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LEGIÃO VORAZ
A “Legião Voraz” é uma campanha para Legião World, o 
cenário Legião: A Era da Desolação jogado com o sistema de 
rpg  2d6World, que pode ser baixado no seguinte link:
https://newtonrocha.wordpress.com/sistema-de-rpg-
2d6world/ 

Nessa campanha, os Protagonistas (personagens dos 
jogadores) irão se envolver com os planos do terrível e 
lendário Gangaran, o Lorde Devorador, um Marcado Mukta 
que planeja uma vingança contra o Império Hecatiano.

Escrito por Newton Nitro,  Belo Horizonte, 21 de Fevereiro de 
2020.prof.newtonrocha@gmail.com

Imagem da Capa: Shaoda Ju - Artstation

NEWTON NITRO SITES
 NITROBLOG YOUTUBE - Resenhas,Dicas de RPG e Dicas ►

para Escritores:: https://www.youtube.com/user/newtonrocha
 NITRODUNGEON: Dicas de RPG, Aventuras, e Sistemas de ►

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

Contos e Livros para Download, Leitura Crítica
https://tionitroblog.wordpress.com/

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

 NEWTON NITRO TWITTER: Dicas de RPG e Dicas para ►
Escritores https://twitter.com/tionitro

 NITROCAST: Dicas de RPG e Dicas para Escritores: https://►
nitrocastpodcast.wordpress.com/
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AVENTURA: A Legião Voraz
Cenário: Legião: A Era da Desolação
Sistema:  2d6World
Campanha: A Legião Voraz
Região: Deserto dos Crânios
Autor: Newton Nitro

INTRODUÇÃO
A Campanha e Aventura: A Legião Voraz traz o material que 
foi surgindo a partir da ideia inicial do surgimento de uma 
nova Legião Sombria no Deserto dos Crânios do centro do 
continente de Ryanon, de Legião: A Era da Desolação.

A seguir estão o material criado junto com os Jogadores em 
nossas sessões. Inicialmente usamos o Dungeon World usando
o 2d6World Hack, mas depois passamos a usar exclusivamente
o Sistema 2d6World (que pode ser baixado no NitroDungeon 
Blog). 

Acredito que essas anotações podem servir de referência para 
mestres e jogadores viverem aventuras no Deserto dos 
Crânios.

Todas as sessões de jogo foram completamente improvisadas 
em narrativa compartilhada, seguindo as regras narrativistas 
do 2d6World. A cada sessão, eu, como mestre ,não tinha a 
menor ideia para onde iria a história! Foi doidimais!
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IDEIA INICIAL
• A ideia inicial da Campanha “A Legião Voraz” é de explorar a 
região do Deserto dos Crânios de Legião: A Era da Desolação.
• Os jogadores farão um grupo de Caçadores de Recompensas 
que operam no Deserto dos Crânios e que pegam missões e 
vendem pedaços de monstros nas cidades de Alkadesh, 
Beraidah, Sagarash e Vajnesh, dentro do território do Império 
Hecatiano.
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 
o começo da aventura.

O Mestre deve determinar onde os Protagonistas 
(Personagens dos Jogadores) iniciarão suas aventuras, suas 
ligações com os povos e facções da região, e onde a Legião 
Voraz (que ataca e devora quem não entra para suas fileiras), 
atacará primeiro.

A partir dessa situação, o Mestre vai desenvolvendo, junto 
com os Jogadores, o desenvolvimento da narrativa.

ANTES DA PRIMEIRA CENA
• Falar sobre o Tipo e Estilo da Narrativa, os Limites, Temas e 
Consentimentos permitidos no jogo , e sobre as mecânicas de 
Pedir uma Pausa (levantar a mão e pedir uma pausa quando 
algo no jogo lhe deixou desconfortável) e de Corte de Cena 
(falar “e Corta a Cena aqui” ou fazer o gesto de uma tesoura 
contando, para cortar partes desconfortáveis ou 
desnecessárias de uma cena)”.
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• Apresentar o cenário Legião e a região da Ulbária e da 
Norklúndia usando ou parafraseando o material na parte de 
Referências.
• Falar dos Rumores .
• Criar os Personagens Juntos e fazer as Perguntas para 
Criação de Personagens.

• Criar o Cenário Inicial juntos e fazer as Perguntas para a 
Criação do Cenário Inicial.
• Criar a Cena Inicial e seguir a partir dela.

PERGUNTAS PARA CRIAÇÃO DE PERSONAGENS
• Como vocês se conheceram?
• Quem de vocês salvou alguém? 
• Que aventuras vocês já viveram? Quem alvos vocês já 
caçaram?
• Qual foi o maior perigo que vocês já passaram no Deserto dos
Crânios?
• Quem de vocês nasceu e cresceu no Deserto dos Crânios?
• Quem de vocês é de outro lugar? Quem é novato no Deserto 
dos Crânios?
• Quem vocês conhecem no Deserto dos Crânios?
• Que lugares vocês já visitaram no Deserto dos Crânios?
• Que cidades vocês mais visitam como Caçadores de 
Recompensas?
• Que aliados vocês possuem nessas cidades?

PERGUNTAS PARA CRIAÇÃO DE CENÁRIO
• Que grupos operam na região? Quem são os líderes?
• Que raças diferentes dos humanos operam na região? Quem 
são os líderes?
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• Quais perigos vocês já ouviram falar do Deserto dos Crânios?
• O que vocês sabem da história do Deserto dos Crânios?
• Onde vocês costumam ouvir rumores?
• Que Caravanas de Mercadores vocês já conversaram no 
Deserto dos Crânios?
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PERGUNTAS PARA A PRIMEIRA CENA
•  Que perigo vocês estão enfrentando nesse exato momento?
• Onde vocês estão? Quando isso está acontecendo? Qual a 
estação do ano? Dia ou noite?
• Em que enrascada vocês estão nesse momento?
• O que vocês fizeram para chegar nessa situação? 
• Como é que vocês chegaram nessa situação?
• Que recompensa vocês estão lutando para conseguir nesse 
exato momento?
• Onde vocês cobrarão a recompensa? De quem?

LOCAIS DE INTERESSE
Locais importantes na aventura: A Legião Grotesca.

Alkadesh (120 mil habitantes)
A antiga Cidade Capital do antigo Califado Kadeshiano, 
outrora a sede do poderoso Sindicato dos Mercadores, a 
Província Imperial de Alkadesh foi anexada ao Império 
Hecatiano logo depois da destruição da Legião Safira na 
Batalha do Amanhecer, no início de 1092 AD, no começo da 
Grande Guerra. 

Também conhecida como a “Jóia do Deserto”, Alkadesh foi 
fundada pelo Primeiro Califa, Samir Manaru “Malik” em 802 
AD, que, ao final da Guerra das Dunas Sangrentas, e contando 
com a ajuda dos três Marcados conhecidos como os 
Defensores de Alkadesh, o Sultão de Prata, o Vizir de Bronze e 
o Califa de Ouro, unificou as antigas tribos nômades 
kadeshianas
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Nos séculos que se seguiram à unificação realizada pelo 
Primeiro Califa, Alkadesh se tornou a sede Califado 
Kadeshiano. Essa ascensão se deveu ao Sindicato dos 
Mercadores, fundado pelos mais poderosos Barões 
Mercadores kadeshianos, e que chegou a mais poderosa 
organização comercial de Ryanon, até sua queda, em 1092 AD.

A Província Imperial de Alkadesh é uma imensa cidadela em 
formato circular, cercada pelas colossais Muralhas dos 
Elefantes, cujo “Encantamento Inexpugnável do Califa de 
Ouro” as tornou imunes à ataques mágicos. Seu nome origina-
se das cabeças de elefantes de granito negro, do tamanho de 
casas grandes, com longas trombas de aço fundido 
segmentadas e móveis. Construídas no topo das sessenta e 
seis torres de defesa, as cabeças de elefantes de granito negro 
estão dispostas em intervalos regulares por toda a extensão da
muralha. 

Através dos tubos ocos de suas trombas, Reverendos Vinditos 
Sigilomantes defendem a Jóia do Deserto lançam jatos 
poderosos de óleo incandescente a longas distâncias, ou, por 
meio de explosões de Magia Dracônica, atirando enormes 
bolas de ferro em quem tente invadir a cidade. 

Ao cruzar as Muralhas dos Elefantes, o visitante de Alkadesh 
se depara com uma cordilheira de cúpulas, minaretes e torres 
de arcos pontudos. 

No centro da cidade, erguem-se, ao redor da Praça das 
Tâmaras, um de frente ao outro, a imponente Igreja Vindita 
Missionária, o Palácio dos Portões Dourados, a antiga 
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residência do Califa e atual residência do Duque Regente 
Truner Draeth, sobrinho do Imperador Daurow Draeth. 

Suas principais ruas são retas e precisas e os distritos 
formalmente separados por muralhas patrulhadas com afinco 
pelos legionários da Legião Imperial Hecatiana, pela Legião 
Caveira e pelas legionárias da Legião Vingadora. 
 
A Igreja Vindita Missionária é uma imensa construção branca 
e verde, de grande opulência e beleza. Em seus salões, a Alta 
Reverenda Katsaya Saregonius, comanda a Igreja Vindita de 
Alkadesh, e defende os interesses da fé vindita no Deserto dos 
Crânios. 

Alkadesh é uma cidade riquíssima em atrações, possuindo 
tavernas, uma imensa arena do Circuito Imperial dos Jogos 
Gladiatoriais Hecatianos, além do maravilhoso Grande Bazar 
Kadeshiano, onde qualquer tipo de produto dos quatro cantos 
de Kadur pode ser encontrado. 

Em contrapartida a toda essa ostentação está o Distrito da 
Pestilência na zona norte da cidade, um dos maiores distritos 
favelas do Império Hecatiano, onde vinte mil almas 
desesperadas vivem em um aglomerado fedorento e 
desesperador de milhares de casebres de pedra, argila ou tijolo 
cru, empilhados uns sobre os outros. 

Alkadesh também é famosa pelas suas imensas e famigeradas 
vilas senzalas de orcs das montanhas, pelo seu Distrito dos 
Prazeres, uma das maiores concentrações de bordéis de 
Ryanon, pelo seu Distrito do Aço, um dos melhores mercados 
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de armas e armaduras do Império Hecatiano, e pela fuligem 
sempre presente das Forjas Hecatianas instaladas pelo próprio
Mestre Ferreiro Kalazar Draeth na região que faz fronteira 
com o Distrito da Pestilência. 

O Distrito da Pestilência, um labirinto de barracos, tendas e 
palafitas, comprimidas entre centenas de largas torres 
avermelhadas de cinquenta pés de altura, constituídas por 
casas retangulares de barro queimado e granito, empilhadas 
umas sobre as outras ao longo de décadas, e interligadas por 
uma infinidade de pontes suspensas que costumavam desabar 
ao menor vento. 

Em suas vielas sujas, trabalhadores muktas que abandonaram 
a vida nômade do deserto, disputam espaço com trabalhadores
kadeshianos das classes mais baixas, e uma multidão 
empobrecida de humanos e não-humanos. Um lugar infernal 
habitado por criminosos, mendigos, doentes, loucos, 
prostitutas e prostitutos velhos demais para os bordéis do 
Distrito dos Prazeres, viciados em drogas hecatianas em 
estágio terminal, entre outros vinte mil miseráveis, 
esmagados pela implacável Lei da Prata hecatiana. 

ACONTECIMENTOS RECENTES
Nos últimos anos, muitos grupos de resistência kadeshianos 
começaram a surgir e a realizar ataques terroristas contra as 
Legiões Imperiais Hecatianas e a Legião Vingadora, que fazem
a segurança da Província Imperial de Alkadesh. 
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Dois grupos de resistência ao Império Hecatiano se 
sobressaem: os Filhos dos Djinns e os Cimitarras do 
Amanhecer. 

Os Filhos dos Djinns é um grupo terrorista formado por 
Xamãs Geniomantes, sacerdotes do Paganismo Primordial dos
Gênios, a religião das antigas tribos dos kadeshianos, e que, 
usando de sua habilidade invocar Gênios, cometem atos de 
assassinato e sabotagem contra os interesses do Império 
Hecatiano em Alkadesh. 

Os Cimitarras do Amanhecer é uma mistura de gangue de 
criminosos e grupo de resistência. Formado pelos 
sobreviventes do antigo Sindicato dos Mercadores, os 
Cimitarras, como são conhecidos pela milícia kadeshiana e 
pelos Agentes da Hecatombe, agem tanto no Mercado Negro 
Ryanoniano na compra e venda de Drogas de Combate, itens 
mágicos e artefatos insectaris, quanto em atentados 
terroristas usando assassinos Modificados e Narcoguerreiros 
kadeshianos. O plano dos Cimitarras é derrubar o Duque 
Regente Trunner Draeth, e, ao tomar o poder, trazer de volta o
Sindicato dos Mercadores e o Califado Kadeshiano. Existem 
rumores de que os desaparecidos Defensores de Alkadesh, o 
Califa de Ouro, O Sultão de Prata e o Vizir de Bronze são os 
verdadeiros líderes e financiadores dos Cimitarras do 
Amanhecer. 

Basheb (36 mil habitantes)
Essa cidade portuária hecatiana na margem leste do Mar das 
Tormentas e próxima à região oeste das Montanhas das Nove 
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Tribos é o porto natural usado pelos comerciantes da 
Província Imperial de Alkadesh para alcançar as águas do mar. 

 Localizada no alto de uma falésia, Basheb tem proteção 
significativa contra os ataques dos Vikings Norklunds, e um 
distrito portuário isolado do restante da cidade o que concede 
proteção e controle ideais para os fiscais de impostos do 
Império Hecatiano. A cidade possui um destacamento de dois 
mil legionários Imperiais, e também possui várias 
comunidades multi-raciais. Dentre elas, a mais famosa é a do 
Distrito dos Halflings, uma região com muitas tavernas e 
peixarias gerenciadas por halflings, descendentes de escravos 
fugidos das vilas senzalas dos altos elfos tarkarianos de 
Lampuriam. 

Sagarash (16 mil habitantes)
Uma das Novas Cidades construídas pelo Império Hecatiano 
após a queda do Califado Kadeshiano. 

Conhecida como "Porta do Norte" a fortificada cidade de 
Sagarash, está localizada na margem sul das Montanhas das 9 
tribos e foi erguida no centro de uma garganta que se tornou o
caminho ideal para se viajar entre o deserto dos crânios e o 
Porto de Agnon às margens do Mar das Tormentas. 

Sagarash, além de suas imensas minas de nurílion, as maiores 
de Kadur, é famosa por sua duas Arenas Imperiais de 
Gladiadores, pela grande concentração de Forjas Hecatianas. 
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Vajnesh (8 mil habitantes)
Uma das Novas Cidades do Império Hecatiano, Vajnesh foi a 
primeira a ser construída, no lugar de Khamai, a antiga Cidade
das Minas do Antigo Califado Kadeshiano, de cuja vilas 
senzalas se iniciou a Revolta dos Escravos Orcs, no começo da 
Grande Guerra, lideradas por Kronag, que depois se tornou o 
General Marcado da Legião Selvagem. 

Vajnesh possui três imensas vilas senzalas, cada uma situada 
próximo a suas minas de Ferro, Sal e Nurílion. A cidade cresce 
a cada dia, e já conta com muitos estabelecimentos comerciais,
Distritos de Prazeres e até uma loja do Sindicato da Lua 
Vermelha. 

Grande Chaga dos Nabaris
Uma imensa chaga na região para além do Vale das Rochas 
Vermelhas e o Deserto dos Escorpiões Gigantes, a noroeste 
dos Platôs Alashianos. A Chaga dos Nabaris surgiu durante a 
Grande Guerra, quando uma coluna da Segunda Legião 
Abissal atacou o Oásis das Águas Doces, onde ficava o 
acampamento dos Nabaris, que era uma das tribos mais 
místicas e poderosas em termos de magia dentre os Muktas do
Deserto dos Crânios. Um dos xamãs dos Nabaris usou um 
artefato insectari de imenso contra os Abissais, porém isso 
causou um cataclisma mágico sem precedentes, que abriu a 
Chaga Negra e a preencheu de Horrores do Sem-Fim.
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MAPAS DA AVENTURA

PERSONAGENS COADJUVANTES

IZUNGA, BRUXA DAS AREIAS
Izunga é a líder do Cabal das Bruxas das Areias dos Imegaris, 
que vivem nos Platôs Alashianos, no Oásis das Raízes 
Sagradas, junto com os Elfos do Deserto da Tribo dos Passos 
Leves. Ela segue o Paganismo Primordial, adorando vários 
Deuses Primordiais do Deserto.

Vitalidade: 6
Armadura 1 (Mágica, tatuagens místicas)
Ataques: Magia Xamânica 1d8 de dano. 
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Equipamento: Pós Venenosos que podem cegar ou imobilizar, 
Amuletos para conjurar Espíritos.

Motivação: Proteger os Imegaris, Ajudar os Protagonistas se 
eles concordarem com suas demandas, Proteger a vida no 
deserto.

Minúcias: Atacar usando Espíritos Elementais, Carismática, 
Sábia, Tem visões do Futuro, Fala o que vai acontecer, 
Misteriosa, Idosa, Voz rouca, Andar encurvado, Cercada por 
Aprendizes, Adorada pelo seu Povo, Líder Religiosa.

Qualidades Especiais: Invoca um Espírito Elemental para lutar
em seu nome. O Espírito Elemental tem PV 5, Armadura 1, e 
causa 1d6+1 de dano elemental (fogo, terra, água, ar).

Movimento:
Quando você perguntar algo para Izunga sobre o futuro, diga o
que quer saber. O que ela disser acontecerá de alguma forma. 
O Mestre determinará a Posição de Risco e o Nível de Efeito e 
descreverá as três possíveis consequências. Caso você aceite o 
Risco, role 2d6 + CAR.

(+10) Izunga fala sobre um Presságio Terrível ou uma 
catástrofe que está para acontecer, mas também diz o que 
pode ser feito para evitar.
(7-9) Izunga fala sobre um Presságio Terrível ou uma 
catástrofe que está para acontecer, mas você terá que fazer 
algo, buscar alguma coisa, resolver algum problema, conversar 
com alguém, para conseguir uma maneira de evitar a 
catástrofe.
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(-6) Izunga fala sobre um Presságio Terrível que está prestes a 
acontecer e que tem você como alvo. Prepare-se para o pior. O 
Mestre faz um Movimento.

CHEFE GUERREIRA ÍGNIA
Olhos espertos, pequena e nervosa, cheia de músculos. 
Personalidade forte. Grito da Xena. Cavalga um Coinárgar.

ANDROD, RANGER DO DESERTO
Um elfo do deserto, forte, esbelto , experiente. Busca vingança
contra Gangaran.

REVERENDA KATSAYA SAREGONIUS
Alta Reverenda da Igreja Vindita de Alkadesh. Ela é a maior 
autoridade na cidade, ainda mais poderosa do que o Duque 
Regente, o Anão das Sombras Turan Darrows. Ela pretende 
expandir a Fé Vindita no Deserto dos Crânios e exterminar os 
focos de resistência ao Império. Quer Destruir a Legião Voraz.

Vitalidade: 6

Armadura 2 (Mágica, tatuagens místicas)

Ataques: Magia Dracônica Dano 2 a 4

Equipamento: Seiva-Rubi, o sangue cristalizado de Ivenbarkos 
que lhe dá poderes dracônicos.

Motivação: Expandir a fé vindita, queimar os infiéis, perseguir
feiticeiros, magos e Crias de Urzoth. Manter seu controle de 
Alkadesh.
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Minúcias: Líder Religiosa, Carismática, Cruel, Sedutora, 
Manipuladora, Anda sempre com Guarda Costas da Legião 
Vingadora (grupo de guerreiras mulheres vinditas).
Qualidades Especiais: Solta Baforadas de Fogo (10m, Dano 
1d8, Custo 2 Pontos de Magia Dracônica), Pode adotar uma 
forma Dracônica (pele fica com escamas, e asas dracônicas 
crescem de suas costas, Custo 4 Pontos de Magia Dracônica), 
mas gasta muita Magia Dracônica para isso. Ela começa um 
combate com 6 Pontos de Magia Dracônica,

Movimento:
Quando os Protagonistas enfrentarem Katsaya ela pode 
escolher entre (1) oferecer uma proposta de aliança, (2) 
seduzir, (3) exterminar.
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GANGARAN, O LORDE DEVORADOR
Gangaran, o Lorde Devorador, foi o último dos Marcados entre
os gazális, portador da Marca do Lobo e herói ou vilão de 
muitas das Sagas do Deserto dos Crânios. 

Cerca de três séculos antes da Grande Guerra, Gangaran foi 
um chefe guerreiro gazáli que arrancara a Marca do Lobo do 
Príncipe kadeshiano Zalimon Manaru, o antigo Lorde 
Devorador, que liderava uma da Legião Safira, enviada pelo 
antigo Califado Kadeshiano em 793 AD, para exterminar os 
gazális e tomar posse do Oásis do Arco Branco. 

Com o poder da Marca do Lobo e adotando o título de Lorde 
Devorador, Gangaran e seus guerreiros gazális rechaçaram o 
avanço dos kadeshianos. 

Gangaran expandiu o território dos gazális, conquistando 
muitos oásis para a tribo do Oásis do Arco Branco. 

E, como contam as Sagas, para patrulhar e defender a vastidão
do Deserto dos Crânios da ameaça do Califado Kadeshiano, 
Gangaran cruzava os céus em cima de uma das mariposas 
gigantes das Montanhas Centrais conhecidas como Monthras, 
que o Lorde Devorador havia capturado e domesticado. 

Entretanto, com o passar das décadas, o poder de Krinos, o 
arquidemônio preso pela Marca do Lobo, tomou conta do 
Lorde Devorador, com Gangaran permanecendo cada vez mais
em sua forma demoníaca, uma enorme coisa-lobo humanóide, 
com seis braços musculosos terminados em garras afiadas, e 
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uma crista de chifres longos emergindo do topo de sua cabeça 
e descendo por suas costas. 

Pior do que sua forma bestial foram as transformações em sua 
alma. Gangaran extinguiu a antiga religião gazáli dedicada aos 
Primordiais, principalmente os cultos primordiais de 
Shekmet, a Senhora das Areias Ferventes, e de Gazalkah, o 
Senhor das Dunas, matando e consumindo as almas dos 
xamãs, e demandando adoração absoluta de todos. 

Tornando-se assim um Deus-Vivo, mais um Marcado a 
tiranizar uma tribo mukta. 

E assim foi até a chegada de monges valedores missionários no
Arco Branco. Monges vindos nas costas de um dragão verde 
imenso, o Dragão Protetor da Igreja Valedora, um dos Filhos 
da Deusa. Farkisis, há cerca de dois séculos antes da Grande 
Guerra. 

As canções sobre o combate épico entre o Lorde Devorador e 
Farkisis divergiam em seus detalhes, com as Sagas do Deserto 
ressaltando as proezas de Gangaran, combatendo o dragão 
verde nos céus, sobre sua mariposa gigante e brandindo seis 
enormes kukris, enquanto os sermões valedores exaltavam o 
poder de Farkisis e seu sopro de lava vitrificadora. 

Elas apenas se conciliavam em suas conclusões, Gangaran fora 
derrotado por Farkisis e desapareceu das áreas mais profundas
do Deserto dos Crânios. 
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Existem rumores que, por mais de dois séculos, Gangaran está 
escondido e nas Infinitas Cavernas das Montanhas das Nove 
Tribos, sendo adorado como um Deus-Vivo por uma centenas 
de seguidores de diversas raças humanas, quase-humanas e 
não-humanas, preparando para se vingar dos gazális que o 
rejeitaram para adotar a fé Valedora.

Vitalidade 8
Armadura 1 (Forma Humana), 3 (Forma Demoníaca)
Ataques: Magia Infernal 3 de dano, Garras (Dano 3, 
penetrante, grotesco), Kurkris Flamejantes (Dano 4, dano de 
fogo, penetrante, grotesco)

Equipamento: 1 Kukris Gigantes e Flamejantes, Chicote de 
Fogo (10m, Dano 4, dano de fogo)

Motivação: Liderar os povos do Deserto contra o Império 
Hecatiano, Unir Crias de Urzoth e Povos do Deserto, Espalhar 
a Selvageria da Legião Voraz, ser um Deus Vivo para os Povos 
do Deserto, roubar dos Ricos para Dar aos Pobres, ser 
extremamente violento com quem o contraria.
Minúcias: General de Legião, Guerreiro, Revoltado, Líder 
Rebelde, Estrategista, Revolucionário, Usar Táticas de 
Guerrilha, Tentar Convencer os Protagonistas que sua Causa é 
Justa.

Qualidades Especiais: Começa um combate com  6 Pontos de 
Magia Demoníaca. Soltar Raios Escarlates de Magia 
Demoníaca (10m, Dano 1d8, Custo 3-Magia Demoníaca), Pode
adotar uma forma Demoníaca (Custo 4-Magia Demoníaca, se 
transforma em uma coisa lobo com asas de morcego de três 
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metros e meio de altura, com chifres e bem assustadora. 
Gangaran faz dois ataques quando é a sua vez.

Movimento:
Quando os Protagonistas enfrentarem Gangaran ele irá 
oferecer misericórdia se eles entrarem para sua Legião Voraz.
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LILITRIZ, A DAMA VAMPIRA
Lilitriz é a lendária Marcada conhecida como a Dama Vampira.
Ela é a portadora da Marca do Sangue, que prende o demônio 
Vikrolaka. Uma das raras Marcadas originais, criadas pelo 
Arquimago Reyozi Bonteri durante as Guerras do Exílio, ela foi
uma das primeiras a trair as legiões humanas de Urdanon, 
passando para o lado das Legiões Sombrias de Nastur.

Depois do final da guerra, ela passou um tempo nas Terras 
Mortas, onde participou da criação do reino vampírico da 
Sepulcrávia. Em seguida, ela passou décadas em aventuras e 
conquistas pelo noroeste e centro-oeste de Ryanon, chegando 
a criara a Legião Sangue, que causou grande destruição 
durante a Grande Guerra no front contra o Império Iboniano.

Com o fim da Guerra e a destruição de sua Legião Sangue, 
Lilitriz pretende recriar a sua legião de soldados vampiros. 
Para isso ela se aliou a Gangaran, o Lorde Devorador, pois, ela 
pretende transformar Alkadesh em uma cidade de Vampiros, 
depois da morte da Dragonesa Mofo Negro.

Vitalidade 10

Armadura 1 (Forma Humana), 3 (Forma Demoníaca)

Ataques: Magia de Sangue 3 de dano, Garras (Dano 3, 
penetrante, grotesco),Presas, Invocação de Demônios dos Seus
Infernos

Equipamento: Chicote de Sangue, Dardos de Sangue
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Motivação: Transformar Alkadesh em uma Cidade de 
Vampiros.

Perícias: Vôo, Magia de Sangue, Poderes de Controle Mental, 
Criação de Vampiros

Qualidades Especiais: Começa um combate com  6 Pontos de 
Magia de Sangue.

Movimento:
Quando os Protagonistas enfrentarem Lilitriz, ela oferecerá 
misericórdia se eles quiserem virar Vampiros.

DALILA, RANGER KADESHIANA
Ranger do Deserto, de personalidade forte, extrovertida, 
confiante, mas egoísta e sempre busca proteger seus 
interesses. Tem ligação com os Cimitarras de Prata, um grupo 
revolucionário de Alkadesh. Também já foi da Gangue do Mofo
Negro, e serviu a Dragonesa Mofo Negro.

Perícia +2, Lealdade +2 

Vitalidade: 6

Minúcias: Kadeshiana, cabelo laranja - cabelo laranja tingido - 
rastrear, forragear, achar comida, entende de monstros do 
deserto, Ex-Gladiadora, Cabelo Laranja, da Grupo de Ex 
Gladiadores de Alkadesh, os Filhos do Fogo.  

Equipamento: Extrato de Mandra 2,, Lança e Rede de Ferro.
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MONSTROS E ANTAGONISTAS

ASA NOTURNA 
Horda, Furtivo
Dilacerar Dano 3, Vitalidade 4, Armadura 1
Corpo a Corpo
Qualidades Especiais: Asas
Instinto: caçar
•Atacar do céu noturno
•Voar para longe com suas caças

BANDORGOS
Os Bandorgos são cães monstruosos, criados pelos orcs das 
montanhas partir de uma mistura insana de lobos atrozes e 
cães de guerra capturados dos reinos humanos. 

Diferente dos Wargs, os Bandorgos não são cavalgáveis, mas 
são usados como armas para quebrar barreiras de escudos 
formadas pelas Legiões Mercenárias de Kadur. 

Quando não são selvagens, os Bandorgos são treinados desde 
filhote por um treinador orc, e sabem obedecer ordens no 
campo de batalha e são usados como tropas de guerra. A 
Legião Selvagem foi a que popularizou o uso dos cães de 
guerra Bandorgos em Kadur. 

Vitalidade: 4
Armadura 1 
Ataques: Garras (Dano 3, grotesco), Mordida (Dano 3 grotesco
)
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Motivação: Proteger território, Atacar para saciar a fome, 
Emboscar, Perseguir, Rastrear presa, Obedecer ordens de um 
treinador ou de seu dono.

Minúcias: Grandes, Caóticos, Selvagens, vivem em florestas ou
oásis do Deserto dos Crânios.

Qualidades Especiais: Investida - Uma vez por combate, ele 
investe acerta uma cabeçada no Protagonista, lançando-o para
longe, causando +3 dano extra.

Movimento:
Quando um Protagonista que tenha habilidades com animais 
enfrentar um Bandorgo, ele pode tentar acalmá-lo e 
domesticá-lo.

CANÁRGAR
Os Canárgares são os cães-lagartos do Deserto dos Crânios, os 
eternos e fiéis companheiros dos muktas, além de servirem 
para as tribos como cães pastores e cães de guerra. 

Possuem a face semelhante à de um dragão ou lagarto, mas 
com curtos pelos de diversas tonalidades de marrom ou verde 
cobrindo o corpo. Suas patas se assemelham a patas de 
lagartos e eles possuem uma cauda com escamas e barbatanas,
semelhante às caudas de crocodilos. 

Vitalidade: 4

Armadura 1 
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Ataques: Garras (dano 2), Mordida (dano 2)

Motivação: Proteger Cria, Proteger Território, Obedecer ao 
Dono.

Minúcias: Cão lagarto, Corpo coberto de escamas, Vive em 
desertos, oásis e locais áridos, pode ser domesticado, latidos 
altos e assustadores, rápidos e velozes, atacar de emboscada, 
saltar algo, atacar o pescoço primeiro, carne deliciosa muito 
apreciada por tribos do Deserto dos Crânios.
Qualidades Especiais: Cuspe Ácido, duas vezes por combate.

Movimento:
Quando um Protagonista enfrenta um Canárgar, ele pode 
tentar acalmá-lo, evitando o ataque, isso se o Protagonista 
tiver alguma habilidade com animais.

ESPECTROS DE GUERREIROS DA GRANDE GUERRA
Pelos Desertos dos Crânios, existem muitos espectros de 
guerreiros caídos na Grande Guerra. Eles são sombras 
vingativas, que odeiam os vivos e os culpam de suas mortes.

Vitalidade: 5

Armadura 0 (Porém só são afetados por Armas Mágicas ou por
Magia)

Ataques: Magia Abissal 4-dano,  Toque Sombrio 4-dano

Motivação: Proteger os locais onde morreram, Odiar os Vivos, 
Deseja se Livrar de sua Maldição, Sugar Energia Vital.
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Minúcias: Horda, morto-vivo, entidade dos mortos, Pode 
atravessar objetos físicos, Voo, Intangível.
Qualidades Especiais: Pode vislumbrar os espíritos daqueles 
que os Protagonistas mataram.

Movimento:
Quando os Protagonistas encontrarem uma Sombra, ela pode 
(1) Lutar para se alimentar da Energia Vital dos Protagonistas,
(2) a Sombra pode propor para que os Protagonistas a ajudem 
a sair do Plano Físico. Ela pedirá para que realizem alguma 
tarefa, seja encontrar seus ossos e queimá-los, ou algo 
parecido.
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PROTAGONISTAS

FHARIR

Jogador:  Guilherme Sassaki (São Paulo)

HISTÓRICO
Filho de Kadeshiana com Elfo de Deserto por causa de um 
momento de Paixão e Vinho de Palma, Arak o Leite de menar
´gar fermentado tão forte quanto o Grog órquico. Sua Mãe 
Mercadora Kadeshiana se chama Fareeda (ela é uma quase 
Endividada, os escravos livres do Império Hecatiano), vive em 
Alkadesh. Fareeda é uma Mercadora de Especiarias, vende 
Droga do Prazer e Drogas de Combate, do Império Hécato e 
trabalha na Casa Mercadora do Céu Enevoado (Símbolo - 
Nuvem Estilizada)
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Fahrir conhece bem o submundo de Alkadesh, sobreviveu com
gangues de meninos de rua da Vila da Pestilência, um dos 
Distritos-Favelas da cidade, durante a Grande Guerra. Ele 
deseja descobrir quem é o seu pai Elfo do Deserto misterioso e
ganhar muito dinheiro e virar um Barão de Drogas.

Fahrir foi roubado pelo Elfo do Deserto  Arabi, mas depois os 
dois se tornaram amigos, e se ajudam para sobreviver em 
Alkadesh, principalmente com a venda ilegal de Drogas de 
Combate e de Prazer.

Fahrir havia entrando na gangue do Punho Rachado uma 
gangue só de renegados.

Líder dos Punhos Rachados: Grouxo, o Banguela, Meio-
Troglodita. Fahrir briga com Groxo e tira o dente de prata dele 
no soco, pois, na gangue, quanto mais dentes de prata mais 
alto na hierarquia. Fahrir está 5 anos fora da Gangue, mas 
Grouxo ainda o considera um inimigo e as vezes isso atrai a 
atenção das autoridades imperiais na cidade.

RELACIONAMENTOS
Banguela +1
Fareeda +1
Arabí +2
Yuca +2
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MOVIMENTOS CUSTOMIZADOS

COGUMELOS DA PERCEPÇÃO 
(consumível, droga, viciante, efeitos colaterais).
 Ao tomar ele dá +2 em testes de Sabedoria e +1 no Matar 
Pilhar (você vê o ataque um pouco antes). Quando o efeito 
passa o Protagonista fica Enfraquecido até Descansar, duração 
10 minutos. 

IBN ARABI

Jogador: Lucas (Recife - Pernambuco)

HISTÓRICO
Arabi é um Elfo do Deserto oriundo de uma Comunidade de 
Elfos do Deserto. Essa comunidade compartilha o Oásis das 
Raízes, junto com os Imegaris dos Platôs Alashianos.

Sua Tribo Nômade de Elfos do Deserto Passos-Leves rondam a
Região dos Platôs Alashianos, onde vivem os Imegaris e suas 
Bruxas-das-Areias.

Os Imegaris dos Platôs Alashianos (tem uma aliança antiga 
com os Passos Leves (Elfos do Deserto) e são a única tribo do 
Deserto dos Crânios que mantém os antigos cultos do 
Paganismo Primordial do Deserto. Suas xamãs são conhecidas 
como “Bruxas das Areias”, possuem magias poderosas e 
cultuam Primordiais dos Pântanos Sulfurosos, como Tizatuga, 
o Senhor das Raízes, uma colossal criatura humanóide feita da
lama e das raízes do pântano. 
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A Bruxa da Areia Izunga lhe deu um Amuleto de Proteção 
(Misterioso), uma joia esmeralda com um espírito que ele 
colocou em seu olho esquerdo. Em troca ele deixou um espelho
para a Bruxa Izunga.

Arabi é um bom negociador e conhece bem do Paganismo 
Primordial dos Imegaris e seus Deuses Primordiais 
Elementais.

Seu Olho totalmente verde-esmeralda é chamado de o Olho de
Tizatuga, o Senhor das Raízes. 

Ele era o negociador dos Passos Leves, e virou Mercador 
Peregrino do Deserto.

Fahrir é o sobrinho de Arabi, filho do irmão Abdula (o Bardo 
Elfo do Deserto Conquistador), que é o verdadeiro pai do 
Fahrir e que sumiu depois de visões sobre um Redentor do 
Deserto dos Crânios).

Arabí tem 140 anos e durante a Grande Guerra trabalhou no 
Mercado Negro levando coisas para a cidade, e também 
trabalhou como um caçador de recompensas.

Durante a Grande Guerra, membros dos Passos Leves, a tribo 
de Elfos do Deserto de Arabí, morreram nos ataques de tropas 
de Possuídos da Segunda Coluna da Legião Abissal, que fez 
campanha no Deserto dos Crânios.

Sua marca Característica de Elfo do Deserto é ter Pele marrom,
avermelhado e escamosa, língua bifurcada.
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Ele pertence à uma Civilização Antiga dos Elfos do Deserto e 
ajudou ao Fahrir a sair da gangue dos Punhos Rachados do 
bandido Grouxo e depois eles viraram Caçadores de 
Recompensa.

Em sua primeira Missão eles trabalharam para o  Barão 
Muhajid dos Insetos Comestíveis, que é uma iguaria popular 
em Alkadesh por causa da Guerra. O Barão dos dos Insetos os 
havia contratado para roubar uma receita Escorpião Açucarado
e Minhocas Glaçadas de seu rival, a Baroneza Eliadira, uma 
Baronesa dos Cereais e deu certo muito certo!

RELACIONAMENTOS
Izunga - Bruxa das Areias, ela lhe deu o amuleto, o Olho de 
Izunga +1
Abdula - Irmão que desapareceu +1
Fareeda - (Mãe de Arabí) +1
Arabí +2
Yuca +2
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YUKKA

Jogadora: Érika (Belo Horizonte - Minas Gerais.

HISTÓRICO
Yukka, conhecida como a Cheirosa ou a Cerosa) é uma 
DRUIDA CACTARI de 28 Primaveras.

Ela veio da Chapada do Verde-Seco, e pertence à Tribo dos 
Peyotes-Bravos. Entre os Cactaris, uma raça de cactus 
humanóides e sentientes, nascem 3 por vês a partir de 
semente. Porém, quando Yukka nasceu, um dos seus irmãos 
Cactari morreram e ela foi adotada pelos Peyotes-Bravos.

Foi Arabi encontrou  Yukka ainda feto-semente em uma 
Caravana de Mercadores destruída e os dois Mercenários 
Cactaris, os verdadeiros pais de Yukka, que faziam a segurança
mortos. E a fêmea Cactari estava com uma feto-semente de 
Cactari que viria a se tornar Yukka.

Seu Pai Adotivo é o Druida Saguaru Espinho-de-Fogo e a sua 
Mãe Adotiva se chama Aloé Espinho-de-Fogo, e a adotaram 
porque entre os Cactaris sempre são necessários 3 filhos para 
o ritual de Nomeação do Clã dos Espinhos de Fogo. 

Sua Mãe Adotiva Aloé,  morreu durante a Grande Guerra, 
quando uma tropa de Possuídos da Legião Abissal tentou 
invadir A Chapada do Verde-Seco.

Yukka Adora os animais do Deserto.
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Os Elfos do Deserto Arabí e seu irmão Abdula criaram a Yukka
até os seis anos junto com os Passos-Leves, no Planalto 
Alashiano.

Yukka treinou para ser  uma Druida do Deserto, e aprendeu 
tudo que sabe com seu Pai Adotivo, o Druida Saguaro 
Espinho-de-Fogo.

Quando o primeiro Festival dos Druidas do Deserto depois da 
Grande Guerra foi organizado no Planalto Alashiano, Yuka foi 
ordenada pela Bruxa Izunga dos Imegaris e pelo seu pai 
adotivo Saguaru e se tornou uma Druida do Deserto.

Ela ganhou o seu Cajado, com seu Manto e sempre carrega sua
Harpa, pois música é sua paixão.

Tem como irmãos adotivos cactaris a Irmã Jade (Guerreira), o 
Irmão Facheiro (Bardo e Ator), e seu companheiro de viagens, 
o Mangangá - um Besouro da Vida, grande como um cachorro, 
que voa e é capaz de curar ferimentos.

Ela mantém comunicação com seu mentor, o Druida Saguaro, 
através dos Cactus do Deserto.

Aos 25 anos ela reencontrou Arabi quando foi para Alkadesh 
para representar os Cactaris no governo da cidade, mas 
ninguém do Império Hecatiano deu bola.

Arabi a encontrou perdida cidade, mas fascinada com a 
civilização.
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Encontrou com Arabí e Fharir em Alkadesh, e os três salvaram 
o Mangangá do Circuito de Rinha de Criaturas do Deserto de 
Alkadesh.

Ao ver os dois, ela se lembrou de uma visão que teve durante o
Festival dos Druidas do Deserto. A visão era sobre com o 
Grande Cactus Divino e sobre a Destruição do Cactus-Seco, de 
Alkadesh e dos Planaltos Alashianos, que seria devorada por 
bestas famintas. E de alguma forma, Arabí e Fharir haviam 
sido colocado em seu destino para não deixar que a visão se 
tornasse realidade.

Os três fundam um grupo de Caçadores de Recompensa, a 
Companhia Trindade Compassiva Ilimitada dos Espinhos 
Irascíveis, mais conhecida como a Companhia do Espinho.

RELACIONAMENTOS
Izunga +1
Druida Saguaro Pai Adotivo Saguaro e Mentor  +2
Fareeda (Mãe de Arabí) +1
Arabí +2
Yucca +2
Mangangá +2 (Companheiro Animal)
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DIÁRIO DA CAMPANHA: A LEGIÃO VORAZ

EPISÓDIO 01 - O DESERTO DOS CRÂNIOS
Data: 27-10-19
Aventura: A Legião Voraz
Local: Deserto dos Crânios
Cenário: Legião: A Era da Desolação
Sistema: Dungeon World
Tempo de Jogo: 4 horas

DIÁRIO DE SESSÃO
Os personagens se apresentaram e interligaram seus 
históricos. Arabí foi quem salvou Yukka quando bebê e 
acompanhou seu crescimento. 

Arabí é o irmão do pai de Fahrir, mas guarda esse segredo dele.
Fahrir é um ladrão e traficante de drogas de Alkadesh, muito 
ambicioso. Yukka decide se unir aos dois para evitar uma 
grande catástrofe que acontecerá no Deserto dos Crânios. 

Os três fundam a Companhia do Espinho, seu grupo de 
Caçadores de Recompensa.

No final, eles partiram para cumprir uma Missão que 
conseguiram no Sindicato da Lua Vermelha de Alkadesh, e 
foram caçar um Pterodárgar, gigantescos répteis alados, por 
causa do grande valor de seu bico. Eles seguiram para o Vale 
das Areias Vermelhas, onde encontraram um Pterodárgar.

Ao caçá-lo, Arabí foi pego pelo gigantesco Pterodárgar e levado
para seu ninho!
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EPISÓDIO 02 - O TERRÍVEL PTERODÁRGAR
Data: 10-11-19
Aventura: A Legião Voraz
Local: Deserto dos Crânios
Cenário: Legião: A Era da Desolação
Sistema: Dungeon World - 2D6World Hack
Tempo de Jogo: 3 horas e meia.

DIÁRIO DE SESSÃO
Na sessão anterior a Druida Cactari Yukka, o Meio-Elfo Ladrão
Fahrir, o Ranger do Deserto Arabí, e a Caçadora do Deserto 
Dalila, partiram para cumprir uma Missão que conseguiram 
no Sindicato da Lua Vermelha de Alkadesh, e foram caçar um 
Pterodárgar, gigantescos répteis alados, por causa do grande 
valor de seu bico. Eles seguiram para o Vale das Areias 
Vermelhas, onde encontraram um Pterodárgar.

Ao caçá-lo, Arabí foi pego pelo gigantesco Pterodárgar e levado
para seu ninho!

A sessão atual começou com Arabi dentro do ninho do 
Pterodárgar, que Yukka, Fahrir e a ranger contratada Dalila, 
foram caçar no Vale das Areias Vermelhas, para pegar uma de 
suas Glândulas Perfumadas, essenciais para a criação de uma 
das Drogas de Prazer mais poderosas de Alkadesh, a Ceifadora,
que causa uma viagem que o viciado acaba não voltando.

O problema era que Arabí está no alto de um Espigão de Pedra 
de Quarenta Metros de altura.
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Dentro do ninho, Arabí tenta se defender dos filhotes de 
Pterodárgar, que estão famintos e decididos a comê-lo.

Arabí acaba conseguindo envenenar um dos filhotes, mas o 
outro continua tentando devorá-lo.

Dalila diz que é muito difícil de salvá-lo, mas que sabe como 
atrair a Pterodárgar Fêmea usando um apito especial que ela 
tem.

Dalila atrai o Pterodárgar com seu apito especial de caçadora 
do deserto (que faz o canto do Pterodárga Macho) e consegue 
saltar sobre o monstro, cavalgando-o.

O Pterodárgar o joga dentro do ninho.

Enquanto isso Yukka se concentra no Pterodárgar e usa de 
seus poderes de Druidas do Deserto.

Ela se transforma em um belo Pterodárgar macho e sai 
voando, atraindo o Pterodárgar Fêmea para longe.

Yukka vai para longe do ninho e envia seu Besouro Gigante 
Mangangá para resgatar os dois que estão presos.

A Pterodárgar Fêmea segue Yukka e solta glândulas 
perfumadas pelo deserto.

Fharir bate nos filhotes, que gritam e fazem a Pterodárgar 
retornar. O Meio-Elfo laça o monstro e sobe em cima dele.
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Yukka passa e salva o Meio-Elfo que salta em suas costas.

Depois de conseguirem escapar, eles pegam as Glândulas de 
Peterodárgar e são curados com o Extrato de Mandra dado 
pela Caçadora Dalila.

De repente, eles veem uma tempestade do Deserto avançando 
sobre o Oásis das Flores Vivas.

A tempestade de areia tem um monstro humanóide em seu 
topo, com enormes asas morcegóides, e que parece ser a causa 
da tempestade.

A tempestade se move e some no horizonte, mas eles veem 
fumaças saindo do Oásis das Flores Vivas.

Eles seguem para lá nas costas de Yukka, ainda como um 
Pterodárgar.

Ao chegar se dão de cara com uma cena horrenda, de massacre
generalizado. Criaturas bestiais, humanóides mas que 
misturam traços de suas raças originais com traços de lobo ou 
de morcego, pelos, garras e presas enormes.

Esses Vorazes estão devorando os cadáveres e atacando os 
taganzis sobreviventes.

Yukka, Fharir, Arabí e Dalila entram no Oásis e veem que as 
mulheres e crianças do oásis, estão sendo defendidos por um 
grupo de Guerreiras Onça, e estão cercado por Vorazes.
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Eles caem na pancadaria e conseguem derrotar os Vorazes. 
Mas Arabí é ferido pelas garras de um deles e fica amaldiçoado 
pela maldição de Gangaran, e irá se transformar em um Voraz 
na próxima vez que Selune, uma das duas luas de Kadur, ficar 
cheia no céu..

Depois de lutar eles conversam com Panga, uma Druida do 
Deserto Taganzi e conselheira do Oásis das Flores Vivas. 
Panga diz que Arabí precisa se curar da maldição de Gangaran, 
ou se transformará em um Voraz na próxima lua cheia, à três 
dias.

Ela diz que eles foram atacados por Gangaran, o Lorde 
Devorador, um lendário Marcado que era adorado como um 
Deus Vivo pelas tribos do Deserto dos Crânios.

Diferente do que todos achavam, o Marcado Gangaran 
sobrevivera às Guerras de Evangelização do Deserto dos 
Crânios.

Dizem as lendas que ele foi morto por Farkisis, o Dragão 
Protetor da Igreja Valedora.

Mas Fharir diz que, na verdade, Gangaran enfrentou um 
Dragonesa Selvagem chamada Kurodrix do Mofo Negro, um 
Dragão do Mofo, também conhecida como a Mofo Negro, 
vinda do Vale dos Dragões e teve que fugir para viver vida 
independente, por ser a filha da Rainha Dragonesa Vermelha 
Diandra e seu marido o Dragão das Sombras Saranak.
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A Dragonesa Kurodrix Mofo Negro derrotou Gangaran, mas o 
Marcado conseguiu fugir, antes de morrer.

Em troca de refúgio, Farkisis deixou Kurodrix viver em forma 
humana (uma menina de 10 anos) como Mofo Negro, se 
tornando a maior líder do submundo do crime em Alkadesh, e 
lider dos Mofados, a mais poderosa gangue de criminosos de 
Alkadesh.

Fahrir conta isso para todos, porque ele conhece a Mofo 
Negro, e sabe que ela é uma dragonesa. Ele descobriu isso por 
acidente.

Panga diz que Gangaran está buscando o Besouro da 
Pestilência, um Artefato Insectari capaz de matar um Dragão.

É uma espada enorme com mecanismos tecnomágicos que é 
capaz de destruir o cristalino e indestrutível coração de um 
Dragão.

Gangaran está buscando o Besouro da Pestilência para matar a
Mofo Negro.

Panga diz que Gangaran está indo atrás do Besouro da 
Pestilência, e que destruirá todas as tribos do deserto.

Panga lamenta que não tem dinheiro contratar Caçadores de 
Marcas.
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Arabí pergunta onde eles podem encontrar o Besouro da 
Pestilência, pois não podem deixar um perigo desses assolar as
tribos muktas.

Panga diz que, pelas lendas do deserto, o Besouro da 
Pestilência, a Espada Matadora de Dragões, pode estar:

(1) No Templo do Besouro, que é famoso por ser muito letal e 
amaldiçoado, e que atrai muitos aventureiros por causa do 
quitânio, o metal dourado dos Insectaris, que existe por lá.

(2) Na Chaga Negra do Vale dos Nabaris, uma Chaga Negra 
criada quando os Nabaris enfrentaram uma tropa da Legião 
Infernal durante a Grande Guerra e que, por causa de um 
Artefato Insectari ativado por um xamã Nabari, causou um 
cataclisma mágico e abriu a Chaga Negra.

(3) Nas profundezas dos Pântanos Sulfurosos, no território 
dos Imegaris e dos Elfos do Deserto.

E Gangaran sabe dessas três informações.

Arabí fala dos Imegaris, que precisa avisá-los disso, e Panga diz
que a Imegari Bruxa das Areias Izunga, que é amiga de Arabí e 
mentora de Yukka, sabe onde está o Besouro da Pestilência ou 
que ela pode invocar um Arauto dos Pântanos para revelar o 
verdadeiro local do Besouro da Pestilência.

Panga também passa informações para Yukka fazer um 
Emplastro da Pureza do Sangue para retirar a maldição de 
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Gangaran de Arabí, e evitar que ele se transforme em um dos 
Vorazes.

PARA ONDE ELES IRÃO?
(1) Templo do Besouro
(2) Chaga Negra do Vale dos Nabaris
(3) Pântanos Sulfurosos, Oásis das Raízes Sagradas, dos 
Imegaris
(4) Alkadesh para questionar a Dragonesa Mofo Negro
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EPISÓDIO 03 - OS DOIS MARCADOS

Data: 08-12-19
Aventura: A Legião Voraz
Local: Deserto dos Crânios
Cenário: Legião: A Era da Desolação
Sistema: 2d6World
Tempo de Jogo: 3 horas e meia.

DIÁRIO DE SESSÃO
Na sessão anterior Druida Cactari Yukka, o Meio-Elfo Ladrão 
Fahrir, o Ranger do Deserto Arabí, e a Caçadora do Deserto 
Dalila, depois de partir para cumprir uma Missão que 
conseguiram no Sindicato da Lua Vermelha de Alkadesh, e 
caçar um Pterodárgar, eles acabaram envolvendo com o ataque
do Marcado Gangaran e sua Legião Voraz contra o Oásis das 
Flores Vivas. 

Eles chegam no Oásis das Flores Vivas, onde vivem os 
Taganzis. Lá eles lutam e derrotam os Vorazes, legionários do 
Marcado Gangaran. Mas Arabí é ferido pelas garras de um 
deles e fica amaldiçoado pela maldição de Gangaran, e irá se 
transformar em um Voraz na próxima vez que Selune, uma das
duas luas de Kadur, ficar cheia no céu..

Panga, uma Druida do Deserto Taganzi e conselheira do Oásis 
das Flores Vivas. Panga diz que Arabí precisa se curar da 
maldição de Gangaran, ou se transformará em um Voraz na 
próxima lua cheia, à três dias. 
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Eles também descobrem que Gangaran está devastando oásis 
muktas com sua Legião Voraz atrás de uma Espada Insectari 
Lendária, o Besouro da Pestilência, que é capaz de matar um 
Dragão. Ele quer a espada para se vingar de Mofo Negro, uma 
Dragonesa que o venceu durante as Guerras de Evangelização 
do Deserto dos Crânios, há mais de um século passado.

A Mofo Negro, que usa a forma humana de uma menina de 
doze anos, é a líder da Gangue do Mofo Negro, uma das 
organizações criminosas mais poderosas de Alkadesh, e que 
domina o tráfico de drogas ilegais, como a Ceifadora, cujo 
ingrediente são as glândulas de Pterodárgar que a Companhia 
do Espinho conseguiu.

Panga diz que as lendas indicam que o Besouro da Pestilência 
poderia estar 

(1) No Templo do Besouro, que é famoso por ser muito letal e 
amaldiçoado, e que atrai muitos aventureiros por causa do 
quitânio, o metal dourado dos Insectaris, que existe por lá.

(2) Na Chaga Negra do Vale dos Nabaris, uma Chaga Negra 
criada quando os Nabaris enfrentaram uma tropa da Legião 
Infernal durante a Grande Guerra e que, por causa de um 
Artefato Insectari ativado por um xamã Nabari, causou um 
cataclisma mágico e abriu a Chaga Negra.

(3) Nas profundezas dos Pântanos Sulfurosos, no território 
dos Imegaris e dos Elfos do Deserto.
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Druida Cactari Yukka, o Meio-Elfo Ladrão Fahrir, o Ranger do 
Deserto Arabí, decidem ir até os Pântanos Sulfurosos, lar dos 
Imegaras e dos Passo-Leves, na região dos Platôs Alashianos.

Arabí fala dos Imegaris, que precisa avisá-los disso, e Panga diz
que a Imegari Bruxa das Areias Izunga, que é amiga de Arabí e 
mentora de Yukka, sabe onde está o Besouro da Pestilência ou 
que ela pode invocar um Arauto dos Pântanos para revelar o 
verdadeiro local do Besouro da Pestilência.

Panga também passa informações para Yukka fazer um 
Emplastro da Pureza do Sangue para retirar a maldição de 
Gangaran de Arabí, e evitar que ele se transforme em um dos 
Vorazes em três dias.

Depois de descansarem, e dormirem uma noite, eles decidem 
seguir para os o Oásis das Raízes Sagradas, nos Pântanos 
Sulfurosos. 

Antes de irem Panga oferece para eles um Cofre de Marcas, 
uma esfera de nurilion anti-mágico encantada e capaz de 
prender uma Marca Mística dentro dela.

Com o Cofre de Marcas, eles podem matar um Marcado e 
roubar a Marca Mística dele.

O mestre dos caçadores de marcados de Alkadesh é o grande 
grizzi Richilin, que não tem poder nenhum mas tem muita 
informação e experiência e já capturou mais de doze marcas, 
ficando milionário.
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Eles aceitam a oferenda, principalmente por ser muito cara e 
seguem viagem.

Yukka decide buscar uma lágrima de um Cactus Sagrado, que é
um Cactus Gigantesco da forma de uma Cabeça que nasce do 
chão. 

Os Cactus Sagrados são usados para entrar em contato com o 
Deus Primordial o Grande Cactus e para mandar e receber 
mensagens entre outros Druidas do Deserto.

Yukka quer usar um Cactus Sagrado para 

Yukka explica que, para curar Arabi da maldição de se 
transformar em um Voraz, ela precisa de um Ovo de Serpente 
de Duas Cabeças, uma Glândula Perfumada de Pterodargar, e a
Lágruma de um Cactus Sagrado.

Arabí irá se transformar em um Voraz em quatro dias!

Yukka se transforma em um enorme Gerbil Deslocador

Eles seguem viagem e se dirigem para o Cânion da Pedra 
Furada.

Eles acampam em uma caverna do deserto e acabam 
encontrando uma Cobra Gigante de Duas Cabeças, que está 
chocando seis ovos. Como um dos ovos é um dos itens para o 
Emplastro da Pureza do Sangue que salvará Arabí, 

50



Yukka convence seu besouro Mangangá, em troca de um 
cactus banana, para a fugir e a distrair a Cobra Gigante de 
Duas Cabeças, enquanto os outros roubam os ovos.

Manganá consegue fugir da cobra (pois ele morre de medo de 
cobra) usando um dos seus cocôs explosivos.

Mangangá fica ferido, e Yukka usa a seiva prateada que ela 
consegue fazer fluir de suas mãos para curar seu companheiro 
besouro gigante.

Eles seguem viagem para os Pântanos Sulfurosos, mas não 
veem a tempestade do deserto que anuncia o andar da Legião 
Voraz.

Entretanto, eles decidem desviar pelo caminho, para que 
Yukka siga até o Oásis Seco dos Nabaris, onde, segundo ela, 
existe um Cactus Sagrado, aqueles cactus gigantes com formas
de um rosto humanóide.

Eles seguem para o lago seco e veem, no centro do lago, um 
enorme Cactus Sagrado. Entretanto, ao chegar no lugar, eles 
pressentem que tem algo no lugar, pois alguns vultos se 
escondem assim que eles se aproximam.

Ao se aproximarem, vários monstros humanóides reptilianos, 
os terríveis Anakores, mutantes criados na Grande Guerra, 
atacam saltando da areia, emergindo do solo.

Os Anakores atacam e revelam serem uma tropa avançada da 
Legião Voraz. Os nossos heróis vencem.
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Yukka segue para o Cactus Sagrado, faz um ritual para 
despertá-lo. 

O Cactus Sagrado pede uma história para Yukka, em troca de 
suas lágrimas.

Em seguida, Yukka conta uma história triste para que o Cactus
chore.

A druida cactari conta a história de uma vila cheia de crianças, 
perto de uma mina de nurílion, que foi destruída quando a 
barragem da mina estourou e matou todas as crianças!

O Cactus Sagrado chora com a história e Yukka captura a 
lágrima.

Com a lágrima, Yukka cria o elixir para curar a maldição de 
Arabi.

Ela passa a noite inteira fazendo o elixir, mas no dia seguinte, 
no momento em que ela vai passar a cura para Arabí, a 
Tempestade de Areia que anuncia a chegada da Legião Voraz 
aparece.

Arabí decide ficar com a maldição e a força de ser um Voraz e 
tomar o Elixir depois. Yukka guarda o Elixir para passar para 
ele depois.

Ainda está no Dia 3 da Transformação de Voraz do Arabí, mas 
ele faz um sacrifício e mantém a maldição em seu sangue para 
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usar da força dos Vorazes contra o ataque de Gangaran ao 
Oásis das Raízes Sagradas.

Eles veem a Tempestade de Areia da Legião Voraz indo em 
direção ao Oásis das Raízes Sagradas. Eles ainda estão a três 
horas do Oásis e tem que decidir se vão para o oásis ou 
abordam a Legião Voraz.

Yukka decide virar um animal para transportar todos 
rapidamente até o Oásis. Ela se transforma em uma Formiga 
Gigante, e o Mangangá até diz que ela ficou muito mais bonita 
assim!

Como uma Formiga Gigante, Yukka leva todos rapidamente 
até o Oásis dos Imegaras.

Assim que eles chegam, a Izunga e as demais Bruxas de Areia 
invocam seis enormes Elementais de Raízes, que fazem uma 
linha de defesa para o Oásis das Raízes Sagradas.

Eles encontram os Passos-Leves, os Elfos do Deserto lutando 
junto com os Imegaris. São cinco mil Imegaris e duzentos 
Elfos do Deserto Passos-Leves, a tribo de Arabí.

Arabí se encontra com seu próprio irmão, o Bardo Abdula, que 
está com uma cicatriz enorme no rosto e sem o olho direito. 

Abdula diz que Izunga previu a vinda da Druida Yukka mas 
que não esperava a vinda de Arabí.
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Yukka conversa com Izunga sobre o que está acontecendo e as 
duas se abraçam.

Arabí finalmente apresenta Fharir para Abdula, e revela que 
Fahrir é filho de Abdula!

Fharir finalmente descobre que Arabí é seu tio e que Abdula é 
o verdadeiro pai. Foi por isso que Arabí sempre ajudou Fharir 
desde criança.

Abdula fica atônito pois ele não sabia que tinha um filho!

Abdula se lembra da mãe de Fharir, a Fareeda. Ele revela que 
era apaixonado pela Fareeda, mas ela não quis que ele ficasse 
com ela, porque ele era muito ciumento.

Abdula revela que matou um homem que olhou para Fareeda, 
e por esse ciúme violento ela o rejeitou.

Em seguida, Abdula explode de ódio contra Fharir, acusando-o
de mentir para ele.

Fharir briga com Abdula e diz que ele não vale nada. Abdula 
jura que fará Fharir ter orgulho dele!

Izunga, conversando com Yukka revela que o Arauto dos 
Pântanos sabe a localização da Espada do Besouro da 
Pestilência , o item desejado por Gangaran para matar a 
dragonesa Mofo Negro.
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Nesse momento a Legião Selvagem e o Marcado Gangaran 
atacam!

Arabí se dirige para a Chefe Guerreira dos Imegaris, a Chefe 
Ígnea, uma guerreira pequena e musculosa, compacta e ágil, 
com olhos espertos, pequena e nervosa, com personalidade 
forte e uma voz forte, gritando quando entra em combate. Ela 
também tem um Coinárgares, um coiote reptiliano gigante, 
que usa como montaria.

Junto com a Chefe Ígnea, liderando os guerreiros dos Elfos do 
Deserto, está o Capitão Androd, experiente, saindo da 
juventude, e buscando se provar na batalha. 

Fharir segue para lutar junto com a Chefe Ígnea porque seu pai
Abdula está lutando junto com o Capitão Androd.

Yukka acha melhor seguir com Arabí e Izunga para os 
Pântanos Sulfurosos para conversar com o Arauto dos 
Pântanos, um antigo elemental dos pântanos, e descobrir a 
localização da Espada do Besouro da Pestilência.

Fharir luta contra a Legião Voraz com valentia, e, em meio ao 
caos da batalha, ele se une ao seu pai Androd, e juntos, eles 
conseguem derrotar o imenso chefe legionário Voraz.

Os demais imegaris e elfos do deserto, junto com os 
elementais de raízes gigantes, conseguem vencer esse 
primeiro ataque da Legião Voraz.
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Em seguida, Gangaran, que está voando por cima do combate, 
matando centenas de guerreiros por vez, nota Fharir e fixa 
seus olhos nele, gargalha e sai voando.

Yukka, Arabí e Izunga andam pelos Pântanos Sulfurosos, que 
são fedorentos, escuros e imensos. Izunga leva uma 
galinhárgar, uma galinha reptiliana, para sacrificar e invocar o 
Arauto dos Pântanos.

Izunga fala sobre a Chaga Negra dos Nabaris, que é próxima 
aos Planaltos Alashianos onde estão e que está rezando para 
que a Espada do Besouro da Pestilência não esteja lá. Ela diz 
que a Chaga Negra dos Nabaris foi criada por causa do uso de 
um artefato insectari poderoso durante a Grande Guerra, a 
Lança da Eternidade.

Eles caminham pelo Pântano, até chegando no Mangue dos 
Caranguejos Gigantes, que aparecem para atacar mas Izunga 
os mandam para longe.

Ao chegar na Ilha das Raízes Sagradas, eles encontram o 
Arauto dos Pântanos conversando com uma Marcada 
horrenda, uma mulher de três metros de altura, com formas 
demoníacas, dois chifres recurvos na cabeça e duas enormes 
asas feitas de peles humanas, presas vampíricas na boca, além 
de um exoesqueleto feito de ossos pontiagudos e placas 
escarlates de sangue coagulado e cristalizado.

É a lendária Marcada Lilitriz, que carrega a Marca do Sangue, 
que prende o Arquidemônio Vikrolaka. Ela está arrancando a 

56



informação da Espada do Besouro da Pestilência para 
Gangaran, pois parece que os dois estão trabalhando juntos!

Assim que Lilitriz os veem, ela sorri e parte na direção deles. 
Ela lança um raio de magia demoníaca, mas Izunga os defende 
com sua magia, desmaiando em seguida.

Yukka se transforma em um Gerbil Deslocador, a presa 
favorita dos Pterodárgars, e um animal capaz de se teleportar. 
Arabí carrega Izunga e sobe em Yukka-Gerbil, junto com o 
Besouro Mangangá e eles teleportam de volta para o Oásis das 
Raízes Sagradas!

E aqui termina o episódio OS DOIS MARCADOS, da Aventura 
Legião Voraz!
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EPISÓDIO 04 - O HORROR DA CHAGA NEGRA

Data: 26-01-20
Aventura: A Legião Voraz
Local: Deserto dos Crânios
Cenário: Legião: A Era da Desolação
Sistema: 2d6World
Tempo de Jogo:
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CENAS E EVENTOS POSSÍVEIS

Cena: Busca na Chaga Negra dos Nabaris

Objetivo: Investigação na Chaga Negra dos Nabaris

Detalhes: Brumas Cinzentas, chão cheio de cinzas e corpos, 
destroços de Legionários Abissais e de Guerreiros Nabaris, 
destroços de uma tropa da Legião da Cimitarra de Prata 
(mercenários Kadeshianos), ruínas do Caravanserai dos 
Nabaris na região, ruínas do Zigurate dos Cascos, uma antiga 
ruína insectari.

Eventos:
• Ataques das Árvores do Sofrimento - árvores feitas de corpos
humanos que devoram transeuntes.
• Fantasmas da Grande Guerra pedindo ajuda.
• Um Portal de Magia Caótica que leva para outro tempo.
• Perseguição de Lilitriz e um grupo de Legionários Vorazes.
• Exploração das Ruínas do Zigurate dos Cascos atrás da 
Espada do Besouro da Pestilência.
• Um povo os Necronabaris, vive dentro da Chaga Negra. Eles 
se adaptaram ao lugar.
• O Besouro da Pestilência é uma Espada que faz parte de um 
Conjunto de Armadura.
• Um Horror que oferece um pacto aos heróis.
• Um confronto com Lilitris.

Cena: Alkadesh

Objetivo: Contatar a Dragonesa Mofo Negro
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Detalhes: Submundo do crime, Gangue do Mofo Negro, 
problemas com os Legionários Imperiais que fazem de polícia 
na cidade, Distritos do Prazer de Alkadesh. Local secreto, no 
subsolo do Bordel Canto das Rosas. A Mofo Negro usa a forma
de uma menina. 

Eventos:
• Mofo Negro não acredita nos heróis. Ela os prendem ou faz 
um teste com ele.
• Guerra dentro de Alkadesh entre Vorazes, Legionários 
Imperiais e a Gangue do Mofo Negro.
• Duelo entre Mofo Negro e os Dois Marcados, Gangaran e 
Lilitriz.
• Gangaran mata Mofo Negro e assume o controle de 
Alkadesh.
• Gangaran vai para Alkadesh mesmo sem a Espada do 
Besouro da Pestilência.
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NOMES PARA A SESSÃO
Kadeshianos
Idrees al-Mirza, Maisara el-Hafeez, Saabiq el-Aslam, Haatim 
al-Demian, Aaqil el-Imam, Wajdi el-Tamer, Kamaal al-Burki , 
Naasiruddeen al-Hassan, Rushdi el-Tabatabai, Shaahir el-
Ishak

Muktas
Celani Jiyane , Nhlanhla Ziqubu, Thubelihle  Mwelase, 
Bonginkosi  Makhulukhulu, Sandile  Lwandle, Sikhanyile 
Kheswa, Lungile Mntambo
, Anele  Masuku, Simphiwe Gedeza, Silibele  Mpangele

Monstros
Ragash Bugdurash Burzob Morn Bagrak Shufharz Ghob 
Lambug Ghorza Gonk Grazob Shufharz Lagakh Murbol Grat 
Shagar Glasha Bashuk Bolar Mor

Locais
Santuário de Dedicação, Santuário de Devaneios, Panteão de 
Segredos, Templo dos Justos, Sinagoga de Razão, Pináculo dos
Desesperados, A Costa Branca, Charodaris, Labirinto da 
Sombra, Câmaras de Morcegos, Câmara do Rei Traído, Túneis 
do Lobo Negro, Templo dos Profanadores, Túneis da 
Alucinação, A Floresta Turbulenta, o Jardim dos Tigres, A 
Floresta das Duas Luas, o Deserto do Deus Andarilho.

61



TABELA DE EFEITOS MÁGICOS CAÓTICOS DE UMA 
CHAGA NEGRA

Rolar 1d10, o efeito dura 1d6x10 minutos.

1- Braço extra sobre o qual você tem pouco controle

2- Marcações estranhas surgem pelo corpo que produzem 
ruídos estranhos e soltam magias fracas.

3 - Língua extralonga que baba por toda parte

4 - Corpo Brilhante Rolar 1d6 (1) Luz Branca (2) Luz Azul (3) 
Luz Vermelha (4) Verde (5) Lilás (6) Luz Negra

5 - O personagem tosse com 1d6 sapos.

6 - Fluido ultravioleta que também é levemente ácido, vaza 
pelos ouvidos do personagem.

7 - Uma cauda preênsil surge do traseiro do personagem. 

8 - O cabelo muda de cor e cheira estranho. O cheiro muda de 
acordo com a cor. Everone julga você sobre isso.

9 - Um par de olhos e uma boca crescem em seu ombro. Ele 
comentará e dará sua opinião sobre todas as ações que seu 
personagem fizer. Na maioria das vezes, isso apenas o 
repreende.
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10 - A voz do personagem pode mudar aleatoriamente o tom 
ou o volume e sua língua se torna uma língua bifurcada 

DIÁRIO DE SESSÃO

Na sessão anterior, Yukka e Arabi haviam seguido junto com 
Izunga, a Bruxa das Areias, até os Pântanos Sulfurosos, para 
consultar o Arauto dos Pântanos sobre a Espada do Besouro 
da Pestilência, um artefato insectari de imenso poder.

O Besouro da Pestilência é o artefato que o Marcado Gangaran
está atrás, para matar a Dragonesa Mofo Negro, e assim se 
vingar de sua derrota a um século passado, durante as Guerras
da Evangelização Valedora do Deserto dos Crânios.

Porém, ao chegar no Pântano Sulfuroso, eles se deparam com 
uma segunda Marcada, Lilitriz, a Dama Vampira.

Lilitriz consegue arrancar a informação sobre o Besouro da 
Pestilência do Arauto dos Pântanos e ataca Arabí e Yukka, mas
estes são protegidos por Izunga, que quase se sacrifica na 
tentativa.

Os dois, junto com Mangangá e com Yukka sob a forma de um 
Gerbil Desolcador, um animal do Deserto dos Crânios capaz de
se teleportar, retornam para o Osásis das Raízes Sagradas.

Ao chegar no Oásis, eles veem que Fharir e seu pai Abdul, 
junto com os Imegaris e os Elfos do Deserto Passos-Largos, 
conseguiram resistir ao ataque da Legião Voraz, mas através 
do sacrifício de centenas de guerreiras e guerreiros e dos 
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Elementais das Areias que as bruxas imegaris haviam 
invocado.

Eles se encontram com a Chefe Guerreira Ígnea e, depois da 
Yukka cuidar de Izunga, a Ígnea conta a história da Lilitriz, a 
Dama Vampira.

Ela conta que Lilitriz é a lendária Marcada conhecida como a 
Dama Vampira. 

Ela é a portadora da Marca do Sangue, que prende o demônio 
Vikrolaka. 

Uma das raras Marcadas originais, criadas pelo Arquimago 
Reyozi Bonteri durante as Guerras do Exílio, ela foi uma das 
primeiras a trair as legiões humanas de Urdanon, passando 
para o lado das Legiões Sombrias de Nastur.

Depois do final da guerra, ela passou um tempo nas Terras 
Mortas, onde participou da criação do reino vampírico da 
Sepulcrávia. 

Em seguida, ela passou décadas em aventuras e conquistas 
pelo noroeste e centro-oeste de Ryanon, chegando a criara a 
Legião Sangue, que causou grande destruição durante a 
Grande Guerra no front contra o Império Iboniano.

Com o fim da Guerra e a destruição de sua Legião Sangue, 
Lilitriz pretende recriar a sua legião de soldados vampiros. 
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Para isso ela se aliou a Gangaran, o Lorde Devorador, pois, ela 
pretende transformar Alkadesh em uma cidade de Vampiros, 
depois da morte da Dragonesa Mofo Negro.

Izunga tem que ficar no Oásis se recuperando, pois, ao 
defender os heróis da magia de Lilitriz, ela teve uma 
perfuração no pulmão.

Entretanto, a cura de Yukka faz com que Izunga recupere os 
sentidos.

Perfuração no pulmão. Recupera os sentidos.

Izunga diz que o Arauto dos Pântanos, antes de ser destruído, 
revelou que a Espada do Besouro da Pestilência está na Chaga 
Negra dos Nabaris, dentro de uma ruina insectari famosa, o 
Zigurate dos Cascos, onde eram, antes da Grande Guerra, 
realizada vários rituais sagrados dos Druidas do Deserto.

O Arauto também disse para Izunga que a Espada do Besouro 
da Pestilência é capaz de matar um Marcado.

Yukka decide ir até a Chaga Negra dos Nabaris, mas antes 
Arabi conversa com o pessoal no Oásis sobre a situação do 
lugar e quanto tempo eles aguentarão antes de Gangaran e sua
Legião Voraz invadir e destruir todo o lugar.

Ele calcula que em cerca de quatro dias, o Oásis das Raízes 
Sagradas cairá.
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Arabi calcula que a viagem para a Chaga Negra irá levar dois 
dias para chegar e dois dias para retornar.

Entretanto, o Oásis está cercado por Legionários Vorazes, 
criando grande dificuldade para sair do lugar.

Yukka decide então, se transformar novamente no Gerbil 
Deslocador e teleportar até o máximo de suas capacidades.

A Chefe Guerreira Imegari Ígnea decide ir com eles, para 
ajudar e assim, Ígnea, Arabi e Mangangá suburam em cima do 
Gerbil gigante da Yukka.

Ela abre um portal e todos atravessam, chegando do outro 
lado nas Dunas dos Escorpiões Gigantes.

Nem bem eles chegaram, o impacto na areia atraiu um 
Escorpião Gigante, que chega correndo até onde eles estão, 
com a intenção de devorá-los.

Entretanto, no último momento, uma Aranha das Areias 
Gigantesca, surge de um buraco no chão atrás do Escorpião 
Gigante e o devora em uma só mordida.

Em seguida a Aranha das Areias Gigantesca se volta para 
Yukka, Arabí, Mangangá e Ígnea e ataca.

Eles conseguem vencer a Aranha das Areias, sem precisar 
matá-la, apenas cortando algumas de suas pernas.
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Eles seguem viagem, saindo das Dunas dos Escorpiões 
Gigantes e seguindo para as Rochas Vermelhas, que fazem 
fronteira com a Chaga Negra dos Nabaris.

Durante a caminhada, a Chefe Guerreira Ígnea conta a história
da Chaga Negra dos Nabaris. Ela diz que eles terão que 
margear o Rio dos Ressucitados.

Ela conta que os Nabaris era uma tribo de muktas que viviam 
nessa região, no Oásis dos Cactus Floridos, e eram muito 
diferente das outras tribos.

Os Nabaris era um povo místico, uma tribo de magos do 
deserto, e muito interessado nas relíquias da ciência mágica 
dos Insectaris.

Entretanto, durante a Grande Guerra, uma tropa de 
Legionários Abissais de Nastur invadiu o seu território.

Apesar dos Nabaris terem sempre sido neutros, eles decidiram
atacar os Abissais usando artefatos insectaris, principalmente 
um poderoso artefato, a Lança da Eternidade.

Ao ativar esse artefato, eles geraram uma explosão 
apocalíptica, que destruiu tanto os Nabaris quanto os Abissais 
e abriu esse buraco para os Abismos do Sem-Fim, a Chaga 
Negra dos Nabaris.

Nesse lugar, entre o Plano Físico e os Abismos, a região é 
dominada por monstros horrendos, os Horrores dos abismos, 
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que distorcem a realidade no lugar deixando-a cada vez mais 
parecida com os reinos do maléfico Urzoth.

Porém, antes de entrar na Chaga, Arabi sofre com a 
transformação em um Voraz. 

Ele tem uma visão com Gangaran e Lilitriz fazendo um acordo 
após uma noite de paixão demoníaca, onde a Dama Vampira 
iria ajudar o Lorde Devorador a matar Mofo Negro em troca de
transformar os guerreiros capturados em Alkadesh em 
legionários para o retorno da sua Legião Sangue.

Arabí sofre com a visão, mas resiste bravamente a 
transformação completa em Voraz.

Nesse momento, Yukka lhe passa o Elixir de Cura que ela 
mesma criou.

Após ficar curado, Arabí, junto com Yukka, Ígnea e Mangangá, 
entram na Chaga Negra dos Nabaris.

Eles entram nas brumas da Chaga Negra e vêem monstros 
horrendos vagando por uma paisagem de apocalipse, o chão é 
de vidros queimados, montanhas de corpos, e árbores e ruínas
completamente calcinadas.

Apesar dos quinze anos da Grande Guerra, eles sentem o 
cheiro de queimado, destruição e podridão no ar.

Depois de caminhar por um tempo na Chaga Negra, um 
Horror de Chaga, uma criatura chamada de Árvore do 
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Sofrimento, uma árvore feita de centenas de cadáveres de 
Nabaris e Abissais interligados entre si, ataca e pega Ígnea.

Yukka, Mangangá e Arabi lutam contra a Árvore do 
Sofrimento e conseguem libertar Ígnea.

Arabí quase morre, pegando a Pérola `Mágica que dá forma 
para a Árvore do Sofrimento, e acaba preso em seu tronco, 
com cadáveres por todos os lados.

Eles conseguem libertar o Arabí e saem fugindo da Árvore do 
Sofrimento, com Arabí, quase morto por causa de hemorragia,
carregando a Pérola Mágica da Árvore do Sofrimento.

Fugindo da Árvore do Sofrimento, eles chegam no Zigurate 
dos Cascos, apenas para encontrar com Lilitriz e seis de seus 
Legionários Vorazes.

Lilitriz nem se importa com os nossos heróis e entra no 
Zigurate dos Cascos, deixando os Abissais para lidar com os 
heróis.

Mas nesse momento, os cadáveres que compõe a Árvore do 
Sofrimento chegam, atrás da Pérola Mágica.

Yukka diz para Arabí jogar a Pérola para ela. Ela pega a Pérola e
lança para os Abissais. Os Abissais pegam a Pérola e viram alvo
dos zumbis da Árvore do Sofrimento.

A Árvore do Sofrimento devora os Abissais e parte para cima 
de Yukka, Arabí, Mangangá e Íngnia.

69



Mas Arabí negocia com o Horror, e faz um pacto com a Árvore 
do Sofrimento. Ele corta seu dedo mindinho esquerdo e 
entrega para o Horror dos Abismos do Sem-Fim.

Através desse pacto, Arabí entregará sua alma quando morrer 
para se tornar parte da Árvore do Sofrimento.

Agora, com a Árvore do Sofrimento como um aliado, eles 
entram dentro do Zigurate dos Cascos para buscar a Espada do
Besouro da Pestilência.

Eles caminham pelos corredores fazendo um grande barulho, 
por causa da árvore do sofrimento.

Eles vagam por diversas câmaras vazias e destruídas até 
chegar à uma câmara enorme, cheio de sarcófagos insectaris.

Tudo está coberto por cinzas por causa do cataclisma mágico 
que criou a Chaga dos Nabaris.

No centro da câmara está um enorme sarcófago dourado, com 
uma armadura de um insetóide de formas vespóides e de 
quatro metros de tamanho.

Ao redor do sarcófago existem quatro enormes estátuas, cada 
uma sob a forma de um inseto humanóide, um de forma de 
besouro, outro de vespa, outro de formiga e outro de louva-
deus.
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À pedidos, a Árvore do Sofrimento abre o sarcófago, que está 
vazio.

Imediatamente, areia começa a cair de buracos do teto, e 
rapidamente já chega até à cintura dos heróis.

Desesperados, eles vão para as quatro estátuas, a vespóide, 
formigóide, besouróide e louva-deusóide.

Eles se deparam com uma cruz, um círculo, um quadrado e um
triângulo, sobre botões nos peitos das enormes estátuas.

Eles conseguem desvendar o enigma e apertam  os botões de 
pedra na ordem correta, de triângulo e quadrado, e depois 
cruz e círculo.

As estátuas se quebram e de dentro dela aparecem quatro 
armaduras mágicas, de formas semelhantes às das estátuas.

Arabí entra na armadura mágica besouróide, por se lembrar 
das lendas de que os Insectaris usavam esse tipo de arma.

Uma magia amarela estranha, uma magia artificial, a energia 
dos insectaris, ativa a armadura mágica.

Yukka entra na armadura mágica vespóide.

Dentro das armaduras mágicas, Yukka e Arabí conseguem se 
soltar da areia, mas as outras armaduras mágicas atacam os 
dois!
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Yukka consegue controlar as outras armaduras mágicas e com 
muito sofrimento, eles conseguem fugir da câmara, 
acompanhados das armaduras mágicas formigóide e louva-
deusóide.

Yukka pergunta para a armadura formigóide, que é um 
construto independente, onde está a Espada do Besouro da 
Pestilência.

O construto formigóide diz que a Espada do Besouro da 
Pestilência está quase saindo do Zigurate dos Cascos.

Eles seguem voando pelos corredores, passando por vários 
labirintos e armadilhas, até chegar a uma grande arena, 
enorme.

No teto da arena é aberto. E eles veem a Marcada Lilitriz, a 
Dama Vampira voando para fora do Zigurate dos Cascos e 
carregando a Espada do Besouro da Pestilência.

Arabi e Yukka atacam com suas armaduras mágicas insectaris, 
ao mesmo tempo que ordenam os construtos Louva Deusóide 
e Formigóide para atacar a Lilitriz.

O Louva Deusóide dispara um raio de Magia Insectari em 
Lilitriz, que solta a Espada do Besouro da Pestilência mas 
reage destruindo o construto.

Ígnea entra dentro da armadura Formigóide e consegue se 
defender do ataque mágico de Lilitriz.
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Yukka dispara um raio contra Lilitriz mas erra, e sofre com o 
ataque de magia demoníaca da Marcada. Yukka só se salvou 
depois de levantar um campo de força a partir de sua 
armadura mágica.

Arabí combina com Ígnea para atacar em conjunto a Lilitriz.

Arabí pega a Espada do Besouro da Pestilência ao mesmo 
tempo que Ígnea agarra a Marcada e a joga na parede.

Mangangá entra na luta e solta cocôs explosivos em Lilitriz. A 
marcada reage e quase mata o besouro Mangangá.

Arabí pega a Espada do Besouro da Pestilência e a crava no 
peito de Lilitriz.

Ela fica agonizando e Arabí pega o Cofre de Marcas e, tocando 
no peito de Lilitriz, pega a Marca do Sangue, junto com o 
demônio Vikrolakas.

Lilitriz se transforma em cinzas e os nossos heróis 
conseguiram a Espada tão desejada!

Mas agora eles precisam escapar da Chaga Negra dos Nabaris!
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EPISÓDIO 05 - O LORDE DEVORADOR

Data: 05-04-20
Aventura: A Legião Voraz
Local: Deserto dos Crânios
Cenário: Legião: A Era da Desolação
Sistema: 2d6World
Tempo de Jogo: 3 horas 

CENAS E EVENTOS POSSÍVEIS

Cena: Alkadesh

Objetivo: Contatar a Dragonesa Mofo Negro

Detalhes: Submundo do crime, Gangue do Mofo Negro, 
problemas com os Legionários Imperiais que fazem de polícia 
na cidade, Distritos do Prazer de Alkadesh. Local secreto, no 
subsolo do Bordel Canto das Rosas. A Mofo Negro usa a forma
de uma menina. 

Eventos:
• Mofo Negro não acredita nos heróis. Ela os prendem ou faz 
um teste com ele.
• Guerra dentro de Alkadesh entre Vorazes, Legionários 
Imperiais e a Gangue do Mofo Negro.
• Duelo entre Mofo Negro e os Dois Magados, Gangaran e 
Lilitriz.
• Gangaran mata Mofo Negro e assume o controle de 
Alkadesh.
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• Gangaran vai para Alkadesh mesmo sem a Espada do 
Besouro da Pestilência.

NOMES PARA A SESSÃO

Kadeshianos
Idrees al-Mirza, Maisara el-Hafeez, Saabiq el-Aslam, Haatim 
al-Demian, Aaqil el-Imam, Wajdi el-Tamer, Kamaal al-Burki , 
Naasiruddeen al-Hassan, Rushdi el-Tabatabai, Shaahir el-
Ishak

Muktas
Celani Jiyane , Nhlanhla Ziqubu, Thubelihle  Mwelase, 
Bonginkosi  Makhulukhulu, Sandile  Lwandle, Sikhanyile 
Kheswa, Lungile Mntambo
, Anele  Masuku, Simphiwe Gedeza, Silibele  Mpangele

Monstros
Ragash Bugdurash Burzob Morn Bagrak Shufharz Ghob 
Lambug Ghorza Gonk Grazob Shufharz Lagakh Murbol Grat 
Shagar Glasha Bashuk Bolar Mor

Locais
Santuário de Dedicação, Santuário de Devaneios, Panteão de 
Segredos, Templo dos Justos, Sinagoga de Razão, Pináculo dos
Desesperados, A Costa Branca, Charodaris, Labirinto da 
Sombra, Câmaras de Morcegos, Câmara do Rei Traído, Túneis 
do Lobo Negro, Templo dos Profanadores, Túneis da 
Alucinação, A Floresta Turbulenta, o Jardim dos Tigres, A 
Floresta das Duas Luas, o Deserto do Deus Andarilho.
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DIÁRIO DE SESSÃO
Depois que a druida cactari Yukka, o ranger elfo do deserto 
Arabi, a guerreira inebari Ígnea e o fiel companheiro de Yukka,
o besouro Mangangá venceram Lilitriz com as armaduras 
mágicas dos insectaris, eles partiram da Chaga Negra dos 
Nabaris, depois de  se despedir da Árvore do Pesadelo, o 
Horror com o qual Arabi fizera um pacto de alma.

Yukka se transformou em um Pteordárgar e, com Arabi e 
Ígnea em suas costas e Mangangá acompanhando, e partiu do 
Zigurate Insectari para atravessar a Chaga Negra dos Nabari.

Entretanto, ao voar por entre as Nuvens do Nada-Névoa da 
imensa Chaga, eles foram atacados por um monstro imenso, 
uma coisa com a forma de um tamanduá gigantesco, com 
tentáculos e olhos por todo o corpo, e enormes bocas se 
abrindo em suas mãos imensas. 

O Horror de Chaga tentou pegá-los em suas mãos, mas Arabi, 
usando dos poderes de sua armadura mágica insectari de 
forma besouróide, conseguiu abrir um buraco no pescoço do 
monstro. Imediatamente, Horrores Nibirus, esferas aladas 
com bocas cheias de dentes, surgiram das montanhas de 
cadáveres da Chaga e atacaram a Coisa-Tamanduá, devorando-
a. Por pouco, e graças a Yukka, eles conseguem fugir dos 
Nibirus e escapar da Chaga Negra.

Com seus companheiros de aventura em suas costas, Yukka 
seguiu voando por mais de oito horas, ficando esgotada, 
atravessando o Vale das Rochas Vermelhas e o deserto dos 
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Escorpiões Gigantes e chegando ao Oásis das Raízes Sagradas, 
onde viram uma paisagem de pesadelo.

O Oásis das Raízes Sagradas estava destruído. A Legião Voraz 
conseguiu invadir o Oásis e cerca de oitenta guerreiros 
Vorazes, goblinóides, orcs e humanos transformados em feras 
peludas e com garras graças ao Sangue Sombrio do Marcado 
Gangaran, estão finalizando os sobreviventes, os Poucos 
Imegaris e Elfos do Deserto do Oásis que ainda lutam.

Arabi ativou a magia de sua armadura mágica insectari e 
ordenou para que ela se auto-destrua. Ele voou dentro da 
armadura em direção aos oitenta guerreiros, e, antes de 
atingir os Vorazes, ele saltou da armadura no último instante.

A armadura explodiu violentamente, matando grande parte 
dos vorazes, mas levando o braço esquerdo de Arabi.

Yukka correu até Arabi e conseguiu estancar o seu sangue e 
salvar o seu amigo. Ígnea e Manganá atacaram os demais 
Vorazes, e ajudaram ao meio-elfo Fahrir a vencer a batalha.

Depois da batalha, com Izunga curando os aventureiros, 
Fahrir disse que seu pai Abdul, irmão de Arabi, fora morto por 
Gangaran. Abdul se sacrificou para que ele, Fahrir, cravasse 
uma Adaga de Anti-Mágico Nurílion no olho esquerdo do 
Gangaran.

Gangaran, com o corpo sendo devorado pelo veneno anti-
mágico do nurílion, fugiu da batalha. Fharir acredita que ele 
fora para Alkadesh, pois a dragonesa Mofo Negro, líder da 
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Gangue do Mofo, possui o raro poder de curar o Veneno Anti-
Mágico do Nurílion. Com sede de vingança, Fharir disse que 
iria atrás do Marcado e se vingar da destruição do Oásis das 
Raízes Sagradas e principalmente pela morte de seu pai Abdul.

Yukka o acalmou e, junto com os Imegaris, resolveram 
planejar o que fariam. Arabi se recuperou nos dias seguintes, e
Yukka estudou a Espada do Besouro da Pestilência. A druida 
cactari descobriu que a espada tem uma ligação profunda com 
os insetos. 

A druida empunhou a espada mágica insectari que eles 
conseguiram no Zigurate Insectari na Chaga Negra. Ela sentiu 
a ligação mágica com os insetos ao redor usou de seus poderes 
para ampliar essa conexão.

Imediatamente, a espada passou a emitir uma energia 
esmeralda, e milhares de escaravelhos saíram do deserto e 
passaram a voar ao redor da druida. Até mesmo Manganá, 
com os olhos brilhando esmeralda, se aproximou dela, ficando 
completamente sob seu controle.

De posse desses novos conhecimentos, eles reuniram com 
mais seis guerreiros imegaris sobreviventes e seis elfos do 
deserto, liderados por Ígnea, a guerreira imegari, e partiram 
para Alkadesh, confrontar Gangaran.

Durante a viagem, Yukka usa a espada mágica para atrair e 
controlar um Louva-Deus Gigante, uma Borboleta Gigante e 
uma Mariposa Gigante.
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Chegando em Alkadesh, eles encontraram, na entrada da 
cidade, mais de duzentos Legionários Imperiais mortos e 
destroçados. Ao se aproximar dos gigantescos Portais 
Prateados, que estavam fechados. Do alto das Muralhas dos 
Elefantes, o Capitão Virguluz, que disse que a cidade estava 
fechada para estrangeiros, pois, todas as noites, um monstro 
estava atacando e tentando entrar em Alkadesh.

Yukka e Arabi tentaram argumentar com Virguluz, mas ele 
não aceitou abrir as portas em hipótese alguma. Porém Arabi 
mostra o Cofre de Marcas, que contém a Marca do Sangue de 
Lilitriz.

O Capitão Virguluz, com ganância nos olhos, desceu das 
muralhas e, acompanhado de três gigantes voldas Legionários 
Imperiais, Hugin, Zezin e Luizin, partiram para arrancar o 
Cofre de Marcas à força, das mãos de Arabi.

Eles voltaram a discutir e, apesar de Fharir quase ter causado 
uma tragédia, Yukka conveceu Virguluz, depois de revelar 
tudo que ela sabia sobre Gangaran. Virguluz deixou eles 
entrarem e disse que levaria todas essas informações para o 
Lorde Trunner e a Alta Reverenda Katsaya, as maiores 
autoridades da cidade.

Ele também disse que a população da cidade está em 
quarentena, pois a magia que protege a cidade dos ataques de 
Gangaran depende das ruas de Alkadesh estejam vazias. Ele 
demonstrou, mostrando a redoma de energia mágica que 
cobre a cidade a partir das imensas Muralhas dos Elefantes.
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Dentro de Alkadesh, Arabi pediu para Fharir os levarem até a 
Mofo Negro, a líder da Gangue do Mofo, para falar sobre 
Gangaran. Eles desceram até os esgotos da cidade, e depois de 
vagar por seus túneis labirínticos, eles chegaram em uma 
enorme câmara onde foram cercados por quatro assassinos da 
Gangue do Mofo, kadeshianos armados de cimitarras e com 
roupas negras cobrindo todo o rosto e deixando apenas os 
olhos de fora.

Liderando os assassinos, estava um muskin espadachim, um 
membro do povo-rato de Kadur. Esse era Sijur, também 
conhecido como o Dom Ratão, o braço direito de Mofo Negro.

Eles discutiram com Sijur e quase partiram para a violência, 
mas finalmente conseguem convencê-lo aos levarem para uma 
audiência com a Mofo Negro. Sijur, que demonstra ser o 
amante de Mofo Negro, os acompanhou até ao imenso salão 
de tesouro da Mofo Negro.

Eles encontraram a dragonesa Mofo Negro, que, por causa de 
um acordo com o Dragão Vortérius da Igreja Vindita se 
mantém na forma de uma menina de doze anos, de cabelos 
negros e lisos, pele branca como ossos e olhos mortos como os
de um peixe, conversou com os nossos heróis, e acabou 
convencida do perigo que estava correndo.

Yukka criou um plano, onde Mofo Negro serviria de isca para 
Gangaran, mas que dependeria de abrir a cidade para que o 
Marcado pudesse ser emboscado. Depois de convencerem o 
Capitão Virguluz, eles abriram os Portais Prateados momentos
antes de Gangaran atacar de noite.
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Entretanto, para a surpresa de todos, Fharir desaparecera! 
Eles sabiam que Fharir partiu atrás de Gangaran para se 
vingar da morte de seu pai.

Pouco tempo depois, uma tempestade de areia entrou na 
cidade, e dentro dela estava Gangaran. O Marcado carregava o 
corpo de Fharir em um de seus quatro braços!

Ele joga Fharir no chão e pousa em frente a Mofo Negro. Perto
do Marcado, Arabi se escondia, usando seus poderes de 
camuflagem, se escondeu próximo à Gangaran.

Entretanto, Gangaran ofereceu uma escolha para Mofo Negro. 
Ele disse que, se ela o curasse do Veneno Anti-Mágico do 
Nurílion, ele pouparia a vida da dragonesa e a cidade de 
Alkadesh. Ela aceitou e o curou, tocando em sua face 
consumida pelo nurílion.

Imediatamente, Gangaran decapitou Mofo Negro. Apesar de 
horrorizados com o que ele fizera, Arabi salta e tira a Adaga de 
Nurílion da cintura de Gangaran, ao mesmo tempo que os três
insetos gigantes controlados por Yukka atacaram o Marcado.

Ele lutou ferozmente, destruindo os insetos gigantes para 
enfrentar em seguida os imegaris e os elfos do deserto. O 
Marcado promoveu uma carnificina, mas, em seguida é 
atacado pelos legionários imperais liderados pelo Capitão 
Virguluz.
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Depois dessas distrações, Fahrir, que estava fingindo que 
estava morto, levantou-se e atacou Gangaran, arrancando a 
Adaga de Nurílion dele. Gangaran acertou um raio de magia 
em Fharir, que escapou.

Yukka sacou a espada Besouro da Pestilência e Gangaran, 
tomado de ódio, partiu para cima da Yukka. Fharir saltou nas 
costas do Marcado e cravou a Adaga de Nurílion em sua nuca. 
Arabi sai de seu esconderijo e, com o Cofre de Marcas na mão, 
acabou debaixo de Gangaran, que havia caído após ser 
atravessado com a espada Besouro da Pestilência, empunhada 
por Yukka.

Mesmo com todo os ossos quebrados, Arabi consegiu tocar 
Gangaran com o Cofre de Marcas, arrancando a Marca do 
Lobo. Sem a Marca, Gangaran se transformou em cinzas.

A cidade de Alkadesh festejou a morte do Marcado e a Alta 
Reverenda Katsaya, em agradecimento, pede para que Mestre 
Petravis, o Anão Construtomante Imperial, construísse um 
braço metálico mágico para Arabi.

Nas semanas seguintes, Fahrir decide ficar em Alkadesh e 
assumir a liderança da Gangue do Mofo, enquanto Arabi e 
Yukka decidem se tornar Caçadores de Marcados e manter as 
duas marcas, a Marca do Sangue e da Marca do Lobo, para 
sempre presas no cofre de Marcas.

E aqui termina a campanha Legião Voraz, feita no cenário 
LEGIÃO: A ERA DA DESOLAÇÃO!
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Um grande abraço e vamos jogar RPG porque RPG é 
DOIDIMAIS!

Newton Nitro ( prof.newtonrocha@gmail.com )
08-04-20
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APÊNDICE - OS ORÁCULOS DO 2D6SOLO

Esses foram alguns dos oráculos usados durante a Campanha: 
A Legião Voraz.

Você pode baixar o Sistema 2d6Solo (que vem com o sistema 
minimalista de RPG, o Pocket 2d6World) no site 
NITRODUNGEON ( newtonrocha.wordpress.com ).

Um grande abraço e vamos jogar RPG!Um grande abraço e 
vamos jogar RPG porque RPG é DOIDIMAIS!

Newton Nitro ( prof.newtonrocha@gmail.com )
08-04-20
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TABELA 1 - ORÁCULO DO DESTINO
Quando você quiser saber algo sobre a Ficção do Jogo faça 
uma pergunta de resposta Sim e Não e role 1d6. Todas as 
vezes que você rolar um 6 ou um 1, você pode escolher rolar 
um Evento Inesperado na tabela das Intervenções Inesperadas
ou nos Eventos Inesperados.

Role 1d6 e consulte a lista abaixo:

1 - Não, e algo Aumenta ou Reforça a Resposta. Role 
novamente, se você tirar um número Par (2,4,6), um Evento 
Inesperado aconteceu. Consulte o Oráculo dos Eventos 
Inesperados.
2 - Não.
3 - Não, mas algo Diminui ou Enfraquece a Resposta.
4 - Sim, mas algo Diminui ou Enfraquece a Resposta.
5 - Sim.
6 - Sim, e algo Aumenta ou Reforça a Resposta. Role 
novamente, se você tirar um número Par (2,4,6), um Evento 
Inesperado aconteceu. Consulte o Oráculo dos Eventos 
Inesperados.

REGRA ESPECIAL: ROLANDO COM VANTAGEM OU 
DESVANTAGEM
Você pode Rolar com VANTAGEM quando o Contexto da Cena
indicar uma maior Probabilidade de SIM ou Rolar com 
DESVANTAGEM quando o Contexto da Cena indicar uma 
maior Probabilidade de NÃO!

Se você for fazer uma pergunta para o Oráculo do Destino que 
tem mais probabilidade de SIM, você ROLARÁ COM 
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VANTAGEM ou seja, role 2 Dados de 6 faces e descarte o 
MENOR resultado.

Se você for fazer uma pergunta para o Oráculo do Destino que 
tem mais probabilidade de NÃO, você ROLARÁ COM 
DESVANTAGEM ou seja, role 2 Dados de 6 faces e descarte o 
MAIOR resultado.

Exemplo:
Se é mais provável você começar a aventura em uma Taverna, 
faça a pergunta e role 2d6, descartando o menor resultado. A 
chance de sair um SIM (valores de 4 à 6) será maior.
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TABELA 2 - ORÁCULO DO DESTINO SIMPLIFICADO
Essa é uma versão mais simples do Oráculo do Destino. 

Quando você quiser saber algo sobre a Ficção do Jogo faça 
uma pergunta de resposta Sim e Não e role 1d6. 

Essa tabela não tem Eventos Inesperados, assim fica ao seu 
critério o momento de rolar um Evento Inesperado para seu 
jogo.

Role 1d6 e consulte a lista abaixo:

1 - Não, e algo Aumenta ou Reforça a Resposta.
2 - Não.
3 - Não, mas algo Diminui ou Enfraquece a Resposta.
4 - Sim, mas algo Diminui ou Enfraquece a Resposta.
5 - Sim.
6 - Sim, e algo Aumenta ou Reforça a Resposta. 

REGRA ESPECIAL: ROLANDO COM VANTAGEM OU 
DESVANTAGEM

Você pode Rolar com VANTAGEM quando o Contexto da Cena
indicar uma maior Probabilidade de SIM ou Rolar com 
DESVANTAGEM quando o Contexto da Cena indicar uma 
maior Probabilidade de NÃO!

Se você for fazer uma pergunta para o Oráculo do Destino que 
tem mais probabilidade de SIM, você ROLARÁ COM 
VANTAGEM, ou seja, role 2 Dados de 6 faces e descarte o 
MENOR resultado.
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Se você for fazer uma pergunta para o Oráculo do Destino que 
tem mais probabilidade de NÃO, você ROLARÁ COM 
DESVANTAGEM ou seja, role 2 Dados de 6 faces e descarte o 
MAIOR resultado.

Exemplo:
Se é mais provável você começar a aventura em uma Taverna, 
faça a pergunta e role 2d6, descartando o menor resultado. A 
chance de sair um SIM (valores de 4 à 6) será maior.

TABELA 3 - ORÁCULO DAS DUAS OPÇÕES
Quando você quiser decidir entre duas Opções, faça uma 
pergunta com uma Primeira Opção e uma Segunda Opção.

Role 1d6 e consulte a resposta na lista abaixo:

1 - Não para a Primeira Opção e Sim para a Segunda Opção, 
mas algo Aumenta ou Fortalece a Segunda Opção.
2 - Não para a Primeira Opção e Sim para a Segunda Opção.
3 - Não para a Primeira Opção e Sim para a Segunda Opção, 
mas algo Diminui ou Enfraquece a Segunda Opção.
4 - Sim para a Primeira Opção e Não para a Segunda Opção, 
mas algo Diminui ou Enfraquece a Primeira Opção.
5 - Sim para a Primeira Opção e Não para a Segunda Opção.
6 - Sim para a Primeira Opção e Não para a Segunda Opção, 
mas algo Aumenta ou Fortalece a Primeira Opção.

REGRA ESPECIAL: ROLANDO COM VANTAGEM OU 
DESVANTAGEM
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Se você for fazer uma pergunta para o Oráculo das Duas 
Opções que tem mais probabilidade de NÃO, você ROLARÁ 
COM DESVANTAGEM ou seja, role 2 Dados de 6 faces e 
descarte o MAIOR resultado.

Se você for fazer uma pergunta para o Oráculo das Duas 
Opções que tem mais probabilidade de SIM, você ROLARÁ 
COM VANTAGEM ou seja, role 2 Dados de 6 faces e descarte o
MENOR resultado. 
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TABELA 4 - ORÁCULO DOS EVENTOS INESPERADOS
Quando você quiser introduzir Eventos Inesperados na Ficção 
do Jogo, ou quando você rolar 1 ou 6 no Oráculo do Destino e 
rolar novamente um número par e estiver de acordo com a 
Lógica da Ficção do Jogo, utilize a tabela abaixo:

Role 2d6 Dezena-Unidade:

11 - Foi tudo Mentira, a Verdade será revelada agora.
12 - O Protagonista está atrasado e algo horrível acontece por 
causa disso.
13 - Um novo Coadjuvante Antagonista ou alguma Facção que 
pode Atrapalhar o Protagonista aparece.
14 - Um Segredo Sombrio é revelado.
15 - O Verdadeiro Coadjuvante Antagonista é revelado.
16 - Um Coadjuvante muda dramaticamente de opinião, 
motivações, alianças, para melhor ou para pior para o ponto de
vista de Protagonista.
21 - Uma Armadilha é ativada e muda tudo.
22 - O Antagonista ganha novos Aliados.
23 - Um Evento Dramático acontece e dá início à uma nova 
Cena, com um novo Problema e um novo Conflito.
24 - Uma suposição do Protagonista é revelada ser falsa.
25 - Uma Nova Ameaça aparece.
26 - Um Evento Impessoal e Dramático acontece, seja um 
Acidente, ou algum perigo envolvendo o local, terreno ou 
causado pelas forças da natureza.
31 - As ações do Protagonista beneficiam um Coadjuvante 
Antagonista.
32 - Alguém ou Alguma Coisa desaparece.
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33 - Um novo Objeto ou Obstáculo surge e se torna 
importante.
34 - A Cena se resolve de maneira muito negativa para o 
Protagonista.
35 - Um Coadjuvante Antagonista mais poderoso é revelado.
36 - Duas Situações, Ameaças, Grupos, Antagonistas, ou 
outras Entidades aparentemente não relacionados se revelam 
que estão conectados.
41 - Três Situações, Ameaças, Grupos, Antagonistas, ou outras
Entidades aparentemente não relacionados se revelam que 
estão conectados.
42 - A Cena leva o Protagonista para um novo local, cenário, 
situação, ambiente
43 - O Protagonista e um Coadjuvante Antagonista 
compartilha um objetivo em comum.
44 - Poderes ou Habilidades inesperadas são reveladas no 
Protagonista ou em seus aliados.
45 - Uma conexão, relacionamento, vínculo, ligação se forma 
entre o Protagonista e um Coadjuvante.
46 - Uma Verdadeira Identidade é revelada.
51 - Poderes ou Habilidades inesperadas são reveladas no 
Antagonista ou em seus aliados.
52 - Um novo Coadjuvante Aliado ou alguma Facção que pode 
Ajudar o Protagonista aparece.
53 - O Protagonista foi traído por um Coadjuvante Aliado.
54 - Um Evento Distante e Importante acontece e é 
mencionado, alterando os rumos da Ficção do Jogo.
55 - A Cena se resolve de maneira Ambígua, em um Empate, 
para o Protagonista e o Antagonista.
56 - A maior Catástrofe possível acontece para o Protagonista. 
61 - O Melhor Evento possível acontece para o Protagonista.
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62 - Um Item Importante é revelado e usado pelo Antagonista 
prejudica o Protagonista.
63 - Um Item Importante é revelado e usado pelo Protagonista
prejudica o Antagonista.
64 - Antagonista e Protagonista sofrem com uma 
consequência negativa de um Evento fora de seu controle.
65 - Um Coadjuvante Poderoso aparece e ataca o Antagonista e
o Protagonista ao mesmo tempo.
66 - Role duas vezes e incorpore os dois resultados na Ficção 
do Jogo.
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TABELA 5 - ORÁCULO DOS SUCESSOS E DAS FALHAS
Descreva o que o Protagonista ou Coadjuvante quer fazer.

Role 2d6 e consulte a resposta na lista abaixo:

12 - Sucesso Crítico! 
O Protagonista ou Coadjuvante consegue fazer o que queria e 
muito mais!

10,11 - Sucesso Total! 
O Protagonista ou Coadjuvante consegue fazer o que queria!

7,8,9 - Sucesso Parcial! 
O Protagonista ou Coadjuvante consegue fazer o que queria 
porém com um Custo! Role uma vez na tabela das 
Consequências Negativas!

3,4,5,6 - Falha!
O Protagonista ou Coadjuvante não consegue fazer o que 
queria! Role duas vezes na tabela das Consequências 
Negativas!

2 - Falha Crítica!
O Protagonista ou Coadjuvante não consegue fazer o que 
queria e algo catastrófico acontece! Role três vezes na tabela 
das Consequências Negativas!
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TABELA 6 - ORÁCULO DAS CONSEQUÊNCIAS 
NEGATIVAS
Primeiro faça o teste na Tabela 5 - Oráculo dos Efeitos dos 
Sucessos e das Falhas, em seguida role na tabela abaixo para 
ver a Consequência Negativa.

Role 1d6 uma vez se você rolou um Sucesso Parcial.
Role 1d6 duas vezes se você rolou uma Falha.
Role 1d6 três vezes se você rolou uma Falha Crítica.

Consulte o resultado na tabela abaixo e incorpore na Ficção do
Jogo:

1 - A ação do Coadjuvante ou Protagonista causa um efeito 
negativo, destrutivo ou danoso, física ou emocionalmente, em 
um de seus amigos, companheiros ou aliados.

2 - Algo de valor é perdido, ou destruído, ou é tomado pelo 
inimigo do Coadjuvante ou Protagonista 

3 - Uma nova ameaça, um novo obstáculo, um novo perigo ou 
inimigo do Coadjuvante ou Protagonista é revelado.

4 - O Coadjuvante ou Protagonista coloca um amigo, 
companheiro ou aliado, ou a si mesmo em perigo ou em uma 
situação muito pior.

5 - O Coadjuvante ou Protagonista sofre um Acidente 
Inesperado, algo que não estava na Cena aparece para 
atrapalhar, ou um desastre impreviso o deixa incapacitado ou 
sem ação, até que ele resolva o seu problema.
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6 - O Coadjuvante ou Protagonista sofre a Pior Catástrofe 
possível para a sua situação. O Coadjuvante ou Protagonista 
fica incapacitado, ferido gravemente, traumatizado, preso, 
imobilizado, ou completamente à mercê de seu Antagonista na
cena, com seus pertences destruídos, infectado, doente, 
acusado injustamente, ou algo semelhante.

Use os Oráculos do 2d6Solo como base para seus Oráculos 
Customizados para suas aventuras afim de introduzir novos 
elementos e deixar a sua experiência de RPG Solo, Cooperativo
ou Guiado mais imprevisível e divertida!

Escrito por Newton Nitro,  Belo Horizonte, 21 de Fevereiro de 
2020.prof.newtonrocha@gmail.com

NEWTON NITRO SITES
 NITROBLOG YOUTUBE - Resenhas,Dicas de RPG e Dicas ►

para Escritores:: https://www.youtube.com/user/newtonrocha
 NITRODUNGEON: Dicas de RPG, Aventuras, e Sistemas de ►

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

Contos e Livros para Download, Leitura Crítica
https://tionitroblog.wordpress.com/

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

 NEWTON NITRO TWITTER: Dicas de RPG e Dicas para ►
Escritores https://twitter.com/tionitro

 NITROCAST: Dicas de RPG e Dicas para Escritores: https://►
nitrocastpodcast.wordpress.com/
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