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INSTRUÇOES 
Conan e a Rainha da Enseada Negra é a mais recente de uma série de 

aventuras-solo GURPS. O personagem com que se jogará será transportado para 
a magnífica Era Hiboriana, uma época de espadas reluzentes, monstros terríveis, 
e tesouros inimagináveis. Você pode jogar com o lendário Conan, o maior herói 
de seu tempo, ou com um personagem de sua livre escolha. 

Você não precisa de um GM para a aventura — este livro cuida dessa tarefa. 
Ao percorrer pelo cenário do jogo, você será perguntado a tomar diferentes 
escolhas. Cada decisão o levará a um determinado parágrafo numerado, que por 
sua vez dará novas informações e instruções. O objetivo do jogo é o mesmo que 
em um RPG com vários jogadores — conquistar riqueza e glória, e permanecer 
vivo para aproveitá-las! 

Iniciando 
Você precisará de um lápis ou caneta, folhas de rascunho e três dados de seis 

lados. Também precisará de folhas com hexágonos, e peões ou miniaturas para 
fazer os combates. Para esta finalidade, é altamente recomendado o GURPS Battle 
Maps e o GURPS Heróis de Papel. E o mais importante, você deve estar 
familiarizado com o GURPS Módulo Básico. 

Depois que você tiver essas coisas à mão, é hora de criar um personagem. A ficha 
do Conan é fornecida na p. 30. Se preferir jogar com um personagem seu, ou criar 
um novo, vá em frente. Siga os passos abaixo. 

Criação do Personagem 
A Rainha da Enseada Negra é uma Aventura desafiadora, elaborada para 

o mítico Conan. Obviamente, um personagem básico de 100 pontos iniciais ficaria 
abaixo desse patamar. Por isso, recomendamos que você crie seu personagem 
com um número inicial de 300 pontos. Contudo, você deve se ater aos limites do 
GURPS, de até -40 pontos em desvantagens e -5 em peculiaridades. 

Possíveis personagens incluiriam um marinheiro costeiro de Zingara, Argos 
ou Coríntia; um bárbaro mercenário; um lanceiro dos Reinos Negros; um 
soldado civilizado; ou um pirata, provavelmente membro da Irmandade 
Vermelha. Para navegar com Belit, seu personagem deve atender certos requisitos: 

Perícias: As seguintes perícias com os níveis indicados. É claro, você pode 
possuí-las em níveis superiores: Marinhagem-11, Arco-12 e Liderança-11. 

Desvantagens: Apenas uma é requerida: Senso do Dever (a Belit) durante todo 
jogo. Esta é uma desvantagem de -5 pontos. 

Equipamento: Enquanto você é razoavelmente rico, marinheiros não 
costumam se sobrecarregar com nada além do que saqueiam eventualmente. 
Portanto, você pode se equipar com uma arma de combate corpo-a-corpo de sua 
escolha (boa qualidade), e uma armadura tão pesada quanto uma cota de malha. O 
Tigresa também tem um grande estoque de facas, lanças, arcos, flechas, cordas 
e moringas. Desses itens, você pode ter tantos quanto puder carregar, e pode 
reabastecer seu suprimento à vontade enquanto estiver dentro do barco. 

Como Jogar 
O livro é dividido em parágrafos numerados. Não os leia em ordem. Leia a 

introdução, então vá para o parágrafo número um. A partir daí, o texto o instruirá. 
Muitos parágrafos envolvem diferentes escolhas — geralmente duas, às vezes 

várias. A maioria das escolhas será livre. Algumas são determinadas por testes 
rápidos, pelo resultado de um combate, ou até um lanço aleatório poderia indicar 

Instruções — 2 — 

"Rainha da Enseada Negra"
Esta aventura é baseada na história 

"Rainha da Enseada Negra," de Robert E. 
Howard, encontrada no livro Conan da Cim-

méria, da Ace Books. 

Sobre Robert E. Howard 
Robert Ervin Howard nasceu em 

Peaster, Texas, em 1906, e morreu em 
Cross Plains, Texas, 30 anos depois. 
Completou o ensino médio e fez alguns 
cursos esparsos de nível superior no ramo 
dos negócios; no restante ele foi educado 
por conta de sua leitura onívora. 

Desde o final da adolescência, ele se 
sustentava principalmente como escritor 
freelancer. Em sua curta vida, escreveu 
contos para quase todos os gêneros de 
revistas pulp: horror, policial, esportes,
faroeste e aventura. Seu maior 
sucesso foi para a Weird Tales, os contos 
que narravam as aventuras Hiborianas de 
Conan da Ciméria. Criou ainda outros 
dois heróis consagrados, Kull de Atlantis, e 
o aventureiro puritano Solomon Kane. 

Mais de 50 anos após sua morte, seus 
contos não apenas permanecem no prelo, 
como são continuados e elaborados por 
uma nova geração de escritores. 
Adaptações de seu trabalho aparecem 
em romances, quadrinhos e filmes. 

Sobre o Autor 
Robert Traynor é um fanático antigo 

por jogos e hóquei, que se disfarça 
durante o dia como correspondente 
bancário. Ele pode ser encontrado à 
espreita de clubes de striptease e campos 
de hóquei, lendo livros, ou analisando 
planilhas, conforme determinar a situação. 
Tendo residido muito tempo em 
Massachusetts, hoje vive em Springfield 
com sua mulher, gatos, e vários dados. 

Seus outros campos de interesse 
incluem história medieval, Barroco, 
música folk, política, e baseball de 
tabuleiro. Já ansioso para as filmagens de  
Cidadão Traynor, ele está tentando 
decidir se suas últimas palavras serão
"3d6" ou "Vida longa aos Dragões de 
Warwik!" Este é seu primeiro livro para a
Steve Jackson Games. 



o parágrafo. Em vários momentos do jogo, será pedido que você copie certas 
Palavras-Chave. Se você receber uma Palavra-Chave, ela poderá fornecer 
instruções especiais durante o jogo. Não hesite em seguir essas instruções. 
Palavras-Chave são válidas por toda a Aventura, a menos que você seja 
especificamente informado para desconsiderá-las. 

Tempo na Aventura 

Durante o transcorrer da aventura, será importante saber o Tempo Atual. 
Para esse fim, o tempo é dividido em quatro turnos — Manhã, Tarde, Crepúsculo 
e Noite. A aventura começa de Tarde. 

Companhias 

Durante a maior parte da aventura, você terá várias companhias. Elas 
geralmente estarão sob seu comando e lutarão ao seu lado. A aventura 
mencionará exceções. Anote todas as baixas. O Tigresa tem uma tripulação de 80 
membros, mas as menores perdas já contam. Muito embora se tenha muitos 
marinheiros à sua disposição, é melhor não pensar neles como se fossem bucha de 
canhão. Para ajudar a controlar o efetivo, uma folha de registro é fornecida na p.32. 

Sob determinadas circunstâncias, você pode escolher livremente seus 
companheiros. Há algumas restrições: você não pode ter Belit ou N'Yaga como 
companhia a menos que seja especificamente mencionado, e você deve ter no mínimo 
um subchefe — se possível — com o grupo. 

Cura 

Em certos momentos no jogo, você pode parar para se curar. N'Yaga é o 
único integrante do bando com a perícia Medicina (seu NH é 14). Se ele estiver 
ausente ou morto, você terá que se contentar com simples bandagens! Se tiver a 
perícia, você pode executar Primeiros Socorros em si mesmo ou em seus 
companheiros. Mais informações sobre Primeiros Socorros e Cura podem ser 
encontradas nas pp. B127-128. 

Inimigos 

Na maior parte, seus adversários em combate serão agressivos e não-humanos. 
Os inimigos atacarão sempre que descobertos, deslocando-se na máxima velocidade 
possível e lutando até a morte. Exceções serão citadas no texto. 

Nível de Moral 

A Aventura envolve uma tripulação um tanto supersticiosa — aliás, qual 
tripulação de marinheiros no mundo não é supersticiosa — navegando numa área 
que acreditam ser assombrada. Muitos incidentes podem ocorrer que irão abalá-
los. Ao longo da aventura, será pedido para que se modifique o Nível de Moral 

do grupo. Anote o número; é uma contagem cumulativa. O texto pode dar instruções 
especiais de acordo com o Nível de Moral. Siga à risca essas instruções. No início do 
jogo, o Nível de Moral é 0. Se, por qualquer razão, você deixar um grupo da 
tripulação separado, este terá um nível igual ao principal. Algumas mudanças 
nesse nível serão aplicadas a toda tripulação quando os grupos se reencontrarem 
— os recém-chegados com certeza contariam histórias de suas aventuras! 

Jogando com NH Pré-definido 

Muitas vezes, será pedido que o personagem jogue contra perícias que não 
possui. Se desejar (ou precisar!) fazer esses testes, use os níveis pré-definidos 
listados na cartilha avulsa Personagens Instantâneos. Na maioria dos casos, o 
nível pré-definido já estará descrito no texto. 

Jogando com um Grupo 
Uma vez que você tenha jogado a 

aventura, poderia ser de seu intento jogar 
com um grupo ou vários jogadores. Eles 
podem assumir o papel de vários 
personagens, ou criar um grupo 
totalmente novo para o Tigresa. Você 
também poderia querer jogar a Aventura 
com os inimigos. Ou usar o enredo do jogo 
para uma aventura dirigida por um mestre! 

Obviamente, se você for o GM, poderá 
alterar algumas coisas segundo sua 
vontade. Se você achar os inimigos muito 
fracos ou o tesouro muito grande, altere-os! 

— 3 — Instruções 

Sobre GURPS 

A Steve Jackson Games é plenamente 
comprometida em apoiar o Sistema 
GURPS. Nosso endereço é SJ Games,
Caixa-postal 18957, Austin, TX 78760. 
Mande por favor um envelope para 
reenvio (SASE) toda vez que escrever-
nos! Recursos agora disponíveis incluem: 

Roleplayer. Essa revista bimestral inclui 
novas regras alternativas, raças, monstros, 
informações, lançamentos, ideias de 
cenários e muito mais. Peça a seu lojista de 
RPG, ou contate-nos para informações 
sobre a assinatura. 

Novos suplementos e aventuras. 

Estamos sempre trabalhando em novos 
materiais, e ficaremos felizes em informar 
o que há disponível. Podemos enviar um 
catálogo atualizado mediante um SASE. 

Errata. Todo mundo comete erros -
inclusive nós -, mas fazemos o melhor para 
repará-los. Por isso correções são sempre 
bem-vindas na SJ Games; certifique-se de 
enviar um SASE com seu pedido. 

Q&A. Fazemos o melhor para 
responder qualquer questão sobre o jogo.

Opiniões de Jogadores. Valorizamos 
seus comentários. Levaremos em 
consideração não só em novos produtos, 
mas também em edições futuras deste livro!

Fórum. Para aqueles que possuem 
computador, a SJ Games opera um fórum 
para discussão de vários jogos, incluindo 
GURPS. Muitas discussões do fórum viram 
ideias para novos materiais de jogo. Acesse 
a seção de fórum do site sjgames.com! 

Referências 
Regras e estatísticas deste livro são 

especificamente para o GURPS Módulo 
Básico, Terceira edição. Qualquer página 
de referência que iniciar com B se refere 
ao GURPS Módulo Básico — ex: p. B102 
é a p. 102 do GURPS Módulo Básico, 3ª ed.



AVENTURA 
Introdução 

Maldito seja o dia que você entrou em Messantia! Durante sua 
estada no agitado porto Argosseano, você violou a lei. Maldito 
juiz — ordenou sua prisão por não querer entregar um protegido à 
“justiça!” Argosseana. Naquela hora, pular a bordo do mercante 
Argus pareceu uma boa ideia. Agora, vendo a infame galé de piratas 
do Tigresa subindo para o convés, você não tem tanta certeza. 

O Tigresa é o terror das costas de Zingara a Kush. É 
tripulado por hábeis lanceiros dos Reinos Negros, que 
obedecem inquestionavelmente as ordens de sua líder Belit. 

Você já ouviu as histórias, é claro; os marujos a conhecem como 
Rainha da Enseada Negra. Uns dizem que ela já foi uma escrava 
Shemita. Outros dizem que seus antepassados foram os reis de 
Asgalun. Todos concordam em duas coisas — sua bravura e sua 
beleza. “Deve ser uma mulher de fibra," você pensa, "para impor 
a disciplina a um bando de piratas." 

A tripulação se aproxima ao alcance do arco. Logo eles 
tomarão conta de todo Argus. Mas você não está disposto a ir 
para o Inferno sem levar uma dúzia de piratas junto! 
Sacando o arco, você visa o tombadilho do Tigresa procurando 
alvos. Então uma figura branca se destaca — a própria Belit! 
Bastaria uma flechada para matá-la. Você aponta, e seguindo um 
impulso inexplicável, você acerta o patife bem à direita dela. 

Os piratas também sacam seus arcos e começam a atirar. Não 
estão de brincadeira; o timoneiro do Argus cai na primeira salva, 
o capitão na segunda. Sem liderança, o bando entra em confusão. 
"Vamos rapazes!" você grita. "Esqueçam os remos, eles nos 
pegarão de qualquer jeito. Peguem suas armas e vamos dar 
uma lição nesses cães!" 

Incitados, os marujos mandam uma saraivada de flechas antes 
que a proa do Tigresa alcance o mercante. Os arpéus voam, 
mordendo a amurada do barco, e os piratas se lançam para o 
outro lado. Vira carnificina; os piratas superam os marujos em 
cinco para um, e ainda são melhores guerreiros. 

Entretanto, não é de seu feitio morrer como um carneiro! 
Tomando a iniciativa, você pula no meio da galé, sendo 
imediatamente cercado pelo inimigo. Não é problema. Estão 
sem armadura e são presa fácil para sua espada; sabres e 
lanças não são páreo contra ela. Livrando-se do cerco, você 
abre caminho até o maestro. Dez piratas são mortos nesse 
trajeto, e outros caem feridos. Um alto subchefe dá ordens, e os 
piratas que o pressionam se afastam, preparados para 
arremessar suas lanças. Retesando seus ombros musculosos, 
você se prepara para se atirar no meio deles e morrer como um 
guerreiro. 

"Espera!" Um grito agudo se sobrepõe à batalha. Os 
lanceiros ficam congelados em seus lugares. Belit salta à frente, 
pousando com suavidade. O tempo parece parar — ela é uma 
deusa! Ágil e ainda voluptuosa, longos e lisos cabelos negros 
esvoaçantes, olhos brilhantes como pérolas negras, essa é a 
mulher mais apaixonante que você já viu. 

Andando como um felino selvagem — o barco tem um nome 
apropriado, você admite — ela corajosamente se move até você, 
sem se importar com sua espada. "Quem é você?" ela exige. "Já 
naveguei os mares de Shuntal à Pictlândia, e nunca vi um homem 
como você." 

Você confessa seu nome, atento para qualquer movimento 
repentino. Ela está desarmada, exceto por uma adaga. Ainda 
que seu nome seja uma lenda para milhares de tribos, e que 
tenha fama de perigosa, você começa a intuir que não há nada 
a temer. Não dessa mulher. Não agora. 

"E meu nome, estrangeiro, é Belit!" ela diz, com a 
entonação de uma rainha em sua coroação. "Olhe para mim, 
estrangeiro! Eu sou a Rainha da Enseada Negra, forjada no 
fogo e no sangue! Nenhum homem jamais foi digno de mim! 
Junte-se a nós, ousado. Vamos desbravar esses mares até que o 
mundo acabe!" 

Espantado, você olha em volta. Juntar-se a esses piratas, se há 
pouco ele havia matado seus camaradas? Entretanto, olhando 
para eles mais detidamente, não via sinal de raiva ou inveja. Você 
percebe que o império de Belit sobre esses lobos do mar é tão 
absoluto, que para eles ela é mais do que uma mulher; suas ordens 
são acatadas sem contestação. Você olha para o Argus, à deriva, 
cheio de corpos empilhados. Então olha para o oceano, e pensa na 
glória, nas riquezas, e nas aventuras que estão lhe esperando. E 
acima de tudo, para se conquistar ao lado dessa mulher fabulosa... 

"Vou navegar com você," você rosna, limpando os respingos 
de sangue de sua lâmina. 

Ela caminha até parar bem à sua frente, e você, como que 
magnetizado por seu poder, se curva diante de seus pés. Uma 
ovação ressoa no convés. Agora você serve a uma rainha! 

 

Os ventos são bons. O Tigresa singra tranquilo pelas 
ondas. Desde que haja ouro para pilhar, e batalhas para 
lutar, que importa para onde o barco navega? Guiados pelo 
conhecimento marítimo de uma verdadeira rainha do mar, 
vocês invadem as costas dos Reinos Negros ao sul. A 
tripulação, no entanto, foi bastante reduzida devido aos últimos 
ataques. 

Vire para o parágrafo 1, e comece sua aventura. 

A Rainha da Enseada Negra — 4 



 Ainda é cedo da manhã quando o Tigresa ancora. Nas 
proximidades desemboca um rio largo e vagaroso. 
"Estranho," você pensa, "um rio tão grande geralmente 

tem um assentamento em volta, mas aqui não há sinal nenhum 
de um povoado. Apenas se vê praias desertas e uma floresta 
mais adentro." 

Belit aponta para as águas lentas e turvas. "Este é o rio 
Zarkheba. Uma vez estive perseguindo uma embarcação 
Estigiana ao longo desta costa e ela escapou por esta foz. Aqui 
ancorei, e esperei. Alguns dias depois o barco voltou pelo rio. 
Quando o assaltamos ele estava vazio. Os deques estavam 
manchados de sangue, como se uma grande batalha fora 
travada. Achamos um sobrevivente, mas ele estava delirando 
alguma coisa sobre demônios com asas, e morreu um dia 
depois." Ela riu. "O que será que devastou a tripulação? A carga 
estava intacta, e nenhum dos meus seguidores precisou morrer 
para roubá-la! Mas isso me fez pensar . . . para onde será que 
esse rio leva?" 

Ela instigou sua curiosidade. "E?" você questiona. 
"Ouvi histórias que os marujos contam. Alguns, apesar do perigo 

e das lendas, chegaram a avançar um pouco pelo rio. Ao longe, 
viram torres e muralhas. Ou deve ser uma grande ruína, ou uma 
bela cidade no final daquele rio. Mas não temos medo de nada — 
então vamos lá descobrir, e talvez saquear toda uma cidade!?" 

Se você concorda, vá p/ 148. 
Se você achar arriscado, vá p/ 75. 

 Os golpes que você desfere em seu companheiro 
ensandecido derrubariam muitos homens fortes, mas em 

sua fúria ele nem parece senti-los. Então sua espada se aloja no 
flanco de N'Gora e você perde a empunhadura. Num piscar de 
olhos, o louco está em cima de você, afundando os dentes em 
sua garganta. Apesar de se esforçar, você não pode escapar. 

Sua aventura termina aqui. 
 Procurando numa antecâmara, você fica surpreso em 
encontrar grande quantia de vidros quebrados, tubos de 

cobre misturados, e cacos de jarras de porcelana. Cofiando o 
queixo, você pondera... Aha! Esse deve ter sido o laboratório 
de um alquimista ou feiticeiro. Quem sabe que tesouros 
poderiam estar ali? Tateando com cuidado, você encontra 
dentro de um jarro de arenito um frasco de cristal finamente 
lapidado. Está trincado, mas intacto; dentro há um fluido 
violeta. Você entende mais de briga do que de alquimia, com 
certeza. Mas N'Yaga sabe muito do conhecimento antigo . . . 
Depois de encontrar o xamã, você espera impacientemente 
enquanto ele cheira e prova o líquido. O rosto dele se ilumina 
com uma expressão de êxtase. "Sabe o que é isso?" ele pede. 

"Se soubesse, paxá, não teria trazido até você," você 
responde. "Desembucha logo!" 

"É o Elixir da Vida," ele diz sem fôlego. "Homens à beira 
da morte podem tomá-lo para se salvar. As lendas dizem que 
não existe ferida que o Elixir não possa curar — ninguém 
descobriu como elaborá-lo desde que Acheron morreu.” 

Anote este achado em sua ficha. Beber o Elixir recupera 3d 
pontos de HT, e leva cinco minutos para fazer efeito. Se a pessoa 
estiver inconsciente, é necessário um teste de Medicina ou 
Primeiros Socorros/NT3 (pré-definido IQ-5) para forçar a 
ingestão. Só existe uma dose. Você recebe a Palavra-Chave 
VIOLETA. Você pode usar o Elixir a qualquer momento que 
não estiver ativamente em combate; se fizer isso, você perde a 
Palavra-Chave VIOLETA. 

Vá p/ 120. 

 A criatura está voando com velocidade 14 a uma altura de 30 
hexágonos. Se você mirar por um ou dois segundos 

antes de atirar, vá p/ 150. 

Se você mirar por três segundos, vá p/ 223. 

Se você atirar sem mirar, calcule seus modificadores 
conforme tabela da p. B201, então jogue para ver se acerta. A 
criatura se esquiva com resultado de 8 ou menos. 

Se você acertar, vá p/ 77. 
Se você errar, vá p/ 196. 

 Você adentra mais fundo na fétida floresta, mas ainda não há 
sinal de água. Se você continuar a procurar por água, vá ao 

parágrafo 170. 
Se quiser retornar à cidade, vá p/ 51 se tiver a Palavra-Chave 

ATRASADO, e vá p/ 197 se não tiver. 

 Se você tiver Noção do Perigo, jogue contra sua IQ. (Se não 
tiver Noção do Perigo, jogue contra IQ-4). Se passar no 

teste, vá p/ 79. Se falhar, vá p/ 152. 

 Você é posto no serviço de vigia — uma tarefa bastante 
monótona, mas necessária. De guarda na proa e lutando 

contra os incessantes mosquitos da floresta, você fica olhando para 
as águas do Zarkheba atento a qualquer coisa fora do comum. De 
repente, você sente os pelos da nunca eriçarem. 

Se você tiver Noção do Perigo, jogue contra sua IQ. Se você 
conseguir um sucesso decisivo, vá p/ 80; em qualquer outro 
resultado bem-sucedido, vá p/ 153. 

Se você não tiver Noção do Perigo, ou se você falhar em seu 
teste de IQ, vá p/ 226. 

 Se você examinar a torre, vá p/ 119. 
Se examinar pelas colunas, vá p/ 73. 

Se examinar a esplanada, vá p/ 146. 
Se você se recusa a devassar o templo, vá p/ 154. 
Você pode escolher cada opção apenas uma vez. Se você tiver 
exaurido todas as possibilidades, vá p/ 81. 

 Ignorando os lamentos dos marujos, você examina os corpos 
mais de perto. Você percebe que o deque está manchado em 

vários lugares com sangue negro — muito mais escuro do que o 
derramado dos piratas. Curioso, você olha para as pontas das lanças 
das vítimas. Duas delas estão partidas no mesmo sangue negro. Então 
ele pode ser ferido com ferro, você pensa. Isso deve bastar. 

Deixando os cinco atrás encarregados de lavar os deques e 
dar uma procurada na criatura, você corre de volta para Belit 
e conta-lhe as novas. "Aviso aos tripulantes! Esse animal pode 
matar, seja lá o que for. Pode ser uma criatura grande e 
inteligente, mas também pode ser morta! Vejam a prova!" Você 
joga as pontas manchadas de sangue a seus pés. Seu retinir 
ecoa em meio ao silêncio. "Então coragem, homens. Se ele vier 
de novo, vamos saudá-lo com nossas lâminasl!" 

Eleve em 1 ponto o Nível de Moral da tripulação. Anote que 
em qualquer encontro futuro com a Criatura Alada, ela terá 
sofrido 6 pontos de dano. Quando estiver pronto, vá p/ 120. 

Belit ordena à tripulação para aportar a embarcação, 
amarrando-a na parte preservada do cais. Vá p/ 20. 

 

O calor do dia bate nas costas dos tripulantes enquanto 
eles trabalham em meio às fundações do que antes 

parecia ter sido uma mansão. Seu humor está tão azedo quanto o 
suor que escorre em sua testa. Que diabos de aventura é esta? Você 
havia escolhido ser um guerreiro, e não um escravo! Atirando sua 
pá longe, você chama pelos outros. "Isso é uma perda de tempo," 
você diz. "Deve haver coisas melhores para se descobrir por 
aí. Vamos nessa." 

Vá p/ 120. 
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 está deserta. Isso é ruim? Assim é muito mais fácil de pilhar!" 
Ela se dirige aos lanceiros. "Movam-se já — vamos explorar!" 
Faça um teste de IQ. Se você passar, vá p/ 93. 

Se falhar, vá p/ 47. 

Suas piadas soam estranho. Sempre prontos a 
encontrar mau agouro nas coisas desconhecidas, os 
piratas lhe ignoram, olhando em silêncio para a 

sinistra aparição movendo-se pelo mato. Subtraia 1 ponto do 
Nível de Moral do grupo, e vá p/ 64. 

Um barulho alto no meio da relva alerta a coluna. 
Desembainhando sua espada, você espera para ver o 
que está causando o barulho. Aparece de repente uma 

grande hiena — os marujos se espantam com seu tamanho e 
aparência fora do comum. 

Faça um teste de IQ para cada membro do grupo, 
adicionando o Nível de Moral como modificador. Se falhar, o 
marujo fica abalado. Ele fica mentalmente aturdido por 1 turno 
para cada ponto de diferença da falha. Se for bem-sucedido, o 
marujo age normalmente. Vá p/ 86. 

 O chão se desfaz a seus pés assim que você tenta 
cruzá-lo — ele é feito de papel-machê! 

Faça um teste de DX; se você tiver a perícia Acrobacia em 
um nível maior do que sua DX, jogue com ela. Se você estiver 
segurando uma arma, você tem um redutor de -4 no teste. 
Você pode soltar sua arma para evitar essa penalidade; se 
você fizer isso, sua arma estará perdida por toda a aventura. 

Se você passar no teste, vá p/ 87. 
Se você falhar, vá p/ 160. 

Enquanto você olha da amurada, o homem engasga, 
engolindo água. A tripulação apressadamente joga 
cordas para ele, que começa a gritar. 

Horrivelmente, um fio de fumaça sai de sua boca enquanto ele 
uiva de angústia. Enfim, ele é tragado pela água. 

Alguns membros do grupo, reparando em sua imobilidade, 
começam a murmurar alguma coisa em sua própria língua. 

Agora você tem a Palavra-Chave CAUTELOSO. Subtraia 1 
ponto do Nível de Moral do grupo e elimine qualquer 
modificador de reação positivo que você poderia ter sobre a 
tripulação. Vá p/ 64. 

 Você respira fundo, mas os pedregulhos que caem tiram o 
ar de dentro de seus pulmões. Sua aventura termina aqui. 

Você e os lanceiros estão extenuados, os corpos das  
hienas se amontoam. Subitamente, o bater de 

enormes asas se faz ouvir. Dando meia volta, você vê o demônio 
alado investindo contra você! Vá p/ 236. 

 

Jogue um dado. 
Resultado de 1 ou 2, vá p/ 7. 
Resultado de 3 ou 4, vá p/ 134. 

Resultado de 5 ou 6, vá p/ 267. 

 A porta se abre e você ouve o som de porcelana se 
quebrando! Uma tênue névoa purpúrea se espalha de 

dentro do recesso! Faça um teste de DX. 
Se você passar, vá p/ 92. 
Se você falhar, vá p/ 165. 

20 Belit é a primeira a desembarcar. Seus olhos brilham 

ao examinar as ruínas. Você está logo atrás, seguido pelo restante da 
tripulação. 

O silêncio funesto da necrópole enfraquece o espírito de 
todos, exceto o de Belit, ao que parece. Você pega em sua arma 
para se acalmar. Belit percebe seu nervosismo, e cutuca-lhe o 
braço gentilmente. "Por que tão sério?" ela ri. "Esta região 

21Entre em combate. Use o Mapa de Combate B, p. 29. A 

ficha de N'Gora está na p. 32. Ponha vocês dois em 
qualquer lugar no mapa, afastados em seis hexágonos. 

N'Gora está louco — ele age conforme a desvantagem Fúria, 
p. B31. Durante o combate ele apresenta ST 20 e ignorará 
todos os danos não incapacitantes. Jogue com a DX básica 
dele para atacar, causando 2d de dano contusivo se acertar. Ele 
não se defenderá de nenhum ataque. Diferente de um 
personagem com Fúria, se sua HT ficar negativa, ele morre. 

Se você vencer, vá p/ 94. 
Se ficar inconsciente ou for morto, vá p/ 2. 

 

Você procura diligentemente por entre torres em 
ruínas, mas não encontra nada além de escombros. 
Se houver algo para ser saqueado nesta cidade, não 

está aqui. Vá p/ 120. 

lVocê se esforça para identificar a estranha criatura. 
Faça um teste de Visão. Se passar com diferença de 3 ou 

mais, vá p/ 96. Em qualquer resultado diferente, vá p/ 169. 
24 Quando você pega seu arco e aponta a criatura voa 

embora, um pouco acima do nível das copas das árvores. Escuta-se 
uma risada macabra assim que ela some de vista. Vá p/ 242. 
25 Se algum membro do grupo sobreviver, vá p/ 98.     

Se não, receba a Palavra-Chave SOZINHO, e vá p/ 171. 
 Chamando os lanceiros, você faz o discurso de sua vida, 
exortando-os para triunfar perante as dificuldades e 

encher os bolsos de ouro. Enquanto isso, Belit sorri de uma forma 
que emana seu profundo agradecimento. 
Some 2 pontos ao Nível de Moral do grupo (ou eleve-o a -5, 
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o que for melhor), e 1 ponto nos testes de Reação para você. 
Vá p/ 29. 

Depois de uma busca momentânea, você encontra duas 
alças metálicas em um canto da esplanada, 
estranhamente inadequadas para mãos humanas. Belit 

vem até você, sorrindo. "A riqueza do templo pode estar 
debaixo deste altar. Tente puxar estas argolas para ver se 
consegue levantar." 

Faça um teste contra a IQ 12 de Belit. Se ela passar, vá p/ 
54. Se ela falhar, vá p/ 100. 

 

Você inspeciona o barco — está em razoável estado. O 
monstro tinha intenção de quebrar os remos, mas 
apenas um terço deles foram danificados. O Tigresa não 

precisa de todos eles, e em todo caso possui alguns de reserva. 
Mesmo assim, o incidente lhe preocupa. Ele era inteligente o 
suficiente para tentar inutilizar os remos. O que mais ele seria 
capaz de arquitetar? 

Se você permanecer no Tigresa de guarda, receba a Palavra-
Chave PROTEGIDO. Vá p/ 109. 

Se você retornar para procurar pela cidade, vá p/ 120. 
Se você deixar os homens a bordo e voltar sozinho, receba a 

Palavra-Chave VIGIADO, e vá p/ 120. 

Se o Nível de Moral do grupo estiver em -6 ou abaixo, 
vá imediatamente p/ 91. Do contrário: 
Se o Tempo Atual for Manhã, vá p/ 56. 

Se o Tempo Atual for Tarde, vá p/ 18. 
Se o Tempo Atual for Crepúsculo, vá p/ 137. 
Se o Tempo Atual for Noite, vá p/ 210. 

 

 Uma busca criteriosa revela uma caixa de metal 
deformada, repleta de ferrugem e poeira. É preciso 

pouco esforço para abri-la — fazendo isso, verte uma cascata 
de moedas de ouro! Para sua surpresa, mais de uma centena de 
moedas de ouro escorrem pela caixa. "Puxa, esse estalajadeiro 
deve ter sido podre de rico," diz sorrindo N'Gora. 

As moedas valem $2,000. Anote o achado, e vá p/ 120. 
 

Assim que o Tigresa se move para perto da margem 
do rio, bramidos são ouvidos na borda do mato. 
Alguns marinheiros com visão aguçada veem 

sinistros olhos brilhantes de tom arroxeado entre as árvores. 
Se você ri da aparição, vá p/ 131. 
Se você tentar dar uma flechada nela, vá p/ 104. 
Se você ignorar aqueles olhos, vá p/ 58. 
Se você margear o Tigresa para olhar mais perto, vá p/ 85. 
 

A "pedra" ataca a coluna com uma velocidade súbita. 
É um enorme lagarto negro, maior do que todos que 
você já viu! O lagarto ataca uma Vítima Aleatória, 

que estiver mentalmente atordoada. Depois desse ataque, o 
lagarto ganha mais um turno livre para agir. 

Vá p/ 59, e prossiga o combate. 

Uma procura cuidadosa na base da pirâmide revela 
uma porta corroída. 

Se você desconfia de uma armadilha na porta, vá p/ 106. 
Se você abrir a porta, vá p/ 179. 
Se você decidir não procurar pilhagem por aqui, vá p/ 187. 

 

 Entre em combate — os dados da Serpente estão na p. 
28. A cada cinco turnos, a serpente apanhará um 

marujo (1 segundo), o abocanhará (2 segundos), o engolirá 
(1 segundo), e escolherá a próxima vítima (1 segundo). Se o 
marujo passar num teste de Esquiva, ele escapa da serpente. A 
serpente sempre atacará o marujo mais próximo; jogue 
aleatoriamente se dois ou mais marujos estiverem equidistantes. 

Depois que a serpente tenha comido cinco marujos, ela vai se 
retirar para dentro do rio; se isso acontecer, vá p/ 253. 

Se você matar a serpente, mas alguém morrer, vá p/ 107. 
Se você matar a serpente, e ninguém morrer, vá p/ 180. 
Se você for morto ou ficar inconsciente, vá p/ 61. 

 

 
"Você está louco?" diz Belit. "Os clérigos têm todo 
ouro do mundo — é assim em toda parte, os templos 

sempre estão cheios de tesouros! Onde mais eles iriam guardá-
los? Continuem procurando." Vá p/ 8. 

 

Você balança a cabeça. "Se formos atacados, não 
estaremos em muitos — é melhor não nos 

dividirmos. Os homens no barco também podem perder a 
coragem se ficarem sozinhos. Devemos permanecer em grupo." 

"Você tem razão," diz Belit. Então ela levanta a voz para 
os marinheiros. "Vamos, rapazes — temos muito trabalho a 
fazer e tesouros para pilhar. Que chorem os mortos quando 
pegarmos o ouro!" 

 Vá p/ 120. 
 

Os tripulantes sobreviventes pegam nos remos e levam o 
barco para longe do cais. Ninguém se atreve a lhe 

perturbar enquanto você fica de vigília sobre o caixão em que jaz 
Belit. Indiferente ao progresso do barco ou da passagem da cidade, 
você está imerso em profunda escuridão. 

Vá p/ 256. 
 
 
 

"Dê-me um pouco disso!" você diz rindo. "Chega de cerveja 
aguada! Vamos brindar ao nosso sucesso . . ." Os 

marinheiros brindam, dando goles vigorosos daquela Ale. "Da 
Ale é que vem a Ale-gria. Que se dane essa maldita escavação!" 
Um calor percorre seu corpo enquanto o líquido poderoso 
desce aos borbotões por sua garganta. 

Vá p/ 111. 

A flecha se crava em um tronco qualquer e a criatura 
sombria desaparece no meio da floresta. 
Vá p/ 64. 

 Você é invadido por um último estertor de angústia 
quando as poderosas mandíbulas do lagarto quebram suas 

costelas. A escuridão sobrepuja seus pensamentos. Sua aventura 
acabou. 
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Faça um teste contra DX +2 ou sua perícia Salto, o 
que for melhor. (Salto não tem nível pré-definido.) 

Se você passar, vá p/ 114. Se você falhar, vá p/ 14. 

Pensando rápido, você salta para a rede no canto da 
galé, segura uma corda e atira-a ao marinheiro. Ele 

agarra e consegue segurar o cânhamo por um momento. Ele está 
quase sucumbindo aos efeitos da água. A mão dele escorrega da 
corda e, lentamente, ele afunda. A tripulação, arrasada, retorna a 
seus afazeres. 

Vá p/ 64. 
 
Você cumprimenta o timoneiro quando chega ao 
tombadilho. "Salve, mestre Gwythar! Como 
está a vigia?" 

Gwythar é um homem grande, maior até mesmo do que você. 
Diferente do restante da tripulação, ele prefere usar sua faca em 
combate, em vez da lança, e possui uma habilidade absurda. 
Você gosta dele — ele é mais divertido do que a maioria. 

"Vai bem," ele responde. "Quanto mais calmo meu turno, 
mais eu gosto dele." Ele aceita a caneca de cerveja que você 
oferece, e brindando à saúde, a esvazia. 

"Você sabe, meu amigo, já que está tudo tão calmo . . . 
sempre quis saber pilotar. Você se importa em me mostrar 
alguma coisa do que sabe?" 

Faça um teste de Reação para Gwythar, adicionando 
eventuais modificadores que você possa ter com a tripulação. 

Se a reação for "Boa" ou melhor, vá p/ 116. 
Inferior a isso, vá p/ 189. 

 

Entre em combate. Os dados da Criatura Alada estão 
na p. 28. No primeiro turno, todo guerreiro deve fazer 

uma Verificação de Pânico -2, com o Nível de Moral atual contando 
como um modificador adicional. 

Se você vencer, e restar camaradas vivos, vá p/ 117. 
Se você vencer, e for o único sobrevivente, vá p/ 190. 
Se você cair inconsciente, vá p/ 263. 

 

O subchefe aponta a lança para você. "Não tenho 
medo de você, cabeça," ele zomba. "Venha e lute 

comigo, e seu sangue vai acalmar o grande deus Damballah! 
Você enfeitiçou a grã rainha, mas logo morrerá. Então eu serei 
o comandante da tripulação, e para o inferno você que traz a 
morte por sua ganância!" 

Cochichos surgem no convés a este desafio descarado à 
autoridade de Belit, e marujos em volta olham para você, 
aguardando sua reação. 

Só pode haver uma punição para tamanha insolência — lavá-la 
com sangue. Sacando sua espada da cintura, você avança em 
direção ao traidor. Vá p/ 118. 

Você perscruta o porto desmoronado e seus armazéns 
sem achar nada. Enquanto procura, um mensageiro o 

encontra — Belit tinha achado alguma coisa importante. 
"Bem aqui," ela acena quando você chega. Você se depara 

com uma ala de colunas, que conduzem até uma alta torre 
inclinada. Em frente à torre há uma ampla esplanada. 
Vestígios de grossos muros ladeiam as colunas — é uma 
imensa ruína, impressionante, e vagamente sinistra. "Deve 
ter sido o templo da cidade," pontua Belit. 

Vá p/ 8. 
 
Belit manda você e um destacamento procurar por 
pilhagem. Escolha seu grupo — você não pode 
escolher mais de dez homens, incluindo dois deles 

como subchefes. Anote isso na Ficha de Registro da 
Tripulação (p. 32). Quando estiver pronto, vá p/ 120. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Espere por mim aqui que eu vou ver isso," você 
diz para N'Gora. "Você lidera até eu voltar."      
N'Gora assente com a cabeça. Vá p/ 186. 

 

 
Com empenho, você e os homens começam a 
desobstruir a escadaria. De repente, um estrondo 
sinistro é ouvido, e a torre começa a ruir! 

     Faça um teste de DX para cada personagem. Se passar, ele 
escapa da torre em segurança. Se não, o colapso da torre o 
engole. Se você ficar soterrado, vá p/ 76. 

Subtraia um ponto do Nível de Moral do grupo (-2 se mais 
de quatro homens forem esmagados), e vá p/ 120. 

 
Rindo, os marujos em volta caem na brincadeira, 
fazendo comentários hilários sobre aquela aparição. 
Some 1 ponto ao Nível de Moral do grupo, e vá p/ 64. 

 
Se você estiver sozinho, vá p/ 124. 
Se você tiver companhia, vá p/ 197.  
 

Os piratas lutam bravamente contra as hienas, mas 
há poucos lanceiros para afastá-las. Um a um, seus 

camaradas vão tombando, e logo as hienas entrarão no círculo. 
Belit se mete no meio da luta com as hienas raivosas. Enquanto 
você se esforça para chegar até o lado dela, as bestas ferozes 
também conseguem lhe derrubar. 

Sua aventura termina aqui. 

 

 
 
 

O subchefe, pouco resignado após ter de ouvir um 
sermão de Belit, retorna a seus deveres. Some 1 ponto 
ao Nível de Moral do grupo, ou eleve-o a -5, o que for 

melhor, e então vá p/ 29. 
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Assim que você pega nas alças, Belit grita. Todo 
mundo se assusta, menos você. Girando, de arma em 

punho, você olha interrogativamente para ela. "Eu vi uma cobra 
rastejando lá naquelas urzes. Vá matá-la." Ela gesticula para 
alguns corsários. "E vocês venham aqui puxar estas argolas." 

Não é do feitio de Belit se assustar por uma cobra qualquer; 
portanto você espera encontrar uma bem grande. Nesse ínterim, 
os guerreiros tentam erguer a laje. Ela não se levanta, mas em 
vez disso, é ocasionado um tremor, momento em que a torre 
desmorona sobre eles de repente. 

Atônitos, o restante dos corsários correm para o monte de 
escombros. Belit o detém, segurando seu braço. "Eu menti," ela 
sussurra. "Não tinha cobra nenhuma — é que eu pressenti uma 
armadilha. Agora vamos ajudá-los a remover essas pedras." 

Vá p/ 127. 

Se você tiver a Palavra-Chave VITÓRIA, vá p/ 120. 
Se você tiver a Palavra-Chave VIGIADO, mas não 

a Palavra-Chave VITÓRIA, vá p/ 128. 
Se você não tiver nenhuma das duas, vá p/ 220. 

 
 

Acima das copas das árvores, você vê torres se 
destacando à distância. Finalmente, a cidade perdida 

e suas riquezas! Chamando Belit para seu lado, você aponta para 
as torres. Ela sorri de euforia e diz à tripulação para ficarem 
preparados e pegarem em armas. Eleve o Nível de Moral do 
grupo em 1 ponto e vá p/ 129. 

 

O cofre é difícil de abrir, mas você consegue. Dentro 
você encontra pesadas moedas de prata escurecidas, 

mas que podem ser polidas. Você sorri — será uma boa tarefa 
para punir os marinheiros na próxima semana pela negligência a 
bordo! Há um total de $1,500 em moedas aproveitáveis aqui. 

Anote seu achado e vá p/ 120. 

 

Por um instante, você ficou tentado a dar uma flechada. 
Mas então você abaixa seu arco, balançando a cabeça. 

Com essa distância e cobertura, atingir o alvo seria quase impossível. 
Por que desperdiçar uma flecha? Vá p/ 204. 
 
 
 

 
 

         A ficha do Lagarto Selvagem está na p. 28. Use o 
Mapa de Combate B, p. 29; você é o ponto A. O 

lagarto é o ponto B. 
Se você vencer o combate, vá p/ 78. 
Se você ficar inconsciente ou morrer, vá p/ 40. 

 
 
 

Você procura diligentemente por armadilhas, 
pontas, ou qualquer outro perigo, mas os entalhes 
intrincados na porta e ao redor o deixam 

totalmente indeciso. 
Se você tentar forçar a abertura da porta, vá p/ 179. 
Se você preferir abandoná-la, vá p/ 187. 

 
 

Movendo-se mais veloz do que qualquer monstro de 
seu tamanho poderia, a serpente o abocanha, 

balançando seu corpo como um gato teria feito com um rato. Em 
meio à agonia de suas presas afiadas, você sente o veneno da 
serpente penetrando sua carne. 

Sua aventura acabou. 

Apenas para ocupar a cabeça, você passa algum 
tempo com Belit conferindo as provisões e 
equipamentos da expedição. Tudo parece estar em 

ordem. Vá p/ 64. 
 
 

Ninguém responde a seus chamados. Você 
procura no maior frenesi, temendo o pior, e 

finalmente entra na praça da pirâmide. Diante de você jazem 
os corpos dilacerados dos tripulantes do Tigresa. Em volta dos 
corpos há enormes pegadas de sangue. Entretanto, Belit não 
está em nenhum lugar por ali, e o medo sobe até sua garganta. 

Silenciosamente, de alguma forma já pressentindo o que 
encontrará, você retorna ao barco. Lá, pendurada no mastro de 
sua própria embarcação, está a Rainha da Enseada Negra. Em 
torno de seu pescoço há um colar de grandes rubis, brilhando 
como sangue. 

Agora você adquiriu a Palavra-Chave LUTO. Vá p/ 136. 

Avance o Tempo Atual em um período. Anote esse 
tempo em sua folha de rascunho. Então vá p/ 29. 
  

Você procura por armadilhas, mas não encontra 
nenhuma.  
Se você abrir a porta, vá p/ 19. 

   Se não, vá p/ 138. 
 
 

Assim que o Tigresa se aproxima de águas mais rasas, 
de repente você percebe uma sombra debaixo d´água 

— um banco de areia, é morte pela frente! 
Faça um teste de Marinhagem/NT3 (pré-definido IQ-4); 

receba um bônus de 2 pontos se tiver Reflexos em Combate. 
Se passar no teste, vá p/ 212. 
Se falhar, vá p/ 139. 

 
 
 
 

Você não reconhece as flores, mas . . . mas . . . sua 
mente começa a se anuviar, seus pensamentos 
vão ficando mais e mais lentos. Faça um teste de 

HT -5. 
Se passar, vá p/ 140. 
Se falhar, vá p/ 213. 
 

 
 
 

A torre em que você entra deve ter sido bonita um 
dia. Sua fachada arruinada é revestida de lajotas 

douradas e adornada com esculturas. Lá dentro, a câmara 
principal empoeirada parece vazia. O lance de escadas está 
obstruído por escombros, sendo impossível subir por ele. 

Sem perder tempo, você escolhe os guerreiros para escavar. 
Quem sabe o que pode estar enterrado sob os escombros? Faça 
um teste de Captação (pré-definido IQ-4). Adicione 1 ponto ao 
teste para cada dez ajudantes que você tiver à disposição 
(arredondando para baixo). 

Se você passar com um sucesso decisivo, vá p/ 3. 
Se você passar com uma diferença de 7 ou mais, mas não 
for um sucesso decisivo, vá p/ 195. 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 



A Rainha da Enseada Negra 10— 

Se você passar com diferença de 5 ou 6, vá p/ 122. 
Se você passar por menos de 5, vá p/ 141. 
Se você falhar, vá p/ 214. 

 

Você rapidamente percebe seu erro — a força de 
seu braço o abandona dentro da água insidiosa. 
Você nada com dificuldade até o barco e os 

marujos devem içá-lo de volta. 
Sofra 1d de dano e perca 1 ponto de sua HT básica pelo 

restante da aventura. Subtraia 1 ponto do Nível de Moral do 
grupo e vá p/ 64.   

 
 

Para a aclamação dos tripulantes, que acham o embate 
uma grande diversão, você vence a disputa. Belit dá um 
beijo demorado em sua bochecha enquanto N'Gora o 

cumprimenta. 
Adicione 1 ponto tanto para o Nível de Moral do grupo como 

para a reação que eles tiverem para com você daqui em diante. 
Quando estiver pronto, vá p/ 64. 

 
 

Se você tiver a Palavra-Chaver LUTO, vá imediatamente 
p/ 25. De outra forma, se pelo menos metade do 
grupo sobreviver, vá p/ 144; vá p/ 217 se restar 

menos da metade do grupo. 

 Faça um teste de Liderança (pré-definido ST-5). 
Adicione qualquer bônus de reação que você tiver com o 

grupo, e sofra um redutor de -1 para cada ponto negativo de Moral 
a partir de -6. Subtraia 2 pontos se você tiver a Palavra-Chave 
CAUTELOSO. 

Se você passar no teste por 5 ou mais de diferença, vá p/ 26. 
Se você passar no teste por menos de 5, vá p/ 145. 
Se você falhar em seu teste, vá p/ 218. 
Se você tiver uma falha crítica, vá p/ 99. 

 
 

Existem dez colunas de mármore, que sustentam 
indiscutivelmente a cobertura do templo. Depois de 
alguns minutos de examinação, você se convence de que 

não há esconderijos secretos nelas, onde se poderia encontrar algum 
tesouro. Vá p/ 8. 

 Belit pragueja. "Nós temos que sair. Não podemos 
ficar sem água. De volta ao barco, cães!" Soltando 

toda sua frustração, ela reúne os marinheiros e ordena a 
retirada para o Tigresa. Vá p/ 147. 

Saquear uma cidade? O butim seria fabuloso, mas seu 
bando não é numeroso o suficiente para evitar que 
uma grande perda torne o Tigresa pouco tripulado 

para remar ou lutar. Assim você expressa seus receios a Belit. 
Ela olha para você, balançando a cabeça 

desdenhosamente. "Pensei que você fosse mais homem. Este 
é o Tigresa! Nós vamos onde eu quero, saqueamos o que eu 
quero. Se desejo aquele ouro, então o terei!" Ela joga os 
cabelos para trás e sai do tombadilho. 

Você recebe a Palavra-Chave CAUTELOSO. Vá p/ 221. 

 Você está quase inconsciente, com os gemidos dos 
feridos ecoando em seus ouvidos. A poeira se espalha 

no ar, filtrando a luz que entra pelas frestas dos escombros. 
Sensação e pensamento desaparecem, e é assim que sua aventura 
acaba. 

 
 
 

Seu disparo voa limpo. A flecha se crava no peito 
do monstro. Para a alegria geral da tripulação, ele 

cai no rio, afundando em seguida. 
Você desencordoa o arco, sorrindo. "Se ele pode ferir," você 
diz a todos, "também pode ser ferido com aço, e até hoje 
nunca vi monstro que resistisse à minha lâmina ou ao meu 
arco." Eleve o Nível de Moral do grupo em 2 pontos e vá p/ 64. 

Se preferir, você pode cuidar dos primeiros socorros e 
das bandagens dos feridos de seu grupo. Use as regras 
das pp. B 127-128 para tanto. Quando estiver 

pronto, vá p/ 5. 

Ocupado em estudar a coluna, você não tem muita 
certeza de estar escutando alguma coisa, mas algum 
sexto sentido o alerta para uma desgraça iminente. 

Dando um aviso a seus companheiros, você se afasta do topo da 
pirâmide. Bem na hora — a coluna desmorona. 

Faça um teste de Acrobacia (pré-definido DX-6) ou Salto 
(sem nível pré-definido). Quem falhar no teste sofre 1d-3 
pontos de dano. Vá p/ 225. 

 

Ficando instantaneamente alerta, você se vira para ver 
uma grande cabeça deslizando em sua direção — uma 
serpente do rio, e das grandes! Suas escamas 

gotejantes brilham na penumbra enquanto sua mandíbula se 
expande. 

Use o Mapa de Combate A, p. 29. A cabeça da serpente é o 
ponto F; ela alcançará o barco no próximo turno. Você é o 
ponto C. Vá p/ 34. 

 
 

 
 
 

 

Uma inspeção minuciosa não revela nenhum tesouro. 
Belit manda você e os homens para procurar em outro 

lugar da cidade. Vá p/ 120. 

 

Você não encontra outras pistas. 
Se você ficar de guarda no barco, vá p/ 109. 
Se você deixar os homens na retaguarda e se 

reportar a Belit, vá p/ 155. Se você retornar com os cinco 
homens, retire a Palavra-Chave VIGIADO, e então vá p/ 155. 
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Você sabe instintivamente que está em perigo. Você 
ordena aos homens que saquem suas armas. Eles 
formam então um cinturão na base da pirâmide que 

protege Belit e o tesouro. Vá p/ 216. 
 

Você saiu de uma ruína parecida — os escombros 
das colunas de mármore prometem alguma 
recompensa. Aqui pode ter sido a mansão de um 

rico comerciante! Contudo, depois de uma hora de trabalho 
não lhe restam dúvidas. O porão está vazio, e parece não haver 
nichos secretos onde se poderia encontrar ouro. Qualquer um 
que tenha vivido aqui levou seu tesouro embora. Vá p/ 120. 

 

Pegando no leme, você assume o Tigresa, tentando 
chegar à margem do rio para dar uma olhada de 
perto na criatura sombria. Assustada pelo barulho, 

ela dispara para dentro da floresta. 
Jogue contra sua perícia Marinhagem/NT3 (pré-definido 

IQ-4). Se você passar por diferença de dois ou mais, vá p/ 112. 
Outro resultado, vá p/ 258. 

 

A hiena mergulha em direção a suas fileiras, ignorando o perigo, 
e com sede de sangue nos olhos! 

Entre em combate, usando o Mapa de Combate B, p. 29, e a 
ficha da Hiena Infernal na p. 28. Você é o ponto A, os 
guerreiros são qualquer ponto entre você e o ponto B. A hiena 
está em um dos pontos numerados. Jogue um dado para 
determinar em que número ela está. 

Se você vencer, vá p/ 159. Se você cair inconsciente ou 
morrer, vá p/ 113. 

 

Girando rapidamente, você agarra a borda do poço e se ergue 
para o outro lado. "Estava fechado!" você pensa. 
Involuntariamente, você espia a escuridão do 

buraco, vendo espigões pontiagudos de pedra em que seu 
corpo estava prestes a cair. Vá p/ 114. 

 

Você chega à amurada, tensionando os músculos para 
pegar impulso. "Não, meu amor!" grita Belit. "O 
Zarkheba é morte na certa! Deixe meus 

marinheiros cuidarem disso . . . " 
Se você ignorá-la e pular mesmo assim, vá p/ 188. 
Se você reconsiderar e tentar encontrar um meio mais seguro 
de ajudar o homem, vá p/ 161. 
Se você obedecer e deixar os marinheiros resgatarem o 
homem, vá p/ 15. 

 
 
 
 
 

Você se aproxima de um remador fora de serviço, 
oferecendo-lhe uma caneca da suave cerveja nativa. 
"Ô, Yasunga," você diz. "Essa bebida vai levar 

o cansaço embora!" 
Faça um teste de Reação, adicionando todos os modificadores 

que você tiver com a tripulação. Se o resultado for "Bom" ou 
melhor (veja p. B205), vá p/ 162. Outro resultado, vá p/ 235.   

 

Curvando-se de exaustão, você e os guerreiros 
sobreviventes olham para a carnificina. De repente, 
uma sombra passa pelo luar — é o Demônio Alado, 

vindo para atacar! O Demônio Alado surpreendeu o grupo, e 
todos os personagens estão mentalmente atordoados. Ele começa 
atacando. Vá p/ 44. 

 

Você escuta lamentações constantes da tripulação. O 
medo que sentem está começando a minar o ânimo de 

todos, até dos melhores. As tarefas são executadas lentamente e 
com negligência; o ritmo dos remos é irregular. Subitamente, 
uma voz se faz ouvir da cabine de comando. "Devemos voltar,  

senhora, e voltar agora! O rio terá nossos corpos se ficarmos aqui, 
é o que estou dizendo!" Indo até lá, você vê um dos subchefes 
discutindo com Belit. 

Se você quiser argumentar com o subchefe, vá p/ 72. 
Se você quiser desafiá-lo, vá p/ 164. 
Se você deixar Belit se resolver com o homem, vá p/ 172. 

 

Olhando do chão para o muro do qual você se 
atirou, você observa a fina névoa desaparecer como 
uma brisa. Respirando aliviado, você e seus 

companheiros agradecem aos deuses. 
Se você procurar dentro do recesso, vá p/ 238. 
Se você decidir abandonar o maldito buraco, vá p/ 138. 

 

"Espera," você diz a Belit. "Não vamos deixar o 
barco sem vigilância. Deixarei alguns homens para 
ficar de olho nele." Jogue contra a IQ 12 de Belit. 

Se ela ganhar, vá p/ 239. 
Se ela perder, vá p/ 166. 

 
 
 

Esquivando-se de um golpe rápido, você se 
infiltra sob o braço de N'Gora. Seu golpe lateral 
atinge-o profundamente — o louco cai no chão, 

treme, e então é o fim. 
O corpo de seu amigo jaz a seus pés, mas você pouco se 

importa. Cadê Belit?, você se pergunta. Sem parar nem mesmo 
para limpar sua arma, você corre em direção à cidade. Agora 
você tem a Palavra-Chave ATRASADO. 

Vá p/ 124. 

Você para na frente de uma torre estreita — uma das mais 
conservadas da cidade. Pensando que em qualquer uma 
das torres pode haver um tesouro, você entra nesta. 

Jogue contra sua perícia Engenharia/NT3 (pré-definido 
como IQ-9). Se você tiver Noção do Perigo, pode fazer em vez 
disso um teste de IQ. 

Se você passar no teste, vá p/ 241. 
Outro resultado, vá p/ 168. 
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A sombra paira no alto por algum tempo, 
infelizmente fora do alcance de lanças ou flechas. 
Curioso, você estuda que tipo de ser ele é. 

Seguramente, aquilo não pode ser um segundo par de asas — 
não, devem ser braços. Quanto mais você observa, mais se 
convence de que é um tipo sobrenatural de humanoide. 
Sabendo da superstição que afeta a tripulação, você sente 
algum alívio por possuir a visão mais acurada do Tigresa. 

Depois de dez minutos ou mais, a criatura voa sobre a 
floresta, indo rio acima. Vá p/ 64. 

 

 
 
 
 
 

A mata se fecha rapidamente em torno de vocês, a luz 
escurecendo para o matiz verde opaco da floresta. 

Vocês estavam desacostumados à floresta; os odores, as teias de 
aranha, e o lusco-fusco, não são tão bem-vindos depois da brisa 
fresca do mar. Os piratas, que fazem do mar a sua casa desde a 
infância, silenciosamente se escondem atrás de você. Vá p/ 170. 

 

Ignorando as visões sangrentas dos lanceiros restantes, 
você envolve o corpo de Belit em sua capa e a carrega 

para o Tigresa. Olhando para o tesouro da cidade na proa, você 
estremece com repulsa. "Para o inferno esse maldito tesouro! 
Gostaria que nunca tivéssemos vindo até essa cidade 
fedorenta!" você grita, ao mesmo tempo em que joga a carga 
no rio. Um dos marujos começa a protestar, mas se cala 
quando você se vira para encará-lo. Vá p/ 37.  

Com os nervos à flora da pele, aquilo foi a gota d’água 
para a tripulação: "Mate-o! Jogue para dentro do 
rio!" Apanhado antes que você possa se mover, 

lanças arremetem. Quase inconsciente, você é posto sobre 
a amurada. Por um momento, você cruza com o olhar de 
Belit, transido e horrorizado. Então as águas abraçam 
seu corpo e você desaparece. Sua aventura acabou. 

 

Num piscar de olhos, você e mais três lanceiros 
agarram as argolas e levantam a laje. Sem 
aviso, a torre desmorona com um estrondo! 

Faça um teste de DX (+1 para Reflexos em Combate). 
Se você passar, vá p/ 246. Se você falhar, vá p/ 173. 

 

Examinando os destroços, você solta um palavrão 
bárbaro. O maldito fez um trabalho muito bem 
feito em destruir os barris d’água. Daria para 

arrumar, mas seria um longo dia pela frente antes que o Tigresa 
pudesse zarpar novamente, o que seria difícil sem a 
tripulação tendo água para beber. 

Se você voltar até Belit, vá p/ 174. 
Se você esperar para ver se a criatura reaparece, vá p/ 109. 
Se você deixar os homens de vigia, e voltar sozinho, receba a 

Palavra-Chave VIGIADO e vá p/ 174.   
 
 
 

Avaliando o cansaço dos remadores, Belit ordena 
que o barco ancore durante a noite. Vá p/ 64. 
 
 
 

Imaginando o que poderiam encontrar, os 
marujos escavam até acessar a adega. Ali 

descobrem um tesouro mais valioso do que ouro ou prata — 
meia dúzia de ânforas de pura Ale. As ânforas são enormes — 
cada uma possui mais de 250 litros! 

Se você tiver a desvantagem Alcoolismo, ou se você decidir 
repartir o "tesouro," vá p/ 38. 

Se não, faça um teste de Liderança (pré-definido ST-5). Se 
você passar, vá p/ 157. Se você falhar, vá p/ 230. 

Devido à cobertura e distância, atirar nos olhos está 

sujeito a uma penalidade de -12! 
Se você mirar por 1 ou 2 segundos, vá p/ 177. 
Se você mirar por 3 ou mais segundos, vá p/ 185. 
Se você atirar sem mirar, vá p/ 250. 
Se você decidir não atirar, vá p/ 58. 
Se você quiser avançar para atirar mais de perto, vá p/ 85. 

 

Tomando cuidado para evitar a criatura, você 
lidera o grupo a passar ao largo daquela 
potencial ameaça. "Estamos aqui para 

encontrar água," você diz aos outros. "Teremos tempo para 
diversão quando tivermos feito o que viemos fazer." Vá p/ 5. 

Faça um teste contra sua perícia 
Armadilhas/NT3 (pré-definido IQ-5). 
Se você passar, vá p/ 252. Se falhar, vá p/ 60. 
 

A serpente agonizante cai dentro da água, 
manchando o rio com um borrão oleoso de 
sangue. O corpo do marujo se mistura à 

superfície manchada. "Pobre diabo," você resmunga, 
apoiando-se em sua espada ensanguentada. 

"Todo mundo morre um dia," observa secamente um 
remador, "mas antes um homem morto do que esse monstro 
vivo para levar mais um de nós." 

Você não comenta nada, mas pensa que o homem está certo. 
Vá p/ 64. 
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Você está de folga e decide conversar algum 
tempo com Belit. Se você tratar das preparações 
para a aventura, vá p/ 181. 
Assunto diverso, vá p/ 135. 

  

Faça um teste de Audição. Se você passar, vá p/ 182. 
Se você falhar, vá p/ 255.  
Uma luz rosada anunciando o alvorecer tinge a 
alva praia quando o Tigresa se lança em sua 
última viagem. Um vento forte enfuna as velas 

enquanto as chamas sobem no mastro e no tombadilho para 
engolir a mulher envolta no manto escarlate de sua pira 
funerária. Você olha para as ondas do oceano com tristeza. Belit 
era a rainha do mar. Então deixe que ele a leve embora — para 
tão longe que você não possa mais segui-la. Apoiando-se em sua 
espada talhada, você olha para o brilho do fogo até ele 
desaparecer sob os primeiros raios de sol. Você fez o que podia 
pela Rainha da Enseada Negra, e embainhando sua espada, 
você toma rumo ignorado em meio à floresta. 

Esta aventura acabou. Vá p/ 270. 

Faça um teste de IQ para cada tripulante, inclusive 
para si mesmo, pois você não resistiu à tentação — Se 
houver homens demais, faça testes por grupos de 

cinco ou dez. Personagens com a desvantagem Alcoolismo 
falham automaticamente. 

Os personagens que falharem no teste sofrem os seguintes 
efeitos: -3 em IQ e -2 em DX. As penalidades duram pela 
exploração completa de quatro locais, depois do que seus 
atributos IQ e DX ficam reduzidos em -1 pelo restante da 
aventura (bota ressaca!). 

Eleve o Nível de Moral do grupo em 2 pontos (no momento, 
eles não estão “muito” preocupados por monstros), e vá p/ 120. 

Tanto trabalho para nada! Não vale a pena 
atracar o barco para investigar. Você o traz de 
volta ao curso principal do rio. Vá p/ 64. 

 
 
 

Pulando em volta de sua lâmina — muito mais 
rápido do que uma fera comum — a hiena 

mergulha sob sua guarda, rasgando sua axila com mandíbulas 
afiadas. O ferimento é mortal e você cai na vegetação rasteira. Ao 
ver seu líder cair, os marujos restantes entram em pânico jogando 
as armas e fugindo aterrorizados. Antes de tudo escurecer, você 
sente a hiena caminhando sobre seu corpo, e escuta suas 
gargalhadas diabólicas. Sua aventura termina aqui. 

 
 
 

A escuridão o envolve quando você passa pela 
porta. Por coincidência, sua mão toca um duro 

objeto de metal — a haste de uma tocha. Tirando a pederneira, 
você acende a tocha. Um clarão ofusca sua visão — esta 
câmara está cheia de barras de ouro! Existem 50 lingotes, 
cada um pesando 4,5 quilos. A tumba que você esperava 
encontrar não está aqui. "Diabos espertos," você diz. "Por que 
se preocupar em guardar cadáveres quando o mais 
importante a proteger aqui é o dinheiro?" 

Cada lingote vale $15,000, importando que o tesouro valha o 
colossal montante de $750,000! Anote-o em sua folha de 
rascunho. 

Se você tiver a Palavra-Chave PROTEGIDO, vá p/ 268. 
Se não, vá p/ 120. 

 
 
 

Você abre um armário de equipamentos, 
procurando freneticamente por um carretel de 

corda avulso. Belit diz para você parar. "Não se preocupe," ela 
diz. "As águas já fizeram seu trabalho. Ele está quase 
morto." 

Reduza o Nível de Moral do grupo em 1 ponto, e vá p/ 64. 
 

Gwythar concorda prontamente em mostrar-lhe 
alguns truques de seu ofício. É fácil de perceber 
que ele é tão habilidoso timoneiro quanto 

arremessador de facas. Ele ensina como avaliar quais riscos 
existem dentro do rio apenas pela turbidez da água. Você recebe 1 
ponto de personagem, o qual deve ser gasto necessariamente com 
a perícia Marinhagem. Vá p/ 64. 

 A criatura tomba ao chão, agarrando em seus 
ferimentos. Ela gira a cabeça para encará-lo 

quando você brande sua arma para golpear. "Conte que fui eu 
quem lhe mandou ao Inferno," você chia, acertando em seus 
órgãos vitais. O demônio se contorce — então fica inerte. 

Os marujos restantes, um a um, caminham até o corpo, e — 
quase ritualisticamente — cravam suas armas nele. 

Agora você tem a Palavra-Chave VITÓRIA. Remova a 
Palavra-Chave ATRASADO, se você a tiver, e pelo restante da 
aventura não mais pegue a Palavra-Chave ATRASADO, 
mesmo que você seja instruído a fazer isso. Vá p/ 71. 

 

Você deve lutar com o subchefe. A ficha dele 
está na p. 32. Pelo código de honra dos piratas, 
você deve combater em igualdade de armas e 

proteção. Por isso, a luta será com lanças e de peito aberto. Use o 
Mapa de Combate A, p. 29. O subchefe é o ponto B; você é o 
ponto A. 

Se você vencer o combate em menos de 3 turnos, ou vencer 
sem sofrer dano, vá p/ 191. 

Se você vencer, mas sem as condições acima, vá p/ 264. 
Se você cair inconsciente, vá p/ 126. 
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A torre eleva-se sobre a esplanada apontando 
desafiadoramente contra o fundo do céu. Faça 
um teste de IQ ou Engenharia/NT3 (se tiver), o 

que for maior. 
Se você passar, vá p/ 192. Se você falhar, vá p/ 265. 

  

Caminhar numa cidade arruinada requer 
cuidados. As pedras das ruas estão rachadas e 

cobertas por urzes, e o chão é no mínimo irregular. Seu olhar 
cauteloso também percebe que a cidade é propícia para 
emboscadas, pois há vários lugares onde se esconder. Por isso, é 
preciso manter-se alerta e escolher com cuidado qual 
construção se vai explorar. 

Marque no quadrado e vá para o parágrafo indicado. Você 
só pode escolher uma opção que já não tenha sido marcada. 

Quando você exaurir as quatro opções, apague as 
respectivas marcações e vá imediatamente p/ 55. Nele, você só 
pode ir uma vez. Se você voltar ao presente parágrafo depois 
de já ter passado pelo 55, não marque mais os quadrados, nem 
volte para o 55. 
 Se você explorar a pirâmide, vá p/ 198. 
 Se você explorar uma das várias torres, vá p/ 260.   
 Se você explorar as construções em geral, vá p/ 149. 
 Se você explorar o porto, vá p/ 46. 

Você também pode escolher ir embora da cidade. 
Se você decidir que já pilhou o suficiente e deseja abandonar 

a cidade, vá p/ 269. 
Se você decidir deixar a cidade mesmo considerando que 

não pilhou o suficiente, vá p/ 229. 
 
 
 

Reparando que não resta muito para escurecer, 
você repensa. "Temos muito mais a fazer 
do que perder tempo matando porcos," 

você diz a N'Gora. Vá p/ 5. 

"Olha, mestre!" Um dos guerreiros o chama. 
Ele descobriu um antigo cofre de pedra. Com 
esforço, você e o homem o arrastam pelo chão. 

O cadeado está enferrujado, e é fácil quebrá-lo. Maravilhados, 
os piratas olham para o cofre aberto, despejando moedas de 
ouro. No total, 500 moedas, com valor de $10,000. 

Anote o tesouro em sua folha de rascunho, e vá p/ 120. 
 
 
 

"Você acha que somos crianças?" diz o 
subchefe. "Se aquilo era um pássaro, então eu 

sou uma puta de Messantia." Marinheiros ao redor 
concordam, alguns se benzendo contra o mal olhado. 

Subtraia 1 ponto do Nível de Moral do grupo e vá p/ 64. 
 
 

Ofegante, você emerge da borda do mato 
para alcançar o muro em ruínas. Até que 

enfim, livre desses galhos! Pulando o muro afobadamente, você 
corre pelas ruas destruídas, atormentado pela ideia do que possa 
ter acontecido a Belit em sua ausência. Receba a Palavra-Chave 
SOZINHO e vá p/ 63. 

 

 

Uma hiena tomba com suas flechadas — e outra, 
e mais outra. Mesmo assim, elas avançam, e 

você não dá conta de todas. Urrando, você joga o arco longe 
e saca sua espada. Mas elas não são feras comuns. Uma pula 
direto em seu peito — você a repele, mas outra já morde seu 
braço que segura a espada. Logo, sobrecarregado pelas feras, 
você cai sob suas mordidas, frustrado por não poder levar 
esses demônios para o Inferno junto com você. Sua aventura 
termina aqui. 

 

Penetrando debaixo de sua guarda, a lança do 
chefe se crava profundamente em seu peito. 
Você tenta reunir forças para acertar seu lado 

desprotegido, mas seus braços deixam de responder, e ele se 
afasta lateralmente de seu golpe risível. Você escuta, e não 
sente, seu corpo cair no convés, quando então seus 
pensamentos desaparecem. Sua aventura acabou. 

 

Depois de muito trabalho, os escombros e os 
corpos mutilados de seus camaradas são 
removidos de seu local funesto. A abertura de 

um grande alçapão é descoberta, escondida debaixo da laje do 
altar. "Bem, vamos lá," diz Belit. "Uma armadilha sempre 
esconde um tesouro. Abram." Dois marujos obedecem, e se 
agacham para a tarefa. 

Vá p/ 200. 
Em meio a suas explorações, você ouve um 
grito terrível vindo do cais. "Olha," grita um 
dos lanceiros de seu grupo, apontando em 

direção ao barco. 
"Outro barco?" rosna Belit, girando para ver. 
"Não exatamente —" você responde. Da proa do Tigresa, 

alguma forma negra ascende, pairando acima da floresta. 
"A Criatura Alada está nos espionando," murmura 

N'Yaga. "O que foi?" indaga Belit. "Os homens a bordo 
estão dirigindo a embarcação para longe — onde você está 
indo?" 
"Vistoriar a galé," você diz. "Se os guardas a levam para 

longe, por que não sinalizam? Não sabemos o que pode ter 
acontecido — e se alguma coisa atacou o barco?" 

Levando cinco piratas junto consigo e correndo para o 
Tigresa, você salta a bordo. Ali, esparramados no deque, estão 
os corpos dos guardas dilacerados aparentemente por garras. 

Se você examinar o barco, vá p/ 201. 
Se você voltar às pressas para informar Belit e levar os homens 
junto, remova a Palavra-Chave VIGIADO, e vá p/ 155. 
Se você permanecer a bordo, vá p/ 109. 
Se você deixar os homens no barco e ir até Belit, vá p/ 155. 

 

O Tigresa contorna uma dobra do rio 
caudaloso e a cidade se revela além. Um dia 
deve ter sido esplêndida, com praças, altos 

monumentos, e largas avenidas. Hoje está em ruínas. Urzes 
crescem entre os blocos das ruas, o cais que podia atracar 
uma frota está destruído, torres imponentes aparecem tortas 
contra o céu. Em todos os lugares, a floresta vai tomando 
conta das ruínas. No centro da cidade fica uma pirâmide de 
mármore, encimada por uma coluna. Há uma estátua escura 
no alto dessa coluna. Faça um teste de Visão. 

Se você passar, vá p/ 202. 
Se você falhar, vá p/ 10. 

 

Você encontra apenas esqueletos embaixo 
dos destroços e então coça a cabeça — com o 
clima úmido da floresta eles deveriam ter 

sumido há séculos! Na mão de um deles há uma espada 
bastarda tomada pela ferrugem. Examinando-a, você 
constata que é Estigiana, recente demais para ter pertencido 
a algum daqueles moradores. Não é lá grande coisa, mas em uma 
rusga qualquer seria melhor que nada. Anote a aquisição em sua 
folha de rascunho. É de qualidade barata (veja p. B74). Vá p/ 120. 

 
 
 

Tentando distrair a tripulação, você faz piadas 
sobre aqueles olhos. Faça um teste de Lábia ou 
Trovador (ambas pré-definidas como IQ-5), 

adicionando os devidos modificadores. 
Se você passar no teste, vá p/ 50. Se você falhar, vá p/ 12. 
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Faça um teste de Audição. Adicione 1 ponto se você 
tiver Reflexos em Combate e mais 1 ponto se tiver     
Noção do Perigo. 

Se você passar no teste, vá p/ 13. 
Se você falhar, vá p/ 205. 

 

A passagem é muito estreita — menos de um metro 
de largura — e difícil de atravessar. Ela inclina-

se para baixo em um ângulo acentuado. Depois de talvez seis 
metros, a passagem se eleva em uma superfície plana. Numa 
pequena distância além dessa superfície, você consegue ver 
uma porta na penumbra. Anote em sua folha se você está ou 
não com sua arma em punho. 

Se você tiver Visão Noturna, Intuição, ou Noção do Perigo, 
faça um teste de IQ; se não jogue contra IQ-5. Se você passar, 
vá p/ 206. Se você falhar, vá p/ 14. 

 
 

Enquanto segurava numa escora, um marujo 
perde o equilíbrio e mergulha nas águas 
pestilentas do rio! Vá p/ 207. 
 

Uma brisa suave ondula os cabelos de Belit 
enquanto ela se apoia na amurada ao seu lado, 

olhando para a correnteza do rio. Ela sorri condolentemente 
para você. "Navegamos num lugar de terror e morte, e o mal 
espreita na floresta. Você não está com medo?" 

"Não," você diz. "Se um demônio ou espírito pode me 
ferir, minha lâmina também pode feri-los. Se não posso feri-
los, eles também não podem. Por que eu deveria ter medo?" 

"Eu também não tenho medo — eu nunca tenho," ela diz. 
"Já vi e lidei com tanta morte que não mais a temo. Mas você 
não tem medo dos deuses?" 

"Um pouco," você responde. "Mitra dos Hiborianos é um 
deus poderoso, pois seu povo construiu seus templos em todo 
mundo. Mas até os Hiborianos temem a Set. Mananan, o deus 
do mar, dizem que é poderoso, e Crom também. Mas quem 
liga? Isso é conversa para os sábios. Quero ser livre para poder 
comer, beber, e foder. Deixe que os sacerdotes cuidem dos 
deuses, que eu cuido de viver minha vida." 

"Mas os deuses são reais, e a morte também," pondera 
Belit. "Assim como a vida após a morte —" 

 

Ela continua fervorosamente, "— e meu amor por você é 
mais forte do que a morte! Meu coração está unido ao seu, só 
meu corpo não!" 

Belit o agarra com seu abraço de pantera. "Eu seria capaz 
de voltar do Inferno para ver você de novo, se morresse, pois 
nada pode nos separar, nem os deuses, nem a própria morte!" 

Nota: Agora você tem a Palavra-Chave GLÓRIA. Você pode 
invocar essa Palavra-Chave se presentes as seguintes 
condições: (1) Você tem a Palavra-Chave LUTO; (2) você está 
em combate; e (3) você ainda está vivo, mas inconsciente, 
dominado, ou atordoado de alguma forma. Se você decidir usar 
essa Palavra-Chave, anote o número do parágrafo em que você 
estiver, então vá imediatamente p/ 208, e siga as instruções. 

Vocês dois correm desesperados para a cabina e Belit passa a 
tranca por trás da porta, mandando tudo à merda por um bom 
tempo. "Ela é magrinha mas aguenta o tranco," você pensa. 

Vá p/ 64. 
 

A lua se levanta sobre a desolação da cidade. Os 
guerreiros ainda estão espalhados no mesmo 

lugar em que morreram — mas em seu barco, a Rainha da 
Enseada Negra descansa, estendida numa pira erguida com os 
destroços da embarcação. O tesouro de centenas de cidades jaz 
a seus pés, mas a pilhagem da necrópole repousa no fundo do 
rio, onde você o atirou, praguejando. 

Trabalho feito, você retorna ao local da batalha. É um 
lugar tão bom quanto qualquer outro para encontrar o 
inimigo, bem aqui onde seus camaradas foram massacrados. 
É claro que eles voltarão. E que venham; empoleirado no 
pináculo da pirâmide como uma estátua, você observa o 
avanço de hienas. "O erro deles foi me deixarem para depois," 
você pensa. Diante de você, estão dispostas no chão várias 
flechas, prontas para serem atiradas. Sua mão é sua arma 
mais confiável. 

Você percebe que elas não são hienas comuns. Os olhos delas 
brilham com uma luz sobrenatural, e carregam uma aura de 
sepultura — para onde você logo vai mandá-las, se depender de 
sua sede por vingança! 

Entre em combate. Use o Mapa de Combate C, p. 29. Você 
é o ponto A, portando a arma de sua preferência. Se você tiver 
companheiros, posicione-os a qualquer ponto dentro de um raio 
de 5 hexágonos distantes de você; eles também estão prontos 
para lutar. Existem dez hienas. Elas avançam com deslocamento 
máximo pelo lado diametralmente oposto do mapa. 

Se você vencer, com companheiros sobreviventes, vá p/ 209. 
Se você vencer, mas for o único sobrevivente, vá p/ 163. 
Se você perder o combate ou cair inconsciente, vá p/ 125. 
 

Jogue um dado. Resultado de 1 ou 2, vá p/ 215.  
Resultado de 3 ou 4, vá p/ 108. 
Resultado de 5 ou 6, vá p/ 31. 

 
 

Voltando-se para Gwythar, você dá de ombros. 
"Por que arranjar problema? Deve haver 
pilhagem menos perigosa por aí. Vamos 

procurar." 
"Meu amigo," ele diz, "Você tem toda razão. Nada de 

pontas envenenadas e armadilhas, por Mananan!" Vá p/ 120. 

O barco balança violentamente quando um 
barulho de madeira rachando soa da quilha. Você 

encalhou em um banco de areia! 
Felizmente, o barco não é tão pesado que não possa ser 

desatracado — mesmo assim, fazer isso sem poder molhar-se 
nas águas do Zarkheba leva bastante tempo. 

Liberar o barco é difícil e demorado. Subtraia 1 ponto do 
Nível de Moral do grupo e vá p/ 64. 
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Com grande esforço, você sai do transe, e então dá 
o fora daquele aroma mortal para se juntar a seus 
amigos. Perca 1 ponto de HT e vá p/ 5. 

 
 

 
 

Você encontra um grande baú nos destroços. 
Abrindo-o, você encontra uma espada de lâmina 

larga — besuntada com bastante óleo a fim de preservá-la. 
Ela tem algumas partes danificadas, mas nada que não dê 
para reparar. Na falta de uma espada de reserva, você a leva 
consigo. Vá p/ 120. 

As águas do rio queimam seus olhos e sua boca 
assim que você mergulha. Logo, você está 

completamente desorientado — seus olhos ardem demais para 
enxergar, e sua boca do mesmo modo para gritar. A dor fica mais 
crônica, então vai embora quando você fica inconsciente. 

Sua aventura acabou. 
 

Para o espanto da maioria da tripulação, N'Gora 
supera você. Aplausos são ouvidos no deque dos 

remadores, enquanto alguns corsários sortudos que apostaram 
contra você vão recolhendo seu dinheiro. Porém, a diversão é 
difícil de se sustentar em um barco pirata, e tudo até agora estava 
divertido. 
       Eleve o Nível de Moral do grupo em 1 ponto e vá p/ 64. 

 

Ofegantes, os sobreviventes se recuperam da 
carnificina. A batalha foi ganha, mas a um alto 

preço. 
Belit olha em volta, de braços cruzados e franzindo o cenho. 

"Bem," ela diz, encarando-o, "recuamos ou não? Pode haver 
mais pilhagem a ser encontrada, mas será que conseguiremos 
sobreviver até o final?" 

Se você desejar encontrar mais tesouros, vá p/ 244. 
Se não, vá p/ 217. 

 

Desembainhando sua espada, você caminha 
diretamente até o subchefe. "Que traição é 

essa, animal? Você é um homem ou é um rato?" 

 

O subchefe dá um passo para trás, e se exalta. "Eu sou um 
grande guerreiro! Já provei o meu valor em muitas batalhas!" 

Você cospe em seus pés. "Então aja como um homem, e não 
como um rato. Todos nós juramos seguir Belit, não foi? Ela 
nos prometeu ouro para sermos ricos por toda vida — será que 
isso não é o suficiente para você, hein? A menos que você 
queira que os deuses o castiguem por perjúrio." Desta vez 
você se superou no discurso; um sorriso aliviado perpassa por 
seu rosto quando o subchefe retorna a seu lugar, tendo que 
aguentar as gozações de seus companheiros. 

Belit, vindo para ficar do seu lado, põe a mão em seu ombro. 
"Belo discurso, meu guerreiro. Isso irá contê-los." 

Eleve o Nível de Moral do grupo em 1 ponto, ou até 
ficar em -5, aquilo que for melhor. Se você tiver a Palavra-
Chave CAUTELOSO, retire-a. Vá p/ 29. 

 

Você examina a laje da esplanada. Deve ter 
sido o altar do templo — manchas de sangue de 

séculos de ritos infernais ainda permanecem gravadas. "Mil anos 
de chuva não bastaram para lavar o sangue," reflete Belit. 

Se você quiser examinar melhor a esplanada, faça um teste de 
IQ +2, além dos níveis de Prontidão que você possa ter. 

Se você passar, vá p/ 27. 
Se você falhar, vá p/ 219. 
Se você não quiser examinar a esplanada, vá p/ 8. 

A vela principal do Tigresa tremula ao vento fresco 
do mar enquanto o Zarkheba vai ficando para trás. 

Da imponente proa, você olha sorrindo para o azul brilhante 
do mar. Belit pode estar chateada porque a pilhagem da 
cidade foi interrompida, mas ela vai ficar no mesmo lugar de 
sempre, não vai? Melhor voltar com uma tripulação renovada 
de guerreiros e barris de carvalho cheios d’água — armazenados 
com a devida segurança! E enquanto isso, há lá fora um oceano 
inteiro de barcos prontos para serem saqueados. Toda costa 
pertence a vocês dois, e vocês hão de manter seu domínio! 

Esta aventura terminou. Vá p/ 270. 
 

Saquear uma cidade dos Antigos, quem sabe? 
Por todos os deuses, haveria tesouro suficiente 

para fazer um imperador gemer de prazer! Incendiado pela 
ambição, você concorda com o plano de Belit sem pensar, e 
dá ordens aos marinheiros para estarem preparados para a 
viagem. Vá p/ 221. 

 

"Por qual delas começar?" você raciocina. 
"Existem tantas construções!" Finalmente, 

você escolhe aleatoriamente. Jogue um dado, e vá para o 
parágrafo correspondente ao resultado. 

1)  Vá p/ 222. 
2)  Vá p/ 176.  
3)  Vá p/ 184. 
4)  Vá p/ 203.  
5)  Vá p/ 11.  
6)  Vá p/ 84.  

É melhor disparar rápido, você pensa — senão 
vou perder a chance. Receba um bônus de + 2 à 

perícia Arco em virtude de ter mirado. Se você acertar, vá p/ 77. 
Se você errar, vá p/ 196. 

 
 
 

Uma grande pedra escura bloqueia seu 
caminho. Você rodeia o obstáculo, cortando 

trepadeiras a fim de abrir uma trilha. Faça um teste de 
Visão -2. 

Se você passar, vá p/ 224. 
Se você falhar, vá p/ 32. 
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Tentando encontrar uma passagem na estrutura, 
você escuta os gritos de aviso tarde demais. Você 

mal tem tempo de olhar para cima, para ver a coluna de 
mármore desabar, cobrindo-o com toneladas de pedra. 

Sua aventura acabou. 

 
 

Você gira bem quando uma serpente gigante do rio 
está dando o bote! Use o Mapa de Combate A, p. 

29. Você é o ponto C; a cabeça da serpente é o ponto E. Vá 
p/ 34. 

 

Observando Belit enquanto ela procura nas ruínas 
do templo, você lembra de alguns incidentes 

passados em que vasculhar um templo quase lhe custou a vida. Era 
uma vez em Messantia quando... bem, não importa. Quem poderá 
dizer que tipo de guardiões ou armadilhas se escondem aqui? 

Você tenta convencê-la de que um tesouro pode ser 
encontrado mais facilmente em outro lugar. 

Faça uma disputa de habilidades entre sua Lábia (pré-
definido IQ-5) e a IQ 12 de Belit. 

Se você vencer a disputa por 5 ou mais, vá p/ 227. 
Diferente disso, vá p/ 35. 

Belit escuta estupefata enquanto você relata a 
carnificina. Enfim, ela dá de ombros. "Era o dia 

deles," ela resmunga. "O que você acha? Devo mandar mais 
homens para reforçar o barco? Você sabe mais de combate em 
terra do que eu." 

Se você sugerir reforços, vá p/ 228. 
Se você recomendar o contrário, vá p/ 36. 

 

Os pináculos da cidade recuam à distância, 
enquanto você dirige o barco rio abaixo. Tanto faz 

que não restem marujos para remar; sem Belit, você pouco se 
importa. Em todo caso, o rio está com bastante correnteza. 
Olhando por cima de seu ombro, você olha com amargor 
para as torres enquanto o Tigresa passa ao largo. Vá p/ 110. 

 

"Amarrem isso!" você grita para os tripulantes, 
prestes a abrirem uma das ânforas. "Ainda temos 

o que pilhar, mas não encontraremos nada passando a semana 
neste buraco enchendo a cara. Levem essas jarras para o 
barco. Esperem até estarmos em mar aberto novamente, daí 
poderemos beber até ficarmos grogues!" 

Os marinheiros obedecem, transportando a Ale para o 
Tigresa. Anote o achado em sua folha de rascunho. 

Eleve o Nível de Moral do grupo em 1 ponto e vá p/ 120. 
 

Um guincho estridente irrompe do animal — seu 
disparo atingiu-o surpreendentemente! Os 

remadores em volta aclamam quando ouvem um barulho 
indicando a queda do animal dentro do rio. 

Jogue um dado. Resultado de 1 ou 2, eleve o Nível de Moral 
do grupo em 1 ponto e vá p/ 64. 

Outro resultado, vá p/ 231. 
 

O corpo da criatura infernal está no chão. Para o 
terror de todos, ela se transforma de fera para 

homem — um cadáver com cara chupada, se transformando 
rapidamente em pó. "Um feiticeiro Estigiano!" diz N'Gora. 

"Então era isso que ele era?" você retorna, limpando o 
sangue de sua lâmina. "Feiticeiro ou mago, ele está bem morto. 
Fico muito sentido por suas poderosas magias." 

Personagens que fugiram para o mato estão perdidos. Se 
um ou mais personagens estiverem feridos, você pode esperar 
até que eles se recuperem. Se você fizer isso, receba a Palavra-
Chave ATRASADO e vá p/ 78. 

Se você decidir não esperar, vá p/ 232. 
Se ninguém ficar incapacitado, vá p/ 5. 

 

Desperdiçando sua frenética tentativa de se 
agarrar, você mergulha no poço, aterrissando 

em uma cama de lanças. As defesas da antiga tumba 
reivindicaram mais uma vítima. Sua aventura acabou.  

Indo até o próximo anteparo, você procura 
rapidamente por qualquer equipamento que 
possa ajudar o marinheiro. Jogue contra sua 

IQ ou sua perícia Marinhagem, o que for maior. 
Se você passar por 5 ou mais, vá p/ 234. 
Se você passar por menos de 5, vá p/ 42. 
Se você falhar, vá p/ 115. 

Yasunga é o mais novo dos remadores, sua 
barba ainda está se formando no rosto, mas já 

é um guerreiro sanguinário. Ele pega a caneca com gratidão, 
dando um belo gole e depois secando os lábios. "Sangue de 
Dambala, eu precisava disso meu amigo! Quase tanto quanto os 
outros," ele confessa. Você vê seu rosto sulcado pelo cansaço e 
pergunta, "Tanto tempo assim sem uma pausa, Yasunga?" 

Ele dá de ombros. "A venerável rainha nos faz remar o dia 
todo. Ainda podemos remar por um bom tempo — ah, sim, e 
lutar também! Mas —" 

"Mas seria melhor que a tripulação tivesse uma folga," você 
intervém. "Eu vou ver isso com ela." Despedindo-se de 
Yasunga, você vai até a cabine de comando, e convence Belit a 
ancorar o Tigresa por uma hora. 

Receba um bônus de +1 para todos os testes de Reação da 
tripulação para com você. Vá p/ 64. 

 
 

Arquejando, você se apoia em sua arma para se 
levantar sobre as carcaças das hienas. O bater de 

grandes asas ressoa a seus ouvidos — "É claro," você pensa, 
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"onde mais ele estaria?" — então você gira para encarar de 
frente o maléfico Demônio Alado! 

Jogue um dado. Se o resultado der de 1 a 4, vá p/ 236. 
Se o resultado der 5 ou mais, vá p/ 44.      

 
 

Balançando a cabeça, você saca a espada e se
posiciona seo  posiciona ao lado de Belit. As coisas foram longe 
demais! "Já ouvi o bastante de sua boca traiçoeira, maldito! 
Engula suas palavras ou lute comigo!" 

Faça um teste de Reação para o subchefe (veja p. B204), 
atentando para a grade "Situações de Combate Iminente". 
Adicione quaisquer bônus de reação que você tiver com o grupo. 

Se o resultado for "Bom" ou melhor, vá p/ 237. 
Diferente disso, vá p/ 45. 

 
 

165 Quando você está prestes a conseguir se safar, 

a fumaça purpúrea atinge em cheio seu rosto! Curvando-se, 
você tosse por algum tempo. A roupa que você leva até a boca 
volta vermelha de sangue. Finalmente, Gwythar arranja um 
pouco de vinho para você beber. Você sofre 1d+1 de dano. 

Se você ainda quiser ver a sala, vá p/ 238. 
Se não, vá p/ 138. 

 
 

166lEla se volta para encará-lo. "Não precisa. Quem 
assaltaria o barco? Os macacos da floresta? Além do que –
precisarei deles para carregar o tesouro." 

"E o que você me diz daquele macaco diferente?" você 
pergunta incisivo. Ela: "Não esquenta. É um bicho do mato."  

Você se pergunta até que ponto isso é verdade, mas ordens são 
ordens. Acenando para os lanceiros desembarcarem, você segue 
Belit pela cidade. Vá p/ 47.   
 
 
 

À distância, um barulho borbulhante muito
bem-vindo bem-vindo é escutado. Liderando seus bucaneiros, 
você vai até a fonte – uma sanga corrente. Depois de verificar 
que a água é potável, você ordena para que encham as 
moringas. Vá p/ 197. 

 
 

168AA câmara principal da torre é ampla, mas está 
vazia. A escadaria está obstruída com destroços, mas dever ser 
fácil removê-los com um pouco de vontade. 

Se você quiser remover os destroços, vá p/ 49. 
Se não, vá p/ 120. 

 

169lAmaldiçoando a luz fraca, você tenta ver as feições 
da besta, mas ela se move muito rápido. Depois de um minuto ou 
dois, ela se manda por cima da floresta. Vá p/ 242. 

  Usando um lápis, assinale no quadrado toda vez 
que você vier para este parágrafo: 

             ❑ ❑ ❑ ❑ ❑  
Receba a Palavra-Chave ATRASADO se todos os quadrados 

forem preenchidos. Apague então as marcações. 
Jogue dois dados. De acordo com a coluna abaixo, vá ao 

parágrafo correspondente ao resultado obtido. 
2, 3, 4) 
5)  
6)  
7)  
8)  
9, 10) 
11, 12) 

Vá p/ 243. 
Vá p/ 151. 
Vá p/ 132. 
Vá p/ 240. 
Vá p/ 186. 
Vá p/ 5. 

lllVá p/ 167. 
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Sem prestar atenção nos corpos de seus 
companheiros, você retorna ao barco. Belit ao me- 

nos entrará no abismo acompanhada de uma guarda que 
impõe respeito . . . ah, que triste consolação. Envolvendo-a 
cuidadosamente em seu manto, você cuida de sua sepultura. De 
que valem todos os tesouros do mar e da terra – ouro, prata, 
joias, a fortuna digna de uma rainha –, se deixamos escapar 
a vida de quem amamos! Por isso, que o Zarkheba tenha 
para sempre esses objetos cintilantes que um dia foram 
desejados pela ganância. Vá p/ 156. 

 

Belit caminha imperiosamente até o parapeito de 
comando do convés, olhando para os marujos 

revoltosos abaixo. Faça um teste de Reação para Belit, usando o 
Nível de Moral do grupo como um modificador. 

Se a Reação for “Neutra” ou melhor, vá p/ 199. 
Se a Reação for “Fraca”, vá p/ 53. 
Se a Reação for “Ruim”, vá p/ 245. 
Se a Reação for “Muito Ruim” ou “Desastrosa”, vá p/ 99. 

 

Belit grita de terror quando você é esmagado entre 
montes de pedras. Sua aventura acabou. 
 

 
 

Você conta as novas para Belit. "Não podemos 
beber a água do rio, e não há fontes limpas na 
cidade. Não duraremos muito tempo sem água." 

Se você persuade Belit a abandonar a expedição, vá p/ 74. 
Diferente disso, vá p/ 247. 

 

Penetrando a escuridão da noite na floresta, a lua 
brilha estranhamente ameaçadora, cor de sangue. 

Terrivelmente, a floresta até então calma, irrompe de vida. Uivos e 
urros estridentes de animais, assim como sons que garganta de 
animal nenhum seria capaz de produzir, compõem a lúgubre 
sinfonia da noite. Os corsários vacilam em suas remadas. Você vê 
sujeitos tremendo de medo fazendo sinais para se protegerem do 
mal. Faça um teste de Audição -3. 

Se você tiver Senso de Direção, receba um bônus de +3 para 
fazer o teste. Se você passar, vá p/ 248. 

Se você falhar, subtraia 1 ponto do Nível de Moral do grupo, 
e vá p/ 64. 

 

Você entrou numa construção parcialmente intacta 
do que parece ter sido um dia uma residência. 

Ordenando aos homens para que removam os destroços, você 
começa a procurar por pilhagem. Faça um teste de Captação (pré-
definido IQ-4). Receba bonus de +1 para cada dez ajudantes que 
você tiver à disposição (arredondando para baixo). 

Se você passar por 5 ou mais, vá p/ 249. 
Se você passar por menos de 5, vá p/ 130. 
Se você falhar, vá p/ 203. 

Você mira brevemente, mas parece que já está bem 
ajustado ao eixo. Receba bônus de +2 em sua 

perícia Arco e atire. 
Se você acertar a criatura, vá p/ 158. 
Se você errar, vá p/ 39. 

Lentamente, de arma em punho, você se 
aproxima da "pedra". Quando está bem 

perto, você consegue vê-la melhor. Parece ser um lagarto, 
escondido em meio à vegetação da floresta para se camuflar. 

Faça um teste de Reação para a criatura. Se a Reação for 
"Neutra" ou melhor, o Lagarto Selvagem foge, escapando pela 
vegetação rasteira. Vá p/ 5. 
Se a Reação for "Ruim" ou pior, ele atacará o personagem 
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mais próximo. Use o Mapa de Combate B, p. 29. O lagarto é o 
ponto B. Você pode posicionar seus personagens como quiser, 
desde que nenhum guerreiro esteja a menos de cinco 
hexágonos da criatura, e que ela não fique cercada. Todos os 
guerreiros estão prontos para atacar, com a arma de sua 
preferência. Vá p/ 59, e entre em combate. 

 

Depois de algumas tentativas, a porta de pedra 
desliza para o lado para revelar uma passagem 

empoeirada. Ela é bastante estreita — qualquer um ao entrar 
deve se abaixar, e andar em fila indiana. 

Se mesmo assim você quiser entrar, vá p/ 133. 
Se você não quiser entrar, vá p/ 187. 

 

Você aponta sua espada para o redemoinho 
das águas. "Se isso é o máximo que o rio pode 

fazer, então quero mergulhar nele para treinar meu nado!" 
Os corsários ficam animados com esse sucesso inesperado. Eleve 
o Nível de Moral do grupo em 2 pontos, e 1 ponto para os testes 
de Reação dirigidos a você pela tripulação. 

Vá p/ 64. 
Você aborda a condição dos suprimentos e 
armas. Faça um teste de IQ. 
Se você passar por 4 ou mais, vá p/ 254. 

Outro resultado, vá p/ 62. 
 

Inquieto, você anda pelo convés. Você acha 
que Belit gostaria que você ficasse vigiando em 

caso de a besta reaparecer, mas isso pouco supera seu 
nervosismo de não poder estar ao lado dela. 

De repente, gritos de muitas vozes cortam seu devaneio. 
Sem parar para pensar, você abandona o barco sem se 
importar com os outros marujos, e corre em direção ao centro 
da necrópole. 

O tumulto parece estar vindo da área da pirâmide. Em volta de 
uma pilastra, você vê uma cena terrível — Belit e um bando de 
lanceiros estão cercados por várias hienas. No alto, o Demônio 
Alado gargalha, longe do alcance das lanças. Sem temer o 
perigo, você saca sua arma, grita um desafio, e entra na luta! 

 

Use o Mapa de Combate C, p. 29. Para determinar o número 
de lanceiros sobreviventes, faça um teste de Reação para cada 
homem que estava com Belit. (Se preferir, você pode jogar por 
grupos de cinco ou dez homens.) Use o Nível de Moral do 
grupo como modificador. Se a reação for "Ruim" ou pior, o 
lanceiro fugiu. Presume-se que ele foi perseguido e morto. 
Entretanto, no máximo um quarto dos lanceiros poderão 
fugir. 

Coloque Belit e os lanceiros restantes numa distância de sete 
hexágonos do ponto B. Posicione 20 hienas (p. 28) fazendo um 
círculo em volta do grupo, respeitando uma distância de seis 
hexágonos de cada lanceiro. Você, e quem quer que esteja 
junto, estão no lado diametralmente oposto ao das hienas. 

Entre em combate. Veja que o combate prestes a acontecer 
deve ser longo — portanto, recomenda-se o Sistema Básico de 
Combate, a menos que você goste de combates longos! 

Se Belit morrer, receba a Palavra-Chave LUTO. 
Se você vencer o combate, vá p/ 71. 
Se você perder, vá p/ 52. 

 

A vela se enche com a brisa do mar quando o 
Tigresa sai da foz do rio para ganhar o oceano. 

Com uma risada encantadora, Belit põe brincando um colar 
de pérolas em seu ombro. "E agora, meu macho? Temos o 
mundo inteiro para navegar. Pode ser nos mares de Argos, ou 
Zingara, ou até mesmo na temível Estígia . . ." 

Você sorri e arruma o colar no pescoço dela. "Quem se 
importa? Para mim, tanto faz para onde vamos a partir de 
agora. Contanto que o vento encha nossa vela, que haja inimigos 
para minha lâmina cortar, e que você esteja ao meu lado, o que 
mais eu posso pedir da vida?" 

Esta aventura terminou. Vá p/ 270. 
 

Nas ruínas do que uma vez deve ter sido uma vila 
suntuosa, você vê o timoneiro cutucando 

cautelosamente uma parede de granito. "Ei, mestre Gwythar," 
você chama. "O que tem aí?" 

O corsário coça o queixo. "Eu acho que existe uma pequena 
porta dentro da parede. Você deveria dar uma olhada — você 
também já foi ladrão, não foi?" 

"Bem, digamos que eu tenha me envolvido com o 
submundo alguma vezes, mas não é algo com que eu possa me 
gabar.” Mesmo assim . . . você examina a pedra lisa e 
desgastada pelo tempo. Realmente, parece algum tipo de 
entrada! Aí está — sim! Você trabalha com uma adaga na poeira 
das fendas até expor uma maçaneta numa pequena porta. 

Faça um teste de Armadilhas/NT3 (pré-definido IQ-5 ou 
DX-5). Se você passar, vá p/ 257. Se falhar, vá p/ 65. 

Você capricha na pontaria. Receba um bônus de +3 
em sua perícia Arco, e vá p/ 250. 

 
 

 

Você se depara com um emaranhado de 
espinhos interceptando a passagem. Após alguns 

minutos de trabalho com a espada, você providencia uma 
abertura. "Esperem aqui um momento," você diz aos homens. 
"Vou ver o que há na frente antes de pegarmos essa rota." 

Você passa pelos espinhos com cuidado, admirando as 
flores negras ao redor. É um lugar surpreendentemente 
calmo, envolto na ameaça da floresta desconhecida, com seu 
doce aroma de flores invadindo suas narinas.  

Faça um teste de Naturalista ou Sobrevivência (Floresta) 
– pré-definidos como IQ-5. Se você passar, vá p/ 259. Se você 
falhar, vá p/ 67. 

"Não, rapazes," você diz, se virando para eles. 
"É muito perigoso. Despencar lá embaixo na 

escuridão, com armadilhas e talvez coisa pior? Aqueles reis 
protegeram suas tumbas muito bem. Escolheremos lugares 
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mais fáceis de pilhar do que esse." E você realmente espera que 
encontrarão bastante pilhagem em outro lugar, de modo que 
assaltar esta construção se torne desnecessário. Vá p/ 120. 

 

Saltando da amurada, você mergulha no 
Zarkheba. A água parece estranhamente 

viscosa enquanto você nada até o corsário. Faça um teste 
de HT-3. Receba bônus de +1 se tiver a perícia Natação 
com NH ���. Redutor de -3 se você não souber nadar! 

Se você passar no teste por 5 ou mais, vá p/ 261. 
Se você passar no teste por 4 ou menos, vá p/ 69. 
Se você falhar no teste, vá p/ 142. 

 Ele acena com a mão. "Ainda estou de vigia; outra 
hora, meu amigo." Vá p/ 64. 

 

O demônio uiva quando, por debaixo de sua 
guarda, você o acerta com um belo golpe. Por um 

longo momento, vocês se encaram, olhares trocando faíscas de ódio 
recíproco. Então, com uma força maníaca, o Demônio Alado se 
desvencilha de sua arma. Ele agarra sua garganta — mas 
subitamente vai ao chão. Enfurecido, você corta fora sua 
cabeça. 

E assim um mal dos mais antigos do mundo fenece . . .  

Agora você tem a Palavra-Chave VITÓRIA. Remova a 
Palavra-Chave ATRASADO, se você a tiver, e pelo restante da 
aventura, não mais pegue a Palavra-Chave ATRASADO, 
mesmo que você seja instruído para fazer isso. 

Vá p/ 71. 
Derrotando seu inimigo com uma facilidade 
desdenhosa, você joga seu corpo no rio. Deixe que 
os peixes tomem conta dele! Voltando-se para os 

curiosos, você fixa neles um olhar insolente. Lentamente, um rumor 
começa — uma lança batendo contra a madeira do convés, 
depois várias. Logo, todos os lanceiros se unem à aclamação. 

Belit levanta os braços, e o barulho cessa. "Quem mais entre 

vocês duvida de minha escolha a respeito de quem deverá 
comandá-los?" ela grita. "Você, Gwythar?" 

O grande timoneiro salta para trás. "Eu? Não, minha 
Rainha! Ele é meu amigo e meu líder! Ele fala por mim!" Os 
marinheiros em volta murmuram em aprovação. 

"Então é isso!" diz Belit. "Aqueles que o desafiarem 
estarão desafiando a mim. Lembrem-se disso!" 

Eleve o Nível de Moral do grupo em 2 pontos, ou até que ele 
fique em -5, o que for melhor. Remova a Palavra-Chave 
CAUTELOSO, se você a tiver, e vá p/ 29. 

 

Você caminha para entrar na torre. Não demora 
muito para se perceber que ela está bastante 
instável e corre o risco de desmoronar. Vá p/ 265. 
 Se você foi bem-sucedido em sua busca por água, vá 
p/ 266. Se não, vá p/ 74. 
 

"Avante!" você grita, e o grupo avança sobre a 
folhagem, para dentro da clareira, dando 

terríveis gritos de guerra! Ali está o temível monstro — uma 
pequena raposa, pacificamente jantando um coelho. Ela olha 
para vocês assustada, e então se manda. 

N'Gora olha para a raposa fujona, então se volta para você, 
e desata numa gargalhada. O resto dos piratas se juntam a ele. 
Você tenta olhá-los com seriedade, mas é simplesmente 
impossível — logo, muitos dos homens estão apoiados em 
árvores e trepadeiras, se mijando de dar risada. 

Eleve o Nível de Moral do grupo em 1 ponto e vá p/ 5. 
 

"E agora, o que é isso?" Você puxa do monte 
de escombros um pequeno objeto, embrulhado 

numa folha de chumbo. Dentro da folha há uma caixinha de 
ferro. Suspeitando de uma armadilha, você abre a caixinha 
com cuidado. Dentro dela há uma grande esmeralda! Ela 
reluz, uma chama verde refletida nos olhos cobiçosos dos 
bucaneiros. 

A esmeralda vale $7,500. Anote o tesouro em sua folha de 
rascunho, e vá p/ 120. 

 

Quando você levanta o arco e dispara, a criatura 
deformada se afasta acima do nível das copas das 

árvores, ignorando sua flecha. Um cacarejo inumano é escutado 
assim que ela desaparece de vista. 

Vá p/ 242. 
 

Você e seus guerreiros saem da floresta úmida 
diretamente para as avenidas destruídas da 

cidade. Se você tiver a Palavra-Chave ATRASADO, vá p/ 
63. Se não tiver, vá p/ 193. 

 

A pirâmide é feita de granito velho e gasto. De um 
lado, duas escadarias estreitas conduzem para seu 

ápice. Você sobe as escadas, ofegante — este amontoado de 
pedras é ridiculamente pequeno, comparado às grandes 
construções de Estígia em que você já esteve. Chegando ao 
topo, parece que ali já foi um lugar dedicado à alguma seita 
religiosa macabra. Estranhas manchas de sangue aparecem 
aqui e acolá, o que sugere a prática de ritos obscuros há muito 
esquecidos. 

Ao ápice da pirâmide converge uma coluna de mármore, tão 
grande quanto o mastro de uma grande embarcação. Há um 
pedestal na base dessa coluna, onde uma estátua poderia ter 
estado um dia. "Bem, comecem a olhar em volta," você diz a 
seu grupo de exploradores. "Aposto que há uma passagem 
secreta em algum lugar por aí. Deve haver muita coisa para ser 
achada aqui!" 

Jogue dois dados. Acrescente 1 ponto se tiver Prontidão. 
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Se o resultado der 2 a 4, vá p/ 6. 
Se o resultado der 5 a 9, vá p/ 225. 
Se o resultado der 10 ou mais, vá p/ 33.   

Um silêncio cai sobre a tripulação quando Belit 
leva o subchefe junto consigo até o andar 

superior. Então ela levanta os braços como se fossem lanças 
apontando para o céu, e grita, "Você perdeu o caráter de uma 
hora para outra? Eu ouvi sua reclamação contra essa expedição 
e contra o líder de vocês — por acaso eu não sou mais vossa 
rainha, que vocês duvidam de minhas ordens e da minha 
palavra?" 
   "Não! Nunca!" ressoa a resposta do convés. 

"Então por que esse medo vergonhoso? Vocês lutaram e 
venceram centenas de batalhas! As mesmas batalhas que eu 
liderei! Alguma vez fomos derrotados? Não, é o que eu digo! E 
também não iremos perder agora, embora os demônios do 
Abismo rondem nosso caminho. Vocês são minha tripulação — 
a melhor do que qualquer outra que já navegou nesse imenso 
mar!" 

Os deques explodem em aclamações e aplausos, e o esquecido 
subchefe passa de fininho para pegar o leme. Você sorri, 
impressionado com a capacidade de Belit em liderar seus 
corsários. Mais uma vez ela triunfou. Eleve o Nível de Moral do 
grupo em 3 pontos, ou até que ele fique em -5, o que for melhor. 
Depois vá p/ 29. 

 

Surge um brilho ofuscante ao se levantar a 
tampa do alçapão. O lugar está cheio de joias 

— o resgate de um rei! Não, talvez o resgate de um deus. 
Diamantes, esmeraldas, opalas, rubis . . . pedras preciosas de 
todos os tipos, captando a luz do sol e transformando-a em 
prismas multicoloridos. 

Gritando de fascinação, Belit pula dentro do alçapão, 
mergulhando nas pedras. Emerge dali segurando uma joia 
singular — um colar de ouro incrustrado com enormes rubis. 
Os olhos da rainha estão deslumbrados ante o tesouro. "Façam 
uma padiola e comecem a transportar tudo para o barco," ela 
diz rouca. 

Espantado com a fortuna colossal, você vigia pela chegada 
de intrusos, enquanto Belit supervisiona o transporte das 
pedras preciosas. 

O achado é, sob todos os aspectos, inestimável. Valeria, no 
mínimo, algo em torno de $5,000,000. Anote o tesouro em sua 
folha de rascunho, e eleve o Nível de Moral do grupo em 3 
pontos. Quando estiver pronto, vá p/ 120. 

 

Faça um teste de IQ, adicionando quaisquer 
bônus por Visão Aguçada ou Prontidão que 

você possa ter. 
Se você passar, vá p/ 9. 
Se você falhar, vá p/ 82. 

 

Sua prodigiosa visão identifica o movimento de uma 
forma sobre a coluna — parece estar viva! Assim 

que o bando também percebe, ela abre suas grandes asas e 
voa para dentro da floresta. N'Yaga balança a cabeça. "Um 
macaco voador — ou alguma espécie de demônio. Nunca 
deveríamos ter vindo aqui. Este lugar é certamente 
amaldiçoado." Belit zomba da superstição do xamã e ordena 
que o barco seja atracado ao cais. Vá p/ 20. 

 

Você cavoca nos escombros por um bom tempo, 
tentado encontrar algo de valor. Mas em vão — 

tudo que você descobre são fragmentos de cerâmica, 
pedaços de metal enferrujado, e lascas podres de madeira. 

Vá p/ 120. 

  
 

Devagar, a criatura resvala para dentro da floresta 
quando o Tigresa passa por ela. Vá p/ 64.  
 

Sem nenhum aviso, uma grande hiena surge detrás 
de uma macega! Não é uma hiena comum — é 

quase o dobro do tamanho normal, com olhos vermelhos 
brilhantes. Deve ser um tipo de demônio! Você e todos seus 
companheiros devem fazer uma Verificação de Pânico (veja pp. 
B93-94), usando o Nível de Moral do grupo como um 
modificador. Todos os personagens não incapacitados pelo 
pânico ficam de qualquer modo surpresos. Vá p/ 86. 

 

A luz é fraca, mas você nota que o piso tem uma 
cor ligeiramente diferente do resto da cantaria. 
Se você segue em frente, vá p/ 14. 

Se você examina o piso mais atentamente, vá p/ 233. 
Se você salta de onde está até a porta, vá p/ 41. 
Se você retorna, vá p/ 187. 

 

O marinheiro grita de medo enquanto tenta voltar ao 
barco nadando. Logo, um enxame de bucaneiros 
toma a amurada, fazendo os preparativos para o 

resgate. 
Se você pula para salvá-lo, vá p/ 88. 
Se você procura outros meios de resgatá-lo, vá p/ 161. 

     Se você deixa que a tripulação cuide do resgate, vá p/ 15. 
 

O combate vai mal; seu inimigo o domina, e você 
sente que a morte está próxima. 

De repente, num instante mágico, lá está ela — um brilho 
pálido contra o céu, reluzindo como prata. Ela grita um 
desafio enquanto arremete sua lâmina brilhante contra o 
peito do monstro . . . 

"Belit!" você grita, e ela se vira para ver você, com seu 
olhar parecendo um farol do amor. Mas ela está morta; você 
sabe que ela descansa em sua pira funerária no Tigresa! Então 
ela desaparece — deixando um traço de sua alma por mais 
um instante. Subitamente você se lembra de suas palavras . . . 
"Que mesmo na morte ela voltaria do inferno para me ajudar" 
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Se você estava atordoado, agora não está mais. Se estava 
inconsciente, você pode agir normalmente, mas ainda sujeito às 
regras para HT abaixo de zero (p. B 126). 

Seu inimigo fica mentalmente atordoado por três turnos. 
Além disso, ele sofre 2d de dano — armaduras e Rijeza não 
protegem. 

Remova a Palavra-Chave GLÓRIA, e retorne ao parágrafo de 
onde você veio. Retome o combate a partir daí. 

  

Faça um teste de Audição. Se você passar, vá p/ 17. 
Se você falhar, vá p/ 90.  
 

Jogue um dado. 
Resultado de 1 a 2, vá p/ 102. 

Resultado de 3 ou 4, vá p/ 89. 
Resultado de 5 ou 6, vá p/ 175. 

 

Gwythar o alcança um estilete de seu cinturão de 
lâminas, e com ele você sonda lentamente ao longo 

do comprimento da corda. Sim — um toque do aço contra 
porcelana. Cravando o estilete na pedra, a porta se abre. Um 
som estridente vem da sala escura, quando o fio do aço se 
rompe. Olhando para dentro, você vê uma pequena saliência 
com um frasco de porcelana — caprichosamente preso pelo 
estilete. Você se estica para retirar o frasco. "Algum veneno, eu 
aposto," você diz, levantando o frasco. "Bem, ele não 
envenenará ninguém." Vendo que a área está livre de 
homens, você joga o frasco até o outro lado da rua, para se 
quebrar contra uma coluna caída. Uma tênue fumaça 
purpúrea se forma, varrida em seguida pela brisa. Vá p/ 238. 

A quilha arranha por um momento e depois se 
solta da barra. Seu oportunismo como 
timoneiro evitou que o barco encalhasse! 

O Mestre Gwythar, o timoneiro oficial, lhe dá um tapinha nas 
costas. "Bom, meu amigo," ele explode com sua voz 
poderosa, "acho que tá feito o nosso piloto! O que você acha, 
rainha?" Belit sorri, pegando em seu braço. 
Remova a Palavra-Chave CAUTELOSO, se você a tiver. 
Acrescente 1 ponto à Reação da tripulação em relação a você. 
Vá p/ 64. 

 

Você cai com o rosto no chão, afundando em um 
sono profundo. Sonhos estranhos o assaltam . . . de 

um povo poderoso mergulhado em corrupção e maldade, 
atraindo cativos para a floresta . . . onde ocorrem torturas e 
metamorfoses. Em meio a tudo isso, você vê imagens de um 
grande demônio alado rodeado por suas leais hienas — que 
uma vez já foram homens. 

E enquanto você sonha, uma névoa negra se infiltra pela 
clareira, através da barreira de espinhos, além de onde seus 
fiéis seguidores aguardam seu retorno . . . 

Com um estalo, você acorda. O dia já vai avançado — onde 
estão seus homens? O que aconteceu a eles? Entrando em 
pânico, você se afasta da clareira. Os guerreiros não estão onde 
você os havia deixado, mas suas trilhas são visíveis. Você 
consegue segui-las facilmente. Estranhamente, curiosas manchas 
de sangue se misturam a pegadas monstruosas. 

As pegadas levam a um aclive. Ali, estão os corpos 
dilacerados de seus camaradas. Ao lado deles jaz o que parece 
ser um grande gorila. A criatura se levanta e o encara. É 
N'Gora — seu rosto transfigurado que quase não se 
reconhece, com saliva escorrendo pelo canto da boca. Com 
um grito insano, ele avança sobre você com seus braços 
agitados acima da cabeça. 

Vá p/ 21. 
Depois de uma hora de trabalho, você não descobre 
nada além de pedaços de cerâmica e madeira podre. 
Amaldiçoando sua sorte, você chuta os entulhos.    

Vá p/ 120. 
 

Um dos tripulantes chama, apontando para o 
céu. Assim que seus olhos se ajustam ao 

crepúsculo, você percebe uma grande sombra voadora. Não se 
parece com um pássaro — por só uma razão, é muito 
grande! 

Se você tentar acertá-lo, vá p/ 4. 
Se você observa melhor, vá p/ 23. 
Se você o ignora, vá p/ 242. 

 

De repente, 15 enormes hienas saltam por trás da 
vegetação rasteira. Use o Mapa de Combate C, da 

p. 29. Belit é o ponto B. Posicione os tripulantes próximos da 
base da pirâmide. Eles defenderão Belit a todo custo. Coloque 
as 15 hienas (ficha na p. 28) circulando o grupo. Coloque-as não 
mais perto do que seis hexágonos de distância de qualquer 
personagem. Entre em combate. 

Se Belit morrer, você recebe a Palavra-Chave LUTO. 
Se você vencer o combate, vá p/ 71. 
Se você perder, vá p/ 52. 

 

Você e Belit olham um ao outro por algum 
tempo em silêncio. Finalmente, ela balança a 

cabeça. "Temos que ir embora, merda! Não sobreviveremos 
a mais uma batalha." Olhando para os corpos de seus 
camaradas, a única coisa que você tem a fazer é concordar. 
Trazendo junto os cadáveres, a tripulação embarca no Tigresa, 
para fugir daquela cidade amaldiçoada. Vá p/ 229. 
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Você tenta acalmar o subchefe, mas ele explode 
com você. "O demônio é a causa disso tudo," 

ele grita, apontando para você. "Ele enfeitiçou nossa 
rainha, forçando-a a vir para cá. Se ele morrer, estamos 
salvos!" Encarando você, ele o desafia. O convés vira uma 
balbúrdia, muitos reprovando a insolência, outros especulando 
uma possível briga. 

Belit segura seu braço. "Você não precisa fazer isso. Eu vou 
terminar com essa besteira." 

Você balança a cabeça. "Não funcionará. Que impressão 
isso causará aos homens? Talvez," você rosna, "esse babaca 
precise aprender boas maneiras! Ele não deveria se safar 
dessa, e juro que não irá." Você encara o subchefe. "Ei, 
animal! Quer brigar? Eu brigarei então — se você tiver 
estômago para isso!" 

Vá p/ 118. 
Você passa o olhar pela laje algum tempo, mas não 
percebe nada de anormal. 
Vá p/ 8. 
 

"Olhem — acima do barco," anuncia N'Gora. 
Vocês ignoram as suas explorações por um 

momento e enxergam uma sombra que voa do convés para a 
floresta. "Está espionando nosso barco," conclui o subchefe. 

"Deixa," diz Belit tranquilamente. "Ainda temos mais o 
que pilhar, é por isso que estamos aqui. Se ele — ei, onde 
vocês estão indo?" 

"Parece que ele fez um rombo no casco," você diz. "Fomos 
idiotas por não colocar uma vigilância reforçada no barco." Você 
pega cinco homens e corre para o Tigresa. 

Se você tiver a Palavra-Chave PRESSÁGIO, vá p/ 28. 
Se não, vá p/ 101. 

 

O Tigresa avança no rio Zarkheba, remadores a 
todo vapor para vencer a força da correnteza. A 

floresta logo bloqueia grande parte do sol da manhã, deixando 
apenas uma tênue iluminação na passagem do barco. As águas 
estão extraordinariamente escuras. "As águas do Zarkheba são 
venenosas," diz Belit. "Só conseguem viver aqui monstros tão 
venenosos quanto, como as serpentes do rio. Os subas evitam o 
rio, dizem que é amaldiçoado." 

 

Os sons normalmente ouvidos numa floresta estão 
sinistramente ausentes. Nenhum animal vem à margem para 
beber água. Nenhum pássaro cruza o céu. Os únicos sinais de 
vida estão nos bancos de areia, onde se contorcem lagartos 
totalmente desconhecidos até mesmo para N'Yaga e seu vasto 
conhecimento dos contos antigos. Belit ordena ao timoneiro que 
mantenha uma boa distância deles. 

Ajuste o Tempo Atual para "Tarde", e vá p/ 29. 
 

A construção que você inspeciona tem uma fachada 
um tanto familiar — uma grande sala, grande 

lareira, uma adega aqui, outra atrás do balcão . . . Você cai na 
gargalhada. "É uma taverna!" você diz rindo. "Mundo é 
mundo onde quer que se vá." Os piratas se juntam às 
gargalhadas. 

Faça um teste de Captação (pré-definido IQ-4). Acrescente 
1 ponto ao teste para cada dez ajudantes que você tiver à 
disposição (arredondando para baixo). 

Se você passar por 5 ou mais, vá p/ 30. 
Se você passar por menos de 5, vá p/ 103. 
Se você falhar, vá p/ 203. 

 
 

Sacando uma flecha ao estilo Semita, você 
mira lenta e cautelosamente. Vá p/ 24. 
 
 

Seus olhos se estreitam em suspeita . . . Aquela coisa 
escura está se movendo. Deve ser algum tipo 

de animal. Se você tentar evitar a "pedra," vá p/ 105. 
Se você se aproximar dela, vá p/ 178. 
Se você atacá-la com arma de longo alcance, vá p/ 251. 

 

Seu grupo procura uma passagem na 
pirâmide por um tempo considerável, mas 

nenhuma porta secreta é encontrada. "Os antigos guardavam 
bem seus segredos," comenta um dos piratas. Vá p/ 120. 

De repente, você é perturbado por um grito 
apavorado à sua retaguarda. Para seu terror, você 

vê um tripulante balançando acima do convés, pendurado no que 
parece um tronco de árvore. Não, o homem está nas presas de uma 
Serpente Gigante! 

Use o Mapa de Combate A, p. 29. O tripulante está um 
hexágono acima do ponto D; ele está surpreso, desarmado, e 
suspenso nas presas da criatura. A Serpente avança em 
direção ao ponto F. Você é o ponto C, com sua espada 
embainhada. Vá p/ 34. 

"Tudo bem," ela murmura. "Vamos sair 
agora. Mas se não encontrarmos ouro em 

outro lugar, voltaremos aqui." Ela afasta uma mecha rebelde 
que lhe cai pela testa e irrompe templo afora. Vá p/ 120. 

 

"Seria melhor," você diz. "Alguns homens 
fortes dariam conta. Se eu fosse a criatura, 

pensaria duas vezes antes de pegar mais lanceiros, agora que eles 
estão de sobreaviso e sedentos por vingança. Teremos tesouro 
suficiente para procurar por aqui." 

"Faça isso então," ela diz. 
Escolha dez lanceiros para vigiar o barco. Ao menos um 

subchefe deve estar entre os homens escolhidos. Agora você tem 
a Palavra-Chave VIGIADO. Vá p/ 120. 

 
 

Belit agarra a amurada da popa, olhando as 
torres desaparecerem atrás da cobertura da 

floresta. Seus olhos estão cheios de ódio. Você compartilha um 
pouco do mesmo sentimento — tendo que fugir da cidade com o 
rabo entre as pernas, deixando para trás um camarada de 
valor e honrado, e fazendo aparentemente pouco caso por 
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isso! Então você se volta para olhar Belit diretamente. "Esse 
lugar pode ter nos vencido por enquanto," você diz. "Mas 
deixa a gente vir com uma tripulação renovada, para ver se 
não conquistaremos essa cidade inteira, cada maldita pedra!" 

Ela devolve o olhar, então o cumprimenta da maneira que 
os antigos selavam honrados acordos. "Está feito, meu capitão 
— voltaremos para a riqueza e a vingança!" 

Esta aventura acabou. Vá p/ 270. 
 

"Sem problemas em provar um pouco, não é 
mestre?" Ri um marujo assim que ergue uma 

das jarras. Outros se juntam, tomando vigorosos goles do 
poderoso licor. 

Você dá de ombros. Deixe-os ter um pouco de diversão — é 
impossível pará-los, do jeito que marinheiros gostam de bebidas 
fortes. Desde que se mantenham sóbrios para escavar e carregar, 
dará tudo certo. Vá p/ 111. 

 

Assim que o animal cai na água escura, 
enormes tentáculos eclodem do rio, agarrando 

o corpo e rasgando-o em pedaços! Muitos lanceiros gritam; 
todos se apavoram quando a superfície do rio é tingida de 
sangue. Movendo-se rápido demais para acertar uma 
flechada, os tentáculos envolvem pedaços de carne e os 
arrastam para baixo. O timoneiro conduz apressadamente o 
barco para o outro lado do rio. 

Subtraia 2 pontos do Nível de Moral do grupo, e vá p/ 64. 

 

 

Você capta os olhares dos tripulantes sobreviventes. 
"Devemos! Belit precisa de nós, precisa daquela 

água, e não podemos fazer isso e carregar moribundos ao mesmo 
tempo. Eu sei que vocês detestam isso! Mas deve ser feito." 

Você faz a tarefa sombria que não permitiria que ninguém 
mais fizesse por você. Depois que uma estela de pedras 
amontoadas é erguida às pressas para os mortos, você 
abandona esse lugar de morte. Vá p/ 5.  

233cCuidadosamente, você bate no chão com sua 

arma — e ela simplesmente o atravessa. O chão é feito de 
papel machê, provavelmente alguma armadilha. 

Se você tentar pular por cima da armadilha, vá p/ 41. 
Se você quiser voltar, vá p/ 187. 

 

Você para um pouco para pensar. A corrente 
levou ele longe demais para nadar em segurança. 

Ele pode não ser forte suficiente para agarrar uma corda alçada. 
O que seria comprido e ao mesmo tempo resistente para poder 
jogar? Então você repara para os bancos dos remadores, e com 
um salto entra na galé. Segurando a coluna central, você inicia o 
salvamento do homem. Seguindo o líder, outros remadores vêm 
para ajudá-lo. Por sorte, o lanceiro não estava afundado a tanto 
tempo para lhe causar alguma lesão permanente. Ele sofre 1d-2 
de dano. 

Eleve o Nível de Moral do grupo em 1 ponto e o mesmo para 
qualquer teste de Reação do grupo para com você. Vá p/ 64. 

 
 
 

Aceitando a caneca, o jovem marujo dá um belo 
trago. Vocês conversam até que o remador            

encarregado chama ele para remar novamente. Vá p/ 64. 
 

O Demônio Alado desvia de seus rápidos ataques, 
então faz um movimento arcano com as patas. 

Terrivelmente, a pirâmide treme sob seus pés e a coluna de 
mármore tomba em sua direção. Em desespero, você se afasta da 
pirâmide, que desmorona sob a influência mágica do demônio. 

Faça um teste de DX para você e eventuais companheiros. 
Quem falhar no teste será engolido pela coluna; se você for um 
deles, vá p/ 16. 

Cada personagem que passar no teste por 5 ou mais sai ileso da 
pirâmide, em qualquer lugar até quinze hexágonos afastado do 
ponto A. Em um sucesso decisivo o personagem está pronto para 
agir; enquanto que os demais ficam atordoados por dois turnos. 

O personagem que passar por 4 ou menos fica preso nos 
escombros, levando 1d-3 pontos de dano, e devendo passar num 
teste de ST para sair dali; isso toma 1 turno. Se falhar nesse teste, ele 
ainda permanece sob os escombros, mas pode continuar a fazer 
testes de ST para se libertar nos turnos seguintes. Ele não 
conseguirá se defender de eventuais ataques enquanto estiver nessa 
tentativa. 

Note que para os futuros combates no Mapa de Combate C, a 
área onde a pirâmide estava é agora repleta de escombros. 
Duplique todos os custos de movimentação nesses hexágonos e 
imponha um redutor de -3 para todas ações que envolvam DX, 
incluindo o combate que se fizer na área obstruída. Enquanto 
estiver no ar, o Demônio Alado não sofre esses redutores. 
Também note que a criatura não esperará que os homens se 
libertem dos escombros para atacá-los — ela se aproveitará da 
situação! Vá p/ 44.  

O subchefe, depois de olhar seus camaradas, encara 
você pensativamente. Ele atira sua lança no deque. 

"Eu não falo por mim, guerreiro. Servimos Belit Juntos."  
Ele se volta para ela. "Peço perdão grande Rainha." 

Ela olha friamente para ele. "Volte a seu lugar, marujo." 
A tripulação volta macambúzia a suas tarefas, quando 
N'Yaga recomeça o canto dos remadores. 

"As coisas não mudam," ela diz baixinho para você. "É 
preciso ter cuidado, eles estão realmente assustados, e não 
resistirão por muito mais." 

Você dá de ombros. "O primeiro homem que tentar trair você 
morre. Isso é o que eles deveriam temer mais do que rios mal 
assombrados." Ela sorri sinistramente enquanto o barco navega. 

 Eleve o Nível de Moral do grupo em 1 ponto, ou aumente a -5, 
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o que for melhor. Se por acaso você tiver a Palavra-Chave
CAUTELOSO, remova-a e vá p/ 29. 

Belit sorri. "Que se foda se você não estiver certo!" Ela se 
volta para o grupo sobrevivente. "Vamos homens! Levem 
seus irmãos até o barco, depois voltem para pegar mais 
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Dentro da sala, um objeto metálico brilha. 
Você o alcança — e retira uma faca longa e 

brilhante. Segurando-a ao sol, você se maravilha com sua 
beleza. É diferente de todas as facas que você já viu; metal 
preto-azeviche, boa têmpera, bem modelada, uma lâmina 
afiada como uma navalha. E ainda cabe confortavelmente 
pesada em sua mão. "Uma arma magnífica," você observa, 
passando-a para as mãos de Gwythar. Ele concorda. 
"Sim, a lâmina foi definitivamente feita por um mestre." 

Anote o achado em sua folha. É uma faca grande, de boa 
qualidade, com + 1 para danos cortantes e perfurantes. Além 
disso, é inquebrável, mesmo em uma falha crítica. Vá p/ 120. 

"Boa ideia," diz Belit. "Faça isso." 
Sob seu comando, você separa quem ficará 
de fora. 

Escolha dez homens para cuidar do Tigresa. Você então 
recebe a Palavra-Chave VIGIADO. Vá p/ 47.   

 
 

"Que diabo é isso?" você sussurra para 
N'Gora. "Não sei," ele responde. Vocês 

escutam um barulho de galho sendo quebrado em algum 
lugar acima. "O que faremos? Será que é um monstro de 
tocaia?" 

"Um monstro bem retardado se emite ruídos quando nos 
aproximamos dele. Acho que não. Talvez seja um gordo 
javali que poremos no rolete, que tal?" você diz. 

Se você investigar pessoalmente o barulho, vá p/ 48. 
Se você ignorar o barulho, vá p/ 121. 
Se você investigar o barulho com um grupo, vá p/ 194. 

 

Quando os marujos estão prestes a iniciar a 
busca pela torre, você ordena que façam um 

alto. Então um deles pergunta sarcasticamente, "Você foi 
afetado pela insolação para descansar?", mas você ignora 
a piada sem graça. 

Alguma coisa perto da torre o preocupa, e você 
examinará até descobrir exatamente o que é. Vendo mais de 
perto, você percebe que várias pedras estruturais estão 
faltando da base da torre. Longe de ser estável, ela é uma 
armadilha em potencial — a qualquer momento tudo 
poderia desabar. O marujo que riu de você não sabe onde 
enfiar a cabeça. 

Eleve o Nível de Moral do grupo em 1 ponto e vá p/ 120. 
 

Você tenta acalmar a tripulação com uma 
brincadeira. "O que é um pássaro com 

gigantismo para nós? Ele deve ter problemas cardíacos e 
tudo mais, morrerá antes que tenhamos a chance de 
matá-lo!" Faça um teste de Lábia (pré-definido IQ-5), 
adicionando quaisquer modificadores. 

Se você passar no teste, vá p/ 50. 
Se não, vá p/ 123. 

 

Por entre galhos de árvores, você vislumbra as 
torres e os pináculos da cidade. Não pela 

primeira vez nesta caminhada na floresta, seus pensamentos se 
voltam para Belit, imaginando como ela está se virando. Então 
você esquece dela para pensar no seu caminho, e segue em 
frente. Vá p/ 170. 

 

Espirrando sangue pela boca, você bufa. "O 
que, ir sem levar tanto quanto podemos 

carregar? Devemos mais do que isso aos mortos. Vamos 
fazer com que esse lugar pague o preço dessas vidas!" 

ouro. Já provamos o pior do que eles podem nos oferecer, 
agora teremos o que eles tem de melhor, o ouro!" Vá p/ 120. 

 
 
 

O subchefe é colocado no seu devido lugar 
com as palavras sagazes dela. Mas quando 

passa por você, ele o encara por um longo momento. A 
mística e autoridade de Belit podem ter evitado o confronto 
iminente, mas você sente que a tripulação está começando a 
direcionar seu medo e descontentamento em você. Ajuste o 
Nível de Moral para -5, e vá p/ 29. 

 
 

Jogando-se para o lado, você apenas procura 
evitar ser engolido pela torre. Os outros três 

homens não foram tão sortudos; são esmagados. Gritos de 
terror extravasam de seus camaradas enquanto Belit corre 
para seu lado, atirando-se em seus braços. "Eu não sabia do 
perigo," ela murmura. Ajudando você a se levantar, ela 
ordena que os escombros sejam removidos. Vá p/ 200. 

 

Você preferiria lutar pelado com um urso 
selvagem do que atrapalhar Belit em sua busca 
por pilhagem. Colocando o cérebro para 

funcionar, você estala o dedo com a solução. "Temos 
moringas suficientes no porão. Deve haver algum riacho na 
floresta com água mais pura do que a do rio. Vou levar 
alguns homens para ver." Belit concorda. 

Você pode levar N'Gora (se ele estiver morto, pegue 
outro subchefe) e até dez lanceiros. Cada homem está 
levando duas moringas vazias, cada uma com capacidade 
para oito litros. Anote os tripulantes escolhidos e vá p/ 97. 
 

"  "Vocês são crianças, para tremerem assim ao 
som de gatos miando?" você zomba. 
"Escutem! Os sons estão bem distantes do rio 

— esses animais estão nos evitando. Eles não vão 
incomodar." A tripulação, envergonhada, reconhece 
que você está certo. Vá p/ 64. 

 

Bem lá no fundo dos escombros — do que 
pode ter sido a parede interna de uma sala — 

você encontra um antigo cofre de bronze, recoberto de 
azinhavre. 

          Se você quiser abrir o cofre, vá p/ 57. 
          Se você o ignorar, vá p/ 120. 

238 

239 

240 

241 

242 

248 

243 

244 

245 

246 

247 

249 



A Rainha da Enseada Negra — 26 — 

 

Você saca uma flecha de ponta larga de sua 
aljava. Dispare a flecha. Se você acertar a 
criatura, vá p/ 158. Se você errar, vá p/ 39. 
 
 

Tentando emboscar minha coluna, hein? Bem, 
você tem coisa melhor a fazer do que perder 

tempo alimentando uma besta faminta. Você não dará 
chances a ela. Colocando seus lanceiros em posição, você saca 
o arco e flecha e mira. "Perdeu!" você grita. 

Usando o Mapa de Combate B, p. 29, note que a criatura 
está no ponto B. Você pode posicionar qualquer personagem numa 
distância de até dez hexágonos dela. Qualquer um que for escolhido 
para disparar uma flecha ou qualquer arma de arremesso, pode 
fazê-lo com mira máxima e seus respectivos modificadores. 

Vá p/ 59 e entre em combate. 

 Depois de uma procura cuidadosa, você 
fica convencido de que a porta não tem 
armadilhas. Vá p/ 179. 

Muito devagar e já sem tempo para salvar 
seu camarada, as inúteis imprecações da 

tripulação seguem a serpente enquanto ela retrocede, 
levando seu terrível prêmio. Os bucaneiros voltam 
pálidos ao convés, muito abalados — e se o monstro ainda 
estiver com fome? E se houver mais deles lá fora? 

Subtraia 2 pontos do Nível de Moral do grupo e vá p/ 64. 

"Estive pensando," você diz a Belit, apontando 
para os barris de água. "Se entrarmos em ação, 

aqueles barris podem ficar no caminho. Temos espaço no porão 
de estoque — por que não movemos eles para lá?" Belit 
concorda com seu raciocínio, e transmite o comando. 

Agora você tem a Palavra-Chave PRESSÁGIO. Daqui em 
diante, considere os hexágonos marcados com "W" no Mapa 
de Combate A (p. 29) como hexágonos livres. Vá p/ 64. 

 

Passa bastante tempo sem que nenhuma palavra 
do grupo de Belit vem até você. Você se 

pergunta se ficar ali de guarda esperando o retorno do macaco 
seria uma boa ideia. Finalmente, você perde a paciência e 
dirige seus lanceiros no sentido de encontrarem o restante da 
tripulação. Vá p/ 63. 

"Mas, mestre — "; "Mas nada, desgraçados! 
Aqui é onde eu e Belit saímos," você ruge. "Se 
metam em meu caminho e eu os mandarei 

para o inferno!" Os bucaneiros sobreviventes, assustados com 
sua ferocidade, voltam a bordo do Tigresa e começam a longa 
jornada pela costa de volta a suas aldeias de origem. Boa 
viagem, você pensa. Sem Belit, você não deseja outra 
companhia. Acendendo a singela pira que você montou, você 
observa em meio à fumaça como a Rainha da Enseada Negra 
pega fogo, envolta pela riqueza condizente ao seu nome. O mar 
não lhe dá mais interesse. Virando as costas para as chamas e 
segurando no cabo de sua espada, você abre caminho em meio 
à densa floresta. Esta aventura acabou. Vá p/ 270. 

 

Você abre a porta parcialmente e estaca, 
subitamente alerta. Você não acredita que 

existam muitas armadilhas que possam manter seu perfeito 
funcionamento durante séculos, mas por que pagar para ver? 
Tateando atrás da porta, você percebe uma corda esticada. 

Se você tentar destravar a armadilha, faça um teste de 
Armadilhas/NT3 (pré-definido IQ-5 ou DX-5). 

Se você passar no teste, vá p/ 211. 
Se você falhar, vá p/ 19. 
Se você abandonar a porta, vá p/ 138.  

Faça um teste de Visão. Se você passar, vá p/ 66. If 
Se você falhar, vá p/ 139. 

Esse aroma . . . essas flores . . . alguma coisa nelas 
parece muito familiar. Com pavor, você percebe 
que ao seu redor estão as mortais lótus negras! 

Seu veneno suave e agradável está entre os mais perigosos da 
floresta. Tropeçando, você sai correndo daquele perfume. 

Vá p/ 5. 
 

Existem várias torres, em variados estados de 
conservação. Qual delas inspecionar então — 

que se dane, vai qualquer uma! "Por que não jogar um 
dado?" sugere N'Gora, sorrindo. 

"Por que não?" você responde, tirando seu dado da 
algibeira. "Isso parece tão bom quanto qualquer outra 
escolha!" Jogue um dado. 
     Resultado de 1 ou 2, vá p/ 68.  
     Resultado de 3 ou 4, vá p/ 22.  
     Resultado de 5 ou 6, vá p/ 95. 

 

Cortando a água com braçadas vigorosas, 
você alcança o tripulante quase inconsciente. 

Agarrando o cabelo dele, você volta rapidamente ao barco. 
Dezenas de mãos ajudam a alçá-lo a bordo. Enquanto você se 
sacode, um trovão de lanças batendo no convés soa em seus 
ouvidos, honrando sua façanha. "Você é louco?" diz Belit, 
quando chega a seu lado. 

Você dá de ombros. "Deu certo, não foi?" 
Eleve o Nível de Moral do grupo em 2 pontos, e acrescente 1 

ponto à Reação que a tripulação tiver para com você. Se você 
tiver a Palavra-Chave CAUTELOSO, remova-a. Vá p/ 64. 
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— 27 — A Rainha da Enseada Negra 

 
 

Você cumprimenta N'Gora, o subchefe, que é seu 
melhor amigo da tripulação. "Quer testar as 

armas comigo, para esquentar o sangue?" ele sugere. 
"Ah, sim," você diz, "E você acha que pode me ensinar 

alguns truques novos? Você não vai durar muito." 
Ele pisca para você. "Nunca se sabe, meu amigo, os truques 

que um pirata pode esconder . . . quer apostar?" 
Você aceita, e ambos se preparam para o embate. Um 

público ansioso de remadores desocupados se reúne e até os 
grumetes esticam o pescoço — enquanto o contramestre os 
ignora. 

Use o Mapa de Combate, p. 29, e a ficha de N'Gora na p. 
32. Escolha qualquer posição dentro da galé. O embate não 
usa armaduras, e as lanças têm pontas rombudas (dano de 
contusão, reduzido pela metade). O primeiro homem que 
conseguir acertar no outro três golpes é o vencedor. Socos são 
permitidos; chutes e truques sujos — brincadeira de N'Gora à 
parte — não. 

Se você vencer o combate, vá p/ 70. 
Se você perder, vá p/ 143. 

 

Displicentemente, o demônio passa por suas 
defesas e o rasga com um golpe terrível. Ainda 

tentando vingar sua amada e seus amigos com um último 
suspiro, você levanta sua lâmina para golpeá-lo — mas ele revoa 
para longe. Sua gargalhada profana é o último som que você 
escuta antes de cair no esquecimento. 

Esta aventura terminou.  
Esquivando-se de um golpe errante, você entra 

no alcance do tribalista, atingindo-o com o cabo de sua lança. 
Quando ele recua, atordoado, seus músculos vigorosos 
dirigem a ponta para cravar-se no peito dele. Com um grito 
agonizante, ele cai no deque, morto. 

Você se apoia na lança, ofegante. "Diabo," você pensa, "ele era 
mais duro do que eu pensava . . ." Elevando os olhos para os 
remadores, você se recompõe. "Mais alguém?" você ruge. 
"Não se preocupem com os espíritos — se algum maldito de 
vocês quiser bancar a putinha, vai morrer aqui e agora." 

O velho N'Yaga levanta a voz. "Vocês ouviram homens! 
Pereçam todos aqueles que desafiarem a palavra da 
grande rainha! Aos remos!" Eleve o Nível de Moral do 
grupo em 1 ponto, e vá p/ 29. 

 

Examinando a torre mais de perto, você 
também percebe que ela é recoberta por 

afrescos de seres voadores, que torturam e estripam homens 
aparentemente como uma forma de sacrifício para seus deuses 
sombrios. Este é com certeza um lugar do mal. Vá p/ 8. 

Você relata seu sucesso a Belit, que ordena a 
distribuição da água para a tripulação. Ela não 

encontrou nenhum tesouro a mais, e necessita de sua ajuda. Vá p/ 120. 
 

Você está de folga e decidindo em como gastar seu 
tempo livre. 

Se você quiser conversar com o timoneiro, vá p/ 43. 
Se você procura uma diversão, vá p/ 262. 
Se você decide não fazer nada, volte p/ 18 e jogue de novo. 

 

Quando os tripulantes se preparam para 
transportar o tesouro ao Tigresa, você é 

alarmado por um rosnado. Parece perto. 
Se você tiver Noção do Perigo, jogue contra sua IQ. 
Se você passar, vá p/ 83. 
Se você falhar, ou não tiver Noção do Perigo, vá p/ 216.  

 

Você já encontrou bastante pilhagem para essa 
aventura e encabeça a viagem de volta à 

civilização. Você estoca os tesouros encontrados nos porões do 
Tigresa, mas sabe que eles não servirão para aplacar a sede por 
novas aventuras. 

Vá p/ 183. 
Parabéns! Você sobreviveu à aventura! 
Se você escapou com mais da metade do efetivo 
inicial, você recebe 1 ponto de personagem. Além 

disso, se Belit estiver viva, você também recebe 1 ponto. Para cada 
tesouro significativo saqueado, mais 1 ponto. Os tesouros 
significativos incluem qualquer um cujo valor estiver 
especificado, assim como o Elixir da Vida. 

Se você tiver a Palavra-Chave VITÓRIA, você recebe 2 pontos 
de personagem. 

Retire 1 ponto de personagem se durante a aventura o Nível 
de Moral do grupo chegou a -5, bem como para cada uma das 
seguintes Palavras-Chave com as quais você terminou a 
aventura: CAUTELOSO, SOZINHO, e LUTO. 

Na pior das hipóteses, se Conan terminou a aventura como o 
único sobrevivente, se derrotou o Demônio Alado, e descobriu 
um grande tesouro — 1 ponto de personagem. 
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  APÊNDICES 
 Criaturas   
Serpente Gigante do Rio         Lagarto Selvagem 

ST: 24 Desl./Esquiva: 6/6# Tamanho: 14 ST: 20 Desl./Esquiva: 8/6 Tamanho: 5 

DX: 13 DP/RD: 1/0 Peso: 2.700 Kg DX: 13 DP/RD: 1/2 Peso: 155 Kg 
IQ: 3 Dano: 1d constr# Habitat: Floresta IQ: 3 Dano: 1d+1 corte Habitat: Floresta 
HT: 20 Alcance: C  HT: 17/20-25 Alcance: C   

Este é o maior réptil venenoso que habita o Zarkheba. A 
Serpente Gigante do Rio pode ser verde-clara a branca, com 
reluzentes escamas de peixe. Ao lidar com uma presa 
desprevenida, ela atacará mordendo, causando dano cortante 
de 1d-1. Então tentará trazer a vítima junto consigo; suas 
mandíbulas são fortes, e toda sua ST é aplicada nesse intento. 

Note que sua cabeça é grande e suas presas compridas. O 
veneno não pode ser "sugado", como pode ser feito em cobras 
menores. Ao lidar com uma presa alerta, ela tentará envolver a 
vítima e esmagá-la por constrição. 

Para seu ataque por constrição, a serpente tentará 
"segurar", usando as regras de combate de perto (p. B111). 
Assim que conseguir, ela começará a apertar a vítima, causando 
1d de dano por constrição por turno, até que esta consiga 
escapar ou morra. 

Livrar-se da serpente é muito difícil, exigindo uma Disputa 
de ST. Atacar com qualquer arma maior do que uma faca 
também é difícil quando se está envolto em sua espiral — 
redutor de -2. Tanto Rijeza como qualquer outra armadura 
são incapazes de proteger do esmagamento da serpente. 

As Serpentes do Rio são ótimas nadadoras, mas em 
contraposição são mais lentas em terra (Desl: 6-água e 3-terra). 
Elas podem subir em árvores para dar o bote em suas presas. 
Também são bastante resistentes à falta de comida, podendo se 
alimentar adequadamente apenas uma vez por mês. 

Hiena Infernal 

Este enorme lagarto vive nas florestas mais fechadas. É forte 
e atarracado, com o corpo coberto de um matiz quase idêntico 
ao piche. Ele se esconde silenciosamente em arbustos, e ataca 
vítimas desprevenidas. Não tem medo dos homens, e atacará 
desde um retardatário até um grupo inteiro. Sua mordida 
provoca dano cortante de 1d+1. 

Se um Lagarto Selvagem receber uma quantidade de dano 
equivalente à metade ou mais de seus pontos de vida, ele fugirá. 

O Demônio Alado 

ST: 20                                                    Desl./Esquiva: 10/8#llTamanho: 1 
DX: 13                  DP/RD: 2/3                          Peso: 115 Kg 
IQ: 12 Dano: 2d +2 corteut 
HT: 14 Alcance: C 

O último espécime de uma raça antiga e degenerada, o 
Demônio Alado tem pouco propósito na vida, a não ser proteger 
da profanação a morada ancestral de seu povo. Ele é um grande 
humanoide, embora deformado, com grandes garras que ele 
usa para causar ferimentos mortais em combate. 

O Demônio Alado carrega uma aura de maldade em torno de 
si que é perceptível aos que estão perto. Aqueles que lutarem com 
ele devem fazer Verificações de Pânico com os devidos redutores. 

O Demônio Alado é bastante desleal, e sempre buscará 
tomar vantagem no ataque — pelas costas, se possível. Voando, 
seu Deslocamento aumenta para 15, mas ele não se lançará 
contra um inimigo que estiver pronto para disparar uma 
flecha ou portando armas de longo alcance. 

ST: 16 Desl./Esquiva: 12/7        Tamanho: 2 
DX: 13 DP/RD: 1/1                               Peso: 110 Kg 
IQ: 7                                       Dano: 1d + 1 corte    Habitat: Floresta 
HT: 12      jjjjjjjjjjj Alcance: C 

Estas hienas são grandes feras que com a manigância do 
Demônio Alado, foram transmutadas a partir de homens. Uma 
Hiena Infernal se parece com uma hiena malhada normal, 
exceto pelo tamanho descomunal e pelos olhos vermelhos 
brilhantes. A aparência delas é assaz perturbadora aos olhos dos 
marujos. Encontrando-as em bando, os Subas devem fazer uma 
Verficação de Pânico. Obviamente, um bando é muito mais 
assustador do que uma delas sozinha. 

As hienas mantêm um pouco de sua inteligência humana 
passada, o suficiente para saberem que já foram humanos um 
dia, e por isso abominarem a transformação ocorrida. Dessa 
sorte, atacarão qualquer coisa que se mova, sem motivo, dó, ou 
piedade. Embora a sede de sangue seja grande demais para evitar 
que não se exponham a todo e qualquer combate, mesmo em menor 
número, as hienas sempre atacarão com alguma inteligência. De 
seus inimigos, visarão gargantas e punhos que seguram em armas. 



Legendas 
1 Hexágono = 1 m  

Mapa de Combate A — O Tigresa 

1 = Cabine de Belit 
2 = Porão de Estoque  

o = Barris d’Água 

 = Mastro (15 jardas) 
Posições de Combate = 

     A, B, C, D, E, F 

Mapa de Combate B — A Floresta 

 =   Troncos de árvore     
Posições de Combate = 
        A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Apenas os troncos mais 
grossos são mostrados. O resto 
da área é coberto por urzes e 
relvados. O Deslocamento nesta área 
tem o dobro do custo normal. Há 
uma penalidade de -2 para todas 
armas de longo alcance além de cinco 
metros de distância do alvo. 

Mapa de Combate C — A Pirâmide 

A= Solo 
B = Frente da Pirâmide 
C = Lados da Pirâmide 
D = Coluna 

                  E = Escadarias 
F= Pavimento 
G= Gramado 
H= Escombros — todos os alvos 

em meio aos escombros têm 
redutor de -3 para acertar. 
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MAPAS 
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Conan 
ST 17 (100 ptos) IQ 13 (30 ptos)os) Desl.: 9 
DX 15 (60 ptos) HT 15 (60 ptos)os) Vel. Básica: 7.5 
Esquiva: 8 Aparar: 10                       Bloqueio: 9 

Vantagens: 
Senso de Direção (5 ptos) 
Prontidão +3 (15 ptos)   
Carisma +2 (10 ptos)    l 
Reflexos em Combate (15 ptos) 
Noção do Perigo (15 ptos) 
Hipoalgia (10 ptos) 
Imunidade (10 ptos) 
Alfabetização (10 ptos) 
Sorte (15 ptos) 
Visão Noturna (10 ptos)     
Visão Periférica (15 ptos)  
Recuperação Alígera (5 ptos) 
Força de Vontade +5 (20 ptos) 
Rijeza RD 1 (10 ptos) 

Desvantagens: 
Mau Humor (-10 ptos) 
Inimigo: Grupo grande, capitães de naus das nações 
Hiborianas costeiras, aparece raramente (-15 ptos) 
Fanatismo: Amor por Belit (-15 ptos) 
Impulsividade (-10 ptos) 
Fobia: Magia (única) — suave (-10 ptos) 
Reputação: Pirata, -4, grande grupo: todas as pessoas da 
costa do Oceano Ocidental; reconhecido às vezes (-5 ptos) 
Senso do Dever: a Belit (-5 ptos) 
Senso do Dever: a todas as mulheres (-10 ptos) 
Senso do Dever: aos companheiros (-5 points) 
Estigma Social: Bárbaro (-15 ptos) 
Fanfarronice (-10 ptos) 
Teimosia (-5 pts) 
Veracidade (-5 pts) 

Perícias: 
Conhecimento do Terreno (Enseada Negra)-13 (1 

pto), (Reinos Negros)-12 (1/2 pto), (Ciméria)-13 (1 pto), (o 
Leste)-12 (1/2 point), (Turan)-13 (1 pto), (Zamora)-13 (1 pto); 
Machado/Maça-15 (2 ptos); Ferreiro/NT3-14 (4 ptos); 
Remo/Vela-14 (1 pto); Arco-17 (16 ptos); Briga-16 (2 ptos); 
Espada de Lâmina Larga-18 (16 ptos); Carreiro-15 (2 ptos); 
Escalada-16 (4 ptos); Besta-16 (2 ptos); Sacar Rápido 
(Flecha)-16 (2 ptos), (Espada)-17 (4 ptos); Primeiros 
Socorros/NT3-14 (2 ptos); Jogo-14 (4 ptos); Salto-16 (2 ptos); 
Faca-18 (8 ptos); Liderança-17 (10 ptos); Navegação/NT3-13 
(4 ptos); Cavalgar-16 (4 ptos); Corrida-18 (24 ptos); 
Marinhagem/NT3-15 (4 ptos); Escudo-16 (2 ptos); Espada 
Curta-16 (0 pto); Lança-17 (8 ptos); Furtividade-18 (16 ptos); 
Manha-14 (4 ptos); Sobrevivência (Floresta)-14 (4 ptos), 
(Montanha)-16 (8 ptos), (Estepes)-16 (8 ptos); Natação-15 (1 
pto); Tática-15 (8 ptos); Arremesso de Faca-16 (8 ptos); 
Caminhada-16 (8 ptos); Espada de Duas Mãos-17 (8 ptos). 

Línguas: 
Argosseano-11 (14 ptos); Cimério-13 (0 ptos); Hiperboreano-

11 (1/2 pto); Hirkaniano-11 (1/2 pto); Kitano-11 (1/2 pto); 
Kushite-11 (1/2 pto); Nordeimero-11 (1/2 pto); Semita-11 (1/2 
pto); Turaniano-11 (1/2 pto); Zamorano-11 (1/2 pto); 
Zingariano-11 (1/2 pto). 

Equipamento: 
Espada de Lâmina Larga (1d+3 perf., 3d+1 corte); 

Loriga de Escamas s/mangas (DP 3/RD 4); Elmo c/chifres 
(DP 3/RD 4); Escudo Grande (DP 4) 

Peculiaridades: 
Sempre fala com sotaque da Ciméria (-1 pto)     
Gosta de lutar (-1 pto) 
Gosta de festas (-1 pto) 
Odeia quando chamam-no de mentiroso (-1 pto) 
Diz o que pensa (-1 pto) 

Total: 500 pontos 
 

Conan é um aventureiro bárbaro da gelada terra da 
Ciméria. Suas aventuras com Belit acontecem bem no início de 
sua carreira — a partir dos 24 anos. Com o tempo, ele se 
tornará no maior guerreiro de sua época, e, finalmente, rei da 
Aquilônia, o mais poderoso dos reinos Hiborianos. 

Ele é um brutamontes, 1,90 m, cabelos negros desgrenhados 
e vivazes olhos azuis. Também é descrito por ter um olhar 
penetrante. Ignorando seu tamanho, ele é ágil como um felino 
e se move quase com a mesma rapidez. 

Mesmo aos 24 anos de idade, Conan já é um destemido e 
experiente guerreiro. 
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 Belit 

ST 12 (20 ptos)           IQ 12 (20 ptos)       Desl.: 7 
DX 16 (80 ptos)            HT 12 (20 ptos)       Vel. Básica: 7 
Esquiva: 8                   Aparar: 9    jjjjjjjjjjjj  Bloqueio: 7 

Vantagens: 
Aliados: N'Gora — 100 pts; aparece quase todo o tempo 
(15 ptos) 
Grupo de Aliados: 100 Guerreiros Suba; aparecem quase 
todo o tempo (30 ptos). Veja o GURPS Conan para detalhes 
sobre Grupos de Aliados. 
Aparência: Muito Bonita, +2 em Testes de Reação com 
pessoas do mesmo sexo, +6 em Testes de Reação com 
pessoas do sexo oposto (25 ptos) 
Carisma +3: +3 para todos os Testes de Reação (15 ptos) 
Reflexos em Combate (15 ptos) 

Desvantagens: 
Sanguinolência (-10 ptos) 
Inimigo: Grupo grande, marinheiros das nações costeiras 
Hiborianas, aparece raramente (-15 ptos) 
Fanatismo: Amor por Conan (-15 ptos) 
Ganância: Teste de Vontade para resistir à tentação (-15 ptos) 
Intolerância: Estigianos, Argosseanos, e traficantes de 
escravos, reagirão com -1 a -5 (-5 ptos) 
Excesso de Confiança: (-10 ptos) 
Reputação: Pirata, -4, grande grupo: todas as pessoas da 
costa do Oceano Ocidental, reconhecido às vezes (-5 ptos) 
Senso do Dever: a Conan (-5 ptos) 
Voto: Vingar-se dos Estigianos, Argosseanos, e todos os 
traficantes de escravos (-10 ptos) 

Perícias: 
Acrobacia-16 (4 ptos); Conhecimento do Terreno 

(Enseada Negra)-13 (2 ptos), (Região Costeira Hiboriana)-13 
(2 ptos), (Sem)-12 (1 pto); Arco-18 (16 ptos); Espada de 
Lâmina Larga-17 (4 ptos); Dança-16 (2 ptos); Sacar Rápido 
(Flecha)-18 (4 ptos), (Espada)-18 (4 ptos); Joalheiro/NT3-11 (2 
ptos); Salto-17 (2 ptos); Faca-18 (4 ptos); Liderança-12 (2 ptos); 
Comércio-13 (4 ptos); Navegação/NT3-12 (4 ptos); 
Marinhagem/NT3-14 (4 ptos); Sobrevivência (Floresta)-11 (1 
pto), (Ilha/Enseada)-13 (4 ptos), (Alto-mar)-14 (6 ptos); 
Natação-16 (1 pto); Tática-16 (12 ptos) 

Línguas: 
Argosseano-11 (1 pto); Kushite-11 (1 pto); Semita-12 (0 

pto); Estigiano-11 (1 pto); Suba-12 (2 ptos) 

Peculiaridades: 
Ama Rubis (-1 pto) 
Sensual (-1 pto) 
Vaidosa com sua beleza (-1 pto) 
Orgulhosa de sua descendência (-1 pto) 
Impaciente (-1 pto) 

Total: 235 pontos 

Belit foi quem tirou o cabaço de Conan, e a única que por 
muito tempo ocupou seu coração. Filha da realeza Semita, ela se 
reergueu da queda de sua família para se tornar na mais temida 
capitã pirata das águas Hiborianas. 

Ajudada pela imensa devoção que os guerreiros do extremo sul 
lhe conferem, as costas são assombradas por suas mortes. 

Extremamente autoconfiante, ela desdenha de conselhos 
alheios e tem bastante iniciativa. Por seu modo de movimentar-
se, é descrita como "pantera". Embora evite o combate de 
perto, ela é mestra com o arco Semita. 

Na época desta aventura ela tem 26 anos. Possui cabelos 
negros finíssimos e lustrosos, da mesma cor de seus olhos. Sua 
compleição física é elegante; 1,75 m de altura, 58 Kg. 



Danos 
Vida  Sofridos Morto Local

Conan 15   ______ ❑ ______ 
Belit 12   ______ ❑  ______ 
N'Gora 12   ______ ❑ ______   
N'Yaga 10    ❑   
Gwythar 11   ______ ❑  ______ 
Subchefe #1 12   ______ ❑  ______ 
Subchefe #2 12   ______ _ ❑  ______ 

Subchefe #3 12   ______ ❑ ______   
Subchefe #4 12   ______     ❑ ______   
Subchefe #5 12   ______ ❑ ______   
Marujo #1 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #2 12   ______  ❑  ______ 
Marujo #3 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #4 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #5 12   ______ ❑ ______   
Marujo #6 12  ______ _  ❑ ______   
Marujo #7 12  ______ _ ❑     ______ 
Marujo #8 12  ______ _  ❑ ______   
Marujo #9 12  ______ _  ❑  ______ 
Marujo #10 12  ______ _  ❑  ______ 
Marujo #11 12   ______ ❑ ______ 
Marujo #12 12   ______ ❑ ______   
Marujo #13 12   ______ ❑ ______   
Marujo #14 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #15 12   ______ ❑  ______ 

Marujo #16 12   ______ ❑ ______  
Marujo #17 12  ______   ❑  ______ 
Marujo #18 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #19 12   ______ ❑ ______  
Marujo #20 12   ______ ❑ ______  

Tipo

perf 
perf 

 

Tipo 

Corte 

perf 
perf 

Arma 

Lança de Arremesso 
Arco 

Armaon  

Faca grande 

Lança 
Lança de Duas Mãos 
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Danos 
Vida  Sofridos Morto Local

Marujo #21 12   ______ ❑ ______ 
Marujo #22 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #23 12   ______ ❑ ______   
Marujo #24 12    ❑   
Marujo #25 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #26 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #27 12   ______ __ ❑  ______ 

Marujo #28 12   ______ ❑ ______  
Marujo #29 12   ______     ❑ ______  
Marujo #30 12   ______ ❑ ______  
Marujo #31 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #32 12   ______  ❑  ______ 
Marujo #33 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #34 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #35 12   ______ ❑ ______   
Marujo #36 12  ______ _  ❑ ______   
Marujo #37 12  ________ ❑     ______ 
Marujo #38 12  ______ _  ❑ ______   
Marujo #39 12  ______ _  ❑  ______ 
Marujo #40 12  ______ _  ❑  ______ 
Marujo #41 12   ______ ❑ ______ 
Marujo #42 12   ______ ❑ ______   
Marujo #43 12   ______ ❑ ______   
Marujo #44 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #45 12   ______ ❑  ______ 

Marujo #46 12   ______ ❑ ______  
Marujo #47 12  ______   ❑  ______ 
Marujo #48 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #49 12   ______ ❑ ______  
Marujo #50 12   ______ ❑ ______  

Danos 
Vida  Sofridos Morto Local

Marujo #51 12   ______ ❑ ______ 
Marujo #52 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #53 12   ______ ❑ ______   
Marujo #54 12    ❑   
Marujo #55 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #56 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #57 12   ______ _ ❑  ______ 

Marujo #58 12   ______ ❑ ______   
Marujo #59 12   ______     ❑ ______   
Marujo #60 12   ______ ❑ ______   
Marujo #61 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #62 12   ______  _  ❑  ______ 
Marujo #63 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #64 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #65 12   ______ ❑ ______   
Marujo #66 12  ______ ❑ ______   
Marujo #67 12  ______ _ ❑     ______ 
Marujo #68 12  ______ ❑ ______   
Marujo #69 12  ______ _  ❑  ______ 
Marujo #70 12  ______ ❑  ______ 
Marujo #71 12   ______ ❑ ______ 
Marujo #72 12   ______ ❑ ______   
Marujo #73 12   ______ ❑ ______   
Marujo #74 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #75 12   ______ ❑  ______ 

Marujo #76 12   ______ ❑ ______  
Marujo #77 12  ______   ❑  ______ 
Marujo #78 12   ______ ❑  ______ 
Marujo #79 12   ______ ❑ ______  
Marujo #80 12   ______ ❑ ______  

A Tripulação do Tigresa 
 

ST DX IQ HT 

Vel.  
Básica
Digite	a	equação	aqui.

Desl./  
Esquiva Aparar Bloqueio GDP BALD 

Lança  

NH 

Arremesso

Lança 
NH 

Faca  

NH 
Arco  
NH 

Escudo 
NH 

Conan 17 15 13 15 7	1 2⁄  
Digite	a	equação	aqui.

9/8 10 9 1d+2 3d-1 17 — 18 17 16* 
Belit 12 16 12 12 7 7/8 9 7 ld-1 1d+2 — — 18 18 —** 
N'Gora 13 12 11 12 6 6/6 7 7 ld 2d-1 14 15 12 12 14 
N'Yaga 8 9 14 10 4 3 4�  4/4 — — ld-3 ld-2 9 8 11 8      — 
Gwythar 12 14 11 11 6	1 4�  

�

6/6 6 5 1d-1 ld+2 11 11 18 12 11 
Subchefes 12 12 10 12 6 6/6 7 6 ld-1 ld+2 14 13 11 12 12 

Marujos 12 11 9 12 53 4�  5/5 6 6 1d-1 ld+2 12 11 11 11 12  

 
 
 

 

Armas 
Dano TR       Prec ½D Max 

GDP+3    11          2                ST           STX2½ 
GDP+1    13        2                STX15        STX20 
 

Dano            Arma            Tipo Dano 

 
  BAL-2       Esp. Lâmina L.          perf            GDP+1     
                                                                     Corte             BAL+1 
GDP+2       Espada Curta            perf             GDP 
GDP+3                                   Corte             BAL  

Nível de Moral 
 

Reação 
Para: 

Conan Carisma +2 
Lealdade a Belit +2 

Belit Carisma +3 Lealdade +2____ 

Aparência +6 

*Perícias Extra – Conan: Briga 16; Espada de Lâmina Larga 18; Espada Curta 16. 
**Perícias Extra – Belit: Espada de Lâmina Larga 17.  


