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MORTO FAMOSO LADINO!

GRUPO DE AVENTUREIROS TRAZ CABEÇA
DE LADINO FORAGIDO!
Rubraagua- Foi trazida a cabeça do famoso ladino Enéas
“Tiraprosa” Gouveia, responsável por uma série de furtos e
assassinatos em Rubraagua. Ele não estava com sua quadrilha
que habitava os esgotos, ao ser desbaratada por Carolina
Ferrobrasa. No seu lugar havia um de seus capangas mais
perigosos, que servia como uma espécie de líder local. Uma
expedição formada por 3 audazes aventureiros conseguiu uma
pista que os levou até uma antiga ruina perto de Espinhaço.
Lá estes heróis avistaram um grupo de ladrões que os guiou
até ao esconderijo de Enéas.
- Depois de uma luta sangrenta, conseguimos matar este
bandido e seus asseclas- disse Mônica uma das aventureiras Eles estavam escondidos nestas ruínas antigas.
O grupo ainda relatou que haviam mortos-vivos nestas
ruínas e que tiveram que enfrentar alguns zumbis. Notícias
recentes falam que muitos mortos-vivos estão sendo avistados
no Reinos Livres e estão se tornando algo comum. Mistério
ainda sem um esclarecimento específico.
Os aventureiros receberam uma recompensa pela captura deste
rufião e ainda conseguiram acabar com este bando de facínoras
que assolavam nossa cidade. O grupo está agora descansando
em Rubraggua aguardando novas aventuras.

Cometa Batizado como
Cometa de Leonardo
Brava Mata - O Cometa recentemente avistado em toda
a Artrúsia já tem um nome: O Cometa de Leonardo. O
mesmo foi Batizado em homenagem ao famoso Astrólogo
Leonardo Carvalhal Souza, conhecido como o “Taciturno”.
Ele fez uma análise e afirmou que este cometa já apareceu
antes em nosso mundo. Leonardo afirmou que o primeiro
aparecimento do cometa foi antes da chegada dos Lordes do
Além. Isto está gerando uma série de discussões e comoções
por todo a Artrúsia e muitos estão achando que este astro
errante é sinal de algum acontecimento importante. Um
clima de tensão está presente neste incomum ano da peste.

O ORCO

Onde Está Shantalla?
Da Editoria- A famosa clérica
Shantalla ainda não apareceu
em nossa cidade de Rubraagua.
Rumores começam a surgir que
ela está fugindo do desafio com
Tinhoso. O babuíno acabou de
acumular sua décima quinta
vitória e sua fama começa
a correr por todo o hemisfério sul de Artrúsia. Geraldo
Tenório, dono do Orco Cinzento, já fala que a clérica está
com medo de Tinhoso e que não vai lutar com o feroz símio.
- Esta mulher é uma covarde nojenta - disse Geraldo Tinhoso já está rindo dela.
A verdade é que o povo já começa a falar que a clérica fugiu.
Vamos aguardar os próximos acontecimentos.
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CINZENTO
a melhor cerveja de rubragua

Visite a nossa taberna! Venha beber conosco!
Os melhores preços! Conheça “Tinhoso”, o Babuíno
mortal! Esperamos você em Rubragaua!

Armas de Qualidade

Mendigo se Transforma em
Pássaro Negro e Alça Vôo!

Por Antônio Marcelo

Brava Mata - Um acontecimento está circulando todos
os Reinos Livres na última semana. Foi noticiado por um
grupo de comerciantes recem chegados de Negrareia que
testemunharam juntamente com muitas pessoas um estranho
fato . Um destes comerciantes contou que durante um
pequeno festival naquela cidade portuaria um mendigo de
aspecto velho e sujo foi hostilizado por um dos guardas sem
motivo aparente. Num determinado momento o mendigo
riu, falou algumas palavras incompreensíveis e o guarda foi
tomado por pústulas em seu corpo . Este caiu ao chão cheio
de dor, até se transformar numa massa disforme de feridas
e pûs. O mendigo de repente começou a se transformar na
frente de uma multidão apavorada e em instantes alçou vôo
sob a forma de um grande corvo negro.
A população ficou em pânico e o guarda vítima daquele
sortilégio morreu desta maneira horrenda. Seu cadáver foi
queimado no próprio local com medo de contaminação.
Alguns magos e estudiosos afirmam que a magia de
polimorfismo é uma das magias mais poderosas e poucos
magos a conhecem.
- Trata-se com certeza de algum praticamente da magia que
disfarçado veio a cidade - falou Ismael RasgaOlho, mago E a praga que ele jogou no pobre guarda é uma coisa que eu
só tinha lido em alguns livros falando sobre magias profanas
e antigas.
A verdade é que agora as autoridades de Negraareia querem
saber quem é este poderoso mago e quais os motivos dele
estar ali na cidade.

Anão Visto com Espada de Aerolita
Rubraagua - Rumores que um anão foi visto em Rubraagua
portando uma espada de Aerolita. Até o presente momento
pouco se sabe sobre isso, pois este tipo de artefato é somente
visto com aventureiros que exploraram a Fortaleza de
Berdolock. Talvez seja apenas boato e até o fechamento
desta edição, este fato não foi confirmado.
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Em nosso jogo é muito comum os aventureiros encontrarem
armas diversas com capacidade de inflingir PA´s
diferenciados. Pensando nisso estamos apresentando um
novo conjunto de regras para a confecção das chamadas
armas de qualidade, ou seja, armas não mágicas com
bonificação no PA.
Normalmente para uma arma destas ser confeccionada ou
mesmo comprada, o herói deverá estar no mínimo numa
cidade menor, aldeias ou vilarejos não possuem este tipo de
armamento. No caso de fabricar uma arma é necessário um
mestre armeiro que fará o processo de confecção a partir do
zero. Estas armas podem receber uma bonificação de até +3
no PA. Inicialmente o jogador deverá rolar 1d6 para verificar
qual a arma com a bonificação de PA está disponível no
momento . Veja a tabela abaixo:
D6

Bônus PA

Custo

1,2
3,4
5,6

+1
+2
+3

+800 PO
+1300 PO
+1600 PO

Tempo de
Confecção
2 semanas
3 semanas
5 semanas

Em seguida ele deverá pagar o preço da arma original,
mais o custo da produção. Por exemplo se uma espada
custa 250 peças a espada +3 custará 1850 peças de ouro
(250PO+1600PO). Além disso o mestre levará 5 semanas
para confeccionar a arma. Isto vale para qualquer arma
do jogo. As armas de qualidade não possuem nenhuma
característica mágica ou especial, apenas a bonificação de
PA. A arma será entregue ao jogador depois deste período de
tempo. No caso de compra destas armas em lojas, o calculo
de venda deverá ser o mesmo baseado na tabela acima, mais
um acréscimo mínimo de 15%. É o ágio do comerciante,
por ter disponível para o herói este tipo de armamento. Um
NPC de nível baixo, não carrega armas de qualidade, sendo
mais comum conforme a tabela abaixo:
Nível NPC

Bônus PA

3-4
5-7
8+

+1
+2
+3

Isto pode ser determinado no momento da criação do NPC
ou pela decisão do mestre de jogo.

