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Boas vindas a mais um Old Dragon Day, dia de jogar Old Dragon! Esta é a aventura oficial
do #odday18, para 4 a 6 personagens de 2º nível. Nela, os aventureiros visitam (talvez novamente) o Vale do Trovão para uma investigação que pode levar a segredos obscuros, confrontos com criaturas asquerosas e a recuperação de um ídolo sagrado (ou seria profano?).

Há muitos Éons de distância, quando o espaço e o tempo eram diferentes do
que se vê hoje em dia, haviam divindades — não as costumeiras, para quem
rezamos e dedicamos atenção e temor. Os deuses dessa época eram um misto de
rutilância, escuridão e poder. Guerreavam entre si pelo temor da humanidade
e demais filhos do ar, fogo, terra e água. Nessa época de incertezas e medo,
surgiram as Relíquias. Itens de grande poder, forjados da essência da vontade
e do caos. Um desses maravilhosos artefatos, feito pelo Antigo, moldou-se
da terra. Outro, modelado pelo sopro de vida e morte de Shub, nasceu do ar.
Contudo, havia aquele fabricado do gelo plácido das águas que engolfam os
últimos suspiros dos morimbundos...
Não se sabe onde estão tais artefatos; muitos creem tratarem-se de lendas.
Supõe-se que outros mais devam existir, espalhados pelos cantos do mundo, cobertos de sangue e ambição. Muitas histórias desencontradas permeiam toda
essa fábula e a verdade muda como a chama de uma vela.
Tudo pode ser um sonho, ou não.

A pequena vila pesqueira de Felgram está sofrendo um terrível revés!
Às margens de um dos afluentes do lago Dagon, a vida se desenrolava pacata como
sempre... até a chegada do navio dos piratas. Esses bandidos desordeiros atracaram
no porto e seguiram para a vila. Quebraram parte da taverna, feriram mais um punhado de guardas e saíram às gargalhadas, levando provisões, o ouro que puderam
encontrar e, claro, o mais importante: o ídolo de proteção da vila.
Vocês chegaram poucos dias depois, encontrando destruição, sangue seco e aldeões
feridos. Se compadeceram e juraram ajudar os pobres pescadores, levando justiça aos
piratas e trazendo de volta consigo o ídolo que tanto lhes faz falta.
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Ato 1 - Malditos piratas!
Nuvens pesadas prenunciam uma tempestade noturna. Os guardas no portão
parecem aterrorizados com a presença
dos piratas que obviamente vieram de
Felgram, e o caminho dos aventureiros
parece muito claro — atacar o navio. Caso
os personagens dos jogadores (PJs) se
dirijam ao cais, logo percebem que o lugar
parece revirado, com marcas de garra e
sangue pelas construções abandonadas.
Os ocupantes parecem ter fugido (ou sido
sequestrados) e nada de valor foi deixado
para trás. Ainda há lareiras acesas e comida nos pratos; tudo acabou de acontecer!

Após três dias de jornada fluvial,
vocês avistam um navio ancorado
no cais de uma cidadezinha. Decidem aportar ainda à distância para
se aproximar sem chamar atenção, e
percorrem o resto da enlameada trajetória a pé, chegando às paliçadas
ao cair da noite. Se deparam, no entanto, com portões fechados.
Um guarda grita do alto:
— Ynismun está fechada! Ninguém
entra ou sai até os piratas irem embora. Estamos pobres em defesas e
esperanças.

O porto está vazio, exceto por um punhado de monstros rastejando na escuridão
do convés da nau pirata, ou se preparando
para atacar os aventureiros...

Vocês fitam o navio, um veleiro simples com duas balistas laterais. Uma
espessa bruma cobre o porto, tornando impossível divisar, na escuridão,
se há sentinelas a bordo ou suas posições. Talvez os piratas, tão seguros
de sua impunidade, estejam simplesmente dormindo.

Você decide como vai acontecer o encontro de combate a seguir. Se eles demorarem muito investigando as construções
(ou enrolando no planejamento), os
inimigos os emboscam onde estiverem.
Se partirem para a invasão do navio,
dependendo de como fizerem, podem
eles mesmos emboscarem as criaturas. De
qualquer modo, use as regras apropriadas
de surpresa do Livro Básico (pág. 70).

O que vocês vão fazer?
Ynismon é uma cidadezinha costeira que
se mantém basicamente da pesca e do
comércio junto ao delta do rio Dagon, que
desemboca no mar logo após passar pela

Os monstros são o que restou dos piratas,
horrendamente transformados em algo. Na
verdade, trata-se de um estágio intermediário entre humano (ou elfo, anão...) e
criatura abissal, mas os jogadores não
sabem — ainda...

vila. Toda a região é abundante em peixes,
crustáceos enormes e outras iguarias. É
um lugar relativamente pacato e pouco
protegido, apesar de bastante ouro trocar
de mãos por aqui.
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Aberração Pirata
[Média e Caótica]

CA 13 JP 16 MV 5 (nado 8)

M8

P 25

ATAQUES

Espada curta +3 (+4); dano 1d6+1 (+2)
Garra +1 (+2); dano 1d4 (+1)
Pode respirar normalmente na água.
AP1

AP4

AP2

AP5

AP3

AP6

Estas aberrações conservam pouco de sua
mente, substituída por um instinto aquático, odioso e animalesco.

não sabíamos! Quando o capitão
“trouxeNós aquilo,
tinha um brilho estra-

As criaturas atacam em “cardumes” —
Quando um personagem é atacado por

nho... com mil demônios, fez o sangue
de todos gelar! Os sussurros... as vozes...
Graças aos deuses ele levou aquilo para a
cidade... não quero mais ouvir...”

duas ou mais aberrações, cada uma recebe
+1 em ataques e dano (valores entre parênteses no bloco de estatísticas).
Além dos seis atacando diretamente, há
mais aberrações à espreita. Porém, no

O pirata morre, claro, antes que os PJs possam interrogá-lo (sua alma está corrompida
a ponto de estar além do alcance de qualquer magia divina. Diga aos PJs usuários
de magia que eles sabem estar lidando com
forças além da compreensão aqui).

momento em que 4 monstros morrerem, os
demais fogem, pulando na água. Dificilmente os PJs conseguirão segui-los, já que
sua Movimentação cai para 1/4 na água
(Livro Básico, pág. 64) e as criaturas nadam com uma velocidade impressionante

Não há nada de realmente interessante no
restante do navio ou no porto, e é encorajado ao mestre que narre em linhas gerais
qualquer exploração. A seu critério (caso
a aventura seja usada em uma campanha,
talvez), você pode inserir um tesouro ou
novo PJ (um prisioneiro dos piratas).

(Movimentação 8).
Há outro motivo para os jogadores
perderem o interesse pelos que fugiram
pela água: uma das aberrações derrotadas,
moribunda, recupera um átimo de consciência e balbucia:
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Ato 2 - O altar profanado
Mais uma vez, há pouco a fazer além de

costa de onde se pode ouvir o barulho das
ondas arrebentando ao longe. O terreno
ao redor da igreja foi pisoteado e revirado,
e há marcas de sangue seco no chão. É
possível ouvir, no interior da igreja, uma
cacofonia de murmúrios abafados.

tentar entrar novamente na cidadezinha.
Agora, contudo, os guardas abrem os
portões para os PJs, embora continuem
apreensivos e protegidos em sua torre.
Ynismun é uma vila pequena, com

Pergunte aos PJs sobre seu plano de ação.
Consulte o Capítulo 1 do Livro Básico
para saber que regras usar dependendo de
como eles tentarem entrar na igreja. Se
quiser, ressalte para Calliev (e/ou outro
clérigo presente) a sensação ruim que
emana do local.

construções simples de madeira, pedra e
sapê. Pode-se identificar facilmente uma
taverna, com a placa entalhada em forma
de bagre. Pequenas placas no térreo das
casas indicam bazares locais.
Nas ruas desertas, os PJs são acompanhados por olhares amedrontados e curiosos.

Seja como for, uma vez dentro, a cena
é de arrepiar os cabelos. O altar está
quebrado e profanado com algo escuro
e pulsante, que recobre a entrada de um
buraco. As paredes estão recobertas de um
material rígido com pequenos tentáculos
ondulantes saindo do que parecem conchas em tonalidades de vermelho e verde
escuro. Sons de garras abrindo e fechando
ecoam pelo ambiente destroçado, ainda
que nada esteja à vista.

Por todo lado há pessoas tristes e lamentando o sumiço de entes queridos. Os
guardas têm recebido muitas queixas, mas
pouco podem fazer. Eles e qualquer aldeão,
se perguntados sobre um pirata e um ídolo
de pedra, indicam silenciosamente a igreja
da cidade, e dizem que há algo ali.
A igreja, maior e mais vistoso prédio de
Ynismun, foi erguida em pedra escurecida
pelo tempo e coberta de limo, em uma en-
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As aberrações aqui não são combatentes,
tratam-se apenas das pessoas desaparecidas da vila. Ainda assim, atacam irracionalmente, em grupo (cada personagem
atacado por duas ou mais concede +1
em ataques e danos, conforme consta em
parênteses nas suas estatísticas).

Neste momento, eles são emboscados por
novas aberrações, todas em estágios iniciais de transformação. Neste caso, como
os PJs estão absortos na cena, sofrem -2
de ajuste de situação no teste de surpresa.

Aberração do culto
[Média e Caótica]

Além disso, apesar de haver doze na igreja, ondas de três ou quatro é o suficiente
para os PJs entenderem o que está acontecendo e decidirem se vale a pena liquidar
todos ou deixá-los vivos (não há certeza
alguma de que essa estranha transformação possa ser revertida... mas talvez seja
possível, quem sabe?).

CA 11 JP 14 MV 6

M5

P 10

ATAQUES

Arma improvisada +1 (+2); dano 1d3 (+1)
AP1

AP7

AP2

AP8

AP3

AP9

AP4

AP10

AP5

AP11

AP6

AP12

Uma vez derrotados os inimigos, os PJs
notam rastros nítidos seguindo para
dentro da fenda aberta no meio do altar.
Da abertura, é possível ouvir ecos e vozes
abafadas e sentir um fedor nauseabundo...

Ato 3 - Nas entranhas do horror
A descida é íngreme e difícil. Personagens

Caminhar pelo local exige uma JP(Con)

devem fazer três testes de Força, caso

para evitar o veneno (com falha, 1d4 na

estejam com corda e arpéu, ou seis se não

Constituição; um minuto depois, repita o

contarem com tais equipamentos. Falha

teste para evitar dano secundário de 1d4

resulta em queda e 2d6 pontos de dano.

na Força) ao se arranhar nas paredes.

Dungo precisa apenas rolar seu talento

O túnel prossegue, inclinando-se para

Escalar, uma única vez, e sofre apenas 1d6

se enterrar nas profundezas. Ao longe, é

de dano se for mal sucedido.

possível ouvir muitas vozes ecoando ao

1.

mesmo tempo e um fedor de podridão
Na escuridão abaixo, os PJs se

cada vez maior. À medida que avançam,

deparam com um corredor estreito e de

as vozes e o odor nauseante se intensifi-

paredes ásperas como corais — conchas

cam, e sussurros em uma língua estranha

cortantes com pequenos pseudópodes.

parecem se impregnar em suas mentes.
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2. O túnel se abre ligeiramen-

te em uma espécie de reentrância na parede à esquerda dos personagens, formando
uma câmara natural. Nas paredes, lê-se as
seguintes inscrições, entalhadas por uma
mente doentia.

“

Ora... não imaginava haver seres com
coragem o suficiente para descer até meus
aposentos. No entanto, reles criaturas secas, jamais verão o nascer de outro dia!”

O oceano é mais antigo que as montanhas.
Nele jazem recordações e sonhos de outro tempo
A morte é misericordiosa, e dela não há retorno
Aquele que regressa das câmaras profundas
Não há de ter paz alguma.

mas estranhas, uma criatura humanoide

Tfarcevol, a cria estelar de Dagon, toma
o ídolo que os PJs procuram nas mãos
e sai por uma abertura lateral na rocha,
enquanto a criatura abissal e o recém-formado shoggoth atacam!

de cabeça bulbosa e tentáculos no lugar

A criatura abissal se posiciona entre os

da boca está ao lado de uma entidade

PJs e o túnel ao sul que leva à área 3, para

com uma bocarra, barbatanas, pés e mãos

tentar cobrir a fuga do seu mestre. Caso as

Ph’nglui mglw’nafh R’lyeh wgah’nagl fhtagn!
Dagon!
Sob as inscrições, há uma cena grotesca.
Iluminada por fachos esverdeados de cha-

membranosos — uma cria estelar e uma

coisas estejam ruins, ela corre para se jun-

criatura abissal.

tar a Tfarcevol e os deixa com o shoggoth.

Ambos agarram um dos aldeões sumidos,

3.

parcialmente transformado em uma cria-

A cria estelar está aguardando os

tura marinha, seu corpo sendo fundido

aventureiros em uma gruta à beira do

com uma massa amorfa e caótica de ten-

mar. Ao quebrar, as ondas formam uma

táculos, bocas, olhos e escamas. Ao notar

incompreensível cantiga sobrenatural, que

a presença dos aventureiros, a criatura de

provoca -1 em ataques e JP em Elenwë e

cabeça bulbosa solta sua vítima e diz:

Galdûk (alinhamento Ordeiro).
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Shoggoth

Tfarcevol,

M8

[Médio e Caótico]
CA 16 JP 14 MV 9 (12 nado)

cria estelar de Dagon

[Médio e Caótico]
CA 10 JP 14 MV 6
P 350

ATAQUES

M8

Imune a críticos.
Se acertar 3 pancadas seguidas, tenta
envolver (1-2 em 1d6) e morder com as
várias bocas (dano 1d6/turno).

RD 5/magia.

Mordida +2; dano 2d6
1d4 pancadas +3; dano 1d6

P 975

ATAQUES

RM 10%

2 garras +6; dano 2d6+1 cada
Choque mental 3/dia. JP(Sab) para
1d4 turnos.

não cair inconsciente por

Pode devorar a mente de criaturas

desacordadas (ação padrão).

Magias: Comando (1/dia),
Imobilizar pessoas (1/dia)

Criatura abissal

[Médio e Caótico]
CA 16 JP 14 MV 6 (nado 8)

M9

Ao ser derrotada, a cria estelar deixa este
mundo amaldiçoando os personagens.

P 555

ATAQUES

O ídolo tem cerca de 15cm de altura, esculpido à perfeição, frio ao toque. Retrata
um monstro semi-humanoide com feições
de um peixe de presas pontiagudas.

2 pancadas +6; dano 1d4+2 cada

Epílogo - A Sombra de Dagon
Os PJs serão recebidos como heróis tanto
por Ynismun, quanto por Felgram, que
tentam recompensá-los o melhor que
podem com suas parcas posses. Fim

sem conseguir recuperar suas forças (e

Mas... e se eles decidirem ficar com o
ídolo? Narre apenas que o grupo muito
se beneficiou da proteção do ídolo, mas
passou a ouvir sussurros perturbadores
do outro lado. Foi se tornando arredio e
paranoico, sofrendo com pesadelos e

um grande desejo pelo lago Dagon.

magias). Com o tempo, os corpos foram
passando por mudanças, incluindo queda
capilar, membranas, dentes pontiagudos e

Por fim, o grupo se tornou um bando de
servis criaturas abissais, se juntando a um
culto maligno e preparando a volta da
Sombra que Veio do Mar...
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