pagar, informará que todo o seu dinheiro, assim
como seu cetro, foram roubados pelos goblins, mas
promete uma grande quantia em dinheiro (a que
o grupo pedir), oferecendo um belo colar de ouro
com a marca da Academia Arcana, como garantia
de pagamento.
- Se o grupo aceitar a missão sem a necessidade de
uma garantia, ela entregrá o colar dizendo que ele
fornecerá maior proteção contra as terríveis criaturas (apesar de não dar maiores explicações sobre
como isso não a ajudou).
O mestre deve incentivar a cada um do grupo comprar poções/bandagens, pelo menos 02 para cada
jogador.
■■ A aldeia de Campos dos Lírios
A viagem até Campos dos Lírios leva apenas um
dia e meio a cavalo (que o grupo pode alugar na
cidade) ou três dias a pé.
A Estrada Velha segue para o oeste em direção a
Grande Cordilheira, é feita de terra batida, com as
águas fundas do Rio de Fogo ao norte, e o matagal
alto ao sul. De qualquer maneira o grupo se encontrará com um grupo de 05 Ratos Gigantes.
Rato Gigante (05) TdP 1, XP 13, Mov 6, DV 1d4,
CA 13, Ini 8. Ataque: 1 mordida (1d4 + doença)

Após esse encontro a viagem trancorre tranquilamente.
ao aproximarem-se da aldeia a vegetação comeca
a ficar mais seca e ameacadora. Quando avistam o
grande cerdao de madeira de Campos dos Lirios, o
mestre pode pedir aos jogadores, ou faze em segredo, um teste para ver se são detectados por 03 Goblins fzendo guarda próximos a netrada da aldeia.
Caso os jogadores sejam bem sucedidos, ou assim
desejar o mestre, escutam os Goblins conversando
em linguagem comum sobre o perigo que prisioneiro que estão mantendo representa. Debatemse
não seria melhor matá-lo antes que se tornem perigosopara eles e para os moradores de Bom Pressagio.
- Se o grupo for surpreendido pelos Goblins, eles
apontarão seus arcos e flechas pedindo (até que
educadamente) para se identificarem. Se o grupo
disser que estão lá para resgatar o jovem aprendiz,
ou alguma menção a Jenna terrem os enviado, os
Goblins atacarão e soarão o alarme, chamando
mais 15 goblins para o combate.
- O grupo pode tentar atacar de surpresa os goblins, que se não forem derrotados em 04 rodadas,
se transforma rapidamente: seu rosto se torna liso,
sem olhos, cabelos, sombrancelhas ou orelhas. No
lugar de seu nariz, apenas dois sulcos, a boca
disforme exibe dentes retorcidos esverdeados. A
pele fica pálida, podendo-se ver o azul das veias
do corpo. Os braços e pernas agora se dobram
para qualquer um dos lados, e a criatura passa a
se movimentar, com muita agilidade sobre os quatro membros. As unhas dos pés e das mãos ficam
crescidas e pontiagudas. Ele emite um uivo tenebroso e agudo, antes de destruir a jaula em que estava preso a atacar o grupo. Todos os personagens
recebem -1 em todos os testes por 1d6+1 rodadas.
Se o grupo não matou Rabulk, ele auxilia na luta
contra a terrível criatura.
Demônio (Niei) TdP 3, XP 140, Mov 12, DV 3+1
(19/31), CA 15, Ini 8. Ataque: 2 garras (1d6 cada)
Quando o demônio chegar a metade de seus PVs,
Jenna aparece no templo, também em forma de
demônio, mas com correntes saindo de seus braços
e pernas, com ganchos nas pontas (qualquer Goblin que tenha sobrevivido, foi morto por ela).
Jenna TdP 4, XP 250, Mov 9, DV 4 (28/40), CA
15, Ini 5/8. Ataque: 2 garras (1d6 cada), corrente
com ganchos (1d6 + aprisiona o jogador por 1d4
rodadas, causando 1 de dano por rodada).

■■ A História
Campos dos Lírios já foi uma movimentada e
próspera aldeia äs margens do Rio de Fogo, entre
a Grandes Cordilheira e a cidade de Bom Presságio. Após uma série de acontecimentos que até
hoje permanecem em mistérios, toda aquela região
e seus vastos campos de plantações foram abandonados. Dizem que o lugar está infestado por
Goblins Marrons depois que estes abandonaram
suas tocas nas entranhas d Grande Cordilheira.
Constantemente, mercadores e viajantes encontram problemas com essas criaturas.
Jenna foi uma dessas vítimas recentes e culpa os
goblins pela captura de seu jovem aprendiz. Agora
ela procura por guerreiros valentes que estiverem
dispostos a aceitarem a missão.
■■ A Aventura
Jenna se aproximará do grupo na taverna de Bom
Presságio, ou na Estrada Nova, que segue para o
norte.
Vestida com uma túnica lilás e branca, cabelos
avermelhados e curtos, se apresentará como um
membro da Academia Arcana Imperial. Se houver
algum mago no grupo ele será obrigado a ajudar
um Superior Arcano, sem a necesidade de uma
recompensa.
- Se pressionada, ou convencida pelo grupo a

vão começar a gritar chamando por reforços e ai os
15 Goblins atacarão.
- Se os jogadores escolherem tentar entrar na aldeia por outro caminho, encontrarão através da
mata uma trilha antiga que os levam para uma abertura na grande cerca.
- Se algum jogador decidir explorar furtivamente
o lugar ele vai contar 18 Goblins em toda a aldeia,
que esta com todas suas casas devastadas, com exceção de um templo onde provavelmente o jovem
é mantido.
- Se os jogadores convencerem os Goblins da entrada a uma solução pacífica, serão levados ao
Grande Líder Rabulk, que esta dentro do templo
com o jovem prisioneiro.
- Se em combate, o grupo matar mais de 10 Goblins, (ou o mestre não quiser que os jogadores
morram), Rabulk aparece e ordena que seus guerreiros parem de atacar.
Rabulk é um goblin grande com cerca de 1,95 metros de altura, com a cor da pele marron como
terra. Os braços fortes, uma barriga proeminente
saindo pelo colete e pernas grossas e curtas. Ele
conversará com o grupo e fará de tudo para convencê-los de que o prisioneiro é uma ameça a todos eles. Contará a história de como as criaturas
semelhantes ao prisioneiro foram responsáveis
pela destruição daquela aldeia e pela expulsão dos
Goblins de suas tocas nas cordilheiras. Por fim ele
os levará até o Templo onde está o prisioneiro.O
grupo pode não se convencer e continuar a lutar
contra os goblins e Rabulk.
- Se o grupo inspecionar o exterior do templo, encontrarão uma porta para o porão. Apenas Rabulk
e o prisioneiro encontram-se no Templo. E podem
ter uma chance de matar o Grande Líder sem que
esse acorde.
Goblin (18) TdP 1, XP 25, Mov 4, DV 1 (6/9),
CA 13, Ini 5/7. Ataque: 1 espada curta +2 (1d6)/
1 arco curto +2 (1d6)
Grande Líder Rabulk TdP 1, XP 35, Mov 6, DV
2 (10/16), CA 15, Ini 5/7. Ataque: 1 cimitarra +3
(1d6+3).
■■ O Peigo Oculto
O jovem de cabelos castanhos na altura dos ombros; dentro da jaula mostra-se abatido com ferimentos e hematomas espalhados por seus braços
e pernas. Ao perceber a chegada do grupo, estejam acompanhados ou não por Rabulk, o jovem
dentro da jaula começa a chorar pedindo socorro.
Quando ele se aproximar a menos de um metro
do portador do colar de ouro de Jenna, seu corpo
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■■ Recompensa
Ao fim da batalha, o Cavaleiro vestindo uma armadura negra, com apenas o seu rosto pálido e os
cabelos escuros a mostra. Seu nome é Rhael e Rabulk estava a seu serviço, usando aquele demônio
capturado como isca para revelar seu mestre: Jenna. Se Rabulk estiver vivo ao fim da batalha, ele
dá ao grupo um anel de diamantes muito valioso,
como recompensa por seus esforços.
Se Rabulk estiver morto, Rhael apenas deixará os
jogadores levarem qualquer tesouro que encontrem no templo, nos goblins e no corpo de Jenna.
Se ver algum dos jogadores vestindo o colar de
ouro de Jenna, oferecerá mais alguns anéis preciosos em troca.Se os jogadores tiverem sucesso em
esconder ou enganar Rhael, poderão partir levando-o. Afinal, qual outro mal ele poderia causar?

EHDROS: AVENTURA
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