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Forja e Fundição
Publicado originalmente na No Quarter Magazine Nº 1,

em julho de 2005.

O equipamento
dos Cães do Diabo

C
açar gigantes-a-vapor é para os destemidos, fortes de 

espírito e insanos. Quem mais iria se arriscar entre 

os pés imensos de colossos de cinco toneladas que 

reduzem um ao outro a ferro-velho com golpes monumentais? 

Mesmo assim, a companhia mercenária dos Cães do Diabo 

fez seu nome empregando táticas e mekânica para derrubar 

e desmantelar gigantes-de-guerra. Com habilidade, precisão 

e o equipamento certo, os Cães do Diabo construíram uma 

notória reputação por seus sucessos.

Grover Hendletorm (Mka13/Mag2) é o mekânico-chefe 

dos Cães do Diabo. Um homem de meia-idade, bonito 

e de voz áspera, possui uma ascendência thuriana que 

muito poucos reconhecem. Sua postura despreocupada, 

mesclada com sua experiência no conserto de velhos 

gigantes-de-guerra dos modelos Garra, Mula e Nômade, se 

encaixa perfeitamente com os Cães do Diabo. Ele conserta, 

reconstrói e reaproveita o que pode para manter o estoque 

de Sam cheio de gigantes, armas de fogo e equipamentos.

Espada Atordoante MacHorne
Espada mekânica de retardamento +1

O velho e bom Grover construiu esta lâmina resistente 

para Sam MacHorne como prova de sua habilidade. 

Acoplando partes reaproveitadas do núcleo de choque da 

lança atordoante de um gigante-de-guerra modelo Garra a 

uma espada curta obra-prima, o mekânico arcano construiu 

uma arma anti-gigante bastante efi ciente. Felizmente para 

Grover – e para Sam – a arma mostrou-se uma base confi ável 

para os componentes mekânicos. Outros já tentaram 

reproduzir este projeto inovador, adicionando a propriedade 

de arma retardar (descrita a seguir) a outros tipos de arma.

Em geral, trata-se de uma espada longa mekânica +1 

(também existem versões que usam espadas curtas), com 

um acumulador alojado fi rme e apertado no cabo. A lâmina 

rebrilha com uma intensa aura amarela incandescente 

sempre que a espada atordoante é ativada. Símbolos arcanos 

chamejam, e a espada inteira parece vibrar e zunir.

Um gigante-a-vapor atingido por uma espada atordoante 

precisa ser bem-sucedido em um teste de resistência de 

Vontade contra CD 15, ou fi cará retardado por uma rodada. 

Enquanto estiver retardado, o deslocamento do gigante 

é reduzido a 1,5 metro (1 quadrado) por rodada, e sua 

Destreza é reduzida a 1 (-5 de penalidade em CA). Ataques 

de corpo-a-corpo contra um gigante retardado recebem +4 

de bônus em jogadas de ataque, mas ataques à distância 

não recebem benefício algum. Um gigante retardado ainda 

pode realizar ações. Uma espada atordoante MacHorne drena 

3 cargas por dia de um acumulador.

Componentes: condutos, espada longa obra-prima, placa 
rúnica de retardar, tomada de gotejamento.

Evocação (moderada); NC 8º; Criar Item Maravilhoso, 

Ofícios (mekânica) 4 graduações; teste de Ofícios (mekânica) 

para fusão (CD 19); Preço 3.215 PO mais custo dos esquemas; 

Custo 1.765 PO + 116 XP + custo dos esquemas; Peso 4 kg 

com um acumulador padrão.

Rede Aprisionadora 
Hendletorm

A Rede Aprisionadora Hendletorm é uma rede reforçada, 

feita de elos de metal resistente e ancorada com pesos, para 

aumentar seu alcance e precisão quando é arremessada. 

Construída para ter boa durabilidade e servir no campo de 

batalha, e fortifi cada por um processo alquímico, a rede 

Espada Atordoante MacHorne
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4. Ei, Gandalf, cajados são para menininhas! Os magos dos Reinos de Ferro carregam espadas, machados ou granadas. Não 

fi que preso aos estereótipos.
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aprisionadora pode enredar ou imobilizar até mesmo o mais 

forte dos gigantes-de-guerra.

Personagens podem usar a rede aprisionadora para 

prender qualquer alvo normalmente. Utilize as regras para 

redes na seção de equipamento do Livro de Regras Básicas 
I. Contudo, uma criatura presa pode escapar com um teste 

bem-sucedido de Arte da Fuga contra CD 20 (uma ação de 

rodada completa). A rede tem dureza 10 e 20 PV. Romper 

a rede exige um teste de Força contra CD 30 (também uma 

ação de rodada completa).

Se você controlar a corrente-guia, sendo bem-sucedido 

em um teste resistido de Força enquanto a segura, pode 

fazer ataques de imobilização em rodadas subseqüentes 

contra a criatura presa. Se você for imobilizado durante sua 

própria tentativa de imobilização, pode largar a rede para 

evitar ser imobilizado.

Devido ao tamanho da rede, alvos Médios ou menores 

recebem +10 de bônus de circunstância em testes de Arte da 

Fuga para escapar de sua malha larga.

Pistola-Bazuca dos
Cães do Diabo

Construídas para sobrepujar a armadura de gigantes 

pesados, as pistolas-bazucas compensam sua falta de 

poder penetrante com dano bruto. Mais parecidas com 

um canhão portátil do que com uma pistola ou rifl e, e 

raras mesmo entre os mercenários, as pistolas-bazucas 

geralmente são feitas sob encomenda. A arma é carregada 

com um pacote de seda cheio de pólvora explosiva, e uma 

esfera de ferro duro de 7,5 centímetros. Ocasionalmente, 

munição de precisão é utilizada (GPRF, pág. 190), mas 

cada carga custa 10 PO adicionais.

Devido à forma como estas armas são miradas, quaisquer 

jogadas de ataque feitas com uma pistola-bazuca contra alvos 

Médios ou menores sofrem -4 de penalidade. Uma pistola-

bazuca é considerada um rifl e para efeitos de talentos, mas 

utiliza testes de Ofícios (canhoneiro) para recarregar e para 

todos os cuidados com a arma.

Pistolas-bazucas são notórias por falhar, e, a cada quatro 

tiros, exigem uma limpeza cuidadosa – um teste de Ofícios 

(canhoneiro) contra CD 10, que demora 10 minutos. Caso 

não seja limpa de maneira correta, a pistola-bazuca sofre os 

efeitos de um receptor defeituoso (GPRF, pág. 184), exigindo 

um teste bem-sucedido de Ofícios (canhoneiro) contra CD 

14 para limpar quaisquer tiros que fi quem na arma.

Carregar a pistola-bazuca é uma ação padrão, e exige um 

teste bem-sucedido de Ofícios (canhoneiro) contra CD 10.

A munição da pistola-bazuca custa 10 PO pelo pacote 

de pólvora explosiva, e 8 PO pela bala de ferro. O pacote 

e a bala pesam um total de 2,5 quilos, que aumentam o já 

considerável peso da arma.

Conhecimentos Arcanos
de Cygnar
Nova habilidade especial de arma: RETARDAR

Os mekânicos da Motores do Leste desenvolveram 

armas de retardamento como um método arcano de 

interromper o fluxo de sinais entre um córtex e 

os mecanismos internos de reflexo de construtos 

mekânicos. Os mekânicos então infundiram este método 

devastador de interferir com gigantes-de-guerra 

inimigos em uma placa rúnica, para produção em massa. 

A PLACA RÚNICA DE RETARDAMENTO encontrou a maior parte de 

sua utilidade na LANÇA ATORDOANTE do gigante-de-guerra 

leve modelo Garra.

Construtos com seu córtex atingido por uma arma de 

retardamento sofrem dano normal, e devem ser bem-

sucedidos em um teste de resistência de Vontade contra 

CD 15, ou ficarão retardados por uma rodada. Um 

construto retardado tem um valor efetivo de Destreza 

de 1, e sofre -5 de penalidade em sua Classe de Armadura 

devido a este valor quase nulo. Jogadas de ataques de 

corpo-a-corpo contra o construto retardado recebem 

+4 de bônus, embora jogadas de ataque à distância não 

recebam nenhum benefício especial.

Gigantes retardados ainda podem receber foco de seu 

conjurador de guerra, e podem realizar ações.

Evocação (moderada); NC 5°; Criar Armas e Armaduras 

Mágicas, IMOBILIZAR MONSTRO; Preço +2 de bônus.

      Incremento de

Armas Exóticas Custo Dano (P) Dano (M) Decisivo Distância Peso Tipo

Armas de Ataque à Distância
 Pistola-Bazuca dos 1.200 PO – 3d8+5 x3 6 m 15 kg Perfurante

 Cães do Diabo

 Rede Aprisionadora 600 PO – – – 1,5 m 20 kg –

 Hendletorm

Pistola-Bazuca dos
Cães do Diabo
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Os Encontros
Pendrake

Publicado originalmente na No Quarter Magazine Nº 2,
em agosto de 2005.

Pendrake no
Bosque da Geada

N
unca havia estado tão feliz em encontrar-me na 

companhia de um trollóide violento, impulsivo 

e mal-encarado como Rathlok, e ouso dizer que 

nunca mais estarei, depois do que vimos alguns dias atrás no 

Bosque da Geada.

Rathlok e eu estávamos avançando a custo pelos campos 

de gelo perpétuo daquelas colinas escarpadas, já há quase uma 

semana, em busca do lar de seu kriel ancestral e dos últimos 

membros de sua família ainda em Caen. Eu não estivera tão ao 

norte desde anos atrás, e tinha-me esquecido do quão difícil 

o território pode ser. Tivemos pouca difi culdade em chegar 

ao planalto que meu companheiro buscava, com quaisquer 

criaturas sendo afastadas pelos brados de matança que Rathlok 

entoava. Embora eu ache o canto dos trollóides deveras belo, 

estava preocupado que fosse atrair todo predador num raio de 

quilômetros, convidando-os a investigar o petisco congelado 

que eu estava lentamente me tornando.

Meu sangue se aqueceu quando saímos de um 

arvoredo de coníferas. Meus olhos encheram-se com a 

visão de uma das mais perigosas criaturas encontradas 

nos reinos. Um troll atroz.

Felizmente para nós dois, a gigantesca fera estava 

ocupada. Um grupo maltrapilho de mulheres e crianças 

nyss se amontoava atrás de três guerreiros montados, suas 

claymores reluzindo em uma dança de aço gélido à sua 

frente, afastando a criatura com golpes dardejantes. O troll 

havia derrubado uma das montarias ulk e seu cavaleiro, e 

a neve agora fumegava com sangue derramado. Embora 

os nyss sempre tivessem aparência majestosa quando 

montavam em pêlo nos sagrados ulk, eu pude ver um brilho 

de medo em seus olhos. Estavam obviamente fugindo de 

algo, e não tinham estado preparado para enfrentar um 

inimigo como aquele.

O troll fechou os punhos, o sangue engrossando e os 

ferimentos se fechando sobre volumosos músculos que 
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pareciam grossos demais em seu corpo monstruoso. Emitiu 

um rugido tão ribombante que pode ter provocado uma 

avalanche em algum lugar nas montanhas.

Aquilo só poderia acabar mal para todos. Trolls atrozes 

não desistem de sua presa facilmente – já se soube de 

alguns que mataram aldeias inteiras apenas para saciar sua 

fome – e aqueles guerreiros nunca iriam ceder enquanto 

estivessem defendendo suas famílias. De qualquer forma, 

provavelmente Rathlok e eu não chegaríamos ao lar do Kriel 

Braggmaw sem uma luta. Morrow me castigue, eu torcia para 

que eles matassem um ao outro, para que nós não fôssemos 

obrigados a fazê-lo!

Tais pensamentos eram desnecessários, já que Rathlok 

emitiu um brado primitivo como eu nunca tinha ouvido em 

todas as nossas viagens intermitentes. Era o dialeto de molgur-

trul dos antigos kriels, algo vindo das profundezas de meu 

companheiro, que fez o troll gigante hesitar. Meu companheiro 

andou à frente rumo à clareira – mãos desarmadas expostas, 

para que os elfos não o vissem como inimigo.

O troll atroz recuou um passo, abaixou a guarda, e balançou-

se de leve ao som do canto ancestral. Parecia quase pacifi cado 

com meros momentos da canção bestial de Rathlok.

Eu gostaria de ter falado com os nyss, sobre o que 

estava acontecendo e por que eles estavam num lugar tão 

a sul, em número tão grande. Mas, quando perceberam a 

oportunidade, os cavaleiros de ulks apanharam as crianças, 

enquanto as mulheres corriam à frente deles – e, antes que eu 

virasse a cabeça, tinham desaparecido. Tê-los-ia perseguido, se 

não acreditasse que eles teriam me matado em um instante. 

Não eram do estilhaço que eu conhecera antes, e após uma 

tal batalha não teriam tolerado um estranho curioso.

O troll atroz apanhou o ulk morto aos seus pés, e dirigiu-

lhe um grunhido de desprezo enquanto virava-se e caminhava 

pesado de volta ao bosque. Rathlok continuou entoando sua 

melodia primitiva por um tempo, calando-se apenas quando 

tinha certeza de que a criatura estava longe demais, ou tinha 

perdido o interesse por nós. Graças aos deuses por ele, já que 

eu nunca havia estado tão próximo a um troll atroz e não 

sentido a impressão de que seria o prato principal.

Imediatamente, voltei-me para o nyss ferido na neve, mas 

era muito tarde para ele. Ele estava carregando muito mais 

equipamento e provisões do que o normal para um bando 

errante – como se o seu estilhaço estivesse se mudando. Era 

muito cedo na primavera para as viagens nômades, o que 

signifi cava que eles devia ter sido forçados àquela viagem 

por alguma outra coisa. Mas o quê? Os nyss não tinham o 

hábito de deixar corpos ou provisões para trás, mesmo em 

meio à batalha, e aquilo também me perturbou.

Minutos depois, quase desmaiei quando o kriel de Rathlok 

emergiu subitamente das árvores. Eles tinham ouvido seus 

brados de matança no lar do kriel, longínquo como era. 

Após alguns abraços curtos entre velhos familiares, Rathlok 

e o kriel Braggmaw estavam reunidos, e logo aqueciam-se ao 

redor do fogo, na aldeia.

Entre as bravatas de meu amigo sobre aventuras nas 

terras distantes e quantidades generosas de bebida, ele 

logo desapareceu em uma das cabanas com um punhado 

de fêmeas sem companheiros – deixando-me com o chefe 

do kriel. Conversamos bastante sobre os nyss, sobre como 

muitas famílias inteiras dos “elfos gelados” estavam deixando 

o norte. Os trollóides tinham certeza de que apenas um 

grande mal poderia arrancar os nyss de suas raízes daquela 

forma, mas agora eles não tinham mais medo, já que seu 

fi lho pródigo voltara, com seus brados de matança. Eu 

recebi o título de membro adotivo do kriel, por ter trazido 

Rathlok para casa, e fui convidado a permanecer durante o 

tempo que desejasse. Já tinha me decidido a voltar para o sul, 

seguindo o caminho dos nyss que havíamos encontrado.

O que começara como nada mais que uma reunião de 

família para um amigo tinha evoluído para um enigma que 

eu não deixaria para trás com tanta facilidade. Por que os 

nyss estavam deixando suas terras? Aonde estavam indo, e 

do que estavam fugindo? Por que nunca perguntei de que, 

exatamente, é feita a cerveja de asno, e será que um dia vou 

me livrar de seu maldito cheiro?

Defi nitivamente, há mais coisas ocorrendo no norte do 

que sabemos. Que os deuses me ouçam, pode ser apenas um 

problema isolado, que vai desaparecer sem que nenhuma 

conseqüência venha a emergir.

Torço para que tenhamos tanta sorte.
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5. Um passeio no lado selvagem. Após o lançamento do Monstronomicon, você poderá trazer a selvageria de Immoren 

ocidental para a mesa de jogo. Que tal encontrar um troll atroz? E quem não quer um argus de estimação?
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Novos Talentos
Brado de Troll [Geral]

Pré-requisitos: habilidade brado de matança, Atuação 5 

graduações.

Benefício: você pode realizar um brado de matança que 

imita a habilidade de classe de druida empatia selvagem, mas 

afeta qualquer tipo de troll vivo. Substitua o teste de nível 

normalmente necessário para mudar a atitude da criatura por 

seu teste de Atuação. Diferente dos druidas, você não pode 

infl uenciar bestas mágicas com esta habilidade, e sofre -4 de 

penalidade para infl uenciar animais. Cada uso de bbrado de 

troll custa um uso diário de seus brados de matança.

Cavaleiro de Feras [Geral]
Pré-requisitos: elfo nyss, Cavalgar 1 graduação.

Benefício:  você dominou o ritual de cavalgar os sagrados 

ulk, uma raça de corcéis com galhadas de gamo utilizadas 

como montarias de guerra pelos nyss. Você não sofre a 

penalidade normal de -5 por cavalgar qualquer montaria em 

pêlo, e você não precisa fazer testes de Cavalgar para guiar 

com os joelhos.

Normal: você precisa ser bem-sucedido em um teste de 

Cavalga contra CD 5 para guiar com os joelhos, para que 

possa utilizar as duas mãos quando montado, e sofre 

-5 de penalidade quando cavalgar sem uma sela.

Especial: um guerreiro ou ranger pode 

escolher Cavaleiro de Feras como um de seus 

talentos adicionais.

Fio do Inverno [Geral]
Pré-requisitos: elfo nyss, Acuidade com Arma, Foco em 

Arma (claymore nyss), bônus base de ataque +3.

Benefício: você passou por um ritual ancestral dos nyss, 

que lhe permite concentrar-se em precisão ao invés de força 

com sua lâmina. Você pode utilizar seu modifi cador de 

Destreza em vez de seu modifi cador de Força em jogadas de 

dano com sua claymore nyss.

Claymore Nyss
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