O Natal de Klaus: Sugestão de Aventura

C

aro mestre, é um prazer para a Taverna do
Beholder Cego trazer esta aventura natalina!
Lembrando que isso é só uma ideia para você
inserir elementos do Natal em sua mesa, fique
livre para adaptar ou desconfigurar
completamente este conto.

Resumo
A história se passa em um vilarejo que de tempos em tempos
recebe um viajante misterioso que distribui pequenos
brinquedos de madeira para as crianças. Além dos
brinquedos, o viajante e sua trupe de pequeninos oferece
uma grande festa com diversão garantida, bebidas e comida
em fartura. Isso acontece a tanto tempo que já virou tradição
no vilarejo e os moradores já esperam o misterioso viajante.
Acontece que este ano o vilarejo tem um novo governante,
o antigo senhor das terras acabou falecendo de causa
naturais e seu filho assumiu seu lugar. O novo governante
tem uma companheira muita manipuladora que devido ao
seu passado misterioso dúvida dos bons atos do viajante.
Sendo assim, chegando próximo o dia da visita foi formada
uma caravana de soldados para interceptar e interrogar o
viajante misterioso. Algo deu errado e a única coisa que
chegou na cidade é um cavalo sendo cavalgado pelo viajante
em estado de semi-vida.
A história envolve forças obscuras, poderes misteriosos e
criaturas natalinas!
Feliz Natal Aventureiros!

Introdução
Mestre, você pode enquadrar essa história a qualquer vilarejo
que você tenha em sua mesa, o importante é que tenha
trocado ocorrido a troca de governante e que o mesmo tenha
uma esposa rancorosa. A vila também não pode ter muito
acesso ao comércio ou a um grande poder financeiro. Pode
ser enquadrado em uma cidade em crescimento ou até
mesmo em uma vila em construção.
Exemplo de introdução
Vocês se encontram em um vilarejo pacato, aqueles que
fazem a gente repensar em nossas vidas e se deveríamos
continuar a ser aventureiros. A taverna é de boa qualidade, os
moradores são simples, receptivos e até mesmo os guardas
acenam desejando bons ares. Vocês estão na Taverna do
Beholder Cego, disseram que o porco assado e a cerveja deste
lugar eram iguarias únicas e o sabor delas não decepcionaram.
A Taverna é separada em dois andares, o andar superior é
utilizado para hospedagem e o andar no qual vocês estão
conta com um pequeno palco no qual um meio elfo toca sua
flauta, algumas mesas circulares e um grande bar cujo
atendente é o Taverneiro.

Mestre, não vou entrar em muitos detalhes da ambientação,
descreva a Taverna de maneira que atenda a sua mesa, o
importante é os personagens e seus objetivos. Tudo pode ser
adaptado para que atenda suas necessidades.
O Taverneiro

O Taverneiro é bem receptivo e simpático com todos os
clientes da Taverna, incluindo os personagens. Sempre vai
tentar ajudar e suas ações sempre serão justas mesmo que
tudo aponte uma ação contrária. É corajoso e pode assumir
uma postura mais ofensiva perante a injustiça.
Serve como a âncora dos personagens para a história.
Caso os personagens não façam nenhum ação o taverneiro
que vai impulsiona-los.
Exemplo de Algumas falas:

Olá aventureiros, bem-vindos a Taverna do
Beholder Cego! Eu sou Paulo o Taverneiro, o que
trazem vocês a este vilarejo tão simples? São os
presentes misteriosos ou a apresentação da trupe
dos pequenos?

Vocês não sabem nada sobre a grande festa? Acho
melhor falarem com o Bardo, ele tem o dom de
contar as coisas!

Claro que posso dar mais informações! Klaus,
conhecido como O Velho misterioso dos contos,
sempre descansa em nossa estalagem. Mesmo os
guardas proibindo que ele fique aqui, vou hospedalo!

Isso é tudo culpa da mocréia da esposa do novo
governante, ela encheu a cabeça dele de bobagem
se inseguranças. Ela acha este visitante suspeito e
perigoso. Eu acho que ele é um senhor muito bom,
nunca me deu problema e sempre presenteia as
crianças. Não me importa, ele irá ficar aqui, mesmo
que tenha que agir contra o governante!
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O Bardo

Soldado

O Bardo é bem sintático com todos que exaltam sua música
ou com aqueles que lhe dão dinheiro. Ele é mais carismático
que o Taverneiro, porém sempre espera algo em troca.
Dificilmente perde o controle sobre suas emoções, mas
quando falam mal de sua música ele assume uma
característica fechada e reservada, podendo até mesmo dar
informações erradas aos ingratos.
Ele é responsável por contar sobre Klaus ao grupo. Se o
grupo não falar com o bardo, ficará sem informações
necessárias para seguir com a aventura.

O soldado tem um corpo atlético mas não passa disso,
provavelmente perderia em uma luta corpo-a-corpo para um
Orc. Usa uma proteção de couro e uma lança esta apoiada em
sua mesa. Ele está um pouco alterado devido ao excesso de
bebida. Seu objetivo é informar os personagens sobre a
caravana e sobre o governante.

Exemplo de algumas falas:
"Ei aventureiros! Prestem atenção! Essa é uma
história de um Velho muito bão! Roupas atraentes
e um grande sorrisão Trás em sua sacola amor e
compaixão! És um misterioso, senhor bem
encorpado Mas seu sorriso traz muita luz e bom
olhado Presenteia os pequenos e diverte os demais
Dizem as pessoas, que é um anjo e nada mais! Mas
existem aqueles que negam sua bondade sem fim
E para eles nada trás os lembrando que foram ruins
Klaus é justo com todos, Sabendo quem presentear
Os pequenos todos recebem, mas os grandes...
Bom... os grandes... aqueles que merecerem... vão
poder se vangloriar! (Música natalina tocada em
flauta)

Obrigado meu amigo, sempre é bom o
reconhecimento pela minha arte! Posso te ajudar
de alguma maneira? Quer saber o que sei sobre
Klaus que ninguém mais sabe? Ele é um clérigo,
isso mesmo, pode curar com as próprias mãos. Já
vi acontecer na festa passada, uma menina se
machucou nas festividades e ele fechou sua ferida
impondo somente as mãos sobre seu machucado.
Tirando isso, em todos os brinquedos das crianças
tem a marca do deus da justiça.

Quer rir?! Eu também, e isso custa 10 peças de
prata e uma bebida!

Exemplo de algumas falas:
Tudo mudou depois que o Velho governante
morreu, seu filho é péssimo! É um fracote mimado
que faz tudo que sua esposa diz! Acredita que a 3
dias ele mandou uma caravana para interceptar
Klaus?! Minha mulher quer me matar, mas não
tenho culpa! Nem fui junto com os meus amigos!

Senhores, quem vocês pensam que são? Eu sou
um membro que protege essa cidade! Me deixem
em paz.

Cara, na boa, se eu fizer isso minha esposa me
mata! E tenho mais medo dela do que de você.

O começo
Repentinamente os personagens escutam gritos vindo do
lado de fora da taverna. Ao saírem pra verificar, irão
encontrar um tumulto de pessoas ao redor de um grande
cavalo de guerra. O cavalo deve ser luxuoso, deve contar
ornamentos nos quais indicam sua nobreza. Em cima do
cavalo encontra-se Klaus em um aspecto de semi-vida. Ele
deve estar inconsciente, exausto e machucado. O taverneiro
juntamente com o bardo irão levar ele para a taverna a
qualquer custo.
Importante:

Sabe aquele soldado ali? Então, ele brigou com a
esposa, ela não gostou da decisão do governante
de interceptar o Klaus na estrada. Eles têm um
filho, e se algo acontecer ele vai ficar sem
brinquedo esse ano. Realmente a esposa do rei é
esquisita, não tem motivo para se preocupar com
Klaus.
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Pode ser identificado que o cavalo pertence à nobreza da
própria cidade. Todos os superiores na linha da guarda são
nobres. Com um pouco de investigação os resinagens pode
descobrir que esse cavalo pertencia ao nobre que liderou a
excursão para interceptar Klaus.

Os machucados em Klaus foram feitos com lâminas e armas
perfurantes. Os guardas da cidade utilizam lanças e bestas, não
existe arma cortante no armamento da cidade.
O cavalo está extremamente assustado e irá correr para o
quartel assim que possível. Isso faz parte do adestramento do
animal. Assim que o cavalo chegar ao quartel será enviado
guardas para investigar o sobreviventes.
Existem guardas junto à multidão. Eles também gostam de
Klaus, porem devem reportar o acontecido aos seus
superiores. Com um pouco de esforço dos personagens essa
situação pode ser controlada.
Ao chegar na taverna, o bardo e o taverneiro irão levá-lo a um
quarto e selos de proteção serão conjurados para impedir que
ninguém mais entre. Somente os personagens. Caso isso
aconteça, o bardo e o taverneiro terá uma postura ofensiva.
Use notes to point out some interesting information.

Klaus

Se não fosse a sua espessa e grande barba branca, Klaus
seria considerado um humano guerreiro no auge de suas
capacidades físicas. Klaus usa uma armadura completa cheia
de detalhes, suas ombreiras tem a forma de cabeças de renas
enfurecidas cujos chifres são feitos de marfim, longos fios
dourados feitos de ouro contornam as ombreiras criando
brilho e profundidade na criatura esculpida em ferro, para
finalizar as renas seguram com suas bocas um pesada capa
de pele de urso branco. A armadura que protege seu corpo é
feita sobre medida e inteiramente detalhada com ouro com o
objetivo de adorar o deus da esperança.
Junto ao seu cinto de couro de rinoceronte está presa uma
pesada maça de prata, seu pregue é composto de couro e
madeira enquanto sua parte superior a prata foi moldada
compara parecer um pinheiro.

Cadê? Cadê os pequenos?! Quantos vieram?!
Ahhhh... (Klaus tenta levantar mas a dor o trás de
volta...) Malditos guardas, se eles não tivessem lá
teríamos vencido a batalha... Meu saco! Onde estão
os brinquedos?! Precisamos recuperar os
brinquedos e dar para as crianças.

Precisamos recuperar os brinquedos... Na verdade
são mais que brinquedos... Estamos seguros aqui?
Vocês têm certeza que ninguém pode nos escutar?
Pois bem... Meu nome é Klaus e por muitos sou
conhecido assim, porém tem criaturas que me
chamam de "Lakturark", em uma língua antiga do
submundo significa "o protetor da luz". Sou um
Clérigo do deus da esperança especializado em
proteção contra demônios.

Vocês não entendem, os brinquedos não são
somente brinquedos, são símbolos de proteção
contra demônios. Todos são símbolos da luz! Essa
cidade foi amaldiçoada a muito tempo, ela é um
portal para os demônios que se alimentam da
tristeza dos inocentes. Eles têm somente um dia
após os festejos para se alimentarem e se
conseguirem ficam fortes o suficientes para
romperem o véu entre o nosso mundo e o deles.
Não é a toa que dou brinquedo as crianças todos
os anos no mesmo dia! Não de haver tristeza nos
corações delas neste dia, somente alegria e
esperança! Precisamos recuperar os brinquedos...
Ah... que dor... na verdade vocês precisam!

Mestre, aqui existe duas possibilidades, os personagens
evitam que a guarda seja avisada ou a guarda é avisada. Caso
a guarda não seja avistada, os personagens podem conversar
com o Klaus depois da recuperação sem problemas. Caso a
guarda for avisada, haverá um confronto anteriormente a
missão.

Conversa com Klaus

Após algum tempo na Taverna do Beholder Cego, Klaus se
recupera precariamente (essa recuperação pode ser
antecipada caso exista um clérigo no grupo). Klaus está bem,
porém exausto devido à luta, ele tentará se levantar mas seu
corpo não irá responder.
Alguns exemplos de falas do Klaus:
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A milady não entende, ela escutou contos de
bardos que dizem que clérigos podem trazer os
mortos de volta à vida, eu sou um clérigo, mas não
tenho esse poder. Quando seu pai morreu de
velhice, eu estava na cidade preparando a festa,
infelizmente não pude fazer nada. Depois disso ela
se dedicou a assumir o controle da cidade e proibir
os festejos. Cá entre nós, sua beleza ajudou, ela
conquistou coração do duque... ou outras coisas...
ho ho ho ho!

Não estávamos longe quando os soldados nos
encontraram, exigiram uma explicação para os
festejos, não antes de nos obrigar a entregar os
armamentos. Não queria briga, eu e minha trupe
entregamos todas as armas e durante o
interrogatório aconteceu o ataque. Golbins!
Liderados por um Hobgoblin nos assaltaram,
pegaram os pequenos e as mercadorias, mataram
os homens e seguiram para as montanhas. Não
conseguia lutar, estava sem meus armamentos...
Malditos guardas. Em um momento de distração
corri e subi no cavalo... apaguei e aqui estou.

Guarda da Cidade

Humanoide Médio, Humano, Leal e Neutro
Classe de Armadura 14 (camisão de malha)
Pontos de Vida 11(2d8 + 2)
Deslocamento 9m.

FOR

DES

CON

INT

SAB

CAR

13 (+1) 11 (+0) 12 (+1) 8 (-1) 11 (+0) 9 (-1)
Sentidos Pecepção passiva 10
Idiomas Comum
Nível de Desafio 1/8 (25 XP)

Tática de Matilha. O guerreiro tem vantagem nas
jogadas de ataque contra uma criatura se, pelo
menos, um dos aliados do guerreiro estiver a 1,5
metros da criatura e não estiver incapacitado.

Ações
Lança Ataque Corpo-a-Corpo ou à Distância com
Arma: +3 para atingir, alcance 1,5m e a distância
6/18m, um alvo. Acerto: 4 (1d6 + 1) de dano
perfurante, ou 5 (1d8+1) de dano perfurante se for
usada com as duas mãos para realizar ataques
corpo-a-corpo.
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Não esqueçam, precisamos conseguir os
brinquedos até amanha. Os demônios estarão
esperando para a ceia noturna. Esse é o motivo de
não contar a verdade a todos, eles tem uma vida
nessa cidade, precisam de seus campos e da
guarda para protege-los. Você consegue imaginar o
pânico se souberem da verdade?

Mestre agora depende. Se os soldados foram avisar a guarda
ou o cavalo ficou sem cuidados, na saída da taverna os
personagens serão abordados por mais soldados exigindo
explicações e impedirão o seguimento da missão. Abaixo
segue uma sugestão de guardas, não esqueça de calcular o
nível de dificuldade corretamente.

Na estrada:
Mestre, não foi muito distante o encontro da guarda com o
visitante, porem é uma distancia significativa da cidade. fique
a vontade para decidir.

Mestre, segue as criaturas pensadas. Não esqueça de calcular
o nível de desafio adequado para a sua mesa.

Goblin

Humanoide Pequeno (goblinoide), neutro e mau

Vocês encontram uma carruagem com a roda quebrada e
animais inquietos presos na grande estrutura. Renas, Klaus
utilizava renas para puxar sua carruagem, elas estão assustadas
mas não machucadas, algumas estão com marcas de sangue
em seus chifres e com o tempo vocês notam que são sangue
dos goblins que estão próximos as bestas. Lutaram
bravamente com as pequenas criaturas hostis e foram
vencedoras. Não conseguiram se desvencilhar da carruagem,
por isso não correram, estão presas a um grande veiculo de
madeira extremamente detalhado e sobrecarregado de
quinquilharias para montar uma grande festa.

Classe de Armadura 15 (armadura de couro, escudo)
Pontos de Vida 7(2d6)
Deslocamento 9m

Parece que os goblins não gostavam de carde de alce... ou isso
é uma ARMADILHA!

Escapada Ágil. O goblin pode realizar a ação de
Desengajar ou Esconder-se com uma ação bônus
em cada um dos seus turnos.

FOR

DES

CON

INT

SAB

CAR

8 (-1) 14 (+2) 10 (+0) 10 (+0) 8 (-1) 9 (-1)
Perícias Furtividade +6
Sentidos Percepção Passiva 9, visão no escuro 18m
Idiomas Comum, Goblin
Nível de Desafio 1/4 (50 XP)

Ações
Cimitarra. Ataque corpo-a-corpo com Arma: +4 para
atingir, alcance 1,5m, um alvo. Acerto 5 (1d6+2) de
dano cortante.
Arco Curto. Ataque à Distância com Arma: +4 para
atingir, alcance 24/96m, um alvo. Acerto 5
(1d6+2) de dano perfurante.
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Hobgoblin Líder

Javali (Biscoito)

Humanoide Médio (goblinoide), leal e mau

Besta Média, imparcial

Classe de Armadura 17 (meia armadura)
Pontos de Vida 39 (6d8 + 12)
Deslocamento 9m

Classe de Armadura 11 (armadura natural)
Pontos de Vida 11 (2d8 + 2)
Deslocamento 12m

FOR

DES

CON

INT

SAB

CAR

15 (+2) 14 (+2) 14 (+2) 12 (+1) 10 (+0) 13 (+1)
Sentidos Percepção Passiva 10, visão no escuro
18m
Idiomas Comum, Goblin
Nível de Desafio 1/2 (100 XP)

Vantagem Marcial. Uma vez por turno, o hobgoblin
pode causar 10 (3d6) de dano extra a uma criatura
que ele atinja com um ataque de arma se a criatura
estiver a 1,5m de um aliado do hobgoblin que não
esteja incapacitado.

Ações
Ataques Múltiplos. O hobgoblin realiza dois ataques
com espada grande.
Espada Grande. Ataque corpo-a-corpo com Arma:
+4 para atingir, alcance 1,5m, um alvo. Acerto 9
(2d6+2) de dano cortante.
Azagaia. Ataque corpo-a-corpo ou à Distância com
Arma: +4 para atingir, alcance 1,5m ou à distância
24/96m, um alvo. Acerto 5 (1d6 + 2) de dano
perfurante.
Liderança (recarrega após um Descanço Curto ou
Longo). Por 1 minuto, o hobgoblin pode proferir
um comando especial ou aviso. A qualquer
momento que uma criatura não-hostil que ele
puder ver a até 9m realizar uma jogada de ataque
ou teste de resistência, a criatura pode adicionar
um d4 a sua jogada considerando que ela possa
ouvir e compreender o hobgoblin. Uma criatura
pode ser beneficiada por apenas um dado de
Liderança por vez. Esse efeito termina se o
hobgoblin estiver incapacitado.
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FOR

DES

CON

INT

SAB

CAR

13 (+1) 11 (+0) 12 (+1) 2 (-4) 9 (-1) 5 (-3)
Sentidos Percepção Passiva 9
Nível de Desafio 1/4 (50 XP)

Investida. Se o javali se mover, pelo menos, 6m em
linha reta em direção de uma criatura logo antes de
atingi-la com seu ataque de presa, o alvo sofre 7
(2d6) de dano cortante extra e deve ser bem
sucedido num teste de resistência de Força CD 13
para não cair no chão.
Implacável (recarrega Após um Descanso Curto ou
Longo). Se o javali sofrer 10 de dano ou menos, que
o reduziria a 0 pontos de vida, ele é reduzido a 1
ponto de vida, no lugar.

Ações
Presas. Ataque corpo-a-corpo com Arma: +3 para
atingir, alcance 1,5m, um alvo. Acerto 4 (1d6+1) de
dano cortante.

Após vencer o desafio os personagens encontram um saco
vermelho onde encontram-se os presentes de madeira, perto
dos mesmos estão os pequeninos, amarrados e
inconscientes. Ao tentar chegar nos pequenos ou no saco,
descobrem que existe uma barreira magica que impede os
personagens de chegarem perto. Ao forcar a tentativa três
criaturas incorpóreas aparecem.
A primeira é uma figura andrógina vestida de branco com a
idade indeterminada. O segundo dos três espíritos é um ser
meio agigantado que pode mudar de forma para caber em
qualquer lugar e o último vem vestido com um manto negro,
sem mostrar sua face.
As criaturas avançam contra os personagens iniciando
uma nova batalha. São os Fantasmas do Natal: Passado,
Presente e Futuro.
Existem coisas importantes que acontecem durante esse
combate. A proteção do saco vermelho e nos pequeninos
eram os próprios fantasmas do natal, sendo assim, ambos
agora estão desprotegido. Os fantasmas não atacam as
pessoas que portam os brinquedos de madeira nem os
pequenos, se todos os personagens ficar com um brinquedo e
os fantasmas não terem mais alvos validos eles irão se
ajoelhar, sorrir para os personagens e deixar um presente que
pode ser rolado aleatoriamente em uma tabela de item magico
do livro dos mestres (isso porque você pode adaptar de
acordo com o nível de sua mesa).

Passado

Morto-vivo Médio, imparcial
Classe de Armadura 11
Pontos de Vida 45 (10d8)
Deslocamento 0m, voo 12m (planar)

FOR

DES

CON

INT

SAB

CAR

7 (-2) 13 (+1) 10 (+0) 10 (+0) 12 (+1) 17 (+3)
Resistência a Dano Ácido, elétrico, fogo, trovejante,
concussão, perfurante e cortante de armas nãomágica
Imunidade a Dano Frio, necrótico e veneno
Imunidade a Condição Agarrado, caído, enfeitiçado,
envenenado, exausto, impedido, inconsciente,
paralisado e petrificado
Sentidos Percepção Passiva 11, visão no escuro
18m
Idiomas Fala e entende todos os idiomas
Nível de Desafio 4 (1100 XP)

Movimento Incorpóreo. O fantasma pode se mover
através de criaturas e objetos como se eles fossem
terreno difícil. Ele sofre 5 (1d10) de dano de
energia se terminar seu turno dentro de um objeto.
Visão Etérea. O fantasma pode ver a até 18m no
Plano Etéreo quando está no Plano Material, e viceversa.

Ações
Toque Degradante. Ataque corpo-a-corpo com
Magia: +5 para atingir, alcance 1,5m, um alvo.
Acerto 17 (4d6+3) de dano necrótico.
Forma Etéra. O fantasma pode acessar o Plano
Etéreo do Plano Materia, ou vice-versa. Ele é
invisível no Plano Material enquanto estiver na
Fronteira Etéria, e vice-versa, além de não poder
afetar ou ser afetado por nada no outro plano.
Visão do Passado. O Passado leva os personagens
para uma viagem mental ao seu passado em busca
dos pensamentos mais obscuros, duvidosos ou
momentos de escolhas incertas e difíceis, os
pensamentos virão a tona e irão atormentar a
mente dos fracos. Cada criatura não morta-viva a
até 18m do fantasma que puder vê-la, deve ser bem
sucedida num teste de resistência de Sabedoria
CD13 ou ficará amedrontada por 1 minuto. Se o
teste de resistência falhar por 5 ou mais, o alvo
também rejuvenesce 5d10 de anos (no máximo
para 7 anos). Um alvo amedrontado pode repetir o
teste de resistência no final de cada um de seus
turnos, terminando o efeito sobre si, se obtiveer
sucesso. Se o alvo for bem sucedido no teste, ou se
o efeito terminar, ele fica imune a Visão do Passado
pelas próximas 24 horas. O efeito de
rejunescimento pode ser revertido pela magia
restauração maior, mas apenas nas primeiras 24
horas do ocorrido.
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Presente

Morto-vivo Médio, imparcial
Classe de Armadura 11
Pontos de Vida 45 (10d8)
Deslocamento 0m, voo 12m (planar)

FOR

DES

CON

INT

SAB

CAR

7 (-2) 13 (+1) 10 (+0) 10 (+0) 12 (+1) 17 (+3)
Resistência a Dano Ácido, elétrico, fogo, trovejante,
concussão, perfurante e cortante de armas nãomágica
Imunidade a Dano Frio, necrótico e veneno
Imunidade a Condição Agarrado, caído, enfeitiçado,
envenenado, exausto, impedido, inconsciente,
paralisado e petrificado
Sentidos Percepção Passiva 11, visão no escuro
18m
Idiomas Fala e entende todos os idiomas
Nível de Desafio 4 (1100 XP)

Movimento Incorpóreo. O fantasma pode se mover
através de criaturas e objetos como se eles fossem
terreno difícil. Ele sofre 5 (1d10) de dano de
energia se terminar seu turno dentro de um objeto.
Visão Etérea. O fantasma pode ver a até 18m no
Plano Etéreo quando está no Plano Material, e viceversa.

Ações
Toque Degradante. Ataque corpo-a-corpo com
Magia: +5 para atingir, alcance 1,5m, um alvo.
Acerto 17 (4d6+3) de dano necrótico.
Forma Etéra. O fantasma pode acessar o Plano
Etéreo do Plano Materia, ou vice-versa. Ele é
invisível no Plano Material enquanto estiver na
Fronteira Etéria, e vice-versa, além de não poder
afetar ou ser afetado por nada no outro plano.
Visão do Presente. O Presente mostra aos
personagens os pensamentos mais obscuros ou
duvidosos de seus companheiros, levando todos a
loucura. Cada criatura não morta-viva a até 18m do
fantasma que puder vê-la, deve ser bem sucedida
num teste de resistência de Sabedoria CD13 ou
ficará ensandecida por 1 minuto. Um alvo
ensandecido pode repetir o teste de resistência no
final de cada um de seus turnos, terminando o
efeito sobre si, se obtiveer sucesso. Se o alvo for
bem sucedido no teste, ou se o efeito terminar, ele
fica imune a Visão do Presente pelas próximas 24
horas. Um alvo ensandecido ataca a criatura mais
próxima mesmo que seja seu aliado, se tiver duas
criatura com a mesma distancia role um dado para
definir o alvo do ataque.
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Futuro

Morto-vivo Médio, imparcial
Classe de Armadura 11
Pontos de Vida 45 (10d8)
Deslocamento 0m, voo 12m (planar)

FOR

DES

CON

INT

SAB

CAR

7 (-2) 13 (+1) 10 (+0) 10 (+0) 12 (+1) 17 (+3)
Resistência a Dano Ácido, elétrico, fogo, trovejante,
concussão, perfurante e cortante de armas nãomágica
Imunidade a Dano Frio, necrótico e veneno
Imunidade a Condição Agarrado, caído, enfeitiçado,
envenenado, exausto, impedido, inconsciente,
paralisado e petrificado
Sentidos Percepção Passiva 11, visão no escuro
18m
Idiomas Fala e entende todos os idiomas
Nível de Desafio 4 (1100 XP)

Movimento Incorpóreo. O fantasma pode se mover
através de criaturas e objetos como se eles fossem
terreno difícil. Ele sofre 5 (1d10) de dano de
energia se terminar seu turno dentro de um objeto.
Visão Etérea. O fantasma pode ver a até 18m no
Plano Etéreo quando está no Plano Material, e viceversa.

Ações
Espada Degradante. Ataque corpo-a-corpo com
Magia: +5 para atingir, alcance 1,5m, um alvo.
Acerto 17 (4d6+3) de dano necrótico.
Forma Etéra. O fantasma pode acessar o Plano
Etéreo do Plano Materia, ou vice-versa. Ele é
invisível no Plano Material enquanto estiver na
Fronteira Etéria, e vice-versa, além de não poder
afetar ou ser afetado por nada no outro plano.
Visão do Futuro. O Futuro leva os personagens para
uma viagem mental ao seu futuro mostrando sua
morte e o sofrimento de seus próximos. Cada
criatura não morta-viva a até 18m do fantasma que
puder vê-la, deve ser bem sucedida num teste de
resistência de Sabedoria CD13 ou ficará
amedrontada por 1 minuto. Se o teste de
resistência falhar por 5 ou mais, o alvo também ira
envelhecer 4d4x10 de anos. Um alvo amedrontado
pode repetir o teste de resistência no final de cada
um de seus turnos, terminando o efeito sobre si, se
obtiveer sucesso. Se o alvo for bem sucedido no
teste, ou se o efeito terminar, ele fica imune a Visão
do Futuro pelas próximas 24 horas. O efeito de
envelhecimento pode ser revertido pela magia
restauração maior, mas apenas nas primeiras 24
horas do ocorrido.
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Final

Ao voltar a cidade os personagens encontram Klaus na
Taverna do Beholder Cego, ajudam os pequeninos a se
recuperarem e vão rumo a casa do governante em busca de
uma negociação para a realização dos festejos.
Aqui você pode seguir vários ganchos e vou sugerir alguns.
Porém, deixamos que você faça o que acredita ser melhor.
Obrigado por utilizar nossos conteúdos, é sempre um
prazer para a Taverna!

Esquecem os festejos e entregam os presentes
para as crianças.

Descobrem que na verdade a Milady é Grinch
que quer abril um portal para o mundo das
trevas e não somente acabar com o natal e sim
com todo o reino. (Final favorito do Taverneiro)

Os personagens conseguem realizar a festa
explicando ao governante o acontecido.

Atenção
Os personagens encontram uma recepção
hostil e são obrigados a derrubar o governante.
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Os personagens podem ganhar um item mágico aleatório de
umas das tabelas do Livro do Mestre. Isso é claro, se eles
foram bons meninos salvando Klaus e a cidade!

