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em-vindo a esta aventura ambientada no mundo ficcional de A Bandeira do Elefante e da Arara.
“A Lenda da Ave Dourada” marca um momento inédito no desenvolvimento deste mundo. Até
hoje, eu escrevi sozinho todos os contos, livros e quadrinhos relacionados à Bandeira, mas esta
aventura é a primeira escrita por um autor convidado: João Beraldo. E não podíamos ter esco-

lhido melhor! Beraldo é um dos principais autores de fantasia do país. Sua série Reinos Eternos, inspirada na
cultura africana, é uma leitura épica. Beraldo também já escreveu suplementos para o sistema Pathfinder, e
roteirizou games como Taikodom e Angest. É uma grande honra poder contar com ele nesta aventura.
E que aventura! “A Lenda da Ave Dourada” possui uma história fenomenal, com personagens profundos e situações inesperadas. Adorei! Mas deixo a aventura falar por si só.
Para quem não possui o nosso livro de regras, não se preocupe. Oferecemos no nosso site uma prévia
do livro (formato PDF) com as primeiras 60 páginas e todas as regras básicas para jogar. Também é possível
encontrar a ficha de personagem para impressão e outros extras, como miniaturas de papel para representar seus aventureiros. Tudo isso no endereço: www.EAMB.org/Brasil/RPG
Você também pode converter esta aventura para seu sistema preferido de regras. O mais importante
para nós é que você se diverte com esta grande história.
Boas aventuras!

Christopher Kastensmidt
26 de outubro de 2017
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A Lenda da
Ave Dourada
J. M. Beraldo

A HISTÓRIA ATÉ ENTÃO

Ao longo dos meses seguintes, esse grupo
enfrentou todos os tipos de perigos, de animais

A

história dessa aventura começa

selvagens a doenças terríveis, pântanos e charcos

muitas décadas antes, ainda quan-

a povos hostis. A jornada só teve fim quando, em

do os Portugueses não haviam che-

uma noite febril, fugindo de um grupo territorialis-

gado à América.

ta de índios guaianá, um dos guerreiros avistou um

Do outro lado do continente, o poderoso Im-

pássaro dourado que os guiou até uma gruta. Lá o

pério Inca expandia seu controle rumo ao sul, con-

corpo da sacerdotisa foi depositado.

quistando territórios que hoje compõem Bolívia e

Mas eles estavam em território tupiniquim,

Argentina. No rastro de suas conquistas estavam

tendo enfrentado guerreiros e caçadores de uma

outros povos que resistiram como puderam. Entre

aldeia próxima. Curiosos sobre os invasores, os

esses povos estava um cujo nome foi esquecido há

tupiniquins foram até a caverna. Após um breve

muito tempo. Lutaram bravamente, liderados por

confronto, conseguiram capturar um dos últimos

uma casta de sacerdotisas que cultuavam um gigan-

guerreiros sagrados. Foi quando o condor doura-

tesco condor de ouro, guardião do céu que transpor-

do surgiu, renascido no corpo de sua sacerdotisa, e

tava os espíritos dos mortos até o mundo dos deu-

vingou seus mais fiéis seguidores.

ses. Sabendo o risco que corriam, a sacerdotisa líder

Os índios partiram, mas as histórias sobre a

ordenou uma fuga de sua capital levando a mais

mulher que diziam ser feita de ouro se espalharam.

sagrada de suas relíquias: o ovo dourado do condor.

Com o tempo, a história se deturpou. Foi ouvida

Mas foi tarde demais: em desespero, os guerreiros in-

por marinheiros portugueses em São Vicente, San-

cumbidos de proteger as sacerdotisas enfrentaram

tos e Rio de Janeiro, por fim chegando à corte por-

forças dez vezes maiores para chegar até o templo.

tuguesa do outro lado do Oceano. Em um evento

Lá encontraram a líder morta, seus dedos em torno

da corte, um capitão explorador recém-retornado

do ovo dourado, presos como pedra. Interpretando

da América relatou a lenda da santa dourada pro-

aquilo como um presságio, os guerreiros colocaram

tegida por cavaleiros sagrados, atraindo a atenção

a sacerdotisa em uma plataforma e a levaram para

de um nobre português impressionável.

longe da capital.

Rico e muito religioso, Dom Casimiro de Lu-

Durante aquela noite, enquanto acampavam

cena, nobre da corte portuguesa, acreditava que

longe dos muros da cidade, tiveram uma visão: o

aquela era a pista de um mistério de séculos: o pa-

condor dourado pousou diante deles e lhes disse que,

radeiro do Cálice Sagrado de Jesus Cristo. Dom Ca-

se seguissem até o berço do Sol, encontrariam uma

simiro tinha recentemente lido as obras que narra-

entrada para o mundo subterrâneo, onde a sacerdo-

vam as histórias do Rei Artur e seus cavaleiros na

tisa e o ovo dourado do condor estariam protegidos.

busca pelo Santo Graal e fez a ligação em sua men-
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te. Se os Cavaleiros Templários eram responsáveis

turais até uma antiga aldeia indígena (F) que parece

por proteger Jesus Cristo e seus tesouros mais sa-

ter sido abandonada e queimada. Lá têm visões so-

grados, decerto eram eles que tinham escondido

bre o confronto dos tupiniquins e indígenas de ou-

o Cálice antes da dissolução da ordem duzentos e

tras terras antes do recente ataque de Dom Casimi-

cinquenta anos antes.

ro em busca de informações. Enfrentam, também,
uma entidade poderosíssima enquanto vivenciam

Ao ouvir as lendas sobre uma gruta sagrada

uma memória dos indígenas da aldeia.

repleta de ouro, Dom Casimiro teve certeza de que
tinha descoberto onde os Templários haviam es-

Guiados pela visão, o grupo encontra na gruta

condido o Cálice Sagrado. Partiu para o Brasil com

(G) os últimos soldados de Dom Casimiro enfrentan-

uma comitiva particular, pronto para explorar as

do uma criatura inusitada dentro de um lago de águas

terras mais distantes da Capitania de São Vicente.

azuis, e, mais para dentro da gruta, o próprio nobre

Já há semanas que ninguém sabe do paradei-

português diante do corpo mumificado de uma sacer-

ro de Dom Casimiro e sua expedição. Preocupado

dotisa peruana coberta de ouro. Ganância e incerteza

com o que pode ter acontecido, o capitão-mor de

levam a entidade que protege a múmia a despertá-la,

São Vicente, Jerónimo Leitão, envia um grupo de

e o grupo precisará lidar com a maldição enquanto

exploradores no intuito de encontrar Dom Casimi-

mantém Dom Casimiro vivo e levam-no de volta para

ro e trazê-lo de volta, vivo se possível.

o Forte de São Mateus e, por fim, São Vicente.

RESUMO DA AVENTURA

DISTÂNCIA ENTRE PONTOS

A aventura começa em um acampamento às mar-

VIAGEM
PERCORRIDA

DIFICULDADE

TEMPO
(HORAS)

gens do Rio Tietê. Após uma noite para se conhece-

A/B

difícil

3

A/C

difícil

3

B/C

difícil

5

B/D

difícil

3

A/D

difícil

3

C/D

difícil

3

D/E

muito difícil

6

anotações de Dom Casimiro e, ligando-as à peça de

E/F

muito difícil

5

ouro, identificam um mapa por onde o nobre por-

F/G

difícil

4

rem e conhecerem a região, o grupo parte pela mata
na direção do Forte de São Mateus (A), uma pequena fortificação que Dom Casimiro usava como base
de operações em sua busca.
O grupo encontra o forte abandonado, exceto
por um único soldado português, louco, que se esconde na capela abraçado a uma peça de ouro. Explorando o forte e os arredores, o grupo descobre as

tuguês teria ido.
Após um breve encontro com um pajé itine-

JOGANDO A AVENTURA

rante (C) que se transforma em peixe e um eremita jesuíta protegido por um enxame de mosquitos
gigantes (B), o grupo parte na direção dos charcos,

Essa é uma aventura introdutória para A Bandeira

onde são atacados por índios tupiniquins (D) que

do Elefante e da Arara - Livro de interpretação de

querem impedi-los de sair de lá. Os índios cessam a

papéis. Pode servir apenas para conhecer o jogo

perseguição quando o grupo está dentro do charco,

ou como o começo de uma campanha mais longa.

deixando-o a mercê dos perigos sobrenaturais da-

Pode, também, ser inserida em meio a outras aven-

quele lugar (E).

turas já em andamento.
A aventura considera que o grupo se encon-

O grupo é guiado por sons e odores sobrena-

5
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não pode perder a oportunidade de presenciar
com os próprios olhos;
José se meteu numa confusão braba: se não pagar 5.000 réis logo ao Capitão do Mato Teófilo,
o Caribe , terá sua pele arrancada enquanto
ainda respira.

tra junto de um acampamento às margens do Rio
Tietê, ao norte da Vila de São Paulo. Nesta época,
o Tietê é um rio limpo e inteiramente navegável, e
São Paulo, apenas um povoado pobre em torno do
Colégio dos Jesuítas. O grupo pode estar no acampamento retornando de viagem ou preparando-se
para uma nova jornada, ou podem mesmo estar
cada um vindo de um lugar diferente quando se en-

Cada participante pode escolher um destes

contram para passar a noite naquele local.

personagens para interpretar na sessão. Caso o

É quando ficam sabendo da recompensa ofe-

grupo já tenha uma campanha em andamento, o

recida pelo retorno seguro de Dom Casimiro. O pa-

mediador pode deixar os participantes utilizarem

gamento: 3.000 réis para cada membro da expedi-

seus personagens pré-existentes. Neste caso, o me-

ção que tiver êxito.

diador pode atribuir motivos para cada membro

No final deste livro, existem cinco personagens
prontos para serem usados. Cada um deles tem uma
motivação pessoal para estar envolvido na jornada:

Matheus Barbosa é velho amigo de um dos
soldados que partiu na expedição de Dom Casimiro, o soldado Evaristo (encontrado em G3);
Jean-Guillaume foi incumbido pelos jesuítas
do Colégio de investigar a suposta história
de milagres e do Cálice Sagrado;
Filipa Penna recebeu a missão do Capitão
Nuno Gonçalves de recuperar o diário do nobre em troca de ter seu nome e honra limpos;
Isadora Flockhart tem certeza de que a
lenda na verdade se
refere a bruxaria, e ela

6
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do grupo ou simplesmente oferecer a recompensa

do quem é cada um e sua missão, para que os de-

como motivação para realizar a aventura.

mais tenham conhecimento. Deixe espaço para
que os jogadores incluam suas próprias ideias

INTRODUÇÃO

nesse momento, como ter personagens que se co-

O texto seguinte pode ser lido em voz alta como in-

nhecem, se eventos passados os ligam de alguma

trodução para seus participantes:

forma ou se estão juntos apenas por coincidência
ou para essa jornada. Não force nada. Caso eles
não se sintam confortáveis ainda com a ideia de

Uma semana atrás, vocês foram chamados à
presença de ninguém menos que Jerónimo
Leitão, capitão-mor de São Vicente. Inicialmente nenhum de vocês podia compreender por
que um grupo tão inusitado teria sido trazido
à presença do senhor encarregado de todas
essas terras pelo Rei, mas ele apressou-se em
explicar: Um nobre português de nome Dom
Casimiro de Lucena havia desaparecido nas
matas do interior da capitania, e Jerónimo Leitão não podia permitir que mal algum caísse
sobre um membro da corte portuguesa em
terras sob sua observância. Mandara chamar o
grupo de habilidades diversas e, oferecendo a
paga de 3.000 réis a cada membro da expedição capaz de trazer o nobre são e salvo de volta
a São Vicente, despachou-os em viagem.
Você partiram de São Vicente rio acima e,
após dias longe da civilização, aportaram em
um acampamento sem nome às margens do
Rio Tietê, a um dia de viagem do assentamento mais próximo, a pequenina e pobre Vila
de São Paulo, onde os Jesuítas catequizam os
índios da região.
É noite e vocês estão cansados da viagem,
aguardando ansiosos pela chance de comer
alguma coisa quente.
Há duas dúzias de pessoas espalhadas
em torno de algumas fogueiras onde panelas
fundas fervem com carne de caça e peixe.
São bandeirantes e caçadores indo e vindo
de expedições, parando para passar a noite e
compartilhar comida e histórias.
Nos primeiros raios de sol vocês partirão
para o noroeste em busca do Forte de São Mateus, onde Dom Casimiro teria estabelecido
um posto avançado em território tupiniquim.
Mas, até lá, talvez seja bom conhecerem
seus companheiros de jornada, e descobrirem o que podem sobre os perigos que os
aguardam nessas terras selvagens.

interpretar seus personagens, deixe-os conversar
entre eles sobre o que querem revelar de uns aos
outros participantes.
Dê também a oportunidade que conversem
com outros personagens no acampamento. Você
pode criar alguns personagens ou inserir aqui
aqueles que já usou em outras aventuras. Permita
que os participantes contribuiam também. Talvez
o irmão ou antagonista de um dos personagens dos
participantes esteja no acampamento. Isso pode
gerar alguns conflitos interessantes que podem ser
trazidos de volta em aventuras futuras.
Deixe os participantes testarem suas habilidades. Uma competição amigável de tiro ao alvo
pode surgir entre personagens dos participantes ou
controlados pelo mediador, ou talvez alguém queira pescar, cozinhar ou costurar uma bandeira para
o grupo. Outra ação interessante seria tentar obter
informações sobre a região. Aqui estão algumas informações que os personagens conseguiriam conversando com os outros viajantes ou apenas ouvindo suas conversas:
Apenas um bandeirante velho já foi até o Forte
de São Mateus, e ele ri quando alguém se refere
ao lugar como um forte. Diz que não tem nada
dos fortes de São Vicente e do Rio de Janeiro;
Índios tupiniquins vivem nessa região. Alguns negociam com europeus, mas outros os
odeiam. É sempre bom tomar cuidado na hora
de lidar com eles;
Índios guaianá nômades também rondam a região,

Esse é um bom momento para o mediador

e eles raramente se dão bem com os europeus, en-

apresentar os personagens dos jogadores, dizen-

tão é bom tomar cuidado em caso de confronto;
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Seguindo para noroeste a mata fica mais fechada,

por terminada. No dia seguinte bem cedo, o grupo

mas vira charcos em alguns pontos onde afluen-

partirá na direção do Forte de São Mateus subindo

tes do Rio Tietê encharcam a terra. Ninguém afir-

do rio. A viagem até o forte levará cerca de 3 horas

ma já ter passado pela região, mas dizem que deve

de viagem pela mata.

ser difícil de transitar e infestado de mosquitos;

A. FORTE DE SÃO MATEUS

Alguns viajantes acreditam numa lenda sobre

O Forte de São Mateus é uma decepção para per-

um espírito da floresta vivendo perto dali. Não é

sonagens acostumados aos fortes europeus com

amigável a não ser que o veja como protetor da

altas muralhas de pedra e portões de madeira só-

mata e dos animais. Se for o caso, você terá pro-

lida. Construído sobre uma colina baixa em um

teção para o resto da vida. Se for o contrário...;

descampado, é pouco mais do que algumas casas
de madeira cercadas por um muro de troncos com

Vez ou outra um pajé daquela região visita o

cerca de 3 varas (3,3 metros) de altura. Uma torre

acampamento trocando ervas medicinais, pe-

de observação, também feita em madeira, se desta-

les e caça por ferramentas. O sujeito é amigável,

ca saindo por cima da paliçada.

mas considerado ligeiramente louco. Dizem que
ele fala com os animais.

Algumas informações que personagens saberiam de acordo com suas habilidades são:

Após os participantes interagirem entre si e

Cartografia ou Navegação Terrestre permite

com os personagens do acampamento, dê a noite

saber que do alto daquela torre uma pessoa teria

Forte de São Mateus

Aventura: A lenda da Ave Dourada

uma visão ampla da região, vendo muito além do
tapete de árvores da floresta à sua volta.

QUEIXADA

Militaria permite saber que esse forte jamais

Tamanho: G

resistiria a um confronto prolongado, mas que tal-

Velocidade: 3

vez seja o suficiente contra indígenas desorgani-

Habitat: Mato, Serrado

zados. Seria só fechar o portão e esperar lá dentro,

Número: 2

contanto que tivessem mantimentos.

Ataques físicos: Morder 1 (dano 2)

Arquitetura, Artilharia ou Carpintaria permite

Resistência: 6

saber que a paliçada é bastante resistente e preparada

Defesa passiva: 2

para suportar fogo e mesmo alguns tiros de arcabuz,

Defesa ativa: 3

apesar de que jamais resistiria a um tiro de canhão.
Além dessas informações, fica logo claro a
qualquer um prestando atenção que a torre está

A2) O pátio central do Forte é feito de terra batida

vazia e que não há som algum vindo de dentro do

e é onde os soldados normalmente fazem suas re-

forte. Também ninguém os aborda em sua apro-

feições, passam o tempo entre investidas no mato e

ximação. Mais: o portão de entrada parece estar

treinam. Há quatro pequenas casas de madeira (A4

ligeiramente entreaberto, e não trancado.

a A7) de tamanhos diferentes, todos com as portas
fechadas, a torre no centro (A3) e uma área coberta

A1) A entrada do forte é protegida por um portão

onde as refeições são feitas (A8).
Não há vivalma em lugar algum.

duplo de madeira, que está entreaberto o suficiente
para uma pessoa magra se esgueirar para dentro.
De longe não é possível ver o interior do forte, mas

A3) A torre de observação tem quase 10 varas (cerca

alguém que se aproxime do portão poderá ver uma

de 11 metros) de altura. É uma estrutura bem sim-

pequena parte do interior do pátio sem precisar

ples feita de troncos e tábuas de madeira. Uma es-

empurrar o portão.

cada tosca leva até uma cesta de uma vara por uma
vara de tamanho, coberta por um telhado de palha.

No chão diante do portão há marcas do movimento de muitas pessoas e alguns animais. Um

Do alto da torre, é possível observar por vá-

teste de façanha intermediária com Rastreamen-

rios quilômetros de distância, localizando o rio ao

to identifica -- em meio aos rastros de pelo menos

sudoeste, uma área de charcos a oeste, e um des-

uma dúzia de homens calçados -- um par de rastros

campado ao norte onde parece haver uma cons-

mais recentes entrando no forte, assim como o de

trução rústica. Uma façanha fácil de Cartografia

alguns animais suínos.

permite criar um mapa funcional da região a partir

Do lado de dentro do pátio, uma família de quei-

dessa observação, identificando o tempo estimado

xadas (porcos selvagens) que entrou em busca de co-

de viagem entre esses pontos. Se alguém com Na-

mida acabou presa quando o vento fechou o portão.

vegação terrestre puder examinar a paisagem da

Assim que o portão for aberto, eles tentam disparar

torre, terá um bônus de +2 em testes posteriores

para fora do forte e na direção do mato. A não ser que

para navegar a região.

alguém tente impedi-los, eles passarão direto guinchando sem atacar. Caso algum jogador tente im-

A4) A maior das construções é onde os soldados do

pedi-los ou atacá-los, os dois mais velhos revidarão

forte dormiam. Doze redes estão estendidas entre

enquanto meia dúzia de filhotes tentam fugir para o

paredes e um poste central, todas vazias. No chão

mato. Assim que os filhotes tiverem fugido (em 3 tur-

perto das paredes, debaixo de onde cada rede pren-

nos a não ser que alguém os impeça), os adultos recu-

de-se a uma parede, estão pequenos baús de rou-

am também. Caso contrário, eles atacarão até a morte.

pas e sacolas com pertences pessoais. Caso alguém
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busque as bolsas, encontrará um total de 150 réis

A6) Adjacente ao refeitório e à cozinha está uma

em moedas diversas, uma viola antiga com o nome

construção pequena com a porta entreaberta. Se

Virgílio gravado no braço, um pote com um bálsa-

alguém entrar ou espiar o interior, leia em voz alta

mo para afastar mosquitos (identificável com faça-

a seguinte descrição:

nha fácil de Medicina natural), duas velas de sebo e
um pequeno saco de pano costurado e preso a uma
corda como um colar. É um amuleto de Acalmar fei-

O interior é iluminado por uma janela protegida por uma treliça. Dentro encontra-se uma
mesa tosca de madeira posta sobre dois tocos
de árvore onde está um mapa da região. Pontos foram marcados no mapa com inscrições
indecifráveis, como se escritas por um louco.
As paredes e o chão estão cobertos de livros e
pedaços de papel escritos e desenhados com
os mais diversos assuntos.

to por um sacerdote Iorubá e dado para proteger
um dos soldados dos poderes mágicos das criaturas da selva. Temendo que Dom Casimiro visse o
amuleto e o julgasse herege, o soldado ocultou o
amuleto em suas roupas. Qualquer um que use o
amuleto no pescoço fica imune a ataques de Enlouquecer. A origem africana e a função de proteção
mágica podem ser identificadas com uma façanha
intermediária de Folclore ou Identificar magia (Con-

Uma façanha intermediária em Cartografia por

tra magia nível 2).

alguém que tenha subido na torre identifica no mapa

Além desses objetos, um personagem com

a clareira mais próxima, onde há uma construção (B),

Prestidigitação ou Alfaiataria nível 2 perceberá um

um ponto pouco além do charco cerca de dois dias de

bolso costurado de uma das roupas. Dentro há uma

viagem do forte (F), e de um terceiro ponto próximo

pedra preciosa bruta escondida por outro soldado.

ao rio, onde há um ponto de interrogação (C).

É um topázio bruto que pode ser vendido na cidade

As paredes e o chão estão cobertos de livros e

por cerca de 200 réis.

pedaços de papel escritos e desenhados com os mais
diversos assuntos. Alguém capaz de ler português (ní-

A5) Entre o dormitório e o muro oposto do forte

vel 2 de Português) rapidamente identificará relatos

está um galpão largo com a porta trancada por um

sobre os Templários e o Cálice Sagrado. Com nível 2

cadeado. É possível arrombar a porta com golpes

em Francês, reconhecerá lendas sobre Rei Arthur e a

(Resistência 4), uma façanha intermediária de Força

Távola Redonda, e, com nível 2 em Espanhol, relatos

física ou usando a chave no escritório de Dom Casi-

sobre povos da América Espanhola que cultuam o Sol

miro (A6). O interior é bastante escuro devido à falta

e a Lua e banham-se em ouro.

de janelas e às pilhas de barris, sacas e prateleiras.

Este é o aposento que Dom Casimiro tomou para

No interior há mantimentos para uma dúzia de ho-

si, onde planejava suas incursões e fazia suas anota-

mens sobreviver por mais duas ou três semanas, em

ções. Os três pontos marcados no mapa são locais que

especial carne seca, farinha, pão duro, água e vinho.

seus batedores indicaram ter encontrado pistas sobre

A maior parte está distribuída em sacas e tonéis, de

o paradeiro da gruta de ouro (locais B, C e F).

difícil transporte na mata. Seria possível aos jogado-

Além dos documentos, há uma rede onde o

res levar cada um 5 dias de comida e água sem que

nobre dormia e um baú onde é possível encontrar a

sobrecarreguem suas mochilas e bolsas.

chave do depósito (A5), a chave para a capela (A7),

Algumas caixas estão reviradas na parede opos-

uma bíblia adornada e muito valiosa (3.500 réis, se

ta à comida. Duas dúzias de balas de chumbo de pis-

vendida para um nobre ou mercador na cidade),

tolas e arcabuzes, assim como uma carga de pólvora

uma adaga ornada de pequenas pedras semiprecio-

estão espalhadas pelo chão próximo. Alguém parece

sas (+1 no uso de Armas de corte, valor 2.000 réis),

ter tirado todas as armas e munições estocadas aqui às

um pesado crucifixo de prata (pode ser usado como

pressas, mas não fez o mesmo com a comida.
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porrete abençoado, valor 5.000 réis), uma resma

gílio não sabe onde está Dom Casimiro. Sendo ele

de papel para escrita, penas e dois tinteiros cheios,

batedor, sua missão era explorar um dos pontos

além de algumas mudas de roupas que poderiam

marcados pelo nobre e reportar mais tarde. Segun-

ser vendidas na cidade por cerca de 500 réis.

do o que lembra, encontrou um eremita cristão em
uma cabana ao norte e um pajé perto do rio, e uma

A7) A menor das construções é uma capela estreita

aldeia indígena além do charco, mas não lembra de

de madeira onde cabe apenas uma pessoa. Todos os

muito mais além disso. Quando questionado so-

dias pela manhã, Dom Casimiro abria as portas da

bre a peça de ouro em sua mão, ele a olha surpreso,

capela e lia trechos da bíblia para os soldados, que

como se nunca a tivesse visto antes, então arrega-

ouviam do lado de fora, de pé no pátio. Em outros ho-

la os olhos e tenta se afastar o máximo que puder,

rários, a porta costumava permanecer trancada, para

gritando “A Mãe-de-Ouro! A Mãe-de-Ouro!”. Uma

proteger a estátua de São Mateus, adornada a ouro,

façanha fácil de Folclore identifica a lenda do es-

que reside em um altar no interior. No entanto, o ca-

pírito indígena que protege um tesouro em ouro,

deado encontra-se no chão junto à trava de ferro ar-

enquanto uma façanha intermediária lembra que

rancada da porta. No interior está o soldado Virgílio

a lenda se refere a pepitas de ouro e que a peça de

Serrão, caído em posição fetal diante do altar, abra-

ouro em questão não poderia ter sido feito por ín-

çado a alguma coisa, balbuciando incoerentemente.

dios daquela região.

Dias atrás, Virgílio retornou sozinho da últi-

Curado ou não, Virgílio se recusa a deixar o

ma expedição de Dom Casimiro à selva trazendo

forte, preferindo ficar sob a proteção da pequena

consigo uma fina barra de ouro adornada por de-

capela e dos muros do forte.

senhos do sol e de uma espécie de demônio com a
língua de fora. A peça parece ter sido arrancada de

A8) Esse é o local onde é feita a comida e são ser-

algo maior devido ao buraco em uma das pontas,

vidas as refeições. Não passa de uma área coberta

por onde anteriormente passava uma linha. É um

sem paredes, onde há um caldeirão pendurado so-

pedaço do colar que circunda o pescoço da sacer-

bre um buraco cercado de pedra, onde a lenha era

dotisa da gruta.

acesa, algumas panelas sujas e meia dúzia de tocos

Virgílio chegou até a gruta e encontrou o cor-

de madeira onde os soldados sentavam-se para co-

po da sacerdotisa e o espírito que a protege. En-

mer. Há alguns ossos e restos de comida e frutas

louquecido ao ver a múmia se levantar diante dele,

espalhados, especialmente ao lado de um balde de

agarrou a primeira coisa que viu (o colar da sacer-

madeira recentemente revirado pelas queixadas e

dotisa), arrancou-o e fugiu desesperado de volta

já coberto de moscas.

para a capela. Está desde então rezando incessan-

B. CABANA DO EREMITA

temente, pedindo perdão por seus pecados.
A loucura de Virgílio é mágica e pode ser cura-

A cabana fica a cerca de três horas de viagem para

da por Expulsar males (Recuperação, nível 3), Curar

o norte através de uma área de árvores esparsas e

doença (Vida, nível 2) ou Acalmar (Influência, nível

terreno relativamente plano. Ali vive Frei Renato,

1). É possível usar, também, o amuleto de Acalmar

um jesuíta que deixou o Colégio de São Paulo pou-

encontrado em A4 ou alguém tocar a viola encon-

co depois de sua fundação no intuito de alcançar as

trada no mesmo lugar, que pertence a Virgílio, ten-

aldeias indígenas mais distantes. Renato acreditava

do um sucesso em façanha intermediária em Ins-

em uma aproximação diferente da de seus colegas,

trumentos de corda e arco.

que envolvia aprender mais sobre a cultura local ao
invés de apenas demonizá-la. Foi seu contato com

Se curado, Virgílio relata confuso que Dom

os nativos que atraiu a atenção de Dom Casimiro.

Casimiro estava procurando uma gruta de ouro

Frei Renato construiu uma cabana como uma

onde, acreditava ele, estaria o Cálice Sagrado. Vir-
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mistura de maloca e residência europeia, feita de ma-

pela doença terá uma penalidade de -3 em todas as

deira recoberta de barro e com telhado de palha. Do

façanhas e seu movimento reduzido.

lado de fora, ele estava tentando construir sua pró-

Alguém que tenha encontrado o bálsamo

pria versão de uma oca, que permanece inacabada.

contra mosquitos encontrado em A4 poderá entrar

Após ser descoberto pelo batedor Virgílio Ser-

e sair da cabana sem ser importunado pelos inse-

rão, o frei foi visitado por Dom Casimiro, que ten-

tos, mas só há pomada o suficiente para uma pes-

tou extrair dele a localização da aldeia mais próxi-

soa, e dura cerca de três horas.

ma. Temendo o que o nobre faria, o frei recusou-se

Outra alternativa é usar fogo para enxotar os

a dar a informação. Acreditando estar agindo em

mosquitos. Nesse caso, serão necessários dez ataques

nome de Deus, Dom Casimiro então agrediu o frei,

com tochas de uma pessoa ou distribuídos entre vá-

tentando forçá-lo a falar. Em desespero, o frei pediu

rias (por exemplo, cinco pessoas fazendo dois ataques

ajuda a quem pudesse ouví-lo. A ajuda veio da sel-

cada) para enxotar os mosquitos. Siga as regras de ata-

va. Sabendo da amizade e do respeito do frei pela

que e dano pelos mosquitos descritas anteriormente.

selva, os espíritos da floresta enviaram um enxame

Caso sejam capazes (ou corajosos) de explo-

de mosquitos gigantes para atormentar Dom Casi-

rar o interior da cabana, os personagens encontra-

miro e seus homens. Quando viram os mosquitos

rão muito pouco além de uma bíblia bem simples,

do tamanho de falcões entrando pela janela, o no-

comida e alguns objetos dados por índios locais,

bre matou o frei e deu ordem para recuar, deixando

como cumbucas, colares e penas. Ironicamente,

cair para trás seu diário.

uma das cumbucas tem mais do bálsamo contra

Quando os personagens chegam à cabana,

mosquitos, o suficiente para 4 usos.

leia em voz alta a seguinte descrição:

Qualquer um que tente resgatar o corpo de Frei
Renato e o enterre da forma apropriada será beneficiado como se sob o efeito do poder Defesa contra o mal até

A cabana isolada parece uma mistura de
maloca e residência européia, feita de madeira recoberta de barro e com telhado de palha.
A porta da frente encontra-se aberta, assim
como uma janela de onde vocês ouvem claramente um zumbido alto, como se milhares de
mosquitos estivessem voando no seu interior.

o final daquele dia. Ataques feitos contra esses personagens sofrerão uma penalidade de -2 nos dados.
O diário de Dom Casimiro traz suas anotações sobre sua teoria de que os Templários trouxeram o Cálice Sagrado para o Brasil, teoria comprovada, segundo ele, pela lenda local de uma
gruta de ouro protegida por guerreiros sagrados.

Alguém que se aproxime da porta e das jane-

Dom Casimiro menciona relatos de uma mulher

las poderá ver o enxame de mosquitos gigantes e o

santa na gruta, a qual ele relaciona com visões

corpo do frei caído morto com um golpe na cabeça,

de Nossa Senhora. Nas últimas páginas do diário,

mas intocado pelos mosquitos. O diário de Dom

ele cita que seus batedores descobriram um jesu-

Casimiro está caído bem diante dele.

íta morando na região, que certamente saberia a

Qualquer um entrando na casa sem proteção

localização da aldeia de onde vieram os relatos

será atacado pelo enxame e sofrerá 3 pontos de

sobre a gruta. Dom Casimiro não acreditava que

dano por rodada sem chance de defesa. Pegar o di-

o jesuíta se recusaria a ajudar sua missão sagrada.

ário e sair levará no mínimo três rodadas, enquan-

A última anotação do diário é um rabisco irritado

to arrastar o corpo do frei para fora levará cinco.

em que Dom Casimiro afirma que Frei Renato se

Para cada ponto de dano sofrido, existe um risco do

recusava a dar a informação, o que pedia medidas

personagem ser infectado por uma doença. A cada

drásticas. Segundo o nobre português, o frei teria

rodada de exposição, faça um ataque de Causar do-

sido corrompido pela heresia, sendo visto falando

ença 1 contra o personagem. O personagem afetado

com animais por um dos soldados.
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anos, pois os habitantes não gostam de intrusos,

C. O ACAMPAMENTO DO PAJÉ

mesmo outros tupiniquins.

Às margens do rio Tietê, encontra-se o acampa-

Caso seja tratado de forma agressiva, Rudá

mento de um pajé tupiniquim chamado Rudá.

sorri e diz que não é do interesse deles serem agres-

Rudá não é estranho aos europeus e já teve mui-

sivos com qualquer um na mata, pois a mata trata

to contato tanto com os homens do Forte quanto

qualquer um que age contra seus filhos da forma

com da Vila de São Paulo e de outras aldeias. Curio-

apropriada. Está se referindo ao destino dos solda-

so sobre os estrangeiros, muitas vezes leva peixes e

dos em E, apesar de que jamais dirá isso a não ser

caça, e vez ou outra alguma erva medicinal, com o

que seja questionado diretamente a respeito. No

pretexto de troca. Na verdade quer conversar para

caso, dirá que a mata julga, mas quem comete o en-

saber mais sobre o que se diz do lugar.

gano são os próprios estrangeiros.

Rudá não é tolo e soube, quando Virgílio veio

Se atacado, Rudá salta na direção do rio e se

ao seu encontro em nome de Dom Casimiro, que

transforma em uma enguia, desaparecendo pelo

teria problemas. Escapou do encontro com o no-

resto da aventura, deixando para trás algumas

bre português usando a magia da floresta que o
cerca, retornando apenas quando o nobre desistiu
de buscá-lo.
RUDÁ (IDADE: 60)
Canoagem 2, Comida silvestre 2, Medicina natural 3, Fôlego 3, Cura 2, Contra magia 2, Controle
da natureza 3, Folclore 2, Persuasão 2, Culinária
1, Natação 2, Tupi 1, Português 1
Quando o grupo chegar, Rudá já os espera.
Está preparando comida o suficiente no fogo para
todos e, sem olhar, pede que se sentem em um português muito bom.
Caso os personagens sejam amigáveis e
compartilhem informações sobre suas viagens e
suas terras natais, Rudá irá se oferecer para ajudá
-los com seus poderes e conhecimentos, curando
ferimentos, tirando efeitos maléficos e curando
doenças, mas apenas um efeito por cada dois personagens no grupo. Poderá, ainda, oferecer vender por 1.500 réis meia dúzia de flechas encantadas que dão +1 em façanhas de Arquearia, e são
capazes de causar dano a criaturas mágicas pela
duração dessa aventura. Uma vez usadas em combate, podem ser recuperadas e reutilizadas. Rudá
também dirá que Dom Casimiro deve estar em
busca da aldeia de tupiniquins que existe além do
charco, e pede que os personagens sejam respeitosos com eles da mesma forma “que foram com
Rudá”. Diz que não visita essa aldeia há muitos
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ervas não identificadas, a refeição de uma noite e
uma sacola com as flechas encantadas.

ÍNDIOS TUPINIQUIM
Tamanho: H

D. PROTETORES DA FLORESTA

Velocidade: 3

Cerca de seis horas de viagem entre o forte

Habitat: matas, rios

e a aldeia tupiniquim em F existe um charco lar-

Ataques físicos: Arqueria 2 (arco - dano 1),

go que não pode ser facilmente contornado. É

Armas de golpe 1 (porrete - (dano 2)

um resultado de um afluente quase invisível do

Resistência: 10

Rio Tietê que encharca essa região e torna a mo-

Defesa passiva: 0 (2 na mata)

vimentação muito mais lenta. Onde o chão não

Defesa ativa: 2 (4 na mata)

está coberto de lama, está de raízes que saltam
para fora do solo, causando risco de tombo caso

O principal motivo pelo qual os índios não avan-

alguém tente andar rápido.

çam é porque sabem o destino do último grupo que o

O charco também serve de delimitador para

fez. Algumas semanas antes, a expedição de Dom Ca-

os índios da região que acreditam que tudo além

simiro passou por essa área. Muitos pereceram aqui.

dele é amaldiçoado e deve ser deixado de lado.

E. CHARCO DOS DESESPERADOS

Quando o grupo começar a se aproximar do
charco, já percebendo o chão úmido, talvez de-

Na medida em que o grupo avança pelo charco, um

cididos a acampar para a noite, um grupo de ín-

deles tropeça em alguma coisa imersa na lama. É

dios tupiniquins armados com flechas e porretes

um arcabuz arruinado pela água. Parece novo e foi

se aproxima. Usando as árvores como cobertura,

disparado pouco antes de ser imerso.

atacam de longe para assustar. Sua intenção é for-

Não muito longe dali, outro personagem avis-

çar os personagens para dentro do charco.

tará uma mochila de viagem presa a uma árvore

Há pelo menos dois índios para cada perso-

retorcida caída na água. Se tentar recuperá-la, per-

nagem dos participantes. Eles dispararão flechas

ceberá que as alças estão presas ao tronco como se

e se esconderão na mata até que os personagens

a árvore tivesse crescido a sua volta. No interior da

recuem para o interior do charco, mas não os per-

mochila há algumas provisões já apodrecidas, al-

seguirão. Uma vez que os personagens estejam

gumas moedas de cobre (40 réis), balas e pólvora

dentro do charco, os índios observarão de longe,

(já úmida e imprestável) e um pote com bálsamo

cantando uma música baixa. Uma façanha inter-

contra mosquito idêntico ao encontrado em A4. A

mediária de Folclore ou Tupi revela que sua música

mochila pertencia a um dos soldados de Dom Ca-

é um lamento para aqueles que morreram, sejam

simiro e está aqui porque ele morreu e foi transfor-

eles inimigos ou não. A canção é cantada para os

mado na árvore.

personagens, mesmo eles estando vivos.

Enquanto o personagem examina a bolsa ou

Esses índios são guerreiros da aldeia além do

tenta removê-la, as árvores retorcidas a sua volta

charco, guardiões cuja missão é impedir que qual-

começam a ganhar vida. São Corpos-secos, cria-

quer um saia da área amaldiçoada, temendo que

turas amaldiçoadas pela selva por suas intenções

um deles possa trazer com eles algum mal vindo da

malévolas. Há dezenas deles no charco, sendo três

gruta. Nenhum deles fala qualquer língua além do

deles mais imediatamente próximos do grupo.

tupi, e nenhum deles tem interesse em conversar.

Na medida em que ganham vida, revelam a forma

Caso alguém consiga fazê-los ouvir (façanha difícil

alongada de pessoas com o rosto atormentado de-

de Persuasão em tupi), eles gritam apenas que nin-

senhado no tronco. Alguns ainda vestem farrapos

guém deve sair da ‘Terra Pobre’ e que devem voltar

dos uniformes de soldados portugueses ou tem ar-

para sua ‘Mãe-de-Ouro’.

cabuzes e adagas penduradas em seus galhos.
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CORPO-SECO

ticipantes fazerem isso, deixando claro que eles

Tamanho: G

podem agir imediatamente enquanto ainda têm o

Velocidade: 1

caminho aberto mais para o interior do charco, na

Habitat: matas, manguezais

direção da aldeia (F). Mesmo que os três imediata-

Número: 3

mente próximos sejam de alguma forma derrota-

Habilidades: nenhuma

dos, outros chegarão logo, cercando o grupo.
Caso o grupo consiga derrotar algum dos

Ataques físicos: Agarrar 1 (veja abaixo)
Resistência: 6

corpos-secos, um feito extraordinário nessas con-

Defesa passiva: 2

dições, uma bolsa presa a um dos galhos cai perto

Defesa ativa: 2

de um deles. Dentro dela estão pequenas pedras

Especial: imune a armas normais

preciosas que podem ser vendidas na cidade por
um total de 3.000 réis. A bolsa pertencia a um dos

Corpos-secos são imunes a armas normais,

soldados que as encontrou na cabana do Frei Re-

mas podem ser feridas por armas mágicas e aben-

nato antes dos mosquitos gigantes aparecerem.

çoadas (como o crucifixo de prata em A6), e destru-

Caso o grupo retorne por essa região nova-

ídas por magias poderosas (Afastar o mal, Devolver a

mente durante a noite ou entardecer, terão de en-

vida ou Afastar morte). Quando seu ataque Agarrar

frentar mais corpos-secos. Devido ao terreno e ta-

é bem-sucedido, o corpo-seco prende-se à sua víti-

manho do charco, é quase impossível atravessá-lo

ma, causando três pontos de dano naquela rodada e

sem encontrar pelo menos uma das criaturas em

em todas as rodadas posteriores, até a vítima morrer

algum momento da travessia.

(preencher todos os quadros de dano crítico).

F. ALDEIA

Enfrentar os corpos-secos é arriscado demais para um grupo inexperiente, e o ideal é fugir.

Leia o trecho a seguir em voz alta para os

O mediador deve dar a oportunidade para os par-

participantes:
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que o ouro é real e que é um tipo de trabalho que não
é conhecido na colônia brasileira entre os nativos.

Na medida em que vocês avançam pela mata
e o solo se torna menos encharcado, sentem cheiro de queimado. Não é só mato em
chamas, mas também o cheiro forte de carne
queimada. Logo ouvem o som de gritos e
disparos vindo de algum lugar adiante.
Vocês seguem o som até chegar a uma clareira, mas não há nenhum fogo ou pessoa viva.

Uma façanha fácil de Alfaiataria deixa claro que o mesmo pode ser dito das roupas. Ainda é
muito simples em relação ao que se usa na Europa,
mas certamente é mais avançado do que é usado
pelos nativos da região.
A mulher não diz nada. Caso alguém se aproxime ou a ameace, leia o seguinte trecho em voz alta:

Aqui havia uma aldeia indígena, aquela que
Rudá mencionou e Dom Casimiro buscava. Dela res-

A mulher cerra os olhos em desprezo e, antes
que qualquer um de vocês possa reagir, desaparece em uma explosão de luz que deixa todos
cegos e tontos por alguns momentos de pânico.
Quando sua visão retorna, vocês estão no
interior da mesma maloca, mas ela está intacta.
O som de gritos e vozes animadas vem de fora.
Só então vocês percebem que estão cercados
por índios. Não! Os índios são vocês! São todos
índios tupiniquins armados com lanças e arcos.
Confusos, vocês vão para o lado de fora, na
aldeia viva e repleta de homens, mulheres e
crianças. Um grupo de guerreiros aparece da
selva, arrastando um guerreiro alto usando
roupas coloridas como as da mulher, com penas
em uma tiara de ouro na cabeça. Ferido, o prisioneiro é forçado a cair de joelhos no chão por
três dos maiores índios da tribo. Ele então olha
na sua direção e diz em um tupi precário: “Vocês
jamais impedirão a profecia de se cumprir.”
Todos vocês compreendem as palavras
perfeitamente - apesar de serem faladas em
tupi - assim com o ódio que elas transmitem.
É então que uma sombra cai sobre toda
a aldeia e um urro poderoso se aproxima.
Quando vocês se voltam para a direção do
som, encontram uma ave dourada gigantesca, um condor cujas asas são quase tão
grandes quanto toda a aldeia. O mundo virou
noite sob a sombra de seu corpo massivo.
O prisioneiro ri e diz: “Vocês vão morrer.”

tam apenas malocas destruídas e queimadas, mas
não recentemente. Fica logo claro de que seja lá o que
houve aqui, aconteceu há bastante tempo. O cheiro
de fumaça e os sons ouvidos na mata desapareceram,
ficando apenas o lugar abandonado.
Uma façanha fácil de Teologia remeterá a histórias sobre o salgar da terra, em que vida alguma é capaz
de nascer após uma maldição ser lançada em um lugar.
Uma façanha intermediária de Rastreamento identifica rastros relativamente recentes na
terra morta. Parecem pegadas de meia dúzia de
homens calçados. O rastro segue para uma das
malocas afastadas, onde o grupo encontra entre
os restos de madeira e palha queimada um buraco
cavado no chão. No meio da terra, esquecida, está
uma peça de ouro semelhante àquela encontrada
com Virgílio no Forte.
Se qualquer um dos personagens se aproximar do buraco para pegar a peça de ouro, será
surpreendido pelo súbito aparecimento de uma
jovem mulher indígena em pé diante dele, olhando-o com desprezo, mas portando-se como uma
rainha ou princesa. Ao contrário dos indígenas
comuns na região, ela veste-se com um vestido
muito colorido de algodão ricamente decorado
com peças de ouro e joias, inclusive um colar feito
de longas tiras de ouro idênticas àquela no chão e
com Virgílio, formando o que parecem as plumas

APU DA MONTANHA

de um pássaro. Seus traços também são ligeira-

Tamanho: O

mente diferentes, com o nariz maior e o tronco

Velocidade: 6

mais largo do que da maioria dos índios que qual-

Habitat: Montanhas

quer um deles conhece.

Ataques físicos: Arranhar 3 (dano 10)

Uma façanha fácil de Ourivesaria deixa claro

Resistência: 150
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Defesa passiva: 3

te da entrada, estão dois soldados portugueses de

Defesa ativa: 6

guarda: Teodoro e Abelardo. Estão claramente assustados com o lugar e seja lá o que for que acon-

Durante essa visão, o grupo terá à sua dispo-

tece dentro da gruta. Estão também feridos e aba-

sição apenas uma lança ou um arco e flechas. Agem

tidos. Suas roupas mostram marcas de sujeira e

como se tivessem Arquearia e Armas de arremesso

sangue e vários rasgos recentes.

nível 2. Sua Defesa Passiva é 1 e a Defesa Ativa é 3,

Se atacados, buscarão cobertura e revidarão até

independentemente dos atributos anteriores, e são

que um dos dois seja ferido duas ou três vezes. En-

incapazes de usar poderes mágicos.

tão, largarão suas armas e se renderão, pedindo para

A expectativa do grupo vencer esse combate

serem poupados. Querem apenas voltar vivos para

nessas condições é mínima, e isso é proposital.

casa. Farão o mesmo se forem ameaçados ou conven-

Quando todos os personagens tiverem sido

cidos com uma façanha intermediária de Persuasão.

derrotados, verão o condor dourado resgatar o
guerreiro estrangeiro e levá-lo para longe, na di-

SOLDADOS

reção de uma colina que brilha azul como o mar.

Tamanho: H

Então despertam todos novamente na aldeia des-

Velocidade: 3

truída como se nada tivesse acontecido, mas sa-

Habitat: qualquer local

bendo exatamente em qual direção devem seguir:

Ataques físicos: Armas de fogo 2 (arcabuz -

a gruta em G.

dano 3), Armas de corte 1 (alfanje - dano 2)
Resistência: 6 (atual) 10 (máxima)

G. GRUTA DO SOL

Defesa passiva: 2 (gibão d’armas e capacete)

G1) A mata se abre adiante para uma região rocho-

Defesa ativa: 3

sa coberta de musgo e trepadeiras. As pedras levam
a uma gruta que desce para as profundezas da flo-

Se questionados, Teodoro e Abelardo contam

resta, fora da linha de visão dos personagens. Dian-

que vieram com Dom Casimiro para o Forte de São

Gruta do sol
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Mateus há algumas semanas achando que seria um

alcance da mão, uma bolsa aberta com moedas de

trabalho fácil, mas o nobre português é obcecado pela

ouro e prata saindo para fora. Há cerca de 3.000 réis

ideia de encontrar o Cálice Sagrado, jurando que o ouro

em moedas diversas, roubadas de outros soldados

encontrado até então só pode ser evidência do que ele

que pereceram pelo caminho por um soldado que

afirma. Diz que o nobre matou um padre e mandou

pretendia matar Dom Casimiro e roubar o ouro que

destruir uma aldeia inteira em busca de respostas.

encontrasse na gruta.

Essa segunda afirmação é uma mentira: ele viu a aldeia

Uma façanha intermediária de Rastreamento

vazia e concluiu que Dom Casimiro era o responsável.

identificará as marcas discretas de garras na pedra

Estão perdidos na mata há semanas vendo

próxima a margem, além do que parece ser sangue

seus números reduzidos um a um por ataques de

fresco entre algumas das pedras.

índios, monstros e doenças.

O lago é o lar de um Ipupiara, um monstro

Horas antes, Dom Casimiro e os últimos qua-

que parece um bagre gigante com braços e garras.

tro soldados entraram na gruta, então ouviram o

A criatura se esconde no fundo arenoso do lago, de

som de gritos e se recusaram a entrar. Planejavam

onde lança suas emboscadas.

esperar mais uma hora ou duas, então procurar o

Menos de uma hora antes atacou os soldados de

caminho até o rio, para voltar para casa.

Dom Casimiro, engolindo aquele que pretendia trair o

Irão se recusar a entrar na gruta, prometendo

nobre e arrastando outro para uma caverna submersa

esperar do lado de fora. Se ameaçados com armas,

no fundo da gruta. A bolsa ficou ali por acidente.

dirão que entre ser morto ali, por uma pessoa, ou

Durante o ataque, a criatura foi ferida pelos

ser morto por seja lá o que for que há dentro da gru-

disparos dos outros soldados, mas não consegue

ta, preferem morrer ali mesmo.

abandonar a chance de pegar mais presas. Há tempos não come e teme que seja muito tempo antes

G2) Quando o grupo entrar na gruta, leia a seguin-

que outro animal passe perto do lago.

te descrição:

Se alguém entrar no lago ou tentar pegar a
bolsa, o Ipupiara atacará, tentando puxá-lo para
dentro d’água para afogá-lo.

A gruta desce por um caminho tortuoso e
perigoso de pedra escorregadia cercada de
estalagmites e estalactites. Logo na descida
é possível ver que a gruta se abre para um
grande lago de águas muito azuis iluminadas pela luz vinda de fora. Não há sinal de
pessoa alguma.
A trilha leva em torno do lado esquerdo
do lago subterrâneo até uma passagem na
pedra mais para o fundo. Do lado direito,
o lago continua até desaparecer em um
paredão de pedra.

IPUPIARA FERIDO
Tamanho: K
Velocidade: 3 (na água)
Habitat: rios e lagos
Número: 1
Habilidades: nenhuma
Ataques físicos: Agarrar e morder 2 (dano 6)
Resistência: 20 (atual) 40 (máxima)
Defesa passiva: 4
Defesa ativa: 5

É muito difícil ter certeza da profundidade do
lago olhando de fora. Parece ser muito raso, com o

O Ipupiara abandonará qualquer presa e recu-

chão arenoso ao alcance da mão, mas na verdade o

ará para o fundo do lago caso tenha sua Resistência

lago tem cerca de 100 metros de profundidade no

reduzida a 13 ou menos. Nesse caso, não voltará a

seu ponto mais central.

ameaçar qualquer um por semanas, até se recuperar alimentando-se dos soldados que já matou.

Passando perto do lago, é possível ver sub-

Caso o grupo não perturbe o lago ao passar

merso logo próximo da margem, aparentemente ao
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pelo lugar, o Ipupiara não ataca imediatamente,
mas pode vir a atacar mais tarde, se o grupo retor-

SOLDADOS

nar pela gruta distraído pelo que encontraram em

Tamanho: H

G3. O Ipupiara irá lançar-se da água para tentar

Velocidade: 3

agarrar um personagem qualquer.

Habitat: qualquer local
Ataques físicos: Armas de fogo 2 (arcabuz -

G3) A passagem do lado do lago leva por um cami-

dano 3), Armas de corte 1 (alfanje - dano 2)

nho estreito e tortuoso até outra gruta, essa ilumi-

Resistência: 10

nada por raios de luz que vazam pelo teto alto es-

Defesa passiva: 2 (gibão d’armas e capacete)

buracado por onde goteja água constantemente. A

Defesa ativa: 3

luz cai sobre uma formação de pedra que parece um
altar natural. Sobre ela está sentada uma mulher

Se qualquer um dos personagens dos partici-

muito magra usando uma versão puída e suja das

pantes tiver com eles uma das duas peças de ouro

roupas coloridas da índia que viram na aldeia. Só

faltantes, durante o confronto com os soldados ou

ao se aproximarem perceberão que não só a mulher

enquanto tentam fazer Dom Casimiro vir com eles,

está morta como está também mumificada, como

os olhos da múmia se acenderão com luzes doura-

se seu corpo estivesse extremamente seco, a pele

das. Ela será, então, iluminada pela luz de um con-

dura e enrugada presa aos ossos. Duas das peças no

dor dourado e se levantará para exigir alguma coisa

colar da sacerdotisa estão faltando: são aquelas en-

em sua língua desconhecida, com uma voz que pa-

contradas com Virgílio e no buraco da aldeia.

rece o som do vento na pedra. Ela quer o ouro de

Uma façanha intermediária de Folclore relem-

seu colar de volta e a paz restabelecida na gruta.

bra histórias e lendas sobre a mumificação natural
de corpos, quando o corpo é preservado em um

MÚMIA DOS ANDES

deserto frio ou quente. Com a mesma façanha em

Tamanho: H

Teologia, é possível lembrar histórias sobre santos

Velocidade: 2

e santas cujos corpos jamais se decompõem.

Habitat: Cavernas, Montanhas

Dom Casimiro está diante da múmia, examinan-

Habilidades: Amedrontar 1

do um de seus diários, reclamando consigo de que não

Ataques físicos: Arranhar 2 (dano 3) + Paralisar 1

vê indício algum do Cálice e dos templários. Grita para

Resistência: 5

os dois soldados remanescentes (Evaristo e Zeferino)

Defesa passiva: 4

que procurem por cruzes gravadas nas pedras como

Defesa ativa: 6

provas de sua descoberta. Os soldados não parecem

Especial: imune a armas normais

muito interessados em fazê-lo, virando pedras com a
ponta dos pés ou o cano de seus arcabuzes. Querem

Sempre que a múmia atingir alguém com suas

apenas terminar com tudo isso e voltar para casa.

garras, faz um teste de façanha intermediária para

A chegada dos personagens atrairá atenção

tentar paralisar a vítima até o final do confronto

dos soldados, que apontam suas armas. Dom Ca-

ou até que uma façanha de Expulsar males ou Curar

simiro os perceberá e entrará em pânico, chaman-

maldades seja usado nela.

do-os de ladrões hereges, dando ordens para os

A múmia pode, também, soltar um grito como

soldados atirarem. Os soldados não estarão tão

o som de uma ventania fortíssima entrando na gruta.

dispostos a atacar se o grupo parecer claramente

Neste caso, faça uma façanha difícil de Amedrontar

mais bem equipado do que eles. Podem ser conven-

contra todos os seres vivos presentes que não tiverem

cidos a baixar as armas com uma façanha difícil de

pelo menos um nível de Militar. Em caso de sucesso, a

Persuasão. De outra forma, atacarão.

vítima tentará fugir da gruta por 5 rodadas. Acalmar
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serve para remover o pavor, o que significa que a pessoa usando o amuleto de Acalmar será imune ao efeito.
Dom Casimiro ficará paralisado de medo
diante da múmia, o que significa que logo será uma
vítima caso o grupo não intervenha. Os soldados,
caso ainda armados, atacarão a múmia até terem
certeza que suas armas são inúteis, então tentarão
fugir para fora da gruta e mata adentro.
Caso a múmia seja reduzida a Resistência 0,
ela se desmanchará em pó no chão. No entanto,
esse não é seu fim.
Dentro de alguns minutos as roupas e pó
começarão a brilhar na forma do condor dourado novamente e ela irá se recompor.
A múmia não cansará até que tenha todo
o seu ouro de volta. Perseguirá quem estiver em
posse do ouro incansavelmente, sem jamais parar
ou ser detida pelo cansaço ou terreno. Caso os participantes devolvam as duas peças de ouro, a múmia se recolherá a sua posição original.

CONCLUSÃO
O objetivo do grupo é retornar à São Vicente com
Dom Casimiro vivo. O nobre não será tão facilmente convencido a abandonar tudo, acreditando
ter sido enganado, que o Cálice ainda está lá em
algum lugar. Será preciso uma façanha difícil em
Persuasão ou Barganha para convencê-lo de uma
vez a desistir de tudo (por ora), ou ao menos uma
façanha intermediária para convencê-lo a retornar
depois com reforços.
A aventura não precisa terminar com a
saída da gruta. Depois de devolver o ouro da
múmia, Dom Casimiro ou um dos soldados
sobreviventes podem roubar outra peça de
ouro e levá-la escondida, provocando o retorno da múmia. Façanhas para perceber o
nervosismo do personagem que cometeu o
crime ou para perceber o ouro escondido
poderão revelar o motivo da perseguição
pela múmia, mas deve ser guardada para
um momento oportuno, depois que os
personagens dos participantes já tiverem

Aventura: A lenda da Ave Dourada

tido tempo de questionar o porquê da múmia os estar

para, junto ao grupo, infiltrar o acampamento

perseguindo. A desconfiança de quem roubou o ouro

inimigo e salvar seus amigos;

pode inclusive ser motivo para muita interação entre
os personagens enquanto fogem pela mata.

Um retorno ao forte seria uma alternativa, com

A fuga em si não será tão simples. Em condições

ele tornando-se um ponto de partida para no-

normais, o grupo precisará passar pelo charco, pelos

vas aventuras. Não faltam desafios para serem

corpos-secos e os índios que guardam a região até o

enfrentados às margens do Rio Tietê, e a expan-

Forte de São Mateus, onde a aventura poderia terminar

são para aquela região pode demandar investi-

com uma defesa desesperada do forte com mortos-vi-

das contra criaturas mágicas terríveis!

vos tentando arrombar os portões durante a noite.
Alternativamente um personagem pode fa-

Fica aberto um mundo de possibilidades.

zer uma façanha intermediária de Cartografia,

PERSONAGENS PRONTOS

Navegação terrestre ou algo do tipo para identificar a direção do Rio Tietê ao sul, levando-os a
vale incluir desafios próprios, como animais sel-

MATHEUS BARBOSA
Bandeirante português

vagens, indígenas agressivos e mesmo um reen-

Matheus talvez seja o mais experiente dos mem-

contro com o pajé Rudá. Navegar o rio também

bros do grupo no que diz respeito a embrenhar-se

pode ser um desafio, especialmente se não tive-

nas matas brasileiras. Chegado em São Vicente

rem canoa para tal.

oito anos antes em busca de aventura e ouro, já ex-

uma alternativa para fugir pelo rio. Neste caso,

plorou as matas de São Vicente diversas vezes em

OUTRAS AVENTURAS PODEM VIR ALÉM
DISSO. ALGUMAS IDEIAS SÃO:

busca de índios, tesouros e monstros, nem sempre
tendo sorte. Cicatrizes e um olhar vago de quem já
viu amigos demais serem engolidos pela selva mar-

O que aconteceu aos outros guerreiros que pro-

cam seu rosto envelhecido pela aventura.

tegiam a sacerdotisa? Talvez uma busca pelos

Matheus é religioso e temente a deus, e tem

seus corpos leve uma expedição até a ponta

cada vez mais certeza de que o Brasil é um pedaço

mais ao sul do Pantanal, totalmente inexplora-

do próprio Inferno.

do nesta época, envolvendo o contato com povos indígenas desconhecidos e revelando mais

Habilidades: Armas de corte 1, Armas de fogo 3,

dos mistérios dos Andes;

Escalada 1, Comida silvestre 1, Navegação
terrestre 2, Natação 1, Português 1, Tupi 1,

Que outros tesouros traziam com eles? Uma

Canoagem 2, Força física 1

peça de ouro pode ser encontrada por um ban-

Itens: arcabuz, machete, gibão de armas,

deirante, levando com ele uma maldição para

mochila, 1.000 réis

uma das vilas mais distantes da colônia. Imagine espíritos dos Andes assombrando São Vicente ou o Rio de Janeiro!

JEAN-GUILLAUME FEBVRE
Francês indianizado

Talvez o pajé solitário Rudá possa precisar da

Vinte anos atrás, Jean-Guillaume veio ao Brasil

ajuda do grupo futuramente. Ele volta em busca

como corsário francês. Junto a seus companhei-

de seu povo, para descobrí-los levados por um

ros, instalou-se no Rio de Janeiro, onde fundaram

grupo de criminosos com intenção de vendê-los

uma colônia contra a vontade da coroa Portuguesa.

como escravos. Rudá poderia usar seus poderes

Após um confronto violento em que saiu derrota-
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do, Jean foi resgatado por índios, com quem viveu

empoeirados onde, ela acreditava, poderia encon-

pelos anos seguintes, aprendendo sua cultura e

trar a magia antiga que as lendas diziam existir na

modo de vida, preferindo manter-se longe do Rio

Europa. Isadora acabou aprendendo um pouco de

de Janeiro para evitar que seu sotaque francês o

tudo em suas buscas, tornando-se uma enciclopé-

tornasse um pária. Recentemente chegou à Capi-

dia poliglota ambulante, para o desespero de seus

tania de São Vicente no intuito de conhecer mais

pais. Ao descobrir que seria forçada a se casar com

povos indígenas e sua cultura oculta.

um homem três vezes sua idade para ver se ‘tomava jeito’, embarcou em um navio para o Brasil,

Habilidades: Armas de arremesso 1,

onde pretendia encontrar os segredos da magia e

Armadilhas 1, Comida silvestre 1, Produção

do ocultismo do Novo Mundo.

de flechas 1, Agricultura 1, Medicina natural 2,
Folclore 3, Francês 2, Tupi 1, Português 1

Habilidades: Escriba 1, Persuasão 3, Teologia 2,

Itens: lança, arco e 20 flechas, sacolas, roupas

Gramática 1, Português 1, Latim 2, Espanhol 2

simples, 1.000 réis

Itens: diário, tinta e pena, roupas de viagem,
roupas finas, 5 velas de sebo, 1.000 réis

FILIPA PENNA
Cartógrafa da Coroa
Treinada cartógrafa pelo Exército de Sua Majesta-

JOSÉ
Mãos Leves

de o Rei de Portugal, Filipa serviu lealmente à Co-

Ninguém sabe exatamente onde nasceu José ou

roa por três anos antes de envolver-se em proble-

quem são seus pais, nem ele. Ao que dizem pelas

mas em Lisboa, ao humilhar um nobre português

ruas do São Vicente, José simplesmente surgiu um

em uma competição de tiro. Acabou colocada em

dia no porto de São Vicente com um sorriso no ros-

um navio e enviada para o Brasil como punição.

to, roupas grandes demais para seu corpo e a von-

Sua lealdade, no entanto, não foi abalada: acredita

tade inabalável de roubar tudo que não estivesse

que pode servir ao Rei em sua colônia mais remo-

firmemente pregado no chão. Por cinco anos José

ta, independentemente das dificuldades que forem

se esquivou das autoridades e de gente querendo

colocadas em seu caminho.

fazer justiça com as próprias mãos, sobrevivendo
de pequenos delitos aqui e ali, por vezes sumindo

Habilidades: Cartografia 2, Rastreamento 3,

por meses quando ia parar em outros povoados até

Armas de fogo 2, Militar 1, Culinária 1,

que a poeira abaixasse. Um dia tentou roubar um

Natação 1, Escalada 1, Força física 1,

bandeirante experiente que o pegou com a mão em

Carpintaria 1, Português 1

sua bolsa de comida. Forçou José a juntar-se a ele

Itens: arcabuz, machete, roupas de campanha,

em uma investida no mato. Desde então José não

ferramentas de madeira, equipamento de

parou - apesar de que vez ou outra ainda pratique

cozinha, mochila, 1.000 réis

seus roubos apenas por diversão.
Habilidades: Prestidigitação 3, Acrobacia 2,

ISADORA DE LUNA Y FALCÓ
Entusiasta do Ocultismo

Barganha 2, Armas de corte 1, Persuasão 1,

Isadora nunca nasceu para a vida da corte. En-

Instrumentos de corda e arco 1, Alfaiataria 1

quanto suas irmãs e primas preocupavam-se com

Itens: adaga, mochila, roupas simples, viola,

vestidos volumosos e príncipes encantados, ela es-

1.000 réis

Escalada 1, Luta Livre 1, Português 1,

gueirava-se por corredores antigos atrás de livros
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Gostou desta aventura? Então conheça as histórias premiadas
que inspiraram este sistema, já publicadas nos Estados Unidos,
China, Espanha e outros países.

Acesse www.ABandeira.org para saber mais.

Ouro dos Tolos?
Uma lenda indígena descreve uma gruta sagrada, repleta de ouro, nas terras
inexploradas do interior. Muitos já sumiram na tentativa de resgatar este tesouro. O
nobre Dom Casimiro de Lucena, porém, acredita que esta história não é nada mais
de uma pista ao paradeiro de um objeto muito mais valioso que ouro. Quando ele
também desaparece, seu grupo de aventureiros será capaz de seguir os passos de
Dom Casimiro e desvendar este mistério centenário?

Esta é uma aventura compatível com o sistema
A Bandeira do Elefante e da Arara - Livro de Interpretação de Papéis.
Você pode encontrar as regras básicas do sistema no nosso site:
www.EAMB.org/Brasil/RPG

Aventuras ilimitadas no Brasil colônia
lhe esperam no mundo fantástico de
A Bandeira do Elefante e da Arara.
O Livro de Interpretação de Papéis
inclui as regras completas, três sistemas
de magia, ambientação histórica,
uma mini-aventura e mais de setenta
criaturas lendárias. Reuna seus amigos
e explore este mundo incrível.

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA

Violência
Não recomendado para
menores de 12 ANOS

