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Prefácio 
A ideia de criar esse jogo surgiu graças ao movimento Old School Revival (OSR), que 

resgata jogos de RPG do passado e os traz para o presente. Este jogo é inspirado 

também na literatura de fantasia pulp. 

Este não é um jogo de fantasia tradicional com elfos, anões, fadas, duendes e dragões. 

Este é um jogo fantasia nua e crua, um jogo de Espada e Feitiçaria.  

O pano de fundo deste jogo é um mundo antigo e soturno, com diversas civilizações 

humanas em conflito, disputando seu espaço.  

O fantástico e o sobrenatural não são nada comuns, e o que você está acostumado a ver 

em outros jogos de RPG não existe aqui, pelo menos não da forma como você imagina. 

É um jogo inspirado nas histórias de Robert E. Howard, H.P. Lovecraft e Clark Ashton 

Smith. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 
Aqui estarão inclusas as regras essenciais para começar a jogar e conhecer este jogo. 

Este jogo foi criado especialmente com o intuito de ser acessível para pessoas que 

preferem coisas menos complexas e com menos números para decorar. Este é um 

sistema com regras leves e espírito old school. Você e seus amigos poderão jogar e 

vivenciar aventuras emocionantes com corajosos bárbaros, sagazes ladrões e ardilosos 

feiticeiros sem se preocupar com regras específicas e complexas e preparações 

cansativas.  

O que é Espada & Feitiçaria? 

Espada e Feitiçaria é um gênero narrativo característico dos anos de 1930, marcado por 

histórias de fantasia em um mundo antigo e decadente, onde grandes impérios existiram 

no passado, mas caíram em ruínas. Um cataclismo pode ter ocorrido e, no tempo atual, 

as civilizações são apenas uma sombra do que um dia já foram. O contraste entre a 

civilização e a barbárie é um tema constante nessas histórias.  

 

Os protagonistas são, tipicamente, aventureiros que saem em busca de glória, ouro e 

qualquer outro objetivo que seja de cunho mais pessoal. Eles dificilmente são heróis no 

sentido de querer fazer o bem a quem precisa, embora o acabem fazendo, muitas vezes, 

indiretamente. 

 

Muitas de suas aventuras acabam colocando‐os frente a frente com coisas estranhas. A 

magia é temida, respeitada e odiada pela maioria das pessoas. O aço de uma espada e a 

coragem no coração é tudo que um homem precisa para forjar seu destino. 

 

Os antagonistas desses personagens são em sua maioria bandidos, piratas, cultistas e 

outros aventureiros oportunistas. Ocasionalmente eles enfrentam versões fantásticas de 

criaturas mais comuns, como aranhas gigantes, dinossauros e outras coisas. No entanto, 

muitas vezes, por trás de tudo isso, está algum bruxo sinistro ou seres sobrenaturais 

indescritíveis. 

 

 

 

 

 



O que é Old School? 

É um estilo de jogar RPG oriundo das décadas de 70 e 80 que se apoia mais na 

necessidade de regras improvisadas do que em regras oficiais. As regras contidas aqui 

formam apenas o esqueleto do jogo, cabendo ao mestre construir regras complementares 

para o jogo. Desarmar uma armadilha é um combinado de raciocínio, observação e 

experimentação, onde o jogador diz ao mestre exatamente onde ele olhará e o que fará. 

A ficha é só um acessório. O jogador não deve em hipótese alguma buscar nela as 

respostas do que fazer quando chega sua vez. 

Outro diferencial do jogo estilo velha guarda está na falta de equilíbrio. Aquela 

masmorra não está lá para ser confrontada pelos personagens e eles não necessariamente 

encontram apenas monstros que consigam derrotar ou apenas armadilhas que consigam 

desarmar. 

Por ser um método de jogo desafiador e letal, dá ao jogador um sentimento de 

realização diferente, pois não foi um amontoado de estatísticas escritas em uma folha de 

papel que superaram um desafio, mas sim o raciocínio e criatividade do jogador que 

interpreta o personagem.  

O estilo old school de jogar RPG é focado na interação constante entre os jogadores e o 

mestre, e não em um cambalacho de estatísticas de personagens e regras específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mecânica Central 
A mecânica central é o rolamento de um dado de seis faces. Os resultados 1 e 2 são 

considerados falhas. Esta mecânica é usada para definir se uma ação de um personagem 

que envolve riscos e consequências significativas foi bem sucedida ou não. 

O Mestre pode designar um modificador dependendo da circunstância. Os 

modificadores adicionam +1 ao resultado do D6 e ajudam os personagens a obter o que 

desejam. Eles podem vir de uma ideia fantástica e divertida descrita pelo jogador, de 

uma vantagem situacional e até de um dos traços do personagem. 

Quando um jogador falha, ele normalmente não pode tentar a mesma ação novamente. 

No entanto, o jogador pode narrar como seu personagem está colocando um esforço 

extra e arriscar uma consequência maior para poder tentar novamente. Isso dá outra 

oportunidade de jogar o dado, mas se falhar novamente, não há outra chance. 

Normalmente, não ocorrem testes de oposição. Quando dois personagens estão fazendo 

ações opostas, ambos jogam o dado e aquele que obtiver o maior resultado vence a 

disputa. Se obtiverem o mesmo resultado, rolam os dados novamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criação de Personagens 
Os personagens dos jogadores são homens e mulheres que abandonam suas vidas 

comuns e partem em busca de glória, ouro e poder. 

Criar um personagem neste jogo é bem rápido. Só precisa seguir estes passos muito 

simples: 

• Dê-lhes um Nome e um Conceito 

• Estabeleça 4 Traços 

• Determinar Energia, Categoria de Armadura e Equipamento 

Nome e Conceito 

Quem é o personagem? O que o define?  O que ele faz? 

Seu personagem pode ser um bárbaro intimidador, um gatuno astuto, um sacerdote 

devotado, um feiticeiro malandro ou até mesmo um humilde fazendeiro. Use sua 

imaginação. Seu Conceito pode ser usado da mesma forma que um Traço para obter um 

modificador em um teste sugerido pelo Mestre. 

Traços 

Cada personagem tem 4 Traços que determinam no que eles são bons, seus defeitos ou 

qualquer outra vantagem que geralmente têm à sua disposição. Para criar uma 

característica, descreva itens interessantes que tornam o personagem único e verossímil. 

Exemplos: 

Bárbaro 

Traços: Selvagem, Corajoso, Sedutor, Desconfiado. 

Ladrão 

Traços: Atento, Furtivo, Rápido, Enganador. 

Sacerdotisa 

Traços: Carismática, Sincera, Justa, Paciente. 

 

 

 

 



Energia 

A Energia representa a saúde de um personagem ou monstro. Qualquer criatura 

reduzida a 0 pontos de Energia é considerada morta. 

No primeiro nível, os jogadores rolam um D6 e somam 1 ponto ao resultado obtido, o 

total é a quantidade de Energia inicial do personagem. Nos níveis seguintes, os 

jogadores jogam um D6 e somam o valor obtido aos pontos de Energia completos. 

A evolução dos personagens é em apenas três níveis. Para subirem de nível, os 

personagens recebem uma quantidade de pontos de experiência determinada pelo mestre 

(1 ou 2 dependendo da circunstância). A cada seis pontos de experiência, o personagem 

sobe um nível. 

Categoria de Armadura 

A Categoria de Armadura (ou simplesmente CA) representa a qualidade da proteção 

usada pelo personagem. Esse número varia com a armadura que está sendo utilizada 

pelo personagem. As armaduras dão um bônus na Categoria de Armadura. 

Equipamento 

São os itens que o personagem carrega consigo em sua aventura. Os personagens 

possuem ao menos uma arma, uma armadura e um item especial que o personagem 

tenha (um pingente de família, uma tecido fino, uma galinha, etc.). Eles também já 

começam com uma tocha no inventário. Jogue um D6 e some 5 ao resultado. O total é a 

quantidade de moedas que podem ser usadas para comprar o equipamento. 

Armas 

4 moedas 5 moedas 6 moedas 

Adaga Espada Espada de duas mãos 

Cajado Machado Machado de duas mãos 

Martelo Arco Martelo de duas mãos 

Dardo Lança Maça 

 

Armaduras 

Leve (+1 na CA) – 4 

moedas 

Média (+2 na CA) – 5 

moedas 

Pesada (+3 na CA) – 6 

moedas 

Corselete de couro Gibão de peles Cota de malha 

 

 



 

Combates 
Eventualmente, os personagens entram em um conflito. Pode ser uma briga de taverna, 

um desentendimento com bandidos, uma rixa com um grupo de nobres arrogantes, etc.  

O estilo padrão de simular situações de combate desse jogo é o “Teatro da Mente”. 

Assim, o jogo lida com distância e movimentação de forma abstrata. Tudo acontece na 

imaginação dos jogadores. 

A maioria dos conflitos aqui são conflitos armados, mas há parâmetros para conduzir 

um conflito naval, um conflito de palavras e até mesmo um conflito interno. 

Iniciativa 

A Iniciativa é determinada, para saber o momento de ataque dos combatentes.  

Todos os jogadores jogam um D6 e comparam com o resultado obtido pelo Mestre. O 

menor resultado age primeiro. Se dois personagens estiverem empatados, o Mestre pode 

optar por declarar que as ações ocorrem ao mesmo tempo ou pede para que os 

envolvidos no empate joguem mais uma vez, até desempatar. 

Atacando 

Quando um personagem faz um ataque, ele tenta rolar igual ou maior que a CA do 

inimigo. Quando o alvo é ferido, ele subtrai 1 ponto de sua Energia. 

Pensar em estratégias de combate é necessário para a resolução do conflito, na forma 

que algum benefício. O Mestre pode conceder uma vantagem ocasional ao personagem 

ou ao inimigo, dependendo do desenrolar da cena de conflito. 

Confrontos Navais 

Se por acaso os personagens estiverem em um conflito marítimo, a condução da batalha 

permanece a mesma. A Energia e a Categoria de Armadura dos alvos dependem do tipo 

de embarcação.  

Uma embarcação média, como um galeote ou uma caravela de tamanho médio, possui 

Energia 24 e CA 5. Um barco muito velho ou que esteja em péssimo estado possui 

Energia 12 e CA 3. 

Todos os navios são equipados com uma balestra e duas catapultas leves. 



 

 

Confrontos Sociais 

Ás vezes, uma língua consegue ser tão afiada quando uma espada. Quando acontecer 

um bate-boca, os jogadores interpretam seus personagens conforme discutem entre si. 

Os que tiverem maior lábia vencem. Se o mestre quiser, ele deixa o jogador reforçar seu 

argumento jogando 1d6. Se caso o argumento utilizado for considerado realmente bom, 

ele recebe +1 de bônus na rolagem. 

Confronto Interior 

Você mesmo pode ser o seu pior inimigo. Quando você entra em contato com forças 

alienígenas, é natural que você perca a cabeça facilmente. Quando você vir algo 

perturbador, role 1d6. Se você obtiver um resultado menor que 3, seu personagem entra 

em pânico e só se acalma se ficar longe da origem de seu medo.  

Se seu personagem estiver com 2 ou 1 ponto de Energia e vir alguma coisa 

incompreensível para a mente humana, ele automaticamente perde seus últimos pontos 

de Energia e por fim, enlouquece. Após isso, faça um novo personagem ou continue 

jogando, mesmo que seu personagem esteja louco, mas aposente o personagem o quanto 

antes. 

Em caso de possessão, faça o mesmo teste. Se tirar menos que 3, seu personagem agora 

está sob o controle da entidade obsessora. Os outros personagens do grupo podem 

expulsar o ser corruptor do corpo do personagem tirando 5 ou 6 no dado. 

Recuperação 

Cura mágica praticamente não existe nesse jogo, já que a magia é rara e perigosa. Os 

personagens, então, precisam descansar para recuperar seus pontos de Energia perdidos. 

Se os personagens tiverem um lugar seguro para descansar, eles podem recuperar 2 

pontos de Energia. Os personagens recuperam todos os seus pontos de Energia se caso 

ficarem o dia todo descansando ou se caso tenham cuidados especiais vindos de um 

curandeiro ou herbalista. 

Morte 

Quando um oponente atinge 0 pontos de Energia, ele morre. Porém, quando um 

personagem-jogador atinge 0 pontos de Energia, ele cai fraco e inconsciente, portanto 

está morrendo. Têm direito a um único teste para resistirem à sua morte. Se o resultado 

foi igual ou maior que 3, ele é bem sucedido. O personagem volta à vida com todos os 

seus pontos de Energia restaurados. Caso contrário, o personagem morre de uma vez. 



 

 

Magia 
A feitiçaria é, realmente, muito poderosa, mas, também, muito perigosa de usar.  

Magias são conjuradas a partir de antigos tomos de encantamento, que devem ser 

segurados com ambas as mãos e lidos em voz alta. Cada magia, quando aprendida, só 

pode ser usada uma vez. Todos os pergaminhos com conhecimento esotérico só detém 

uma única magia. O número de magias que um personagem pode aprender é equivalente 

ao seu nível. 

Por ser uma arte caprichosa, a magia traz consigo certa aleatoriedade. Portanto, o 

jogador deve gerar qual magia ele tem conhecimento e poderá utilizar. 

Basta jogar 1d6 para a coluna e depois para a linha, daí consultar na tabela de magias a 

seguir. 

1 2 3 4 5 6 

1 – Olho 

Arcano 

1 - Esculpir 1 - Pássaro 1 – Hipnose 1 – 

Sonolência 

1 – Chuva 

Energizante 

2 - Mudar a 

Gravidade 

2 – 

Elástico 

2 - Portal.   2 –Máscara 2 – Imagem 

Aterrorizante 

2 – 

Transmutar 

Parede 

3 - Gosma 3 – 

Através 

do 

Espelho 

3 - 

Amortizador 

3 – Projétil 

Arcano 

3 – Dreno de 

Energia 

3 – Jorrar 

4 - 

Compreensão 

4 – 

Proteção 

4 – Troca de 

Coração 

4 – Força 

Sobrenatural 

4 – Ler 

Pensamentos 

4 – 

Levantar 

Mortos 

5 - Curvar o 

destino 

5 - 

Controlar 

Plantas 

5 – Súcubo 5 – Toque 

Corruptor 

5 – 

Ventríloquo 

5 – Cópia 

6 - Deslocar 6 - 

Fumaça 

6 - Charme 6 – Beijo da 

Morte 

6 - 

Pirocinese 

6 – Invocar 

Entidade 

 

 

 

 

 



 

 

Descrição das magias 

Olho Arcano: Você pode ver através de objetos sólidos. 

Mudar a Gravidade: Você pode mudar a direção da gravidade uma única vez. 

Gosma: Você consegue se transformar em uma gosma. 

Compreensão: Você é influente em um idioma desconhecido. 

Curvar o destino: Você rola com +1 sempre que você tiver que rolar para acertar. Dura 

até o final do combate. 

Deslocar: Você desvia facilmente de todos os ataques, ninguém consegue acertá-lo. 

Dura até o final do combate. 

Esculpir: Todo material pode ter sua forma alterada a seu bel-prazer. 

Elástico: Você consegue esticar qualquer parte do seu corpo uma única vez por 1d6 x 3 

metros. 

Através do Espelho: Você pode se transportar de um espelho para outro que você tenha 

visto. 

Proteção: Uma barreira invisível é criada em volta de você. Você pode permitir e 

proibir a entrada nele à vontade. 

Controlar Plantas: Plantas e árvores próximas lhe obedecem. A natureza estará sob seu 

comando. 

Fumaça: Seu corpo se torna fumaça viva. 

Pássaro: Seus braços se transformam em asas. 

Portal: Abre um portal para um lugar aleatório. 

Amortizador: Amortece suas quedas. 

Troca de Coração: Você troca de corpo com qualquer ser vivo que quiser. Porém, se o 

corpo morrer, você morre também. 

Súcubo: Uma mulher muito bonita e seminua aparece. Ela obedecerá a pedidos 

educados e seguros. Você perde 1 ponto de Energia em troca. 

Charme: Você encanta facilmente qualquer ser vivo. 

Hipnose: Você induz qualquer ser vivo a um estado de transe. Quem estiver sob seu 

controle deve responder sinceramente a qualquer pergunta sua. 



Máscara: Você copia a aparência de qualquer pessoa que você já tenha visto. 

Projétil Arcano: Um projétil infalível que causa 1d6 de dano. Você deve especificar que 

tipo efeito o projétil tem (fogo, eletricidade, gelo, ácido ou outro elemento). 

Força Sobrenatural: Você aumenta e muito a sua força. Qualquer golpe seu causa 

1d6+1 de dano. Use com cautela, já que é difícil controlar sua própria força quando ela 

aumenta além da conta. 

Toque Corruptor: Tocando o alvo (ataque corpo a corpo), você causa 1d6+2 pontos de 

dano. 

Beijo da Morte: Tocando o alvo (ataque corpo a corpo), o você o mata 

instantaneamente. Esse feitiço pode ser resistido se o alvo conseguir 4 ou mais no dado. 

Sonolência: Quando você falar, soprar ou cantar, o seu alvo dorme instantaneamente. 

Esse feitiço pode ser resistido se o alvo conseguir 4 ou mais no dado. 

Imagem Aterrorizante: Você assume uma forma assustadora e ilusória e o seu alvo foge 

com medo. Esse feitiço pode ser resistido se o alvo conseguir 4 ou mais no dado. 

Dreno de Energia: Tocando o alvo (ataque corpo a corpo), você suga 1d6 pontos de 

Energia dele. 

Ler Pensamentos: Você ouve pensamentos de qualquer pessoa. 

Ventríloquo: Você pode projetar sua voz em qualquer ponto que consiga enxergar. 

Pirocinese: Você tem total domínio sobre o fogo. A fonte do fogo pode ser detonada 

para infligir 1d6 de dano. Esse feitiço pode ser resistido se o alvo conseguir 4 ou mais 

no dado. 

Chuva Energizante: Uma chuva cuja água restaura suas feridas. Você e seus 

companheiros recuperam 1d6 pontos de Energia. 

Transmutar Parede: Você cria uma parede resistente que protege contra golpes e 

mágica. Dura por 1d6 turnos. 

Jorrar: Você faz jorrar qualquer líquido que quiser de qualquer superfície. 

Levantar Mortos: Você pode ressuscitar qualquer morto se tirar 4 ou mais no dado. 

Cópia: Você pode criar uma cópia de si mesmo. A duplicata obedecerá qualquer ordem 

sua. Entretanto, se o clone tirar 4 ou mais no dado, ele pode resistir à magia e o atacar. 

Invocar Entidade: Invoca uma entidade sobrenatural. Esse ritual demora 1d6 turnos e o 

Mestre determina a reação da entidade (se tirar menos que 4 no dado, a entidade será 

hostil). 

 



 

Cenário 
Tyrkas, o mundo de campanha padrão que dá título ao jogo, é um mundo de Espada e 

Feitiçaria. Sua história é antiga e cheia de mistérios e segredos que alguns dos homens 

atuais felizmente desconhecem. É um mundo idêntico ao nosso como ele era em épocas 

pré-medievais. 

 

História 

Antes de tudo, só existia Yric. Ele dominava todo o cosmos, em seu eterno estado de 

existência e inexistência. Mas Yric era apenas um elemento, ele era sozinho e, após 

milênios de solidão, ele decidiu que estava na hora de ter companhia. 

O caos e a ordem, o fogo e a água, o céu e as estrelas, sol e lua. Todos vieram de dentro 

de Yric e um dia retornarão para ele no dia do juízo final. 

Tyrkas fora enfim criado por Yric e o homem, criado à sua imagem, passou a povoar o 

mundo. Raças de homens ergueram e derrubaram grandes civilizações enquanto a areia 

do tempo corria. Suas marcas ainda podem ser vistas em ruínas de suas cidades e 

tumbas debaixo da terra por aqueles corajosos o suficiente para deixar os muros de suas 

moradas. 

 

Das diversas raças de homens antigas, uma delas ocupa destaque na mitologia, religião 

e história em todos os povos de homens que ainda caminham sobre a superfície do 

mundo: os Olfstan. Eles alcançaram o apogeu de seu império há cerca de dez mil anos, 

dominando aspectos arcanos, tecnológicos, arquitetônicos e filosóficos jamais 

imaginados. Mas, assim como toda civilização que atinge o seu ponto mais alta, eles 

estagnaram e não tinham outro caminho senão a queda. 

 

A razão para a destruição da civilização dos Olfstan não está clara em nenhum registro 

encontrado até os dias de hoje. Alguns escribas apontam para registros de grandes 

guerras travadas entre as cidades-estados que se fragmentaram diante da morte do 

imperador Olfstan, disputando poder e influência sobre Tyrkas. 

Outros dizem que um grande cataclismo varreu esse povo com as areias da história. 

Porém, alguns filósofos acreditam que os Olfstan não desapareceram, eles apenas 

retornaram para casa e um dia voltarão para buscar os escolhidos, para ascender junto a 

eles ao plano superior. 

Hoje, Tyrkas é um mundo que vive sob as ruínas da riqueza de outrora e habitado pelas 

raças de homens ainda vivas. Todos clamam por serem os verdadeiros descendentes dos 



Olfstan, achando-se no direito de terem o controle sobre tudo. Como dizia o profeta 

Ofhyr, dos sujos e desgarrados surgirá aquele que unificará Tyrkas uma última vez. 

Geografia 

O mundo é constituído de uma colossal massa sólida que forma um único continente, o 

qual, por sua vez, é cercado por um único oceano. A atmosfera é bem definida, as 

temperaturas costeiras são úmidas e suaves, contudo, na medida em que se aproxima do 

interior do continente, o clima é quente e seco, com a incidência de desertos no centro. 

Raças 

Os personagens do jogo são todos humanos, mas de origens distintas. Cada um deles 

pode vir de um povo diferente, com suas próprias histórias, culturas, hábitos, e 

organizações. Abaixo há uma breve descrição de cada uma das raças humanas de 

Tyrkas. 

Eglax: A raça de homens mais numerosa. Descendentes de tribos selvagens e bárbaras. 

Um povo unificado sobre a liderança de um nobre guerreiro, o valente Lucatius. A 

diversidade entre eles é muito grande, e isso se traduz em costumes e valores que são o 

modelo padrão. De aparência mestiça, pele morena, cabelos e olhos de cores variadas e 

estatura mediana. Conhecidos como o povo comum, alguns dizem que eles herdarão o 

mundo quando o último dos reis cair. São muito conhecidos pela força e selvageria de 

seus guerreiros. 

Yurethi: Um povo místico e espiritualizado. Possuem grande beleza física e são 

propensos a apreciar e produzir coisas belas. São extremamente tradicionalistas e se 

adaptam a novas situações com muita dificuldade. De pele branca, suas feições são 

joviais e seus corpos são bem proporcionados, mesmo em idade avançada. São 

conhecidos por seu orgulho, arrogância e sua beleza natural. 

Nipkish: Um povo pequeno, espalhado, sem grandes comunidades. Têm feições 

infantis, são ingênuos e possuem uma total incapacidade de mentir. São bastante ágeis e 

possuem uma grande resistência ao cansaço. Comerciantes natos, charlatões, circenses e 

várias outras alcunhas e ocupações são associados a eles. De pele acobreada, cabelos 

ondulados, castanhos e escuros, esse povo adora riquezas e ouro. Conhecidos por serem 

habilidosos com trabalhos manuais, principalmente na construção de moradias, na 

alquimia e na arte de moldar o aço. 

Urkalavianos: Um povo de gatunos, piratas e contrabandistas. Descendentes de uma 

raça antiga que dominou o mundo em um império sustentado por feitiçaria e pacto com 

demônios. São poucos os sobreviventes dessa etnia decadente. A maioria ou se orgulha 

de pertencer a ela ou se envergonha do passado sombrio de seu povo. 

 



 

 

Cidades-Estados 

Eliphalet: Esta é a maior do mundo. Uma grande metrópole respeitável e repleta de 

gente decente. Seu governante atual é o astuto e forte rei Lucatius. 

Azariah: Um abastado reinado que se constitui de diversas fazendas e pequenas 

concentrações nobres. Todos obedecem à autoridade máxima, o rei Laudorus, que é 

visto como um exemplar diplomata. 

Igslav: Uma enorme e bucólica cidade com muitas áreas de comércio e com casas que 

são feitas de madeira com telhados de sapê ou relva. Um pouco afastado do centro da 

cidade pode-se encontrar um castelo enorme onde mora a rainha. A autoridade máxima 

é a sábia e fascinante rainha Liarla, que é muito conhecida por patrocinar trovadores. 

Ela é descrita como modesta e sensata. 

Urkalav: Uma cidade-estado afastada das terras mais prósperas. É uma terra sem lei 

onde poucos sobrevivem famintos e oprimidos, mantidos vivos apenas para fornecer 

força escrava e carne fresca. O clima inóspito se deve principalmente à influência de 

grandes geleiras. O governante é o bruxo Lucello, rei dos monstros e o porta-voz de 

Luzfarel, o rei de todos os seres abissais. 

Feitiçaria 

A magia é raríssima, extremamente escassa. Os mais corajosos ou loucos, são capazes 

de entrarem em contato com forças místicas para criar efeitos fantásticos. Porém, a 

mente mortal é incapaz de suportar tamanho conhecimento e inevitavelmente sofre com 

isso. A magia é caótica, inumana, ela traz várias consequências graves, como insanidade 

por exemplo.  

Os milagres feitos pelos sacerdotes funcionam de forma diferente. Eles não fazem 

acordos, pactos e nem trocas egoístas com o demônio em troca de poder. Eles são 

servos devotos e de fé verdadeira. Yric, o pai de todos, em troca da devoção, servidão e 

difusão da crença, fornece ao clérigo seus milagres. No entanto, Yric é uma entidade 

caprichosa e temperamental. Ao invocar um milagre, o clérigo pode receber exatamente 

aquilo que pediu, às vezes até mais do que pedira, mas pode também ser ignorado, e 

atrair o descontentamento do deus por ter cometido algum pecado. Todos os sacerdotes 

devem usar esses milagres de maneira a agradar e não contrariar as vontades do deus. 


