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Uma aventura de DUNGEONS & DRAGONS para 
quatro personagens de 4º nível – criada por David 

Eckelberry. 
     

  

INTRODUÇÃO 

 

Esta aventura pode ser incorporada a qualquer 
estilo de jogo. A aventura original não traz sequer 
mapas, mas alguns serão providenciados pelo 
tradutor a responsável pela adaptação para facilitar 
o uso deste módulo. 

 
Um Último Enigma é uma aventura 
de DUNGEONS & DRAGONS 
concebida para um grupo de 
quatro personagens de 6º nível, 
mas pode funcionar bem em 
grupos um pouco maiores ou de 
um nível acima ou abaixo.  

 
  

PREPARAÇÃO 

 
Como o Mestre, você precisará de uma cópia do 
Player's Handbook, do Dungeon Master´S Guide e 
do Monster Manual para utilizar este módulo. 
 
O texto que aparece nas caixas sombreadas 
contém informação para ser passada para os 
jogadores, que você pode ler em voz alta ou 
parafrasear quando apropriado. Estatísticas de 
monstros e PdMs relevantes (que estarão em 
negrito no texto), quando não estiverem disponíveis 
no Monster Manual, serão fornecidas no final da 
aventura. 
 
 

HISTÓRIA 

 
A grande esfinge Ujaset morreu na noite passada. 
Antes disso, as pessoas da região relataram a 
aparição de uma figura leonina de asas 

translúcidas nos céus acima. De acordo com o 
folclore local, essa fera às vezes interrompia o 
progresso dos viajantes para perturbá-los com 
suas perguntas inteligentes, recompensando 
generosamente aqueles que poderiam responder 
aos seus enigmas. Talvez seja essa lenda que 
atraiu os personagens dos jogadores para a região. 

 

ENCONTROS 

 
Todos os encontros se baseiam em eventos, cada 
um construído no que ocorreu no evento anterior: 

 
 

1 – UM ENIGMA PARA VOCÊS 
 
Este encontro traz os personagens para a 
aventura. Assumindo que eles sejam sábios em 
evitar a violência, Ujaset os convida a participar 
de a uma pequena missão. Leia ou parafraseie o 
seguinte em voz alta para os personagens: 

 

A estrada segue como tem acontecido 

última hora. Um vento frio passa pelo 

seus rostos e, enquanto vocês procuram 

pela fonte, um gemido baixo ecoa na sua 

frente. Enquanto vocês olham para o 

crepúsculo à frente, uma forma pálida e 

bruxuleante surge diante de vocês. A 

princípio, vocês vêem o rosto nobre da 

cabeça de um homem barbado, contorcido de 

tristeza, mas logo o corpo de um poderoso 

leão, com 3 metros de comprimento e com a 

cauda oscilante, chama a atenção de 

vocês, assim como as grandes asas de 

águia, maiores do que qualquer ave. A 

forma translúcida brilha, coalescendo em 

um único ser. "Agora vocês enfrentarão o 

último enigma de Ujaset", diz a voz num 

lamento. 

Permita aos personagens uma chance de reagir e 
identificar a esfinge pelo que ela é. Eles podem não 
perceber imediatamente que é um fantasma, mas 
sua imagem translúcida deve ser uma grande dica. 
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Se os personagens não responderem com 
violência, Ujaset recita o enigma abaixo. Consulte 
a seção de táticas se o grupo resolver enfrentar a 
esfinge fantasma; depois de convencê-los a serem 
mais razoáveis, volte ao enigma: 

 

Metade dragáo 

Sem a força de um recém-saído do ovo 

Metade cão 

Mas menor que um anão novo 

O que é destas metades a soma estranha 

Mas desta soma não ser metade tamanha? 

A resposta é simples: kobold. 
 
Você pode permitir que os 
personagens tenham a 
oportunidade de consultar, discutir 
e até mesmo usar de magias de 
adivinhação que podem ajudar 
(augúrio e adivinhação podem dar 
uma pista ou rejeitar um palpite 
incorreto, por exemplo, enquanto 
outras magias poderiam até trazer 
a resposta).  
 
Ujaset dá aos personagens 10 
minutos para que eles respondam. 
Ujaset é paciente, até certo ponto, 
mas ele está disposto a violar 
algumas convenções típicas das 
esfinges sobre jogos de enigmas 
agora que ele está morto. Se os heróis forem 
capazes de responder ao enigma, Ujaset sorri 
alegremente para eles. Leia ou parafraseie o 
seguinte em voz alta para os personagens: 

 

"Excelente. Vocês são exatamente o tipo 

de heróis espertos que eu esperava 

encontrar hoje à noite. Como recompensa, 

vou oferecer a vocês a chance de 

encontrar o lugar onde estive na noite 

passada, onde mantive meu tesouro 

pessoal. Claro, vocês terão que eliminar 

os kobolds nojentos que me expulsaram da 

minha casa.” 

Caso eles falhem em acertar a resposta do enigma, 
Ujaset fica furioso. Leia ou parafraseie o seguinte 
em voz alta para os personagens: 

“Tolos! Não tenho pena de mentes fracas! 

Agora ouçam atentamente, mortais, se 

vocês valorizam suas vidas. Para pagar 

estea inpúria que vocês me fizeram, vou 

exigir um serviço! Vocês devem ir ao meu 

lar não muito longe daqui, e lá vocês 

encontrarão e destruirão os kobolds 

imundos que o infestam. Façam isso, senão 

vou torcer suas mentes com horror e 

atormentar suas almas pelo resto de seus 

dias!" 

 
Independentemente do sucesso dos heróis, Ujaset 

quer que seu assassinato seja 
vingado, e ele vê o grupo 
como um meio de conseguir 
isso. 
 
Depois que o enigma acaba e 
Ujaset dá a eles sua missão, 
ele realmente não tem muito 
mais a dizer. Leia ou 
parafraseie as seguintes 
respostas se eles 
perguntarem à esfinge: 
 

 “Sim, estou morto. Bem, 
quase morto. Eu sou um 
fantasma - eu acho. Não, eu 

não quero falar sobre como é. 
Vocês querem falar sobre suas vidas curtas? Eu 
acho que não. 
 

 “Ok, eu admito que é muito humilhante ter sido 
morto por kobolds, mas havia muitos deles, 
liderados por um feiticeiro. E eles me emboscaram 
enquanto eu estava descansando. Ok, ainda é 
humilhante, eu sei. Não vamos falar sobre isso." 
 

 “Meu covil? Não é longe daqui.” Ujaset dá 
instruções. 
 

 "Não, eu não posso ir com vocês. Vocês sabem 
o quanto é perturbador permanecer entre os 
mortais, sempre respondendo suas perguntas 
estúpidas?" 



 
Um Último Enigma 

 
 

É proibida a venda deste livro.    5 
 

 
 

Ujaset não acompanhará os personagens. Ele 
indicará a direção de seu antigo lar, localizado a 
poucas milhas dali. 
 
Táticas: Atacar Ujaset é insensato, mas alguns 
personagens bem intencionados podem atacar a 
criatura morta-viva. Nesse caso, a esfinge 
fantasma se manifesta a cada poucas rodadas, 
entrando e saindo do plano material, para 
amedrontar os personagens com seu rugido ou 
possuir um personagem. Ujaset brinca com os 
personagens até que eles cedam. Sob nenhuma 
circunstância Ujaset deve ficar preso em uma luta 
prolongada com os heróis. Caso algum 
personagem envelheça sob o aspecto horripilante 
de Ujaset, a esfinge fantasma utilizará de sua 
magia Restauração Maior para trazê-la de volta a 
sua idade natural. 

 

2 – APENAS UMA LUTA 
 
No caminho para o lar de Ujaset, os personagens 
se deparam com um par de 
Wyverns famintas em 
pleno voo. Elas descem 
dos céus e atacam os 
personagens buscando 
capturar uma refeição – 
talvez um personagem 
ou animal de caia ferido.  
 
Se esse encontro for fácil 
ou difícil demais para 
seu grupo, diminua para 
um ou aumente para três 
o número de wyverns. 

 

3 – UM LAR VAZIO 
 
O lar da esfinge nada mais é que uma caverna 
lateral em uma pequena colina gramada. Após a 
abertura de 3 metros de largura, ele se estende em 
uma área de 6 metros de largura e 15 metros de 
comprimento com um teto de 10 metros. As 
paredes são de pedra lisa, obra de algum artesão 
habilidoso que trabalhou para Ujaset há muito 
tempo.  
 
Um único jovem kobold, de nome Jaalask, foi 
deixado para trás por seus companheiros quando o 
resto deles abandonou a caverna depois de 

saquear. O kobold faz o seu melhor para se 
esconder nesta caverna escura que ele já conhece 
quando os personagens entram, fazendo com que 
a dificuldade para o encontrar com um teste de 
Percepção Passiva tenha CD 18. Ele não sabe 
quando ou se seus companheiros estão retornando 
para ele, mas ele espera que seja em breve. Ele 
está com muito medo de arriscar a jornada de volta 
ao acampamento dos kobolds na floresta.  
 
Jaalask não pretende lutar e preferirá, se esconder, 
fugir ou qualquer outra opção que lhe reste. Os 
aventureiros poderão facilmente derrotar esse 
kobold solitário, mas se o fizerem perderão a 
oportunidade de conseguir valiosas informações 
para continuarem a aventura (apesar de poderem 
conseguir algo com magias após ele estar morto). 
 
Claro, o próximo problema em conversar com o 
kobold é que ele fala apenas uma única língua - um 
dialeto degenerado do Draconic. Uma vez que essa 
barreira seja superada, o kobold pode concordar 
em compartilhar o que sabe em troca de sua vida. 
 
Consulte as regras para Atitudes de Personagens 
do Mestre na página 244 do DMG. Os heróis 
podem usar os testes de Carisma (Intimidar ou 
Persuasão) usando os CDs da tabela da página 
245 do DMG. Subornos de 20 gp ou mais podem 
conceder vantagem nos testes, a critério do mestre. 
 
O kobold revela informações desde que haja 
sucesso nos testes de Carisma e, como sua reação 
inicial é indiferente (porém amedrontado), pode até 
prometer guiar os PdJs até o acampamento kobold 
se o resultado dos testes for superior a 20 (e o 
mestre é incentivado a pedir mais de um teste. 
Talvez solicitar que os jogadores tenham sucesso 
em 6 testes antes de 3 falhas para que ele seja 
amigável e acompanhe o grupo, por exemplo). 
 
Seguem alguns exemplos de possíveis falas de 
Jaalask, dependendo do sucesso do grupo nos 
testes de carisma: 
 
 

 “Eu sou Jaalask. Quem são vocês?" 
 

 “Pelo grande deus Kurtulmak, eu juro, mas eu 
juro de verdade que não vou machucr vocês. Vocês 
farão um juramento semelhante em nome de seu 
deus? Por favor?" 
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 “A tribo Lançanegra é a tribo kobold mais forte de 
todo o mundo! Nós somos fortes! Os orcs por aqui 
nos temem! E também somos duros de matar... e 
nós temos Oppol. O Oppol tem os melhores 
feitiços de todos! Ele explode as outras tribos em 
pedaços, e nós nem temos que lutar contra elas - 
não que nós não pudéssemos. 
 

 “O bando de guerra Lançanegra acampou a 
alguns quilômetros de distância. Claro que sei o 
caminho até lá!" 
O único pertence de Jaalask é sua pequena lança 
e não há mais nada de valor na caverna, exceto por 
uma passagem secreta onde Ujaset guardava seu 
maior tesouro e os kobolds não encontraram: Uma 
Cota de Malha Élfica! A passagem secreta, no 
entanto, é bem difícil de ser encontrada sem que 
Ujaset tenha dito algo aos personagens (CD 30 no 
teste de Sabedoria (Percepção)). 
 

4 – O ACAMPAMENTO LANÇANEGRA! 
 
O acampamento de guerra kobold fica a algumas 
milhas de distância, relativamente longe de 
qualquer estrada ou vila. Os kobolds se abrigam 
ao ar livre no meio da floresta, tendo uma fogueira 
no meio. Os kobolds não precisam do fogo para a 
luz, mas fazem uso dele para cozinhar e para 
celebrações de suas vitórias como a última. 
 
Quando os PJs chegam ao acampamento dos 
kobolds, eles encontram cerca de quinze membros 
do bando de guerra dançando e desfilando em 
comemoração. Apenas alguns membros da tribo 
estão ativamente em guarda, 
por isso é possível que os PdJs 
consigam surpreender os 
kobolds. Considere que ao 
menos metade do bando tem 
desvantagem em seus valores 
de Percepção Passiva (-5). 
 
Criaturas: Um total de quinze 
kobolds e duas terríveis 
doninhas gigantes 
representam a força do 
principal do bando de guerra. 
Além disso, há um kobold 
veterano e o líder do bando 
de guerra.  
 
A notícia ruim é que Oppol não está com o bando. 
Ele levou quase todo o saque que encontrou no 

covil da esfinge, aproveitou sua feitiçaria para se 
disfarçar, se aventurar em uma cidade próxima e 
vender o que não conseguiria usar. Você pode usar 
qualquer vila ou cidade do mundo da sua 
campanha ou optar pelo exemplo fornecido abaixo.  
 
É provável que os PJs acreditem que eles tenham 
cumprido sua missão e, como resultado, retornem 
ao local onde encontraram a esfinge fantasma. 
Ujaset então dirá a eles que eles falharam pois ele 
sabe que um feiticeiro o matou e sabe que ele ainda 
está vivo!  
 
O líder do bando de guerra e o sargento sabem 
aonde foi Oppol e podem até descrever o disfarce 
de gnomo de Oppol. Se for dada a chance de se 
renderem quando ficar claro que eles perderam, 
qualquer um revelará as informações em troca de 
sua vida. Para os heróis mais sanguinários, falar 
com os mortos é uma opção. Caso contrário, você 
pode ter que permitir que os personagens 
investiguem a cidade e encontrem alguma 
evidência de algo incomum que os leve ao Oppol. 
 
Tesouro: O bando de guerra ainda tem um valor 
de 935 peças de ouro divididas entre moedas de 
diversos metais e gemas preciosas. 

5 – UMA PARADA NA CIDADE 
 
O foco deste encontro é permitir que os 
personagens descubram onde a Oppol se 
escondeu na cidade. Nenhum oficial da cidade, 
guardas ou condestável sabe da presença do 
feiticeiro. A passagem de um único comerciante 

gnomo causou pouca impressão 
entre as forças de vigia da cidade.  
 
Os mercadores da cidade são 
mais úteis. Caramip, uma 
comerciante de artigos exóticos, 
lembra-se de um gnomo que 
corresponde à descrição dos 
heróis. Ela não gostou do gnomo: 
Ele foi frio até mesmo para ela, 
uma colega gnomo! Outros 
comerciantes, incluindo o 
cambista Saul, relatam 
experiências semelhantes com 
Oppol. Potter Holm, um dos 
ferreiros da cidade, tem mais a 
oferecer. Os PJs aprendem com 

ele que o gnomo encomendou uma série de armas 
e armaduras de boa qualidade - principalmente 
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lanças, azagaias e espadas. As armas devem ser 
entregues em uma casa na periferia da cidade. 
 
O pequeno Vilarejo de Miel 
 
Esta comunidade é onde os PJs encontrarão Miel, 
caso o Mestre queira utilizá-la ao invés de uma 
cidade própria. Ela pode ser utilizada desta forma 
ou levemente adapatda. Sua população é de 
apenas 1425 membros, sendo cerca de 1065 
humanos, 130 halflings, 70 elfos, 100 anões, 25 
gnomos, 10 meio elfos, 10 meio orcs e 15 membros 
de outras raças. Seu burgomestre é Natal Miel 
(humano, nobre). A condestável é Juliet Ghehan 
(humana, cavaleiro). Ujar Tilok é o curandeiro 
(humano, priest), um sacerdote do deus do sol 
(Pelor, Lathander). Potter Holm é o ferreiro (meio 
elfo, guarda). Saul Regarson é um mercador 
responsável pelo câmbio, serja por trocas de 
pedras preciosas, barras de metais valiosos, 
moedas de diverso valor ou cartas comerciais, por 
uma pequena taxa (humano, commoner). Caramip 
Loopmottin é uma gnomo alquimista (gnomo, 
mage). A presença de Oppol na vila criou uma 
pequena inflação nos valores pois ele fez algumas 
grandes compras e vendas, e isso pode ser 
percebido por personagens mais atentos. Se o 
mestre desejar, pode fazer com que os preços de 
alguns serviçoes e equipamentos procurados pelos 
personagens estejam de 10% a 50% mais caros 
para demonstrar essa entrada de ouro na vila. 
  

6 – A CASA DO FEITICEIRO 
 
Os Kobolds são criadores de armadilhas 
inteligentes e Oppol não é diferente. No entanto, 
ele tem a vantagem de complementar sua 
habilidade em fazer armadilhas com o poder da 
feitiçaria. 
 
A residência do kobold aqui é 
simples e não é diferente de 
qualquer uma das 
proximidades. É uma 
construção de madeira de dois 
andares e um porão nos 
fundos. A porta da frente está 
trancada e é de madeira 
reforçada. Nela há uma 
armadilha. 
 
Armadilha: Qualquer um que 
tente abrir a porta ativa a 

armadilha. Um cubo de gelo de 4,5 metros de lado 
a partir da porta atinge a todos na área. Cada 
criatura precisa fazer um teste de resistência 
(salvaguarda) de Destreza CD 15 ou sofre 24 (7d6) 
de dano de frio, sofrendo apenas metade se tiver 
sucesso no teste. Um teste de Sabedoria 
(Percepção) CD 15 detecta traços de humidade no 
chão de madeira além de um pouco de grama 
queimada pela friagem em frente à casa e 
pequenas runas mágicas marcando a área da 
magia. Um teste de Inteligência (Arcana) permite 
desfazer as runas sem ativar a armadilha, mas 
falha neste teste também a ativa. Um dissipar 
magia (CD 15) destrói a armadilha. 
 

7 – O LAR DO FEITICEIRO 
 

A escadaria leva até o andar de cima, composto por 
um corredor e dois cômodos de tamanho quase 
idênticos, com cerca de 6x10 metros de área. As 
portas que separam os cômodos do corredor são 
de tamanho similar, uma de frente para a outra. 
Leia ou parafraseie o seguinte em voz alta para os 
personagens quando eles entrarem em um dos 
quartos: 

 

Um quarto de 6 por 10 metros abre-se 

diante de vocês. Uma pequena cama está 

junto a uma das paredes com um cobertor 

colorido por cima dela. Um vaso se 

encontra do lado da cama e o piso de 

madeira é coberto por tapetes feitos com 

pelo de ursos e lobos. 

O que acontece a seguir depende do como os PJs 
foram silenciosos. Tendo algum tempo para se 

preparar, Oppol lançará magias de 
proteção e invisibilidade, além de se 
esconder. Oppal não tem interesse de 
lutar até a morte e se sentir que um 
combate está contra as suas chances, 
ele saltará pela janela e fugirá em meio 
as ruas da vila usando de ilusões e 
magias para não ser pego. 
 
Tesouro: em um baú embaixo da 
cama Oppol guarda cerca de 2.400 
peças de ouro em moedas e gemas, 

montante ganho com a venda de itens 
descobertos no lar de Ujaset. Esse ouro 

está guardado para o pagamento das armas 
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e armaduras encomendadas a Potter. Uma runa 
mágica protege o baú e tentar abri-lo sem os 
devidos cuidados gera os mesmos efeitos (com os 
mesmos testes e dificuldades) encontrados na 
porta de entrada da casa. Se o grupo demorar 
muito para subir as escadas, é possível que Oppol 
se arrisque a pegar o tesouro e fugir pela janela, 
evitando completamente o combate. 
 

CONTINUANDO A AVENTURA 

 
Caso Oppol escape, ele buscará se tornar o líder 
de outro bando kobold e, quem sabe, buscar 
vingança contra esses malditos aventureiros 
intrometidos! 
 
 

CONSIDERAÇÕES E AJUSTES 

 
Esta aventura de David Eckelberry é mais um 
esqueleto de uma aventura do que algo mais 
consistente. A maioria das criaturas possuem 
poucas motivações e as descrições delas, bem 
como de lugares e encontros é bastante 
minimalista. Isso dá espaço para o mestre trabalhar 
bastante, incluindo coisas de suas campanhas 
pessoais, mas também pode ser bastante 
frustrante para mestres que desejem algo mais 
pronto e completo. Além disso, ela não segue 
alguns padrões da atual edição e, no contexto geral 
dos encontros, o grupo tende a estar com quase 
todos os seus recursos ao iniciar os combates 
importantes da história.  
 
O autor sugere uma lista de possíveis criaturas 
para encontros aleatórios (um basílisco, um behir, 
um par de trolls ou uma pequena gangue de orgos) 
para adicionar “alguma ação” a aventura. Ele 
também sugere encontros que não sejam de 
combate para interação social (sem relação com a 
história) como viajantes, outros aventureiros ou 
uma medusa disfarçada. Sem motivações, esses 
encontros tendem a ser ainda mais vagos dos que 
os já citados aqui (e por isso deixei esse pequeno 
“quadro” com essas “sugestões” de fora da 
tradução, pois elas não acrescentam em nada, mas 
cito aqui para conhecimento do DM). 
 
Usando essas “sugestões, eu sugiro outra coisa. 
Para que os encontros se encaixem devidamente 
na aventura e a tornem mais divertida, eu proponho 

que pensemos nos encontros apresentados e nas 
sugestões: 
 

 O primeiro encontro é com os wyverns. Esse 
encontro é péssimo! Não acrescenta nada na 
história. Minha sugestão é que o grupo só encontre 
os wyverns depois do encontro com Jaalask, na 
caverna. Jaalask, se interrogado, dirá que na noite 
anterior ao ataque, Oppol avistou um par de 
dragões sobrevoando o acampamento e vindo na 
direção da caverna, o que ele considerou um sinal 
de Kurtulmak a respeito do ataque, planejado há 
tempos pelos kobolds. Assim, o grupo teria o 
encontro mais próximo do ataque ao acampamento, 
fazendo com que gaste alguns recursos, além de 
ter alguma ligação com a história. O fato do grupo 
imaginar que pode enfrentar dragões também pode 
gerar certo divertimento ao perceber que, na 
verdade, eram wyverns. 
 

 O segundo encontro é o de Jaalask. O que 
Jaalask faz ali? Por que foi largado? Por que ele 
topa ajudar o grupo? Quem é Jaalask? Minha 
sugestão é que Jaalask foi deixado para fazer uma 
varredura completa do local. Oppol desconfia que 
pode haver cômodos secretos, por exemplo. Mas e 
se houvesse? Jaalask teria que carregar tudo 
sozinho? Ou teria que defender o tesouro sozinho 
até o acampamento? Jaalask então fica para trás 
juntamente com duas doninhas gigantes. Isso 
não fará o encontro mais difícil para o grupo, mas 
elas terão pequenas bolsas de couro amarradas 
como um cinto, além de uma sela, que Jaalask 
cavalgaria trazendo de volta qualquer coisa 
encontrada. Infelizmente para Oppol Jaalask não 
encontrou a passagem secreta até o grupo chegar. 

 

 Entre as sugestões do autor para “encontros 
aleatórios” usaremos dois: basilisco e troll. Ujaset 
criou 3 basiliscos (basilisk) como guardiões e eles 
estão atrás da passagem secreta. Ujaset 
alimentava seus basiliscos com pequenos animais, 
e há ratos e pequenos roedores petrificados na 
área secreta de seu lar. Além disso, há trolls na 
área. Sabendo que as doninhas são mais rápidas, 
Oppol as deixou com Jaalask para que ele tivesse 
a chance de fugir, caso se deparasse com essas 
criaturas. Um par deles encontrará o grupo no 
caminho para o acampamento. Jaalask contará ao 
grupo que os Lançanegras chamam essa área 
próxima da caverna de Ujaset de terra dos trolls, se 
o grupo tiver conseguido sua confiança. Caso seja 
um simples prisioneiro, ele nada dirá e estará 
esperando um encontro com trolls para tentar fugir, 
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inclusive dizendo um “até que enfim” ou um “não 
era sem tempo” em dracônico rústico quando o par 
de trolls surgir.  

 

 O encontro com os kobolds pode ser utilizado 
como está. Não é necessário um grande ajuste.  

 

 O encontro na “casa do feiticeiro”, no entanto, 
precisa de mais mudanças! Eu sugiro uma 
armadilha que será detalhada abaixo nas escadas 
da casa, além da presença de capangas kobolds 
com Oppol. Os outros kobolds foram trazidos por 
Oppol durante a noite, de forma furtiva, 
aproveitando da escuridão e da casa ficar fora da 
região central da vila para que eles não tivessem 
sido vistos. Se o grupo investigar na região, 
conversando com moradores, eles podem 
descobrir que criaturas pequenas foram vistas nas 
ruas, mas os moradores acreditavam se tratar de 
alguma brincadeira halfling de mal gosto. Assim, 
deixe que uns 10 kobolds estejam habitando o 
andar de baixo, enquanto no quarto em frente ao 
do feiticeiro no andar de cima um casal de kobolds 
veteranos protege Oppol, servindo de guarda 
costas.  

 
Essas pequenas mudanças, além de algum 
trabalho para preencher lacunas aqui e ali pelo 
mestre e na criação de mapas. Eu deixo na próxima 
página sugestões de mapas retirados do DMG e 
adaptados para a aventura. 
 
Armadilha (escadas): Uma runa na parede do 
andar de cima esconde um efeito mágico, 
enquanto os degraus da escada ativam os 
efeitos sem que a armadilha esteja 
desligada, o que pode ser feito do quarto 
do feiticeiro travando uma pequena 
alavanca. Após ativada, na iniciativa 20, 
dois conjuntos de lâminas, uma de cada 
lado da parede, atacam todos que 
estiverem em qualquer degrau da escada 
com +5 de bônus, causando 11 (2d10) de 
dano. A cada nova rodada, o dano das lâminas 
aumenta em 5 (1d10) e o bônus de ataque em +1, 
até o máximo de +8, para 27 (5d10) de dano. Na 
iniciativa 10, de buracos no teto saem flechas 
atacando com +5 para causar 4 (1d8) de dano 
perfurante mais 9 (2d8) de dano de veneno em um 
personagem que não tenha sucesso num teste de 
resistência (salvaguarda) de Constituição CD 15. 
Ambos os ataques também ocorrem no começo do 
turno de qualquer personagem que comece na área 

das escadas, bem como a qualquer momento que 
um personagem atravesse a área das escadas. 
Além disso, um vento gelado desce as escadas 
simulando a magia lufada de vento (gust of wind) e 
causando 18 (4d8) de dano de frio. Sucesso num 
teste de Constituição CD 15 divide o dano de frio 
pela metade.  A CD no teste de resistência 
(salvaguarda) de Força para resistir ao efeito da 
magia lufada de vento também é 15 e deve ser feito 
no começo do turno do personagem que estiver na 
área das escadas e no momento em que o 
personagem tenta subir ou descer as escadas, com 
a falha jogando o personagem contra a porta de 
entrada da casa ou para fora da casa se as portas 
estiverem abertas (e ativando a armadilha da 
entrada da casa se ela não foi desativada ao passar 
pela área da porta).  
 
Para desativar a armadilha de forma efetiva, 
apenas travando o mecanismo no quarto do 
feiticeiro. Porém, é possível quebrar o par de 
lâminas atacando-as. Atacar as lâminas quando 
saem da parede exigem do personagem ficar em 
frente a elas, na escada, sofrendo os efeitos disso, 
conseguindo não ser jogado escada abaixo pelo 
vento e dando vantagem aos ataques das lâminas. 
Cada lâmina tem AC 15  e 15 pontos de vida. 
Destruir uma das lâminas diminui o dano dos 
ataques pela metade. Um teste de destreza usando 
ferramentas de ladrão com dificuldade 15, nas 
mesmas condições de atacar uma lâmina, desativa 
uma delas, com as mesmas consequências de 
quebrar uma delas. Para desativar as flechas são 
necessários dois testes de ferramentas de ladrão, 

um para cada quadrado de 1,5 metro de 
lado de área da escada. A CD também é 
15. A runa com o ataque de vento gélido 
(lufada de vento mais dano de frio) pode 
ser desativada por alguém no andar de 
cima que tenha sucesso em um teste de 
Inteligência (Arcana) CD 15. Apenas uma 
criatura pode tentar desativar por rodada, 
e tentar desativar a runa gasta uma ação. 
3 lançamentos da magia dissipar magia 
(dispel magic) com sucessos em testes de 

dificuldade 13 também anulam esse efeito. 
Perceber a armadilha na escada antes que ela ative 
exige um teste de Sabedoria (Percepção) CD 18. 
Entender o mecanismo das lâminas ou das flechas 
para tentar desativá-las (atacando ou usando 
ferramentas de ladrão) exigem um teste de 
Inteligência (Investigação) CD 15. Encontrar a 
Runa Mágica pode ser feita por alguém a 
procurando com um teste de Sabedoria 
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(Percepção) CD 20 ou um teste de Inteligência 
(Arcana) CD 15. Perceber que a alavanca no quarto 
do feiticeiro ativa ou trava a armadilha exige um 
teste de Inteligência (Investigação) CD 18. 
 
Outro ponto importante pra se avaliar é que tudo 
acontece rápido demais. Os kobolds matam Ujaset, 
na noite seguinte Ujaset encontra os personagens, 
eles já chegam na caverna e encontram o kobold 
abandonado, já viajam até o acampamento e o 
feiticeiro já foi até uma cidade, alugou uma casa, se 
disfarçou, vendeu os itens, fez contato com todos 
os mercadores, encomendou as armas. É muita 
coisa. Talvez dar o intervalo de alguns dias do 
assassinato, esperar a “primeira lua cheia” quando 
o fantasma retorna, seja o melhor. Além disso, 
talvez o acampamento esteja a um ou dois dias de 
viagem, dando mais um tempo para os eventos. O 
grupo encontra o kobold abandonado já cansado 
de procurar qualquer coisa e decidido a voltar para 
o acampamento. É uma mudança pequena mas 
que dá mais credibilidade ao andamento da história. 
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Oppol 
Humanoide (kobold) pequeno, leal e mau 
 
Classe de armadura 15 (natural) 
Pontos de Vida 65 (10d6+20+10) 
Deslocamento 9 m 
 
FOR  DES  CON  INT  SAB  CAR 
7 (-1)  15 (+2)  14 (+2)  13 (+1)  10 (0)  16 (+3) 
 
Testes de Resistência Des+5, Cha +6 
Sentidos Visão no Escuro 19 m, Percepção passiva 
10 
Resistências Frio 
Idiomas Comum, Dracônico 
Desafio 8 (2.900 XP) 
 

Sensibilidade à Luz do Sol. Enquanto estiver sob a 

luz do sol, Oppol tem desvantagem nos testes de 
Sabedoria (Percepção) que dependem da visão. 
 
Resiliência Dracônica. Oppol tem resistência a dano 
do tipo frio, sua AC quando não usa armadura é de 13 
+ bônus de destreza e ele recebe 1 ponto de vida extra 
para cada dado de vida que ele possui. Essas 
habilidades já constam em seus valores acima. 
 

Tática de Bando. Oppol tem vantagem nas jogadas 

de ataque contra uma criatura se pelo menos um de 
seus aliados estiver a 1,5 m daquela criatura e não 
estiver incapacitada. 
 
Resistência Lendária. Se Oppol falhar em um teste 
de resistência, ele pode escolher passar. 
 
Metamagia. Oppol pode usar cada um desses efeitos 
uma vez por dia em uma de suas magias, podendo 
usar apenas um dos efeitos em cada: Magia 
Acelerada e Magia Aumentada.   

 
Magias. Oppol lança magias de 5º nível. Seu atributo 

para lançar magias é Carisma (teste de resistência CD 
11,+4 para acertar ataques mágicos). Oppol conhece 
as seguintes magias de feiticeiro: 
Truques (sem limite): orbe ácido, ilusão menor, raio de 
gelo, mãos mágicas, prestidigitação 
1º nível (4 espaços): detectar magia, queda suave, 
escudo arcano, mísseis mágicos 
2º nível (3 espaços): invisibilidade, imobilizar pessoas 
3º nível (3 espaços): relâmpago, velocidade 
4º nível (3 espaço): Invisibilidade maior, Confusão 
5º nível (2 espaço): Cone de frio 
 
 
 
 

Ações 

 
Besta de mão. Ataque com arma à distância: +5 para 
acertar, alcance 9 m, um alvo. Acerto: 5 (1d6+2) de 
dano perfurante. 
 

Lança. Ataque com arma corpo a corpo: +5 para 

acertar, um alvo. Acerto: 5 (1d6+2) de dano perfurante. 
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Kobold Veterano 
Humanoide (kobold) pequeno, leal e mau 
 
Classe de armadura 17 (meia armadura) 
Pontos de Vida 62 (9d6+30) 
Deslocamento 9 m 
 
FOR  DES  CON  INT  SAB  CAR 
10 (+0)  15 (+2)  16 (+3)  11 (+0)  10 (0)  10 (+0) 
 
Perícias Atletismo +2, Percepção +2 
Sentidos Visão no Escuro 19 m, Percepção passiva 
12 
Idiomas Comum, Dracônico 
Desafio 3 (700 XP) 
 

Sensibilidade à Luz do Sol. Enquanto estiver sob a 

luz do sol, Oppol tem desvantagem nos testes de 
Sabedoria (Percepção) que dependem da visão. 
 

Tática de Bando. Oppol tem vantagem nas jogadas 

de ataque contra uma criatura se pelo menos um de 
seus aliados estiver a 1,5 m daquela criatura e não 
estiver incapacitada. 
 
 

Ações 

 
Ataques Múltiplos. O kobold veterano faz três 
ataques com a besta de mão ou com a lança. 
 
Besta de mão. Ataque com arma à distância: +4 para 
acertar, alcance 9 m, um alvo. Acerto: 6 (1d6+3) de 
dano perfurante. 
 

Lança. Ataque com arma corpo a corpo: +4 para 

acertar, um alvo. Acerto: 7 (1d8+3) de dano perfurante. 
 

Reações 

 
Aparar. O kobold veterano adiciona 2 à CA contra um 
ataque corpo a corpo que poderia atingi-lo. Para que 
isso aconteça, o líder do bando de guerra deve ver o 
atacante e estar empunhando uma arma corpo a 
corpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líder do Bando de Guerra 
Humanoide (kobold) pequeno, leal e mau 
 
Classe de armadura 18 (placas) 
Pontos de Vida 65 (10d6+30) 
Deslocamento 9 m 
 
FOR  DES  CON  INT  SAB  CAR 
15 (+2)  16 (+3)  16 (+3)  10 (+0)  10 (0)  13 (+1) 
 
Testes de Resistência For + 5, Des+6, Con +6 
Sentidos Visão no Escuro 19 m, Percepção passiva 
10 
Idiomas Comum, Dracônico 
Desafio 5 (1.800 XP) 
 

Sensibilidade à Luz do Sol. Enquanto estiver sob a 

luz do sol, Oppol tem desvantagem nos testes de 
Sabedoria (Percepção) que dependem da visão. 
 

Tática de Bando. Oppol tem vantagem nas jogadas 

de ataque contra uma criatura se pelo menos um de 
seus aliados estiver a 1,5 m daquela criatura e não 
estiver incapacitada. 
 
 

Ações 

 
Ataques Múltiplos. O líder de bando de guerra faz 
três ataques com a besta de mão ou com a lança. 
 
Besta de mão. Ataque com arma à distância: +6 para 
acertar, alcance 9 m, um alvo. Acerto: 6 (1d6+3) de 
dano perfurante. 
 

Lança. Ataque com arma corpo a corpo: +6 para 

acertar, um alvo. Acerto: 7 (1d8+3) de dano perfurante. 
 

Reações 

 
Aparar. O líder do bando de guerra adiciona 3 à CA 
contra um ataque corpo a corpo que poderia atingi-lo. 
Para que isso aconteça, o líder do bando de guerra 
deve ver o atacante e estar empunhando uma arma 
corpo a corpo. 
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Ujaset 
Morto Vivo grande, leal e neutro 
 
Classe de armadura 18 (natural) 
Pontos de Vida 199 (19d10+95) 
Deslocamento 12 m, voo 15 m (planar) 
 
FOR  DES  CON  INT  SAB  CAR 
22 (+6)  13 (+1)  20 (+5)  16 (+3)  18 (+4)  23 (+6) 
 
Testes de Resistência Des+7, Con +11, Int +9, Sab 
+10 
Perícias Arcanismo +9, Percepção +10, Religião +15 
Resistências a Dano ácido, elétrico, fogo, trovejante. 
Imunidades a Dano psíquico, frio, necrótico, veneno; 
contundente, cortante e perfurante de ataques não 
mágicos. 
Imunidades a Condição agarrado, enfeitiçado, 
amedrontado, caído, contido, envenenado, exaustão, 
paralisado e petrificado 
Sentidos Visão Verdadeira 36 m, Percepção passiva 
20 
Idiomas Comum, Esfinge 
Desafio 18 (20.000 XP) 
 

Inescrutável. Ujaset é imune a qualquer efeito 
capaz de sentir as emoções ou ler os pensamentos 
dele, bem como qualquer magia de adivinhação 
que ele renegue. Testes de Sabedoria (Intuição) 
feitos para averiguar as intenções ou a sinceridade 
do Ujaset tem desvantagem. 
 
Armas Mágicas. Os ataques com arma do Ujaset são 
mágicos. 
 
Movimento Incorpóreo. Ujaset pode se mover 
através de outras criaturas e objetos como se fossem 
terreno difícil. Ele sofre 5 (1d10) pontos de dano de 
força se terminar seu turno dentro de um objeto. 
 

Magias. O Ujaset é um conjurador de 12º nível. Sua 

habilidade de Conjuração é a Sabedoria (CD 18 para 
evitar magia, +10 para acertar com ataques mágicos). 
Ele não necessita de componentes materiais para 
conjurar suas magias. Ujaset tem as seguintes magias 
de clérigo preparadas: 
 
Truques (à vontade): chama sagrada, poupar os 
moribundos, taumaturgia 
1º círculo (4 espaços): comando, detectar magia, 
detectar o mal e o bem 
2º círculo (3 espaços): restauração menor, zona da 
verdade 
3º círculo (3 espaços): dissipar magia, Idiomas 
4º círculo (3 espaços): banimento, movimentação livre 

5º círculo (2 espaços): coluna de chamas, restauração 
maior 
6º círculo (1 espaço): banquete de heróis 
 
 

Ações 

 
Ataques Múltiplos. Ujaset faz dois ataques com 
garras. 
 
Garra. Arma de Ataque Corpo a Corpo: +12 para 
acertar, alcance 1,5 m, um alvo. Dano: 17 (2d10+6) 
pontos de dano cortante mais 18 (4d8) de dano 
necrótico. 
 
Rugido (3/Dia). Ujaset emite um rugido mágico. Cada 
vez que ruge antes de terminar um descanso longo, o 
rugido é mais alto e o efeito é diferente, como 
detalhado a seguir. Cada criatura no alcance de 150 
metros do Ujaset, e capaz de ouvir o rugido, deve 
fazer uma salvaguarda. 
 
Primeiro Rugido. Cada criatura que falhe em uma 
salvaguarda de Sabedoria CD 18 fica amedrontada 
durante 1 minuto. Uma criatura amedrontada pode 
repetir a salvaguarda no final de cada uma das vezes 
dela, encerrando o efeito sobre si em um sucesso. 
 
Segundo Rugido. Cada criatura que falhe em uma 
salvaguarda de Sabedoria CD 18 fica surda e 
amedrontada durante 1 minuto. Uma criatura 
amedrontada fica paralisada e pode repetir a 
salvaguarda no final de cada uma das vezes dela, 
encerrando o efeito sobre si em um sucesso. 
 
Terceiro Rugido. Cada criatura faz uma salvaguarda 
de Constituição CD 18. Em uma falha, a criatura sofre 
44 (8d10) pontos de dano trovejante e fica caída. Em 
um sucesso, a criatura sofre metade do dano e não 
fica caída. 
 
Forma Etérea Ujaset entra no Plano Etéreo a partir 
do Plano Material, ou vice versa. Ele é visível no Plano 
Material enquanto estiver na Fronteira Etérea e vice 
versa, mas não pode afetar ou ser afetado por 
qualquer coisa no outro plano. 
 
Aspecto Horripilante. Cada criatura que não é um 
mortovivo a até 18 metros de Ujaset e que possa vê-
lo, deve ser bem-sucedida em uma salvaguarda de 
Sabedoria CD 20 ou ficará amedrontada durante 1 
minuto. Se o alvo falhar por 5 ou mais, ele também 
envelhece 1d4 x 10 anos. Uma criatura amedrontada 
pode repetir a salvaguarda no final de cada vez dela, 
encerrando a condição sobre si em um sucesso. Se o 
alvo for bem-sucedido na salvaguarda ou se o efeito 
se encerrar para ele, este fica imune ao Aspecto 
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Horripilante de Ujaset pelas próximas 24 horas. O 
efeito de envelhecimento pode ser revertido com uma 
magia de restauração maior, mas apenas em um 
prazo de 24 horas após o ocorrido. 
 
Possessão (Recarga 6). Uma criatura humanoide à 
vista de Ujaset a até 1,5 metro dele, deve ser bem-
sucedida em uma salvaguarda de Carisma CD 20 ou 
será possuída por ele; Ujaset, então, desaparece, e o 
alvo fica incapacitado e perde o controle do seu corpo. 
Ujaset, agora, controla o corpo, mas não priva o alvo 
de sua consciência. Ujaset não pode ser afetado por 
qualquer ataque, magia ou outros efeitos, exceto os 
que expulsam mortos-vivos, e ele mantém seu 
alinhamento, Inteligência, Sabedoria, Carisma e 
imunidade contra ser enfeitiçado e amedrontado. 
Exceto isso, ele usa as outras estatísticas do alvo 
possuído, mas não ganha acesso aos conhecimentos 
do alvo, níveis de classe ou proficiências.  
 
A possessão dura até o corpo cair a 0 pontos de vida, 
Ujaset encerrá-la com uma ação bônus, ou Ujaset ser 
expulso ou forçado a sair como no efeito da magia 
dissipar o bem e o mal. Quando a possessão se 
encerrar, Ujaset reaparece em um espaço 
desocupado a até 1,5 metro do corpo possuído. O 
alvo fica imune contra a Possessão deste Ujaset 
durante 24 horas após ser bem-sucedido em uma 
salvaguarda ou após a possessão se encerrar. 
 

Ações Lendárias 

 
Ujaset pode executar 3 ações lendárias entre as 
opções a seguir. Apenas uma opção de ação lendária 
pode ser usada por vez e somente no final da vez de 
outra criatura. Ujaset recupera as ações lendárias 
utilizadas no início de sua vez. 
 
Ataque de Garra. Ujaset faz um ataque com garra. 
 
Teletransporte (Custa 2 Ações). Ujaset 
magicamente se teletransporta, junto com todo o 
equipamento que estiver usando e carregando, a até 
36 metros para um local desocupado que ela possa 
ver. 
 

Conjurar uma Magia (Custa 3 Ações). Ujaset 
conjura um feitiço de sua lista de magias 
preparadas, usando um espaço de magia, como 
normalmente. 
 
Possessão (Custa 3 ações). Ujaset usa sua 

habilidade possessão. 
 

 
 


