
Servos dos deuses são seres em contato cons-
tante com as energias divinas de seus patronos. Ca-
nais diretos entre os vinte deuses e Arton, eles de-
dicam as suas vidas às causas e caprichos de seus 
deuses. Contudo, quanto mais poder divino é imbu-
ído num indivíduo, maior é a expectativa da divin-
dade. Essa responsabilidade é muito grande e alguns 
sacerdotes terminam abandonando sua fé pelo ca-
minho. A maioria das divindades artonianas enten-
de essa limitação mortal, cortando o acesso aos po-
deres divinos ou até impondo castigos menores. Os 
deuses ainda são seres extremamente caprichosos.

Contudo, alguns servos divinos cometem 
transgressões graves demais para serem perdoadas 
ou castigadas com uma maldição. Há pecados tão 
graves aos olhos dos deuses que a única resposta 
possível é a danação eterna.

Os mortos-vivos criados por esse tipo de castigo 
são conhecidos como Destituídos. Pois todos eles fo-
ram servos divinos punidos com o sofrimento eterno.

ARAUTO DA PODRIDÃO ND 13

Um arauto da podridão se parece com um ca-
dáver humanoide ambulante, já em estágio avançado 
de decomposição, muitas vezes com ossos à mostra e 
pedaços faltando. Suas mãos já perderam toda a car-
ne e terminam em ossos ressecados que espalham a 
podridão no que quer que eles toquem. Eles geral-
mente vestem-se com roupas típicas de druidas ou 
armadura de couro, sempre bastante marcadas pela 
podridão de seus corpos, exalando um forte cheiro 
rançoso e úmido.

É dito que esses seres já foram druidas em 
vida, mas que foram amaldiçoados após a morte por 
quebrarem seus votos e provocarem grandes desas-
tres ambientais, como incêndios, desmatamentos ou 
chacina de animais.

OS DESTITUÍDOS

por CF Veiga

Morto-vivo 21, Médio
Iniciativa +17, Percepção +20, visão no escuro
Defesa 25, Fort +20, Ref +17, Von +22, cura acelerada 

15, resistência a dano 10/fogo
Pontos de Vida 168
Deslocamento 9m (6q)
Pontos de Mana 28
Corpo a Corpo 2 garras +22 (1d6+7 de veneno e 1d6+7 

de trevas)
Aura de Podridão Esta criatura emana uma terrível aura 

de podridão, que infecta o próprio ar. No início de cada 
turno do arauto da podridão, todas as criaturas em 
alcance curto sofrem 2d6+7 pontos de dano de veneno 
e mais 2d6+7 pontos de dano de trevas.

Magia Acelerada (Livre, 4 PM) Quando lança uma magia 
com execução de ação completa ou menor, o arauto da 
podridão muda a execução dela para livre. Ele só pode 
usar este poder uma vez por rodada.

Magia Pútrida A CD para resistir às magias do arauto 
da podridão que causam dano de veneno ou trevas 
aumenta em +2.

Magias 1º — Amedrontar, Controlar Plantas, Profanar, 
Raio do Enfraquecimento; 2º — Enxame de Pestes, 
Miasma Mefítico. CD 22 (24 para efeitos que causem 
dano de veneno ou trevas).

For 12, Des 13, Con 18, Int 14, Sab 24, Car 6

Perícias Sobrevivência +22
Equipamento Armadura de couro (imprestável). Tesouro 

Nenhum.
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Magia Acelerada (Livre, 4 PM) Quando lança uma magia 
com execução de ação completa ou menor, o cavaleiro 
da morte muda a execução dela para livre. Ele só pode 
usar este poder uma vez por rodada.

Magia Inerente 1º — Concentração de Combate, Raio do 
Enfraquecimento; 2º — Bola de Fogo, Dissipar Magia, 
Velocidade; 3º — Muralha Elemental. CD 38.

Trespassar (Livre, 1 PM) Quando o cavaleiro da morte faz 
um ataque corpo a corpo e reduz os pontos de vida 
do alvo para 0 ou menos, pode gastar 1 PM para fazer 
um ataque adicional contra outra criatura dentro do 
seu alcance.

For 41, Des 12, Con 33, Int 15, Sab 21, Car 17

Perícias Intimidação +28, Misticismo +25, Religião +28.
Equipamento Carapaça demoníaca (ver pg. 326 do 

Tormenta 20), escudo defensor e traidora profana. 
Tesouro Dobro.

GUARDIÃO DA CRIPTA ND 3

Guardiões da cripta são criaturas esqueléticas 
vestidas em robes simples e com os olhos brilhantes. 
Eles são incapazes de falar, apesar de serem bastante 
inteligentes, o que é parte de sua punição. Passam 
a maior parte de seu tempo dormentes, observando 
tudo de seus crânios. Quando um invasor entra no 
local que guardam, seus olhos brilham vermelho e 
seus corpos se formam a partir das ossadas que esti-
verem próximas.

CAVALEIRO DA MORTE ND 15

Cavaleiros da morte são ex-paladinos ou ou-
tros guerreiros sagrados defensores do bem e da 
justiça que foram amaldiçoados por cometerem ter-
ríveis traições contra seus deuses, senhores e seus 
códigos de conduta. Eles estão sempre vestindo 
pesadas armaduras que lhes o corpo quase inteiro. 
As partes do corpo que são visíveis costumam ter 
a aparência de uma ossada de alguém que teve seu 
cadáver incinerado, com ossos manchados e alguns 
pedaços de pele ressecada ainda presa.

Cavaleiros da morte geralmente são incapazes 
de se afastarem muito do local onde cometeram seus 
atos de traição, sendo compelidos a retornar para 
eles todas as noites, onde ficarão se recordando de 
seus crimes e imaginando a vida feliz que eles pode-
riam ter tido se não tivessem sucumbido à tentação.

Eles odeiam invasores e geralmente atacarão 
com ódio qualquer um que invada seus domínios 
enquanto eles sonham acordados com a vida que 
eles jogaram fora.

Morto-vivo 30, Médio
Iniciativa +24, Percepção +28, visão no escuro
Defesa 40, Fort +34, Ref +24, Von +28, cura acelerada 

10, resistência a dano 10/luz
Pontos de Vida 456
Deslocamento 9m (6q)
Pontos de Mana 35
Corpo a Corpo Espada longa profana tumular veloz +38 

(1d8+10 de corte + 1d8 de trevas)
Aura Aterradora Vontade CD 34 evita.
Cavaleiro Místico O cavaleiro da morte pode lançar 

magias arcanas de armadura sem precisar de testes 
de Misticismo. Além disso, quando usa a ação atacar 
para fazer um ataque corpo a corpo, pode pagar 1 PM 
para lançar uma magia com execução padrão como 
uma ação livre. Ele ainda precisa pagar o custo em PM 
da magia.

Defesa Tenebrosa O cavaleiro da morte soma seu 
modificador de Constituição na Defesa sempre que 
estiver usando uma armadura pesada.

Traidora Profana (Item Mágico) A espada do cavaleiro da 
morte é uma espada longa profana tumular veloz. Ela 
causa +2d8 contra devotos do bem e criaturas bondosas, 
além de seu dano normal. Se o cavaleiro da morte 
gastar 1 PM enquanto ataca, ela causa +1d8 de dano 
de trevas contra o alvo e o cavaleiro da morte recupera 
1d8 pontos de vida. E, se o cavaleiro da morte gastar 
2 PM com uma ação livre, ele pode fazer um ataque 
adicional. Esse ataque extra só pode acontecer uma vez 
por rodada.A espada pulsa em vermelho vivo e rouba 
o calor do ambiente sempre que está desembainhada.
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Guardiões da cripta são sacerdotes que se dei-
xaram levar pela ganância ou soberba. Essa falta de 
humildade, em algum momento, levou eles a come-
terem pecados terríveis. Como punição, eles foram 
colocados como guardiões eternos daquilo que mais 
desejavam ou mais temiam. Um sacerdote que era 
obcecado por governar uma região pode tornar-se o 
guardião da cripta de uma família nobre, por exem-
plo. Já um que sempre quis ser conhecido e influente 
pode ser colocado para guardar um templo perdido 
numa região esquecida. Seja como for, esses mortos-
-vivos são condenados a passar o resto da eternidade 
sem sua aparência, sua voz e incapazes de se afastar 
mais de 100 metros do local ou objeto que protegem.

Guardiões da cripta nunca atacam quem tem 
o direito de entrar no local que eles guardam. É pos-
sível que uma família visite o jazigo de seus ances-
trais por muito tem sem sequer fazer ideia que um 
dos ossários habriga um morto-vivo.

Morto-vivo 10, Médio
Iniciativa +5, Percepção +14, visão no escuro
Defesa 17, Fort +12, Ref +5, Von +14
Pontos de Vida 70
Deslocamento 9m (6q)
Pontos de Mana 15
Corpo a Corpo 2 garras +10 (1d6+1)
Espalhar Invasores (Movimento, 2 PM) Gastando uma 

ação padrão e 2 PM, o guardião da cripta libera 
uma explosão mágica que atinge todas as criaturas 
em alcance médio, teletransportando cada uma 
10d10 metros numa direção aleatória (role 1d8 para 
determinar a direção), aparecendo no espaço vazio 
seguro mais próximo de onde a rolagem apontar. Um 
teste de Vontade CD 24 nega esse efeito.

Magias 1º — Amedrontar, Raio do Enfraquecimento; 2º — 
Conjurar Mortos-Vivos, Imobilizar. CD 24.

Sumiço Defensivo (Reação, 1 PM) Quando for atingido 
por um ataque, o guardião da cripta pode fazer um 
teste de Reflexos para resistir. Se o resultado do teste 
de Reflexos for maior ou igual ao ataque, ele recebe 
apenas metade do dano e teleporta-se para um ponto 
livre a até 9m de onde estava. Se for menor, ele ainda 
teleporta, mas recebe o dano normal.

For 12, Des 13, Con 17, Int 12, Sab 21, Car 14

Perícias Furtividade +5, Intimidação +11, Intuição +14, 
Religião +14.

Tesouro Nenhum.

HUECUVA ND 7

Parecendo ser um cadaver muito antigo com 
vestes de sacerdote já gastas pelo tempo, o huecu-
va é um sacerdote amaldiçoado por cometer uma 
terrível traição – da mesma forma que o cavaleiro 
da morte. Sempre em constante sofrimento, eles são 
obcecados por buscar redenção, mas amaldiçoados 
a sempre fazerem errado e saberem disso.

Livres para vagar pelo mundo e altamente in-
teligentes, huecuvas possuem vagas memórias da 
vida que possuíam e muitas delas foram deturpadas 
desde sua morte. Eles geralmente são encontrados 
nos subterrâneos, onde constróem templos e altares 
em homenagem a sua antiga divindade patrona, na 
esperança de serem perdoados. Essas homenagens 
sempre são versões macabras daquilo que eles ten-
tam se lembrar, sendo comum eles posicionarem ca-
dáveres para parecerem frequentadores do templo, 
com alguns até animados como zumbis. Quando 

Quando destituídos se unem, reinos inteiros são ameaçados.
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eles encontram seres vivos, eles tentam se aproximar 
e convencê-los de entrar para a sua igreja, sem men-
cionar que para isso ele precisará matá-los – talvez o 
próprio huecuve sequer saiba que os mata, dada sua 
versão deturpada do mundo.

Morto-vivo 13, Médio
Iniciativa +8, Percepção +14, visão no escuro
Defesa 24, Fort +18, Ref +8, Von +18, cura acelerada 10, 

resistência a dano 5/luz
Pontos de Vida 156
Deslocamento 9m (6q)
Pontos de Mana 21
Corpo a Corpo Maça profana +18 (1d8+8 de impacto + 

1d8 de trevas; +2d8 de trevas se o alvo for um devoto 
do bem e/ou criaturas bondosa).

Arma Tumular Todo ataque corpo a corpo do huecuva usa 
o bônus de Sabedoria no lugar de Força para testes de 
ataque e rolagens de dano com armas corpo a corpo. 
Além disso, ele sempre causa +1d8 de dano de trevas. 
Quando ataca, ele pode gastar 2 PM. Se fizer isso, o 
bônus de dano aumenta para +2d8 e ele recupera 1d8 
pontos de vida.

Magias 1º — Comando, Profanar; 2º — Dissipar Magia, 
Oração, Rogar Maldição, Velocidade. CD 28.

Punho Fanático (Livre, 1 PM) Quando o huecuva usa a 
ação atacar para fazer um ataque corpo a corpo, ele 
pode pagar 1 PM para lançar uma magia com execução 
padrão como uma ação livre. Ele ainda precisa pagar o 
custo em PM da magia.

For 21, Des 15, Con 26, Int 18, Sab 27, Car 19

Perícias Intimidação +14, Intuição +18, Religião +18.
Equipamento Armadura completa guardiã, escudo defensor 

e maça profana. Tesouro Dobro.

JIANG-SHI ND 12

Jiang-chi parecem-se com cadáveres muito 
pálidos e já enrijecidos pela morte, dotados de lon-
gas unhas negras de obsidiana, afiadas como facas. 
Eles geralmente são encontrados vestidos com robes 
largos e esvoaçantes, adornados com detalhes de ob-
sidiana. Esses seres tentam se mover o mínimo pos-
sível quando não desejam revelar sua real natureza, 
sempre andando em passos curtos e evitando gesti-
cular, mantendo suas mãos atrás das costas ou es-
condidas nas mangas largas de suas vestes. Alguém 
desavizado poderia confundir um jiang-chi com al-
gum nobre muito maquiado.

Contudo, quando têm sua real natureza reve-
lada, os jiang-chi lutam sempre saltando e rodopian-
do, com suas mãos e pernas sempre bastante esti-

Um Deus Bom Faz Um Morto-Vivo 
Mau?

Pode parecer contraditória a noção de um deus 
que promove valores de preservação de vida, 
combate às forças do mal e defesa dos inocentes 
possa criar um morto-vivo maligno que vaga-
rá pela terra matando inocentes e espalhando o 
mal. É contraditório mesmo. Mas a realidade na 
maioria desses casos é que eles não fazem isso.

Um deus benigno pode transformar um de 
seus servos em uma criatura maligna para 
aprisioná-la em algum local por muitas gera-
ções e eventualmente enviar seguidores para 
tirá-la de seu sofrimento. Isso já aconteceu no 
passado e voltará a acontecer no futuro.

Deuses possuem uma grande capacidade para 
agirem de forma mesquinha. Mas a situação 
mais comum dessas criações é um pouco mais 
complexa. Envolve o próprio funcionamento 
do multiverso.

Seguidores poderosos dos deuses tendem a go-
zar de uma certa proteção de suas almas – espe-
cialmente depois que ela sai do corpo. O destino 
daquela alma é o reino divido de seu patrono, 
onde poderá continuar desempenhando seu 
trabalho pela eternidade. Nenhum outro deus 
consegue subverter essa ordem e capturar uma 
alma sem pagar um preço muitíssimo caro.

Porém, se o servo for abandonado por seu deus 
sem nunca ser perdoado, é perfeitamente possí-
vel para uma divindade inimiga esperar o servo 
que caiu em desgraça morrer para transformá-
-lo numa antítese de tudo o que seu antigo pa-
trono defendia. Só para enfurecer seu rival do 
Panteão.

Tenebra é, possivelmente, a divindade mais co-
nhecida por fazer isso. Muitas vezes só para ir-
ritar Khalmyr.
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Disfarce Noturno (Padrão) O jiang-shi assume a forma 
de uma pessoa idosa, parecendo bastante frágil e 
inofensivo. Esse poder não funciona sob luz direta do 
sol e espelhos revelam sua real natureza (mas outras 
superfícies reflexivas não).

Magia Inerente 1º — Enfeitiçar, Hipnotismo; 2º — 
Velocidade; 3º — Imobilizar, Selo de Mana; 4º — 
Marionete; 5º — Toque da Morte. CD 42.

Ossos Metálicos O jiang-shi adiciona seu bônus de Força 
na Defesa se não estiver usando nenhuma armadura.

Saltador (Movimento, 2 PM) Como parte de sua ação de 
movimento, o jiang-shi pode gastar 2 PM e dobrar sua 
capacidade de Deslocamento, sendo capaz de saltar até 
18m (12q) em qualquer direção sem qualquer preparo.

Vulnerabilidade ao Arroz O arroz os danifica da mesma 
forma que a água benta (ver pg. 150 do Tormenta 
20). Ele suga as energias malignas do Jiang-chi e 
cai queimado no chão.

For 28, Des 39, Con 32, Int 15, Sab 28, Car 17

Perícias Diplomacia +26, Enganação +26, Furtividade 
+27, Nobreza +26

Tesouro Dobro.

RETORNADO ND 10

Retornados parecem-se com versões mais 
pálidas e góticas de quem eram quando vivos. Suas 
vestes são sempre de cor escura, sua pele é pálida 
como nenhum ser vivo jamais conseguiria ser na-
turalmente, como se estivesse usando maquiagem. 
Eles sempre parecem estar envoltos por uma aura de 
luto, ódio e determinação.

Retornados são mortos-vivos bastante pecu-
liares. Eles surgem quando uma pessoa, que nem 
precisa ser uma seguidora de um deus específico, é 
morta de forma violenta por alguém que a traiu ou 
quando morre logo após testemunhar a morte de al-
guém que ela amava bastante. Esse evento, com toda 
a dor, faz aquela pessoa imediatamente perder toda 
a fé que tinha e renunciar os deuses. E é nesse mo-
mento que algo que não é exatamente um deus entra 
em contato com a alma daquela vítima. Aproveitan-
do-se de um momento de fraqueza, essa entidade 
oferece uma chance de vingança. E a vítima aceita.

A alma do Retornado volta para este mundo. 
Ela pode voltar no próprio corpo que possuía ou 
num outro cadáver disponível. E pela força do ódio, 
ela habita aquele cadáver e passa a caçar as pessoas 
envolvidas no evento que levou à sua morte.

cados já que seus membros enrijecidos são difíceis 
e doloridos de dobrar nos joelhos e cotovelos. Eles 
foram em vida sacerdotes e lutadores que lidavam 
com o chi para curar e proteger, mas que em algum 
momento se deixaram corromper e passaram a usar 
o chi para espalhar maldade. Eles se encheram tanto 
de energias necróticas quando ainda em vida, que 
seus corpos corrompidos são esponjas de energia vi-
tal, que eles absorvem através de suas garras afiadas.

Morto-vivo 30, Médio
Iniciativa +37, Percepção +32, visão no escuro
Defesa 33, Fort +34, Ref +37, Von +32 , cura acelerada 

10, resistência a dano 10/prata
Pontos de Vida 300
Deslocamento 6m (4q), escalar 12m (8q)
Pontos de Mana 39
Corpo a Corpo Garras de obsidiana +37 (1d8+14 de corte 

+ 8d6 de trevas e ele recupera pontos de vida iguais à 
metade do dano causado).
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Morto-vivo 18, Médio
Iniciativa +X, Percepção +11, visão no escuro
Defesa 28, Fort +16, Ref +19, Von +17 , cura acelerada 

10, resistência a dano 10/luz
Pontos de Vida 198
Deslocamento 9m (6q), escalar 9m (6q)
Pontos de Mana 19
Corpo a Corpo Montante +19 (2d6+4 de corte +2d8 de 

trevas, 19).
Arma Tumular Todo ataque corpo a corpo do retornado 

causa +2d8 de dano de trevas. Quando ataca, ele pode 
gastar 2 PM. Se fizer isso, o bônus de dano aumenta 
para +4d8 e ele recupera 2d8 pontos de vida.

Emoção da Caçada Enquanto puder ver pelo menos um dos 
seres contra quem ele deseja vingar-se, o retornado 
fica sob efeito da magia Velocidade.

Olhar da Presa Independente do corpo que o retornado 
ocupar, os seres de quem ele quer vingar-se sempre 
conseguirão reconhecer quem ele é de verdade.

Regra do Jogo Retornados são sempre presos a alguma 
regra para cumprir com sua vingança. Eles podem 
ter um prazo de sete dias para matar todos os seus 
alvos de vingança, podem retornar ao mundo dos 
vivos apenas em determinadas épocas, ou até mesmo 
ter a obrigação de matar quem ele quer vingar-se de 
alguma forma específica. Cada retornaro segue uma 
regra própria.

Rigor Mortis O retornado adiciona seu bônus de 
Constituição na Defesa se não estiver usando nenhuma 
armadura.

For 22, Des 19, Con 24, Int 12, Sab 15, Car 13

Perícias Acrobacia +19, Atletismo +21, Furtividade +19, 
Intimidação +9, Ladinagem +19.

Equipamento Montante Tesouro Nenhum.
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