




Canção dos Reinos R1

XR, Cenários e Aditivos
XR-III é um sistema de RPG que vai além do genérico. É um sistema 
multimodo. Isso significa que o conjunto exato de regras para jogar XR-
III depende do gosto do mestre e jogadores: há conjuntos de regras 
alternativos, agindo sobre o mesmo conjunto de conceitos, aditivos e 
cenários. Claro, por serem regras diferentes, o tom e a pegada que vai 
ter aquela aventura ou cenário vai depender do conjunto escolhido. 
Esses conjuntos de regras são chamados de “modos” do XR-III.

Até o momento há 4 modos lançados:

● Modo Micro - minimalista, bom para introduzir novos 
jogadores no RPG. Não muito bom para combates.

● Modo Básico - mais detalhado e mais duro, para aventuras de 
pegada mais séria, com risco de morte maior.

● Modo Passatempo - criado para uso de tabuleiros de 
passatempo, também funciona bem como um sistema de RPG 
de aventura e combate.

● Modo Quintetos - focando o grupo ao invés do indivíduo, 
adequado a histórias desse tipo.

Uma vez escolhido o modo, você pode utilizar um dos cenários 
existentes e, se achar interessante, acrescentar algum aditivo a ele. Há 
3 cenários abertos e alguns outros fechados, lançados no XR Zine.

● Biotunados - microcenário de multiverso. Especialmente útil se 
você pretende fazer “degustação” de cenários ou transitar entre 
cenários (e até modos) diferentes.

● Canção dos Reinos - pretende ser um cenário amplo de 
fantasia medieval. É o material que você está lendo agora.

● Nameless - microcenário de investigação e sobrenatural.

3



XR-III
Entre os cenários publicados no XR Zine estão:

● Animalia - uma paródia da Terra, onde todas as pessoas são 
meio animais. Um cenário para RPG infantil.

● Neocan - cyberagreste, misturando Cyberpunk com cultura 
nordestina.

● Sete Ilhas - microcenário de fantasia medieval.

Até o momento há um aditivo lançado:

● Lampejo de Magia - o Éter é uma entidade que viaja entre os 
mundos levando deuses e magia consigo. Este aditivo tenta 
suprir as necessidades de magias diversas, sendo aplicável a 
qualquer cenário.

Você pode acessar e acompanhar o desenvolvimento do XR-III através 
do wiki: wiki.cordeis.com/xr3/start.
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O Cenário Canção dos Reinos
Canção dos Reinos é uma ambientação de Fantasia Medieval para o 
RPG XR-III, podendo ser utilizada com qualquer modo desse sistema, a 
depender do tipo de aventura ou campanha que o grupo deseje jogar.

Esse mundo é dividido em duas grandes porções de terra: Klavorini 
Norte e Klavorini Sul. É um ambiente dominado por humanos, com 
reinos, mas onde raras criaturas não humanas podem aparecer. Isso 
porque os dois continentes abrigam uma versão mágica de si: Galdentur
Norte e Galdentur Sul. Nessas, humanos são raridade.

Nesse mundo, os bardos são uma casta de aventureiros muito 
valorizada e frequente, de tal forma que o próprio registro histórico do 
mundo é feito por bardos. Essa é a Canção dos Reinos.

A versão atual da Canção dos Reinos (R1), apesar de bem extensa, 
ainda carece de algum material, que ainda será desenvolvido. Dentre 
eles:

● Sistema de Magia dos bardos
● Sistema de Magia dos magos
● Sistema de Magia de clérigos
● Klavorini Sul
● Galdentur Norte
● Galdentur Sul
● Penumbra
● Além
● Mundo Submarino
● Criaturas (com ficha)
● Naturezas (com informações técnicas para ficha)
● Detalhamento de cidades e personalidades
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● Melhoramento da linha do tempo (localizar mais eventos 

importantes no tempo e criar uma apresentação dos eventos 
principais do cenário que seja intuitiva e prática (talvez um 
infográfico)

● Mais ideias para aventuras

Sendo um dos 3 cenários oficiais do XR-III, Canção dos Reinos é 
publicada sob licença Creative Commons e você pode contribuir com 
sua expansão. É só entrar em contato!
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Panteão Cósmico
O mundo de Canção dos Reinos tem 15 deuses em um panteão 
cósmico. São eles:

● Suno - Deus Sol, do casal primordial.
● Luna - Deusa Lua, do casal primordial.
● Roko - Filho de Glacistelo e Faprincina, casal de deuses cósmicos

que não estão mais neste mundo. Deus da Terra, das pedras e 
dos minérios.

● Mara - Filha de Suno e Luna. Deusa dos mares, rios e lagos.
● Makya - Filha de Mara e Roko. Deusa da magia, geradora e 

mantenedora da malha, que permite que a magia funcione.
● Vihva - Filha de Glacistelo e Faprincina. Deusa da vida.
● Kreskajia - Filha de Vihva e do antigo deus dos ventos Aero. 

Deusa da vegetação.
● Besto - Filho de Vihva e do antigo deus dos ventos Aero. Deus 

dos animais.
● Zefyro - Novo deus dos ventos, gerado na morte de Aero.
● Perfidio - Filho de Kaosso, deus do caos e da desordem, e 

Tenebra, deusa das trevas..Deus da traição e da trapaça.
● Kollera -Filha de Kaosso e Tenebra. Deusa da ira.
● Mamakya - Deusa gêmea oposta de Makya. Deusa da antimagia.
● Mavihva - Deusa gêmea oposta de Vihva. Deusa da morte.
● Drako - Filho de Aero e Kollera. Deus dos dragões, bestas e 

monstros.
● Plaga - Filha de Aero e Kollera. Deusa das doenças.
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Deuses do Passado

Há deuses que apareceram, mas já deixaram esse mundo há muito 
tempo.

● Aero - Destruído em vingança após suas ações influenciadas por
Kollera.

● Glacistelo - Deus do Frio, chegou certo dia. Após um tempo por 
aqui, partiu para o espaço sideral.

● Faprincina - Deusa do Fogo. Chegou e partiu junto com 
Glacistelo.

● Kaosso - Deus do caos e da desordem. Nunca apareceu nesse 
mundo, mas é sabido de sua existência.

● Tenebra - Deusa das trevas, consorte de Kaosso. Também 
nunca apareceu.

Os Deuses Hoje

● Perfidio está aprisionado no fundo do oceano, mas consegue 
influenciar mesmo preso, mais ou menos como os traficantes 
que comandam organizações por celular de dentro do presídio.

● Mara e Roko estão no fundo do oceano, juntos, mas vigiando 
para que Perfidio não escape da prisão.

● Kollera e Plaga costumam viver juntas, tramando planos de 
destruição.

● Suno e Luna tendem a não se envolver em nada, assistindo a 
tudo do céu.

● Mamakya está refugiada em Galdentur Sul, sendo a causa de lá a
magia não funcionar. Drako também está lá, tentando se 
aproximar dela, mas ela prefere quase sempre a solidão.
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● A casa dos deuses fica em Galdentur Norte, sendo regida por 

Vihva. São membros de sua casa Kreskajia, Besto, Makya e 
Mavihva.

● Zefyro vaga pelo mundo ao léu, buscando um sentido em sua 
própria existência.

Deuses Menores

Existem outros deuses, que têm origem nos seres vivos conhecidos. 
Esses são materiais e agrupam muito poder pela fé dos outros. São 
esses deuses menores que muitas vezes dão parte de seu poder 
criando os bruxos. O deus menor mais conhecido em Klavorini Norte é 
Doth, o dragão azul de Awra.

O culto ao deus Doth envolve um sacrifício por ano, quando uma jovem
virgem é colocada em uma canoa da margem da Awra Comum e 
mandada sozinha para Awra Sagrada. Ela tem que se apresentar e se 
oferecer como sacrifício a Doth, não pode voltar.
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Klavorini
Os dois continentes não tinham 
contato entre si até um tempo 
atrás. Os dois têm predominância 
humana e falam o mesmo idioma.
O do Sul, porém, desconhecia a 
magia e seus habitantes 
demonstram pouca aptidão a ela.

Klavorini Norte é dividido em 5 
reinos: Wiogee, Wimow, Surdi, 
Noak e Awra. A região da 
Penumbra, a noroeste do 
continente, é considerada uma 
região maldita, onde seres 
estranhos e muitas vezes 
monstruosos aparecem. Trata-se 
na verdade, da única área que, de
alguma forma, faz uma ponte 
entre Klavorini Norte e Galdentur 

Norte.

Klavorini Sul já teve outros reinos, mas hoje tem um império que domina
todo o continente: o império de Klavor. O povo de lá é bem mais forte 
que a média de Klavorini Norte e tem os olhos mais arredondados e 
puxados para o lado. Lá eles têm um idioma, um alfabeto e uma escrita 
diferentes.
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Galdentur
Galdentur é a sombra de Klavorini. Enquanto Galdentur Norte tem 
florestas e pântanos, é repleta de magia, Galdentur Sul é um imenso 
deserto quente onde nenhuma magia funciona.

Galdentur Norte tem 16 reinos, comandados por 10 espécies diferentes. 
Há povos pacíficos e hostis, de diferentes graus de poder.

● Fada - aspectos muito semelhantes aos elfos de outros mundos 
de fantasia. Quando feridos, ficam translúcidos. São seres que 
habitam mais o mundo dos espíritos do que o físico.

Em Galdentur Sul há apenas 3 espécies inteligentes: ogânteres, efanos e
dragões do deserto.
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Bardos Instrumentais
A mecânica geral envolve 2 domínios: Música e Magia Harmônica. 
Magia Harmônica se divide em 7 campos harmônicos, cada um com um
tipo de influência. O domínio Magia Harmônica é o repositório de 
conhecimento, enquanto o domínio Música é o que é efetivamente 
testado na maioria das vezes.

O domínio Música pode ser usado para cantar para entretenimento, ou 
usando a melodia da letra em combinação com o instrumental, 
potencializando o efeito (como se fosse um dueto).

Ao tocar uma música em um campo só, o personagem faz um teste de 
Música.

Composição: é possível criar composições complexas e registrá-las 
como manobras de música, mas só funcionam se o bardo que a tocar 
tiver também o domínio Magia Harmônica. Novas músicas mágicas 
podem ser criadas desde que o personagem tenha domínio sobre o 
campo harmônico necessário. Para isso é preciso ter condições 
evolutivas (pontos de experiência suficientes para “comprar” uma 
manobra, ou estrelas ou a medida utilizada no modo em uso) e 
conseguir um número de sucessos por teste definido pelo mestre. Cada 
teste representa ao menos uma hora de tentativa.

A execução de uma música/magia, que é chamada de “tema”, precisa 
ter um campo harmônico principal. Haverá um custo para execução, 
que aumenta para cada detalhe ou campo harmônico acrescentado. 
Esse aumento resulta em dificultar o teste ou impor gasto de fadiga. A 
execução pode ser ajudada/completada com outro(s) bardo(s), 
concedendo pontos adicionais a serem usados na execução. Os 
participantes precisam ter conhecimento sobre o campo harmônico 
principal, embora possam participar em um complementar.

12



Canção dos Reinos R1
Se bardos tentarem lançar magia musical em campos harmônicos 
distintos e não alinhados ao mesmo tempo, estando perto, nenhuma 
das magias tem efeito.

Possibilidades: leitura de pensamentos, paralisar corpos, 
invisibilidade/furtividade, encantar criaturas.

Cada região tem uma tradição no tipo de instrumento preferido. Bardos 
de Noak preferem pífanos e flautas. De Wimow preferem instrumentos 
de cordas e caixa, como bandolim.
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Compêndio Canção dos Reinos
O registro histórico desse mundo é feito através de cordéis, que narram
parte da história. Existem por enquanto 6 tipos de cordel, que diferem 
na quantidade de anos abordados. Quando se tem 7 cordéis de um tipo 
e vem um 8º, os 7 anteriores são condensados em um cordel de tipo 
superior e o novo passa a ser o 1º cordel daquele tipo que os 7 tinham.

Por exemplo, o primeiro tipo é o ton, o segundo é um aton, o terceiro é 
o citon. Se há 7 tons, 7 atons e 3 citons, ao completar mais um ano será
feito um novo ton. Os 7 tons que havia serão condensados em um aton,
porém já havia 7 atons também, então os 7 atons anteriores são 
condensados, gerando o 4º citon. E passamos a ter 1 ton, 1 aton e 4 
citons.

Os cordéis são escritos por um conselho de bardos vindos de todos os 
reinos de Klavorini Norte para uma cidade padrão, em Wiogee. Em anos
onde há condensação de cordéis, cada bardo leva um ajudante 
indicado pelo rei de seu próprio reino. Os reis costumam pagar todos 
os gastos dos bardos de seus próprios reinos para que participem do 
conselho.

O conselho dura 1 semana quando é pra ser feito só 1 ton, 2 semanas 
para aton, 3 semanas para citon e 4 semanas para qualquer 
condensação superior a essa. Mais tempo pode ser pedido no caso de 
cordéis de níveis muito altos. Nos níveis altos é comum também reis 
aparecerem na última semana ou membros da família real.

Costuma haver festividades nos últimos dias, com apresentações dos 
bardos participantes em praça pública. A canção dos reinos é cantada 
ao final, alternando os cantadores, atualizada com o(s) novo(s) 
cordel(is) criado(s).
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● TON   - cordel de 1 ano
● ATON  - cordel de 7 anos, sétada
● CITON - cordel de 49 anos, júbila ou geração
● RUTON - 343 anos, trientênio
● METON - 2.401 anos, calendário ou contagem
● ::: ECTON - 16.807 anos, era

Ectons

Cada ecton corresponde a uma era na contagem de tempo desse 
mundo. Vivemos atualmente a 6ª era.

Período Grau Descrição

1 a 16.806 1º Ecton A chegada de Suno e Luna ao mundo

16.807 a 33.613 2º Ecton Chegada de Gracistelo e Faprincina

33.614 a 50.420 3º Ecton

50.421 a 67.227 4º Ecton

67.228 a 84.034 5º Ecton

84.035 a 100.841 6º Ecton

Metons

Metons ocorrem dentro dos ectons. São divisões de eras em blocos 
ainda muito grandes. Para a população leiga, a contagem de tempo é 
sempre feita a partir do 1º dia do meton atual. Por isso esse segmento 
de tempo é chamado de calendário ou contagem.
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Período Grau

84.035 a 86.435 Meton 1 do 6º

86.436 a 88.836 Meton 2 do 6º

88.837 a 91.237 Meton 3 do 6º

Rutons

Cada ruton (trientênio) recebe tradicionalmente o nome de um dos 
deuses em sua homenagem.

Período Popular Grau Descrição

88.837 a 89.179 0 a 342 .3/6 1º Ruton (Mara) Deuses 
bloqueram 
magicamente 
Klavorini 
Norte/Sul

89.180 a 89.522 343 a 685 .3/6 2º Ruton (Besto)

89.523 a 89.865 686 a 1.028 .3/6 3º Ruton (Vihva)

Citons

Os citons são chamados de júbilas ou gerações e costumam receber 
nomes de materiais ou minérios. Não costumam repetir o nome de uma 
júbila dentro de trientênios vizinhos.
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Período Popular Grau

89.523 a 89.571 686 a 734 .3/6 1º citon (ágata)

89.572 a 89.620 735 a 783 .3/6 2º citon (prata)

89.621 a 89.669 784 a 832 .3/6 3º citon (palha)

89.670 a 89.718 833 a 881 .3/6 4º citon (madeira)

89.719 a 89.767 882 a 930 .3/6 5º citon (cobre)

89.768 a 89.816 931 a 979 .3/6 6º citon (diamante)

89.817 a 89.865 980 a 1.028 .3/6 7º citon (ônix)
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Atons

Atons retratam sétadas e são referenciados com uma letra a partir do A,
sequência adotada pelos bardos também para representar as notas 
musicais.

Período Popular Grau

89.817 a 89.823 980 a 986 .3/6 1º aton (A)

89.824 a 89.830 987 a 994 .3/6 2º aton (B)

89.831 a 89.837 994 a 1.000 .3/6 3º aton (C)

89.838 a 89.844 1.001 a 1.007 .3/6 4º aton (D)

89.845 a 89.851 1.008 a 1.014 .3/6 5º aton (E)

89.852 a 89.858 1.015 a 1.021 .3/6 6º aton (F)

89.859 a 89.865 1.022 a 1.028 .3/6 7º aton (G)

Tons

São referenciados de maneira similar aos atons, mas usando o aton 
como base, separados por barra.

Ano Popular Grau

89.859 1.022 .3/6 1º ton (G/A)

89.860 1.023 .3/6 2º ton (G/B)

89.861 1.024 .3/6 3º ton (G/C)

89.862 1.025 .3/6 4º ton (G/D)

89.863 1.026 .3/6 5º ton (G/E)
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Hoje

O período atual em que o cenário está representado é o ano 89.863 na 
notação dos sábios, ou o ano 1.026 .3/6 (1.026 do 3 º calendário da 6ª 
era). Esta é a notação mais formal. As pessoas comuns se referem 
simplesmente ao ano como o ano de 1.026.

Para os bardos, este é o ano G/E de ônix a Vihva, do 3º calendário da 
6ª era. Para facilitar, segue uma tabela com os 10 anos antes e depois 
do ano corrente.

Popular Sábios Bardos Cordéis

1.016 .3/6 89.853 F/B ônix de Vihva 21

1.017 .3/6 89.854 F/C ônix de Vihva 22

1.018 .3/6 89.855 F/D ônix de Vihva 23

1.019 .3/6 89.856 F/E ônix de Vihva 24

1.020 .3/6 89.857 F/F ônix de Vihva 25

1.021 .3/6 89.858 F/G ônix de Vihva 26

1.022 .3/6 89.859 G/A ônix de Vihva 21

1.023 .3/6 89.860 G/B ônix de Vihva 22

1.024 .3/6 89.861 G/C ônix de Vihva 23

1.025 .3/6 89.862 G/D ônix de Vihva 24

1.026 .3/6 89.863 G/E ônix de Vihva 25

1.027 .3/6 89.864 G/F ônix de Vihva 26

1.028 .3/6 89.865 G/G ônix de Vihva 27

1.029 .3/6 89.866 A/A ? de ? 10

1.030 .3/6 89.867 A/B ? de ? 11

1.031 .3/6 89.898 A/C ? de ? 12
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1.032 .3/6 89.869 A/D ? de ? 13

1.033 .3/6 89.870 A/E ? de ? 14

1.034 .3/6 89.871 A/F ? de ? 15

1.035 .3/6 89.872 A/G ? de ? 16

1.036 .3/6 89.873 B/A ? de ? 17

Antes de iniciar o ano de 1.029 .3/6, o conselho de bardos deverá 
condensar muitos cordéis e escolher o deus e o material que darão 
nome ao ruton e ao citon que iniciarão.
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A Malha e os Magos
Makya criou no mundo várias linhas ou caminhos de magia, construindo
o que os magos chamam de “malha”. É a estrutura de energias 
intangíveis que permitem que a magia funcione.

Linhas de Magia acessíveis em Klavorini Norte:

● Corpórea - incomum, foca a musculatura do conjurador e 
permite efeitos de alteração no próprio corpo.

● Elemental - a mais comum. Seu estudo permitiu realizar magias 
que vão além da manipulação dos elementos.

● Espiritual - raríssima, utiliza comunicação com espíritos
● Sutil - bastante conhecida, mas com poucos adeptos. Seus 

efeitos geralmente não são materialmente claros ou perceptíveis

Em Klavorini Sul, descobriu-se que magias sutis têm efeito e magia 
elemental simplesmente não funciona. Ainda não há relato de testes de 
execução dos outras duas linhas de magia por lá.

Em Galdentur Norte sabe-se que há ainda mais linhas de magia 
acessíveis, ainda não estudados pelos pesquisadores de Klavorini 
Norte.

As magias são vinculadas a linhas específicas e magias de uma linha 
lançadas contra outra linha (ou objeto afetado pela outra linha) podem 
gerar consequências imprevisíveis (sobreposição de fluxos).

Cada linha de magia precisa de um domínio próprio associado: Magia 
Corpórea (Físico), Magia Elemental (Mente), Magia Sutil (Mente) e 
Magia Espiritual (Espírito).

Magias usam a alimentação da linha de magia, que faz parte da malha. 
Criaturas naturalmente mágicas sentem ondulações provocadas por 
execução de magia. Principalmente as de grande poder.
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Magias precisam ser preparadas na mente do usuário para serem 
utilizadas depois, quando necessário.

Magos se formam tradicionalmente em uma escola de magia, 
estudando por aproximadamente 9 anos. Em Wimow, há duas escolas 
famosas de magia: uma escola em Kroka, outra em Vli.

Existem pessoas que têm incapacidade de uso e de ser alvo de magias. 
É um nível restritivo físico bastante comum em anões, mas não restrito 
a essa espécie. Quem tem essa restrição (“Tocado por Mamakya” e é 
incapaz de praticar magia, embora nada impeça de utilizar objetos 
mágicos feitos para leigos. Magias que afetam pessoas têm efeito 
reduzido ou negado quando aplicadas nos tocados por Mamakya. 
Magias de cura, por exemplo, não produzem efeito algum.

Algumas magias que se sabe existirem:

● Relâmpago (Elemental)
● Teleporte (Elemental)
● Escudo Globular (Elemental)
● Globo de Transporte (Elemental) - cada globo condensa até 

100kg de matéria inorgânica escolhida pelo conjurador em um 
globo flutuante de energia de 15cm de diâmetro. O globo levita 
a 1m do solo e se mantém 1m distante do conjurador ou de 
outro globo invocado na mesma magia.

● Bola de Fogo (Elemental)
● Bola de Luz (Elemental)
● Choque (Elemental)
● Aumentar (Corpórea) - alvo vira “gigante” aumentando seu 

tamanho em 50%
● Parede/Muralha (Elemental).
● Bola de Pedra (Elemental) - cria bolas de pedra prendendo os 

pés do alvo visto
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● Anulação de Protages (Elemental) - limpa as magias preparadas 

da mente do alvo
● Comunicação (Sutil) - criada pelos magos de Vli, permitiu a 

comunicação entre habitantes de Klavorini Sul e Klavorini Norte. 
Dura uma hora.

Certos efeitos de magia podem ser alcançadas por outras linhas 
diferentes da original, apesar de o custo em fadiga poder ser diferente.

Artífices
Construir um artefato mágico é um procedimento complexo e caro. 
Para isso é necessário ter o Domínio Artífice (Mente), com 
detalhamento de que conhecimentos de linhas de magia ou de deuses o
artífice tem.
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Clérigos e Paladinos
Clérigos podem ser devotos de qualquer uma das divindades, ou de 
mais de uma, se preferir. Para isso, precisa iniciar no domínio Clericato 
(E).

Paladinos costumam se devotar a Suno, Luna, Roko ou Mara. Como 
Suno e Luna são um tanto distantes das realidades terrenas, há mais de 
uma ordem de paladinos para Suno e Luna.

● Ordem dos Paladinos de Suno Brilhante
● Ordem dos Paladinos de Luna Implacável
● Ordem dos Paladinos do Casal Celeste
● Ordem dos Paladinos do Sol da Justiça
● Ordem dos Paladinos da Lua Redentora
● Ordem dos Paladinos de Roko
● Ordem dos Paladinos de Mara

Clérigos ou paladinos precisam encaminhar almas dos mortos recentes,
para que tenham direito a uma “pós-vida melhor”.

Clérigos podem curar veneno.

Paladinos podem curar por imposição das mãos. Em nível mais alto 
(tanto no nível no domínio Cruzada Sagrada quanto na quantidade de 
feitos heróicos), podem receber uma vingadora sagrada, a espada 
mágica presenteada pela própria divindade.

Cegueira (M)

Um flash é direcionado aos olhos dos inimigos que estiverem 
observando o clérigo no momento. Causa cegueira por algumas 
rodadas.
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Imunidade a Venenos (M)

Oração capaz de dar imunidade a venenos ao alvo por um período de tempo.

Plano dos Espíritos (M)

Acessível a sacerdotes específicos de alto nível, permite transitar entre o mundo dos vivos e o 
plano dos espíritos. Pontos de fadiga adicionais permitem levar mais alguém junto.

Sentir maldade (M)

Manobra ligada ao domínio principal dos paladinos. O personagem sente a presença da 
maldade na proximidade. Se demorar mais uma rodada, sente a intensidade, mais uma sente a 
distância. Paladinos de nível alto são capazes de sentir maldade até mesmo a grandes 
distâncias.
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Guerreiros e Bárbaros
Guerreiros e bárbaros são profissionais de combate. O domínio 
principal é o mesmo: Luta Armada, Luta ou Atirador. A principal 
diferença está nos níveis descritivos e nas manobras aprendidas a partir
do domínio.

Berserk (M)

Manobra de Luta ou Luta Armada que desperta uma fúria incontrolável, 
comum aos bárbaros. A cada golpe recebido, o jogador escolhe se 
quer descontar da Vitalidade ou da Fadiga. O personagem tem que 
realizar ataque em toda rodada, só encerrando quando não há mais 
oponente. Parar antes disso exige um teste difícil de Mente ou Espírito e
custa 1 ponto de fadiga adicional (saindo ou não do estado de berserk).

Defletir (M)

Manobra de domínio Luta ou Luta Armada. Um sucesso no teste 
permite ao personagem interceptar e desviar uma adaga (teste normal) 
ou flecha (teste difícil) na sua rodada.

Desarme (M)

Manobra de domínio Luta Armada. O personagem escolhe se vai tentar 
afrouxar a arma da mão do alvo, derrubá-la ou arremessá-la para ele 
próprio pegar. As dificuldades variam.

Para o primeiro caso, teste normal X normal. Segundo caso, normal X 
fácil. No terceiro, difícil X fácil.
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Guildas e Ladinos
Ladinos se organizam em guildas por aqui. Há três guildas que são 
bastante conhecidas por terem feito parte da aliança dos Raxx pela 
tomada de Klavorini Norte:

● Dessurdi - Guilda de ladrões.
● Runanat - Guilda de ladrões.
● 20 Horas - Guilda de assassinos.
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Wimow
Reino Oeste de Klavorini Norte, onde funciona uma monarquia. Cada 
cidade é governada por um prefeito, indicado diretamente pelo rei.

Os camponeses vivem mais de plantio, especialmente do arroz.

A Serra do Fogo abrigou o dragão vermelho Knovatsareinm, derrotado 
por Willen, Zand Fangyat, Halkond e Rubi Raxx, e Azkelph. É um 
conjunto de morros. O covil ficava no morro próximo a um lago de 
águas mornas.

Wimow é governado hoje pelo rei Gyo I. A coroa real tem alguns rubis a
adornando.

A moeda oficial de Wimow é o Pado, fabricado em peso padrão a partir
da prata.

A bandeira de Wimow é totalmente vermelha. Seus militares são 
reconhecidos por usarem as cores salmão e vermelho em seus 
uniformes.

A marinha de Wimow costuma utilizar toques de corneta para a 
comunicação rápida entre os navios, com uma tabela de comandos 
para cada toque.

Cehdiw

Cidade pequena. Seus habitantes não gostam muito de forasteiros. 
Perto da cidade há um pequeno morro, de onde se pode ver a cidade e 
a estrada principal.

Diwed

Cidade murada que leva o nome de seu criador. Costuma ser visitada 
por aventureiros que se deslocam por Wimow.
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Dentro das muralhas, existe a conhecida “Ala Comercial”, que é, na 
verdade, uma feira cheia de barracas e alguns pequenos prédios 
comerciais.

A Hospedaria Raposa da Lua é o lugar mais caro para se hospedar, mas
há várias opções de hospedagem mais econômica, como a Hospedaria 
Dragão do Mar, fundada por gente que veio de Awra há algumas 
gerações.

A Loja Cristal Celeste, da família Drell, é um local de compra e venda de
jóias raras.

Erans

Erans é uma cidade pequena e agrária. Tem menos de 1.000 habitantes.
É comum nos campos os trabalhadores usarem chapéus de palha. 
Apesar de pequena, tem uma guarda equipada e portões protegendo a 
parte “urbana” da cidade, onde também se estoca o que é colhido. Fica
a algumas horas da Serra do Fogo.

Ey Dlir

Era a capital de Wimow até um ou dois trientênios atrás. A feira de Ey 
Dlir é famosa. O Bar de Weax fica no meio da feira, em um galpão, com 
apartamentos para hospedagem no 1º e 2º andares.

Ey Vudeon

Capital do reino, estabelecida pelo Rei Druh Reck, por achar a cidade 
mais segura. Cidade litorânea. No extremo continental da cidade há 
várias plantações e, de pontos altos, se pode ver parte da cidade 
iluminada à noite. Na borda da cidade há o Parque das Orquídeas, 
ponto turístico que atrai jovens apaixonados.

Em Ey Vudeon, fica o castelo da dinastia Reck/Gyo, que governa 
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Wimow.

O Palácio fica no meio da cidade. Tem paredes acinzentadas, mas 
sempre com detalhes em vermelho. A entrada tem uma bandeira toda 
vermelha. Fica dentro do bairro dos nobres, onde moram membros da 
nobreza, das forças armadas e outros selecionados pelo rei. Até mesmo
o acesso ao bairro é restrito.

Hotel Prata é um dos hotéis mais conhecidos da cidade. Ele é 
organizado em 6 blocos de 10 apartamentos cada. Cada bloco tem um 
estábulo próprio compartilhado para os apartamentos. Os de número 
par ficam no térreo, os ímpares no primeiro piso.

“A Praia” era um bar à beira-mar, point de aventureiros. Mudou-se 
depois para um lugar mais dentro da cidade. Continua sendo um point 
para aventureiros veteranos.

Ey Tiphax

Cidade costeira. É utilizada como base da frota de Wimow, por receio 
da Penumbra. Assim, a tropa fica pronta para qualquer imprevisto 
envolvendo essa terra estranha.

Ey Vieo

Cidade costeira. Tem poucas praias e muitos rochedos. Um templo 
ecumênico branco todo de mármore fica em um dos rochedos e é 
ponto turístico. Há poucos templos assim, abertos a todos os deuses.

O point dos aventureiros aqui é a Taverna Corvo Bebum, que tem um 
espaço com várias mesas a céu aberto e uma boa vista para a cidade. 
A escultura de um corvo cambaleante no telhado marca o local.
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Uah

Cidade entre Ey Vieo e Ey Dlir. Cidade natal de Zand Fangyat. A cidade 
tem um pequeno castelo erguido pelo prefeito. Esse castelo sempre 
gerou muitos boatos sobre a origem do dinheiro que teria permitido a 
construção.

Outras Cidades

● Alvi - pequena cidade costeira, entre Ey Vudeon e Ey Tiphax.
● Azt
● Blaiwo
● Bruaz
● Cyon
● Efrea - pequena cidade quase no centro do reino. Menorque 

Erans
● Efri
● Eudake
● Explody - localiza próximo a um vulcão também chamado de 

Explody.
● Glufi
● Glukio
● Gwootra
● Iutu - pequena cidade. É a mais próxima de Ey Vudeon.
● Krokan - uma cidade mais a oeste de Wimow.
● Oabwu
● Pliup
● Raraor
● Ueho
● Uja
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● Vli - cidade a sudoeste, a caminho de Krokan. Lá existe a 

Academia para Magos de Vli
● Wogyau
● Wua
● Zax
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Noak
Reino ao Sul de Klavorini Norte, faz fronteira com Wimow e Surdi. É 
tradicionalmente comandado pela dinastia Fuzeddin.

Noak é famosa em particular por sua frota marítima de excelente 
qualidade.

Uma curiosidade sobre a cultura deles é que costumam se despedir 
dizendo “Vão ao caminho do Sol”, ao que se responde com “Do Sol 
vamos”. Em Noak é mais comum encontrar loiros.

Durante a tentativa de golpe, os Raxx mataram quase todos os 
Fuzeddin, deixando apenas um jovem príncipe, que se refugiou em 
Wimow e voltou para assumir o trono quando os golpistas foram 
derrotados.

Tem uma grande floresta que fica parte em Noak e parte em Surdi: a 
Floresta Noaknezt. Dela parte o Rio Cretoa, que corta a cidade de Dri 
Gnat, passando ao norte de Beniw.

Beufy

Cidade costeira. Uma das costeiras mais próximas de Beniw.

Em uma das praças há a estátua de um homem de chapéu, 
referenciando o fundador da cidade.

Outras cidades

● Beniw - capital do reinado
● Beufu - uma das cidades costeiras mais próximas de Beniw. 

Tem uma taberna lá chamada Codebar
● Cretoa - cidade perto da floresta Noaknezt, feita à margem do 

Rio Cretoa

35



XR-III
● Cyait - próxima da floresta Noaknezt
● Dri Gnat - cidade mais próxima de Beniw
● Evy - cidade a Nordeste de Dri Gnat
● Flovecrai - próxima da floresta Noaknezt
● Fyox - segunda cidade mais próxima de Beniw
● Fyulet - cidade ao norte de Dri Gnat, margeando o Rio Cretoa
● Gurian - uma cidade pequena, mas com algumas praças.
● Jaq Lanol
● Kreuk - cidade costeira um pouco ao sul de Beufu. Até parte do 

trientênio passado (a Besto), chamava-se Beufan
● Rhidewar - hoje é uma cidade fantasma. Relativamente grande,

ficava entre Jaq Lanol e Dri Gnat
● Wicor - terceira cidade mais próxima de Beniw
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Surdi
O maior reino de Klavorini Norte. O regime de governo é uma 
monarquia comandada pela família Saipu. Há alguns anos, Obwir Saipu 
herdou o trono de seu pai Ephes Saipu.

Mais ao leste do continente (a pequena península) é comum homens 
tatuarem o rosto com um símbolo da própria família. Lá, fala-se na 
terceira pessoa (sempre referenciando o próprio nome). Lá já foi um 
reino no passado.

No Monte dos Deuses já morou um dragão vermelho, que não vive 
mais.

Amep

Cidade ao leste de Surdi. Foi uma cidade próspera há muito tempo, mas
foi destruída por um dragão vermelho, que fez ali seu covil. Esse 
dragão já foi derrotado há muito tempo, no calendário passado.

Chavya

Cidade onde o órgão de guerra finalmente alcançou os soldados de 
Klavorini Sul, pondo fim à aliança com os clãs e à guerra pela unificação
de Klavorini Norte iniciada pelos Raxx.

Froik

Vila onde nasceu Rubi Raxx. Lá existe a Taberna de Froik, que fica em 
frente a um templo. Há também uma praça bem grande, que parece 
desproporcional para o tamanho da cidade. É a única praça da cidade. 
Perto de Froik há uma masmorra abandonada.
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Oncial

O Vale do Oncial é bastante conhecido na região. Fica no sudoeste de 
Surdi, próximo à Floresta Noaknezt. A cidade de Oncial é uma cidade 
bem pequena que fica no meio desse vale.

Outras Cidades

● Chaglas

● Iufi - cidade mediana. Há uma masmorra abandonada próximo 
da cidade. É onde estava a E-64

● Iux

● Krokan

● Oeflo

● Ofy - cidade que fica no estreito entre Wiogee e Wimow, 
equidistante dos dois reinos

● Phloo

● Phyuge - Capital de Surdi. Cidade onde fica localizado o Palácio
de Surdi

● Uicleu
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Wiogee
Reino ao Norte, comandado por um casal real.

O Vale do Lobo branco fica mais ao norte e é um lugar onde costuma 
nevar muito no inverno. Avalanches são comuns no final do inverno.

● Cyad Woe - capital de Wiogee, onde fica o palácio da família 
real
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Awra
A menor das nações, é uma ilha a oeste de Klavorini Norte. Awra já 
passou por várias dinastias no passado, mas passou um longo período 
recente sem nenhum governo centralizado. Isso até a instituição do 
reinado dos Fangyat.

Ao Sul há florestas e cultos à natureza, sendo comum se encontrar 
druidas e rangers por ali.

Ao norte há o Estreito de Awra, que corta a ilha de um lado a outro, 
deixando ao extremo norte uma pequena parte de terra separada do 
resto da ilha. Os habitantes locais chamam a parte maior de Awra 
Comum e o segmento ao norte de Awra Sagrada. Nela habita o dragão 
Dothunlgasoas.

A organização social é em vilas familiares. Cada vila tem suas próprias 
regras. Há vilas onde existe poligamia, há vila só de mulheres, vilas 
nômades, tem de tudo. Elas costumam se respeitar mutuamente. O 
povo de Awra é de boa convivência, mas não gosta da sensação de 
inutilidade, têm que estar contribuindo com a sociedade de alguma 
forma.

A maioria das vilas cultua o deus Doth. Anualmente costumam enviar 
uma candidata a oferenda para um evento anual em uma das vilas do 
norte. A vencedora ganha o privilégio de ser sacrificada ao deus 
dragão.

As vilas costumam ter um salão enorme para reuniões e trabalhos 
grupais, além de outros menores para armazenamento e uso geral, 
além de várias barracas para moradia.
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● Loytur - uma das vilas de Awra atacadas pelos Raxx. Foi o 

palco dos combates entre Zand e seus aliados e os líderes da 
aliança dos clãs

● Oyeno - vila onde Eve foi tratada após ter sido ferida por uma 
adaga envenenada no enfrentamento da aliança dos clãs.

Klavor
Império em Klavorini Sul. Os Raxx participaram de um golpe para criar o 
tomar o poder Klavor a favor de um descendente da linhagem dos Jex.

Tempos atrás, existiam 3 reinos em Klavorini Sul: Byusk, Klavor e Jex. 
Há cerca de 500 anos, o rei de Klavor empreendeu um ataque aos 
reinos vizinhos, conseguindo unificar o continente no Império de Klavor.

● Wax Wephlie - capital de Klavor. É onde fica localizado o 
Castelo de Wax Wephlie, onde o rei de Klavor governa
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Dentro dos Mares
Os mares de Klavorini e Galdentur são repletos de mistérios e vida. É 
sabido que os deuses Roko, Mara e Perfidio estão no fundo do mar.

Muito pouco se sabe a respeito desses povos, mas sabe-se da 
existência de pessoas marinhas nos dois mundos.

O Abismo

No fundo do mar existe uma caverna grande e macabra. Dizem ser a 
entrada, na dimensão do Além, para a prisão dos espíritos maus. No 
centro dessa prisão estaria Perfidio e, tomando conta de tudo, Roko, 
Mara e criaturas desenvolvidas por eles para cumprir a tarefa. As lendas 
sobre o Abismo são vagas na superfície, mas são muito vivas entre 
sereias e tritões.

Sereias

Natureza disponível para personagens de jogador, embora seja difícil 
participarem de grupos terrestres. Sereias possuem respiração híbrida, 
podendo respirar tanto em água quanto o ar atmosférico.

Organizam-se em vilas submarinas familiares, parecidas com a 
organização das vilas de Awra.

● Físico: resistência aquática - descrição que confere FA+1
● Físico: escorregadio - descrição que facilita todos os testes 

de escapar, seja de alguém, de cordas ou de outras formas de 
prendê-lo

● Físico: cauda de peixe. Nível restritivo que todos possuem.

Tritões

Tritões são seres que habitam os oceanos. São capazes de nadar até a 
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superfície, mas seu natural é ficar sobre o solo. Têm aspectos de 
sereias e humanos mas, embora tenham pernas, são incapazes de 
respirar o ar (a não ser por meio de magia).

● Físico: resistência aquática - nível descritivo que confere 
FA+1.

● Físico: escamoso - nível descritivo que confere FA+1 
(acumulável com resistência aquática).

● Físico: força aquática - nível descritivo que confere +1 aos 
testes físicos que envolvam Força, acumulável com outras 
descrições similares.

● Físico: respiração aquática - nível restritivo que todos 
possuem.
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Penumbra
Conhecido também como o Reino Sombrio. É um lugar que mescla 
Galdentur e Klavorini, permitindo a migração entre os dois mundos. Por 
ser uma passagem, sabe-se que há muitas criaturas estranhas e perigos
por ali. Como não se vê tantas criaturas de um dos mundos no outro, é 
bem provável que na Penumbra haja perigos e desafios realmente 
impactantes, que se colocam a todos os que querem transitar entre um 
mundo e outro.

O Além
Além é o local onde os espíritos vagam. Morte neste cenário raramente 
tem volta.

O lugar é sobreposto a Klavorini e Galdentur, como um terceiro mundo. 
Funcionamento similar ao “mundo das fadas” dos celtas.

Nesse lugar objetos não aparecem e vivos que, de alguma forma, 
cheguem a esse canto geralmente são incapazes de falar. Como é um 
terceiro lugar, que comunica com os dois mundos, pode intermediar a 
comunicação entre quem vem de Klavorini e quem vem de Galdentur. A 
chegada de vivos, porém, é marcada, de modo que não se conhece 
uma forma ainda de se utilizar o Além como meio de transitar entre os 
dois mundos.

Galdentur Norte
Com geografia muito similar à de Klavorini Norte, o reino de Galdentur 
Norte é repleto de magia e criaturas mágicas. Diferente do outro, os 
reinos aqui são pequenos e diversos, muitos deles restritos a uma única 
espécie diferente. Há inclusive uma nação de dragões por aqui.
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Galdentur Sul
O continente de Galdentur Sul é altamente perigoso. Em parte pelas 
criaturas que lá habitam, em parte por ser um lugar onde nenhuma linha
de magia funciona. É o lar de dragões marrons. Onde a deusa Mamakya
e o deus Drako habitam. Um imenso deserto de calor e de morte.

Árvores são raras na região, mas há fungos nas cavernas e rios 
subterrâneos. Utensílios de madeira são relíquias, a maioria é feita de 
metal, forjada em pequenas fornalhas naturais de magma, que ocorrem 
em algumas cavernas.

Ogânteres

Humanoides grandes, com aspecto gordo, habitam as montanhas 
preferencialmente. O que parece ser gordura são na verdade tecidos 
que armazenam água, permitindo que eles passem longos tempos sem 
beber. Sua pele é albina nas cavernas, mas a pigmentação à luz do Sol 
leva menos de uma hora.

Quando precisam sair, ficam uma a duas horas recebendo luz do Sol 
indireta, ao fim do qual sua pele adquire uma cor que lhes protege do 
Sol. A cor varia para cada ogânter, indo do dourado ao negro, 
passando por tons de verde e lilás.

Efanos

Baixos, com aspectos meio rústicos, lembram kobolds de outros 
mundos. Esses seres vivem no deserto e se alimentam de praticamente 
qualquer coisa que se mexa. Têm uma cultura agressiva, de bárbaros. 
Seus pés possuem dedos afastados e uma membrana entre eles, como 
as asas de um morcego. Isso ajuda a se deslocarem sem fazerem muito 
barulho ou serem percebidos por seres subterrâneos, como os dragões
marrons.
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Sua cor costuma variar do amarelo ao vermelho, sendo em alguns 
lugares facilmente camuflados com a areia do deserto.

Idiomas
Em Klavorini Norte, apenas um idioma é falado, mas há línguas escritas 
diferentes. Klavorini Sul tem um idioma próprio também.

Galdentur tem pelo menos um idioma por espécie inteligente.

Trunion Simplificado

Trunion era um idioma falado no norte, em parte de onde hoje está o 
reino de Wiogee. O idioma não existe mais, mas por um tempo, no 
calendário passado, o alfabeto de Trunion continuou sendo utilizado 
para escrever no novo idioma comum de Klavorini Norte, com algumas 
adaptações. Este novo alfabeto era chamado de Trunion Simplificado.
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Dragões
Os dragões são seres muito poderosos, arrogantes, longevos, 
inteligentes e com tendência à solidão. Eles são mais abundantes em 
Galdentur Norte, embora existam alguns dragões em em Klavorini Norte
também.

Eles têm uma segunda forma, humanoide, podendo alternar entre a 
forma humana e a forma de dragão sempre que quiserem. Têm um 
sopro que varia conforme o tipo.

Em um passado um pouco distante houve um grupo que cultuava 
dragões, como uma religião. Desde o calendário passado não se ouve 
falar dele, apesar de haver uma religião especificamente direcionada a 
Dothunlgasoas.

Dragões são longevos e movidos por ódio. Esse ódio está presente até 
mesmo nos raros e feios acasalamentos da espécie, que seguem uma 
dinâmica de subjugar e humilhar o parceiro.

Existe um conjunto de escalas para dragões e eles costumam mudar de 
escala a cada mudança de geração.

● Dragão Azul - também chamado de Dragão marinho. Possui 
sopro de eletricidade. Sua forma humanoide é de um tritão, de 
modo que ele não escolhe sua forma: depende do ambiente 
onde está (na água ou fora dela).

● Dragão Branco - prefere regiões frias e tem um sopro 
congelante

● Dragão de Cobre - possui um sopro elétrico mais fraco que o 
do dragão azul. Têm habilidade de se metamorfosear em outras 
espécies (inclusive outros dragões, mas sem mudar seu tipo de 
sopro).

● Dragão de Ferro - o dragão mais pesado. Seu sopro 
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arremessa pequenos bolas que ferem por impacto.

● Dragão de Mercúrio - raro, este dragão é metamorfo, capaz 
de mudar também a densidade do corpo para uma forma 
líquida. Seu sopro é um raio de luz ofuscante que o deixa 
invisível por algum tempo (mesmo para os que não fiquem 
momentaneamente cegos).

● Dragão de Prata - raros, costumam ter talento para o canto. 
Sua voz tem um efeito curativo (e destrutivo para mortos-vivos).
Seu sopro na verdade é um grito que potencializa esses efeitos. 
Podem adquirir conhecimento/talento de bardo

● Dragão de Zinco - possui um sopro venenoso
● Dragão Dourado - raros, costumam ter talento para o canto. 

sua voz cria ilusões. Seu sopro é um grito que potencializa as 
ilusões, dificultando os testes de quem tenta resistir. Podem 
aprender conhecimentos de bardo.

● Dragão Marrom - habitam os desertos. Possuem um sopro 
ácido.

● Dragão Negro - preferem locais escuros e de pouco acesso. 
Seu sopro é uma tinta ácida pegajosa, que cola a vítima, cega e 
corrói

● Dragão Verde - habitam preferencialmente florestas. Seu 
sopro é ácido

● Dragão Vermelho - o mais tradicional. Preferem montanhas, 
especialmente os vulcões. Seu sopro é de fogo

Dothunlgasoas

Dragão azul que habita e comanda a Awra Sagrada. É reverenciado 
como um deus.

Ekstkailunx +

Antigo dragão vermelho que habitou Klavorini Norte. Morto por Aidro.
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Knovatsareinm +

Na forma humana, essa dracena vermelha se apresentava como uma 
mulher ruiva altiva. Teve um envolvimento amoroso com Zand Fangyat,
sendo morto por um grupo formado por Rubi, Zand e outros.
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Monstros e Criaturas
Os mundos de Canção dos Reinos têm criaturas perigosas, que podem 
representar desafios para os aventureiros. Seguem algumas sugestões.

Fantasmas

Espíritos de mortos em algumas situações se transformam em 
fantasma. Com o passar do tempo, podem desaparecer, cumprindo sua
missão e indo para alguma cidade do Além. Caso contrário, vão 
perdendo a consciência do que eram quando vivos.

Fantasmas podem agir em conjunto como uma falange.

Golem

Armadura metálica com luzes vermelhas no lugar dos olhos. Têm 
personalidade, geralmente malignas. Ao morrerem, as luzes se apagam.

São como elementais presos a um corpo físico. A escala padrão deles é
a comum, sendo que eles são imunes a golpes espirituais e sobrevivem 
enquanto a runa pintada em algum lugar dentro de sua armadura estiver
intacta. Geralmente a marca fica dentro do capacete, mas o local pode 
variar. Ainda não se sabe quem exatamente cria esses golens ou o que 
são realmente, em termos de identidade, personalidade e espírito.

Esta natureza pode eventualmente ser usada para o personagem de um
jogador que esteja procurando um tipo mais exótico.

Golens são algumas das criaturas que se encontram na Penumbra, 
estando presentes também em Galdentur Norte.

Golem de Animal

Golens inteligentes conseguem fixar espíritos de animais em golens em 
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formato de animal. Fazem isso para terem servos fiéis. Um gólem 
animal de modo geral é como o animal de referência, mas com Fator 
Armadura 1 e funcionamento similar aos golens pensantes.

Quimera

Monstro criado por magos poderosos. O corpo- base é de um felino 
grande, com mistura de mais duas espécies.

Quimeras são de uma escala monstruosa, representando certo desafio. 
Alguns tipos que se encontra:

● Bode e dragão

● Cobra e rinoceronte

Lanoa

Monstro humanoide criado magicamente. Tem cara de lagarto e existe 
para cumprir um papel muito específico, como um autômato sem 
coordenação, mas capaz de atacar. São fracos e costumam causar 
problemas quando estão em quantidade. Quando morta, uma lanoa se 
dissolve e se decompõe muito rapidamente.

● Lanoa: Físico 1, Mente 0, Espírito 0, Vitalidades: [3 1 1], Domínio 
Luta 1, dano 0dc.

Mantícora dos Raxx

Mistura de leão com águia. Tem pelo totalmente branco, como um urso 
polar. Mais alta e mais larga que um cavalo. Asas parecidas com asas 
de dragão e com dois tentáculos vermelhos. Relatos de ataques 
mágicos: cone de frio, raio (branco e azulado), dreno de vida.

O primeiro espécime do tipo que se tem notícia foi criado pelo mago 
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Uartroot, que foi morto pelos Raxx em seguida. Foi utilizado pelos Raxx 
no golpe em Noak. Há relatos de que eles a chamavam pelo nome de 
seu criador, Uartroot, e que era capaz de afundar navios com seus 
raios.

Outra criaturas

● Leão
● Lobisomem
● Monstro da Colina
● Pégasos - criados por divindades e não por reprodução 

biológica, são destinados a servir de montaria para paladinos de 
alto nível

● Tigre Dente de Sabre
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Itens e Artefatos
Aqui são apresentados alguns itens e artefatos interessantes presentes 
nesse mundo.

Anel de Exploração

Anel que mantém por até 6 horas uma luz fraca a até 5m do seu 
usuário. Após esse tempo ele apaga por 6 horas para reabastecer. 
Usado por um mago, é possível o mago empregar 1 ponto de fadiga 
mental para recarregá-lo automaticamente.

Armadura de Dragão

Feita a partir de escamas de um dragão, entre suas proteções ela dá 
proteção completa ao tipo padrão de ataque daquele dragão (por 
exemplo, a de dragão vermelho dá proteção ao fogo).

Esta armadura altera a escala do usuário para uma escala de monstro 
(se estava na escala comum) e oferece FA+3.

Cetro da Adversidade

Cetro mágico criado por seres marinhos. Tem o poder de controlar o 
clima em uma área ampla (dentro do alcance da visão), sendo muito 
desejado por agricultores. Só pode ser utilizado por uma pessoa por 
dia, o primeiro que acionar algum de seus poderes.

Cada mudança dura meia hora e consome 1 ponto de fadiga mental. As 
mudanças possíveis são: chover, estiar, orvalho, neblina, geada, nublar 
e ventar. Os efeitos podem se combinar, se acionados em sequência, 
dentro da duração uns dos outros. Repare apenas que alguns 
simplesmente anulam um anterior se usados no mesmo tempo (chover 
e estiar, por exemplo).
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Mudanças mais complexas, como nevar em uma época não propícia ou
ventar em uma direção específica custa 5 pontos de fadiga (3 mentais, 
1 física e 1 espiritual) e exige um teste de atributo. Falhar resulta 
também em inativar o cetro até o início do dia seguinte.

Criadora de Lanoas

Artefato mágico interligado ao subsolo por tubulações. Usando lenha, 
esferas mágicas e elementos do subsolo, consegue extrair parte da 
energia perdida nas proximidades para criar lanoas em um recipiente do
seu lado esquerdo.

Sua área de cobertura alcança 500 metros de raio. Dentro dela, ações 
físicas alimentam a máquina, que pode produzir uma lanoa por minuto a
depender da atividade no entorno.

E-15

Espada compacta, dobrável, de madeira. Se comporta no manuseio 
como se fosse de aço, sendo sua vantagem a portabilidade.

E-20

A cada impacto solta um flash que dificulta a ação por uma rodada 
inteira de quem estiver envolvido na luta, próximo. Quem usa a espada 
também tem suas ações dificultadas após o primeiro golpe, mas pode 
aprender um nível descritivo “Armas brilhantes” para poder lutar 
normalmente. Neste caso, pressupõe-se que o personagem domina 
com maestria o timming do flash, protegendo-se eficientemente no 
momento exato em que acontece.

E-29

Parece uma espada normal à primeira vista, mas quando se quebra 
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basta aproximar as partes quebradas que ela se restaura sozinha.

E-37

Espada escorregadia, que causa dano agravado (+1dc). A partir daí, em
cada rodada que o personagem ferido fizer algum movimento brusco 
(como um movimento de ataque corporal ou defesa) antes de ter a 
ferida tratada sofre 1dc de dano pelo próprio ferimento (não cumulativo
com outros golpes recebidos).

E-40

Um montante estilizado. Não parece ter qualquer propriedade mágica 
em particular, mas é uma obra prima, que concede +1 no dano.

E-54

Bastão que cria uma lâmina ilusória, como um sabre. Quem sofre dano 
com ela sofre apenas dano psicológico (ao invés dos 3dc, causa 3dm, 
descontados da Fadiga Mental da vítima).

E-56

Quando o portador golpeia, ela cria várias réplicas ilusórias de si 
mesmo tornando difícil aparar.

E-58

A principal qualidade desta arma é garantir iniciativa em qualquer 
batalha.

E-59

A lâmina desta espada entra em chamas aumentando o dano em +1dp, 
iluminando como uma tocha e podendo atear fogo. Essa habilidade 
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consome 1 ponto de fadiga mental do usuário para cada 10 minutos.

E-60

Pequeno bastão que, a um deslizar de dedo, projeta cerca de ½ metro 
de um cano de energia, sustentando-o por até 1h. Cada vez que é 
ativado consome 1 ponto de fadiga mental. Esse cano funciona como 
uma lâmina, capaz de cortar causando 2dc. A arma, porém, é incapaz 
de aparar objetos.

E-63

Esta espada é binária, tem um chaveamento para dois modos: negativo 
e positivo. No modo negativo, ela causa 1di de dano por golpe, mas vai 
acumulando energia. 1 ponto por golpe desferido, 2 por golpe aparado,
até o máximo de 40 pontos. Mudando para o modo positivo, ela passa 
a funcionar como uma espada normal, porém, o primeiro golpe 
desferido nessa forma libera a energia acumulada: +1dc para cada 10 
pontos de energia. Se ficar 1 hora sem uso, a energia acumulada se 
perde.

E-64

Espada lendária, conhecida por conter o espírito de Eve aprisionado. 
Supostamente hoje está com o espírito de Rubi. Cada golpe desferido 
abate da fadiga espiritual da vítima a mesma quantidade de dano físico.
Também confere FA +2 contra ataques a distância.

Traz a inscrição E-64 em vermelho. Seu paradeiro é desconhecido. 

Seus poderes não são acionados diretamente pelo portador, mas pela 
entidade aprisionada. Poderes: destroçar (destrói uma porta ou parede 
fina ao contato); paraquedas (amortece a queda do portador e até 3 
personagens que estejam tocando no portador); levitar; entre outros 
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ainda não catalogados.

Janliet

Flauta mágica de grande poder, da família de bardos Woate. Há uma 
melodia rápida que funciona como senha para liberar uma lâmina, 
transformando-a em uma espada curta. Mesmo na forma de espada 
curta, é possível para alguém de grande habilidade tocar melodias 
simples enquanto golpeia usando a passagem do ar em seus 
movimentos. Uma falha simples, porém, resulta em deixá-la escapar 
para longe.

Foi conquistada por Woate em uma viagem a Galdentur Norte. Ele dizia 
a todos que tinha sido feita por um grande mago do além-mar.

Lira de Knova

Lira mágica criada pela dragoa Knovatsareinm para presentear Zand.

Em tons de negro e azul, com algumas pedras de outras cores 
mescladas. A chapa curvada é de metal com brilho esmeralda, com o 
nome Zand gravado, sustentando oito cordas de ouro. É leve e tem o 
corpo em formato de ferradura, com duas pequenas cuias 
acompanhando as laterais.

Uma das habilidades próprias deste artefato é permitir ao tocador 
resgatar informações históricas da música tocada, informações como 
autor, época e título.

Órgão de Guerra

Equipamento lendário de Klavorini Sul. Com teclas redondas e tubos em
caracol, capaz de mandar mensagens codificadas em melodias a longa 
distância. É tradicionalmente utilizado para comunicação com exércitos 
grandes.
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Pedra de Luz

Artefatos comandáveis, acionados por comando de voz. São pedras 
geralmente esféricas, do tamanho de uma bola de sinuca. A iluminação 
é pouca, como a luz de um abajur, mas pode funcionar durante 3 horas 
por dia.

Refrigerador

Magos desenvolveram um baú de refrigeração, utilizado para conservar
alimentos. Trata-se de um artefato de uso cotidiano, mas bastante caro 
e que se costuma ver apenas em castelos, mansões de nobres e hotéis 
de luxo.

Roph-Raph

Lança lendária, criada no final do calendário passado (2º meton da 6ª 
era) pelo mago Rophla, lendário criador de artefatos mágicos. O nome 
Roph-Raph faz referência ao seu criador e ao guerreiro Raphro, o 
usuário mais famoso dessa lança.

Para todos os efeitos é como uma lança normal, exceto por duas 
características: seus golpes ignoram 2 níveis de Fator Armadura do 
alvo. Havendo uma comunhão com a lança, é possível acessar poderes
com níveis descritivos próprios do domínio utilizado (Guerreiro Armado
ou equivalente):

● Nova Escala: ao enfrentar adversários de escala maior, o 
portador da lança é alçado temporariamente a essa escala. Não 
funciona para escalas muito distantes.

● Ponto Fraco: o portador pode escolher não apenas atacar o 
oponente, mas mirar seu ponto fraco. Com isso, precisa passar 
em um teste difícil de domínio para ativar o poder da lança. 
Passando, faz a jogada de ataque normalmente, porém se 
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acertar causa morte à vítima (se for possível ser morta em 
combate armado). Usar esta habilidade consome 1 ponto de 
cada fadiga.
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Personalidades

Aidro +

Mercenário que matou o dragão vermelho Ekstkailunx no passado 
usando a Roph-Raph. Foi uma missão junto com Eve e outros 
aventureiros no primeiro trientênio do calendário vigente.

Aiff

Guerreiro que foi colega de Zand em dois grupos: Besouro Fino e 
Besouro de Metal. Ingressou na vida de aventureiro para impressionar 
uma tal de Atana, a quem ele se referia como “minha princesa”, de 
família nobre da sua cidade natal.

Altapion

Bardo que foi mestre de Zand.

Na sétada passada (B de ônix) atuou com o grupo Besouro Invisível, 
com mais 2 integrantes. Tocava principalmente a lira. Sempre gostou 
de vestir roupas cor de laranja.

Aux Fuzzedin

Descendente da família real de Noak. Tido como morto aos 8 anos, foi 
criado em Ey Vudeon. Após o golpe dos Raxx ser desfeito, ele 
apareceu, com ajuda dos reis vizinhos, para reivindicar o trono.

Cyel Astri

Teve seus pais assassinados, sendo a única da linhagem direta de 
sucessão sobrevivente do ataque da aliança dos clãs. Hoje é rainha de 
Wiogee.
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Eve Fangyat

Guerreira famosa que viveu no trientênio passado (a Besto). Era 
obcecada por encontrar a espada perfeita e encomendava protótipos 
de diversos magos nessa busca.

Participou do grupo que matou o dragão Ekstkailunx junto com Aidro.

Terminou presa em uma espada criada com magia que envolvia o plano
espiritual, revertendo o processo e assumindo o corpo que era de Rubi 
Raxx.

Casou-se com Zand e se tornou rainha de Awra.

Gaudan Gyo I

Rei de Wimow. Seria o rei Reck IX, mas adotou o nome da família da 
esposa por raiva a seu pai. Tem barba branca.

Gloanloi

Paladino de Surdi. Um dos homens de confiança do rei Saipu.

Usa uma armadura de placas brancas com partes escurecidas. Um 
enorme escudo e uma vingadora sagrada, espada presenteada por 
Suno. Usa um símbolo em um cordão preso no pulso esquerdo, que 
referencia a Ordem dos Paladinos de Suno Brilhante. Usa um pégaso 
como sua montaria.

Jyus Jex

Rei de Klavor, em Klavorini Sul. Descendente dos Jex, assumiu o poder 
com ajuda dos Raxx no início da aliança que levaria à tentativa de 
unificação de Klavorini Norte.
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Obwir Saipo

Rei de Surdi.

Phiana Gyo

Rainha de Wimow. Polêmica pela decisão do rei de adotar o nome de 
sua família ao invés do contrário, que é mais comum, até para manter a
referência à linhagem da família no poder. Tem olhos atentos e 
agressivos.

Rubi Raxx +

Filha de um barão de Froik. Ladina de olhos negros, nariz pequeno e 
sobrancelhas arqueadas. Tinha cabelos ruivos enegrecidos. Lutava com
uma espada curta ou um punhal, andando geralmente com os dois. 
Participou de um golpe em Noak junto Halkond e Azkelph tentando 
implantar uma “Dinastia dos Raxx”, unificando os reinos de Klavorini 
Norte.

Tinha vinte e poucos anos quando ficou presa em um objeto mágico de
paradeiro desconhecido.

Viex Woate

Neto do bardo lendário conhecido simplesmente como Woate. Loiro, 
usa a lendária flauta transversal chamada Janliet, herdada de seu pai. 
Apesar do sobrenome e de levar o legado artístico da família, não teve 
muito contato com o pai ou com o avô. 

Zand Fangyat

Rei de Awra. Quando jovem, foi bardo e guerreiro, além de um exímio 
cavaleiro. Amante de Knovatsareinm e Rubi Raxx. Casou-se com Eve, 
guerreira de várias gerações passadas. Cabelo liso castanho claro e 
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barba por fazer.

Seu primeiro grupo foi o Besouro Fino, onde atuava como bardo. Seu 
último grupo como bardo se chamava Besouro de Metal.

Alguns Outros Nomes

● Ahxoceu - foi o segundo capitão da DIABOM.
● Aowo - mago natural da cidade de Krokan, de Wimow. Costuma

utilizar um chapéu de bruxo, de aba e pontudo.
● Azkelph - foi mestre na Academia para Magos de Vli, Wimow, 

mas se aliou aos Raxx. Morto por Zand em Awra na guerra 
contra a Aliança dos Clãs.

● Been - dDa tripulação da DIABOM. Barba rala, chapéu curvado e
ar esnobe. É viciado em jogos e apostas.

● Breig - da tripulação da DIABOM. Usa sempre uma capa velha e 
costuma andar com algum livro na mão. Após a retomada de 
Noak, foi com Uglu para o litoral em busca da DIABOM.

● Byex - natural de Awra, viveu tempos atrás. Foi o que iniciou a 
história da DIABOM. Morreu tentando salvar a diaba Mai.

● Ched - terceiro capitão da DIABOM. Usa óculos. Até onde se 
sabe, é o capitão atual.

● Cyang - bardo de Klavorini Sul, que tocou o órgão de guerra 
para pôr fim à investida dos clãs.

● Di - bárbaro que faz parte da tripulação da DIABOM. Irmão de 
Uglu. É bem grande e costuma usar uma faixa vermelha na 
cabeça. Morreu na investida contra o golpe dos Raxx em Noak.

● Dwi Ost - bardo que viveu e atuou em Wimow no 5ª geração 
do trientênio atual (de Vihva).

● Edrio - membro da tripulação da DIABOM. Mudo de nascença.
● Eglov - conspirador que tentou tomar o poder de Surdi em 

épocas passadas
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● Elbva Astri - rei anterior de Wiogee, pai de Cyel. Tinha a pele 

muito branca, quase albina. Foi assassinado pela aliança dos 
clãs.

● Eniu - bardo da DIABOM. Usa um tambor como instrumento de 
acompanhamento para cantar. Quase sempre está bêbado.

● Epowi - sacerdote de Evy.
● Erc - morador de Oyeno, em Awra, marido de Rauty.
● Etwau - bravo guerreiro que atuou há duas sétadas (C). Foi um 

dos que buscou o cetro da adversidade, mas voltou com um 
cetro falso.

● Fentite -  Aventureira que participou do mesmo grupo de 
Willen. Casou-se com o colega de grupo Noune.

● Fran Fangyat - Prima bem nova de Zand, filha de Globru e 
Xepyana.

● Globru Fangyat - primo de Zand Fangyat
● Glouvy - general do mar de Wimow. De cabelos pretos, um 

pouco gordo e usando sempre um bigode cheio.
● Glow - foi sacerdotisa do Besouro Fino. Natural de Krokan, de 

Wimow.
● Grebo - tripulante adolescente da DIABOM.
● Gwat - faz parte da tripulação da DIABOM. Não tem uma das 

orelhas. É o braço direito do capitão Chad.
● Gyaz - fez parte da tripulação de Kawk. Ajudou Byex na 

tentativa de resgatar Mai. Apesar da morte do capitão, ele 
sobreviveu e terminou sendo o primeiro capitão da DIABOM. 
Morreu ao tentar vingar Byex e Mai.

● Halkond Raxx - usava sempre roupas sociais desgastadas. 
Malandro que participou do golpe em Noak. Recrutou Rubi, sua 
esposa. Costumava andar com um sabre preso ao cinto.

● Idrua - conde de Chavya, em Surdi. Casou-se com Cepya, 
jovem nobre de Wiogee. Idrua e Cepya são uma das lendas 
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românticas que os bardos gostam de cantar. Viveu no trientênio 
passado (a Besto).

● Juan Aciola - mago lendário que viveu em tempos passados. 
Tinha um cajado mágico que dava bons benefícios para usuários
e magia, um cajado bastante conhecido.

● Jult Woate - filho do lendário Woate, foi bardo também. 
Herdou de Woate a flauta Janliet, a passando posteriormente 
para seu filho Viex.

● Kawk - capitão do navio que Byex seguia antes de conhecer 
Mai.

● Kokond Raxx - irmão de Halkond. Foi general de guerra de 
Noak, um dos responsáveis pelo golpe dos Raxx. Usava um 
bigode fino.

● Kreez - foi rainha de Wiogee, tendo vivido no trientênio 
passado (a Besto). Usava jóias de ouro arroxeadas por processo
mágico.

● Krid - aventureiro muito forte, que ajudou Viex em uma ação de 
resistência em Noak contra os clãs unidos.

● Kritol - barão, prefeito de Ofy, em Surdi.
● Lortua - mago de cabelo branco. Ajudou a desmascarar os 

Raxx em Klavorini Sul.
● Mai - diaba que foi morta em sacrifício. Foi em sua homenagem 

que a DIABOM foi batizada, inicialmente, como DIABAM.
● Noune - aventureiro que participou do mesmo grupo de Willen. 

Casou-se com a colega de grupo Fentite.
● Oacos - sacerdote em Beniw, amigo de Viex.
● Oatiw - mago natural da cidade de Krokan, de Wimow.
● Ondité - capitão do exército de Wimow.
● Phioz - paladino, natural de Awra.
● Phri Croan - tripulante da DIABOM. Ladino.
● Phri Pyau - tripulante da DIABOM. Um dos três aprendizes, 
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ainda moleque.

● Phri Xovi - tripulante da DIABOM. Pirata.
● Plórius - general do exército de Wimow. Forte, com cabelos 

ruivos curtos. A patente de general é fixada no ombro direito.
● Poilt - aventureiro forte e arrogante, de cabelos pretos. Aliou-se

a Viex em Evy.
● Protages - Mago especialista em objetos mágicos e 

encantamentos, estudou com Uabued Woa. Foi aliado dos Raxx 
na tomada de poder em Noak. Em combate, disparava pequenas
bolas de fogo com um cajado mágico. Sua magia mais útil 
nessas situações é de controle sobre pedras.

● Raphro - guerreiro que se tornou famoso. A Roph-Raph era sua
arma principal.

● Rauty - mulher que salvou a vida da futura rainha Eve, em 
Oyeno, Awra.

● Rophla - Mago criador de artefatos mágicos. Viveu no final do 
meton passado.

● Tierby - aventureiro baixo, de cabelo escuro. Recrutado por 
Viex em Evy.

● Tila - filha de Willen, da mesma idade de Zand. Vive com seu pai 
em Efrea, aprendendo com ele os ofícios de guerreiro e 
carpinteiro. É loira, de cabelos curtos e olhos verdes.

● Trutre - mago, de Krokan, de Wimow.
● Tuwi Astri - rainha anterior de Wiogee, mãe de Cyel. De pele 

excessivamente branca, quase albina. Foi assassinada pela 
aliança dos clãs.

● Twisk - amigo do rei Jyus.
● Uabued Woa - mago que atuou até 1 ou 2 sétadas atrás. 

Conhecido por catalogar e estudar criaturas monstruosas.
● Uartroot - mago que criou a Mantícora dos Raxx. Foi morto 

pelos Raxx ao final do processo.
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● Ubaen - fada que serve ao rei de Wiogee. Figura feminina de 

traços suaves e olhar distante. Usa um cajado estranho de 
madeira, que parece estar vivo. Sacerdotiza.

● Uglu - um dos tripulantes da DIABOM. Tem temperamento 
esquentado.  Após a retomada de Noak, foi com Breig para o 
litoral em busca da DIABOM.

● Vextro - mercenário bárbaro. Forte, burro e beberrão. Gosta de
riscar as paredes com palavrões em trunion simplificado.

● Willen - guerreiro na geração passada (diamante) até parte da 
geração atual. Foi mestre de Zand e se aposentou morando e 
trabalhando como carpinteiro em Efrea, sua cidade natal.

● Woate - bardo de Noak muito famoso, que atuou no passado.
● Xepyana - esposa de Globru Fangyat.

Grupos

● Besouro Fino - grupo de aventureiros onde Zand iniciou sua 
carreira de missões. Formado pelo mago Pheacy, o bárbaro Oz, 
a sacerdotisa Glow, o guerreiro Aiff e Zand.

● DIABOM - lê-se Diabo M. Embarcação de aventureiros.
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Canção dos Reinos R1

Ideias para Aventuras

A Coleção da Rainha

Rainha Eve contrata o grupo para localizar e resgatar espadas de sua 
antiga coleção. Seria toda uma campanha de exploração, viagem, 
investigação, masmorras, confrontos, etc.

71




