Errata da linha
Reinos de Ferro
Ei, todo mundo pode rolar um “1” de vez em quando, não? A seguir está uma lista de erros dos livros da linha Reinos de Ferro publicados no Brasil até o momento.
Incluímos apenas erros que possam prejudicar a
compreensão do texto ou das regras do jogo; pequenos erros tipográficos não foram incluídos.
Caso você encontre um erro que não esteja listado
aqui, avise-nos através do formulário de contato do
site ou do fórum.
Pedimos desculpas por qualquer inconveniente,
e desejamos uma boa leitura e um bom jogo!

Guia de Personagens dos
Reinos de Ferro
Página 16, coluna da esquerda, parágrafo 2, linha 9: onde se lê “Montanhas da Parede da Serpente”, leia-se “Montanhas da Muralha da Serpente”.
Página 73, coluna da direita, Ios, parágrafo 2, linha 4: onde se lê “Procuradores”, leia-se “Buscadores”.
Página 97, coluna da esquerda, caixa de texto Armas de Fogo Arcanas, parágrafo 1, linha 8: onde se
lê “Tempestade Arcana”, leia-se “Tormenta Arcana”.
Página 160, coluna da direita, Franco Atirador,
parágrafo 4, linha 2: onde se lê “Combater com Duas
Pistolas”, leia-se “Franco Atirador”.
Página 164, coluna da direita, Recarga em Combate Aprimorada, parágrafo 4, linha 1: onde se lê
“Recarga em Combate”, leia-se “Recarga em Combate Aprimorada”.
Página 193, Tabela 3–2: Armas, Armas Exóticas,
Armas de Duas Mãos — Corpo-a-Corpo, linha 4: onde
se lê “Cutelo de Guerra”, leia-se “Gládio de Batalha”.
Página 194, Tabela 3–2: Armas, Armas de Ataque à
Distância, linha 10: onde se lê “240 ft.”, leia-se “72 m”.
Página 287, coluna da direita, Domínio da Destruição, magia de 3º nível: onde se lê “Moldar Madeira”, leia-se “Praga”.
Página 289, coluna da esquerda, Domínio da
Mendicância, magia de 7º nível: onde se lê “Penitência”, leia-se “Refúgio”.

Página 319, coluna da esquerda, Aumento do
Preço da Criação de Itens Mágicos, parágrafo 1, linha: onde se lê “aumento de 150%”, leia-se “aumento
de 50%”.

Guia do Mundo
dos Reinos de Ferro
Nenhum erro.

Legião das Almas Perdidas, A
Página 11, coluna da direita, Organizações Aliadas, parágrafo 3, linha 1: onde se lê “Ordem da Guarda”, leia-se “Ordem da Manutenção”.

Mais Longa das Noites, A
Nenhum erro.

Monstronomicon
Nenhum erro.

Sombra do Exilado, A
Página 9, coluna da direita, último parágrafo: o
último parágrafo da página 9 deveria ser o primeiro
parágrafo da página 10.

Sem Trégua Vol. 1
Nenhum erro.

Sem Trégua Vol. 2
Nenhum erro.

Sem Trégua Vol. 3
Página 53, coluna da esquerda, parágrafo 2, linha 2: onde se lê “A chegada da Praga Eterna”, leia-se
“A volta de Everblight”.

Página 290, coluna da direita, Domínio da Pilhagem, magia de 7º nível: onde se lê “Encontrar o
Caminho”, leia-se “Refúgio”.
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