caso

sejam acordados, levarão 1d4

turnos para se colocarem em

combate.

6 - Sala inferior

Esta ampla sala, é usada como

dormitório e cozinha pelos

homens de Tryggvi. De todos os

comodos, é o que ainda mantém

os principais traços Main. O

piso colorido esta melhor

preservado, as paredes ainda

mantém a arquitetura desta

antiga raça, com alguns quadros

representando o antigo mundo

Armadilhas

Tonel: lança mecânica

• Dano: 1d8+4;

• JP: sim, sucesso reduz o dano pela metade.

Baú: seta envenenada

• Dano: 1d6+4

• JP: sim, sucesso reduz o dano pela metade;

• Veneno: fezes na seta. Sucesso na JP de

Constituição evita contaminação. Falha, o alvo sofrerá

1d4 por turno, até conseguir um sucesso na JP.
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por meio de paisagens. As

técnicas de pintura são

sofisticadas e quase parecem

reais, se não fossem o mofo e as

rachaduras de tinta seca.

Existem 3 quadros nesta sala:

um mostra uma mulher, de

costas, com um vestido de cor

azul, arando um campo de trigo,

o segundo é a pintura de um

tipo de fiorde, iluminado ao por

do sol, com um farol ao fundo e

o último é uma tela preta, com

pequenos pontos brancos e

amarelos, no centro um cículo

azul, com desenhos em marrom

e verde, encobertos por

pinceladas brancas que

lembram nuvens. Caso haja um

ladrão ou arcano no grupo, ele

poderá deduzir que estas

pinturas Main, originais, podem

custar até 350pp, cada uma.

Uma sofisticada escada, leva ao

andar de cima.

Dia: cerca de 9 guerreiros e 2

arqueiros estarão conversando e

bebendo nesta sala. Ao soar de

um alarme ou inicio de um

combate, os guerreiros correrão

até o local.

Noite: cerca de 13 guerreiros

estarão neste comodo. Pelo

menos 9 vão estar dormindo,

enquanto que 4 estarão

conversando. Caso haja

necessidade, os 4 guerreiros

entrarão em combate de

imediato e os outros 9, levarão

1d4 turnos para chegarem ao

local do combate.

7 - Suprimentos

Neste local, os homens de

Tryggvi guardam os suprimentos

que trouxeram de Ingvild. Carne

seca e frutas desidratadas,

cerveja, água e armas, são

apenas algumas coisas que

podem ser encontradas aqui.

8 - Hall superior

Subindo a escada da sala 6,

chegase a este comodo. Alguns

suprimentos, provavelmente a

reserva pessoal de Tryggvi. Uma

mesa redonda, no centro da

sala, possui alguns mapas

jogados. Caso olhem, tratase de

um plano de ataque contra

Pedras Cinzas. Segundo os

planos, Tryggvi pretende escalar

as pedras e invadir o vilarejo por

onde ninguém espera. Ao final

da sala existe uma porta de

madeira, que leva ao quarto de

Tryggvi, na sala 9. No lado

esquerdo, uma porta dupla esta
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bloqueada, pois não existe mais

pavimento superior além dela.

Dia: Tryggvi estará nesta sala,

trabalhando nos planos de

invasão à Pedras Cinzas. Em

caso de ataque, ele descerá as

escadas e ajudará seus homens

contra os heróis. A porta para o

seu quarto estará aberta.

Noite: A sala estará vazia. A

porta para seu quarto estará

trancada. 2 guerreiros fazem a

guarda, no caso do alarme tocar,

eles descerão com Tryggvi,

protegendoo.

9 - Quarto de Trygvvi

Este quarto já foi usado por um

ser de alma nobre,ainda com as

características do seu antigo

usuário. Um velho tapete, já

cheio de mofo e ervas, se

estende por de baixo de uma

outrora bonita cama, que hoje é

utilizada por Tryggvi. Uma

lareira esta acesa, iluminando e

aquecendo o quarto. Tryggvi

mantém um baú para os seus

pertences, dentro dele, sua parte

no espólio: 350pp, 612pc, 3

poções de cura leve e outras

quinquilharias que ele guardava

como souvenir. Ao notar que vai

perder a batalha, ele fugirá

pulando pela janela e se

embrenhando bosque a dentro,

junto com os guerreiros que

sobraram. Caso decidam seguir

os passo de Tryggvi, ele os

levará ao covil dos orcs.

Trygvvi
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1 cm = 1 mt
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O covil do clã Gamash fica 6km

ao norte das ruínas de Lamiran.

Caso os heróis estejam tentando

rastrear Tryggvi e os guerreiros

que sobreviveram, role a Tabela

2:1 a cada 3km percorridos. O

covil orc fica dentro de uma

caverna, escondida próxima a

costa e quase no limiar do

bosque.

O local é fortemente guardado e

um ataque direto é suícidio.

"Conforme voces se aproximam

do covil, é possível ouvir os

tambores de guerra orc, dando

ritmo aos seus guerreiros. A

entrada do covil fica entre um

aglomerado de pedras altas e

pontudas, que mais parecem as

presas de um dragão! Na

entrada, é possível ver Tryggvi

conversando com um orc de cor

preta, mais forte e com um

aspecto muito mais cruel que os

outros orcs. Alguns guerreiros de

Ingvild também estão se

preparando para a batalha e

então tudo fica muito claro para

voces, Trygvvi e aquele orc preto

vão atacar Pedras Cinzas!"

Gulrn marchará com um

exército de cerca de 30

guerreiros, enquanto Tryggvi

conta com apenas 15 guerreiros.

Porém, este exército combinado

é mais que o suficiente para

derrotar a guarda de Pedras

Cinzas de uma vez por todas!

Caso os heróis saiam antes para

avisar, eles ganharão cerca de 1

hora para se prepararem em

Pedras Cinzas. Caso fiquem, o

vilarejo será pego de surpresa.

São cerca de 10km entre o covil

e Pedras Cinzas e o exércio

levará cerca de 7 horas para

chegar. Sendo dia ou noite, eles

atacarão.

4. Covil do clã orc
Gamash

Gulrn
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Caso tenham decidido avisar

Pedras Cinzas, os heróis não

encontrarão nenhum perigo no

camigo, não usar a Tabela 2:1.

Ao avisar o Capitão Wilsigie ou

Hîr Fromund, uma ação para

recrutar voluntários iniciará.

Gasdruc e Wulfbann se juntarão

para defender o vilarejo.

Caso os heróis contem sobre o

plano de escalarem as pedras,

Fromund dirá que é impossível e

que não precisam se preocupar,

já Wilsigie pedirá que os heróis

cuidem de qualquer inimigo que

tentar invadir pelas pedras, mas

não poderá dispor de nenhum

guarda para ajudalos.

Conforme o tempo vai passando,

o som dos tambores de guerra

orcs se aproximam e a

população local começa a entrar

em pânico.

Caso os heróis tenham liberado

as aldeias próximas, Fromund

mandará que as caravanas

peguem as mulheres e crianças

e partam para Vugkuldor o

5. Batalha de
Pedras Cinzas
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quanto antes. Todos os homens

ficarão para ajudar na defesa.

Fromund perguntará sobre sua

filha Veensta aos heróis. Caso

digam a verdade, o Hîr ficará

furioso com o grupo,

prometendo discutir o assunto

depois da batalha. Caso

encobertem Veensta, ele ficará

extremamente preocupado e

culpará os heróis por não

protegela.

Caso tenham libertado Vila das

Colinas, um grupo de 10

arqueiros halflings se juntará à

guarda de Pedras Cinzas para

defendela, como forma de

gratidão aos heróis.

A batalha

Quando o exército chega aos

portões de Pedras Cinzas, Gulrn

tomará a frente e falará a todos

da cidade. Ler o diálogo 5:1.

Após o diálogo, os arqueiros orcs

e de Ingvild lançarão flechas

incendiárias contra Pedras

Cinzas. O fogo se espalha

enquanto os camponeses tentam

controlalo.

Fromund esta junto de Wilsigie

e ordena que os arqueiros

halflings e da guarda revidem

com flechas. Alguns orcs e

guerreiros são atingidos, quando

o exército começa a correr, com

C
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gritos e urros de guerra! Os orcs

possuem escadas de ferro, que

não tinham sido vistas antes, e

assim que chegam à muralha,

começam a escalar por elas.

Caso os heróis estejam nas

muralhas, um grupo de 3 orcs

os atacará.

Em um piscar de olhos, a

muralha esta infestada de orcs e

de Guerreiros de Ingvilg. Wilsigie

sabe que a luta na muralha esta

perdida e manda que seus

homens recuem. Neste instante,

um dos camponeses grita,

avisando sobre um grupo de 8

orcs descendo as pedras ao lado

do Templo. Caso façam o que

Wilsigie pediu, os orcs irão ver

os heróis se aproximando e os

atacarão. Neste meio tempo, a

guarda do vilarejo perde terreno

para os guerreiros de Tryggvi e

Gulrn, que avançam com

ferozcidade contra qualquer um

no seu caminho. Ao chegar na

praça do comércio, Tryggvi e

mais 4 guerreiros avançam

sobre o depósito, a fim de

saquealo, enquanto que Gulrn

marcha com 6 guerreiros até o

Templo. Ao ver esta cena,

Wilsigie manda o grupo de

heróis proteger o templo

enquanto ele pararia Tryggvi.

Sangue no Templo

Mantendose firme no Templo, o

grupo de heróis tem sua atenção
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desviada por Alighiero, que

chama os heróis para dentro,

falando que tem um plano.

Caso entrem, Alighiero tranca a

porta de entrada e incia um

diálogo com o grupo. Ler diálogo

5:2. Após terminar a conversa,

Gulrn derruba a porta e acessa

o templo, iniciando a batalha

entre ele e os heróis.

Caso não entrem, Alighiero

tentará fugir correndo, será

morto por um arqueiro, Gulrn

pegará a chave, enquanto os

guerreiros orcs seguram os

heróis, e tomará a Espada de

Sharog para ele, voltando para

enfrentar os heróis na entrada

do templo.

Neste mesmo instante, o som de

um chifre de guerra anão é

ouvido do lado de fora. São os

anões de Vugkuldor que vieram

em ajuda a Pedras Cinzas.

Caso derrotem Gulrn, os orcs

começaram a fugir para o covil,

da mesma forma os Guerreiros

de Ingvild. Caso os heróis

tenham destruído os seus

barcos, os anões prenderão

aqueles que se renderem.
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Caso tenham tido sucesso em

proteger a espada, os heróis

descobrirão que Tryggvi

conseguiu fugir para o bosque.

Caso Alighiero esteja vivo, ele

contará toda a história por trás

da Espada de Sharog. Ele dirá

que a espada não poderá cair

nunca nas mãos dos orcs, que

iniciariam uma guerra contra

todas as raças da superfície.

O exército anão ficará no vilarejo

e na região por 1 semana,

depois voltará para Vugkuldor.

Hîr Fromund dará uma festa em

homenagem a vitória e aos

mortos. Os heróis serão o centro

das atenções. Na festa Wilsigie

agradecerá aos heróis e dirá que

foi uma honra lutar ao lado

deles. Veensta fará o mesmo e

dirá que se não fosse pelos

heróis, Pedras Cinzas teria sido

destruída.

Todas as recompensas que não

tiverem sido reclamadas ainda,

podem ser feitas agora sem

pressa.

O grupo é visto como os

verdadeiros heróis, os

defensores de Pedras Cinzas e

sempre que voltarem ao vilarejo,

receberão um tratamento

diferenciado.

Com calma, os camponeses

tentam voltar a normalidade em

suas casas e trabalhos.

Recompensas secundárias

• Caso Alighiero tenha

sobrevivido, o grupo ganha

200xp;

• Caso tenham libertado Vila da

Colina, o grupo ganha 100xp.

6. Conclusão
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Apêndices
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