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A LEGIÃO GROTESCA é uma Campanha não-oficial para Legião: A 
Era da Desolação, escrita e mestrada por Newton Nitro. 

A campanha foi inicialmente mestrada em Dungeon World e 
posteriormente mestrada no sistema 2d6World, um sistema 
genérico gratuito, aberto e baseado na Apocalypse Engine escrito e 
desenvolvido por Newton Nitro.

Como usamos o 2d6World, todo o material à seguir foi criado 
DURANTE O JOGO, eu preparei muito pouco material antes das 
sessões, apenas organizei o que era improvisado durante o jogo!

O Sistema 2d6World, que ainda está em desenvolvimento, pode ser 
baixado no seguinte link:

https://newtonrocha.wordpress.com/sistema-de-rpg-2d6world 

Escrito por Newton Nitro (Newton Ribeiro Rocha Junior)

prof.newtonrocha@gmail.com

NitroDungeon RPG Blog

http://newtonrocha.wordpress.com

Belo Horizonte, 17 de Março de 2020.

2

mailto:prof.newtonrocha@gmail.com
http://newtonrocha.wordpress.com/
https://newtonrocha.wordpress.com/sistema-de-rpg-2d6world


LICENÇA CREATIVE COMMONS 4.0

O Sistema de Regras Customizáveis para Jogos de RPG Sem Mestre 
2d6Solo assim como o Sistema de Regras Customizáveis 
Narrativistas 2d6World e o Pocket 2d6World, estão sob uma licença 
Creative Commons – Atribuição Não Comercial – Sem Derivados 4.0
Não Adaptada, que cobre o texto das regras e suas mecânicas.

ATENÇÃO: Os termos, personagens, imagens e outros elementos 
diretamente relacionados com a Campanha A LEGIÃO GROTESCA 
de Newton Ribeiro Rocha Júnior (Newton Nitro) não são cobertos 
por essa licença, apenas a mecânica de regras, seus textos 
explicativos e seus termos específicos.

Para ver uma cópia desta licença, visite: 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR

ATRIBUIÇÃO 4.0 INTERNACIONAL (CC BY 4.0) 

Você tem o direito de:

Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer 
suporte ou formato

Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material para 
qualquer fim, mesmo que comercial.

De acordo com os seguintes termos:
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Atribuição — Você deve dar o crédito apropriado, prover um link 
para a licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo 
em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que 
sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso.

Sem restrições adicionais — Você não pode aplicar termos jurídicos 
ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros 
de fazerem algo que a licença permita.

AVISOS

Esta licença é aceitável para Trabalhos Culturais Livres.

O licenciante não pode revogar estes direitos desde que você 
respeite os termos da licença.

Você não tem de cumprir com os termos da licença relativamente a 
elementos do material que estejam no domínio público ou cuja 
utilização seja permitida por uma exceção ou limitação que seja 
aplicável.

Não são dadas quaisquer garantias. A licença pode não lhe dar todas 
as autorizações necessárias para o uso pretendido. Por exemplo, 
outros direitos, tais como direitos de imagem, de privacidade ou 
direitos morais, podem limitar o uso do material.
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CAMPANHA: A Legião Grotesca
A “Legião Grotesca” é uma campanha para Legião World, o cenário 
Legião: A Era da Desolação jogado, nas primeiras sessões, com o 
sistema de RPG Dungeon World utilizando regras do 2d6World 
Hack.

Nas últimas 4 sessões da campanha, utilizamos o sistema 
narrativista genérico 2d6World, que pode ser baixado no 
NITRODUNGEON blog ( http://newtonrocha.wordpress.com).

Esse documento traz todas as anotações, preparações, personagens, 
etc, que eu criei para a campanha. As regras foram mudando ao 
longo do tempo, assim, o documento tem muitas anotações que 
variam desde o Dungeon World original até as fichas de 2d6World.

Entretanto, essa campanha de Legião é facilmente adaptável para 
qualquer sistema. Como o foco do sistema 2d6World é narrativista, 
ou seja, na história a ser criada coletivamente pelos jogadores e pelo 
Mestre, minha ideia de divulgar esse material é para servir de fonte 
de inspiração para mestres de Legião, e para apresentar como o 
cenário pode ser usado para campanhas épicas, com temática de 
Fantasia Sombria e brutal.

Nessa campanha, os Protagonistas (personagens dos jogadores) irão
se envolver com os planos do terrível e lendário Verme-que-Anda, 
um Marcado de dois mil anos de idade. O Verme-Que-Anda 
pretende criar uma nova Legião Sombria, a Legião Grotesca, usando
o Sangue Sombrio, o líquido negro que ele diz ser o Sangue do Deus 
Louco Nastur.
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A Campanha consta com as aventuras FORMIGUEIRO INFECTADO 
e a LEGIÃO GROTESCA criadas e improvisadas em conjunto com os
meus jogadores.

Todas as sessões de jogo foram gravadas e estão em vídeo no Canal 
Newton Nitro no Youtube. As sessões também podem ser baixadas e
ouvidas no NITROCAST, meu podcast de dicas de RPG e de Sessões 
de RPG.

Na página da Campanha: A Legião Grotesca, no NITRODUNGEON 
RPG BLOG, você também pode assistir ou ouvir todas as sessões de 
jogo!

Espero que este material lhe sirva de inspiração para campanhas de 
Legião: A Era da Desolação.

Escrito por Newton Nitro

CONTATO
prof.newtonrocha@gmail.com

NEWTON NITRO SITES
 NITRODUNGEON: Dicas, Materiais e Sessões de RPG►

https://newtonrocha.wordpress.com/
 NITROBLOG: Dicas para Escritores, Resenhas Literárias, Cultura ►

Nerd
https://tionitroblog.wordpress.com/

 NITROBLOG YOUTUBE: Vídeo Dicas e Sessões de RPG, Dicas ►
para Escritores, Resenhas
https://www.youtube.com/user/newtonrocha

 NEWTON NITRO INSTAGRAM: Dicas e Material de RPG►
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https://www.instagram.com/newtonnitro/
 NEWTON NITRO TWITTER: Dicas de RPG►

https://twitter.com/tionitro
 NEWTON NITRO FACEBOOK: Dicas e Material de RPG, Dicas ►

para Escritores, Resenhas
https://www.facebook.com/newtonnitro

 NITROCAST: Podcast de Dicas de RPG►
https://nitrocastpodcast.wordpress.com/

 MELHORE SEU INGLÊS: Dicas, Exercícios e Videoaulas de Inglês!►
https://melhoreseuingles.wordpress.com/
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CAPA DOS VÍDEOS DAS SESSÕES DA CAMPANHA 
LEGIÃO GROTESCA
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AVENTURA: O HORROR DOS NECROFUNGOS 

Adaptação para Legião: A Era da Desolação da aventura “O 
Formigueiro Infectado” de Joe Benner. 

Cenário: Legião: A Era da Desolação
Sistema: Dungeon World
Campanha: A Legião Grotesca
Região: Entremares

Escrita por Newton Nitro

A aventura “O Formigueiro ” Legião Grotesca” é uma campanha para
Legião World, o cenário Legião: A Era da Desolação jogado com o 
sistema de RPG Dungeon World utilizando regras do 2d6World 
Hack.

Nessa campanha, os Protagonistas (personagens dos jogadores) irão
se envolver com os planos do terrível e lendário Verme-que-Anda, 
um Marcado de dois mil anos de idade. O Verme-Que-Anda 
pretende criar uma nova Legião Sombria, a Legião Grotesca, usando
o Sangue Sombrio, o líquido negro que ele diz ser o Sangue do Deus 
Louco Nastur.

A Campanha consta com as aventuras O HORROR DOS 
NECROFUNGOS, também conhecida como FORMIGUEIRO 
INFECTADO e a da LEGIÃO GROTESCA, que foram criadas e 
improvisadas em conjunto com os meus jogadores.

A aventura “Formigueiro Infectado” original pode ser baixada no 
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site da Secular Games, a editora do Dungeon World: 
https://www.secular-games.com/

Todas as sessões de jogo foram gravadas e estão em vídeo no Canal 
Newton Nitro no Youtube! 
Link: https://www.youtube.com/user/newtonrocha .

NITROSESSIONS DESSA AVENTURA

A Rainha Formian - Formigueiro Infectado (O Horror dos 
Necrofungos) Episódio 1

Video: https://youtu.be/1P-qEmdJ4lY

Audio: http://tinyurl.com/y4x4pvar

O Verme-Que-Anda - Formigueiro Infectado (O Horror dos 
Necrofungos) Episódio 2

Video: https://youtu.be/sisB9sDbCi0

Audio: https://tinyurl.com/y6jbmmxl
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INTRODUÇÃO DOS PERSONAGENS

O mestre deve introduzir os jogadores ao mundo de Legião: A Era da
Desolação, que está se recuperando da Grande Guerra, que devastou
tudo à 15 anos passados.

REGIÃO INCIAL

Os Protagonistas começaram em Entremares, uma região fértil, 
fronteira com Ulbária ao norte e o Reino de Andrulier ao sul. Cidade
cosmopolita, de corsários. Além deles, o povo mais numeroso são os 
mipudos, Grizzis que controlam a Cidade-Estado de Gondar, sede do
poderoso Consórcio Entremarino. 

Gondar é famosa pela sua produção de itens mágicos, comida, 
vinho, queijo, e outros produtos agrícolas e alimentares. Os Grizzi 
são colecionadores obcecados. 

Além desse povo, também existem os humanos Invictianos de Porto 
Invicto. É uma região dos reinos Livres de Ryanon , regiões mais 
diversas e com uma quantidade de povos de diversas origens e 
grande liberdade religiosa.

RUMORES ESCUTADOS EM PORTO INVICTO E 
GONDAR

• Problema no Bosque dos Cogumelos.

• Comunidade de Formians e Aracnóides  da Toca da Grande Teia, a 
cinco dias de viagem da caverna que esconde o  Zigurate do 
Escaravelho (lar dos Formians) vivem em paz.
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• Trolls das Infinitas Cavernas atacam os Formians, mas são 
escravizados pelos Formians com o uso dos Esporos dos Fungos-de-
Sangue. Os Formians vendem Trolls escravos para as comunidades 
do Bosque dos Cogumelos.

• Comunidade de Grizzis de Wipden (cogumelos, fungos, porcos, 
grizzis colecionadores de vinhos) vivem em paz tensa com os 
Formians das ruínas subterrâneas do Zigurate do Escaravelho. 

• Os Formians fornecem fungos para os vinhos de Wipden. Os 
Aracnóides também fornecem fungos.

• Sindicato da Lua Vermelha está contratando Caçadores de 
Recompensa para irem até Wipden.
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LOCAIS DE INTERESSE
A TOCA DA TEIA

• Uma grande caverna a Noroeste do Bosque dos Cogumelos.
• Lar dos Aracnóides, cultivadores de Fungos Mágicos que são 
vendidos para as comunidades Grizzi, principalmente de Wipden.
• Rainha Anansália

ZIGURATE DO ESCARAVELHO

• Local: Região ao Sudoeste do Bosque do Cogumelo.
• Lar dos Formians de cascos vermelhos, súditos da Rainha Fórmica 
Kala-Bel.
• Primeiro alvo do Verme-que-Anda e seu Sangue Sombrio.
•  Local de Aventura, contaminado pelo necrofungo e cheio de 
monstros.

ZIGURATE DA ABELHA

• Local: Região ao Sudeste do Bosque do Cogumelo.
• Lar dos Formians de cascos negros, súditos da Rainha Fórmica 
Gunkanara
• Comunidade de Formians Negros, diferente dos Formians 
Vermelhos do Zigurate do Escaravelho

Rótulos: moderado, vigias, exótico (cria o Fungo-de-Prata, usado 
para poções de cura), recurso fungos, juramento com o Zigurate do 
Escaravelho, personalidade, Rainha Gunkanara, ofícios mármore 
verde.
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• Sofre estágios iniciais do Necrofungo, população reduzindo, terra 
sem lei, mal (necrofungo).
• Colônia próspera e bem vigiada, fama de saqueadores (Formians 
Negros).
• Grizzis de Wipden vivem em guerra com essa colônia.
• Rainha Gunkanara tem habilidades mágicas. Rótulos: +arcano 
+divino +guarda +seguidores

NOMES

Grizzis:  
Audoneus, Enhard , Eberulf , Gundabald , Grimoald , Samo, 
Munderic, Tomac, Razo , Berchar, Frunilda, Varilissa, Xenia, Ekara, 
Oliana, Linain, Linain, Shali, Ugma, Udlar Gamin ,Duli ,Alin, Bali, 
Kunarv, Gamah

Humanos: 
Masculinos Genérico:
Vono, Galo, Banchi, Salo, Bino, Dino, Letta, Dina, Nina, Dolcia, 
Pruda, Tanzia, Nedda, Moriana, Sulik, Shila, Kamador, 
Tarmino,Ori, Getz , Thes Talonspyre  Adam,, Argon,
Yvanos, ,Torne , Lancer,Solimar,  

Femininos Genérico:
Tera, Hoebe, Xene, Circe, Rhylloe, Phesa, Molpia, Kate, Cythia, 
Thila,

Formians: 
Kri, Vau, Yem, Ayt, Tar, Ban, Huhran, Vekk, Jiye, Visk, Tusikt, Kit-
tick, Fek, Bok-Nak
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Aracnóides:
Ea-Nasir, Attii'kusu, Niiqiarqusu, Seluku, Nigsummu, Shar-Kali-
Sharri, Manishtushu, Samsuiluna, Sargon, Libluth

Elfos:
Masculinos:
Aralad, Galegilg, Enennan ,Finarfin, Eborn, Argoliel, Elenlor, 
Mionerdhon ,Elung, Ophelros

Femininos:
Arwerdas, Inyen, Edheril, Lalwenye, Nellalwe, Ebrialas, Aloden, 
Seredhel, Ariellas Enen,

ÍTENS MÁGICOS

GELÉIA DE PRATA

Uma geleia feita do Fungo-de-Prata, cura 9 PVs. Role 1d6:
1-3 Você continua a curar 1PV adicional a cada momento de 
descanso, por mais 6 dias. Ao final desse período, escolha uma 
característica física de uma formiga ou inseto similar; ela brota 
espontaneamente do seu corpo.

4-6 Seus sonhos ficam repletos de visões de criaturas gloriosas, com 
múltiplos membros, durante vários dias. Depois de acordar, você 
descobre que compartilha do vasto conhecimento das formigas 
sobre ervas e minérios. Outros Formians saberão instintivamente 
que você consumiu a geleia real e irão reagir de acordo, seja com 
reverência, amizade ou hostilidade e inveja.
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PRESSÁGIOS TERRÍVEIS

• Ataques de Formians loucos.
• O carregamento de Fungos-de-Ouro, para o Vinho Dourado de 
Wipden não chegou faz mais de três semanas.

MISTÉRIO

O Verme-Que-Anda, um avatar louco do falecido Deus Nastur, uma 
figura encapuzada e misteriosa, passou pelo Zigurate do Escaravelho
e seduziu a Rainha Fórmica Kala-Bel oferecendo poder de criar 
Formians Guerreiros poderosos usando o Sangue Sombrio, o líquido
negro que é o sangue do Deus Louco, em troca de um de seus Ovos 
de Rainha. Isso tem um mês.

Ele demonstrou e ela aceitou. Ele lhe deu o Sangue Sombrio, que ela 
usou em seus Formians Guerreiros e em si mesma. Porém, o miasma
de magia abissal do Sangue Sombrio se espalhou e contaminou o 
Fungo-de-Sangue, criando os Necroesporos, que elouqueceram e 
contaminaram toda a colônia.

CRIAÇÃO DOS PERSONAGENS

• De onde você veio?
• Como foi a sua vida?
• Como você conheceu o personagem X?
• Como você conheceu o personagem Y?
• Outras perguntas de esclarecimento
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CRIAÇÃO DO GRUPO

• Porque vocês estão juntos?
• O que vocês pretendem?
• Vocês estão em uma busca, missão, jornada? Qual?
• O que levou vocês para Porto Invicto?
• O que levou vocês para a Vila de Wipden?
• O que levou vocês para o Bosque do Cogumelo?
PROTAGONISTAS

Pedro - Monge Chieng Tsu (natural de Shanzu - Shanganês)
Antônio - Tanashi Ykru  (Samurai de Ninhon-go - Nihonês )
Érika - Gael, Elfo Feranastiano (Elfos das Florestas)

Os Protagonistas fazem parte de uma Ordem de Protetores do 
Bosque dos Cogumelos. É a Ordem do Cervo, que batalha para 
preservar o Bosque manter a paz na região. Mais detalhes na sessão:
Diário de Campanha.

COADJUVANTES
Nosta - Ranger Grizzi
Especialista em arco e flecha, mais covarde.

Elen - Ranger Grizzi 
Corajosa, especialista em combate corpo-a-corpo. | Não quer que a 
infecção se espalhe.

Pii'treb - Aracnóide Guerreiro

Aracnóide, enviado pela Rainha Anansália, da Toca da Grande Teia. 
Se escondeu em um armário, quer retornar. É uma aranha 
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humanóide, mago, com poderes elementais da teia. Se for aliado 
(Ataque +2 - Dano 3 - teia  | 10 PVs| Armadura 0 | Se escapar 
espalha a notícia para os aranhóides da Toca da Grande Teia.

FRENTES

A Colônia do Zigurate do Escaravelho Infectada

• Lugar amaldiçoado
• A infecção se alastra para outra colônia - o Zigurate da Abelha, à 
uma semana de distância.
• A infecção se espalha para outra espécie, os Aracnóides e Grizzis.
• Uma raça tenta implementar uma quarentena radical
• Os Formians ou outra raça são efetivamente exterminados

Desastre iminente: Pestilência

Os Grizzis Vinheiros de Wipden

Organização ambiciosa
• O conselho grizzi descobre a existência do fungo
• Suspeita que o necrofungo foi espalhado propositalmente por 
Aracnóides da Toca da Teia (Na verdade foi o Verme-Que-Anda!)
• As formians sobreviventes descobrem e declaram guerra
Desastre iminente: Caos
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LOCAIS DE AVENTURA

ZIGURATE DO ESCARAVELHO

Rótulos: Subterrâneo, vasto, lar de Formians, produtor de 
cogumelos, controlado por Raínha-Mãe Insetóide.
• Local: Região ao Sudoeste do Bosque do Cogumelo.
• Lar dos Formians de cascos vermelhos, súditos da Rainha Fórmica 
Kala-Bel.
• Primeiro alvo do Verme-que-Anda e seu Sangue Sombrio.
•  Local de Aventura, contaminado pelo necrofungo e cheio de 
monstros.

A Entrada do Zigurate do Escaravelho

A aventura começa com os PJs em uma sala em uma sala de arenito 
mal iluminada, nas profundezas de um zigurate construído pelos 
Formians. 

Seus guias, duas grizzis gêmeas, os rangers Nostarionia e Eleniela, 
da vila de Wipden, preocupados com a falta de Fungo-de-Ouro para 
fazer o Vinho Dourado, estão com vocês.

Eventos:

• Uma das quatro lajes de pedra ao seu redor está repleta de 
minérios, outra cheia de vegetais embolorados. Um fungo do 
tamanho de uma árvore brotou sobre ela.

• Vocês veem várias sombras tremulantes cambaleando em sua 
direção. 
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• Os formians parecem doentes, seus rostos inchados e descoloridos.
Tem mais delas pululando no corredor ao sul.

MOVIMENTOS DE MASMORRA

• Caverna antiga desmorona.

• Trolls escravos escapam enlouquecidos pelo necrofungo.

• Formians em estado inicial de infecção.

• Nostariona e Eleniela desertam para salvar a Cidadela.de.Wipden.

• Alguém do grupo fica infectado pelo Necrofungo.

• Entrada coberta de Necrofungos (role+CON para resistir).

• Salão de Boas Vindas cheio de Necrofungos.

• Sala de Distribuição do Fungo-de-Ouro. (Vasculhar suprimentos 
+SAB - 10+ 40 moedas, 7-9  Nuvem de Esporos,  Troll � �
Adormecido,  Fungo-de-Ouro intacto�

• Sala de Cura de Trolls (são transformados em escravos) Pii'treb dos
aracnóides está aqui. Ver se tem infeção +INT (7-9 Escolher -  Não�
sabe quanto tempo até endoidar  Não perceberão que estão �
infectados, só quando você falar ou for tarde demais.

• Plantações de Fungos-de-Ouro, cadáveres de trolls, necrofungos 
zumbis.
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• Ataque dos Necrofungos +DES 7-9 desvia mas não nota algo 
importante, 6- cai em agonia.

• Salões da Ninhada - Alojamentos e ovos. Operárias infectadas, se 
sairem contaminam a região. Corpos mortos ou em convulsão. 
Fungos-de-Ferrugem se proliferam no lugar, corroem equipamento.

• Lar da Rainha Kala-Bel - Uma pesada laje de arenito bloqueia a 
entrada dos aposentos da rainha. Para abri-la, as mandíbulas de 
uma das guardas reais deve permanecer travadas no sistema de 
tranca esculpido. Fungos e tentáculos de fungo por todos os lados. 
Rainha apodrecendo, saco de ovos contaminado pelo necrofungo.

• Alguém revela a visita do Verme-que-Anda e o uso do Sangue 
Sombrio pela Rainha para criar guerreiros fortes.

COADJUVANTES

NECROFORMIANS ZUMBIS

Horda, Organizado
 Mandíbulas esmagadoras (4 de dano, corpo a corpo)�

 7 PV Armadura 1♥
Qualidade especial: Insetóide, Mentalidade de Enxame
Instinto: espalhar a infecção

 Agir com intenções de mentalidade simplória�
 Prender alguém em suas mandíbulas�
 Tremer e se retorcer com espasmos�
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TROLL DAS CINZAS ZUMBI NECROFÚNGICO

Grupo, Grande , Organizado, Poderoso
Mão estufada (6 de dano, alcance, poderoso)

 18 PV Armadura 4♥
Qualidade especial:
 Inchado com a infecção
Instintos:
Garantir o crescimento do fungo
Ignorar ferimentos horríveis
Distribuir mais esporos
Enraizar-se em um local úmido e quente  

GUARDA REAL ALTERADAS PELO SANGUE 
SOMBRIO

Horda, Grande, Deformado, Casco Enegrecido e enrugado, olhos 
brilhantes de magia abissal, Cuidadoso, Inteligente
•  Lanças empunhadas toscamente (5 de dano, alcance, 1 
penetrante)

 10 PV Armadura 1♥
Instinto: Proteger o fungo brotando
• Liberar um troll feroz
• Colapsar em uma nuvem de esporos
• Imobilizar uma criatura para ser infectado  

RAINHA FÓRMICA KALA-BEL

Solitária, Grande, Terrível
• Spray de esporos (6 de dano, próximo, ignora armadura)
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 18 PV Armadura 2♥
Instinto: Nutrir o fungo
• Revelar hordas de filhotes fúngicos do seu saco de ovos
• Brotar tentáculos de fungos por toda parte
• Invocar os remanescentes da guarda real

FILHOTES NECROFÚNGICOS

Horda, Minúsculo, Terrível, Traiçoeiro
• Crescimento espontâneo (2 de dano, corpo a corpo, ignora 
armadura)

 3 PV Armadura 0♥
Instinto: Enraizar-se em algum lugar quentinho
• Sobrepujar uma criatura maior, quentinha
• Enraizar-se e brotar rapidamente
• Enraizar-se e brotar bem depois

VERME-QUE-ANDA, O SENHOR DA PODRIDÃO, 
MARCADO, PORTADOR DA MARCA DA ENTROPIA

Poderoso, Imortal
• Poderes de Podridão (6 de dano, alcance, poderoso) | Raio que 
Apodrece, Tentáculos Feitos de Vermes

 18 PV Armadura 4♥
Qualidade especial: Imortal, Regenera facilmente
Instinto: Espalhar o Sangue Sombrio por Ryanon, Trazer Nastur de 
volta, corromper tudo que entra em contato, levar a podridão para 
todos os lugares, converter seguidores para Nastur.

Ponto Fraco: Luz do Sol, Luz, Poderes de Cura, Inocência, Pureza.
• Ignorar ferimentos horríveis
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• Regenerar enquanto estiver em contato com a terra.
• Tentáculos Feitos de Vermes
• Ilusões de Morte - Alvos pensam que estão morrendo e 
apodrecendo.

SOLUÇÕES POSSÍVEIS

Queimar, matar a rainha acaba a infecção, criar uma poção de cura, 
buscar aliados entre aracnóides, entre grizzis, entre os outros 
formians, carregar os necrosporos para fora.

RECOMPENSAS E ÍTENS MÁGICOS

• Geleia Real - 9 de cura - Uso O O O
• Couraça da Tranquilidade - couro de lagarto, Armadura 1
• Jarra de Especiarias 1d4 rações Usos O O O
• Poção de Cura Fungo-de-Prata 10 PV de cura 2 Ataduras 4 PVs de 
cura
• Escaras de Troll 1-armadura
• Ossos bonitos 13 Moedas ou Lingote de Obsidiana 30 moedas

EVENTOS E ENCONTROS POSSÍVEIS

CENA: Cercado pelos Necrozombis

Local: Salões de Boas Vindas
Tipo: Encontro
Gatilho: Necrozombis emboscam os PJs
Descrição:
Necrozombies cercam os PJs. Eles tentam vomitar o Sangue 
Sombrio que carregam em seus corpos para tentar contaminar 
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(rolar+CON para resistir, falha contamina, sintomas surgem em 
trinta minutos)

Conflitos e Obstáculos:
• Ataques dos Necrozombis.
• Necrozombies querem capturar os PJs e levar para o Verme-que-
Anda (que está na Sala da Rainha Kala-El.)
• Um Necrozombie recobra a consciência e lembra-se de um dos PJs.

Consequências:
Necrozombi sobrevivente persegue os PJs.

Coadjuvantes Antagonistas:
NECROZOMBI (Formians alterados pelo necrofungo)
Grupo, Médio, Organizado, Poderoso, 6 a 8 criaturas
Garras, Mordida (4 de dano, alcance, poderoso)

 6 PV Armadura 0♥
Qualidade especial:
• Vômito de Sangue Sombrio (contagiante, pestilento, alvo vira 
necrozombi depois de um dia)
Instintos:
• Garantir o crescimento do fungo
• Ignorar ferimentos horríveis
• Vomitar Sangue Sombrio
• Capturar Protagonistas.
• Fazer os Protagonistas gastarem seus recursos
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CENA: Horror das Necropupas

Local: Salões da Ninhada
Tipo: Evento
Gatilho: Quando os PJs entrarem nos Salões da Ninhada da Rainha 
Formian Kala-El

Descrição:
Uma enorme área de ovos, com Formians Cuidadoras alimentando 
as Pupas que saíram dos ovos. Por causa do Necrofungo, estão todos
contaminados. As Formian Cuidadoras estão sendo devoradas pelas 
Pupas, que saem dos ovos malformadas, vermes enormes e 
acinzentados, com tentáculos e olhos negros por todo o corpo. 

Desenvolvimento Possível:
• Necropupas atacam os PJs.
• Clá-Kick, uma Formian Cuidadora está viva, apenas com o braço 
devorado. Se salva pode dizer o que está acontecendo e que Pi'treb, o
Aracnóide, está nos Salões de Cura dos Trolls.
• Ovos são combustíveis, se queimados eles explodem (4-dano).
• Fungo-de-Ouro mata Pupas corrompidas e curam ovos ainda não 
corrompidos.

Consequências Possíveis:
• Um grupo de pupa escapa e persegue os PJs, emboscando quando 
eles menos esperarem.
• Pupas infectam os Protagonistas e os transformam em monstros.
• Cuidadora se volta contra os Protagonistas, os traindo em um 
momento vital.
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Coadjuvantes Antagonistas:

NECROPUPAS (Pupas Formians alterados pelo 
necrofungo)

Grupo, Pequeno, Numeroso, Organizado, 6 criaturas
Mordida (2 de dano, penetrante, alcance mão)

 4 PV Armadura 0♥
Qualidade especial:
Mordida Ácida, ignora armadura. 
Instintos:
Entrar no corpo de um PJ para germinar. Tenta entrar pela boca.
Impedir que os PJs salvem a Formian Cuidadora Clá-Kick

CUIDADORAS (Formians que cuidam das Pupas)
Impulso:
• Fugir
• Cuidar das Pupas saudáveis.
• Pedir ajuda dos Protagonistas.
CENA: Confronto com a Rainha e o Verme-Que-Anda
Local: Lar da Rainha (ou outro lugar)

Tipo: Evento
Gatilho: Quando os PJs entrarem no Lar da Rainha

Descrição:
Uma imensa câmara com muitos objetos, tesouros, e estátuas. 
Servos atendem a Rainha, que tem vinte metros de altura e fica 
imóvel por ser gigantesca. Ovos saem de sua cauda. 
Verme-que-Anda, uma criatura encapuzada e de três metros, muito 
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forte. Debaixo do seu manto, ele tem uma armadura elaborada com 
esculturas de vermes, corpos cadavéricos, esqueletos. As esculturas 
se movem sobre o Aço Vivo de sua armadura. 
Verme-que-Anda carrega a Espada das Moscas, que parece ser feita 
de moscas, que voam sempre ao redor de sua lâmina. Sua marca, a 
Marca da Podridão, brilha com o símbolo de um Verme em Espiral 
no centro. 
A Marca da Podridão prende o Arquidemônio Voivoid, do Terceiro 
Círculo da Luxuria, o Senhor da Perversão Destruidora.

Desenvolvimentos Possíveis:

• A Rainha Kalal-El recebe os PJs e diz que está tudo bem. Ela está 
em delírio.
• Verme-que-Anda oferece algo aos PJs.
• Verme-que-Anda ignora os PJs.
• Os Formians Guerreiros Corrompidos atacam.
• A Rainha Kala-El pede ajuda aos PJs.
• Fungo-de-Ouro pode curar a Rainha e lhe dar poder para expulsar 
Verme-que-Anda.
• A Rainha Kalal-El pede para destuir tudo, com medo de espalhar 
para outras colônias de Formians.
• Verme-que-Anda controla a Rainha e a usa, junto com os Formians
Guerreiros para atacar os PJs.
• Verme-que-Anda é atingido pelo Fungo-de-Ouro, e diz que ele tem 
toque da Deusa e magia dracônica em sua essência.
• Verme-que-Anda ataca os PJs e os faz ter visões de suas mortes.
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Consequências Possíveis:

• A Rainha Kakal-El morre e o necrofungo se espalha.
• A Rainha Kalal-El pede para os PJs destruírem o necrofungo antes 
de morrer.
• Verme-que-Anda captura os PJs e os infecta com o Sangue 
Sombrio, largando-os fora do Zigurate do Escaravelho.
• Verme-que-Anda foge e segue para o Zigurate da Abelha.
• Verme-que-Anda leva o Ovo da Nova Rainha, para criar um 
monstro em seu plano de espalhar o Sangue Sombrio em Ryanon.
• Os PJs ferem Verme-que-Anda, que os jura de vingança e 
desaparece como milhares de vermes.
• Confronto com a Rainha e o Verme-Que-Anda
• Acordo com a Rainha e luta com o Verme-Que-Anda
• Acordo com o Verme-Que-Anda e morte da Rainha.
• Rainha se suicida e leva todo o Zigurate com ela.
• O Zigurate é salvo por magia feita pelos PJs.
• Os Necrozombies saem do controle do Verme-Que-Anda
• O Verme-Que-Anda derrota os PJs
• A Rainha Ajuda os PJs 
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DESENVOLVIMENTOS POSSÍVEIS DA AVENTURA

Algumas possíveis consequências e desenvolvimentos para a 
Campanha: A Legião Grotesca
• Verme-que-Anda tenta atacar o Zigurate da Abelha e os Aracnóides
da Toca da Grande Teia.
• Verme-que-Anda tenta atacar a vila grizzi de Wipden.
• Verme-que-Anda segue para outro lugar: Porto Invicto, Ulbária, 
Andrulier.
• Verme-que-Anda é derrotado e sua Marca da Podridão entra em 
um dos PJs.
• Os Aracnóides ajudam os PJs no Zigurate da Abelha.
• Os Guardiões ajudam os PJs.
• Verme-que-Anda se vinga matando os Guardiões da Ordem do 
Cervo.
• A Rainha Anansália ataca a Rainha Gunkara acreditando que o 
necrofungo já contaminou o Zigurate da Abelha (rumor de Verme-
que-Anda).
• Outros desenvolvimentos. Verme que Anda Organiza a Legião 
Grotesca.
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AVENTURA: A Legião Grotesca 
Cenário: Legião: A Era da Desolação
Sistema: Dungeon World
Campanha: A Legião Grotesca
Região: Entremares
Autor: Newton Nitro

INTRODUÇÃO

IDEIA INICIAL
• Essa aventura foi feita em consequência da aventura anterior de 
Legião World (Legião + Dungeon World), o “Formigueiro Infectado”,
mas pode ser jogada com alguma adaptação. A proposta aqui é 
apenas de dar sugestões e pontos de partidas para a improvisação de
uma narrativa coletiva, usando o sistema Dungeon World. 

• À medida que fui mestrando essa Aventura, fui adicionando 
elementos. Assim, várias anotações mostram diferentes 
interpretações e rumos para os elementos. Veja como uma fonte de 
inspiração, pois, como é Dungeon World, a sua aventura Legião 
Grotesca deverá ser completamente diferente do que aconteceu em 
nossa sessão de jogo.  

• O Local Inicial é o Bosque dos Cogumelos, em Entremares (Legião: 
A Era da Desolação).

• Um Marcado chamado Verme-que-Anda está organizando uma 
Legião Sombria nas Infinitas Cavernas nas profundezas das 
Montanhas das Nuvens Douradas (lar de uma tribo de Howkaris, o 
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Povo-Falcão), ao noroeste do Bosque dos Cogumelos. 

• Nas Infinitas Cavernas dentro das Montanhas das Nuvens 
Douradas, está reunindo goblinóides, homens lagartos, os Gárgulas 
Trituradores de Ossos das Montanhas Douradas e tem aliados 
alguns elfos negros da cidade subterrânea de Barkerazi, (nas 
profundezas das Montanhas Douradas) além de humanos e grizzis 
cultistas de Nastur na Cidadela.de.Wipden.

• Sem a intromissão dos Protagonistas (Personagens dos Jogadores),
Verme-que-Anda irá avançar com sua Legião Grotesca de 300 
legionários para ocupar a Vila de Wipden e usar seus cidadãos para 
criar Necroguerreiros com o seu Sangue Sombrio, o sangue do Deus 
Louco Nastur. 

• Assim que tiver cerca de mil guerreiros em sua Legião Grotesca, ele
marchará e atacará a Cidade-Estado de Gondar, a capital do reino 
dos Grizzis.

• Verme-que-Anda ainda tem outros planos, como sacrificar aliados 
ou inimigos para invocar um Leviatã (os gigantescos vermes alados 
dos Abismos do Sem-Fim). Esse sacrifício tem que ser feito em um 
lugar de 
poder da Deusa, dentro do Bosque dos Cogumelos.

• Aliados do Verme-que-Anda, como a Rainha Gunkarana dos 
Aracnóides da Toca da Teia, e outros de seus generais entre os 
Homens Lagartos, Gárgulas, Elfos Negros e Goblinóides, podem 
traí-lo e roubar a sua Marca dos Vermes e ter outros planos, como 
estabelecer um reino na região.
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ELABORAÇÃO DO CENÁRIO DA AVENTURA

O cenário da aventura deve ser criado junto com os jogadores, por 
meio de perguntas e usando as respostas para estabelecer a região, 
os grupos envolvidos na região, seus contatos na Vila de Wipden, na
Toca da Teia, no Zigurate da Abelha, e seu conhecimento do Povo 
Falcão das Montanhas das Nuvens Douradas.

O mestre deve crair o Covil do Verme-Que-Anda, o local de onde ele 
está formando seus Legionários Grotescos dentro das Infinitas 
Cavernas nas profundezas das Montanhas das Nuvens Douradas, à 
noroeste do Bosque do Cogumelo.

PERGUNTAS ANTES DE MESTRAR A AVENTURA

• Quem vocês conhecem no Bosque dos Cogumelos?
• Quem vocês conhecem na Vila de Wipden?
• Que grupos operam na região?
• Que povos operam na região?
• Quais perigos vocês já ouviram falar das cavernas nas Montanhas 
das Nuvens Douradas, onde vivem os Howkari, o Povo Falcão?
• O que vocês sabem das Infinitas Cavernas das Montanhas das 
Nuvens Douradas?
• Quais foram as consequências da aventura anterior, o Formigueiro 
Infectado?
• Como essas consequências afetam o presente?

Anote as respostas e use ao longo da aventura.
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LOCAIS DE INTERESSE

Locais importantes na aventura: A Legião Grotesca.

A TOCA DA TEIA

• Rainha Anansália.
• Uma grande caverna a Noroeste do Bosque dos Cogumelos, no 
caminho para a Montanha das Nuvens Douradas e das Infinitas 
Cavernas dos Gárgulas Trituradores de Ossos. 
• Lar dos Aracnóides, cultivadores de Fungos Mágicos que são 
vendidos para as comunidades Grizzi, principalmente de Wipden. 
• Liderado pela Rainha Anansália
• Seu marido é Umpatreb, líder da Legião das Aranhas, a força 
militar da colônia Aractnóide. 
• Querem controlar o Zigurate do Escaravelho, agora que está vazio, 
por causa de suas plantações de Fungo Dourado.
•  Tem um segredo sombrio com o Verme-Que-Anda.
•  Seguindo as ordens do Verme-Que-Anda, eles criaram uma guerra 
contra os Formians do Zigurate da Abelha,  lançando sua Legião 
Aranha para distrair a Legião Cogumelo de Wipden (aliada dos 
Formians do Zigurate da Abelha) e permitir a invasão de Verme-
Que-Anda e sua Legião Grotesca.
• Depois de Wipden conquistada, Verme-Que-Anda dará o Zigurate 
da Abelha para Anansália.

A CIDADELA DE WIPDEN

• Uma pequena vila grizzi produtora de Vinho Dourado e outros 
tipos de bebidas. 
• Também produz armas e armaduras, e alguma quantidade de ítens 
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mágicos e drogas de combate e de prazer. 
• Produção de alimentos locais (trigo, milho, peixe e carne de cabra e
ovelhas). 
• A vila fica a duas semanas da Cidade-Estado de Gondar, a sede do 
poder do povo miúdo dos Grizzi em Entremares.
•  Tem uma força militar, a Legião Cogumelo e são aliados dos 
Formians e da 

ALIADOS E INIMIGOS

Aliada da Toca da Teia (Aracnóides  - Rainha Anansália), do Zigurate
da Abelha (Formians - Rainha Gunkarana), do antigo Zigurate do 
Escaravelho (Formians), e da Vila de Santo-Refúgio (uma 
comunidade de miscigenados meio-orcs, meio-elfos, meio-grizzis, 
meio-anões e outros, que fica a 5 horas de caminhada) mas tem 
conflito com os Howkaris da Vila de Céu Profundo, na Montanha 
das Nuvens Douradas. 

DESCRIÇÃO
População:
Aproximadamente 1600; principalmente humano, grizzis, alguns 
anões e gnomos.

Governo:
Bahyrst é governado por Landita Junta-Tralha - Burgomestra

Lugares notáveis:

Templo do Senhor das Plantas (Paganismo Primordial): Uma abadia 
coberta de ruínas, supostamente assombrada por um vampiro 
sedento de sangue.
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Armas e Tralhas: A loja desordenada de uma comerciante de armas 
humana chamada Ealdild, conhecida por sua coleção de lâminas 
estranhas e exóticas. Há rumores de que as armas são de guerreiros 
caídos, roubados de campos de batalha distantes por magia negra.

Alguns Coadjuvantes:

Alyn: Legionária Cogumelo e Veterana da Grande Guerra. Alyn tem 
cabelos prateados, olhos azuis e nariz afiado. Ela usa armadura de 
couro e empunha uma espada curta e uma adaga. Alyn busca 
vingança contra um grupo de orcs das cavernas do Vasto-Profundo 
das Montanhas das Nuvens Douradas que matou um de seus entes 
queridos.

Gili: Servo Anão, Neutro. Gili é de aparência áspera, com cabelos 
loiros e olhos cinzentos. Ele veste roupas manchadas de viagem e 
um amuleto de estanho. Gili é curioso e intrigante.

Kalimara: Artista Grizzi Feminina, Mal. Kalimara tem um rosto 
estreito, com cabelos castanhos e olhos castanhos. Ela veste roupas 
finas e várias bolsas estão penduradas no cinto. Ceolfru procura 
descobrir o que destruiu sua terra natal.

Turli: Ladrão Grizzi Masculino, Neutro. Turli tem largos olhos azuis.
Ele usa armadura de couro e empunha uma espada curta. Turli 
busca apenas fama e glória.

PESSOAS IMPORTANTES DE WIPDEN:

Landita Junta-Tralha - Burgomestra
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Grizzi, idosa, sábia, espirituosa, desconfiada, coleciona pedras 
coloridas, defende a vila, tem família e filhos, não gosta dos 
Aracnóides). Líder do Conselho dos Grizzis da cidade, e dos 
produtores de Vinho Dourado e cultivadores de Cogumelos do Sol, 
que usam para fazer Drogas de Combate e Prazer.

Samon Junta-Tralha - Ferreiro

Grizzi, mal humorado, mestre de sua arte, coleciona espadas, casado
com Landita, tem filhos e filhas, não gosta de Aracnóides.

Monja Valedora Diana de Valedaris 

Humana de Aldora. Compassiva. Simpática. Planeja aliança com a 
Ulbária. Briga sempre com Sula Bakari. Líder do Templo de 
Valedaris e de suas doze monjas aprendizes.

Sula Bakari - Capitã da Legião Cogumelo

Humana Invictiana, de porto Invicto, pele morena, cabelo crespo 
usando em tranças, sangue mukta. Líder da tropa de duzentos 
Legionários Grizzis e Humanos da Cidadela.de.Wipden. Alguns são 
ex-Legionários Corsários, mas a maioria foi treinada em Wipden e 
não é tão efetiva em combate. Ela quer a independência de Wipden e
rejeita a aliança com a Ulbária.

LOCAIS DE INTERESSE EM WIPDEN

Taverna do Ogro Chateado
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• Tomasi e o filho Carlog (Meio-Orc), mãe orc Gararg (Antagonistas -
odeiam o Gael, e caçam Porco-do-Mato e na taverna do Ogro 
Chateado), inimigos de Gael. Gael salvou Rabicó deles.

Mosteiro Valedor Mãe Divina

Mosteiro Valedor  de Diana de Valedaris.

Vinícula Vinho de Ouro

Maior Vinícula de Wipden, de propriedade da Burgomestra Landita 
Junta-Tralha.

MONTANHAS DAS NUVENS DOURADAS

• Um grupo de Montanhas ao noroeste do Bosque dos Cogumelos. 
• Cerca de seiscentos Howkaris divididos nos Clãs da Pena Sagrada 
(religiosos), Garras Místicas (mágicos) e Bico Feroz (guerreiros), 
vivem na vila de Céu Profundo. 
• Inimigos são os terríveis Gárgulas da tribo dos Trituradores de 
Ossos, que vivem nas Infinitas Cavernas das Montanhas das Nuvens
Douradas, e frequentemente os atacam. 
• São inimigos de todos os povos do Bosque dos Cogumelos.
•  Possuem um segredo horrível no passado.

PESSOAS IMPORTANTES DA VILA DE CÉU 
PROFUNDO

Krakóvia Pena-Sagrada

• Líder atual da Vila de Céu Profundo. 
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• Eles adoram Ikaruga, a Grande Águia Dourada, uma Deusa 
Primordial. 
• Ela não quer interferir nos problemas dos povos das Terras Baixas.
• Tem outros planos.
• Sofre com uma maldição.

Turok Bico-Feroz
• Deseja ser o líder. 
• Sabe dos perigos das Terras Baixas. Odeia os Gárgulas Trituradores
de Ossos e quer descer às Infinitas Cavernas para destruí-los.

Oriana Garra-Mística

• Busca descobrir o segredo do Ninho Dourado da Deusa Ikaruga, a 
Grande Águia, um círculo de colunas insectaris (o antigo povo 
Inseto), cheio de hieróglifos estranhos, e que é a fonte da Magia 
Primordial que ela usa. 
• Xamã de Ikaruga e conjura o espírito da Grande Águia para ajudar. 
• Magias envolvem águias e seres parecidos com águias (Gurani, a 
Águia Guerreira, Dagu, a Águia do Tempo, Ika, a Águia dos 
Elementos, etc.).

ZIGURATE DO ESCARAVELHO

• Local: Região ao Sudoeste do Bosque do Cogumelo.
• Lar dos Formians Cascos-Vermelhos, súditos da Rainha Fórmica 
Kala-Bel Casca-Vermelha.
• Primeiro alvo do Verme-que-Anda e seu Sangue Sombrio.
•  Local de Aventura Formigueiro Infectado, contaminado pelo 
necrofungo e cheio de monstros.
• Está vazio, porém novos monstros estão sendo gerados no local.
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ZIGURATE DA ABELHA

• Local: Região ao Sudeste do Bosque do Cogumelo.
• Lar dos Formians Cascos-Negros, súditos da Rainha Fórmica 
Gunkanara Casco-Negro
• Comunidade de Formians Negros, diferente dos Formians 
Vermelhos do Zigurate do Escaravelho
•  Reino moderado, moderado, vigias, exótico (cria o Fungo-de-
Prata, usado para poções de cura), recurso fungos, juramento de 
proteção com o Zigurate do Escaravelho e com a 
Cidadela.de.Wipden. 
• Sofre estágios iniciais do Necrofungo, população reduzindo, terra 
sem lei, mal (necrofungo).
• Colônia próspera e bem vigiada, fama de saqueadores (Formians 
Negros).
• Grizzis de Wipden vivem em guerra com essa colônia.
• Rainha Gunkanara tem habilidades mágicas. Rótulos: +arcano 
+divino +guarda +seguidores
• Irão se unir à Legião Cogumelo contra a Legião Aranha da Toca da 
Teia.
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TEMPLO DO CARVALHO SAGRADO

• Local Imenso, amplo, dentro de um Carvalho Milenar, carvalhos de
mais de trinta metros de altura.
• Sede dos Guardiões da Ordem do Cervo.
• Mimi (Ranger Formian), Jonas (Druida Humano), Ilael (Ranger 
Elfa Negra) tem seus aposentos aqui.
• Local de treinamento de novos Guardiões. 
• Orfanato do Carvalho Sagrado, que tem órfãos que irão se tornar 
Guardiões.

CAVERNAS DO VASTO-PROFUNDO

Um complexo de cavernas ligadas às Infinitas Cavernas sob as 
Montanhas das Nuvens Douradas. Nessa caverna estão as câmaras 
dos Trituradores de Ossos, uma tribo de gárgulas, a vila goblinóide 
de Escarrog, e Terakazi, pequena colônia avançada de Elfos Negros 
oriundos da Cidade-Esdado de Drowkazi.

BOSQUE DOS COGUMELOS

Um bosque imenso, famoso pela sua vida selvagem e a magia e que 
foi preservado pela Grande Guerra. No centro do Bosque dos 
Cogumelos, dentre os Carvalhos Milenares de mais de 3 metros de 
altura está o Santuário da Serra, ou Santuário de Gael, uma área de 
proteção aos animais naturais e sobrenaturais do bosque. 

O Santuário fica próximo ao Carvalho Sagrado e aos pés da Serra dos
Pégasos no Vale da Lua. Lá ele salva animais feridos e dá refúgio a 
outros perseguidos ou em extinção. 
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O lugar tem muita Magia Dracônica, e tudo que fica lá cura mais 
rápido.

O Santuário possui outros lugares como: a Cachoeira dos Cristais, a 
Mata dos Sonhos, e a Pedra da Restauração.

Os visitantes podem ficar no Recanto da Serra, uma pousada 
construída em cima de um dos Carvalhos Milenares.

No maior dos carvalhos milenares, o Carvalho Sagrado, está a sede 
dos Guardiões da Ordem do Cervo, um grupo de rangers e druidas 
protetores do lugar.

VILA-LIVRE DE QUEBRA-CORRENTES

Uma pequena comunidade de Orcs e Meio-Orcs alforriados na 
região fronteira entre o Bosque dos Cogumelos e as Montanhas das 
Nuvens Douradas. A Vila-Livre (que é a versão dos Quilombolas de 
Kadur) é conhecida como conhecida como Vila-Livre de Quebra-
Correntes. 

O líder é uma velha orca guerreira chamada Makuraga, ela, junto 
com vários dos seus seguidores, liderou uma revolta enquanto fazia 
parte das tropas de escravos da Legião Dagoniana que atacou 
Entremares durante a Grande Guerra. Ela ajudou a salvar a Vila de 
Wipden e com isso ganhou alforria e o direito de refugiar orcs e 
meio-orcs, e outras crias de urzoth que buscam viver pacificamente 
com os humanos.

População:
Aproximadamente 730; principalmente orcs e meio-orcs, alguns 
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outros goblinódies.

Governo:
Quebra-Correntes é governada por uma Xamã, Makuraga.

Lugares notáveis:
O Unicórnio e o Texugo: Uma taberna meio-orc fantástica, 
construída dentro do que antes era um navio à vela.

O Forte da Liberdade:
Um grande edifício de paredes de pedra, decorado com um telhado 
de azulejos. Ele contém uma grande sala de reuniões e várias salas 
menores, e é compartilhado entre várias guildas comerciais locais.

Coadjuvantes:

Rinaga: Guerreira Meio-Orc, Bom. Hyana tem um rosto estreito, 
com cabelos castanhos grossos e olhos cor de âmbar. Ela usa cota de 
malha e empunha uma espada bastarda. Hyana é charmosa e 
econômica.

Kartagog: Feiticeiro Orc, Neutro. Kartagog tem um rosto comprido, 
cabelos grisalhos e olhos âmbar estreitos. Ela veste roupas simples.

MONTANHAS DAS NUVENS DOURADAS
Uma montanha gigantesca ao norte do Bosque dos Cogumelos. Lar 
de uma tribo de Howkaris (Povo-Falcão) e, em suas profundezas, 
existe uma série de cavernas chamadas de  Vasto-Profundo.

Cavernas do Vasto-Profundo
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Um conjunto infindável de câmaras subterrâneas dentro da 
Montanha das Nuvens Prateadas, integradas pelos Lagos Sombrios 
de Nastur às Infinitas Cavernas. Aqui estão Terakazi, uma Colônia 
Avançada dos Elfos Negros de Drowkazi, nas Montanhas Sombrias, 
e Ninho de Pedra, a cidade dos Gárgulas Tritura-Ossos. 

COADJUVANTES

Verme-que-Anda (Líder da Legião Grotesca), Lorde 
da Podridão, Marcado Lendário

Marcado, Portador da Marca da Entropia, que prende o 
Arquidemônio Voivoid. Criou e comanda a Legião Grotesca. Possui 
um fragmento do Coração Sombrio de Nastur. Esse fragmento gera 
o Sangue Sombrio 

Minúcias:
•  18 PV Armadura 4♥
• Poderoso, Imortal
• Poderes de Podridão (6 de dano, alcance, poderoso) | Raio que 
Apodrece, Tentáculos Feitos de Vermes
• Espadas das Moscas Dano 1d12, poderes de podridão, invocação de
demônios da podridão, gerar gangrena, grotesca, penetrante
• Imortal, Regenera facilmente
• Ignorar ferimentos horríveis
• Regenerar enquanto estiver em contato com a terra.
• Tentáculos Feitos de Vermes
• Ilusões de Morte - Alvos pensam que estão morrendo e 
apodrecendo.
• Pontos Fracos: Luz do Sol, Luz, Poderes de Cura, Inocência, Pureza,
Magia Dracônica.

57



Motivações: 
• Espalhar o Sangue Sombrio por Ryanon.
• Trazer Nastur de volta, corromper tudo que entra em contato, 
levar a podridão para todos os lugares, converter seguidores para 
Nastur.
• Criar Legionários Grotescos com o Sangue Sombrio.
• Despertar o Leviatã Zan-Ta-Gur das profundezas da Cidadela de 
Wipden.
• Levar a Legião Grotesca para conquista a Cidade-Estado de Gondar
e a Cidade-Estado de Porto Invicto.

Indrazi, (Legião Grotesca) Drider Feiticeira da 
Legião Grotesca

Líder dos Elfos Negros de Terakazi, uma colônia de Drowkazi nas 
cavernas do Vasto-Profundo, sob as Montanhas das Nuvens 
Douradas. É a general da Legião Grotesca. Tem um grupo de Elfos 
Negros de elite como guarda-costas.
Pinças Envenenadas (d12 de dano, 1 Penetrante) 10 PV, Armadura 
1, Feitiços (Alcance) 1d8 de dano.

Instinto: 
• Odiar as raças da superfície
• Obedecer ou Trair o Verme-Que-Anda.
• Envenenar
• Lançar um feitiço antigo
• Chamar reforços
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Toráxis (Feiticeiro Aracnóide da Toca da Teia)

Feiticeiro Aracnóide aliado do Verme-que-Anda, corrompeu a 
Rainha Anansália.
Magia  Arcano (d10 de dano, ignora armadura) 12 PV, Armadura 0
Qualidades Especiais: Sentidos Aguçados, Poderes de Aranha em 
termos mágicos (teias, imobilizar, venenos, etc.)
Instinto: liberar o poder
•Trabalhar com a magia que a natureza demanda
• Servir a Rainha Anansália

Leviatã Zan-Ta-Gur

Um Leviatã, um horror-verme gigantesco, de 100 metros de 
comprimento, alado, com a boca cheia de tentáculos e olhos imensos
ao longo do corpo, além de pinças crustáceas saindo de aneis ósseos 
circulares ao redor de sua cabeça.

É um dos Devoradores de Dragões, e solta Esporos Infernais, 
capazes de transformar quem os aspira em Possuídos.

Verme-Que-Anda quer sacrificar as almas e a energia vital dos 
habitantes da Vila de Wipden para trazer Zan-Ta-Gur para Kadur. 
Com Zan-Ta-Gur , o Verme que Anda irá invadir a Cidade-Estado de 
Gondar, o centro do poder dos grizzis de Entremares antes de atacar
Porto Invicto.

Landita Junta-Tralha (Cidadela de Wipden) 
Burgomestra de Wipden

Grizzi, idosa, sábia, espirituosa, desconfiada, coleciona pedras 
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coloridas, defende a vila, tem família e filhos, não gosta dos 
Aracnóides). Líder do Conselho dos Grizzis da cidade, e dos 
produtores de Vinho Dourado e cultivadores de Cogumelos do Sol, 
que usam para fazer Drogas de Combate e Prazer.

Samon Junta-Tralha (Cidadela de Wipden) - Ferreiro

Grizzi, mal humorado, mestre de sua arte, coleciona espadas, casado
com Landita, tem filhos e filhas, não gosta de Aracnóides.
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Diana de Valedaris (Cidadela de Wipden) Monja 
Valedora

Humana de Aldora. Compassiva. Simpática. Planeja aliança com a 
Ulbária. Briga sempre com Sula Bakari. Líder do Templo de 
Valedaris e de suas doze monjas aprendizes.

Druida Darvar (Cidadela de Wipden)

Membro da Ordem do Cervo, que vive em Wipden. É o amigo de 
Gael. Ele é o curandeiro da vila.

Sula Bakari (Legião Cogumelo) Capitã da Legião 
Cogumelo

Humana Invictiana, de porto Invicto, pele morena, cabelo crespo 
usando em tranças, sangue mukta. Líder da tropa de duzentos 
Legionários Grizzis e Humanos da Cidadela.de.Wipden. Alguns são 
ex-Legionários Corsários, mas a maioria foi treinada em Wipden e 
não é tão efetiva em combate. Ela quer a independência de Wipden e
rejeita a aliança com a Ulbária.

Nosta (Cidadela de Wipden) - Ranger Grizzi

Grizzi Fêmea, Ranger e Especialista em arco e flecha, mais covarde.

Elen (Cidadela de Wipden) - Ranger Grizzi 

Grizzi, ranger, fêmea, corajosa, especialista em combate corpo-a-
corpo. Não quer que a infecção do Sangue Sombrio se espalhe.
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Pitreb - Aracnóide Guerreiro e Discípulo de Tanashi.

É uma aranha humanóide, guerreiro, e discípulo de Tanashi. Se for 
Coadjuvante aliado (PVs 16, Armadura 2, Perícia +2, Lealdade +2 
(para com Tanashi), Custo: Proteger seus amigos, Dano 1d10 (5).

Klac-Klick (Cuidadora Formian Casco-Vermelho)

Cuidadora da nova Rainha Fórmica Casco-Vermelho que sobreviveu 
no Zigurate do Escaravelho. Com ajuda de Chiang e Gael, do seis 
Ovos salvos no Zigurate do Escaravelho nasceram filhotes:

Filhotes: Rainha Tik-Tok, Tak, Tek, Tik, Tok, Tuk 

Chiang e Gael buscam um lar para Tik-Tok.

Filhote-Rainha Tik-Tok Casco-Vermelho

Uma dos seis filhotes Formians Cascos-Vermelhos que nasceram dos
ovos salvos por Gael, Chieng e Tanashi do Zigurate do Escaravelho 
dos Formians Cascos-Vermelhos. Ela é mandona e já tem poses de 
rainha, ordenando seus irmãos Formians Cascos-Vermelhos,  Tak, 
Tek, Tik, Tok, Tuk, por todo o Santuário dos Animais dentro do 
Bosque dos Cogumelos.

62



Rainha Formian Gunkanara Casco-Vermelho 
(Zigurate da Abelha)

Gunkanara quer o antigo Zigurate do Escaravelho para si. Ela 
também quer a Nova Rainha Tik-Tok, que está sendo criada por 
Klac-Klick, para a sua colônia. Ela pretende educar Tik-Tok e casá-la 
com seus zangões.

Rainha Aracnóide Anasália (Toca da Teia)

Rainha Aracnóide Anansália que quer o Zigurate do Escaravelho e o 
controle da Cidadela.de.Wipden. Convencida por Verme-Que-Anda 
e por seu Feiticeiro Araconamante Toráxis a se aliar à Legião 
Grotesca. Ela acaba morta por Toráxis, que muda de sexo e vira a 
nova Rainha Aracnóide da Toca da Teia.

Rainha Gargulina, Líder dos Gárgulas Tritura-Ossos

FOR +3  DES +2 CON +3 SAB +2  INT +2  CAR +3
Ferimentos: 6  Armadura: 2  Dano: 2 a 4

Perícias:
Luta, Liderança, Comando, Negociação, Malícia, Ocultismo, 
Mistérios de Kadur, Religião Urzothiana, Conhecimento de Sangue 
Sombrio

Habilidades Especiais:
Raio de Magia Necrótica Dano 3, Magias de Petrificação, Super-
Força, Poder de Criar Terremotos, Sempre Cercada de Guerreiros, 
toque de pedra.
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Descrição:
Gargulina, a lendária e gigante Rainha dos Gárgulas Tritura-Ossos, 
vive no Ninho de Pedra, o lar dos Gárgulas das Infinitas Cavernas 
das Montanhas das Nuvens Douradas.

Ela é uma adoradora de Urzoth, o Senhor dos Abismos e pai do Deus
Louco Nastur. Seus maiores rivais são os Howkaris da Vila de Céu 
Profundo.

Ela recusou enviar seus gárgulas para a Legião Grotesca de Verme-
Que-Anda, porque ele não se interessou em sua rivalidade com os 
Howkaris, apesar de usar as câmaras subterrâneas do Ninho de 
Pedra para criar seus Grotescos usando o Sangue Sombrio.

Ela deseja acabar com os Howkaris e arrancar deles a Lágrima da 
Deusa, com a qual ela pretende usar de sua Magia Dracônica para se 
vingar da humilhação causada pelo desprezo do Verme-Que-Anda 
em relação ao seu povo Gárgula.

Krakovia Pena-Sagrada (Vila de Céu-Profundo) - Guerreira e Líder 
Howkari

Lider atual da Vila de Céu Profundo. Eles adoram Ikaruga, a Grande 
Águia Dourada, uma Deusa Primordial. 

Ela não quer interferir nos problemas dos povos das Terras Baixas e 
tem outros planos.

Ela sofre com uma maldição, pois se torna uma humana na lua nova.
Ela conheceu Gael quando buscava uma solução para a maldição, 
colocada por Gargulina, a lendária e gigante Rainha dos Gárgulas 
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Tritura-Ossos, que vive no Ninho de Pedra, o lar dos Gárgulas das 
Infinitas Cavernas das Montanhas das Nuvens Douradas.

Minúcias:
•  10 Armadura 1♥
• Guerreira. Líder. Odeia povos das Terras Baixas.
• Tem rivalidade com Turok Bico-Feroz, que quer o seu cargo.
• Ataques: Arak (espada curva feita de aço e Fulgorito, penetrante, 
cortante, decepadora), Dano 1d10+2, Arco e Flecha, Dano 1d8+2
• Amuleto Mágico de Invocação de uma Águia Elemental, enviada 
pela Grande Águia.
• Amaldiçoada: Vira humana em noites de Lua (Selune) Cheia.

Motivações: 
• Vencer os Gárgulas Tritura-Ossos de uma só vez.
• Proteger o seu povo Howkari dos seres das Terras Baixas.

Turok Bico-Feroz (Guerreiro Howkari)

Braço direito de Krakóvia Pena-Sagrada. Ele deseja ser o líder. 

Turok sabe dos perigos das Terras Baixas. Odeia os Gárgulas de 
Tritura-Ossos e quer descer às Infinitas Cavernas para destruí-los. 
Seu maior inimigo é Gargulina, a lendária e gigante Rainha dos 
Gárgulas de Tritura-Ossos, o lar dos Gárgulas das Infinitas Cavernas
das Montanhas das Nuvens Douradas.

Oriana Garra-Mística (Xamã Howkari)

Uma xamã howkari de meia-idade, de penas vermelhas, azuis e 
amarelas, e sempre carregando seu cajado.

65



A xamã da Vila do Busca quer descobrir o segredo do Ninho 
Dourado da Deusa Ikaruga, a Grande Águia, um círculo de colunas 
insectaris (o antigo povo Inseto), cheio de hieróglifos estranhos, e 
que é a fonte da Magia Primordial que ela usa. 

Ela é a Xamã de Ikaruga e conjura o espírito da Grande Águia para 
ajudar. 

Suas magias envolvem águias e seres parecidos com águias (Gurani, 
a Águia Guerreira, Dagu, a Águia do Tempo, Ika, a Águia dos 
Elementos, etc.).

Celeste, (Cidadela de Wipden) - Cigana Nomadi 
(Povo-Felino) - Caravana Estrela-Guia

Amiga de Gael, já tiveram um relacionamento. Ela é uma Feiticeira 
Cartomante e sabe usar os Portais de Magia Caótica com suas Cartas
Kadurot. É engraçada e misteriosa, e salva animais para levar ao 
Santuário dos Animais do Bosque dos Cogumelos.

Guardiões da Ordem do Cervo (Bosque dos 
Cogumelos)

Mimi (Formian)
• Formian Ranger, ex-Zigurate da Abelha, filha da Rainha 
Gunkanara.
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Jonas (Humano - Invictiano) 

• Druida e Ranger, Mais Velho, transmorfo vira o Cervo  - Druida.
• Mestre dos demais guardiões, possui mais de duzentos anos.
• Mestre de Gael, Tanashi e Chieng.
• Ajuda a Gael a cuidar do Santuário.

 Ilael (Elfa Negra - Drowkazi)

• Assassina, Ranger e Feiticeira. Jonas a convenceu a abandonar a 
vida de Assassina de Terakazi, uma pequena colônia de Drowkazi 
nas Infinitas Cavernas da região das Montanhas das Nuvens 
Douradas.
• Ainda tem ligações com Terakazi e não sabe que os Elfos Negros de 
Terakazi se aliaram ao Verme-Que-Anda.

NOMES

Grizzis:  

Audoneus, Enhard , Eberulf , Gundabald , Grimoald , Samo, 
Munderic, Tomac, Razo , Berchar, Frunilda, Varilissa, Xenia, Ekara, 
Oliana, Linain, Linain, Shali, Ugma, Udlar Gamin ,Duli ,Alin, Bali, 
Kunarv, Gamah

Humanos: 
Masculinos Genérico:

Vono, Galo, Banchi, Salo, Bino, Dino, Letta, Dina, Nina, Dolcia, 
Pruda, Tanzia, Nedda, Moriana, Sulik, Shila, Kamador, 
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Tarmino,Ori, Getz , Adamis, Argon,  Yvanos, ,Torne , Lancer, 
Solimar, Naimo. Niato, Tedólio, Numiato, Gonza, Gisvi, Valde, Velo

Femininos Genérico:
Tera, Hoebe, Xene, Circe, Rhylloe, Phesa, Molpia, Kate, Cythia, 
Thila, Dreneisha, Adrene, Lakesia , Capria, Lagia Agiande, Mana, 
Salvia, Andami, Dila, Zuanna

Formians: 

Kri, Vau, Yem, Ayt, Tar, Ban, Huhran, Vekk, Jiye, Visk, Tusikt, Kit-
tick, Fek, Bok-Nak
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Aracnóides:

Ea-Nasir, Attii'kusu, Niiqiarqusu, Seluku, Nigsummu, Shar-Kali-
Sharri, Manishtushu, Samsuiluna, Sargon, Libluth

Elfos:

Masculinos:
Aralad, Galegilg, Enennan ,Finarfin, Eborn, Argoliel, Elenlor, 
Mionerdhon ,Elung, Ophelros

Femininos:
Arwerdas, Inyen, Edheril, Lalwenye, Nellalwe, Ebrialas, Aloden, 
Seredhel, Ariellas Enen,

ORCS E MEIO-ORCS

Masculino
Urag, Jorgagu, Ulgan, Zudagog, Yegoth, Urulg, Parfu Durbul, Yatur, 
Igmut.

Feminino
Lasha, Morna, Durgata, Umoga, Shufa, Boraga, Gharahga, Tura, 
Nazoga, Babela
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FRENTES

A LEGIÃO GROTESCA

Uma legião feita de Grotescos, humanos e goblinóides das Infinitas 
Cavernas transformados em monstros pelo Sangue Sombrio de 
Nastur, que escorre eternamente do fragmento do coração do Deus 
Louco que o Verme-Que-Anda possui.

A Legião Grotesca tem seu quartel-general nas galerias subterrâneas
conhecidas como o Vasto-Profundo nas Infinitas Cavernas no 
interior das Montanhas das Nuvens Douradas.

A Legião Grotesca é liderada por Indrazi, uma Feiticeira Drider. Ela é
a comandante  Elfos Negros de Terakazi, uma colônia de Drowkazi 
nas cavernas do Vasto-Profundo, sob as Montanhas das Nuvens 
Douradas. É a general da Legião Grotesca. Tem um grupo de Elfos 
Negros de elite como guarda-costas.

Impulso: 

• Aumentar seus números.
• Conquistar a Cidadela.de.Wipden.
• Seguir Verme-Que-Anda.
• Avançar contra a Cidade-Estado de Gondar, depois que o ritual 
para trazer o Leviatã Chaug-Narr for bem sucedido.

Presságios Terríveis

• A Legião Grotesca inicia sua marcha para Wipden, usando a guerra 
entre os Formians do Zigurate da Abelha e os Aracnóides da Toca da 
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Teia de distração.
• Invadem e controlam Wipden. Os que não querem virar Grotescos 
são presos em uma jaula na praça central da vila.
• Verme-Que-Anda inicia o ritual para invocar o Leviatã Chaug-Nar, 
usando o Sangue Sombrio que vaza do Fragmento do Coração do 
Deus Louco.
• Chaug-Narr chega, devora o resto dos habitantes da Vila de 
Wipden e, junto com a Legião Grotesca, seguem para Gondar.

Desastre Iminente:

Destruição e Dominação.

Outros Desenvolvimentos:

• O Ritual pode ser feito no Bosque dos Cogumelos, no Santuráio do 
Vale da Lua, pois é um lugar com muita magia dracônica de vida. Em
vez do sacrifício de almas de Wipden, ele pode usar a própria 
energia vital do Bosque dos Cogumelos para trazer Chaug-Narr.

Relógio de Ameaça

1 - A Legião sai das Montanhas das Nuvens Douradas
2 - ______________________
3 - ______________________
4 - ______________________
5 - ______________________
6 - O Leviatã Chaug-Nar chega e devora todo os habitantes da Vila 
de Wipden que não se transformaram em Grotescos.

Objetivos
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1 - Conseguir a Lágrima da Deusa
2 - Fazer o Antídoto Contra o Sangue Sombrio
3 - Usar o Antídoto Contra a Legião Grotesca

OS BARÕES GRIZZIS VINHEIROS DE WIPDEN

Associação liderada pelos três Barões do Vinho de Wipden, Rudinan,
Donandi e Ikaramush. Ao saber da Legião Grotesca, eles desejam se 
aliar ao Verme-Que-Anda. Organização ambiciosa

Sinais de Perigo
• Enviam um emissário para o Verme-Que-Anda, oferecendo apoio.
• Impedem qualquer esforço para deter a Legião Grotesca.
• Criam aliança com Verme-Que-Anda e enfraquecem as defesas de 
Wipden.
• São poupados da morte e do aprisionamento, mas são forçados a 
beber do Sangue Sombrio.
• Viram Grotescos e assumem liderança nos
Causa do Desastre: Traição

Relógio de Eventos - 6 Etapas
1 - Os Barões Vinheiros fazem um acordo com Verme-Que-Anda
2 - ______________________
3 - Barões Vinheiros traem a Cidadela.de.Wipden.
4 - ______________________
5 -______________________
6 - Os Barões Vinheiros viram Grotescos e lideram a Legião 
Grotesca.
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POVO-FALCÃO DA VILA DO CÉU PROFUNDO

• Povo que vive em grupo de Montanhas das Nuvens Douradas, ao 
noroeste do Bosque dos Cogumelos. 
• Cerca de seiscentos Howkaris divididos nos Clãs da Pena Sagrada 
(religiosos), Garras Místicas (mágicos) e Bico Feroz (guerreiros), 
vivem na vila de Céu Profundo. 
• Inimigos são os terríveis Gárgulas da tribo dos Tritura-Ossos, que 
vivem nas Infinitas Cavernas das Montanhas das Nuvens Douradas, 
e frequentemente os atacam. 
• São inimigos de todos os povos do Bosque dos Cogumelos.
•  Possuem um segredo horrível no passado.

Sinais de Ameaça
• Ataques aos que tentam envolvê-los na guerra contra a Legião 
Grotesca.
• Invasão das Cavernas dos Gárgulas Trituradores de Ossos assim 
que a Legião Grotesca partir das Infinitas Cavernas, a fim de 
exterminar os Gárgulas.

Relógio de Ameaça: 4 Etapas
1 - Howkaris atacam quem busca sua ajuda contra a Legião 
Grotesca.
2 - ______________________
 
3- ______________________

4 - Howkaris invadem as Cavernas dos Gárgulas

Desastre iminente: Traição
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GÁRGULAS TRITURA-OSSOS DA CIDADE DE NINHO 
DE PEDRA

• Gárgulas inimigos dos Howkaris, o Povo-Falcão da Vila de Céu 
Profundo.
• São liderados pela Rainha Gargulina, uma Gárgula de seis metros 
de altura e imensa. Gargulina tem um filho, Úrgula, que é uma 
aberração mutante, uma gárgula de oito metros de altura e 
deformado pela Magia Abissal que vem do Lago Sombrio no centro 
da Cidade de Ninho de Pedra.

Sinais de Ameaça
• Ataques à quem se aproxima da Caverna de Entrada, que leva à 
Cidade de Ninho de Pedra.
• Ataques à Vila de Céu Profundo.
• Roubos de comida e pessoas nos arredores das Montanhas das 
Nuvens Douradas.

Relógio de Ameaça: 4 Etapas
1) Gargulina cobiça a Lágrima da Deusa da Vila do Céu Profundo, 
para dar uma lição ao Verme-Que-Anda, que se recusou ajudá-la a 
exterminar os Howkaris.
2) __________________
3) __________________
4) Gargulina e seus Gárgulas atacam a Vila do Céu Profundo.
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MONSTROS E ANTAGONISTAS

ASA NOTURNA 

Horda, Furtivo
Dilacerar (d6) 7 PV, Armadura 1
Corpo a Corpo
Qualidades Especiais: Asas
Instinto: caçar
•Atacar do céu noturno
•Voar para longe com suas caças

ASA NOTURNA GIGANTE

Horda, Furtivo
Dilacerar (d6) 10 PV, Armadura 2
Corpo a Corpo
Qualidades Especiais: Asas, Feito de Sombras, Só é afetado por 
Armas Mágicas
Instinto: caçar
•Atacar do céu noturno
•Voar para longe com suas caças
• Obedecer as ordens do Verme-Que-Anda
• Ser controlado por quem tem o sangue sombrio em seu corpo

SOMBRA 

Horda, Grande, Mágico, Construto
Toque Sombrio (d6+1 de dano) 11 PV, Armadura 4
Corpo a Corpo, Alcance
Qualidades Especiais: Forma de Sombras
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Instinto: escurecer
• Remover a luz
•Criar novas sombras a partir dos mortos

POSSUÍDO (Guerreiro Demoníaco)

Espada Mágica (1d8+5 de dano) 10 PV, Armadura 1
Corpo a Corpo, Alcance, Poderoso
Instinto: devolver o mundo para dias mais sombrios
•  Destruir alguma coisa
•  Entrar em fúria
• Tomar algo pela força
• Servir o Verme-que-Anda

GUARDA DE ELITE DA LEGIÃO GROTESCA

ELFO DAS PROFUNDEZAS ASSASSINO 
Grupo, Inteligente, Organizado
Lâmina Envenenada (d8 de dano, 1 Penetrante) 6 PV, Armadura 1
Instinto: odiar as raças da superfície
• Envenenar
• Lançar um feitiço antigo
• Chamar reforços

LEGIONÁRIO GROTESCO

 Horda, Inteligente, Organizado
Espada 1D6+3 de dano 3 PV, Armadura 2
Corpo a Corpo
Qualidades Especiais: Sentidos Aguçados
Instinto: Matar e consumir
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• Atacar um ponto fraco

LEGIONÁRIO FORMIGA (Legião dos Cascos-Negros)

Horda, Inteligente, Organizado
Lança Farpada (m[2d6]+2 de dano) 7 PV, Armadura 3
Corpo a Corpo, Alcance
Qualidades Especiais: Conexão com o Enxame, Insetóide, Asas
Instinto: lutar como forem comandados
•  Avançar como um só
• Chamar por reforços
•  Dar a vida pelo enxame

LEGIONÁRIO FORMIGA

Horda, Inteligente, Organizado
Lança Farpada (m[2d6]+2 de dano) 7 PV, Armadura 3
Corpo a Corpo, Alcance
Qualidades Especiais: Teia, Imobilização, Vários Braços
Instinto: lutar como forem comandados
•  Avançar como um só
• Chamar por reforços
•  Dar a vida pelo enxame

LEGIONÁRIO COGUMELO

Horda, Inteligente, Organizado
Espada ou Machado (1d6+4 de dano) 7 PV, Armadura 2
Corpo a Corpo, Alcance
Qualidades Especiais: Atacar Ponto Fraco, Estratégias de Luta em 
Grupo, Usar Drogas de Combate (Cogumelos Mágicos para dar 
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velocidade, força, curar ferimentos)
Instinto: lutar como forem comandados
•  Avançar como um só
• Chamar por reforços
•  Dar a vida pela Legião Cogumelo.

NOVOS MOVIMENTOS CUSTOMIZADOS

Ver pelos Olhos dos Animais do Santuário (Gael)

Quando você quiser ver pelos olhos dos companheiros animais, role 
+SAB:
(+10) Você enxerga o que eles estão vendo por um longo tempo.
(7-9) Você enxerga por um curto tempo e faz um esforço grande 
para isso.
(-6) O companheiro animal rejeita sua intromissão por algum 
motivo. O Mestre faz um movimento.

Movimento do Santuário de Gael

Quando alguém contaminado pelo Sangue Sombrio ficar no 
Santuário por X dias, ele se cura das mutações causadas pelo Sangue
Sombrio, e não sofre com as consequências psíquicas da 
contaminação.
Role 2d6, (+10) 2 dias, (7-9) 4 dias, (-6) 8 dias.

Movimento: Retirar o Sangue Sombrio (Chiang)

Quando você quiser retirar o Sangue Sombrio de alguém, descreva o 
que vai fazer, o Mestre dirá o Nível de Dificuldade e o Nível do Efeito
e descreverá as 3 consequências. Role +SAB. Para cada ponto você 
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ganha +1 no rolamento, até um máximo de +2.
(+10) Você consegue retirar o Sangue Sombrio.
(7-9) Você consegue retirar o Sangue Sombrio porém paga um custo 
por isso, seja uma Debilidade, um Ferimento, um abalo psíquico ou 
algo semelhante. O Mestre faz um Movimento.
(-6) Você não consegue retirar o Sangue Sombrio e sofre uma 
consequência. O Mestre faz um movimento.

Abrir a Mente para o Sangue Sombrio (Tanashi)

Rolar Sabedoria +10 Você vê o algo útil e interessante determinado 
pelo Mestre, 7-9 Você vê algo interessante mas isso gera uma 
consequência, tem um preço. porém o Mestre faz um Movimento 
Leve. -6 Você vê algo que não estava esperando. Prepare-se para o 
pior. O Mestre um Movimento Pesado.
MOVIMENTOS DO MESTRE

Princípios
• Desenhe mapas, mas deixe partes em branco
• Dirija-se aos personagens, não aos jogadores
• Abrace os elementos fantásticos
• Faça um movimento consequente
• Nunca diga o nome de seu movimento
• Dê vida a todos os monstros
•  Dê nome a todas as pessoas
• Faça perguntas e use as respostas
• Seja um fã dos personagens
• Pense perigosamente
• Comece e termine na ficção
• Pense também fora da cena
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Movimentos
• Usar um movimento de monstro, perigo ou local
•  Revelar uma verdade indesejada
• Mostrar sinais de que uma nova ameaça está surgindo
• Causar danos
• Gastar os recursos dos personagens
• Voltar seus movimentos contra eles próprios
• Separá-los
• Oferecer uma oportunidade adequada para uso das habilidades de 
uma classe
• Mostrar uma desvantagem de sua classe, raça ou equipamento
• Oferecer uma oportunidade, com ou sem custos
• Colocar alguém em apuros
• Dizer a eles os requisitos ou consequências e depois perguntar

Movimentos de Masmorra
• Mudar o ambiente
• Apontar para uma ameaça iminente
• Introduzir uma nova facção ou tipo de criatura
• Utilizar alguma ameaça representada por uma criatura ou facção já 
existente
• Fazer com que retornem por onde já passaram
• Apresentar riquezas que venham com um preço
• Apresentar um desafio para um dos personagens
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PROTAGONISTAS

TANASHI - Samurai de Tamakura
Jogador: Antônio

HISTÓRICO

Saiu de Tamakura, depois que se recusou a fazer uma missão sem 
honra dada pelo seu Sensei Okashi, que exigia que ele matasse uma 
das filhas do Shogun Akuma da Cidade Capital de Yamada, o centro 
do Império Tamakuriano, como uma forma de se vingar de uma 
humilhação no Festival das Cerejeiras.

Tanashi se negou a realizar o assassinato e seu Sensei Okashi exigiu 
que ele cometesse o ritual suicida do sepuku. Tanashi se recusou e, 
depois de ser atacados pelos Ninjas Fantasmas, convodados por seu 
mestre, teve que fugir da distante ilha de Tamakura.

Sendo perseguido pelos Ninjas Fantasmas, ele foi para Ryanon e 
acabou chegando em Porto Invicto, em Entremares. 

Lá ele sofreu uma emboscada pelos Ninjas Fantasmas e foi salvo 
pelo monge shanganês Chieng, um mestre do Gatkung dos 
Elementos.

 Depois de forjarem uma amizade e do samurai Tanashi ajudar 
Chieng quando um grupo de Monges Elementais, do Templo dos 
Elementos de Shangzu tentaram matar o monge para evitar que ele 
espalhasse seus segredos, os dois partiram para Entremares, em 
busca de paz.
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 Eles acabaram se perdendo nas florestas de Entremares e seus 
inúmeros perigos, como os monstros gerados pela Magia Abissal 
derramada nas florestas durante a Grande Guerra. Entretanto, os 
dois foram encontrados pelo elfo feranastiano e ranger Gael, que 
disse ser um dos Guardiões da sagrada Ordem do Cervo, os 
protetores do Bosque dos Cogumelos.

Depois que Tanashi conheceu os Guardiões, ele decidiu ficar no 
Bosque dos Cogumelos  e passou a conhecer suas redondezas, 
visitando o Zigurate do Escaravelho dos Formians Cascos-
Vermelhos, o Zigurate da Abelha dos Formians Cacos-Negros, a Toca
da Teia dos Aracnóides (onde fez um discípulo, o jovem aracnóide 
Pitreb), e a Cidadela de Wipden, uma cidade de grizzis e humanos 
cultivadores de alimentos, produtores de Açúcar de Beterraba e do 
valioso Vinho Dourado, feito com o Fungo Dourado do Zigurate do 
Escaravelho dos Formians Cascos-Vermelhos.

Ele possui a Katana Corajosa, depois de passar os desenhos 
tamakureses para Grizzi Ferreiro Samon Junta-Tralha, da Cidadela 
de Wipden, que também fez uma wakisaki para ele. 

Tanashi quer ensinar o Bushidô para os povos de Ryanon, aprender 
com o Monje Chieng os caminhos da Iluminação, e com Gael os 
segredos da natureza.

RELACIONAMENTOS

Companheiros de Aventuras
• Tanashi +1
• Gael +2
• Mel - Texugo do Mel Guerreiro +1
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• Rabicó +1

Legião Grotesca
• Verme-Que-Anda +3 (como Lorde Destruição), +1 (como Tanashi)
• Asa Sombria (montaria) +2 (como Lorde Destruição)
• Pesadelo (montaria, cavalo Nightmare) +2 (como Lorde 
Destruição)

Vila de Wipden
• Samon Junta-Tralha (Ferreiro Grizzi) +1
• Sula Bakari (Capitã da Legião Cogumelo) +1

Toca da Teia
• Pittreb (Guerreiro Aracnóide, Discípulo) +1
• Toráxis (Feiticeiro Aracnóide - Rainha Aracnóide - Aracnomante) 
+1

Guardiões da Ordem do Cervo
• Jonas (Druida Humano) +2

Outros
• Klac-Klick (Cuidadora Formian) +1
• Pitreb +1

CARTAS

Cartas com perguntas do Mestre para os Jogadores feitas entre as 
sessões da aventura.
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CARTA 1
O que aconteceu nos seis meses entre a Aventura anterior e a 
Aventura Atual?
“Nesse seis meses eu fiquei recluso na ordem do servo e recebendo o
auxílio de Chieng. O contato com a o líquido durante a aventura 
deixou meu personagem com sequelas. Tenho pesadelos, me perco 
em acessos de fúria. Algo sombrio está crescendo dentro de mim.

Como a escuridão é inevitável estou buscando aprender a lidar com 
meu lado bom e com meu lado negro, só assim terei minha 
libertação verdadeira.

Hoje vejo que o mal que habita em mim está acelerando meu 
processo de buscar a iluminação assim como o monge.

Me tornarei um guerreiro cinza. Alguém que conhece 
profundamente seu lado bom e lado negro ao mesmo tempo.

Durante esse período eu posso ter ficado com diversas sequelas, 
como traços sinistros. Olho negro, feições sinistras. Estou 
mantendo o controle, porém o verme é muito poderoso.

Durante esse período fiquei com diversas sequelas, como traços 
sinistros. Olho negro, feições sinistras. Estou mantendo o controle, 
porém o verme é muito poderoso

O monge tem sido fundamental para que eu possa lidar com os 
horrores que minha mente tem enfrentado. Eu mesmo já evolui 
muito como praticante  de meditação. Meu entendimento da vida 
aumentou muito durante os seis meses na ordem do cervo. Ainda 
que eu esteja atormentado pela escuridão...
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Meu cabelos ficaram brancos, olhos negros com pupilas vermelhas.” 
- Tanashi.

CARTA 2

O que você fez nos seis meses entre a Aventura Formigueiro 
Infectado e a Aventura Atual, Legião Grotesca?
Pesquisa de Tanashi sobre o Sangue Sombrio, que o contaminou 
durante a aventura Formigueiro Infectado, nos seis meses depois da 
última aventura:

“Pesquisei na biblioteca da grande Teia. Estive lá e perguntei ao 
Aracnomante Toráxis se o povo dele está preparado para mais um 
grande guerra e se tudo que ele estava disposto a perder tudo que 
valorizava? Esse foi minha estratégia para fazer com que ele me 
desse atenção e me ajudasse a conhecer o mundo obscuro. Disse que
Nastur tinha planos já em andamento para se refazer da derrota e 
que o formigueiro era prova disso. 

Expliquei que minha batalha contra o verme que anda criou uma 
conexão com ele e que eu adentrado o passado sombrio de Kadur. 

Meu objetivo é entender sobre o oculto para ter a força necessárias 
para não só frustar os planos do Verme que anda mas para impedir 
uma nova grande guerra. Eu tenho certeza que além de Nastur 
existem outros inimigos tão poderosos ou até mais que ele o que 
pode causar a destruição completa de Kadur e a  existência de uma 
era interminável de trevas. Quero o verme que anda bem perto de 
mim porque isso me dará acesso e entendimento. Busco nos escritos
antigos como trilhar um caminho onde eu possa manter minha 
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sanidade diante dos horrores das trevas.

Basicamente eu estive na biblioteca e tive acesso a livros secretos 
onde iniciei meus estudos. Inclusive pedi que o Aracnomante me 
treinasse nas artes ocultas e o convoquei como meu aliado para 
proteger tudo que lhe é importante”. - Tanashi

Resultado das Ações da Carta 1.
• O Aracnomante Toráxis não gostou muito do Tanashi ter 
pesquisado nos Tomos Aracnídeos Biblioteca da Toca da Teia, e o 
ficou importunando o tempo todo. Ele se negou em ajudá-lo a 
treinar nas artes ocultas.

• Tanashi descobriu que existe um antídoto mágico para o Sangue 
Sombrio de Nastur. É uma flor mágica raríssima, o Lótus Dourado, 
que cresce no alto das Montanhas das Nuvens Douradas, que fica ao 
extremo noroeste do Bosque dos Cogumelos, e é lar do Povo-Falcão 
dos Howkaris da Vila do Céu-Profundo, um povo xenófobo e hostil 
aos povos do que chamam de Terras Baixas.

• Chieng analisou as anotações de Tanashi e disse ser possível criar 
um antídoto para o Sangue Sombrio com o Lótus Dourado.

Carta 2: O que você fez quando estivada em Wipden?
“Durante meu período recluso de estudos descobri que muitas crias 
de urzoth estão renegando os deuses e vivendo entre outros povos 
que os tem aceitado com respeito. Me interessei por essas 
comunidades e realizei visitas para conhecê-los.

Também estudei muito sobre a história dos povos de Ryanon e 
percebi que por todo lado há guerra, seja movida por motivos 
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religiosos, ambição, vingança ou pura crueldade.

Durante uma de minhas meditações visualizei um reino muito 
grande onde povos unidos pelo ideal da liberdade e respeito mútuo 
vivem em paz. São povos poderosos, porém só usam da força para 
garantir seu modo de vida pacífico e próspero. Eu vi terras 
longínquas habitadas pelos povos das vilas que visitei e decidi unir 
esses povos, descobrir onde estão as novas terras e partir num 
grande êxodo rumo a nossa liberdade!

Provavelmente essas terras ficam em outro continente sem ser 
Ryanon ou o lar dos monstros. Adorei esse meu objetivo. Vou 
expulsar o verme que anda e vou participar do êxodo dos povos de 
mente livre.

Conheci Sula Bakari. Legionária do Cogumelo e veterana da grande 
guerra. Fiz reverências pelo grande papel de Alyn na grande guerra e
por proteger a Cidadela de Wipden. Eu avisei que havia um risco 
muito grande de guerra entre os formians e os aracnoides e que algo 
deveria ser feito. Pedi por auxílio da legião do cogumelo para evitar 
essa guerra.

 Foi na própria sede da Legião Cogumelo. A própria Sula Bakari se 
animou que eu estava interessado em sua história como veterana e 
aproveitou para contar sobre fatos importantes de Ryanon.

Conheci Landita Junta-Tralha. Ela é uma baronesa do vinho além de
burgomestra? Fiquei muito interessado em suas conversas por causa
de sua sabedoria e espirituosidade. Ela demonstrou preocupação 
com a guerra que está por vir e afirmou que iria fazer algo para 
impedir que os aracnoides tomem conta do zigurate do escaravelho.
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CHIENG - Monge de Shangzu
Jogador: Pedro

HISTÓRICO
Chieng era um mestre do Gatkung dos Elementos, uma arte marcial 
que usa técnicas que usam o mágico Chi interior para gerar efeitos 
com base nos Cinco Elementos; Fogo, Água, Terra, Ar e Madeira. 

Ele era um dos monges mais promissores do Templo dos Cinco 
Elementos, nas Montanhas da Serenidade, ao norte do distante 
Reino de Shanzu. Infeliz com a secretividade de seus mestres, ele 
passou a ensinar em segredo o Gatkung dos Elementos para que o 
povo pobre da região pudesse se defender de bandidos.

Porém, depois que o povo pobre usou do Gatkung para derrubar o 
Regente Imperial da Vila da Paz, e depois foi massacrado pelas 
forças do Imperador Wutang, o Senhor do Trono Celestial, os 
Monges Anciões do Templo dos Cinco Elementos condenaram 
Chieng à morte, por traição de seus votos sagrados e por ter 
ameaçado o poder supremo do Imperador Wutang.

Mas Chieng resistiu, derrotou os Monges Justiceiros que foram ao 
seu encontro e fugiu para Ryanon.

Lá, depois de vagar por várias terras, sendo eventualmente 
perseguido por Monges Justiceiros do Templo dos Cinco Elementos,
ele finalmente chegou em Porto Invicto, onde, depois de salvar 
Tanashi de ser morto por Ninjas Fantasmas, os dois seguiram para 
as florestas de Entremares, em busca de paz.
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Entretanto, Chieng e Tanashi foram salvos pelo elfo feranasti Gael 
de ficarem perdidos e serem comida dos monstros criados pela 
Grande Guerra e que vagam as Florestas de Entremares.

Gael os levou para o Bosque dos Cogumelos, onde eles conheceram e
se aliaram aos Guardiões da Ordem do Cervo. Lá Chieng pretende 
desenvolver ainda mais o seu Gatkung dos Elementos e espalhar 
essa arte marcial para ajudar os povos oprimidos de Ryanon.

RELACIONAMENTOS
Companheiros de Aventuras
• Tanashi +1
• Gael +2
• Mel - Texugo do Mel Guerreiro +1
• Rabicó +1

Guardiões da Ordem do Cervo
• Jonas (Druida Humano) +2

Outros
• Klac-Klick (Cuidadora Formian) +1
• Pitreb +1

CARTAS
Cartas com perguntas do Mestre para os Jogadores feitas entre as 
sessões da aventura.

CARTA 1
O que você fez nos seis meses entre a Aventura Formigueiro 
Infectado e a Aventura Legião Grotesca?
Então,eu passei esse tempo em um retiro pessoal na floresta 
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desenvolvendo,uma nova técnica para lutar contra o verme que 
anda,uma técnica que usa a energia curativa para usar como o 
ataque,um fluxo de Chi positivo aplicado em um golpe.

Treinando movimentos novos. Conversou com o Gael. Salvaram seis
ovos, junto com a Kla-kick Cuidadora Formiam e seu namorado Pit-
treb (discípulo do Tanashi).
Cuidando dos Ovos, junto com Gael. 

Nasceram seis formians, e uma é uma Rainha Filhote. Ele quer uma 
caverna para restaurar a colônia.

Chiang foi até as Montanhas do Povo Falcão - a Montanha das 
Nuvens Douradas, Cachoeira Lágrimas da Deusa, que leva até o Rio 
dos Cervos , e encontrou uma caverna que leva a uma série de 
galerias, que Chiang pensa ser um local ideal para Klac-Kick.

Esperando o Inverno terminar para levar Cuidadora Klack-Kick e os 
filhostes para lá.
Filhotes: Rainha Tik-Tok, Tak, Tek, Tik, Tok, Tuk 

Objetivo de Chiang
 Curar o Tanashi. Irá fazer um ritual. Buscando um lugar mais forte 
ainda, com a energia da Vida da Deusa do que Santuário da Serra.

RESPOSTA DA CARTA 1
Movimento: Retirar o Sangue Sombrio (Chiang)
Quando você quiser retirar o Sangue Sombrio de alguém, descreva o 
que vai fazer, o Mestre dirá o Nível de Dificuldade e o Nìvel do Efeito
e descreverá as 3 consequências. Role +SAB. Para cada ponto você 
ganha +1 no rolamento, até um máximo de +2.
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(+10) Você consegue retirar o Sangue Sombrio.
(7-9) Você consegue retirar o Sangue Sombrio porém paga um custo 
por isso, seja uma Debilidade, um Ferimento, um abalo psíquico ou 
algo semelhante. O Mestre faz um Movimento.
(-6) Você não consegue retirar o Sangue Sombrio e sofre uma 
consequência. O Mestre faz um movimento.

CARTA 2

Como você descobrirá o antídoto mágico para o Sangue Sombrio? 
Você sabe que o Lotus Dourado é o ingrediente principal do antídoto
do Sangue Sombrio. Quais são os outros 3 ingredientes? O 
Santuário do Gael tem muito poder mágico, como você pode usá-lo 
para criar o Antídoto? Como será esse antídoto? É um líquido, 
pedra, pergaminho, fórmula mágica, pó, um cristal brilhante? O 
Relógio do Antídoto tem 6 Etapas - a Primeira é 1 - Conseguir o 
Lotus Dourado, a última é 6 - Realizar o Ritual no Santuário do Gael 
e Criar o Antídoto contra o Sangue Sombrio. Quais são as etapas 
3,4,5 ? E como isso tem haver com a sua busca espiritual?

Minhas pesquisas me fizeram descobrir as seguintes Minúcias de 
Missão para criar o Antídoto:

1-Achar Um local Onde a energia da Deusa e Mais forte - Um local 
Puro e de grande Fluxo de energia Boa.

2-Achar um item com conexão a Deusa. - Um item que emana 
Grande força de Cura, ligado a Deusa

3-Achar um item para selar o sangue negro um recipiente feito de 
Fulguritos  (Vidro Feito de Raio).
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4-Ficar Dois Dias em Concentração Total e meditação Para 
Purificação.

 Referencia do que e Fulguritos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fulgurito
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GAEL - Elfo Feranastiano Ranger
Companheiro Animal: Mel - Texugo-de-Guerra

HISTÓRICO
Gael é um Elfo Fernastiano, um Elfo Selvagem, originário das 
Florestas ao norte das Montanhas Ibonianas, e que compreendem a 
parte sul da Grande Floresta Élfica. Ele crescera entre os membros 
de sua tribo dos Dançarinos das Árvores, um dos clãs mais 
guerreiros dentre os Feranastis.

Porém, quando ainda era um adolescente, um grupo avançado de 
Elfos Tarkarianos Caçadores de Escravos atacou ele e sua mãe 
Sindarel, que era a líder dos Dançarino das Árvores. 

Sua mãe Sindarel se sacrificou para que ele fugisse, porém, sua fuga 
o levou para dentro da Chaga do Rio Arael, criada durante o 
cataclisma mágico ocorrido durante a Grande Guerra ao final da 
Batalha de Arael entre a Legião Suprema dos Tarkarianos e a Legião 
Renegada, dos goblinóides de Sograk.

Gael se viu perdido dentro dessa Chaga Negra, uma região coberta 
pelas brumas do Nada-Névoa e repleta de Horrores, 
monstruosidades multiformes e tentaculares vindas dos Abismos do
Sem-Fim.

Por um milagre da Deusa, ele conseguiu sobreviver e entrar em um 
dos Portais de Magia Caótica abertos dentro da Chaga Negra, 
emergindo no Bosque dos Cogumelos, em Entremares.

Cheio de cortes e traumatizado pela perda de sua mãe Sindarel e 
pelo tempo que passou na Chaga Negra, Gael foi salvo pelo Druida 
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Jonas, o líder da Ordem do Cervo, um grupo de Guardiões do 
Bosque dos Cogumelos e defensores do Carvalho Sagrado.

Gale se tornou um discípulo dos três Guardiões da Ordem do Cervo, 
a Ranger Mimi , uma Formian Casco-Negro, a ex-assasina Ilael, uma 
Elfa Negra, vinda de Terakazi, uma colônia de elfos das Infinitas 
Cavernas das Montanhas Douradas, e  o Druida Jonas, um Humano 
- Invictiano que pode se transformar em um Cervo gigante e é capaz 
de viajar pelas Florestas de Entremares através dos Carvalhos 
Sagrados.

Os Carvalhos Sagrados são milenares e tem cerca de quarenta 
metros de altura, e foram semeados pela Deusa das Três Faces para 
defender o local de Urzoth e seus agentes sombrios. 

Gael ganhou do Druida Jonas a Espada Verde-Espinho, e tem, como 
companheiros animais a texugo Mel (Feroz, Incansável e Sentidos 
Aguçados), e o javaporco Rabicó. 

Gael conheceu a Mel a dois anos antes do começo da Aventura 
Formigueiro Infectado, quando se deparou com uma Cobra Gigante 
(Cobra Norato - um espírito da natureza) que tentou matar Gael 
mas a Mel o salvou. Ela ficou seguindo até virar um companheiro.

RELACIONAMENTOS

Companheiros de Aventuras
• Mel - Texugo do Mel Guerreiro +2
• Rabicó +1
• Tanashi +1
• Chieng +2
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Guardiões da Ordem do Cervo
• Jonas (Druida Humano) +2

Outros
• Klac-Klick (Cuidadora Formian) +1
• Celeste - Cigana Felina Nomadi Feiticeira Cartomante +1 
• Krakóvia Pena-Sagrada +1

CARTAS

Cartas com perguntas do Mestre para os Jogadores feitas entre as 
sessões da aventura.

CARTA 1
O que você fez nos seis meses entre a Aventura Formigueiro 
Infectado e a Aventura Legião Grotesca?
Eu consegui mais um Companheiro Animal, o Porco-do-Mato 
gigante Rabicó, que eu uso como montaria.

Eu criei o Santuário dos Animais, ou Santuário do Gael, no centro 
do Bosque dos Cogumelos, próximo ao Carvalho Sagrado e aos pés 
da Serra dos Pégasos no Vale da Lua. Lá eu salvo animais feridos e 
dá refúgio a outros perseguidos ou em extinção. O lugar tem muita 
Magia Dracônica de vida, e cura mais rápido tudo que fica lá. 

Agora eu possuo duas espadas mágicas, a Santo Néctar e a Verde-
Espinho.

O meu Santuário possui outros lugares como: a Cachoeira dos 
Cristais, a Mata dos Sonhos, a Pedra da Restauração.
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Eu construí o Recanto da Serra, uma pousada em um dos Carvalhos 
Milenares do Santuário da Serra.

Eu recebo animais da Caravana de Artistas Mambembe, uma 
caravana de Ciganos Nomadis, a Caravana Estrela-Guia, onde lido 
com minha amiga Celeste, uma Cigana Felina Nomadi Feiticeira 
Cartomante. 

Meu santuário fica no Vale da Lua na Região Noroeste do Bosque 
dos Cogumelos.

Minah pousada Recanto da Serra é bem rústica e fica  dentro da 
árvore, na Cabana na Copa da Árvore , sobe de cipó. 

História do Javaporco Rabicó: Ele era mantido em cativeiro em uma 
taverna na Cidadela.de.Wipden. Nome da Taverna do Ogro 
Chateado. Dono da Taverna: Tomasi e o filho Carlog (Meio-Orc), 
mãe orc Gararg (Antagonistas - odeiam o Gael, e caçam Porco-do-
Mato e na taverna do Ogro Chateado)

RESPOSTA DA CARTA 1

Você agora tem dois Movimentos Customizados:
Movimento: Ver pelos Olhos dos Animais do Santuário.
Quando você quiser ver pelos olhos dos companheiros animais, role 
+SAB:
(+10) Você enxerga o que eles estão vendo por um longo tempo.
(7-9) Você enxerga por um curto tempo e faz um esforço grande 
para isso.
(-6) O companheiro animal rejeita sua intromissão por algum 
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motivo. O Mestre faz um movimento.

Movimento do Santuário:
Quando alguém contaminado pelo Sangue Sombrio ficar no 
Santuário por 15 dias, ele se cura das mutações causadas pelo 
Sangue Sombrio, e não sofre com as consequências psíquicas da 
contaminação.

PREPARAÇÕES DAS SESSÕES DE JOGO

Nessa parte estão as Minúcias de Sessão (Sistema 2d6World), com 
frases, perguntas e sugestões de possíveis situações que possam 
ocorrer na sessão. As perguntas servem para guiar a criação coletiva 
da Ficção de Jogo.
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LEGIÃO GROTESCA - EPISÓDIO 1 - “A Maldição do 
Sangue Sombrio”

MINÚCIAS DA SESSÃO

Descrever e descobrir com os Protagonistas o que aconteceu nos seis
meses depois da Aventura Formigueiro Infectado.

Rumores da Cidadela de Wipden.
Tensão entre os Aracnóides da Toca da Teia com os  Formians 
Cascos-Negros do Zigurate da Abelha, pela posse do Fungo Dourado
no Zigurate do Escaravalho, abandonado pelo quase extintos 
Formians Cascos-Vermelhos. Essa tensão causa uma guerra 
iminente, lançando as tropas da Legião da Aranha (Aracnóides da 
Toca da Teia, liderados pela Rainha Anansália) e as tropas da Legião 
da Formiga Negra (Formians Cascos-Negros liderados pela Rainha 
Gunkarana Casco-Negro), um contra o outro, na Planície dos 
Sacrificados.

Montanhas das Nuvens Douradas do Povo Falcão Howkaris, 
preocupados com a Legião Grotesca.

Rumores que uma Legião de monstros mutantes deformados, os 
Grotescos, saiu das Infinitas Cavernas das Montanhas das Nuvens 
Douradas e está avançando para a Cidadela de Wipden.

Rumores que o Marcado Verme-Que-Anda, o Lorde da Podridão, é o 
líder dessa Legião Grotesca.

Guerra entre a Legião Formiga (Zigurate da Abelha) e a Legião 
Aranha (Toca da Teia).
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LEGIÃO GROTESCA - Episódio 2 - “A Guerra dos 
Aracnóides e Formians”

MINÚCIAS DA SESSÃO

Guerra entre a Legião da Aranha e a Legião da Formiga-Negra.

O Marcado Verme-Que-Anda, o Lorde da Podridão, é o líder dessa 
Legião Grotesca, que agora está Cercando a Cidadela de Wipden e 
enfrentando a Legião Cogumelo.

Tentativa de paz entre Formians Cascos-Negros e Aracnóides.

Consequências da batalha entre a Legião Aranha e a Legião Formiga.

De que lado os Protagonistas ficarão?

O que os Protagonistas irão fazer em relação a Wipden?
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LEGIÃO GROTESCA - EPISÓDIO 3 - O Lorde 
Destruição

MINÚCIAS DA SESSÃO

Tanashi é agora o Lorde Destruição. Ele irá obedecer ou não as 
ordens do Verme-Que-Anda?

Verme-Que-Anda descobrirá o que Chieng e Gael pretendem com a 
Lágrima da Deusa?

O que ele irá fazer para pará-los?

O Marcado Verme-Que-Anda, o Lorde da Podridão, é o líder dessa 
Legião Grotesca, que agora está Cercando a Cidadela de Wipden e 
enfrentando a Legião Cogumelo. 

Como Gael e Chieng irão chegar nas Montanhas das Nuvens 
Douradas?

Que perigos irão encontrar lá?

Na Montanha das Nuvens Douradas, o Povo-Falcão dos Howkaris 
tem uma guerra perene com os Gárgulas Tritura-Ossos das Infinitas 
Cavernas. Como eles reagirão com a presença dos Protagonistas?

Como Gael e Chieng irão desestressar e se recuperar da batalha 
entre a Legião Aranha e a Legião da Formiga-Negra?

O que Verme-Que-Anda, a Rainha Aracnóide Toráxis irão fazer com 
a Cidadela de Wipden?

100



Quanto tempo a magia do Carvalho Sagrado da Cidadela de Wipden 
irá durar até que a Legião Grotesca possa invadir a Cidadela para o 
Verme-Que-Anda destruir o Carvalho Sagrado e assim despertar o 
Leviatã Chaug-Narr de suas entranhas?
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LEGIÃO GROTESCA - EPISÓDIO 4 - O Povo-Falcão da
Vila de Céu-Profundo

PERGUNTAS PARA A PRÓXIMA SESSÃO

• Como Gael e Chieng irão conseguir a Lágrima da Deusa dos 
Howkaris?
• O Lorde Destruição irá forjar uma aliança com os Gárgulas Tritura-
Ossos?
• O que eles farão com a Lágrima da Deusa?
• Eles conseguirão criar as Armas da Deusa com a Lágrima e o 
Fulgorito?
• Eles conseguirão o antídoto para o Sangue Sombrio?
• Eles conseguirão retornar a tempo de salvar a Vila de Wipden?
• Que mistérios e perigos os aguardam na Vila de Céu-Profundo?

MINÚCIAS DA SESSÃO

• Howkaris se recusam a dar a lágrima da Deusa ou aceitam com um 
custo.
• Krakóvia tende aceita ajudar os Protagonistas caso eles tenham a 
cura de sua maldição de virar humana na lua cheia, mas Turok Bico-
Feroz é contra ajudar os forasteiros.
• Os Gárgulas atacam Céu Profundo com o Lorde Destruição.
• Uma Tropa de Grotescos foi enviada pelo Verme-Que-Anda para 
dar suporte ao Lorde Destruição e aguarda ou escala a Montanha.
• A Vila de Céu Profundo guarda um segredo terrível: (Movimento 
Teste do Destino - Jogadores rolam 1d6, se sair 5 ou 6 rola de novo.
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ORÁCULO DOS MISTÉRIOS DA VILA DE CÉU 
PROFUNDO

(1) Eles tem um Arquidemônio Preso que dá sua energia vital 
(Magia Demoníaca) para sustentar a Vila de Céu Profundo.
(2) Krakóvia tem um Cofre de Marcas que guarda a Marca da Águia, 
que prende o Demônio Garracortante. Ela não a usa porque tem 
medo, mas Turok quer usar.
(3) A Vila de Céu Profundo foi amaldiçoada pela Rainha Gárgula 
Gargulina. Eles não podem pousar nas terras além do pico da 
Montanha.
(4) A Vila do Céu Profundo possui um gigantesco Construto 
Insectari pilotável, que esta em funcionamento.

Minúcias de Cenário

Nomes dos Howkaris
Podefis, Lyphinore, Hephie, Ialyphe, Nyphonia, Velyrea, Zelarge, 
Xiriris, Thelarge, Nysaeno.

Nomes dos Gárgulas
Naged, Fornol, Zogeh, Duna, Iku, Gavo, Ruvisval, Suratse, Sudagod, 
Januva.

Locais na Vila do Céu-Profundo
Templo da Grande Águia, Cabana dos Xamãs, a Prisão dos Cortados,
Ninhos-Casas dos Howkaris, Cabana do Conselho da Águia, Cabanas
dos Bico-Ferozes, Cabanas dos Pena-Sagradas.
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Detalhes Curiosos da Vila do Céu-Profundo:
• Eles usam Grífons como Cães de Caça.
• A Magia Demoníaca de um Arquidemônio preso em um Cristal 
Mágico ilumina a Vila de noite.
• Eles acasalam para gerar filhos, mas os casais são homosexuais, 
Fêmeas se relacionam com Fêmeas e Machos com Machos.
• Fazem expedições nas Infinitas Cavernas.
• Caveiras de Gágulas estão por todos os lados. 

Locais da Cidadela do Ninho da Rocha, lar dos 
Gárgulas:
• Templo de Urzoth.
• Arena da Rainha Gargulina, onde se fazem combates entre Crias de
Urzoth.
• Vila-Senzala de escravos goblinóides e kobolds, tem alguns 
humanos lá também.

Detalhes Curiosos da Cidadela do Ninho da Rocha:
• Tem festivais de adoração à Urzoth e à Rainha Gargulina.
• Alguns Elfos Negros vivem no Ninho da Rocha.
• Já lutaram contra os Elfos Negros de Terakazi mas fizeram uma 
aliança.
• Os Gárgulas são viciados em Ovos, principalmente de Howkaris.
• Ele usam a carne pedra das Gárgulas para fazerem suas cabanas.
• A Lágrima da Deusa está escondida em dentro de um enorme 
Construto Insectari, sobre o qual foi-se construído o Templo da 
Deusa.
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LEGIÃO GROTESCA - EPISÓDIO 5 - Gárgulas versus 
Howkaris

PERGUNTAS PARA A PRÓXIMA SESSÃO

• Será que o Lorde Destruição irá matar a todos?
• Quem é o traidor do Bosque dos Cogumelos?
• O que Chieng irá fazer com a Lágrima da Deusa?
• Como os Howkari podem vencer os Gárgulas?
• Como os Gárgulas podem vencer os Howkari?
• Como Tanashi pode recuperar sua humanidade?
• Quem irá morrer? Quem irá sobreviver ao ataque?
• E a Legião Grotesca? O que está acontecendo no Cerco à Wipden?

MINÚCIAS DA SESSÃO

• A Guerra Começa entre os Gárgulas e os Horkaris.
• Batalha pela Alma de Tanashi.
• Chieng pode tentar descobrir como usar a Lágrima da Deusa.
• Gael pode usar a Natureza da Floresta da Rapina contra os 
Gárgulas.
• Legião Grotesca prestes a invadir Wipden.
• Combates envolvem Gárgulas e alguns Elfos Negros.
• Gargulina solta magias estranhas.

RELÓGIOS DE PROGRESSÃO

Esses são os relógios de progressão da sessão:
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BATALHA DOS GÁRGULAS E HOWKARIS

1) Começo da Batalha.

2) Gárgulas Roubam os Ovos.

3) Gárgulas atraem os Howkaris para a Floresta da Rapina.

4) Gárgulas matam os Howkaris,

5 ) Gargulina captura Krakóvia.

6) Gargulina força Krakóvia a se render. Howkaris viram seus 
escravos.

BATALHA DE WIPDEN

1) Verme-que-Anda consegue destruir o Grande Carvalho Sagrado.

2) A Invasão da Legião Grotesca Acontece.

3) Wipden resiste por um dia e uma noite, com ajuda da Rainha 
Fórmica Gunkanara

4) Toráxis mata Gunkanara e Verme-Que-Anda, junto com seus 
Grotescos invadem Wipden.

5) Verme-Que-Anda pega os prisioneiros para executar.

6) O Leviatã Zan-Ta-Gur chega, devora todas as almas de Wipden, e 
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fortalecido, parte junto com Verme-Que-Anda para Gondar.

LEGIÃO CORSÁRIA

1) Chega em Gondar quando Verme que anda destrói o Grande 
Carvalho Sagrado.

2) Parte em marcha para Wipden.

3) É parado pela Legião da Aranha e parte da Legião Grotesca à 
comando de Indrazi, a Drider Feiticeira.

4) Se vencer , chega tarde demais, o Leviatã já está desperto e 
transforma a Legião Corsária em Legião de Possuídos.

Minúcias de Cenário

Nomes dos Howkaris
Podefis, Lyphinore, Hephie, Ialyphe, Nyphonia, Velyrea, Zelarge, 
Xiriris, Thelarge, Nysaeno.

Nomes dos Gárgulas
Naged, Fornol, Zogeh, Duna, Iku, Gavo, Ruvisval, Suratse, Sudagod, 
Januva.

Locais na Vila do Céu-Profundo
Templo da Grande Águia, Cabana dos Xamãs, a Prisão dos Cortados,
Ninhos-Casas dos Howkaris, Cabana do Conselho da Águia, Cabanas
dos Bico-Ferozes, Cabanas dos Pena-Sagradas, Floresta da Rapiuna
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Detalhes Curiosos da Vila do Céu-Profundo:
• Eles usam Grífons como Cães de Caça.
• A Magia Demoníaca de um Arquidemônio preso em um Cristal 
Mágico ilumina a Vila de noite.
• Eles acasalam para gerar filhos, mas os casais são homosexuais, 
Fêmeas se relacionam com Fêmeas e Machos com Machos.
• Fazem expedições nas Infinitas Cavernas.
• Caveiras de Gágulas estão por todos os lados. 
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Pontos de Interesse

Locais da Cidadela do Ninho da Rocha, lar dos Gárgulas:
• Templo de Urzoth.
• Arena da Rainha Gargulina, onde se fazem combates entre Crias de
Urzoth.
• Vila-Senzala de escravos goblinóides e kobolds, tem alguns 
humanos lá também.

Detalhes Curiosos da Cidadela do Ninho da Rocha:

• Tem festivais de adoração à Urzoth e à Rainha Gargulina.
• Alguns Elfos Negros vivem no Ninho da Rocha.
• Já lutaram contra os Elfos Negros de Terakazi mas fizeram uma 
aliança.
• Os Gárgulas são viciados em Ovos, principalmente de Howkaris.
• Ele usam a carne pedra das Gárgulas para fazerem suas cabanas.
• A Lágrima da Deusa está escondida em dentro de um enorme 
Construto Insectari, sobre o qual foi-se construído o Templo da 
Deusa.

ANTAGONISTAS
Antagonistas da Sessão.

Rainha Gargulina, Líder dos Gárgulas Tritura-Ossos

FOR +3  DES +2 CON +3 SAB +2  INT +2  CAR +3
Ferimentos: 6  Armadura: 2  Dano: 2 a 4

Perícias:
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Luta, Liderança, Comando, Negociação, Malícia, Ocultismo, 
Mistérios de Kadur, Religião Urzothiana, Conhecimento de Sangue 
Sombrio

Habilidades Especiais:
Raio de Magia Necrótica Dano 3, Magias de Petrificação, Super-
Força, Poder de Criar Terremotos, Sempre Cercada de Guerreiros

Descrição:
Gargulina, a lendária e gigante Rainha dos Gárgulas Tritura-Ossos, 
vive no Ninho de Pedra, o lar dos Gárgulas das Infinitas Cavernas 
das Montanhas das Nuvens Douradas.

Ela é uma adoradora de Urzoth, o Senhor dos Abismos e pai do Deus
Louco Nastur. Seus maiores rivais são os Howkaris da Vila de Céu 
Profundo.

Ela recusou enviar seus gárgulas para a Legião Grotesca de Verme-
Que-Anda, porque ele não se interessou em sua rivalidade com os 
Howkaris, apesar de usar as câmaras subterrâneas do Ninho de 
Pedra para criar seus Grotescos usando o Sangue Sombrio.

Ela deseja acabar com os Howkaris e arrancar deles a Lágrima da 
Deusa, com a qual ela pretende usar de sua Magia Dracônica para se 
vingar da humilhação causada pelo desprezo do Verme-Que-Anda 
em relação ao seu povo Gárgula.

Guerreiros Gárgulas
FOR +1  DES +2 CON +1 SAB +1  INT +1  CAR +1
Ferimentos: 3 Armadura: 1  Dano: 2
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Perícias:
Luta, Vôo, Combate Aéreo,

Habilidades Especiais:
Toque de Pedra (encosta no alvo e petrifica, é temporário, se ele 
morrer a petriricação some).

General Ganchug
FOR +3  DES +2 CON +1 SAB +1  INT +1  CAR +1
Ferimentos: 6 Armadura: 1  Dano: 2

Perícias:
Luta, Vôo, Combate Aéreo,

Habilidades Especiais:
Toque de Pedra (encosta no alvo e petrifica, é temporário, se ele 
morrer a petriricação some).

General Ganchug
FOR +3  DES +2 CON +2 SAB +2  INT +1  CAR +1
Ferimentos: 6 Armadura: 1  Dano: 2

Perícias:
Luta, 

Habilidades Especiais:
Possessão, 

Guerreiros Gárgulas
FOR +2  DES +2 CON +1 SAB +1  INT +1  CAR +1
Ferimentos: 3 Armadura: 1  Dano: 3
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Perícias:
Luta, Vôo, Combate Aéreo, Luta de Lança

Habilidades Especiais:
Grito super-sônico (ao gritar, o alvo fica surdo e atônito por alguns 
momentos).
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LEGIÃO GROTESCA - EPISÓDIO 6 - A Batalha de 
Wipden

PERGUNTAS PARA A PRÓXIMA SESSÃO

Será que eles chegarão a tempo para deter Verme-Que-Anda e sua 
Legião Grotesca?

Será que Verme-Que-Anda vai conseguir invocar o Leviatã Zan-Ta-
Gur e com ele transformar toda a população de Wipden em 
Possuídos, criando assim uma Legião Sombria?

Será que a Legião Corsária chegará a tempo para deter o avanço da 
Legião Grotesca?

MINÚCIAS DA SESSÃO

Verme-Que-Anda irá tentar parar os heróis e a força alada que está 
vindo. Ele enviará Asas Negras e Grotescos Alados para deter os 
heróis.

Se os heróis forem atrasados, ao chegarem, a cidade de Wipden vai 
estar dominada e o ritual para invocar o Leviatã estará sendo 
iniciado.

Se os heróis conseguirem atacar a Legião Grotesca e deter, Verme-
Que-Anda irá ir para o Bosque dos Cogumelos, sacrificar o bosque 
para dar sua energia vital para o Leviatã Zan-Ta-Gur
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RELÓGIOS DE PROGRESSÃO

Esses são os relógios de progressão da sessão:

VIAGEM ATÉ WIPDEN

1) Uma tempestade invocada por Verme-Que-Anda tenta atrasar os 
heróis.

2) Um ataque de Asas Sombrias e Grotescos Alados tenta atrasá-los.

3) Um ataque de Bolas de Fogo vindo de balistas tenta atrasá-los.

4) Os heróis chegam na Batalha de Wipden.

BATALHA DE WIPDEN

1) Verme-que-Anda consegue destruir o Grande Carvalho Sagrado.

2) A Invasão da Legião Grotesca Acontece.

3) Wipden resiste por um dia e uma noite, com ajuda da Rainha 
Fórmica Gunkanara

4) Toráxis mata Gunkanara e Verme-Que-Anda, junto com seus 
Grotescos invadem Wipden.

5) Verme-Que-Anda pega os prisioneiros para executar.

6) O Leviatã Zan-Ta-Gur chega, devora todas as almas de Wipden, e 
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fortalecido, parte junto com Verme-Que-Anda para Gondar.

LEGIÃO CORSÁRIA

1) Chega em Gondar quando Verme que anda destrói o Grande 
Carvalho Sagrado.

2) Parte em marcha para Wipden.

3) É parado pela Legião da Aranha e parte da Legião Grotesca à 
comando de Indrazi, a Drider Feiticeira.

4) Se vencer , chega tarde demais, o Leviatã já está desperto e 
transforma a Legião Corsária em Legião de Possuídos.

MINÚCIAS DE CENÁRIO

Nomes de Howkaris
Podefis, Lyphinore, Hephie, Ialyphe, Nyphonia, Velyrea, Zelarge, 
Xiriris, Thelarge, Nysaeno.

Nomes dos Gárgulas
Naged, Fornol, Zogeh, Duna, Iku, Gavo, Ruvisval, Suratse, Sudagod, 
Januva.

Nomes de Grotescos
Yekle Vamclau Merbuemp Kuroteomp Avetaz Krepir Droonix Aubra 
Erunti Stesugy
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MINÚCIAS DE LOCAL

Cidadela de Wipden:
Burgomestra Landita Junta-Tralha
Diana de Valedaris - Arqui Monja Valedora
Sula Bakari - Capitã da Legião Cogumelo
Rainha Gunkanara Casco-Vermelho

O pessoal de Wipden tentará resistir à invasão de Verme-Que-Anda 
como podem. A Rainha Gunkanara será a última a ser sacrificada.

Bosque do Cogumelo
Caso Verme-Que-Anda fracasse, ele tentará destruir o Bosque do 
Cogumelo, através de sua espiã, a Ilael, Elfa Negra de Drowkazi.
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NOTAS E ANTAGONISTAS CRIADOS DURANTE A 
SESSÃO

Pontos de Batalha para serem usados durante o combate entre os 
exércitos, cada ponto dá Vantagem no rolamento dos dados:

Legião da Deusa - Pontos de Batalha 1  
 
Legião Grotesca - Pontos de Batalha 3

Gargulina +3 Atributos +3 Ataques 3 dano
Habilidade 2d5+3 Vitalidade 8

Chieng está indo em um Grifo Garra Furiosa

Montanhas das Almas 

Verme que Anda - Espadas das Moscas

Toráxis - Rainha Formians de Casco Negro - 

Legião Corsária - Armadura 1
Vitalidade 5
+2 Atributos +3 Ataques 3 Dano

Legião Grotesca
Vitalidade 7 - Armadura 2
+3 Atributos +3 Ataque 4 Dano

Tropa dos Howkari 
Vitalidade 4
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+2 Atributos +2 Ataques 2 dano (exército)

Tropa dos Gárgulas (Tanashi)
Vitalidade 4
+2 Atributos +3 Ataques 3 dano (exército)

Gurgamon - Demônio Gigante

Tropa dos Formians Grotescos
Vitalidade 4 
+2 Atributos +2 Ataques 2 dano (exército)

Vermes Gigantes
Vitalidade 1 
+2 Atributos +2 Ataques 2 dano (exército)

Verminard - Demônio Gigante - Lorde dos Vermes

Montanha das Almas

Voivoid
Atributo +3 Armadura 2 Vitalidade 10 Atributos +3 Dano 5

Vitalidade 10 Dano 5

Toráxis
Armadura 2 Vitalidade 2 Atributos +3 4-dano

Korzus
+2 Atributos +2 Ataques 2 dano Vitalidade 3 Armadura 2
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General Vanis Damme

ANTAGONISTAS
Antagonistas da Sessão.

Rainha Gargulina, Líder dos Gárgulas Tritura-Ossos

FOR +3  DES +2 CON +3 SAB +2  INT +2  CAR +3
Ferimentos: 6  Armadura: 2  Dano: 2 a 4

Perícias:
Luta, Liderança, Comando, Negociação, Malícia, Ocultismo, 
Mistérios de Kadur, Religião Urzothiana, Conhecimento de Sangue 
Sombrio

Habilidades Especiais:
Raio de Magia Necrótica Dano 3, Magias de Petrificação, Super-
Força, Poder de Criar Terremotos, Sempre Cercada de Guerreiros

Descrição:
Gargulina, a lendária e gigante Rainha dos Gárgulas Tritura-Ossos, 
vive no Ninho de Pedra, o lar dos Gárgulas das Infinitas Cavernas 
das Montanhas das Nuvens Douradas.

Ela é uma adoradora de Urzoth, o Senhor dos Abismos e pai do Deus
Louco Nastur. Seus maiores rivais são os Howkaris da Vila de Céu 
Profundo.

Ela recusou enviar seus gárgulas para a Legião Grotesca de Verme-
Que-Anda, porque ele não se interessou em sua rivalidade com os 
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Howkaris, apesar de usar as câmaras subterrâneas do Ninho de 
Pedra para criar seus Grotescos usando o Sangue Sombrio.

Ela deseja acabar com os Howkaris e arrancar deles a Lágrima da 
Deusa, com a qual ela pretende usar de sua Magia Dracônica para se 
vingar da humilhação causada pelo desprezo do Verme-Que-Anda 
em relação ao seu povo Gárgula.

Guerreiros Gárgulas
FOR +1  DES +2 CON +1 SAB +1  INT +1  CAR +1
Ferimentos: 3 Armadura: 1  Dano: 2

Perícias:
Luta, Vôo, Combate Aéreo,

Habilidades Especiais:
Toque de Pedra (encosta no alvo e petrifica, é temporário, se ele 
morrer a petriricação some).

General Ganchug
FOR +3  DES +2 CON +1 SAB +1  INT +1  CAR +1
Ferimentos: 6 Armadura: 1  Dano: 2

Perícias:
Luta, Vôo, Combate Aéreo,

Habilidades Especiais:
Toque de Pedra (encosta no alvo e petrifica, é temporário, se ele 
morrer a petriricação some).

General Tarnag
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FOR +3  DES +2 CON +2 SAB +2  INT +1  CAR +1
Ferimentos: 6 Armadura: 1  Dano: 2

Perícias:
Luta, 

Habilidades Especiais:
Possessão

Guerreiros Gárgulas
FOR +2  DES +2 CON +1 SAB +1  INT +1  CAR +1
Ferimentos: 3 Armadura: 1  Dano: 3

Perícias:
Luta, Vôo, Combate Aéreo, Luta de Lança

Habilidades Especiais:
Grito super-sônico (ao gritar, o alvo fica surdo e atônito por alguns 
momentos).
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DIÁRIO DA CAMPANHA: A LEGIÃO GROTESCA

FORMIGUEIRO INFECTADO - PARTE 1

REPORTE DE SESSÃO

Aventura: O Formigueiro Infectado - Parte 1
Sistema: Dungeon World (2d6World Hack)
Cenário: Legião: A Era da Desolação
Locais: Região de Entremares, Bosque dos Cogumelos, Zigurate do 
Escaravelho, lar dos Formians Cascos-Vermelhos
Dia: 22/09/19
Duração: 4 horas.

Tanashi e Chieng já estão no Bosque dos Cogumelos a 4 anos, e Gael 
cresceu lá. Escoltaram carruagens de açúcar. Protegem dos 
bandidos. Caravanas de Fungo-de-Ouro, criando vínculo.

Tanashi possui um discípulo, o arcanóide Pii'treb (cabeça quente - 
Toca da Grande Teia, Rainha Anasália), aliado. 

Eles conhecem a Rainha Fórmica Kala-Bel Casco-Vermelho 
(excêntrica, volúvel, tempestuosa), e também o seu chanceler, o 
Formian Casco-Vermelho Finnegan Hiromel. 

Quando Gael, Chieng e Tanashi estavam checando o 
desaparecimento de Caravanas de Fungo Dourado que iam para a 
Cidadela de Wipden, eles se deparam com um  Formian Casco-
Vermelho do Zigurate do Escaravelho aparece e se suicida. Tanashi, 
Gael e Chieng procuram nos arredores e encontram outros seis 
corpos de Formians Casco-Vermelho no chão.
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Aparentemente eles enlouqueceram e se mataram.

Gael pede que sua texugo Mel, cheirasse os corpos, mas ela quase 
morre com o pó dos Necrofungos,  que parecem ser a causa da 
loucura suicida, de acordo com Chieng.

Chieng explica que os Formians Cascos-Vermelhos foram 
contaminados pelo Necrofungo, um fungo repleto de Magia Abissal 
malévola. 

Tanashi nota que existe alguém os observando e vê duas Grizzis 
fêmeas na copa das árvores.

Depois de uma troca de acusações, eles acabam fazendo as pases e 
conhecendo as duas. 

Elas são duas Grizzis mercenárias, a  Elen (agro, raivosa, cabelo 
crispado) e a Nosta (calma, fria, luta com duas espadas). Elas foram 
contratadas pelos Barões dos Cogumelos da Cidadela de Wipden 
para investigar o desaparecimento das Caravanas de Fungo Dourado
dos Formians Cascos-Vermelhos do Zigurate das Abelhas, uma velha
ruína insectari, o antigo Povo-Inseto. 

Elas suspeitavam dos Formians Cascos-Negros do Zigurate das 
Abelhas, outra ruína insectari do Povo-Inseto, e de sua Rainha 
Gunkanara Casco-Vermelho, que cobiça o mercado de Fundo 
Dourado da Cidadela de Wipden, um ingrediente vital para a 
fabricação do famoso Vinho Dourado de Wipden, que é comprado 
com açúcar produzido pelas plantações de beterraba de Wipden. 
Acúcar de Beterraba é muito cobiçado pelos insetóides Formians e 
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Aracnóides.

Elen e Nosta também suspeitam dos Aracnóides da Toca da Teia, 
pois a Rainha Aracnóide Anansália também cobiça o mercado de 
vinho dourado.

Gael, Chieng e Tanashi fazem acampamento. Entretanto, de 
madrugada eles são atacados por um Troll Escravo dos Formians 
Cascos-Vermelhos, enlouquecido também pelo Necrofungo. 

Chieng ataca o Troll Louco e quebra seu  joelho, usando o Gatkung 
dos Elementos, com a técnica do Corpo de Ferro. 

Mel, o texugo companheiro de Gael, mata o Troll. Gatkung do corpo 
de ferro.

Eles decidem investigar o que está acontecendo com os Formians 
Cascos-Vermelhos do Zigurate do Escaravelho e partem para lá.

Ao chegar na entrada do Zigurate do Escaravelho, eles vêem 
formians cascos-vermelhos agonizantes.

Eles são atacados por Necrofungos Zumbis dos Formians Cascos-
Vemelhos, e o líder dos Necrofungos Zumbis diz, em voz cadavérica, 
que quer levar eles para seu mestre, o Verme-Que-Anda.

Eles lutam contra os Necrofungos Zumbis, descobrem que eles tem 
medo do fogo, e vencem, mas a a Mercenária Grizzi Nosta é 
queimada viva ao ser abraçada por um Necofungo Zumbi em chamas
e quase morre. A Mercenária Grizzi Elen leva ela de volta para a 
Cidadela de Wipden. 
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Entretanto, mais Necofungos Zumbis surgem e Takashi perde a 
tocha!
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FORMIGUEIRO INFECTADO - PARTE 2

REPORTE DE SESSÃO

Aventura: O Formigueiro Infectado - Parte 1
Sistema: Dungeon World (2d6World Hack)
Cenário: Legião: A Era da Desolação
Locais: Região de Entremares, Bosque dos Cogumelos, Zigurate do 
Escaravelho, lar dos Formians Cascos-Vermelhos
Dia: 28/09/19
Duração: 4 horas.

Chieng, Tanashi e Gael se vêem cercados por Necrozombies. Eles 
lutam com bravura, mas escutam um dos Necrozombies falar que 
eles precisam ser capturados e levados para seu misterioso mestre. 
Eles também escutam gritos de socorro vindos de uma das câmaras 
e decidem se dividir.

Chieng e a Texugo Mel seguem para uma das câmaras, enquanto 
Tanashi e Gael seguem para outras, procurando o estranho e 
misterioso Mestre dos Necrozombies. 

Os Necrofungos estão por todos os lugares e eles precisam andar 
com muito cuidado, para não serem infectados.

Chieng e Mel encontram o Salão da Ninhada do Zigurate do 
Escaravelho, onde Klack-Klick, uma Formian de Casco-Vermelho 
Cuidadora, tenta proteger seis Ovos de um grupo de Necrozombies.

Chieng e Mel entram em ação, derrotam os Necrozombies e salvam 
Klack-Klick e os ovos. Klack-Klick diz que seu namorado, o 
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Aracnóide Pitreb também está no Zigurate. Chieng e Mel o 
procuram e o encontram em uma outra câmara, escondido de um 
bando de Necrozombies enormes.

Gael encontra uma espada mágica obra-prima. Estava nas mãos de 
um guerreiro formian Sir Saúvo, o dono da melhor mina de Fungo 
de Ouro.

Gael conhecia essa espada. Era a Espada do Santo Néctar, dada aos 
Formians do Zigurate do Escaravelho pela Deusa durante a Grande 
Guerra.

Tanashi e Gael chegam no Salão da Rainha. Eles se deparam com o 
Verme-que-Anda e a Rainha Formian, que está sob o seu controle. 

O Marcado paralisa os dois heróis e tenta convencê-los a desistir e a 
se entregar para Nastur, o Deus Louco.

Verme-que-Anda oferece o Sangue Sombrio para Gael e Tanashi. 

Gael se recusa, mas Tanashi aceita, pensando em enganar o 
Marcado. 

Porém, parte do Sangue Sombrio entra em seu sangue!

Antes que Verme-que-Anda executasse os dois, Chieng e Mel 
chegam, iniciando uma grande batalha!

Com muito sacrifício, eles conseguem derrotar o Verme-Que-Anda 
usando a Espada do Santo Néctar, mas o Marcado simplesmente 
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foge.

A Rainha Formiam morre e os Necrofungos tomam conta do lugar. 
Gael, Tanashi e Chieng fogem, levando consigo Klack-Klick, Pitreb e 
os Seis Ovos salvos do Salão das Ninhadas!

A LEGIÃO GROTESCA - PARTE 1

REPORTE DE SESSÃO
Aventura: Legião Grotesca
Episódio 1 : O Sangue Sombrio
Sistema: Dungeon World (2d6World Hack)
Cenário: Legião: A Era da Desolação
Dia: 02/11/19
Duração: 3 horas e meia.

Na aventura anterior eles salvaram seis ovos do Zigurate do 
Escaravelho, junto com a Cuidadora Formian Klack-Klick e seu 
namorado, o guerreiro Aracnóide e discípulo de Tanashi, Pitreb Teia-
Negra.

Seis meses depois, eles atravessaram o inverno no Bosque dos 
Cogumelos.

Gael criou um Santuário de Animais dentro do Bosque dos 
Cogumelos, e quando encontra um animal ferido ou abusado,  ou 
com defeitos físicos, ele leva para o seu santuário. Ele fez um acordo 
com uma Caravana de Artistas Mambembe, um grupo de Ciganos 
Nomadis, o povo-felino de Kadur. É a Caravana Estrela-Guia, com 
quem tem contato e iniciando um relacionamento com Celeste, uma 
Cigana Felina Nomadi Feiticeira Cartomante. 
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O Santuário dos Animais fica dentro do Bosque dos Cogumelos, na 
sua região Noroeste, no Vale da Lua.

Gael também constrói a Pousada Recanto da Serra, para viajantes 
que cruzam o Bosque dos Cogumelos. É uma Pousada rústica, 
construída dentro de um gigantesco Carvalho Sagrado de 30 metros 
de altura. È uma Cabana na Copa da Árvore, e para entrar, se sobe 
de cipó.  O Santuário dos Animais também possui a Cachoeira dos 
Cristais, a Mata dos Sonhos, e a Pedra da Restauração.

Gael, nesses seis meses entre a aventura anterior e a atual, tem dois 
companheiros, o Rabicó (um Javaporco furtivo, ladino, malandro, 
espião, adaptável, fujão).  Rabicó era um Javaporco, mantido em 
cativeiro em na taverna do Ogro Chateado, dentro da 
Cidadela.de.Wipden.

Gael brigou com o Dono da Taverna, o Senhor Tomasi e o seu filho 
Carlog , um Meio-Orc, e sua mãe orc Gararg . Essa família odeia o 
Gael, e caçam javaporcos para preparar os pratos da taverna do Ogro
Chateado.

A texugo fêmea Mel (agressiva, incansável, esquecida e teimosa), 
passou a devorar Cogumelos da Força no Bosque de Cogumelos e 
cresceu ainda mais, ganhando a força de dez homens.

Gael também desenvolveu novos poderes, realizando exercícios 
mágicos dados pelo Druida Jonas e é agora capaz de ver pelos olhos 
de seus companheiros animais.
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MOVIMENTO CUSTOMIZADO: VER PELOS OLHOS 
DOS ANIMAIS DO SANTUÁRIO.

Quando você quiser ver pelos olhos dos companheiros animais, role 
+SAB:
(+10) Você enxerga o que eles estão vendo por um longo tempo.
(7-9) Você enxerga por um curto tempo e faz um esforço grande 
para isso.
(-6) O companheiro animal rejeita sua intromissão por algum 
motivo. O Mestre faz um movimento.

Seu Santuário dos Animais também, imbuído pelo poder de Magia 
Dracônica vindo dos Carvalhos Sagrados, parece ter controlado o 
Sangue Sombrio que contaminou o sangue e a alma do Samurai 
Tanashi.

MOVIMENTO DO SANTUÁRIO: CURAR 
TEMPORARIAMENTE O SANGUE SOMBRIO

Quando alguém contaminado pelo Sangue Sombrio ficar no 
Santuário por 15 dias, ele se cura das mutações causadas pelo 
Sangue Sombrio, e não sofre com as consequências psíquicas da 
contaminação. Ao sair do Santuário dos Animais, o Sangue Sombrio 
volta a agir em seu corpo.
 
Gael também continuou seu treinamento com os demais Guardiões 
da Ordem do Cervo, Mimi (Formian), Jonas (Humano - Invictiano) 
seu mentor, um Druida e Ranger, Mais Velho, que tem a capacidade 
se transformar em um Cervo Gigante, e Ilael (Elfa Negra - 
Drowkazi), uma ex-Assassina de Terakasi, uma colônia avançada de 
Drowkazi nas Infinitas Cavernas das Montanhas de Nuvens 
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Douradas.

Nos seis meses entre a Aventura anterior (Formigueiro Infectado) e 
a Aventura atual (A Legião Grotesca), Chieng passou todo esse 
tempo de inverno treinando movimentos novos de seu Gatkung dos 
Elementos, a arte marcial secreta do distante reino de Shangtsu, e 
que, por ele desejar espalhar pelo mundo, o fez ter que fugir da 
perseguição dos Monges Justiceiros. 

Chieng passou os seis meses ajudando no cuidado dos Ovos dos 
Formians, junto com Gael. Quando eles racharam, Chieng e Gael 
passaram a ajudar a Cuidadora Klack-Klick, uma Formian Casco-
Negro.

Dos ovos nasceram novos Formians Cascos-Negros, a Filhote-
Rainha Tik-Tok, Tak, Tek, Tik, Tok e Tuk 

Ele está preocupado em ajudar  Tik-Tok, a Filhote-Rainha Formian 
Casco-Negro, que poderá criar uma nova Colônia dos Formians 
Cascos-Negros.

Para isso, ele busca por uma nova caverna para restaurar a colônia 
dos Formians Casco-Vermelho.

Durante os seis meses, Chieng foi até as Montanhas das Nuvens 
Douradas, o território do Povo-Falcão dos Howkaris. Lá, na região 
onde a Cachoeira Lágrimas da Deusa, que leva até o Rio dos Cervos ,
ele encontrou uma caverna que leva a uma série de galerias, que 
Chiang pensa ser um local ideal para a Filhote-Rainha Tik-Tok.

Depois, ele ficou esperando o Inverno terminar para levar a 
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Cuidadora Klack-Kick Casco-Vermelho e os filhotes Formians Casco-
Vermelho para lá.

Durante esse tempo Chieng aprendeu um novo poder com seu 
Gatkung dos Elementos:

Movimento: Retirar o Sangue Sombrio (Chiang)

Quando você quiser retirar o Sangue Sombrio de alguém, descreva o 
que vai fazer, o Mestre dirá o Nível de Dificuldade e o Nìvel do Efeito
e descreverá as 3 consequências. Role +SAB. Para cada ponto você 
ganha +1 no rolamento, até um máximo de +2.

(+10) Você consegue retirar o Sangue Sombrio.
(7-9) Você consegue retirar o Sangue Sombrio porém paga um custo 
por isso, seja uma Debilidade, um Ferimento, um abalo psíquico ou 
algo semelhante. O Mestre faz um Movimento.
(-6) Você não consegue retirar o Sangue Sombrio e sofre uma 
consequência. O Mestre faz um movimento.

O seu objetivo é de curar o Tanashi. E para isso ele desenvolverá um 
ritual para criar algum tipo de antídoto para o Sangue Sombrio.

Já Tanashi, durante os seis meses com o Sangue Sombrio em suas 
veias, teve muitos pesadelos por causa do sangue sombrio . Nesses 
pesadelos ele sente e vê o que o Verme-Que-Anda sente e vê.

Ele tenta meditar muito para lidar com o Sangue Sombrio, e para 
isso conta com a ajuda de Chieng. Entretanto, o contato com o 
Sangue Negro o fez começar a incorporar e ter acessos de violência e
loucura. 
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Com o tempo, sua ligação empática com o Verme-Que-Anda, 
aumenta cada vez mais. E ele está quase enlouquecendo com os 
flashes de visões do que o Verme-que-Anda está fazendo e suas 
horrendas memórias dos massacres que cometia durante a  Grande 
Guerra.

Em suas meditações, ele acabou desenvolvendo a habilidade de 
Abrir a Sua Mete para o Sangue Sombrio:

Movimento: Abrir a Mente para o Sangue Sombrio

Rolar Sabedoria +10 Você vê o algo útil e interessante determinado 
pelo Mestre, 7-9 Você vê algo interessante mas isso gera uma 
consequência, tem um preço. porém o Mestre faz um Movimento 
Leve. -6 Você vê algo que não estava esperando. Prepare-se para o 
pior. O Mestre um Movimento Pesado.

Depois de determinado e criado o que aconteceu nos seis meses 
antes da nova aventura, a sessão começou no Bosque dos 
Cogumelos, com Gael fazendo um Chá de Cogumelo-Pimenta dentro
da Pousada Recanto da Serra.

Tanashi, estava meditando em um galho próximo da entrada, 
tentando combater o Sangue Sombrio em suas veias. Chiang entrou 
na Pousada com a lenha para passar a noite, enquanto Gael estava 
fazendo um chá de Cogumelo-Pimenta.

Tanashi, tentando descobrir o que o Verme-Que-Anda estava 
fazendo, abriu sua mente para o Sangue Sombrio. Entretanto, o 
Verme-Que-Anda aproveitou esse momento de fraqueza e tomou 
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posse de Tanashi.

Tanashi, possuído, invadiu a Pousada, com os olhos brilhando de 
magia abissal púrpura e investiu contra seus amigos.

Com muito custo, Gael e Chieng o conseguem imobilizar. Tanashi, 
enquanto o Verme-Que-Anda tomava seu corpo, conseguiu ver que 
o Marcado estava à frente de uma Legião de monstros.

Em seguida eles recebem a mensagem do Druida Guardião Jonas de 
que os Aracnóides e os Formians Cascos-Negros estão prestes a 
entrar em guerra pela posse do Zigurate do Escaravelho e seu 
valioso Fungo Dourado!
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A LEGIÃO GROTESCA - PARTE 2

REPORTE DE SESSÃO

Aventura: Legião Grotesca
Episódio 2 : A Legião Formiga e a Legião Aranha
Sistema: Dungeon World (2d6World Hack)
Cenário: Legião: A Era da Desolação
Dia: 02/11/19
Duração: 3 horas e meia.

Gael e Chieng seguem para o exército dos Formians do Zigurate da 
Abelha e seguidores da Rainha Formian Gunkarana, para tentar 
convecê-los a não entrar em guerra contra os Aracnóides da Toca da 
Teia pela ocupação do Zigurate do Escaravelho, que ficou vazio 
depois da Aventura: O Formigueiro Infectado.

Tanashi e a Guardiã Ilael seguem para o exército dos Aracnóides da 
Toca da Teia e seguidores da Rainha Aracnóide Anansália para 
também tentar dissuadi-los de desistirem da guerra.

Gael e Chieng conseguem convencer a Rainha Gunkarana, 
entretando Tanashi e a Guardiã são feitos prisioneiros pela Rainha 
Anansália. Eles negociam e aceitam que a Rainha Gunkarana visite a
Rainha-Filhote Tik-Tok em troca da paz, a sobrevivente do Zigurate 
do Escaravelho. A Rainha Gunkarana pergunta sobre Tik Tok, e Gael
descreve a mandona Rainha-Filhote. Chieng também a convence de 
dividir o Zigurate do Escaravelho e seu valioso Fungo Dourado com 
a Rainha Anansália.

No front da Rainha Anansália, Tanashi faz uma Cena de Flashback 
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onde a Capitã da Legião Cogumelo de Wipden, Sula Bakari, explica o
ritual do Duelo de Kutáxis. De volta ao presente, Tanashi invoca o 
Duelo de Katáxis, um ritual dos Aracnóides onde um guerreiro faz 
um Duelo de Honra para ganhar um pedido da Rainha. Caso ele 
perca, ele será dado de comida para as Pupas Aracnóides da Colônia 
da Rainha.

A Rainha Anansália aceita o pedido e Tanashi enfrenta Artax, o 
Campeão de Toráxis, o Feiticeiro Aracnóide e conselheiro da Rainha 
Anansália ao invés de Nebrixis, que é o verdadeiro campeão da 
colônia aracnóide.

Tanashi perde a luta por causa da velocidade e da força sobrenatural 
de Artax. Porém, antes de ser levado para ser devorado pelas Pupas 
Aracnóides, Chieng chega e consegue um acordo com Anansália. A 
Rainha deixa Tanashi ir embora desde que ele fique em Dívida com 
ela. Ela cobrará dele um favor no futuro.

Enquanto Tanashi, a Guardião Ilael e Chieng retornam para o front 
dos Formians, Gael, que está na tenda da Rainha Gunkarana, é 
emboscado por Ninjas Aracnóides que saem das sombras e tentam 
matar a Rainha dos Formians do Zigurate da Abelha.

Gael luta contra os Ninjas Aracnóides e consegue derrotá-los, mas a 
Rainha Gunkarana é ferida com uma cimitarra no peito. Gael sai da 
tenda com a Rainha, que tem seis metros de altura, agonizante. Fora
da tenda, os Formians estão sendo atacados por Aracnóides, que 
saem das sombras por meio da magia abissal do Feiticeiro Toráxis!

Chieng, Ilael e Tanashi chegam e encontram o caos, causado pela 
traição da Rainha Anansália. Tanashi e Ilael entram no combate, 
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mas Chieng decide retornar ao front dos Aracnóides para tentar 
novamente convencer Anansália de desistir da guerra.

Chieng chega e enfrenta uma forte resistência, principalmente do 
campeão aracnóide Artax. Usando de sua agilidade, ele consegue 
escapar de Artax e dá uma gravata na Rainha Anansália, forçando-a 
a ordenar o recuo de suas tropas. Ela fica intimidada e ordena o 
recuo. Porém, logo depois de sua ordem, o feiticeiro Toráxis explode 
a cabeça da Rainha Anansália com um raio de Magia Abissal.Em 
seguida, seu corpo vai se transformando, aumentando de tamanho 
até ficar com seis metros de altura e igual ao da Rainha Anansália, 
humanóide da cintura para cima e o corpo de uma aranha gigante da
cintura para baixo.

Toráxis se declara como a Nova Rainha da Toca da Teia e ordena o 
ataque novamente. 

Chieng cai junto com o cadáver da Rainha Anansália e Toráxis 
ordena que Artax destrua o monge, enquanto ele lidera o ataque aos 
Formians, seguindo junto com Jáxis, sua feiticeira aprendiz 
aracnóide.

Chieng enfrenta Artax, que se revela ser um Grotesco, um mutante 
monstruoso criado pelo Sangue Sombrio. O corpo de Artax 
modifica-se, pinças surgem de suas costas, seus braços ficam 
maiores e de tamanhos diferentes, e seu poder aumenta ainda mais.

Entretanto, Chieng faz uma Cena de Flashback, onde ele se recorda 
de ter colocado um pote de Fungo Dourado, que reage 
violentamente contra o Sangue Sombrio, junto com as armas que 
levou para a guerra. 
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Ele joga o Fungo Dourado em Artax, que começa a queimar por 
causa da reação com o Sangue Sombrio.

Mesmo assim, Artax, ainda com o corpo queimando, quase mata 
Chieng.

Enquanto isso, Tanashi acessa o Sangue Sombrio e vê que Verme-
Que-Anda, à frente de uma Legião Sombria feita de milhares de 
humanos e goblinóides transformados em mutantes horrendos, os 
Grotescos da Legião Grotesca, está prestes a invadir a 
Cidadela.de.Wipden.

Na pele do Verme-Que-Anda, Tanashi faz com que a Legião Grotesca
recue, ao mesmo tempo que os primeiros Grotescos que invadem a 
vila são queimados por uma energia esmeralda que parece circundar 
o lugar e que é emitida de um gigantesco Carvalho Sagrado na praça 
principal da cidade.

Ao retornar da visão, Tanashi ajuda Gael e a Guardiã Ilael, junto com
vinte Formians, a levar a agonizante Rainha Gunkarana de volta 
para o Zigurate das Abelhas.

Para ir mais rápido, Gael leva a caravana desesperada para o Pântano
dos Espinhos. Os Legionários Aracnóides da Legião da Aranha os 
seguem, mas são pegos e devorados pelo Polvo dos Espinhos, uma 
aberração tentacular, conhecida por Gael, e que vive nesse pântano.

Eles chegam no Zigurate das Abelhas e as clérigas de Valedaris 
formians atendem a Rainha e a curam.
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Tanashi diz para a Rainha Gunkarana que precisa ir para Wipden. 
Gunkarana revela que existe um Lago Sombrio de Nastur, os lagos 
de teleportação criados pelo Deus Louco, que liga o Zigurate da 
Abelha à um Espelho Sombrio guardado em Wipden. Essa ponte foi 
muito usada durante a Grande Guerra, mas, na Era da Desolação, a 
crescente tensão entre Formians e os Grizzis e Humanos de Wipden 
fez com que ninguém mais usasse esse transporte.

Tanashi entra no Lago Sombrio do Zigurate da Abelha e atravessa o 
túnel feito de Magia Abissal pelos Abismos do Sem Fim. Ele vê 
passar no universo negro e miasmático ao redor dos rios de almas 
indo para as Ilhas-Purgatório do Sem-Fim, e vê Horrores 
gigantescos, flutuando pelo espaço e deslizando ao redor. Leviatãs, 
os vermes devoradores de dragões, entre outras entidades dos 
Abismos do Sem-Fim, tentam atacar o túnel de Magia Abissal. A 
experiência o faz sofrer abalos psicológicos, e imagens de mortes e 
mutilação inundam a alma do samurai de Tamakura.

Ele chega na Vila de Wipden em um porão abandonado nas 
catacumbas do Castelo de Wipden. Ao sair se depara com uma 
cidade sitiada pela Legião Grotesca do Verme-Que-Anda. Ele sobe 
na murada da vila de Wipden, procurando por sua amiga, a Capitã 
da Legião Cogumelo Sula Bakari, apenas para descobrir que ela foi 
capturada e é prisioneira do Verme-Que-Anda.

Ele levanta a espada Santo Néctar, dada por Gael e que eles 
conseguiram no Zigurate do Escaravelho. Ele levanta a espada, que 
passa a brilhar com Magia Dracônica, um verde esmeralda bem 
forte. Isso atrai a atenção de Verme-Que-Anda que envia uma Asa 
Sombria, um imenso monstro morcegóide feito de sombras. 
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Tanashi  ataca o Asa Sombria. O monstro perde a capacidade de vôo 
mas cai no centro de Wipden, onde começa a matar dezenas de 
grizzis e humanos. Entretanto, o monstro parece queimar todas as 
vezes que chega perto do Carvalho Sagrado plantado no centro da 
vila e que emite um leve brilho verde, que parece estar protegendo e 
evitando que a Legião Grotesca invada o lugar.

No Zigurate da Abelha, Gael convence a Rainha Gunkanara a não se 
sacrificar e seguir para Wipden usando o Lago Sombrio. Ela diz que 
o Druida Darvar, que vive em Wipden, é seu amigo. A Guardiã Ilael a
acompanha e as duas chegam em Wipden, apenas para ver Tanashi 
lutando contra um Asa Sombria.

Tanashi consegue matar o Asa Sombria, porém um outro Asa 
Sombria surge e agarra o samurai.

O monstro leva Tanashi para o Verme-Que-Anda, enquanto o 
Marcado ativa o Sangue Sombrio no corpo do samurai para 
controlá-lo. Infelizmente, Tanashi, exausto e traumatizado pela luta 
contra o Asa Sombria e corrompido por sua viagem pelos Abismos 
do Sem-Fim, acaba cedendo ao Sangue Sombrio e tem sua alma 
engolfada pelo mal encarnado em Verme-Que-Anda.

Quando o Asa Sombria o coloca sob os pés do Verme-Que-Anda, 
Tanashi o aceita como seu mestre, e ganha a alcunha de Lorde 
Destruição, e o posto de General da Legião Grotesca. Ao lado do 
Verme-Que-Anda, a Capitã da Legião Cogumelo, Sula Bakari, tenta 
fazê-lo retornar à sua humanidade, mas sem sucesso. 

O Lorde Destruição Tanashi parte com o Asa Sombria e ataca uma 
tropa da Legião Cogumelo, fazendo um massacre. 
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Ao retornar, banhado de sangue, ele volta a ficar ao lado de Verme-
Que-Anda, mas sente  uma hesitação, com sua força de vontade 
lutando para retomar o controle, ao ver a Capitã da Legião 
Cogumelo, Sula Bakari.

Enquanto isso os guerreiros Aracnóides da Legião da Aranha 
chegam no Zigurate da Abelha, invadindo e matando os Formians. 
Gael organiza uma fuga através de um caminho subterrâneo até o 
Santuário no Bosque dos Cogumelos, para salvar as Cuidadoras 
Formians e os Ovos da Colônia.

Gael e as Cuidadoras Formians seguem pelo caminho subterrâneo, 
mas são emboscados por uma Toupeira Gigante. 

Gael primeiro tenta se comunicar com o monstro, mas ao falhar, 
acaba lutando contra ele, vencendo-o com dificuldade e com a 
quebra de várias costelas. 

Gael e as Formians finalmente chegam no Santuário, onde Klac-
Klick e os Guardiões da Ordem do Cervo os recebem.

Gael então invoca duas Cegonhas, uma chamada Azulona (séria) que
ela envia para tenta encontrar o Chieng e Nevinha (senso de 
humor), que ela pede para voar para Porto Invicto e avisar a Legião 
Corsária que a Vila Wipden está sendo atacada por uma Legião 
Sombria.

Chieng, depois de derrubar dezenas de guerreiros, subiu em uma 
árvore e estava recuperando de seus ferimentos e decidindo se ia 
para Wipden, que ele podia ver que estava cercada, ou de volta para 
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o Santuário. Nesse momento chega a cegonha Azulona com a 
mensagem de Gael. 

Chieng volta para o Santuário, e, depois de ficar a par do que 
aconteceu, e de sentir a transformação de Tanashi no Lorde 
Destruição, conversa com o Druida Jonas sobre um antídoto para o 
Sangue Sombrio. Jonas diz que existe as raríssimas e preciosas 
Lágrimas da Deusa, esmeraldas de pura magia dracônica no formato
de gotas enormes. ]

Essas Lágrimas foram vertidas pela Deusa das Três Faces no final da 
Grande Guerra, quando o Deus Louco Nastur, seu filho junto com 
Urzoth, foi morto pelo Bando do Dragão.

O Guardião Druida Jonas informa que os Howkari, o Povo-Falcão da
cidade de Céu Profundo no topo da Montanha das Nuvens 
Douradas, ao noroeste do Bosque dos Cogumelos, possuem uma 
Lágrima da Deusa. Mas ele diz que eles são muito avessos às demais 
raças.

Gael e Chieng decidem partir em uma jornada para conseguir a 
Lágrima da Deusa, mesmo sabendo que a Legião Grotesca havia 
partido das Infinitas Cavernas na Montanha das Nuvens Prateadas. 

O Druida Jonas também explica que ele irá, usando o Caminho 
Mágico pelos Carvalhos Sagrados, para Wipden, ajudar na defesa. 
Ele diz que pode usar os Carvalhos Sagrados pra se mover de um 
lugar para o outro instantaneamente, e que a Vila de Wipden só não 
caiu por causa da Magia Dracônica do Carvalho Sagrado existente 
em seu centro. 
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Mas ele também diz que essa magia de proteção não segurará 
Verme-Que-Anda por muito tempo.

Ao final, Gael e Chiang partem em uma jornada pra conseguir a 
Lágrima da Deusa, que está com os Howkari da cidade de Céu 
Profundo, o Povo Falcão da Montanha das Nuvens Prateadas.

Tanashi, agora como Lorde Destruição e trabalhando para o Verme-
Que-Anda, tenta recuperar sua humanidade com ajuda da 
prisioneira, a Capitã da Legião Cogumelo Sula Baraki.
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A LEGIÃO GROTESCA - PARTE 3

REPORTE DE SESSÃO

Aventura: Legião Grotesca
Episódio 3: O Lorde da Destruição
Sistema: Dungeon World (2d6World Hack)
Cenário: Legião: A Era da Desolação
Dia: 17/11/19
Duração: 3 horas

Tanashi virou o Lorde Destruição e se tornou um dos Generais da 
Legião Grotesca.

Enquanto a Legião Grotesca mantinha o cerco à Vila de Wipden, o 
Lorde da Podridão, o Marcado Verme-Que-Anda, recebeu a ajuda e a
aliança da Legião Aranha de Toráxis, o Feiticeiro Aracnomante e 
Nova Rainha dos Aracnóides da Toca da Teia.

Verme-Que-Anda também possui um segundo General, Indrazi, 
uma Feiticeira-Guerreira Drider (parte humanóide e parte aranha-
gigante a partir da cintura), que desconfia da lealdade do Lorde 
Destruição. Indrazi é a Líder Drider dos Elfos Negros de Terakazi, 
uma colônia de Drowkazi nas cavernas do Vasto-Profundo, sob as 
Montanhas das Nuvens Douradas. É a general da Legião Grotesca. 
Tem um grupo de Elfos Negros de elite como guarda-costas.

Assim que se encontra com Lorde das Sombras, Verme-Que-Anda 
revela que, sob a Vila de Wipden, em câmaras subterrâneas vastas e 
desconhecidas para os grizzis e humanos de Wipden, existe um 
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Leviatã, um dos Devoradores de Dragões, debaixo na vila.

Verme-Que-Anda pretende invadir a Vila de Wipden, e despertar o 
Leviatã Zan-Ta-Gur de seu sono milenar. Ao inal das Guerras da 
Criação, há mais de dez mil anos, a Deusa das Três Faces prendeu 
Zan-Ta-Gur nas cavernas sob Wipden, e plantou um Carvalho 
Sagrado na superfície, ao redor da qual foi construída a vila.

As raízes do Carvalho Sagrado prendem o Leviatã e protegem a vila 
de magias abissais. O plano de Verme-Que-Anda, e que ele revela 
para Tanashi-Lorde Destruição, é que eles precisam destruir o 
Carvalho Sagrado para que seus Grotescos e os Horrores que ele 
invocou dos Abismos do Sem-Fim, possam entrar. Após entrar, ele 
irá sacrificar seus habitantes e fornecer suas almas para que o o 
leviatã Zan-Ta-Gur se alimente e desperte. Depois, a Legião 
Grotesca marchará para a Cidade-Estado grizzi de Gondar!

Gael e Chieng conversam com o Druida Guardião Jonas da Ordem 
do Cervo. Jonas também revela a existência de um Leviatã sob a Vila
de Wipden, e revela também o que ele imagina que o Verme-Que-
Anda deseja fazer. Ele também passa informações para ajudá-los a ir
nas Montanhas das Nuvens Douradas para recuperar a Lágrima da 
Deusa.

O Lorde Destruição está vivendo um conflito interior, com o 
Tanashi preso dentro de sua alma. Tanashi consegue assumir o 
controle da alma por alguns momentos, mas o Lorde Destruição, 
alimentado pela força do Sangue Sombrio e por sua devoção ao 
Verme-Que-Anda, sempre consegue enviar Tanashi de volta para a 
Jaula Mental onde ele está preso.
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Mesmo assim, Chieng, entra em meditação profunda, e, por meio da
ligação que ele tem com Tanashi e usando seu Chi as técnicas 
secretas de seu Gatkung dos Cinco Elementos, consegue entrar em 
contato telepático com o samurai.

Chieng encontra Tanashi dentro de uma Jaula Mental, e passa dicas 
para o samurai conseguir escapar, nem que seja momentaneamente,
da prisão criada pelo Sangue Sombrio que contaminou o seu corpo 
na Aventura “O Formigueiro Infectado”.

Tanashi tenta tomar o controle, quando, sob as ordens de Verme-
Que-Anda, o Lorde Destruição sobre no Asa Sombria, seu demônio 
alado de sombras, e faz um ataque contra o Carvalho Sagrado de 
Wipden.

Nesse momento, Tanashi, dentro de sua Jaula Mental na alma do 
Lorde Destruição, também vê que a Rainha Fórmica Gunkanara 
Casco-Vermelho, a Guardião Sagrada Ilael e o Druida Darvar, amigo 
de Gael, estão próximos ao Carvalho Sagrado.

Entretanto o Samurai não consegue retomar o controle de sua alma,
e o Lorde Destruição ataca o Carvalho Sagrado com todas as suas 
forças. 

Mas o Carvalho Sagrado revida com a Magia Dracônica, um raio 
esmeralda poderoso e queima todo o corpo do Lorde Destruição, que
foge em cima de seu Asa Sombria, também muito ferido e 
fumegante.

O Lorde Destruição retorna para ao lado de Verme-Que-Anda, com o
Sangue Sombrio curando os ferimentos causados pelo Carvalho 
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Sagrado.

Porém, a Magia Dracônica do Carvalho Sagrado fez com que Tanashi
conseguisse sair da Jaula Mental e retomar o controle de sua alma.

Assim, é Tanashi que se encontra com Verme-Que-Anda. O samurai 
finge ainda ser o Lorde Destruição e fingue obedecer as ordens do 
Verme-Que-Anda, que quer que ele lidere o cerco à 
Cidadela.de.Wipden.

Ao lado de Verme-Que-Anda está Sula Bakari, a Capitã da Legião 
Cogumelo da Cidadela.de.Wipden.

Nesse momento, Toráxis, que mudou de sexo e agora é a Rainha dos 
Aracnóides da Toca da Teia, se aproxima do Verme-Que-Anda e lhe 
diz que seus espiões sabem que Chieng e Gael irão para as 
Montanhas das Nuvens Douradas pegar a Lágrima da Deusa para 
criar um antídoto para o Sangue Sombrio, o sangue de Nastur que 
gera os Grotescos que seguem o Verme-Que-Anda.

Verme-Que-Anda ordena à Tanashi que siga imediatamente, usando
de seus Nightmares, os Cavalos Abissais, para ir rapidamente até as 
Montanhas das Nuvens Douradas e trazer as cabeças de Gael e de 
Chieng. Ele também diz que invocará um Arquidemônio dos Seis 
Infernos para minar a força mágica do Carvalho Sagrado e quebrar o
cerco. Ele também explica que o Lorde Destruição não pode ir com o 
Asa Sombria, porque esses Horrores que ele invocou do Sem-Fim 
não podem se afastar muito de Verme-Que-Anda ou acabam 
retornando para seu plano de origem.

Verme-Que-Anda também ordena que Sula Bakari siga junto com o 
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Lorde Destruição para as Montanhas das Nuvens Douradas, pois ela
conhece bem a situação. Ele ameaça a Capitã da Legião Cogumelo, 
dizendo que se não lhe obedecer, ele irá entregar os prisioneiros da 
Legião Cogumelo para serem devorados vivos por suas tropas de 
Grotescos.

Sula aceita mas, quando se vê sozinha com o Lorde Destruição, diz 
que não irá ajudá-lo. Mas Tanashi revela que está sob o controle de 
sua alma temporariamente, e combina um sinal para indicar a Sula 
quando ele conseguir vencer a batalha mental contra o Lorde 
Destruição. O sinal é que ele irá passar sua katana no lado esquerdo 
da cintura.

Enquanto isso, Gael e Chieng se preparam para ir até às Montanhas 
das Nuvens Douradas. Gael recebe suas a sua Cegonha companheira,
a Nevinha, que tem senso de humor, e que retornou de Gondar.

Nevinha diz que a Legião Corsária já sabe o que está acontecendo e 
já está marchando para lutar contra a Legião Grotesca.

Chieng pergunta sobre o fulgorito, o vidro criado por raios e que, de 
acordo com as pesquisas de Chieng, será necessário para criar o 
antídoto para o Sangue Sombrio.

O Druida Jonas explica que os Howkaris de Céu-Profundo, o Povo-
Falcão, usam o fulgorito em suas armas, principalmente em suas 
Araks, lâminas curvas, que são cortantes e penetrantes.

Depois da conversa, Chieng e Gael vão descansar, para aliviar o forte
estresse e tensão por causa dos acontecimentos recentes. 
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Chieng, querendo entrar em contato com a Deusa das Três Faces 
para ter alguma luz sobre o antídoto para o Sangue Sombrio, 
pergunta para Gael sobre algum cogumelo que possa ajudá-lo em 
sua meditação  profunda, os alucinógenos Cogumelos Azuis.

Chieng vai para a cachoeira do Véu da Deusa, dentro do Santuário 
de Gael, colhe os Cogumelos Azuis e, com o chá, tem uma visão 
impressionante.

Gael, buscando relaxar, visita Klac-Klick e a jovem rainha Tik-Tok. 
Mas ele muda de ideia, e segue para se encontrar com o discípulo do 
Tanashi, o aracnóide Pitreb, que está treinando com seus quatro 
braços e suas quatro katanas.

Gael desabafa com Pitreb. Os dois fumam Cogumelo-do-Fumo no 
cachimbo, e Gael conta tudo que está acontecendo. Pitreb lamenta a 
traição de Toráxis e a morte da Rainha Anansália, chora e abraça o 
Gael.

Gael chora também e conta que ele teve que abandonar sua floresta 
de origem porque, quando ele ainda era um adolescente, seus pais e 
sua tribo fora massacrada e os sobreviventes escravizados por uma 
tropa da Legião Suprema dos Tarkarianos de Lampurian, o que 
forçou sua fuga da Grande Floresta Élfica.

Pitreb se oferece para ajudar Gael em sua luta para acabar com o 
Sangue Sombrio e assim acabar com a Legião Grotesca. Ele também 
jura que fará Toráxis pagar por sua traição e pela morte da Rainha 
Anansália.

Enquanto isso, Chieng toma o chá de Cogumelo Azul, e, dentro da 
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Gruta dos Sonhos que fica por trás da Cachoeira do Véu da Deusa e 
tem uma visão delirante e alucinógena, uma viagem psicodélica, 
com a Deusa das Três Faces.
 
Ele chega em um templo celestial, parecido com o templo dos Cinco 
Elementos em que ele crescer quando ele estava em Shangzu.

Um Dragão Chinês se aproxima dele e se transforma em uma 
mulher de traços dracônicos e com uma voz assustadora.

A mulher dracônica se aproxima de Chiang e lhe dá direito a uma 
pergunta, já que ele está no Jardim das Delícias.

Ela se aproxima de Chieng e ela toca em seu peito. Onde ela toca fica
a marca em chama esmeralda de sua mão.

“Você agora é um Marcado pela Deusa”, ela lhe diz.

Ele pergunta como ele poderá deter a Legião Grotesca.

Ela responde fazendo aparecer na frente de Chieng  um Carvalho 
Sagrado. Ela coloca a mão dentro do Carvalho Sagrado e de lá ela tira
um bastão de luta para Chieng.

O bastão brilha e se torna um bastão de esmeralda. Ela mostra o 
bastão para Chieng. 

Este derrete e se transforma em uma esmeralda  em forma de gota.

“Essa é a lágrima da Deusa”, ela diz. 
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A viagem psicodélica termina e Chieng acorda, pensando que ele 
terá que fazer uma arma mágica capaz de anular o Sangue Sombrio, 
usando a Lágrima da Deusa que está com os Howkaris do Céu 
Profundo e usando o Fulgorito, o vidro azulado criado por raios, que
também é encontrado no topo dos Montes das Nuvens Douradas. 

Gael e Chieng descansam, e no final do dia seguinte, eles conversam 
antes de partirem em viagem. 

O Druida Jonas diz para Gael e Chieng que pode deixá-los próximo 
das Montanhas das Nuvens Douradas usando o Caminho dos 
Carvalhos Sagrados, viajando através dos poucos Carvalhos 
Sagrados que ainda existem na região.

Chieng revela para Gael o que aconteceu com Tanashi, o que ele 
descobriu por sua conexão telepática.

Gael conta para Chieng que ele conhece a Rainha Krakóvia, a 
Howkari líder da Vila do Céu Profundo. 

Gael explica que Krakóvia  sofre com uma maldição, pois se torna 
uma humana na lua nova. 

Krakóvia conheceu Gael quando buscava uma solução para a 
maldição, colocada por Gargulina, a lendária e gigante Rainha dos 
Gárgulas de Quebra-Rochas, o lar dos Gárgulas das Infinitas 
Cavernas das Montanhas das Nuvens Douradas, e principal rival de 
Krakóvia e de seus Howkaris, com quem vivem uma guerra eterna.

Krakóvia ficou na Pousada de Gael em busca da solução. Gael tentou 
curar Krakóvia com seus Cogumelos Mágicos do Santuário, mas ele 
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não conseguiu.

Chieng diz que pode tentar criar um antídoto para a maldição de 
Krakóvia, e assim usá-lo para negocia com a líder dos Howkaris das 
Montanhas das Nuvens Douradas. Antes de seguirem para o lugar 
através da magia de Jonas, Pitreb aparece e se oferece para seguir 
junto com eles.

Enquanto isso, Sula Bakari e Tanashi conseguem entrar em acordo, 
com Sula acreditando que Tanashi está sob o controle de sua alma. 
Foi difícil porque Sula viu o Lorde Destruição massacrar sua tropa 
de Lordes Cogumelos.

Os dois entram em acordo, com a conversa com Sula dando mais 
força para a humanidade de Tanashi e lhe dando algum tempo antes 
do Lorde Destruição assumir o controle de seu corpo.

Pitreb, Chieng, e Gael, montado em seu Javaporco Gigante, o 
Rabicó, e acompanhado pela Texugo Mel, entram no portal do 
Carvalho Sagrado criado por Jonas, e chegam na Floresta das 
Águias, próximo da base da Montanha das Nuvens Douradas.

Chieng, que já escalara essa montanha procurando uma caverna 
para a Filhote-Rainha Tik-Tok, dá as instruções e guia a escalada.

Gael, Pitreb, Mel e Rabicó, amarrado em Mel, começam a escalada. 
Mel mostra sua força sobrenatural, pois nos últimos seis meses, a 
Texugo comeu vários Cogumelos da Força no Bosque dos 
Cogumelos.

Entretanto, quando eles já estavam a meio caminho da escalada, 
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chegando próximo a  uma das cavernas que levam às Infinitas 
Cavernas dentro da montanha, o Lorde Destruição e Sula chegam 
em seus dois Cavalos Abissais Nightmares, monstros equinos 
completamente negros e com fogo infernal saindo nas patas.

O Lorde Destruição e Sula sobem a montanha cavalgando, graças à 
magia abissal de seus cavalos demônios.

Gael, Chieng, Pitreb e os dois companheiros animais, entram na 
caverna e aguardam para emboscar o Lorde Destruição e Sula.

Mas a caverna é a entrada para as câmaras onde vivem os Gárgulas 
Tritura-Ossos, membros do Clã de 

Porém, quando o Lorde Destruição entra na caverna onde Gael, 
Chieng e Pitreb entraram, ele passa direto por eles ao mesmo 
momento em que um dos Gárgulas sentinelas surge para atacar os 
invasores de sua caverna.

Um Howkari Sentinela também aparece, sendo atraído pelo rastro 
de fogo dos Cavalos Abissais do Lorde Destruição e de Sula.

O Lorde Destruição mata o gárgula sentinela e parte direto para as 
câmaras mais profundas, acreditando que Gael e Chieng estão 
fugindo dele.

O Howkari ataca a Capitã Sula, pefura suas costas e a derruba de seu
Cavalo Abissal. Antes de matá-la, Gael ordena Mel que, usando 
Rabicó amarrado em suas costas, acerta o Howkari sentinela, que 
acaba caindo atordoado.
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Chieng salva Sula de cair da montanha. Eles decidem continuar a 
escalada, e Pitreb amarra Sula em suas costas, e os três continuam a 
escalada até a Vila do Céu Profundo.

O Lorde Destruição segue pelas cavernas até chegar na Vila do 
Ninho de Pedra, onde centenas de gárgulas o recebem de maneira 
agressiva. 

O Lorde Destruição diz que está sob as ordens do Verme-Que-Anda 
e que está perseguindo um elfo e um monge shanganês.

Os gárgulas acabam acreditando no Lorde Destruição, e, falando do 
conflito entre os gárgulas e os howkaris. 

O Lorde Destruição pede uma audiência com Gargulina, a lendária e 
gigante Rainha dos Gárgulas Tritura-Ossos.

Ela escuta o Lorde da Destruição mas diz que só acreditará nele se 
ele passar em um Teste da Pedra, um combate para provar o seu 
valor. 

Ela chama seu filho, um gárgula mutante imenso, e diz que, por 
causa da humilhação do Verme-Que-Anda, o Lorde Destruição 
precisa vencer o gigantesco Gárgula Mutante.
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PERGUNTAS PARA A PRÓXIMA SESSÃO

Como o Lorde Destruição convencerá Gargulina para que ela o 
ajude?

Será que o Lorde Destruição lutará com o filho de Gargulina, o 
Gárgula Mutante ou resolverá o conflito de outra forma?

Como os howkaris receberão Chieng e Gael?

Será que eles convencerão a Rainha Krakóvia?

Que mistérios os aguardam na Vila do Céu Profundo?

Quem é o traidor do bosque dos Cogumelos?
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A LEGIÃO GROTESCA - PARTE 4

REPORTE DE SESSÃO

Aventura: Legião Grotesca 
Episódio 4: O Monge e o Demônio
Sistema: Dungeon World (2d6World Hack)
Cenário: Legião: A Era da Desolação
Dia: 30/11/19
Duração: 2 horas e meia

Gael e Chieng escalam a Montanha das Nuvens Douradas até chegar
na Vila de Céu Profundo. Eles seguem acompanhados do Besouro 
Gigante Mangangá, o Rabicó, e a Capitã da Legião Cogumelo, Sula 
Bakari e Pitreb.

Ao subir, eles encontram um Griffon junto com o Podéfis, o Howkari
que atacou Gael e Chieng anteriormente, e o responsável pela ferida 
de Sula.

Os Howkari usam os grifons como cães de caça.

Podéfis aponta sua espada Arak (curva como a dos Dotraki do Game 
of Thrones) e os pedem para parar.

Gael mostra para Podéfis um Anel Especial, que a líder dos Howkari, 
a Chefe Krakóvia, se esqueceu na Pousada do Gael.

Ela esqueceu quando tentou com os cogumelos mágicos de Gael, 
tentar se livrar da Maldição que a Rainha dos Gárgulas lançou nela, 
e que a faz virar humana quando Tirana fica cheia no céu.
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Podéfis conta a história do falecido marido de Krakóvia, que havia 
lhe dado o Anel de Laços de Sangue, o mesmo que Gael mostrou 
para o howkari.

Ele conta que Nizaeno era um grande líder dos Howkari e 
apaixonado com Krakóvia.

Mas a Rainha Gargulina atacou a vila atrás dos ovos dos Howkaris, e
acabou matando Nizaeno, depois que o ex-Chefe dos Howkari 
transformou Úrgula, o filho da Rainha dos Gárgulas, em um 
monstro deformado, depois de vê-lo devorando ovos dos Howkaris.

Gargulina então matou Nizaeno. Krakóvia tentou se vingar, mas 
Gargulina lançou uma maldição na atual Chefe dos Howkaris, a 
maldição que a transforma em humana nas noites em que Tiranas, a
lua da morte, fica cheia no céu.

Eles chegam na Vila do Céu Profundo. 

Eles vêem o Templo da Grande Águia, de onde saem os xamãs da 
tribo, que se aproximam de Gael, Chieng, Sula, Mangangá e Rabicó e
Pitreb.

Os howkaris são divididos em clãs, e tem penas de cores diferentes.

Os três clãs são: Os Garras Místicas, de penas lilás, os Bicos Ferozes, 
de penas vermelhas, Penas Sagradas, de cor Branca.

A Krakóvia é dos Penas Sagradas.
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De repente, um Howkari enorme se aproxima, liderando vários 
howkaris de penas vermelhas.

Seu nome é Turok, ele é o segundo howkari mais poderoso da Vila 
do Céu Profundo.

Ele suspeita que Gael, Chieng e Sula são espiões da Rainha 
Gargulina.

Gael diz que conhece a Rainha Krakóvia e que quer uma audiência 
com ela, e mostra o Anel dos Laços de Sangue.

Turok diz que Krakóvia não está presente pois foi junto com três de 
seus Penas Sagradas e foi em uma Caçada nos Picos dos Abutres.

A Rainha Krakóvia foi caçar um Asa Sombria, um Horror dos 
Abismos do Sem-Fim, que tem atacado a vila de noite.

Turok diz que ela já está longe por dois dias, tentando caçar o Asa 
Sombria.

Gael acha estranho, e Chieng se oferece para ajudar a Chefe 
Krakóvia para caçar o Asa Sombria, em troca da chance de ter uma 
audiência com ela.

Turok não aceita pois ele não gosta que os Povos das Terras Baixas 
interfiram nos negócios dos Howkaris.

Ele diz que, enquanto Krakóvia não pedir ajuda em sua Caçada, sua 
honra de caçador não permite que ele a ajude.
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Eles negociam, e Turok aceita ajudar Chieng e Gael a encontrarem 
com Krakróvia, sedento dois de seus grifons para que eles sigam 
para o Monte do Abutre. Ele lhes dá dois dias de prazo.

Ele também avisa para eles terem cuidado com os grifons.

Enquanto isso, nas Cavernas do Vasto Profundo, Tanashi, agora 
como o Lorde das Sombras, tenta negociar com a Rainha Gargulina 
para não ter que brigar e matar Úrgula, o filho de Gargulina.

A rainha dos Gárgulas quer testar a força do Lorde Destruição, para 
ver se pode confiar nele, por causa da traição que sofrera com o 
Verme-Que-Anda, que não aceitou atacar os Howkaris com sua 
Legião Grotesca (o que a fez retirar seu apoio ao Marcado).

Entretanto Gargulina não confia nas palavras do Lorde da 
Destruição, e Úrgula parte para cima do samurai possuído pelo 
Sangue Sombrio.

O Lorde Destruição luta contra Úrgula e consegue derrubá-lo sem 
matá-lo.

Gargulina fica impressionada.

O Lorde Destruição pede para a Rainha dos Gárgulas que envie seus 
melhores guerreiros para matarem Gael e Chieng e trazerem suas 
cabeças.

Em seguida, o Lorde Destruição segue com a Rainha Gárgula pela 
cidade subterrânea do Ninho de Pedra, onde ele encontra Elfos 
Negros.
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Enquanto isso, Chieng e Gael chegam no Monte do Abutre e 
descobrem que ele está coberto por uma névoa escura.

Gael reconhece na hora, que uma Chaga Negra se abriu sobre o 
Monte do Abutre.

Eles vêem os restos dos Grífons que possivelmente acompanharam 
Krakóvia para dentro da Chaga Negra.

Dentro da Chaga Negra, eles encontram uma paisagem infernal e de 
pesadelo, com monstros e leviatãs surgindo no horizonte, e 
criaturas deformadas se delineando ao redor.

O local é vasto, e uma mistura da dimensão física com os Abismos 
do Sem Fim.

O local é repleto de estranhas ruínas dos Insectaris.

Ao explorar mais eles acabam escutando um grito de socorro no 
fundo de uma ruína.

Eles encontram mais grifons mortos, e Gael, investiga e descobre 
que foram mortos por um Horror transmorfo.

Eles entram no lugar e encontram Krakóvia, ferida e abatida

Krakóvia tem uma espada Arak mágica, que brilha prateada.

Eles conversam, e Krakóvia revela que não era um Asa Sombria que 
ela está caçando, e sim um Izarah, um Demônio dos Seis Infernos do
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Limiar, que fora invocado pelo traidor Turok, para matá-la e assim 
abrir caminho para ele assumir seu posto de chefe.

O Demônio Izarath quase a matou, mas Krakóvia conseguiu feri-lo 
com sua Arak Mágica, o Garra Prateada.

Eles decidem sair da Chaga Negra e seguem pelas brumas do Nada-
Névoa liderados por Krakóvia e o brilho de sua arma mágica, a Garra
Prateada.

Quando eles estão quase saindo, o Demônio Izarah ataca.

Chieng enfrenta o demônio com seus punhos, e consegue derrotá-
lo!

Eles conseguem fugir da Chaga Negra e seguem voando para a Vila 
do Céu Profundo.

Enquanto estão indo, eles são atacados pelos três Gárgulas enviados 
pelo Lorde Destruição.

Eles escapam das Gárgulas e chegam na vila howkari.

Krakóvia confronta Turok, mas o líder dos Bicos Ferozes diz que ela 
está mentindo ou que o demônio estava mentindo.

Chieng consegue convencer a todos da traição do Turok.

Turok é preso.

Krakóvia agradece e diz que está em dívida com Gael e Chieng.
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Gael diz que eles precisam da Lágrima da Deusa.

Krakóvia hesita mas a xamã da tribo, Oyana, uma velha howkari, se 
aproxima e diz que ela sonhou com a Grande Águia, dizendo que 
Gael e Chieng são os escolhidos para levar a Lágrima da Deusa e usá-
la para impedir os planos de ressurreição do Deus Louco. 

Nesse momento, os Gárgulas atacam!

Gael e Chieng viram para cima e vê o Tanashi - O Lorde Destruição, 
chegando para matá-los, liderando um exército de gárgulas e 
montando em cima da Ranha Gargulina.

O Lorde Destruição, que ganhou a honra de liderar o exército dos 
Gárgulas, define a estratégia:

Suas tropas irão se dividir em duas, uma engajará com os Howkaris 
e a outra tentará pegar os Ovos dos Howkaris.

A segunda parte da estratégia seria levar os Howkaris para a 
Floresta da Rapina, que fica próxima à Vila do Céu Profundo, com os
Gárgulas pegando os ovos e atraindo os Howkaris para lá, pois, na 
Floresta, os Gárgulas tem vantagem por serem mais fortes em 
combate próximo ao chão.
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PERGUNTAS PARA A PRÓXIMA SESSÃO

Será que o Lorde Destruição matará a todos?

Quem é o traidor do Bosque dos Cogumelos?

O que Chieng fará com a Lágrima da Deusa?

Como os Howkari podem vencer os Gárgulas?

Como os Gárgulas podem vencer os Howkari?

Como Tanashi pode recuperar sua humanidade?

Quem morrerá? Quem sobreviverá ao ataque?

E a Legião Grotesca? O que está acontecendo no Cerco à Wipden?
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A LEGIÃO GROTESCA - PARTE 5

REPORTE DE SESSÃO

Aventura: Legião Grotesca 
Episódio 5: A Batalha da Vila Howkari
Sistema: Dungeon World (2d6World Hack)
Cenário: Legião: A Era da Desolação
Dia: 15/12/19
Duração: 3 horas e meia

A batalha da Vila dos Howkaris foi violenta. O Tanashi, como o 
Lorde Destruição, atacou com todas as forças das Gárgulas contra 
Gael, Shieng e os demais Howkaris.

O combate foi terrível, com Krakróvia Pena-Sagrada se sacrificando.

Em meio a luta, Shieng foi até o Templo da Grande Águia e, com a 
ajuda de Oyemi Garra-Mística, a Xamã Howkari, conseguiu pegar a 
Lágrima da Deusa, que se transformou em um Bastão de Luta 
Gatkgung.

Tanashi, durante o combate, conseguiu retomar o controle de sua 
alma e enfrentou o monstruoso filho da rainha Gargulina, matando-
o.

Ao final, eles conseguiram reverter a luta e vencer os Gárgulas.

Entretanto, ao final, os nossos heróis conseguiram convencer a 
Rainha Gargulina a se render e a unir as forças de seus Gárgulas 
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contra o Verme-Que-Anda e sua Legião Grotesca.

E dessa forma, prontos para seguir para Wipden, Tanashi, Gael e 
Shieng, seguem, à frente de um exército alado de Howkaris e 
Gárgulas.

PERGUNTAS PARA A PRÓXIMA SESSÃO

Será que eles chegarão a tempo para deter Verme-Que-Anda e sua 
Legião Grotesca?

Será que Verme-Que-Anda vai conseguir invocar o Leviatã Zan-Ta-
Gur e com ele transformar toda a população de Wipden em 
Possuídos, criando assim uma Legião Sombria?

Será que a Legião Corsária chegará a tempo para deter o avanço da 
Legião Grotesca?
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A LEGIÃO GROTESCA - PARTE 6

REPORTE DE SESSÃO

Aventura: Legião Grotesca 
Episódio 6: A Batalha de Wipden
Sistema: Dungeon World (2d6World Hack)
Cenário: Legião: A Era da Desolação
Dia: 08/03/20
Duração: 2 horas e meia

Gael e Chieng se juntaram aos Howkari da Vila do Céu Profundo 
para enfrentar os Gárgulas liderados por Gargulina e pelo Lorde 
Destruição.

O combate foi feroz, mas Chieng conseguiu entrar no Templo da 
Grande Águia e pegar a Lágrima da Deusa, contatando a própria 
Deusa das Três Faces. A Lágrima da Deusa, uma gota de cristal 
esmeralda, se transformou em um bastão de luta de Gatkung e em 
uma espada estilo shanganês, capaz de destruir o Sangue Sombrio 
que cria Grotescos.

Enquanto isso, o Lorde Destruição devastou os Howkaris, e matou 
Krakóvia, a líder do povo-falcão. Entretanto, quando ele foi 
enfrentar Gael, Tanashi, que estava preso dentro da alma do Lorde 
Destruição por causa do Sangue Sombrio, conseguiu se libertar e 
assumir o controle novamente de seu corpo.

Isso mudou a batalha, e Tanashi, junto com Gael e Chieng, 
conseguiu vencer Gargulina, forçando-a a se render.
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Em seguida, Tanashi convenceu Gargulina a se aliar aos Howkaris 
contra o Verme-que-Anda e sua Legião Grotesca, que estava prestes 
a invadir a Cidadela de Wipden e despertar Zan-Ta-Gur, o Leviatã 
que está preso debaixo da cidade pelo Grande Carvalho Sagrado.

Eles seguiram para Wipden com Gael partindo para o Bosque dos 
Cogumelos, de onde pretendia criar uma linha de defesa, caso 
Tanashi e Chieng não consigam deter o Verme-Que-Anda em 
Wipden.

Eles chegaram em Wipden, onde viram que a Legião Corsária, 
enviada de Gondar, havia engajado com a Legião Grotesca. 

Entretanto, a Legião Corsária estava sendo esmagada sob o poderio 
dos Legionários Grotescos, que também contavam com o apoio do 
feiticeiro aracnóide Toráxis e das magias destruidoras de Verme-
Que-Anda, o Marcado conhecido como o Lorde-da-Podridão.

Com Chieng liderando uma tropa de Howkaris e Tanashi liderando 
uma tropa de Gárgulas, os dois heróis conseguiram alterar o rumo 
da batalha e engajar diretamente o Verme-Que-Anda.

Entretanto, Verme-Que-Anda tinha uma carta na manga. Invocando
um imenso verme-demônio dos Abismos do Sem-Fim, ele passou a 
criar um túnel para suas tropas invadirem Wipden pelos 
subterrâneo.

Tanashi foi para cima do Marcado, interrompendo sua tentativa e 
atacando ferozmente com a Espada da Deusa, criada por Chieng. O 
monge, depois de destruir Toráxis, engajou-se com Verme-Que-
Anda e os dois conseguiram derrubar o Marcado.
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Entretanto, nesse momento a Marca da Podridão foi quebrada, e o 
Verme-Que-Anda se transformou em um Arquipossuído, o monstro 
abominável Voivoid.

A criatura verminóide de sessenta metros de altura, agora livre da 
Marca da Podridão, passou a devorar tudo que encontrava, e a se 
arrastar, devorando Legionários Grotescos, Corsários, Howakris e 
Gárgulas, e aumentando cada vez mais de tamanho.

Chieng entrou  em contato com a Deusa das Três Faces, e entregou 
sua vida, se transformando em um Avatar da Deusa. Tomado pela 
magia dracônica, Chieng atacou o gigantesco Voivoid, 
enfraquecendo-o e fazendo-o retornar para a prisão da Marca da 
Podridão.

A explosão de magia dracônica foi imensa, e a radiação mágica se 
espalhou pelo campo de batalha, destruindo e evaporando todo o 
Sangue Sombrio que criara os Grotescos. Sem o Sangue Sombrio, os 
legionários monstruosos reverteram às suas formas originais, com 
muitos enlouquecendo e outros fugindo do campo de batalha, 
apenas para serem mortos pelos legionários Corsários, Howkaris e 
Gárgulas sobreviventes.

Depois de salvar a todos, Chieng caiu no chão agonizante e pediu 
para Tanashi, agora livre do Sangue Sombrio, que o levasse até o 
cadáver do Verme-Que-Anda. Como a Marca da Podridão estava 
procurando um novo hospedeiro, Chieng decidiu se tornar um 
Marcado para prevenir que outros usem o poder da Marca da 
Podridão.
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Isso tirou Chieng da morte e o transformou no novo Lorde da 
Podridão.

EPÍLOGO

Os habitantes de Wipden celebraram a vitória e transformaram os 
três, Gael, Chieng e Tanashi, em cidadãos honorários e heróis da 
região.

Gael, Chieng e Tanashi retornaram para o Bosque dos Cogumelos, 
onde também receberam felicitações dos Guardiões da Ordem do 
Cervo.

Em seguida, depois de descobrirem o espião de Toráxis, uma aranha 
gigante e inteligente que se escondia no Bosque dos Cogumelos, 
Tanashi e Gael juraram ajudar Chieng em sua nova busca por uma 
forma de destruir definitivamente a Marca da Podridão, que ele 
agora carrega em seu peito.

FIM
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