
Fudge NárniaFudge Nárnia
Um Novo mundo de Magia paraUm Novo mundo de Magia para  

FudgeFudge
ATENÇÃO: Dragão Brasil, DB, Defensores de Tóquio, 3D&T e outros termos associados © 2002 Editora Talismã. Sistema 
Daemon, Arkanum, Trevas, Invasão e outros termos associados © 2002 Editora Daemon. Fudge System e outros termos 
associados © 1992-1995 Steffan O’Sullivan. Todos os direitos reservados. Demais termos que venham a ser utilizados são 
copyright de seus detentores legais. 

O DIREITO MORAL DE C.S.LEWIS FOI 
PRESERVADO

ESTA É UMA OBRA DE FICÇÃO: 
QUALQUER SEMELHANÇA COM FATOS OU PESSOAS DA VIDA 

REAL SÃO MERA COINCIDÊNCIA NENHUMA DAS PESSOAS, 
MAGIAS, SERES OU LOCAIS MENCIONADOS EXISTEM DE 

VERDADE. VOCÊ FOI AVISADO.





About Fudge:About Fudge:

Fudge is a role-playing game written by Steffan O’Sullivan, with extensive input from the Usenet communi-
ty of rec.games.design. The basic rules of Fudge are available on the Internet at http://www.fudgerpg.com 
and in book form from Grey Ghost Games, P.O. Box 838, Randolph, MA 02368. They may be used with any 
gaming genre. While an individual work derived from Fudge may specify certain attributes and skills, many 
more are possible with Fudge. Every Game Master using Fudge is encouraged to add or ignore any char-
acter traits. Anyone who wishes to distribute such material for free may do so – merely include this ABOUT  
FUDGE notice and disclaimer (complete with Fudge copyright notice). If you wish to charge a fee for such  
material, other than as an article in a magazine or other periodical, you must first obtain a royalty-free li-
cense from the author of Fudge, Steffan O’Sullivan, P.O. Box 465, Flymouth, NH 03264.

Sobre o Fudge (Tradução):Sobre o Fudge (Tradução):

O Fudge  é  um RPG escrito  por  Steffan  O’Sullivan,  com extenso  material  da  comunidade  do  grupo 
rec.games.design da  Usenet.  As  regras  básicas  de  Fudge  estão  disponíveis  na  Internet  em 
http://www.fudgerpg.com e na forma impressa pela Grey Ghost Games, P.O. Box 838, Randolph, MA 
02368. Ele pode ser usado com qualquer gênero de jogo. Enquanto uma obra individual de Fudge pode 
especificar certos atributos e perícias, muitos outros são possíveis com Fudge. Todo Mestre de Jogo que 
utilize Fudge é encorajado a adicionar ou ignorar qualquer característica. Qualquer um que deseje distribuir 
tal material gratuitamente pode o fazer – meramente incluindo essa nota SOBRE O FUDGE e o Anúncio 
(completo com a nota de copyright de Fudge). Se você deseja cobrar um valor por esse material, que não 
seja o de um artigo em uma revista ou semelhante, você primeiro deve obter uma licença livre de Royal com 
o autor de Fudge, Steffan O’Sullivan, P.O. Box 465, Flymouth, NH 03264.

http://www.fudgerpg.com/
http://www.fudgerpg.com/




Disclaimer:Disclaimer:

The following materials based on Fudge, entitled Fudge Nárnia, are created by, made available by, and 
Copyright © 2002 by Fábio Emilio Costa, and are not necessarily endorsed in any way by Steffan O’Sulli-
van or any publisher of other Fudge materials. Neither Steffan O’Sullivan nor any publisher of other Fudge 
materials is in any way responsible for the content of these materials unless specifically credited. Original  
Fudge materials Copyright © 1992-1995 by Steffan O’Sullivan, All Rights Reserved.
If you wish to distribute copies of all or portions of FUDGE or derivative works based on FUDGE for a fee  
or charge, other than in a magazine or other periodical, you must first obtain written permission from:

Steffan O’ Sullivan
P.O. Box 465 
Plymouth, NH 03264
sos@io.com

Atenção:Atenção:

O material baseado em Fudge a seguir, chamado Fudge Nárnia, foi criado por, disponibilizado por e tem 
copyright © 2000 por Fábio Emílio Costa,  e não é necessariamente endossado de nenhuma forma por 
Steffan O’Sullivan ou outros criadores de materiais para Fudge. Nem Steffan O’Sullivan nem qualquer 
outro criador de materiais para Fudge é de qualquer forma responsável por este material a não ser quando 
especificamente  creditado.  Os  materiais  originais  de  Fudge  são  Copyright ©  1992-1995  por  Steffan 
O’Sullivan. Todos os direitos reservados.
Se você deseja distribuir cópias do todo ou de partes do Fudge ou obras derivadas baseadas em Fudge por 
um valor, outro que a inclusão em revistas ou outros periódicos, você precisa primeiro obter permissão por 
escrito de:

Steffan O’ Sullivan
P.O. Box 465 
Plymouth, NH 03264
sos@io.com

AgradecimentosAgradecimentos
Queria aproveitar essa seção e de dar os meus agradecimentos:
 1. Aos meus pais, pela vida e pela compreensão;
 2. Ao Steffan O’ Sullivan e ao pessoal do newsgroup rec.games.design, pelo Sistema Fudge;
 3. E, por último, mas mais importante que todos eles,  Àquele-Que-Sempre-Deve-Ser-Nomeado, ainda que por 

vários nomes, pela vida que deu a todos;

Sobre o AutorSobre o Autor
Fábio  Emílio  Costa  (o  “Fotógrafo  Psíquico”)  é  Tecnólogo  de  Desenvolvimento  de  Software  formado  pelas 

Faculdades ASMEC de Ouro Fino/MG. Também é Técnico de Informática formado pela Escola Agrotécnica Federal de 
Inconfidentes (EAFI). Trabalha atualmente como Analista de Software Básico no Serviço Federal de Processamento de 
Dados – SERPRO, é solteiro (e disponível), joga RPG desde os 9 anos e mestra desde os 12, mestrando, entre outros 
sistemas, GURPS, Fudge, Storyteller, Castelo Falkenstein, TOON e 3D&T. Adora mangá, anime, Guerra nas Estrelas, 
Computação, Linux, Xadrez, Teatro, Harry Potter e, obviamente, Crônicas de Nárnia. Reside atualmente em São Bernardo 
do Campo – SP. Pode ser contactado através do endereço de email: fudgebrasil@yahoo.com.br.

mailto:sos@io.com
mailto:sos@io.com




Este RPG foi 
escrito usando:

Apóie o Software Livre! Use GNU/Linux e 
OpenOffice.org! 



Sumário
Capítulo 1 – Introdução ao mundo de Nárnia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Seção 1.1 – Seja Bem Vindo a Nárnia.......................................................................................................13

Capítulo 2 – A vida em Nárnia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Seção 2.1 – Entendendo Nárnia.................................................................................................................16

2.1.1 – História de Nárnia...................................................................................................................16
2.1.1.1 – O surgimento de Nárnia....................................................................................................16
Início de Nárnia...............................................................................................................................16
O Longo Inverno.............................................................................................................................17
Os Pevensie chegam a Nárnia..........................................................................................................17
A queda da Feiticeira Branca...........................................................................................................18
A Era de Ouro de Nárnia.................................................................................................................19
O domínio Telmarino......................................................................................................................21
O Retorno dos Quatro Reis..............................................................................................................22
O fim do jugo de Miraz...................................................................................................................23
A viagem ao Fim-do-Mundo...........................................................................................................23
Rilian e a Dama Verde....................................................................................................................26
O Final de Nárnia............................................................................................................................27

2.1.2 – Os povos de Nárnia.................................................................................................................30
Humanos.........................................................................................................................................30

Narnianos...................................................................................................................................30
Calormanos................................................................................................................................30
Telmarinos..................................................................................................................................31
Filhos de Adão...........................................................................................................................31

Animais falantes..............................................................................................................................31
Anões..............................................................................................................................................32

Meio-Anões................................................................................................................................32
Faunos.............................................................................................................................................32
Centauros.........................................................................................................................................32
Outras Criaturas...............................................................................................................................32

Gigantes.....................................................................................................................................32
Unicórnios..................................................................................................................................32
Paulamas....................................................................................................................................33
Monópodes.................................................................................................................................33
Terrícolas...................................................................................................................................33
Cavalos Alados...........................................................................................................................33
Povos Malignos..........................................................................................................................33

Capítulo 3 – Criação de Personagem.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Seção 3.1 – Concepção e Passado do Personagem....................................................................................35
Seção 3.2 – Características........................................................................................................................35
Seção 3.3 – Raças......................................................................................................................................35
Seção 3.4 – Nível de Personagem..............................................................................................................36

3.4.1 – Sistema Objetivo de Criação de Personagens.........................................................................36
3.4.2 – Sistema Subjetivo de Criação de Personagens........................................................................37
3.4.3 – Características Lendárias........................................................................................................37

Seção 3.5 – Atributos.................................................................................................................................37
Atributos Físicos................................................................................................................................37

Força................................................................................................................................................37
Vigor...............................................................................................................................................37
Presteza...........................................................................................................................................37

Atributos Mentais...............................................................................................................................37
Espírito............................................................................................................................................38
Intelecto...........................................................................................................................................38
Porte................................................................................................................................................38

Seção 3.6 – Perícias ..................................................................................................................................39
Alquimia.............................................................................................................................................39
Animais..............................................................................................................................................39



Astrologia...........................................................................................................................................40
Armadilhas.........................................................................................................................................40
Armas Brancas...................................................................................................................................40
Armas Naturais...................................................................................................................................40
Armeiro..............................................................................................................................................40
Arqueria.............................................................................................................................................40
Arremesso..........................................................................................................................................40
Arte da Fuga.......................................................................................................................................40
Artífice...............................................................................................................................................40
Artes...................................................................................................................................................40
Artes Marciais....................................................................................................................................41
Artilharia............................................................................................................................................41
Avaliação de Objetos..........................................................................................................................41
Briga...................................................................................................................................................41
Burocracia..........................................................................................................................................41
Ciências..............................................................................................................................................41
Cura....................................................................................................................................................41
Diplomacia.........................................................................................................................................41
Disfarce..............................................................................................................................................41
Empatia..............................................................................................................................................42
Esquiva...............................................................................................................................................42
Etiqueta..............................................................................................................................................42
Furtividade.........................................................................................................................................42
Herbalismo.........................................................................................................................................42
Heráldica............................................................................................................................................42
Intimidação.........................................................................................................................................42
Investigação........................................................................................................................................42
Jogos..................................................................................................................................................42
Lábia..................................................................................................................................................42
Ladinagem..........................................................................................................................................43
Liderança............................................................................................................................................43
Línguas...............................................................................................................................................43
Manha................................................................................................................................................43
Montaria.............................................................................................................................................43
Negociação.........................................................................................................................................43
Pesquisa..............................................................................................................................................43
Primeiros Socorros.............................................................................................................................43
Procura...............................................................................................................................................44
Profissão.............................................................................................................................................44
Rastreio..............................................................................................................................................44
Reparos...............................................................................................................................................44
Sedução..............................................................................................................................................44
Sobrevivência.....................................................................................................................................44
Tática..................................................................................................................................................44
Tortura................................................................................................................................................44
Tradições............................................................................................................................................44
Venefício............................................................................................................................................45

Seção 3.7 – Bençãos..................................................................................................................................46
Alma Pura..........................................................................................................................................46
Ambidestria........................................................................................................................................46
Antecedentes Incomuns (Variável).....................................................................................................46
Apoio (Vale 2 Bençãos).....................................................................................................................47
Aprendiz Rápido................................................................................................................................47
Arma / Item / Amuleto Mágico..........................................................................................................47
Armas Naturais...................................................................................................................................47
Autoridade (Variável).........................................................................................................................47
Biblioteca...........................................................................................................................................47
Boa Fama...........................................................................................................................................48
Bom Senso.........................................................................................................................................48



Centrado.............................................................................................................................................48
Contatos e Aliados.............................................................................................................................48
Faz-Tudo............................................................................................................................................48
Hipoalgia (alto limiar de Dor) (Variável)...........................................................................................48
Imunidade...........................................................................................................................................48
Inocência............................................................................................................................................48
Magias................................................................................................................................................48
Memória Fotográfica (Vale Duas Bençãos)........................................................................................49
Recuperação Alígera (Vale Duas Bençãos)........................................................................................49
Recursos.............................................................................................................................................49
Saque Rápido.....................................................................................................................................49
Senso de Direção................................................................................................................................49
Sentidos Aguçados.............................................................................................................................49
Sono Leve..........................................................................................................................................49
Sortudo...............................................................................................................................................50
Tamanho (Variável – pode ser negativo)............................................................................................50
Talento...............................................................................................................................................50

Seção 3.8 – Falhas.....................................................................................................................................51
Alma Negra........................................................................................................................................51
Aprendiz Lento...................................................................................................................................51
Assombrado........................................................................................................................................51
Aversão..............................................................................................................................................52
Arrogância..........................................................................................................................................52
Azarado..............................................................................................................................................52
Cabeça-Quente...................................................................................................................................52
Cleptomaníaco....................................................................................................................................52
Código de Honra................................................................................................................................52
Compulsão..........................................................................................................................................53
Deficiente Físico................................................................................................................................53
Dependência (Vale Duas Falhas)........................................................................................................53
Desastrado..........................................................................................................................................53
Devoção (Vale duas Falhas)...............................................................................................................53
Distraído/Disperso..............................................................................................................................53
Dupla Personalidade...........................................................................................................................53
Esquecido...........................................................................................................................................54
Estigma Social....................................................................................................................................54
Fantasia..............................................................................................................................................54
Fleumático..........................................................................................................................................54
Fobia..................................................................................................................................................54
Furioso...............................................................................................................................................54
Hábito Detestável...............................................................................................................................54
Hiperalgia (Baixo Limiar de Dor) (variável)......................................................................................54
Inimigos.............................................................................................................................................54
Intolerância (Vale três Falhas)............................................................................................................55
Má Fama............................................................................................................................................55
Maldição Grave (Vale Duas Falhas)...................................................................................................55
Maldição Suave..................................................................................................................................55
Maníaco-Depressivo...........................................................................................................................55
Megalomaníaco (Vale duas Falhas)....................................................................................................55
Modelo Especial (Variável)................................................................................................................55
Pacifismo (Variável)...........................................................................................................................55
Paranóia..............................................................................................................................................56
Protegido............................................................................................................................................56
Repulsa (Vale duas Falhas)................................................................................................................56
Rival...................................................................................................................................................56
Segredo (Variável).............................................................................................................................56
Situação Vexatória (Variável)............................................................................................................57
Supersticioso......................................................................................................................................57
Timidez Crônica.................................................................................................................................57



Trauma...............................................................................................................................................57
Vício...................................................................................................................................................57

Seção 3.9 – Status – Uma Benção / Falha Especial...................................................................................58
Seção 3.10 – Equipamento e Dinheiro Inicial............................................................................................59
Seção 3.11 – Retoques Finais....................................................................................................................59

Capítulo 4 – Batalhas Campais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Seção 4.1 – Batalhas campais e combates em massa.................................................................................61
Seção 4.2 – Criando um Exército..............................................................................................................61
Seção 4.3 – Definindo as Capacidades......................................................................................................61
Seção 4.4 – Manobras................................................................................................................................62

Terreno privilegiado (Variável).......................................................................................................62
Flanqueamento................................................................................................................................62
Treinamento Especial......................................................................................................................63
Exército de Elite (5 Manobras)........................................................................................................63
Táticas de Guerrilha (5 Manobras)..................................................................................................63
Precisão...........................................................................................................................................63
Táticas diversivas............................................................................................................................63
Lealdade..........................................................................................................................................63
Convicção........................................................................................................................................63
Ações Evasivas................................................................................................................................63
Batedores Táticos............................................................................................................................63
Arqueiros.........................................................................................................................................63
Arqueiros de Elite............................................................................................................................64
Cavalaria.........................................................................................................................................64
Investida..........................................................................................................................................64

Seção 4.5 – Defeitos Estruturais................................................................................................................64
Turba (2 Defeitos)...........................................................................................................................64
Berserk............................................................................................................................................64
Mercenários.....................................................................................................................................64
Terreno Deficiente (Variável)..........................................................................................................64
Treinamento Rígido.........................................................................................................................65
Perturbável......................................................................................................................................65
Crueldade........................................................................................................................................65
Personalidade Forte.........................................................................................................................65
Ponto Fraco.....................................................................................................................................65

Seção 4.6 – Coesão e Debandada..............................................................................................................65
Seção 4.7 – Carga......................................................................................................................................66
Seção 4.8 – Debandadas............................................................................................................................66
Seção 4.9 – Movimentação, Aproximação e Unidades de Deslocamento .................................................66
Seção 4.10 – Posições Difíceis e Deslocamento........................................................................................66
Seção 4.11 – Emboscadas e Ataques de Surpresa......................................................................................66
Seção 4.12 – Ataques vindos de todos os lados.........................................................................................66
Seção 4.13 – Um Exemplo de combate.....................................................................................................66

Capítulo 5 – Magia e Artefatos Mágicos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Seção 5.1 – A magia em Nárnia.................................................................................................................68
Seção 5.2 – Aprendendo a magia...............................................................................................................69
Seção 5.3 – O teste da Magia.....................................................................................................................69
Seção 5.4 – Não-magos e a magia.............................................................................................................69
Seção 5.5 – Duração e Danos por Magia ..................................................................................................70
Seção 5.6 – Magia e Pré-Requisitos...........................................................................................................70
Seção 5.7 – Magia e Número de Alvos......................................................................................................70

5.7.1 – Resistência Ativa....................................................................................................................70
5.7.2 – Modificador por tamanho de grupo........................................................................................70

Seção 5.8 – Exaustão por Magia (Regra Opcional)...................................................................................70
5.8.1 – Choque de Magia....................................................................................................................71

Seção 5.9 – Pontos de Embuste e Potencia da Magia (Regra Opcional)....................................................71
Seção 5.10 – Corrupção por Magia (Regra Opcional)...............................................................................71
Seção 5.11 – Alquimia e Poções................................................................................................................71



Seção 5.12 – Pequeno Grimório de Nárnia................................................................................................72
Sono...................................................................................................................................................72
Coma..................................................................................................................................................72
Confundir Sentidos.............................................................................................................................72
Gerar Confiança.................................................................................................................................72
Persuadir.............................................................................................................................................72
Ilusão..................................................................................................................................................72
Ocultação...........................................................................................................................................73
Dominação.........................................................................................................................................73
Esquecimento.....................................................................................................................................73
Lembranças........................................................................................................................................73
Majestade...........................................................................................................................................73
Imobilizar...........................................................................................................................................73
Imobilização completa........................................................................................................................73
Petrificação.........................................................................................................................................73
Benção/Maldição................................................................................................................................74
Benção/Maldição Maior.....................................................................................................................74
Grande Benção...................................................................................................................................74
Manjar Encantado..............................................................................................................................74
Perceber Intenção...............................................................................................................................74
Faro da Verdade.................................................................................................................................74
Cura....................................................................................................................................................74
Cura Maior.........................................................................................................................................75
Grande Cura.......................................................................................................................................75
Cura Completa....................................................................................................................................75
Ler Pensamentos................................................................................................................................75
Visão além do Alcance.......................................................................................................................75
Palavras de Coragem..........................................................................................................................75
Transfiguração....................................................................................................................................75
Chamado de Socorro..........................................................................................................................75
Sortilégios..........................................................................................................................................76
Banquete dos Heróis...........................................................................................................................76

Seção 5.13 – Artefatos Mágicos de Nárnia................................................................................................76
Os Anéis de Poder do Tio André........................................................................................................76
A Árvore da Proteção.........................................................................................................................76
A Faca de Pedra..................................................................................................................................76
A Vara Mágica de Jadis......................................................................................................................77
Rindon, a Espada do Grande Rei Pedro..............................................................................................77
O Arco da Rainha Suzana...................................................................................................................77
A Trompa da Rainha Suzana..............................................................................................................77
O Licor da Fruta de Fogo...................................................................................................................77
A Mesa de Pedra................................................................................................................................77
O Mapa de Coriakin...........................................................................................................................77
As Frutas de Fogo..............................................................................................................................77
A Mesa de Aslan................................................................................................................................77
O Bracelete do Dragão.......................................................................................................................77
A Cadeira de Prata..............................................................................................................................78

Apêndice 1 – Tabelas diversas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79



Fudge Nárnia
Capítulo 1 – Introdução ao mundo de Nárnia

“Donovan  e  seus  irmãos,  Esther,  Rick  e  Mary  brincavam  próximos  à  antiga  propriedade  do 
renomado professor Digory Kirke, que acabou tendo problemas financeiros e vendendo a propriedade aos 
seus pais,  os  Lavender.  Donovan estava olhando o fascinante  guarda roupa que existia  em um quarto 
isolado na casa:

– Você já ouviu falar na história que dizem sobre esse guarda-roupa, Mary? – disse Donovan, ao 
perceber que sua irmã mais nova, com seus cabelos ruivos e presos em maria-chiquinhas se aproximara.

– Não, Don... – disse Mary.
– Dizem que o antigo dono dessa propriedade fez esse guarda-roupa com a madeira de uma macieira 

que existia em Londres, a muitos, muitos anos... – disse Donovan, sabendo que Mary adorava uma história. 
– Essa macieira teria vindo de um lugar misterioso, sobre o qual o antigo dono, o senhor Kirke nunca quis 
falar. Foi ele quem contou sobre como esse guarda-roupa surgiu para o papai, e eu estava com ele quando o 
senhor Kirke vendeu essa propriedade para nossa família. Dizem que ele é capaz de levar as pessoas para 
outros lugares, ou ao menos foi o que ouvi aquele Pedro Pevensie comentando com o irmão dele...

– Está falando de Edmundo, o irmão de Pedro Pevensie? Conheço ele. – disse o mais jovem dos 
Lavender, Richard – Ele é um mentiroso.

– Como você sabe, Richard? Pedro e Edmundo passaram a Guerra aqui, junto com as irmãs deles. 
Ele pode estar dizendo a verdade nesse  caso.  –  disse Donovan,  dando de ombros –  Essa casa é muito 
estranha, nunca reparou? Papai e mamãe não gostam tanto assim dela, mesmo só vindo aqui nas férias.

– E quem gostaria? – disse Esther, sempre racional – Ela parece ter muito mofo e muita coisa antiga, 
se você quer minha opinião. É muito feia também, com todas as armaduras, escudos, espadas e tralhas! – 
completou, torcendo o nariz.

– Existe muito mais que isso, Esther... Muito mais. – disse Donovan, tomando a palavra novamente 
– Tem um monte de passagens secretas que ligam os quartos à cozinha, ou ao sótão, ou à biblioteca... É só 
procurar bem! E se pararmos para observar e sentir a casa, podemos ver que existe muita coisa estranha... 
Uma vibração esquisita!

– É mesmo! – disse Mary – Agora que você falou, Don, eu sempre senti uma coisa estranha, como se 
algum tipo de segredo ou mistério antigo... É como aquelas antigas casas de contos de fada... Quem sabe esse 
guarda-roupa não leva mesmo a gente para um lugar desses? – disse Mary, com os olhinhos de contas 
aumentando de sonho e excitação.

– Deixa de ser pateta, Mary! – disse Richard – Não há outro mundo...
– Concordo com o Rick. – disse Esther. – Além disso, mesmo que houvesse... Vocês não acham ilógico 

que existisse um mundo dentro do guarda-roupa?
– Deixa de ser tonta, Esther! – disse Mary, que tinha começado a formar lágrimas no comentário 

ríspido de Richard – Você nunca leu as histórias? É apenas uma entrada para o outro mundo, não o outro 
mundo, propriamente dito... Você não entende nada dessas coisas, Esther! Nenhum de vocês entende! – 
disse Mary, disparando para o guarda-roupa.

Mary se enfiou no guarda-roupa antes que qualquer um pudesse fazer qualquer coisa. Ela podia 
sentir os outros vindo atrás. Ela passou pelos vários casacos guardados ali, sentindo o cheiro de naftalina. 
Foi quando ela começou a perceber que o guarda-roupa era muito grande mesmo. E – estranho – ela 
percebeu que os pés dela roçavam uma coisa mais molhada... Sentiu um cheiro estranho, não mais de 
naftalina, e sim de terra molhada, e orvalho, e jasmim silvestre. Foi quando ela viu a Floresta.

Havia montanhas diante dela. Uma farta floresta cobria tudo...  Ao longe, podia-se ver um grande 
castelo e mais longe, se a visão fosse como a de Mary, de olhos de contas, poderia-se ver um outro castelo, 
mais imponente que o primeiro.

Ela não conseguia sequer se expressar, quanto mais falar, quando ouviu alguém dizer:
– Caramba! – era a voz de Richard, incrédulo – Então Edmundo e Mary estavam certos! Existe 

realmente uma outra terra além do guarda-roupa!
Eles não sabiam, mas acabam de chegar ao reino de Arquelândia, na bela terra de Nárnia.

Seção 1.1 – Seja Bem Vindo a Nárnia

As árvores milenares que ficam no caminho entre o Ermo do Lampião e o magnífico castelo de Cair Paravel, a bela 
Paravel dos Quatro Tronos. Os montes verdejantes da Arquelândia, até o Monte Piro, onde começa o deserto escaldante 
que leva até a terrível Tashbaan, na Calormânia. Ao norte, a Charneca dos Ettin e a terrível Harfang. O mar oriental 
levando a pontos como as Ilhas Solitárias e o Fim do Mundo. E o Submundo, com suas pedras vivas que podem levar ao 
estranho reino de Bismo, lar dos terrícolas.

As Crônicas de Nárnia é uma série que vem fascinando geração após geração de jovens (e não tão jovens) leitores, 
com sua saga épica e de beleza inesquecível. Ao ler a fascinante história sobre a saga de Nárnia, chega um momento onde 
passamos a nos identificar com as raças e criaturas belas e majestosas: os centauros, sábios e fortes em batalha; os faunos,  
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criaturas simples, mas diplomáticas; os astutos anões, tantos os vermelhos quanto os perigosos anões negros; os animais 
falantes de todos os tipos, desde simples jumentos até mesmo poderosos leões.

E acima de todos, o Leão. O Filho do Imperador de Além-Mar. Aquele que vem do Oriente, de Além-Mar, de sua 
terra além do Fim do Mundo, para restaurar a ordem às belas coisas em Nárnia.

Aslan.
Muitos então ficam imaginando como seria legal batalhar lado a lado com o Grande Rei Peter nas Batalhas no 

Beruna, ou quem sabe ser parte da tripulação do Peregrino da Alvorada em sua audaciosa viagem até o Fim do Mundo.
E não são essas as únicas aventuras que podem o esperar. Existem muitos perigosos, como os sacrifícios humanos 

e  os  escravocratas  da  Calormânia,  servos  do  Tisroc  e  de  Tash,  o  terrível  Deus  Calormano.  Inimigos  podem ser 
encontrados também na forma de megeras, lobos malignos e outras criaturas perversas. Ainda pode acontecer de você ser 
um dos desafortunados a viver no período em que a Feiticeira Branca dominou Nárnia, durante 100 anos de inverno 
eterno.

Mas nunca se preocupe. Você terá bons amigos e aliados poderosos. Poderá ser na forma do Papai Noel, trazendo 
presentes importantes no momento de desespero. Poderá ser de Filhos de Adão e Filhas de Eva vindas de outro mundo 
para socorrer você no momento de maior necessidade. Ou pode até mesmo ser na forma do próprio Aslan, socorrendo 
você.

Portanto, não tema o frio ou os inimigos, pois existe muitas aventuras a serem escritas em Nárnia. E você poderá 
agora, junto com seus amigos, escrever suas próprias aventuras, com esse RPG Fudge Nárnia. Esteja pronto, erga sua 
espada e seu arco e que, pela Juba do Leão, seus inimigos tremam!

Atenção: o conto dos irmãos Lavender, que é apresentado em toda a extensão desse RPG,  não faz parte das 
Crônicas de Nárnia, sendo apenas uma história para dar ao Mestre uma idéia do tipo de informação que virá no Capítulo.
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Capítulo 2 – A vida em Nárnia

Os quatro seguiam por um caminho estranho no meio da floresta. Era um caminho belo, e eles 
sentiam o aroma das flores e do eucalipto no ar, um aroma que parecia deixar-lhes cada vez com mais 
vontade de descobrir mais sobre aquela terra estranha. Eles continuaram a seguir pelo caminho até que 
viram homens fortes e cruéis, com espadas em punho e escudos aos braços. Alguns carregavam arcos e aljavas 
de flechas escuras, e outros também traziam lanças enormes. Donovan, percebendo que eles aparentemente 
observavam na direção deles, disse baixinho aos demais:

– Para atrás dos arbustos.
E antes que pudessem dizer faca, os quatro se recolheram dentro da floresta e agacharam-se no meio 

dos arbustos, ficando bem escondidinhos lá, saindo da estradinha aberta no meio da mesma. Os homens 
eram escuros e carregavam escudos de metal e grandes espadas recurvadas:

– Atenção! – gritou o que parecia ser o líder, um homem alto e de pele escura, com olhar cruel e 
altivo, montado em seu cavalo, com uma barba pintada de louro e com os cabelos e barba perfumados, como 
os  Lavender  podiam  sentir  mesmo  à  distância.  O  corpo  parecia  besuntado  em  óleo,  ressaltando  a 
musculatura dura, forte e cruel, ainda mais ressaltada pela lança que carregava às costas e pela grande 
espada curvadas à sua cintura, o arco e as flechas às costas e a cota de malha no peito – Essa investida deve 
ser feita em segredo. Lembrem-se das ordens do Tisroc Radabash – que ele  viva para sempre...  Iremos 
derrubar os malditos Reis da Arquelândia, o maligno e indigno Cor, que não passava de um mero escravo 
em nossas terras, e a traidora Aravis – que Tash a rasgue em mil pedaços por toda a eternidade – e em 
seguida entraremos em Nárnia. Nada deve restar inteiro entre o Monte Piro e Cair Paravel. Em nome de 
Tash, o irresistível, o inexorável! Adiante!!

Os quatro Lavender viram os diversos homens passarem:
– Quem são eles? E quem é esse tal de Radabash? – perguntou Richard, assustado.
– Sejam quem for, eles me deram medo! – disse Mary, apavorada.
– Com certeza, não são boa gente...  – disse Donovan, altivo, observando os homens montados se 

afastarem – Eu não sei se vocês notaram, mas havia um olhar cruel neles.
– Agora que você disse,  – falou Esther,  olhando para o irmão – realmente me pareceu que eles 

tinham um olhar cruel... Me deu calafrios quando vi um deles olhar diretamente nos olhos. Parecia que se 
ele me descobrisse ele iria me matar... ou coisa pior.

– Bem, acho que temos que avisar os tais Reis Cor e Aravis de que esses homens estão a caminho. – 
disse Donovan, resoluto – Mas como chegar até eles? Que caminho teremos que seguir? Como reconhecer 
eles?

– Vocês precisarão de muita ajuda. – disse uma voz rápida e esganiçada.
Ao  olharem para  trás,  perceberam que  tinha  um coelho  lá,  com pelugem branca  e  levemente 

manchada em cinza-claro. Ele parecia andar nas duas patas traseiras e era maior do que um coelho comum, 
batendo na cintura de Donovan (que era o mais alto dos quatro Lavender), mesmo se você desconsiderasse as 
orelhas enormes, que lhe batiam no peito:

– Vocês quatro são Filhos de Adão e Filhas de Eva, não são?
– Como assim? – perguntou Mary.
– Quero dizer, são humanos, como o Rei Cor e a Rainha Aravis, mas vieram de um outro mundo...
– Bem, – respondeu Mary encabulada – a gente veio pelo Guarda-Roupa.
– Ah, a famosa terra de Guarda-Roupa, de onde vieram os Grandes Reis que estão sentados nos 

Quatro Tronos de Cair Paravel.
Os quatro não entenderam muito bem o que o coelho quis dizer:
– Desculpe-nos, senhor Coelho... – disse Mary.
– Me chamem de Pés-de-água. – disse o Coelho, fazendo uma reverência, à qual Mary respondeu. – 

Me chamam assim porque quando quero correr, meus pés correm como se fosse a água do Beruna.
– Desculpe-nos, senhor Pés-de-água, mas somos novos nessa terra... Quem são aqueles homens?
– Que homens?
– Uns homens morenos, de olhar cruel e que passaram pela floresta agora... Aliás, onde estamos?
– Estamos na entrada do Monte Piro, no começo do Reino da Arquelândia. Acho que pelo que vocês 

me disseram... Devem ser calormanos! – disse Pés-de-Água, em tom de urgência, a pele por baixo do pelo do 
focinho esbranquiçando ainda mais – Vamos! Se o que vocês disseram é verdade, Filhos de Adão e Filhas de 
Eva, não podemos perder um segundo.

– O que são calormanos?
– São pessoas de uma terra lá no sul, além do Deserto – disse Pés-de-Água, mostrando o terrível 

deserto aos quatro – de temperamento cruel e que fazem sacrifícios humanos e de animais falantes aos seus 
deuses cruéis, ou os escravizam e os maltratam...

Os quatro,  conforme corriam por um outro caminho o Monte Piro e aprendiam mais sobre os 
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calormanos, ficavam cada vez mais amedrontados e sentiam que tinham que ajudar o povo daquela terra 
contra aqueles homens cruéis.

Seção 2.1 – Entendendo Nárnia

O Mundo de Nárnia é de outras formas bem similar ao mundo nosso, à exceção de alguns detalhes a serem 
entendidos, principalmente relacionados ao seu tamanho e à existência de Magia, Raças Fantásticas e Animais Falantes. 
Nesse capítulo iremos discutir essas diferenças de modo que o Mestre consiga entender o cenário de Nárnia e consiga 
passar o mesmo para seus jogadores. Falaremos então sobre a história, povo e geografia de Nárnia.

Atenção:  Essa seção inclui um resumo, e portanto spoilers, dos livros da série Crônicas de Nárnia. Se não 
desejar estragar sua leitura dos livros, não leia essa seção. Você foi avisado!!

2.1.1 – HISTÓRIA DE NÁRNIA

2.1.1.1 – O SURGIMENTO DE NÁRNIA

Na verdade, ninguém sabe exatamente como Nárnia teria surgido. O que as tradições, histórias e lendas de Nárnia, 
passadas de geração em geração, afirmam é que no início de tudo Aslan, o Filho do Imperador de Além-Mar, teria criado 
ou  despertado  as  criaturas  do  Nada.  Na  realidade,  algumas  das  lendas  e  tradições  afirmam que  Nárnia  tenha  sido 
construída sobre os escombros do antigo mundo de Charn, mundo de origem da Imperatriz Jadis, a terrível Feiticeira 
Branca. Isso deve-se aos fatos de que a Feiticeira Branca se encontrava no mundo durante sua criação, e que haviam 
diversas pessoas de outra dimensão (nosso mundo) presente na Criação de Nárnia, entre eles o famoso Digory Kirke, a 
primeira Criança a entrar em Nárnia, assim como o cocheiro Franco, que viria a tornar-se o primeiro Rei de Nárnia.

Após criar o mundo, Aslan teria escolhido, de todos os animais, casais que viriam a formar os Animais Falantes. A 
única diferença entre os animais falantes e seus parentes mudos é o fato de que raciocinam e falam como seres humanos, 
sendo que alguns, como os Ursos, Castores e Cães conseguem ficar nas duas patas dianteiras. Alguns animais pequenos, 
como Ratos  e  Esquilos,  ficaram um pouco  maiores  quando tornaram-se  falantes,  enquanto  animais  grandes,  como 
Elefantes e Cavalos, ficaram um pouco menores.

Vendo que, graças às ações de Digory Kirke, o Mal (no caso, a Feiticeira Branca) tinha entrado em Nárnia, Aslan 
reuniu-se em Conselho e escolheu Franco como o Rei de Nárnia, junto com sua esposa Helena. Em seguida, encarregou 
Digory e sua amiga Polly Plummet a procurarem uma maçã em um pomar distante, no Ermo Ocidental, muito além da 
Grande Cachoeira. Para isso, eles contaram com a ajuda de Morango, o antigo cavalo de Franco, transformado em cavalo 
voador por Aslan e renomeado Pluma.

Digory voou em Pluma e chegou no local indicado por Aslan. Lá chegando, colheu a maçã e a cheirou, desejando-
a. Mas o mesmo controlou sua ambição e a pegou para a levar a Aslan como combinado, não sem antes ter sido tentado 
pela Feiticeira Branca, que invadiu o pomar e roubou uma das maçãs, devorando-a.

Digory retornou e entregou a maçã para Aslan. Ele então ordenou que Digory plantasse a fruta em um ponto do rio, 
e em seguida coroou Franco e Helena como Rei e Rainha de Nárnia. No meio tempo, a fruta que Digory plantou (graças à 
poderosa força que existia em Nárnia no seu início), tornou-se uma árvore em um piscar de olhos. Aslan explicou que, 
como a Feiticeira Branca tinha roubado uma fruta do mesmo lugar onde Digory colheu a fruta para ele, a árvore seria 
anátema para a Rainha. 

Digory então foi recompensado: Aslan permitiu que ele colhesse uma das maçãs dessa árvore para dar a sua mãe 
doente, pois a Feiticeira havia lhe dito que tal maçã seria capaz de curar a sua mãe de todas as doenças, mas Aslan 
afirmara que ele não poderia fazer isso com uma maçã roubada, apenas com uma dada por ele. Em seguida, Aslan ordenou 
que Digory e sua amiga enterrassem os anéis mágicos que seu tio havia criado e que permitiram que eles fossem para 
Nárnia (e antes disso para Charn) de modo que nunca mais eles fossem usados nem mesmo por Digory, que fizera tudo 
isso por Nárnia.

Se não fosse por mais nada, as únicas lembranças que haveriam da passagem de Filhos de Adão e Filhas de Eva 
como Digory por Nárnia que restariam seriam o Rei e Rainha de Nárnia e sua descendência (que também deu origem ao 
Reino  de  Arquelândia),  assim como o  poste  de  iluminação  que  Jadis  arrancou em Londres   e  acabou “plantando” 
acidentalmente em Nárnia, no local conhecido depois como Ermo do Lampião.

Porém, Digory, depois de dar a maçã que recebera de Aslan à sua mãe, a curando, plantou seu miolo em sua casa 
em Londres, e desse miolo surgiu uma árvore que dava maçãs excepcionais, saborosas e salutares. Quando essa caiu 
devido a um raio, ele produziu um armário que viria a ser muito importante no futuro.

INÍCIO DE NÁRNIA

Como  dito,  em  Nárnia  os  descendentes  de  Franco  e  Helena  continuaram  a  viver  felizes  em  Nárnia  e  na 
Arquelândia, casando-se com as Ninfas e os seres dos bosques e dos rios e dando origem aos povos humanos de Nárnia e 
do futuro reino da Arquelândia, que em comunhão com os outros animais e criaturas formavam os Povos Livres de 
Nárnia. No ano 180 de Nárnia Col, filho mais novo do Rei Franco V, parte para as montanhas mais ao sul de Nárnia e 
funda o Reino de Arquelândia. 

Porém, nem tudo são flores: criminosos da Arquelândia fogem dos governantes da terra em questão pelo Deserto 
além do Rio Flecha Sinuosa e fundam o cruel reino da Calormânia em 204. Algum tempo depois, em 300, os calormanos 
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tomam a ilha de Telmar, no Oeste de Nárnia. Essa ocupação causaria guerra entre os narnianos e os calormanos, e o favor 
de  Aslan aos  narnianos viria  a  provocar  nos  calormanos uma atitude  negativa  dos mesmos quanto a  Aslan,  e  eles 
passariam a adorar um entidade chamada Tash. Os calormanos habitantes de Telmar seriam conhecidos como telmarinos.

Em 302, os telmarinos começam a agir de maneira cruel contra os animais falantes e contra os povos livres de 
Nárnia.  E acontece aqui a primeira intervenção de Aslan,  que tira  deles a capacidade de falar  e pensar,  fazendo os 
telmarinos virarem algo similar aos animais mudos, o que acabou resultando na destruição de Telmar. Nessa época, o Rei 
Gale de Nárnia se torna também Imperador das Ilhas Solitárias, após derrotar um dragão que ameaçava o povo dessas 
ilhas.

Em 407, Olvin da Arquelândia derrotou o gigante Piro, que segundo a lenda viria a dar origem ao Monte Piro, 
próximo ao Deserto que leva à Calormânia, marcando junto com o Rio Flecha Sinuosa a fronteira entre ambos os reinos 
de Arquelândia e Calormânia.

Pouco depois, em 412, piratas do nosso mundo viriam a atravessar um portal mágico e acabariam parando em 
Telmar, dando origem a um novo povo telmarino. 

Nárnia viria a viver um período de paz e prosperidade em seguida. Nessa época, vários personagens das histórias e 
folclore de Nárnia viriam a viver sendo suas histórias dignas de serem lembradas e contadas por muito tempo, até o Fim 
do Mundo.

Esse período, também, não duraria muito.
O LONGO INVERNO

A paz em Nárnia vinha sendo garantida a muito tempo, graças à Árvore da Proteção (a árvore plantada por Digory 
Kirke quando este esteve em Nárnia e de cujo fruto Digory obteve uma árvore, que depois de cair com um raio virou um 
armário). Mas como tudo, uma hora essa  proteção tinha que ceder.

Em 898, possivelmente já não existindo mais a Árvore da Proteção, Jadis retorna para Nárnia vinda no longínquo 
Norte,  se  estabelecendo como Carrasco do último Rei de Nárnia.  Um plano inteligente,  uma vez que,  graças a sua 
aparência humana (dada ao fato de ser descendente dos filhos de Adão com sua primeira esposa Lilith, os gênios), ela 
alegava ser Filha de Adão, e portanto digna de ser sucessora dos tronos em Cair Paravel.

Em 900, Jadis assume o trono e causa o terrível Longo Inverno. Como descrito por Tumnus, o Fauno, era uma 
época aonde era “sempre inverno, mas nunca Natal”. O frio intenso causava sofrimento a todos os povos livres de Nárnia, 
à exceção de alguns animais cruéis e dos anões negros e outros de sua espécie, que rapidamente se aliaram a Jadis. Além 
desses, várias criaturas malignas, como Horrores, Gigantes, Vampiros, Lobisomens, Ogres, Trolls e afins se aliaram ao 
poder  da  Feiticeira  Branca,  auto-proclamada  Rainha  de  Nárnia  e  Imperatriz  das  Ilhas  Solitárias.  Acredita-se  que 
secretamente Jadis tenha feito acordos com os calormanos, não invadindo suas terras desde que esses não apoiassem os 
povos livres de Nárnia. Uma vez que não existiam grandes amores entre os narnianos livres e os calormanos, e ainda mais 
entre os últimos e Aslan, tudo deve ter ficado muito fácil.

É claro que houve resistência:  principalmente os animais mais fortes,  como os grandes felinos e os texugos, 
algumas raças como os centauros, alguns anões, e os Bons Gigantes, todos esses lembraram da ameaça que Jadis sempre 
representara, desde o início de Nárnia. Além disso, alguns suspeitavam que Jadis teria espalhado sua prole maldita ao 
Norte, além da antiga Harfang, embora ninguém jamais tenha descoberto nada graças à crueldade dos gigantes cruéis de 
Harfang, que derrotaram todos os que tentaram investigar alguma coisa. Acredita-se que fizeram isso para proteger a prole 
de Jadis.

O sofrimento se intensificava cada vez mais, e muitos esqueciam do fato que Aslan um dia voltaria para os ajudar, 
ou mandaria cumprir a profecia de Cair Paravel: “quando o osso de Adão, / quando a carne de Adão, / no trono de Cair  
Paravel sentar / terá fim à aflição”. Mas aqueles que perseveravam, mesmo diante de tamanho sofrimento, mantinham a 
tradição viva, passando-a em segredo e aos sussurros, desconfiando até mesmo das árvores e dos pássaros, garantindo que 
a esperança de dias melhores não desaparecesse para sempre de Nárnia.

Claro que Jadis  tinha suas formas de obter  informação,  envolvendo tortura e  enfeitiçamento:  seus  poderosos 
manjares enfeitiçados faziam qualquer criatura entregar seus amigos por mais desses manjares malditos. Com o tempo, 
todo narniano livre sabia identificar os traidores que haviam “degustado” de tais manjares pelo olhar: os olhos sempre 
eram considerados a melhor forma de descobrir os traidores entre os narnianos.

A esperança de que os quatro tronos em Cair Paravel seriam ocupados algum dia estava se escasseando, e Jadis 
mantinha buscas intensas pelos dois Filhos de Adão e pelas duas Filhas de Eva que poderiam a derrubar, ordenando a 
qualquer narniano que encontrasse um Filho de Adão ou Filha de Eva que entregasse-os a ela.

Foi quando as coisas começaram a acontecer:
OS PEVENSIE CHEGAM A NÁRNIA

Em nosso mundo, a Guerra explodia por toda a Europa, obrigando os ingleses a enviarem suas crianças ao interior, 
fora das grandes cidades, como forma de garantir a segurança dos mesmos. Ironicamente, graças a isso pode-se dizer que 
Nárnia teve salvação.

Os quatro jovens Pevensie Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, como todos os jovens, foram mandados às grandes 
propriedades do interior. No caso, para a propriedade Kirke, de Digory Kirke, considerado um estudioso e aventureiro 
muito importante e com grande reputação, reputação que também recebia a propriedade, principalmente de misteriosa e 
mal-assombrada.

Com o tempo, os quatro jovens passaram a explorar a casa, encontrando passagens secretas que levavam de um 
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cômodo a outro por caminhos estranhos. Entre eles, descobriram um cômodo aonde se encontrava o antigo Guarda-Roupa 
feito da macieira que Digory obtera ao plantar o miolo da maçã de Nárnia.

De imediato, nenhum dos Pevensie se interessou pelo Guarda-Roupa, exceto Lúcia, que acabou entrando nele. De 
certa forma, pode-se dizer que Lúcia Pevensie foi quem desencadeou a queda de Jadis, a Feiticeira Branca, ao atravessar o 
Guarda-Roupa, que acabara mostrando-se um “portal” para Nárnia.

Ao chegar lá, acabou encontrando o Fauno Tumnus,  que tentou (mais por medo do que por lealdade) cumprir as 
ordens da Feiticeira de capturar qualquer Filho de Adão ou Filha de Eva que adentrasse Nárnia. Porém, o mesmo foi 
incapaz de cumprir a ordem, uma vez que percebeu quem era na verdade Lúcia e sua importância, e a mandou de volta “à 
bela cidade de Guarda-Roupa”. Uma vez que ela retornou, porém, ela (pelos comentários dos demais) percebeu que não 
havia passado sequer cinco minutos em nosso mundo desde sua ida a Nárnia, embora tenha passado toda uma tarde na 
Terra de Aslan. O que mais a deixou triste foi todos (principalmente seu irmão Edmundo) pensarem que ela estava louca.

Edmundo, que continuava a importunar Lúcia por causa de Nárnia, viria a ser o próximo a entrar. Durante uma 
brincadeira, tanto Lúcia quanto Edmundo entraram em Nárnia através do guarda-roupa (ela fugindo dele e ele procurando 
motivos para caçoar dela). Enquanto Lúcia aproveitou para procurar Tumnus e saber se ele estava bem (pois sabia que 
Jadis era cruel e que se fosse descoberto que Tumnus a ajudara, ele estaria em sérios apuros), Edmundo gozou de sorte 
menor: quando ele entrou em Nárnia, a Feiticeira Branca estava próxima. Não tendo tempo de se esconder, acabou sendo 
encontrado pela mesma, que por arte de dissimulação convenceu Edmundo a acompanhá-la e a aceitar de seus manjares 
enfeitiçados,  obrigando-o a,  sem perceber,  falar  sobre  ele  e  seus  irmãos.  Em pouco tempo,  Edmundo confirmou as 
suspeitas de Jadis: haviam dois Filhos de Adão e duas Filhas de Eva, nem mais nem menos, o que indicava à mesma que a 
profecia dos tronos de Cair Paravel poderia vir a se cumprir a qualquer momento. Mas, sem perder a cabeça, Jadis colocou 
uma “ordem” para Edmundo, dizendo que se esse a cumprisse, ele se tornaria Rei de Nárnia e ofereceria mais de seus 
manjares: que ele trouxesse todos os seus irmãos até Nárnia, mas sem revelar para eles sobre ela.

Edmundo foi liberado por Jadis e encontrou Lúcia ainda em Nárnia. Esta comentou o que Tumnus lhe dissera sobre 
a Feiticeira Branca, revelando a ele a verdade sobre Jadis. Porém, enfeitiçado pelos manjares de Jadis e tentado pelas 
promessas da Feiticeira,  Edmundo recusou-se a acreditar.  Quando voltaram pelo Guarda-Roupa, Lúcia tentou provar 
através de Edmundo que Nárnia existia. Mas esse, achando que era a melhor forma de agir para “cumprir sua missão”, 
desmentiu Lúcia, que ficou chorosa e não quis mais falar com os irmãos por algum tempo. Pedro e Susana, preocupados 
com a saúde mental de Lúcia, procuraram Digory Kirke e contaram para ele sobre o estado de Lúcia. Obviamente que 
Digory sabia sobre Nárnia, mas preferiu não intervir, deixando claro para eles apenas que Lúcia não estava louca ou 
mentindo, apenas apresentando-lhes os fatos e usando a sabedoria que desenvolvera com os anos (uma vez que nesse 
momento Digory já  era um velhinho, e não mais o jovem que entrara muitos anos antes em Nárnia).

Alguns dias depois, Pedro e Susana descobririam que Lúcia estava certa. Enquanto brincavam, a governanta da 
casa de Digory estava fazendo um tour pela casa com alguns turistas. Procurando sair do caminho e evitar encrencas, eles 
procuraram a sala onde ficava o Guarda-Roupa. Ao mesmo tempo, eles perceberam que as pessoas estavam tentando 
entrar no quarto e eles foram forçados a entrar no Guarda-Roupa. Por esse caminho, todos os Pevensie acabaram indo 
parar em Nárnia.

Nesse momento, a farsa de Edmundo caiu por terra: enquanto decidiam-se o que fazer, Lúcia sugerira irem visitar 
Tumnus, enquanto Edmundo disse para eles seguirem por duas montanhas que (Edmundo sabia) levaria ao Castelo da 
Feiticeira (Edmundo não revelara essa última parte). Pedro, que já havia sido duro com Edmundo anteriormente quando 
esse desmentira Lúcia, foi ainda mais duro agora que percebera que tudo não passara de uma armação de Edmundo para 
fazer mal a Lúcia. Decidiram então seguir a sugestão de Lúcia, a total contragosto de Edmundo, que queria ser Rei de 
Nárnia.

Chegando na casa de Tumnus, eles descobriram que o mesmo fora preso pela Feiticeira Branca, mas conseguiram a 
ajuda de um Castor  Falante,  o sr.  Castor.  O senhor e  a  senhora Castor  moravam em um Dique,  onde  os  Pevensie 
conseguiram comida e informações sobre o que estava acontecendo, inclusive sobre Aslan. Nesse momento, Edmundo 
fugiu enquanto todos conversavam e foi  sozinho procurar  a  Feiticeira  Branca,  achando que,  ao contar  os fatos  que 
descobrira sobre Aslan à Feiticeira, ficaria bem e compensaria o fato de não conseguir levar seus irmãos até ela. Isso 
custou-lhe  caro:  ele  acabou sendo feito  prisioneiro  pela  Feiticeira,  que  revelou  sua  verdadeira  face  a  Edmundo,  o 
maltratando, enquanto se preparava para ir até à Mesa de Pedra, onde Aslan iria se encontrar com os demais Pevensie.

Enquanto isso, os três outros Pevensie descobriram a verdade sobre a Feiticeira Branca (de que a mesma não era 
humana) e também sobre a profecia dos Quatro Tronos de Cair Paravel. Foi quando perceberam que Edmundo havia 
sumido e o sr. Castor comentou com eles a verdade: Edmundo os traíra. Não poderiam perder tempo. Teriam que fugir.

A QUEDA DA FEITICEIRA BRANCA

A fuga dos Pevensie e dos Castores foi difícil, mas os mesmos conseguiram fugir e se ocultar. Na manhã seguinte, 
uma importante força aparece: Papai Noel, indicando que o Feitiço da Feiticeira Branca, que fazia com que em Nárnia 
fosse “sempre inverno, mas nunca Natal”, estava enfraquecendo. Efeito esse que a Feiticeira fora percebendo, conforme 
ficava difícil usar seu trenó para perseguir os demais Pevensie.

Papai  Noel  presenteara  os  Pevensie  com presentes  dotados  de  poderosa  magia:  Pedro  recebera  uma  espada 
chamada Rindon e um escudo; Susana, um arco e flechas e uma trompa, que segundo o Papai Noel sempre que tocada 
“auxilio lhe virá de alguma parte”. Lúcia recebera um punhal e um frasco com um poderoso licor mágico: não importasse 
o quão ferido ou doente a pessoa estivesse, ela seria curada com apenas algumas gotas. Acredita-se que esse licor seja 
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feito das frutas de fogo retiradas do Sol de Nárnia e que teriam a capacidade de rejuvenescer aquele que se alimenta delas. 
Outros, como Ramandu da Ilha da Estrela, viriam a se alimentar dela, mas qualquer forma de obter-se a fruta de fogo é 
rara, dada apenas aos maiores heróis e Amigos de Nárnia.

Com o tempo e a diminuição do poder da Feiticeira Branca, a neve foi se desfazendo, tornando mais fácil para os 
Pevensie fugirem. Percebendo que não seria capaz de os alcançar, Jadis mandou seu capitão, o Lobo Maulgrim, para tentar 
interceptar os Pevensie e os matar, enquanto ela mantinha Edmundo refém e se preparava para o sacrificar.

Nesse meio tempo, os Pevensie alcançaram a Mesa de Pedra e se apresentaram diante de Aslan, que os recebeu 
efusivamente,  mas  preocupou-se  ao  descobrir  que  o  quarto  Filho  de  Adão,  Edmundo,  os  traíra  para  a  Feiticeira  e 
encontrava-se em seu poder. Em seguida, mostrou para Pedro Cair Paravel, o Castelo dos Reis, onde ele reinaria como 
Grande Rei, acima dos demais Filhos de Adão e de Eva, por ser o mais velho. Nesse momento, Maulgrim e outros de seus 
lobos chegaram ao acampamento de Aslan e espantaram todos que estavam por perto, chegando a ameaçar as meninas 
Lúcia e Susana. Pedro enfrentou Maulgrim para proteger suas irmãs e o matou. Aslan o sagrou Cavaleiro e mandou que 
Centauros, Águias e animais velozes perseguissem os demais Lobos malignos, que fugiram ao ver seu Líder morto. 

Enquanto  Maulgrim  era  morto  por  Pedro,  Jadis  preparava  para  sacrificar  Edmundo  e  com  isso  impedir  o 
cumprimento da profecia dos Quatro Tronos. Mas foi impedida no momento em que os Lobos malignos que tinham 
seguido Maulgrim chegaram, noticiando a morte do mesmo. Ela mandou que eles procurassem todo o seu povo. “Chame 
os gigantes,  os velhos lobos e os espíritos das árvores que estão do nosso lado! Reúna os vampiros, as bruxas,  os  
espectros,  as  almas  dos  cogumelos  bravos!”.  Nesse  meio tempo,  os  Animais  e  Centauros  mandados  por  Aslan  se 
aproximaram e atacaram os Lobos, o Anão que acompanhava Jadis e a própria Feiticeira. Os Lobos fugiram, enquanto 
Jadis  ocultou  a  si  e  ao  Anão por  magia,  sendo incapaz  de  impedir  o  resgate  de  Edmundo,  que  foi  levado até  o 
acampamento de Aslan na Mesa de Pedra. Lá foi recebido com o perdão de seus irmãos e com o coração aberto de Aslan, 
que sabia que Edmundo estava arrependido de sua traição.

O Anão que estava com Jadis foi até o acampamento de Aslan pediu salvo-conduto para a mesma no acampamento 
para esta parlamentar com Aslan. Aslan concedeu-o segundo condições especiais e Jadis veio com uma notícia terrível: 
segundo a Magia Profunda, escrita  “em letras do tamanho de uma espada, cravadas nas pedras de fogo da Montanha 
Secreta”, o fato de Edmundo ser um traidor tornava-o posse de Jadis, até mesmo para o matar. E dizia mais: “a não ser 
que eu receba o sangue a que a lei me dá direito, toda a terra de Nárnia será subvertida e perecerá em água e fogo”. 
Aslan aparentemente sabia disso e negociou com Jadis um acordo secreto, em seguida transferindo o acampamento para o 
outro lado do Rio Beruna.

À noite, Lúcia e Susana não conseguiram dormir e viram Aslan se afastando do acampamento. Foi quando, ao 
acompanharem e se esconderem em um determinado ponto, descobriram o acordo: Aslan tinha oferecido sua vida para 
aplacar a Magia Profunda no lugar de Edmundo! Jadis gozava sua vitória, imaginando que, uma vez Aslan morto, seria 
fácil derrubar os demais e impedir o cumprimento da profecia dos Quatro Tronos, de modo a tornar-se para sempre a 
Rainha de Nárnia!

Susana e Lúcia, após o sacrifício de Aslan, conseguiram se aproximar e soltar o corpo de Aslan, com a ajuda de 
ratos do campo (os quais passaram a ter o dom da fala após isso), chorando em desespero e tristeza pela sua morte, a 
morte de um inocente que salvara (ao menos até ali) a vida de Edmundo. Porém, depois de algum tempo, o corpo de Aslan 
desapareceu e a Mesa de Pedra partiu-se. Foi quando perceberam que Aslan apareceu para elas, ressuscitado! Aslan então 
explicou que havia uma Magia Ainda Mais Profunda, que dizia que se um inocente se sacrificasse em nome de um traidor, 
a Mesa se partiria e o tempo “passaria a andar para trás”.

Enquanto Jadis se aproximava para a Batalha do Beruna, Aslan foi até seu castelo e libertou as várias criaturas que 
Jadis transformara em pedra, incluindo entre outros Tumnus e um poderoso Gigante bom, o gigante Rumbacatamau, que 
derrubou os portões do castelo de Jadis para que todos pudessem ir até o Beruna, auxiliar as forças de Pedro e Edmundo a 
derrotar Jadis.

A Batalha do Beruna estava terrível para os Pevensie. Edmundo, redimido de sua traição, conseguira um feito 
heróico: enquanto Jadis petrificava a todos os animais e criaturas boas, Edmundo abriu caminho e a atacou, destruindo a 
vara com a qual  petrificava as criaturas.  Isso custou caro a  ele,  que acabou sendo vítima de um ferimento terrível 
provocado por Jadis. Mas nessa hora, Aslan, Lúcia, Susana e os animais e criaturas boas libertas por Aslan chegaram para 
auxiliar as tropas de Pedro. Aslan e Jadis se engalfinharam em uma batalha terrível, na qual Jadis levou a pior e acabou 
sendo destruída. Muitas criaturas malignas, ao perceberem a derrota de Jadis, dispersaram-se, acabando assim a Batalha 
do Beruna,  de onde Pedro e os demais Pevensie sairam vitoriosos e com ela libertaram Nárnia do jugo de Jadis,  a 
Feiticeira Branca.

Ainda havia o que fazer: Lúcia cura Edmundo usando o licor mágico feito da Fruta de Fogo, e também auxilia 
Aslan para curar todos os que tinham sido feridos e petrificados durante a batalha. Edmundo fica bom, como nunca ficara 
antes, voltando a ser uma boa pessoa como era “antes de ir ao colégio e tornar-se malvado”.

A ERA DE OURO DE NÁRNIA

Alguns dias depois, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia foram coroados Reis e Rainhas de Nárnia, sentando-se nos 
Tronos de Cair Paravel e cumprindo assim a profecia. Durante os festejos, Aslan parte, mas como disse o sr. Castor: “ele 
tem outros países que o preocupam.(...) Não se trata de um leão domesticado.” Com a coroação dos Quatro Reis de 
Nárnia, começou a chamada Era de Ouro. O início dessa Era foi basicamente usado para expulsar os remanescentes das 
forças de Jadis e corrigir as injustiças que ela provocou em Nárnia. Em seguida, foram restabelecido os contatos com as 
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Sete Ilhas e com a Arquelândia, perdidos durante a época de Jadis. O Rei Luna havia acabado de perder seu filho mais 
velho Cor, seqüestrado por um nobre arquelandense corrupto, e queria que Corin, o gêmeo de Cor, fosse tutelado pelos 
narnianos, principalmente após a morte da Rainha da Arquelândia, o que acabou sendo feito.

Enquanto Nárnia festejava a queda de Jadis, a Calormânia festejava a ascensão de um novo Tisroc, um novo líder 
de seu povo. Nesse ano, um barco chegou a um vilarejo, com uma criança dentro dele. Um pescador chamado Arriche 
pegou a criança para criar, dando-lhe o nome de Shasta. 

Arriche não era o que podia-se chamar de um bom pai, e maltratava continuamente Shasta. Até que, quando Shasta 
tinha algo em torno de 13 anos, um dos grandes Tarcãas (nobres calormanos, em geral líderes militares) passou pela casa 
de Arriche em um fim de tarde, demandando Hospitalidade. Arriche deu-lhe Hospitalidade e sua melhor comida, deixando 
Shasta com apenas um naco de pão para comer. O Tarcãa, chamado Anradin, percebeu que Shasta não era calormano, 
tendo as feições de um nortista, de Nárnia ou Arquelândia, e desejava o comprar de Arriche como escravo. Enquanto os 
dois negociavam, Shasta ouviu a história de como Arriche o “obtivera” como filho e a negociação entre Arriche e Anradin 
pelo seu preço.

Shasta sempre sentiu que não pertencia à Calormânia, ou ao menos não a Arriche, e foi quando procurou fugir. 
Para isso,  contou com uma ajuda  inusitada:  o  cavalo de  guerra  de  Anradin,  Bri,  era  um cavalo falante  de  Nárnia, 
sequestrado ainda quando jovem por escravistas da Calormânia! Bri também desejava fugir, então caiu um como uma luva 
para o outro: Bri não poderia fugir sozinho sem levantar suspeitas, enquanto Shasta não iria muito longe se tentasse fugir a 
pé. Assim, ambos fugiram de Arriche e Anradin.

No meio do caminho, antes de chegarem a Tashbaan, capital da Calormânia, Shasta e Bri perceberam a presença de 
uma égua de raça e de um tarcãa. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, foram todos atacados por leões, tendo que os 
quatro fugir juntos. Até que a égua se revelou uma égua falante de Nárnia, enquanto o tarcãa na verdade era uma tarcaína, 
Aravis, que fugia de seu pai após ser ofertada a Achosta Tarcãa, um poderoso Tarcãa, mas “de origem plebéia, apesar de  
ter obtido (...) o favor do Tisroc (...) por artes de lisonja e maus conselhos; só assim foi feito tarcãa e senhor de muitas  
cidades”. Por fim, depois de muita discussão e de contarem todos suas histórias, Shasta e Bri aceitaram a tarcaína Aravis e 
a égua Huin como companheiras para seguirem até o norte.

O plano envolvia passar por Tashbaan, o que representava dificuldades: Shasta e Aravis vestiram-se em andrajos e 
procuraram fazer-se passar por escravos, enquanto Bri e Huin, de tão descuidados que estavam, podiam se passar como 
cavalos comuns, exceto para os mais atenciosos. Ao entrarem em Tashbaan, Shasta e Aravis acabaram sendo separados 
pelas circunstâncias:

Na época, Edmundo e Susana faziam uma visita diplomática a Tashbaan, com uma comitiva que incluía também 
Corin, Tumnus e várias outras personalidades de Nárnia e da Arquelândia. Corin, após brigas com calormanos que fizeram 
piadas sem graça sobre a Rainha Susana, teve que se esconder. Enquanto procuravam, Edmundo e Susana cruzaram com 
Shasta. O vendo sozinho (Aravis havia sido empurrada para o outro lado pelo populacho), um dos nobres da Comitiva, 
chamado Peridan,  tomou Shasta por  Corin e  acabou o pegando.  Levado até  onde  a comitiva  estava  hospedada,  foi 
questionado por todos como se fosse Corin, até que Tumnus aconselhou a eles que não pressionassem Corin (no caso 
Shasta) e se preocupassem com o problema mais imediato, que era o fato de Radabash, filho do Tisroc, desejar Susana e 
não aceitar as negativas da mesma. Houve muito debate, inclusive com o comentário de um Corvo Falante que citara um 
caminho secreto  pelo  qual  podia-se  chegar  à  Arquelândia,  até  que  Tumnus  bolou  um plano  para  eles  fugirem da 
Calormânia a bordo do Esplendor Hialino, a grande nau de Nárnia na qual vieram todos (exceto, obviamente, Shasta). 
Corin acabou entrando pela janela quando todos se preparavam para a fuga e Shasta (que realmente era parecido com 
Corin), explicou o que acontecia, antes de ir embora encontrar-se com os demais.

Enquanto Shasta era “prisioneiro” dos narnianos, Aravis descobriu a presença de sua amiga Lasaralina Tarcaína. 
Lasaralina, uma garota dada a espetáculos e futilidades, bem diferente da vigorosa Aravis, ainda assim se propôs a ajudar 
Aravis a fugir de Tashbaan, onde seu pai procurava-a. Um plano que foi tomado por ambas foi de atravessar os jardins do 
palácio do Tisroc por um caminho secreto e assim chegar até o outro lado da ilha formada por Tashbaan. No meio do 
caminho, porém, acabaram vendo o Tisroc, assim como Achosta Tarcãa (agora grão-vizir) e Radabash, confabulando 
sobre a recém-realizada fuga dos narnianos.

Enquanto Shasta estava no deserto com Bri e Huin, mandados na frente antes de Aravis e pensando no caminho 
secreto que ouvira para chegar à Arquelândia, Aravis e Lasaralina ouviam o plano de Radabash para pegar Susana de 
Nárnia assim que esta chegasse em Cair Paravel: o plano era atacar Anvar, a capital da Arquelândia. Essa, por estar 
mantendo relações de paz com a Calormânia, não esperaria um ataque calormano naquele momento. Uma vez que Anvar 
caísse, rapidamente Radabash teria como ir até Cair Paravel, tomar Susana e voltar em segurança, ao mesmo tempo que a 
Arquelândia passaria a servir como posto avançado da Calormânia em uma futura conquista de Nárnia.

Aravis  terminou sua  fuga  com a  ajuda  (receante)  de  Lasaralina.  Abençoando-a  em gratidão pela  ajuda  e  se 
despedindo para sempre de sua amiga, Aravis encontrou Shasta e os cavalos e comentou o que ouvira. Ao mesmo tempo, 
Shasta comentou o caminho que os narnianos haviam citado e decidiram tomá-lo. Um dia depois, entraram no vale de 
pedra, até chegarem no Rio Flecha Sinuosa, onde descansaram rapidamente. Nesse meio tempo, perceberam a chegada de 
Radabash e sua tropa. Antes que pudessem tomar atitude, um leão os atacou. Bri fugiu correndo, deixando Huin e Aravis 
para trás. Shasta saltou de Bri na hora em que o leão atacava Aravis com as patas, a derrubando de Huin. Desesperado, 
Shasta tentou mandar o leão embora, como faria com um gato doméstico... e milagrosamente o leão o fez. Todos correram 
até um eremita que vivia próximo e socorreu Aravis, enquanto mandava Shasta por um caminho onde encontraria o Rei 
Luna. Huin e um extremamente envergonhado Bri descansavam do deserto e do leão.
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Shasta  correu  até  o  Rei  Luna,  ao  qual  encontrou  caçando.  Extremamente  exausto,  explicou  o  que  estava 

acontecendo e sobre o ataque de Radabash. Luna (que, assim como Edmundo, confundiu Shasta com Corin) ordenou que 
ele recebesse um cavalo, e lhe ofereceram um cavalo mudo, diferente do falante e inteligente Bri. Ao perceberem o porte 
de Shasta no cavalo, as suspeitas de que Shasta não lhe era estranho aumentaram. Shasta, porém, acostumado a “conduzir” 
um animal falante, Bri, acabou aos poucos se desgarrando dos demais, ao ponto de acabar ficando para trás quando as 
trombetas de Anvar anunciaram o ataque.

Shasta acabou adormecendo, quando uma voz lhe falou, explicando sobre tudo o que acontecera. No final das 
contas, ficou claro a Shasta que o leão que atacara tanto Shasta quanto Aravis era Aslan. Ao acordar, Shasta acabou 
descobrindo-se em Nárnia. Encontrando alguns anões, um Cervo Falante e um Centauro, deu o alerta de que Anvar estava 
sob ataque. O Cervo acabou sendo escolhido como mensageiro para levar a Cair Paravel a mensagem de Shasta, enquanto 
esse descansava um pouco na casa dos anões.

No dia seguinte, uma grande tropa vinda de Cair Paravel, com vários homens e anões, animais falantes, centauros e 
alguns gigantes, passou por onde Shasta estava. Entre os soldados estavam o Rei Edmundo, a Rainha Lúcia e Corin. 
Corin, doido para entrar em batalha, acabou tirando um soldado da batalha, que acabou “sendo substituído” por Shasta, 
que junto com Corin ajudaram (um pouco) a salvar Anvar. Nessa batalha, vários Tarcãas, entre eles Anradin, tombaram, e 
Radabash acabou sendo feito prisioneiro e declarado traidor, ao atacar a Arquelândia em época de paz e sem declaração 
formal de guerra. Após a batalha, acabou ficando claro porque Shasta e Corin eram tão parecidos: na verdade Shasta era 
Cor, irmão gêmeo de Corin, o filho perdido do Rei Luna e herdeiro do Trono da Arquelândia.

Aravis, já sabendo o que se passara na batalha em Anvar, acabou sendo visitada por Shasta (ou melhor, Cor), que 
acabou pedindo que ela fosse ao castelo de Anvar com ele. Lá, Aravis e Cor, assim como Edmundo e Lúcia, Luna e Corin 
e todos os que lá estavam, viram a ira de Radabash, frustrado por não ter alcançado seus objetivos, lançando insultos e 
bravatas de todas as formas, depois de saber que ele só poderia se retirar da Arquelândia segundo algumas normas. Nessa 
hora, apareceu Aslan, que explicou a Radabash que o que ele fez não ficaria sem punição e deixando claro que ele poderia 
aceitar a punição de Luna com humildade e sem desonra. Radabash continuou (ou melhor, aumentou o tom) as suas suas 
imprecações contra todos, principalmente contra Aslan.

Foi quando a punição chegou a Radabash: de alguma forma, Radabash se transformou em um burro, sendo curado 
apenas quando este foi ao festival de inverno no templo de Tash, em Tashbaan, onde na frente de 5000 súditos voltou a ser 
gente. Mas ainda assim, Radabash ficou amaldiçoado: não poderia se afastar mais do que 10 quilômetros de Tashbaan 
nunca.  Se o fizesse,  viraria  novamente um burro  “e de uma recaída dessa,  jamais ficaria bom”.  Radabash acabou 
tornando-se Tisroc e não deixou que seus Tarcãas conseguissem fama guerreira (que era a forma de conseguir força na 
Calormânia, o que poderia provocar sua queda). Acabou sendo conhecido em vida como Radabash, o Pacificador. Mas 
após morrer, ficou conhecido como Radabash, o Ridículo, pois todos lembravam-se de que ele tinha sido um burro. Tanto 
que em toda a Calormânia, após sua morte, qualquer pessoa tola era apelidada de Radabash.

No fim das contas, Cor casou-se com Aravis e ambos tornaram-se Rei e Rainha da Calormânia, sendo que deles 
descendeu Áries, o Grande, o maior de todos os reis da Arquelândia. O irmão de Cor, Corin, viria a ser conhecido como 
Punho de Ferro após vencer o Urso Relapso do Pico da Tempestade, um urso falante, que voltou à selvageria, até se 
redimir depois de ser derrotado por Corin em uma luta de 33 rounds.

Mas como tudo o que é bom, a Era de Ouro tinha que ter um fim. Durante uma caçada ao Veado Branco (um 
animal que, reza a lenda, uma vez capturado realiza o desejo daqueles que o capturar) eles acabaram atravessando a 
mesma passagem pela qual vieram para Nárnia através do Bosque do Lampião. Eles acabaram voltando a serem jovens, 
embora tenham envelhecido durante seu período em Nárnia, e esquecendo a maior parte do que aprenderam em Nárnia, 
embora retivessem as lembranças. Ao comentarem com Digory, ele acabou deixando subentendido o fato de que ele 
também já estivera em Nárnia e os aconselhou a não tentarem voltar a Nárnia (principalmente através do Guarda-Roupa). 
E assim, até onde se tem conhecimento, o Guarda-Roupa nunca mais foi usado para ir-se a Nárnia.

O DOMÍNIO TELMARINO

Após o retorno dos Grandes Reis de Nárnia ao nosso mundo, os narnianos fizeram reis e rainhas entre os seus da 
melhor forma que encontraram, passando assim vários séculos, não tão felizes quanto na Era de Ouro, mas ainda assim 
felizes.

Mal percebiam os narnianos que o perigo morava ao lado.
Na costa ocidental de Nárnia, os telmarinos habitavam, como dito, desde antes do Longo Inverno da Feiticeira 

Branca. Com o tempo, prosperaram e criaram poderosa arte naval. Desejosos de conquistas e fortuna, e em uma época 
onde havia grande fome entre eles, esses descendentes de piratas do nosso mundo acabaram voltando-se para o alvo mais 
fácil: Nárnia.

Uma guerra entre os narnianos e os telmarinos aconteceu, até que, em 1998, Caspian I, o Conquistador, derrotou 
em batalha os narnianos, que precisaram fugir. Cada uma das raças antigas de Nárnia se escondeu como podia. Muitos 
fugiram para as encostas na Arquelândia, onde os arquelandenses os protegiam (ao menos parcialmente) dos telmarinos. 
Já no caso dos animais falantes, muitos tornaram-se mudos, seja para esconderem-se dos telmarinos (como fizeram Bri e 
Huin,  para  ocultarem sua  verdade  dos  calormanos)  ou porque  seus  corações  tornaram-se  amargos e  eles  acabaram 
voltando à selvageria. Os espíritos da florestas e das águas adormeceram parcialmente, mas quando acordavam atacavam 
os telmarinos. Por isso os telmarinos temiam tanto as florestas, os mares e os rios. Os anões esconderam-se como a 
maioria, e os que não puderam ocultaram-se entre os humanos, raspando suas barbas e usando sapatos de tacão alto para 
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parecerem mais altos que o normal para os anões (ainda que mais baixos que os humanos). Alguns, porém, passaram a se 
relacionar e até mesmo a casar com telmarinos, dando origem aos meio-anões, anões com sangue humano nas veias, que 
por sua vez deram origem a muitos homens com sangue anão nas veias, sábios nas tradições passadas desde o período do 
Rei Franco.

Com o tempo,  os  telmarinos foram forçando sua história,  como se não houvesse nada em Nárnia  antes  dos 
telmarinos aparecerem. E assim aconteceu por mais de 200 anos, até Caspian IX ser assassinado por Miraz, seu irmão. 
Miraz começou como Príncipe Regente seu reinado, em teoria guardando o trono para o filho de seu irmão, Caspian X 
(por algum motivo, todos os senhores telmarinos chamaram-se Caspian). Mas aos poucos foi minando a resistência dos 
demais telmarinos, pela lisonja, pelo assassinato ou pela dissimulação, chegando ao ponto de mandar sete dos principais 
lordes telmarinos para o mar em uma viagem considerada por muitos suicida.

Caspian X foi  educado por  uma ama  com sangue  anão.  Portanto,  essa  ama  tinha  conhecimento das  lendas, 
tradições e histórias da antiga Nárnia e repassou essas histórias a Caspian, criando no jovem telmarino uma identificação 
inacreditável e um amor fraternal para com a antiga Nárnia. Com o tempo, Caspian começou a perceber os erros dos 
telmarinos e a questionar-se sobre isso. Miraz, percebendo o que a ama fizera, a mandara embora, a substituindo por um 
Preceptor, o Doutor Cornelius.

Cornelius era, sem que ninguém soubesse, um meio-anão, e sabia que Caspian tinha amor pelos antigos narnianos. 
No dia em que Tarva e Alambil, duas estrelas de Nárnia, faziam sua maior aproximação, o que indicava que uma justiça 
seria feita, Cornelius revelou a verdade a Caspian da existência dos Antigos Narnianos e começou a tutelar Caspian nos 
segredos e tradições da Antiga Nárnia, sendo que este prometeu ser justo com os antigos narnianos quando assumisse o 
trono de Nárnia.

Porém, um obstáculo apareceu: a Rainha Prunaprismia, esposa de Miraz, deu a luz a um filho de ambos. Enquanto 
Miraz não tinha filhos, a idéia de deixar que Caspian tomasse o trono quando ele morresse não era ruim. Porém, com o 
nascimento de um filho seu, Miraz passou a ver Caspian como uma ameaça.

Cornelius agiu com rapidez: usando seus poucos talentos mágicos, Cornelius colocou os cortesãos em um sono 
encantado e, após contar o que houve a Caspian, o fez fugir, aconselhando-o que fosse à Arquelândia e procurasse o rei 
Nain, que poderia o ajudar. Antes de Caspian partir, o entregou um poderoso tesouro mágico: a trompa da Rainha Susana, 
que ela deixara para trás quando acabou voltando de Nárnia, deixando-a com Caspian sob ordem de usar “apenas no caso 
de extremo perigo”. Caspian então montou seu cavalo, indo na direção sul. Porém, ao se aproximar da Arquelândia, seu 
cavalo acabou se assustando com as árvores, arqueou o suficiente para que Caspian fosse derrubado de suas costas, e 
deixou Caspian ali, caído e inconsciente, enquanto fugia pela escuridão.

Quando acordou, Caspian passou a ouvir uma discussão entre três antigos Narnianos: Caça-Trufas, um Texugo 
Falante; Nikabrik,  um Anão Negro que desejava matar Caspian por este ser um telmarino;  e Trumpkin, que não se 
importava tanto assim com Caspian, mas não o via como ameaça. Caspian, depois de recuperado, contou sua história aos 
demais e conseguiu seu apoio, mesmo o relutante apoio de Nikabrik.

Em seguida, conseguiram o apoio de vários dos antigos narnianos residentes lá, como o dos Ursos Barrigudos, o 
Centauro Ciclone, os sete irmão anões do Bosque Trêmulo (que deram armas e armaduras para Nikabrik, Trumpkin e 
Caspian), além de duas estranhas ajudas: a dos ratos falantes, através de seu líder Ripchip, e a do gigante Verruma.

Todos se congregaram no Gramado da Dança para o Conselho de Guerra. Antes de começarem a debater, porém, o 
Doutor Cornelius os encontrou e deu a má notícia: o cavalo de Caspian acabou retornando sozinho até o castelo de Miraz, 
o que fez com que esse desconfiasse da fuga de Caspian e passasse a o caçar. Junto com o rastro de alguns anões que 
estavam a caminho do local onde Caspian e os antigos narnianos se congregavam, deram a localização que os telmarinos 
liderados por Miraz precisavam para encontrar todos. Nesse meio tempo, os antigos narnianos fugiram para o monte de 
Aslan, criado por algum antigo narniano para abrigar a Mesa de Pedra. Os telmarinos acabaram cercando a Mesa de Pedra 
e Caspian entendeu que era hora de usar a trompa de Susana, para conseguir alguma ajuda. Foram mandados então duas 
pessoas para localizar  a  ajuda que poderia  vir  do mar:  Farfalhante,  um Esquilo (muito)  Falante,  que foi  na direção 
ocidental, indo para próximo do Dique dos Castores e do Ermo do Lampião; e Trumpkin, que foi na direção oriental, a 
mesma direção de Cair  Paravel.  Trumpkin acabaria  capturado,  e  poderia  ser  morto,  se  algo sensacional  não tivesse 
acontecido.

O RETORNO DOS QUATRO REIS

Enquanto as coisas aconteciam em Nárnia, os quatro Pevensie retomavam sua vida na Terra, voltando aos estudos 
e tudo o mais. E assim, enquanto passou-se 1000 anos em Nárnia, para os Pevensie passara-se apenas um ano desde que 
voltaram da bela Terra de Nárnia.

Era dia do retorno de todos às aulas. Lúcia estava indo pela primeira vez a um internato, tão tradicional nos meios 
ingleses. Os meninos Pedro e Edmundo iam para um outro internato das meninas Lúcia e Susana, o que indicava que 
estava chegando a hora de eles se despedirem uns dos outros. Foi quando algo começou a incomodá-los e eles perceberam 
que era magia. Eles chegaram em um outro mundo, em um lugar semelhante a uma praia. Conforme eles iam investigando 
o local após comer e beber, eles descobriram um bosque de macieiras próximas às ruínas de alguma residência. Isso até 
Lúcia descobrir uma pedra de xadrez dentro do poço e eles chegarem à conclusão de que haviam voltado a Nárnia, e que 
as ruínas eram de Cair Paravel!

Lá, antes de mais nada, recolheram os presentes, quando deram pela perda da trompa de Susana, que ela deixara 
para trás durante a caçada ao Veado Branco. Pedro tomou sua Espada e seu Escudo, enquanto Susana recuperava seu arco 
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e suas flechas e Lúcia o frasco do precioso licor. Então foram apanhar maçãs para comer, quando viram um anão ser 
arrastado por soldados para ser afogado no rio. Susana usa seu arco para afastar os soldados e Pedro e Edmundo resgatam 
o anão, no caso Trumpkin. Trumpkin conta a história aos quatros e não acreditou quando eles se identificaram como os 
Quatro Reis de Nárnia. Edmundo resolveu comprovar isso a Trumpkin por meio de um desafio de espadas depois de todos 
se armarem e equiparem-se com armaduras, e Susana ajudou, desafiando o anão para um desafio de tiro. O anão reclamou 
de alguns ferimentos que foram curados por Lúcia. Ao perceber sua tolice, Trumpkin (chamado pelos outros de Nosso 
Caro Amiginho ou NCA, fazendo troça com uma forma que ele próprio usara para chamar os Pevensie), reconheceu sua 
tolice e começou a conduzir os Reis até o Monte de Aslan, onde Caspian continuou cercado pelas tropas de Miraz.

Durante a viagem, um urso selvagem ataca os Pevensie e é morto por Trumpkin, que explica que muitos animais 
falantes ficaram mudos e voltaram à selvageria. Trumpkin aproveita e coleta parte da carne do urso, o que, junto com as 
maçãs que eles colheram antes de abandonarem Cair Paravel, acaba formando seus suprimentos. À noite, Lúcia vê Aslan e 
tenta conduzir todos pelo caminho que eles indicaram, mas Pedro e os demais optam por outro caminho, descendo até o 
Beruna.

Quando terminam a descida no dia seguinte,  acabam sendo alvo de um ataque de um posto telmarino e são 
obrigados a recuar. Eles retrocedem todo o caminho que tinham feito e acampam no mesmo local. Novamente, Lúcia vê 
Aslan e dá um jeito de todos a seguirem, mesmo a contragosto. Aos poucos, um a um, os Pevensie passam a enxergar 
Aslan, sendo a última Susana. Quando eles chegam suficientemente perto do Monte de Aslan, Aslan aparece para todos, 
inclusive para Trumpkin, que jamais acreditou em Aslan. Então, ordenou que Pedro, Edmundo e Trumpkin avançassem 
para ajudar as tropas de Caspian. Enquanto isso, Lúcia e Susana continuam com Aslan, quando dois poderosos espíritos, 
Baco e Sileno, encontram-se com Aslan e avançam com outros espíritos da natureza, despertando-os pouco a pouco.

O FIM DO JUGO DE MIRAZ

Enquanto isso, Pedro, Edmundo e Trumpkin chegam à Mesa de Pedra, em uma caverna abaixo do Monte de Aslan, 
onde Nikabrik, Caça-Trufas, Doutor Cornelius e Caspian estavam reunidos em conselho, pensando o que fazer, uma vez 
que (aparentemente) a trompa de Susana não fez nada demais. Nikabrik expõe um plano perigoso, que conta com a ajuda 
de dois aliados estranhos dele: a possibilidade de trazer a Feiticeira Branca de volta à vida! Nikabrik lembra sempre o fato 
de que Aslan não foi necessariamente bom a todos, mencionando os Lobos, e pensando nos anões lembra que a Feiticeira 
foi boa com eles. Caça-Trufa e Cornelius refutam isso, lembrando que a Feiticeira foi má com quase todos (e que os 
poucos com os quais ela fora boa eram apenas criaturas cruéis que apoiaram seu jugo), e que, de qualquer forma, ela está 
morta. É quando um dos aliados de Nikabrik expõe definitivamente a possibilidade de invocar-se a Feiticeira Branca. E 
então Caspian percebe quem são os aliados de Nikabrik: uma megera e um lobisomem.

Uma vez que essa revelação é feita, uma batalha toma lugar na Mesa de Pedra, onde Nikabrik, a megera e o 
lobisomem acabam mortos. Após a mesma, Pedro se apresenta a Caspian e lhe expõe seu plano: desafiar Miraz em duelo. 
Mesmo que ele recue, Pedro ganhará tempo, uma vez que negociadores serão mandados para todos os lados, o que daria 
tempo para Pedro estudar suas chances. O plano de Pedro com certeza iria falhar, se não fosse a intervenção de dois 
nobres telmarinos, Glozelle e Sopespian, que tinham grandes ambições; levar Miraz a ser derrotado no duelo de modo que 
pudessem eles assumir o trono de Nárnia. Por artes de maus conselhos induzem Miraz a aceitar o duelo, mesmo sendo sua 
posição para derrotar Caspian e os antigos narnianos muito vantajosa, o que tornava a questão do duelo arriscada.

Pedro e Miraz então vão e se batem em duelo. Quando tudo está se encaminhando para o final do duelo, Miraz cai, 
aparentemente morto ou debilitado demais pelo cansaço ou por algum ferimento ou veneno secreto. Glozelle e Sopespian 
aproveitam e acusam Pedro de traição no duelo e avançam contra o mesmo, junto com os demais telmarinos. Por sua vez, 
Edmundo e Caspian responde na mesma moeda. Parecia que Glozelle e Sopespian iam levar suas ambições a cabo.

Mas eles não contavam com Aslan.
Os espíritos despertos das árvores fazem-as avançar contra os telmarinos, que ficam horrorizados com o ataque dos 

“fantasmas”. Enquanto uma nova batalha acontece entre os telmarinos e os antigos narnianos, Aslan, Susana e Lúcia 
seguem avançando por  Nárnia,  libertando alguns telmarinos  do jugo de  Miraz  e  punindo outros,  que  eram maus e 
delatores, com a ajuda de Baco e Sileno, normalmente transformando as pessoas más em animais mudos ou plantas. No 
fim, Aslan encontra a antiga ama de Caspian, que estava a beira da morte e, com a ajuda de Baco, a cura.

Uma grande festa espera por todos no Beruna, sendo que ninguém é esquecido. Os telmarinos são mantidos presos 
do outro lado do Beruna. Mensageiros são enviados por toda a Nárnia, dizendo que Nárnia é uma terra não apenas dos 
humanos, mas de todas as criaturas livres, e que todas seriam iguais. Os telmarinos que concordassem com isso, poderiam 
continuar vivendo em Nárnia. Os que não concordassem, seriam mandados de volta à Terra, o mundo dos primeiros 
telmarinos.

Quando os telmarinos se reúnem para ir embora, questionam Aslan sobre se aquilo não era uma armadilha. De 
certa forma Pedro e Susana sabem que aquela é a senha para que todos os Pevensie voltem para a Terra. Pedro explica a 
Edmundo e Lúcia, enquanto eles tiram as roupas narnianas e põem de volta suas roupas de escola, que ele e Susana não 
irão mais voltar a Nárnia, por motivos que Aslan não quis revelar. Quanto a Lúcia e Edmundo, eles ainda voltariam. 
Assim, novamente os quatro Pevensie abandonaram Nárnia.

A VIAGEM AO FIM-DO-MUNDO

O reinado de  Caspian  X começou de  certa  forma  como o reinado  do Grande Rei  Pedro:  Caspian  começou 
combatendo os povos malignos que perturbavam a paz de Nárnia e corrigindo as injustiças provocadas por seu tio Miraz. 
Com o tempo, até mesmo os gigantes de Harfang começaram a pagar impostos a Caspian.
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Caspian então,  decidiu  corrigir  a  (provável)  última injustiça  que  seu tio  Miraz  provocou:  constrói  um barco 

poderoso para a época (apesar de medíocre para naus como o Esplendor Hialino, da Era de Ouro de Nárnia), o Peregrino 
da Alvorada, para procurar os sete lordes que seu tio mandou para o Mar procurarem o Fim do Mundo (Bern, Argos, 
Mavramorn, Restimar, Rupe, Octasiano e Revillian), deixando o reino sob cuidado do Anão Trumpkin como Regente. 
Entre outros, a tripulação inclui o Rato Ripchip, que possui um sortilégio que lhe foi cantado quando ele ainda estava no 
berço por uma ninfa:  “quando o horizonte encontra a terra,/quando a água se torna doce,/tenha certeza, ó Ripchip,/lá  
encontrará tudo o que ambiciona”, sortilégio esse que o persegue por toda a vida.

A viagem começa rápida com eles passando rapidamente por Galma (onde encontram um torneio preparado pelo 
governador da ilha em honra a Caspian) e Terebíntia, indo para as Ilhas Solitárias, de onde realmente as aventuras irão 
começar.

Nesse meio tempo, em nosso mundo, Lúcia e Edmundo se hospedaram na casa de seu primo Eustáquio, um garoto 
convencido e de certa forma mimado, enquanto Susana viajava para os Estados Unidos com seus pais e Pedro estudava 
com o professor Digory Kirke na pequena cabana que o mesmo ainda tinha depois de perder sua propriedade após a 
Guerra. Lúcia e Edmundo discutem com Eustáquio por causa de um quadro onde um navio em forma de dragão era 
representado. O quadro então prova ser mais um portal para Nárnia, sendo por onde os três entram e acabam caindo no 
mar próximo ao  Peregrino da Alvorada. Eustáquio quase se afoga, sendo resgatado por Edmundo, enquanto Caspian 
auxilia todos a subirem no Peregrino. Eustáquio mostra todo seu descontentamento com a situação, em especial ao ver 
Ripchip, um animal falante, do qual passa a ter medo e ódio.

O Peregrino continua sua viagem até as Ilhas Solitárias e ancora próximo às ilhas de Felimate e Avra, onde os 
Pevensie, Caspian, Eustáquio e Ripchip acabam sendo capturados por escravistas. Na mesma ilha de Avra, os escravistas 
encontram Lorde Bern, um dos senhores das ilhas. Bern compra Caspian, sem saber que o mesmo é o senhor de Cair 
Paravel. Caspian se revela como o Senhor das Ilhas Solitárias, e Bern aceita de imediato sua suserania (Bern é um dos 
Sete Lordes telmarinos). Bern conta sua história explica que o senhor que se senta em Durne, o Governador Grumpas, é 
um dos que estimulam o tráfico de escravos. Também aconselha um truque para que Caspian engane Grumpas, fazendo-o 
imaginar que Caspian possui uma armada, e não apenas o Peregrino. Usando esses truques, Caspian consegue resgatar a 
todos  (mesmo contando com a ingratidão de  Eustáquio)  e  derruba  Grumpas,  acabando com a  escravidão nas  Ilhas 
Solitárias. Em honra a sua lealdade, Bern é sagrado por Caspian como Duque das Ilhas Solitárias.

Alguns dias depois, o Peregrino parte para o oriente, com muitas provisões. Mas o que prometia ser uma viagem 
tranqüila prova-se terrível quando o mesmo é pego por uma tempestade. Eustáquio novamente perturba a ordem do navio, 
ao tentar roubar água durante a noite,  sendo impedido por Ripchip.  Lúcia tenta ajudar Eustáquio,  mas ora esse ora 
Edmundo a impedem.

No fim das contas, o Peregrino chega a uma ilha, onde todos tomam providências para consertar o barco. Nessa 
hora, Eustáquio começa a (sem perceber) sentir os efeitos do ar de Nárnia nele: ele decide se aventurar explorando a ilha, 
até que chega a um desfiladeiro onde encontra um dragão, que acaba morrendo quando ele chega. Eustáquio entra na 
caverna do dragão e percebe os tesouros que o mesmo possuía. Enche seus bolsos com eles e prende um bracelete em seu 
braço, achando que poderia escapar de todos e viver uma boa vida naquele mundo. Mas acaba dormindo sobre o tesouro e, 
ao acordar, ele acaba descobrindo uma verdade terrível: ele virara um monstro!!! Tendo sentimentos ambiciosos como os 
de um dragão, Eustáquio acabara tornando-se um!

Eustáquio então passa a entender que todos lhe queriam bem e chora de tristeza. Essa compreensão não era falsa: 
Lúcia, Edmundo, Caspian e outros começam a o procurar, até verem o dragão (na verdade Eustáquio). Comunicando-se 
por sinais, Eustáquio afirma ser ele o dragão, sendo então compreendido. Todos lamentam a má sorte de Eustáquio. 

Eustáquio, como dragão, começa a ser mais prestativo, conseguindo coletar cabras para que possam ser abatidas 
para providenciar carne para a tripulação e para o estoque do Peregrino e colhe um grande pinheiro do qual é feito um 
novo mastro para o barco. Também ajuda a aquecer os tripulantes do Peregrino e a acender fogueiras. Nesse momento, 
sua bondade começa a ser paga de uma forma estranha: Ripchip, de quem não gostara desde que chegara ao Peregrino (e 
que mantinha sentimento recíproco) começa a todas as noites afastar-se dos demais e ir ao local onde Eustáquio passava a 
noite sozinho, contando-lhe histórias sobre pessoas que passaram por situações como a que ele passou, dizendo que tudo 
iria acabar bem. Isso acabaria rendendo uma amizade duradoura

Enfim, o Peregrino fica consertado e chega o dia de partir. Mas o que fazer com o Dragão Eustáquio? Eustáquio 
começa a perceber que não passava de um peso a todos com seu orgulho e mesquinharia. Na noite anterior à partida, 
Eustáquio é visitado por um Leão, que o conduz a um lago. O Leão pede que Eustáquio “tire sua roupa” e entre no lago, o 
que ele entende como remover a pele de serpente de sua forma dracônica. Quando ele entra no lago, porém, a sua pele 
volta. Eustáquio repete isso várias vezes, até que o Leão pede que Eustáquio deixe que ele remova sua pele, e Eustáquio 
consente. Eustáquio sofre dores terríveis, enquanto o Leão enfia suas garras com força para arrancar-lhe toda a pele, mas 
quando ele entra sem pele no lago, ele volta a ser gente. Voltando ao acampamento, Eustáquio encontra Edmundo, a quem 
conta o que aconteceu. Edmundo lhe diz que o Leão era Aslan, e explica a Eustáquio que ele não precisa ficar chateado 
por ter sido um pouco bobo, sendo que Edmundo tinha sido muito pior, tendo traído todos em sua primeira vinda a Nárnia. 
Todos acabam felizes com o retorno de Eustáquio e Caspian chama a ilha de Ilha do Dragão. O bracelete que Eustáquio 
recolheu, que tinha o símbolo do Lorde Octasiano, acaba ficando para trás, pois todos imaginavam que Octasiano havia, 
assim como Eustáquio, transformado-se em dragão graças ao bracelete.

Seguindo ao oriente, o  Peregrino chega à ilha que Eustáquio tinha visto quando era um dragão. Ao explorá-la, 
percebem que houve uma batalha ali,  e  que  tudo estava queimado,  exceto por  um bote  de tamanho pequeno (mas 
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suficiente para Ripchip, que decide levá-lo), à qual chamam de Ilha Queimada. Em seguida, chegam à terceira ilha, onde 
encontram os restos de armas, roupas e amuletos narnianos, próximo a um poço, onde todos percebem haver uma estátua 
ao fundo. Edmundo, através de sua lança e de suas botas, descobre que a ilha transforma tudo em ouro. Caspian decide 
chamar a ilha de Águas de Ouro, mas ordena que fique tudo em segredo. Uma batalha entre Caspian e Edmundo (que não 
aceitava a ordem de Caspian) poderia explodir, se não fosse a intervenção de Lúcia e Aslan. Ripchip percebe então que o 
que estava no fundo não era uma estátua, e sim um corpo, o de Lorde Restimar, e sugere que Caspian dê à ilha o nome de 
Águas da Morte, sugestão que Caspian, ao ver os efeitos da ilha sobre todos, aceita sem questionar.

Na ilha seguinte, que viria a ser conhecida como Ilha das Vozes, eles descem para se reabastecerem de provisões, 
mas acabam sendo cercados por uma grande quantidade de inimigos invisíveis.  Esses inimigos explicam que foram 
“amaldiçoados com uma grande feiúra”  pelo mago que  habita  a  ilha.  Procurando algo que  removesse  a  maldição, 
encontraram um feitiço que tornava eles invisíveis. Porém, uma vez usado o feitiço, eles perceberam que não foi tão boa 
idéia. Eles então forçam Lúcia a procurar um feitiço que cancelasse esse feitiço (uma vez que apenas uma garota poderia 
desfazer  o  feitiço,  além do  mago),  ameaçando matar  aos  que  desceram do  Peregrino (o  capitão  Drinian,  Caspian, 
Edmundo, Eustáquio e Ripchip). Assim sendo, não resta a Lúcia outra opção que não fazer o que lhe é mandado.

Lúcia é conduzida até a entrada da casa do mago e segue adiante, vendo as coisas misteriosas que havia lá, como 
um estranho espelho com barbicha e cabelo, o que fazia com que a pessoa que se olhasse nele visse a si própria com 
barbicha e cabelo. Ao continuar avançando, chega à biblioteca do mago e encontra o livro ao qual procurava. Checando as 
páginas,  executa  alguns  outros  feitiços,  como o  de  ouvir  o  que  as  pessoas  pensam de  nós  (do  qual  arrependeu-se 
amargamente) e o de acalmar o espírito, até executar o feitiço para fazer coisas invisíveis aparecerem. Ao terminar de 
executar o feitiço, Lúcia vê Aslan na sala. Depois de repreender Lúcia por “ouvir atrás de portas” (por causa do feitiço de 
ouvir o que os outros pensam de nós), Aslan acalma-a quanto ao que ela ouviu e também encaminha-a até o mago da casa, 
Coriakin.

Coriakin  não  era  um  mago  maligno  como  diziam  as  criaturas  invisíveis,  embora  se  irritasse  com  elas 
ocasionalmente. A verdade é que os Tontos (as criaturas agora visíveis) não eram muitos espertos: plantavam batatas 
cozidas para não ter que supostamente as cozinhar depois e se um gato caísse no balde de leite eles tentavam tirar o leite 
do balde, e não o gato. Tamanha estupidez deixou Coriakin irritado, fazendo com que ele mudasse a forma dos Tontos 
(que não passavam de anões comuns, até mais feitos que os de Nárnia) em Monópodes, criaturas com corpos de anões, 
mas com um único grande pé, em formato de canoa.

Depois disso, Coriakin convidou a todos para sua casa e fez um banquete. Após o banquete, ele pediu que Drinian 
contasse a ele tudo o que ocorreu na viagem até aquele momento, sendo que a partir desse conhecimento ele construiu 
dois mapas mágicos, um dos quais deu a Caspian. No dia seguinte, reabastecido de provisões, o Peregrino da Alvorada se 
despediu dos Monópodes (que acabaram confundindo seu nome e chamando-se de Tontópodes, o que acabou tornando-se 
o novo nome de sua raça para eles) e seguiram viagem.

Após duas semanas de viagem, o  Peregrino chegou  a um local estranho, totalmente escuro, uma Ilha Escura. 
Seguindo em frente, perceberam que o local parecia escuro como um túnel, ou mais escuro ainda. Após um grito terrível, 
eles trouxeram a bordo um homem estranho, que falou para eles voltarem a trás, pois o local onde estavam era uma ilha 
mágica, que trazia os piores sonhos da pessoa à vida. Não demorou muito para que todos percebessem a verdade nas 
palavras do homem. Foi quando Lúcia implorou por Aslan e ele veio e desfez o local. O estranho se identificou como um 
dos Sete Lordes, o Lorde Rupe, e pediu para que Caspian jurasse não voltar ali, mas não havia necessidade de juramento, 
uma vez que não havia mais “ali”.

A viagem continuou, sendo cada vez mais difícil se guiar pelas constelações que mostravam-se diferente de todas 
as que conheciam, e eles aportaram em uma ilha, onde encontraram algumas ruínas onde ficava uma mesa, com um farto 
banquete sobre ela. Sentados à mesa, três homens de cabelos e barbas fartas dormiam em um óbvio sono mágico. Próximo 
a eles, uma Faca de Pedra descansava, fixada à mesa. Foi quando uma mulher muito bela se aproximou e lhes explicou o 
que houve: os três homens eram os Lordes que faltavam (Mavramorn, Revillian e Argos).  Tendo diferenças entre o 
caminho a seguir ao chegar nessa ilha, um deles decidiu tomar a Faca de Pedra e usar a violência contra os demais, quando 
o sono encantado caiu sobre eles. O banquete sobre a mesa não era encantado como se pensava: o sono encantado dos 
Lordes era sim resultado da Faca de Pedra, que era a mesma faca que Jadis usara para matar Aslan, e que ficaria ali até o 
fim dos tempos.

Depois de se saciarem com o banquete de Aslan, os que desembarcaram (novamente os Pevensie, Eustáquio, 
Ripchip,  Caspian e Drinian)  ouviram a história  de Ramandu,  uma “estrela  aposentada” e  pai  da mulher  com quem 
conversaram, e de como despertariam os Lordes telmarinos: teriam de “navegar até o Fim do Mundo e de lá voltar,  
deixando pelo menos um de vocês para trás”. Caspian decidiu como iria convencer os tripulantes do Peregrino a seguí-lo 
nessa jornada: os que seguissem com ele poderiam usar o título de Peregrino da Alvorada, eles e seus descendentes, para 
todo o sempre, além de conseguirem ouro e terras para o resto de suas vidas. A opção era permanecer na Ilha da Estrela 
até a volta do Peregrino, sem direito ao prêmio por chegar ao Fim do Mundo. Todos foram convencendo Caspian de que 
queriam seguir a diante, exceto um certo Manteiga Rançosa, que acabou se arrependendo disso. Deixaram para trás Rupe, 
que compartilhou ao menos por algum tempo do mesmo destino dos outros três Lordes telmarinos, que era um destino 
muito bom depois de todo o sofrimento que tivera na Ilha Negra: dormir um sono sem sonhos.

Em seguida, o Peregrino continuou, sempre ao sudeste, até que as águas tornaram-se transparentes como o vidro e 
eles podiam ver o fundo. Passando por perto de um povo do mar, Ripchip chegou a achar que foi intimado a um duelo e 
pulou na água. Resgatado por um balde, Ripchip falava apenas “Doce! Doce!”, até que conseguiu articular o suficiente: 
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aquela água não era salgada, como a água do mar, mas sim doce, como a água dos rios! Lúcia  bebeu e a descreveu como 
capaz de “matar a sede e tirar a fome” e Caspian disse que “mesmo que ela trouxesse a morte, escolheria por ela”. No 
fim,  toda  a  tripulação  bebeu  (e  passou  a  beber)  dessa  água,  sendo  que  dois  tripulantes,  já  idosos,  começaram  a 
rejuvenescer com ela, e cada vez menos eles dependiam de comida ou descanso. 

Foi quando o Peregrino chegou a um mar de lírios (ou assim se imaginou) e chegou a hora de tomar a decisão 
sobre quem continuaria, chegando até o País de Aslan. Caspian queria esse direito, mas Ripchip, Eustáquio, Lúcia e 
Edmundo lembraram que Caspian tinha um dever como Rei de Nárnia, além de um “dever” com a filha de Ramandu. 
Então Caspian, muito a contragosto inicialmente, e depois arrependido (por ter sido duro com os quatro) e entristecido, 
aceitou o que propuseram, que era que eles descessem em um bote e seguissem adiante, enquanto o Peregrino fazia seu 
retorno a Nárnia.

Por  fim,  após  vários  dias  navegando  no  bote,  Ripchip  decide  seguir  adiante  em  seu  pequeno  bote,  antes 
abandonando seu florete, do qual nunca se separara até em tão. Edmundo, Lúcia e Eustáquio seguem, na direção contrária 
e encontram terra, onde um Cordeiro lhes oferece comida. Em seguida, esse Cordeiro revela-se sendo Aslan, e informa a 
Edmundo e Lúcia que, da mesma forma que seus irmãos Pedro e Susana, eles não mais voltariam a Nárnia. Quanto a 
Eustáquio, supostamente ele voltaria ainda mais vezes, mas de qualquer forma ele tornara-se um garoto muito melhor 
como pessoa do que quando entrara em Nárnia, pelo quadro.

RILIAN E A DAMA VERDE

Com o tempo, Caspian continuou seu reinado de maneira sábia. Casou-se com a Filha da Estrela (como a Filha de 
Ramandu passaria a ser conhecida em Nárnia) e tiveram um filho, Rilian,  futuro Rei de Nárnia.  Tudo parecia estar 
correndo bem. Mas como é sabido, existem muitas criaturas más em Nárnia.

Certa vez, quando Rilian ainda era jovem, ele e sua mãe e mais uma corte foram até as florestas do norte, longe de 
Cair Paravel, festejar. Estando muito cansada, a Filha da Estrela deitou-se para descansar, e o resto da comitiva distanciou-
se um pouco da Filha da Estrela, de modo a não lhe atrapalhar o sono. Foi quando um grito chamou a atenção de todos: 
uma cobra enorme e verde como veneno atacou a Filha da Estrela e a picou com mordida venenosa, fugindo em seguida. 
Não havia o que pudesse ser feito por ela: em dez minutos, a Filha de Ramandu estava morta.

Nárnia chorou por dias a morte de sua Rainha. Caspian e Rilian estavam desconsolados. Rilian jurou então vingar-
se e começou a caçar a serpente, até que certa vez Drinian aconselhou que ele parasse de procurar a serpente e Rilian 
confessou que vira uma coisa que o fez esquecer completamente a serpente. Drinian acompanhou Rilian, que o mostrou a 
Dama do Vestido Verde, uma senhora de pele clara e um vestido de cor verde como o veneno. Drinian não confiou nela, 
mas antes que ele pudesse dizer alguma coisa, Rilian desapareceu. Ao contar isso a Caspian, ambos choraram de tristeza.

Muitos heróis de Nárnia tentaram empreender aventuras para descobrir o paradeiro e resgatar Rilian. Mas nenhum 
teve sucesso. Foi quando Caspian, já bastante idoso, baixou uma ordem para que qualquer tentativa de encontrar seu filho 
fosse suspensa. Novamente deixando Nárnia aos cuidados do (também já idoso) anão Trumpkin, Caspian volta a navegar 
para as Ilhas Solitárias, onde Aslan teria sido visto.

Na nossa terra, Eustáquio volta aos estudos no Colégio Experimental, quando vê sua amiga Jill chorando graças à 
“Turma da Pesada”, uma turma de valentões que se aproveitam das regras frouxas do Colégio para atormentar outros 
alunos. Eustáquio comenta com Jill sobre Nárnia e eles decidem dar um jeito de ir até lá. Confundindo o “ritual” com 
choro, a “Turma da Pesada” perseguem Eustáquio e Jill, sendo que eles vão parar em um grande desfiladeiro, de onde 
Eustáquio cai por culpa de Jill. Jill, triste por isso, acaba encontrando (sem saber) Aslan, que fala sobre a missão para a 
qual eles foram trazidos por ele. Contou também sobre quatro sinais aos quais ela deveria estar atenta:

1-) Eustáquio veria um amigo que iria ajudá-lo;
2-) Eles deveriam encontrar a antiga cidade dos gigantes;
3-) Eles encontrariam uma pista lá e deveriam seguir como dito;
4-) O verdadeiro príncipe seria a pessoa que iria lhes implorar algo “em nome de Aslan”;
Guardando os sinais, Jill afirma estar pronta e é enviada por Aslan com um sopro para Cair Paravel, justamente no 

momento em que o barco de Caspian está partindo. Uma vez que Eustáquio não quis escutar Jill,  Caspian parte e o 
primeiro sinal falha, até porque Eustáquio não sabia que ali era Cair Paravel (Eustáquio nunca estivera em Nárnia no 
sentido exato da palavra, e sim passara apenas pela “aventura marítima” do Peregrino da Alvorada). Eustáquio e Jill são 
recebidos por Trumpkin em Cair Paravel, onde comem e bebem e se banqueteiam. Durante a noite, a Coruja Plumalume 
procura Jill  e Eustáquio e os acorda,  levando-os ao Parlamento das Corujas,  uma pequena “conspiração de corujas” 
reunidas no campanário de Cair Paravel, onde a história de Rilian lhes é contada. Com tudo o que ambos os lados contam, 
decide-se que apenas um paulama seria capaz de os ajudar. Plumalume então leva Jill e Eustáquio até Brejeiro.

Brejeiro é um paulama um tanto “pra baixo”, mas muito leal a Nárnia e ao Rei Caspian e ao Príncipe Rilian e 
acima de tudo a Aslan. Ao saber da situação, aceita seguir com Eustáquio e Jill, mostrando a eles o caminho até o Norte, 
apesar de sua lenga-lenga pessimista. Após atravessarem o Rio Ruidoso, os três já estão fora de Nárnia, entrando nas 
Terras Agrestes do Norte, terra de Gigantes Maus, que ficam arremessando pedras e brigando uns contra os outros. Eles se 
alimentam de carne de aves mudas que Brejeiro abate com precisão e Eustáquio limpa. Após algum tempo, os três chegam 
ao Abismo do Ettin, por onde só se pode atravessar através da Ponte do Ettin. Na ponte, encontram a Dama do Vestido 
Verde com um cavaleiro em armadura negra. A Dama aconselha que eles procurem Harfang onde, segundo ela, poderão 
se abrigar do frio e compartilhar do Festival de Outono. Brejeiro é contra, mas Eustáquio e Jill acabam o convencendo (a 
contragosto) a ir a Harfang.
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Eustáquio, Jill e Brejeiro, indo para Harfang, chegam a algumas ruínas, onde deslizam e acabam caindo. Eustáquio 

e Brejeiro questionam Jill sobre os sinais que Aslan teria oferecido, mas Jill os ignora, lembrando apenas do último e 
ainda assim parcialmente. Saindo das ruínas, eles seguem em frente até chegar em Harfang.

Lá chegando, são recebidos pelo Rei e Rainha dos Gigantes de Harfang, recebendo roupas e comida adequadas ao 
seu tamanho, apesar das roupas serem muito “criançolas” para o que eles estavam acostumados. Durante a noite, porém, 
Jill sonha com Aslan, que mostra pela janela de seu quarto as ruínas, que formam a frase “Debaixo de Mim”. Jill percebe 
então que perdeu mais dois dos sinais e conta para os outros, ao acordar na manhã seguinte. Eles decidem então ir para as 
ruínas e ver o que existe lá. Enquanto tentam fugir de Harfang, já sabendo que os Gigantes não são tão bons assim (os três 
tinham sido servidos,  sem saber,  com carne de Cervo Falante),  descobriram que na verdade não iriam participar do 
Festival, e sim ser o prato principal do Festival! Eles fogem de Harfang e entram nas ruínas pelo mesmo lugar da outra 
vez, mas são encontrados pelos terrícolas, um povo de humanóides com pele branca e rostos tristes.

Os três são levados até a Cidade dos terrícolas através do Mar sem Sol. Lá chegando, descobrem um castelo onde 
um príncipe, aparentemente narniano, revela-se como sendo o cavaleiro de armadura negra que encontraram na ponte com 
a Dama Verde. Ele alega que a Dama descobriu que ele tinha uma maldição todas as noites à meia-noite, quando fica 
violento e tem que ser preso a uma cadeira de prata; de outra forma, viraria uma serpente gigante e destruiria tudo. 
Também conta que chegaria o momento em que ele, junto com a Dama Verde, tomaria os Reinos Superiores (como 
Nárnia).

Chega então a fatídica hora. O príncipe em questão pede que eles aguardem ele ser amarrado e depois implora que 
eles não façam nada. Conforme os “surtos de psicose” vão “piorando”, eles percebem que na verdade é ao contrário: o 
príncipe mantêm-se lúcido durante um curto período e a cadeira serve para manter ele preso ao feitiço que o corrompe. Ele 
então se identifica como Rilian de Nárnia e implora por Aslan que os três o libertem. Estes identificam o quarto sinal,  
embora tenham medo de que, da mesma forma que no caso dos demais sinais, eles possam estar se enganando, o que 
poderia, no final das contas, custar-lhes a vida. Decididos a correrem o risco envolvido, eles libertam Rilian, que destrói a 
cadeira de prata.

A Dama do Vestido Verde chega em seguida e percebe o que aconteceu. Ela tenta então enfeitiçar os quatro 
(Rilian, Brejeiro, Eustáquio e Jill) usando uma lenha de cheiro adocicado e enjoativo e uma rabeca de uma nota só. Até 
que, quando eles quase caem no feitiço, Brejeiro pisa nas madeiras em brasa, espalhando o cheiro de paulama assado pela 
sala e quebrando com isso o feitiço da Dama do Vestido Verde, que revela-se, no fim das contas, como a serpente que 
matou a Filha da Estrela. Rilian, com a ajuda de Brejeiro, Eustáquio e Jill, decapita a Dama, vingando assim sua mãe. 
Acredita-se que essa Dama seria na verdade uma Feiticeira nos mesmos moldes de Jadis, a Feiticeira Branca, até pelo 
método de ação.

Com a morte da Dama do Vestido Verde, o feitiço que mantêm o submundo em pé começa a ruir e os terrícolas 
libertam-se, eles próprios vítimas dos feitiços da Dama do Vestido Verde. Ajudados por alguns terrícolas, Rilian chega ao 
final do túnel que estava sendo construído para a invasão dos Reinos Superiores. Os terrícolas, pouco antes, conseguem 
fugir para o seu reino de origem, Bismo, bem dentro do mundo de Nárnia, onde as pedras ainda são jovens ao ponto de 
servirem de alimento aos terrícolas. Jill descobre por acidente que o túnel em questão fica exatamente debaixo de Nárnia. 
Ela é ajudada a sair de dentro do túnel por alguns anões e faunos, junto com Eustáquio, Brejeiro e, por último, Rilian. 

Rilian retorna para Cair Paravel, enquanto Eustáquio, Jill e o ferido Brejeiro descansam um pouco. Um centauro 
então é enviado para levar Jill e Eustáquio para Cair Paravel. Ambos se despedem de Brejeiro, que mantêm seu lado 
pessimista apesar de tudo e seguem para Cair Paravel montados nos centauros, uma honra dadas a poucos.  Os centauros 
vão lhe ensinando várias coisas pelo caminho, o que dá a eles a idéia de que tudo acabará bem. Ao chegarem em Cair 
Paravel, vêem Caspian chegando até Rilian, mas algo está errado. Caspian diz algumas palavras nos ouvidos de Rilian e 
morre. Nesse momento, Aslan traz Eustáquio, Jill e o corpo de Caspian ao desfiladeiro onde tudo começara. Em seguida, 
com a ajuda de um espinho que Eustáquio usa para ferir Aslan na pata a pedido do mesmo, Caspian “volta a vida” e 
rejuvenesce para a aparência da época em que Eustáquio o conheceu. Ele é mandado para a Terra por um curto período 
junto com Eustáquio e Jill (irreconhecíveis em suas roupas narnianas) para “corrigir algumas injustiças”, dando à “Turma 
da Pesada” um pouco do seu próprio remédio. Em seguida, Aslan e Caspian desaparecem, partindo para o Reino de Aslan.

No nosso mundo, Eustáquio e Jill aproveitam a confusão para irem aos seus dormitórios e mudarem de roupa. A 
diretora  do  Colégio  Experimental  denuncia  o  fato  de  um leão  invadir  a  escola  e  do  muro  ter  sido  derrubado por 
“comunistas” (na verdade, Aslan deixara-se ver e derrubara o muro para que Caspian, Eustáquio e Jill o atravessassem), 
mas ao chegar não há leão algum e o muro está como deveria estar. Ao investigar-se a escola descobrem-se os malfeitos 
que os diretores ocultavam se revelam e os brigões da “Turma da Pesada” são expulsos, junto com a diretora, que é 
demitida. Eustáquio e Jill passam a ser muito felizes estudando no Colégio Experimental.

O FINAL DE NÁRNIA

Em Nárnia, a linhagem de Caspian e Rilian segue sem muitos problemas, em uma Era de paz, até Tirian, filho de 
Erlian, que acabaria sendo o último rei de Nárnia.

Na época do mesmo, Manhoso, um velho macaco que morava próximo ao Lago do Caldeirão, na fronteira entre 
Nárnia e o Ermo Ocidental, encontra uma velha pele de leão no Lago. Usando da boa fé de seu amigo Confuso (um burro 
falante extremamente inocente), Manhoso faz da pele uma roupa na qual veste Confuso. Visando “altos lucros”, Manhoso 
espalha a todos que Aslan está em Nárnia e que ele seria seu porta-voz.

Nesse meio tempo,  o  Rei  Tirian descobriu sobre  a  “possível  presença”  de  Aslan em Nárnia,  junto com seu 
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companheiro,  o unicórnio Precioso. Apesar disso,  havia algo errado: as árvores do Ermo estavam sendo devastadas, 
destruindo as ninfas e dríades, e os animais que passavam, heresia das heresias, afirmavam que quem ordenara tal barbárie 
era ninguém menos que Aslan!! Seria verdade isso? Aslan teria deixado de olhar por Nárnia? Foi quando o centauro 
Passofirme, amigo de Tirian, teria dito que não havia nas estrelas nenhum sinal da vinda de Aslan para Nárnia. Muito pelo 
contrário: pelas estrelas, Nárnia estava para passar por um dos momentos mais terríveis de sua história.

Tirian não acreditou de imediato,  mas sentiu que tinha que descobrir o que diabos estava acontecendo, então 
procurou o Bosque do Lampião, onde a chacina de árvores estava ocorrendo depois de pedir que Passofirme que buscasse 
reforços. Ao chegar lá, descobriu calormanos que estavam derrubando as árvores, e pior, fazendo animais falantes de 
Nárnia de escravos!! Foi quando a revolta subiu à cabeça de Tirian e de Precioso, que acabaram matando dois calormanos 
que açoitavam um cavalo falante de Nárnia. Mas o cavalo confirmava o que Tirian estava investigando: Aslan tinha 
ordenado a derrubada das árvores.

Tirian, envergonhado por sua atitude e com medo de que tudo aquilo fosse verdade, entregou-se aos calormanos, 
que o levaram a Manhoso, que não deu muita atenção ao rei. Porém, as explorações de Aslan (na verdade, de Manhoso, 
que usou de subterfúgios, usando o inocente Confuso como “Aslan”) continuavam: Manhoso, em nome de Aslan, exigiu 
mais nozes do que os esquilos eram capaz de dar,  e estava vendendo os animais falantes de Nárnia como escravos, 
chegando ao cúmulo de justificar a “sabedoria dos calormanos” afirmando que Aslan e Tash eram apenas uma entidade. 
Tirian, conhecedor dos terríveis rituais calormanos em honra a Tash, revoltou-se contra isso e acusou o macaco Manhoso 
de mentiroso. Percebendo o perigo de Tirian para seus planos, os calormanos subjugaram Tirian e Manhoso mandou 
amarrar Tirian em uma árvore para que depois ele pudesse dar um jeito nele.

Tirian continuou amarrado e, desesperado com a situação, implorou pela ajuda de Aslan e das crianças que tinham 
estado anteriormente em Nárnia e ajudado seus descendentes e a própria terra de Nárnia. Foi quando ele adormeceu e viu 
uma  sala  onde  os  amigos  de  Nárnia  (Digory,  Polly,  Pedro,  Edmundo,  Lúcia,  Eustáquio  e  Jill)  estavam.  Todos  se 
assustaram, até que Pedro disse: “Espectro ou Espírito ou seja lá o que for! Se você é de Nárnia, ordeno-lhe em nome de  
Aslan que fale comigo. Eu sou Pedro, o Grande Rei”. Nesse momento, Tirian acordou de seu sonho, sentindo-se ainda 
mais sem esperança do que nunca.

No nosso mundo, os sete (que realmente viram o “fantasma” de Tirian) tomaram uma decisão: Pedro e Edmundo 
foram recuperar os Anéis Mágicos que Digory e Polly usaram para ir para Nárnia no início do tempo para que todos, ou ao 
menos Eustáquio e Jill pudessem ir para Nárnia, mesmo indo contra duas ordens de Aslan (a primeira era de que não 
deveriam usar os Anéis Mágicos e a segunda é que à exceção de Eustáquio e Jill, nenhum deles poderia retornar a Nárnia). 
Foi quando, enquanto Edmundo e Pedro viam o trem que traziam os demais para que Eustáquio e Jill pudessem pegar os 
anéis (uma vez que apenas dois pares foram encontrados) e um acidente acabou arremessando Eustáquio e Jill  para 
Nárnia. Esse acidente teria maiores conseqüências do que todos imaginavam. Eustáquio e Jill imaginavam apenas que 
Aslan tinha recorrido a seus próprios poderes para trazer ambos a Nárnia.

Tirian foi libertado pelos dois e alimentado (ele estava com muita fome). Ele então conduziu os dois até torres 
próximas para se prepararem para suas ações:  para evitarem ser  pegos,  todos se disfarçaram de calormanos,  com o 
objetivo de recuperarem Precioso, o unicórnio amigo do rei. Durante a noite, foram à Colina do Estábulo, onde Manhoso 
estava deixando preso Precioso (e Confuso, embora eles não soubessem disso naquele momento), onde dominaram o 
guarda calormano que lá estava e resgataram Precioso. Jill, nesse meio tempo, investigou e descobriu a farsa de Manhoso. 
Tirian queria matar Confuso, mas Jill mostrou a ele que Confuso não estava envolvido com as trapaças de Manhoso, tendo 
sido usado pelo macaco por meio de sua inocência, e que ele não merecia tal destino.

Ao retornarem para a torre, Tirian descobriu um conjunto de anões narnianos que estava sendo enviado para a 
escravidão na Calormânia. Tirian e os demais (à exceção de Confuso) derrotaram os calormanos e libertaram os anões, 
pedindo o reconhecimento pelo fato e ajuda. Os anões, liderados por um anão negro chamado Grifo, porém, deram-lhe as 
costas, negando reconhecer Rilian como rei. O único que viria a se aliar a Tirian seria um anão vermelho chamado Poggin. 
Todos comemoraram o fato, e Poggin posicionou o rei de todos os fatos novos e de como Manhoso e um gato falante 
chamado Ruivo teriam dito que Tirian fora devorado por Aslan, sob a conivência (e até mesmo sob ordens) de Rishda 
Tarcãa, o líder dos calormanos que lá estavam. Ruivo e Rishda teriam espalhados boatos mentirosos de que nem Tash e 
nem Aslan existiam, o que em parte justificaria o comportamento dos anões. Nesse momento, Tash aparece sobre Nárnia, 
como quem chega para ficar. 

E isso era uma verdade:
Depois de comerem e lavarem-se, todos se armaram com armas e armaduras narnianas (Tirian e as crianças tinham 

removido seus disfarces calormanos). Porém, antes que tivessem tempo de se alegrar, a águia Sagaz, amiga de Tirian 
trouxe duas péssimas notícias: Cair Paravel tinha caído graças a uma invasão naval de mais de vinte naus calormanas, e 
Passofirme estava morto, deixando uma mensagem para Tirian: “lembre-se de que todos os mundos chegam ao fim. E 
uma morte nobre é um tesouro que ninguém é pobre demais para comprar.”

A dor de perceber que Nárnia estava condenada tomou Tirian, que desejou ao menos proteger Eustáquio e Jill, 
tentando mandá-los de volta para nosso mundo. Eustáquio e Jill negaram-se, dizendo que apenas Aslan poderia mandá-los 
de volta. O plano de Tirian então passou a ser o seguinte: revelar a verdade sobre Manhoso e o falso Aslan aos narnianos, 
pegar os leais e fugirem para a Arquelândia, como Caspian fez anteriormente, até que pudessem aumentar suas forças e 
enfrentar os calormanos para reconquistarem Cair Paravel. Nesse meio tempo, Eustáquio e Jill têm a intuição de que eles 
poderiam realmente estar mortos no nosso mundo, mas deixam de lado isso.

Ao chegarem à  Colina,  percebem que  Manhoso,  Ruivo  e  Rishda  Tarcãa  já  deram pela  falta  de  Confuso,  e 
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conseguiram então preparar um estratagema: misturando uma parcela da verdade à mentira, conseguiram continuar a 
enganar os animais, fazendo-os pensar que Confuso estava fazendo o que fez de caso pensado, enquanto eles é que tinham 
sido os verdadeiros  culpados.  Ao mesmo tempo,  tinham um estratagema que envolvia  o  fato  de vários  calormanos 
esperarem dentro do Estábulo, prontos para matar qualquer narniano que passasse por ali à exceção de Ruivo e Manhoso.

Eles apenas não contavam com a presença do verdadeiro Tash.
Quando Ruivo, dando início à estratagema dos três, entrou no Estábulo, não fingiu como combinado: viu Tash 

realmente e correu, perdendo totalmente a fala e virando um gato mudo e selvagem como castigo por suas mentiras. Em 
seguida, um certo Emeth Tarcãa, parte das tropas da Calormânia, entrou no Estábulo. Uma luz se seguiu e um corpo 
calormano caiu para fora do estábulo. Foi quando Rishda percebeu que havia algo errado e que realmente poderia existir 
um Tash, coisa em que ele jamais acreditara. Para tentar “salvar sua pele”, Rishda procurou começar uma matança de 
animais falantes de Nárnia em nome de Tash. Tirian, já ciente de que estava condenado, então desafiou os calormanos 
para uma batalha,  convocando os narnianos leais  para lutarem ao seu lado.  Infelizmente,  nem todos atenderam sua 
requisição: muitos animais cruéis e incrédulos de Nárnia passaram para o lado dos calormanos, além dos anões de Grifo, 
que ora abatiam as forças calormanas e ora abatiam as forças de Nárnia, com um objetivo fixo em mente: Nárnia para os 
anões! Assim, as tropas leais cairam pouco a pouco. Eustáquio e Jill foram arremessados pela porta do Estábulo, assim 
como os anões. Por fim, encurralado contra a porta maldita por Rishda, Tirian, aceitando de vez seu destino, agarrou 
Rishda e se jogou  com ele contra a porta. 

Lá dentro, Tirian percebeu que algo estava errado: dentro do estábulo, tudo parecia muito maior do que fora dele e 
muito mais claro. Mas Rishda não deu tempo de Tirian pensar muito nisso: o verdadeiro Tash esperava Rishda, para tomá-
lo como sacrifício. Quando Tash, após pegar Rishda, voltou-se para Tirian, uma voz poderosa o expulsou daquele local: 
era o Grande Rei Pedro, acompanhado de todos os outros Amigos de Nárnia! Apresentações feitas por Eustáquio e Jill 
(que pareciam mais limpos e mais sábios do que quando formam arremessados pela porta do estábulo), Tirian nota a 
ausência de Susana, e Pedro esclarece que Susana não era mais considerada uma amiga de Nárnia, porque achava que tudo 
que passaram em Nárnia não passava de uma miragem ou de uma fantasia de criança, preocupando-se apenas com “coisas 
mundanas” e “adultas”.

Os anões no estábulo não percebiam as bençãos que os cercavam, confiando mais na astúcia que na fé, e isso 
começou a  esclarecer  a  todos  o  fato  de  que  realmente  aquele  era  o  fim de  Nárnia:  as  estrelas  começaram a  cair 
(diferentemente da Terra, as Estrelas de Nárnia são pessoas, em geral muito sábias devido ao fato de viverem muito, como 
Ramandu) e junto com todas as criaturas de Nárnia, procuravam a Entrada do Estábulo, onde Aslan já esperava, de modo 
que todas as criaturas que pela porta passassem teriam de o encarar. Algumas criaturas, aquelas com temor mortal ou ódio 
de Aslan, saiam pela esquerda, e retornavam a Nárnia. Dessas criaturas jamais se ouviu falar. Outras, porém, mesmo 
temendo originalmente Aslan (pois já havia sido dito que se você encarasse Aslan pela primeira vez e não o temesse “ou 
você era o mais corajoso de todos ou era um tremendo tolo”) o amavam em seu coração e se agrupavam aos que estavam 
“dentro do estábulo”.

E é quando o sol de Nárnia aparece vermelho, enorme e frio, e Digory e Polly, que estavam lá, perceberam o que 
estava acontecendo: eles tinham visto o Sol de Charn pronto para destruir o mundo de Charn, então entenderam que 
aquele era definitivamente o Fim de Nárnia. Quando o Sol explodiu (sem atingir os que estavam “dentro do estábulo”) e 
escureceu, Aslan ordenou a Pedro que trancasse a porta do “estábulo” por dentro. Assim foi feito. E nunca mais nada se 
soube de Nárnia.

Aslan então ordenou que eles caminhassem. O primeiro encontro que tiveram foi com Emeth, o calormano que 
passara primeiro pela porta, após Ruivo, o gato. Ele então contou sua história de vida honrada e de adoração a Tash. Aslan 
explicou, porém, que embora tenha “adorado a Tash”, na verdade o coração de Emeth ambicionava a Aslan, pois seu 
comportamento não condizia com os dos cruéis seguidores de Tash, mas sim com o daqueles que, venerando Aslan, 
procuravam o bem. Da mesma forma, alguém que “adorasse a Aslan”, mas fosse cruel e mesquinho, como Manhoso, na 
verdade ambicionava ao abraço de Tash, e teria uma paga terrível, como acontecera a Rishda e a Manhoso.

Logo em seguida, continuando adiante naquela terra estranha, todos começam a sentir que aquela terra tinha algo 
de familiar. Lúcia é quem percebe primeiro: aquela era Nárnia! Mas Nárnia acabara de ser destruída!! Digory explicou, 
porém, lembrando de Platão, que aquela era a Verdadeira Nárnia, da qual a Nárnia onde todos estiveram e viveram era 
apenas uma sombra, uma cópia imperfeita.

Conforme avançaram, encontraram vários grandes heróis, começando por Ripchip, que havia chegado ao reino de 
Aslan atravessando o Fim do Mundo. Em seguida foram reencontrando os vários heróis das lendas: Erlian, pai de Tirian; 
Rilian, o Desencantado; Caspian X, o Navegador, junto com Drinian e outros membros do Peregrino da Alvorada; Corin 
Punhos-de-Ferro  e  seu  irmão  Cor,  Rei  da  Arquelândia,  junto  com a  esposa  de  Cor,  a  Rainha  Aravis  Tarcaína  da 
Arquelândia; Bri e Huin, que ajudaram os Reis a escaparem da Calormânia; o Rei Luna, pai de Cor e Corin; Trumpkin e 
Caça-Trufas, que protegeram Caspian; Tumnus, que ajudara tanto os Quatro Grandes Reis de Nárnia, e tantos outros 
grandes heróis.

Conforme foram encontrando as grandes personalidades de Nárnia, perceberam que estavam deixando Nárnia e 
indo ao Ermo Ocidental, o que seria uma viagem cansativa. Mas eles corriam muito rápido, e não tinham cansaço ou medo 
que os freassem de sua resolução: seguir Aslan, que ia à sua frente. Até que encontraram Pluma, o cavalo alado que levara 
Digory e Polly até o bosque onde colheram a fruta que deu origem tanto à Arvore da Proteção quanto, indiretamente, ao 
Guarda-Roupa que levou os Quatro Grandes Reis para Nárnia. Também encontraram o Rei Franco e a Rainha Helena, os 
primeiros Reis de Nárnia, pais de Reis e Rainhas de Nárnia e de Reis e Rainhas de Arquelândia. Foi quando chegaram ao 
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Bosque. Lá chegando, perceberam que ele era muito maior do que Nárnia e também perceberam que podiam ver a 
Inglaterra de lá! Tumnus explicou então que a Verdadeira Nárnia e a Verdadeira Inglaterra que tinham visto mantinham 
todas as coisas boas tanto de Nárnia quanto da Inglaterra, como a propriedade Kirke (que havia sido derrubada), e que elas 
eram pontes para o País de Aslan. Enfim Aslan explicou o que havia acontecido: os sete Amigos de Nárnia realmente 
tinham perecido no acidente de trem, mas por causa de tudo o que tinham feito em nome de Nárnia e de seu amor pela 
terra criada por Aslan, mereciam permanecer na Verdadeira Nárnia e viver aventuras ainda mais fantásticas. 

E assim acabou-se a história de Nárnia. Porém, ainda existem entre os sábios relatos sobre pessoas que foram parar 
em uma terra maravilhosa, e alguns acreditam que seja Nárnia. Mas se Nárnia chegou ao fim, como poderiam eles irem a 
Nárnia? E como povos de diferentes épocas, algumas vezes sem a menor relação, poderiam ter ido parar em Nárnia.  São 
mistérios que Aslan não revela a ninguém.

2.1.2 – OS POVOS DE NÁRNIA

Existe uma grande quantidade de povos diferentes em Nárnia, e nem todos são humanos. Vamos falar um pouco 
sobre cada um desses povos e ver como eles são divididos.

HUMANOS

Apesar de serem a maioria em Nárnia, de certa forma não são tão comuns quanto se imagina. Em Nárnia e na 
Arquelândia talvez 50% da população (no máximo) seja humana. Na Calormânia, chegam a quase 100% (existem alguns 
animais  falantes,  mas que  ocultam suas  capacidades,  fingindo serem animais  mudos e  burros  como os animais  dos 
calormanos). 

Em Nárnia, os seres humanos dividem-se em quatro grandes “raças”: narnianos, calormanos, telmarinos e Filhos 
de Adão.

NARNIANOS

Os narnianos são os descendentes do Rei Franco e da Rainha Helena e filhos dos filhos dos mesmos com as ninfas 
e outras criaturas de Nárnia. Em geral são de estatura mediana a alta, de pele clara e cabelos loiros, mas a tonalidade dos 
cabelos e olhos varia normalmente, podendo ser castanhos ou de qualquer outra cor possível aos humanos. Normalmente 
habitam Nárnia, mas em várias épocas fugiram para a Arquelândia, da qual também fazem uma parte significativa da 
população. Raramente são vistos na Calormânia, onde podem estar como escravos ou mercadores, além de ocasionais 
diplomatas dos reinos do Norte. Também podem ser encontrados nas Ilhas Solitárias, Galma e Terebíntia. Não existe 
registro de narnianos em Telmar, mas podem ter ido para lá como escravos dos telmarinos.

Narnianos tendem a ser simpáticos e considerados “bonitos” por outros humanos. Possuem um porte de realeza ou 
esclarecimento maior que os demais humanos em Nárnia, com a possível exceção dos ocasionais Filhos de Adão.

Em  geral,  os  narnianos  são  ordeiros  e  respeitosos  com  todos  os  povos,  não  se  envolvendo  em  batalhas 
desnecessárias. Em geral, envolvem-se em conflitos apenas quando é necessário para defender sua liberdade. Costumam 
ter reverência com todas as criaturas ordeiras, mas seu comportamento não pode ser presumido com facilidade: mesmo 
entre os narnianos existem os traidores e cruéis.

A maior parte dos narnianos adoram Aslan, embora possa acontecer de alguns malvados poderem adorar outras 
entidades ou viver sem crença nenhuma, exceto àquela que sua própria sabedoria e a conveniência oferece.

Exemplos: o Rei Cor e seu irmão Corin Punhos-de-Ferro da Arquelândia  (O Cavalo e seu Menino); Drinian, 
capitão do Peregrino da Alvorada (A viagem do Peregrino da Alvorada; A Cadeira de Prata); os Reis Rilian (A Cadeira 
de Prata), Erlian e Tirian de Nárnia (A Última Batalha).

CALORMANOS

Descendentes originais de narnianos, os calormanos na verdade são descendentes de criminosos da Arquelândia 
que começaram a viver no deserto. Com o tempo, perderam algumas características do povo narniano, dando origem a um 
novo povo.

Os calormanos tendem a ser morenos, com olhos e cabelos escuros devido ao intenso sol do deserto. Compõem 
quase 100% da população da Calormânia, além de serem vistos ocasionalmente na Ilhas Solitárias e em Nárnia, como 
mercadores ou soldados. Sua altura varia da estatura mediana à alta. Costumam ter pelos corporais fartos, principalmente 
cabelos  e  barbas.  Alguns  calormanos,  principalmente  os  tarcãas  ou  líderes  militares,  tendem a  pintar  os  cabelos, 
principalmente da barba, e perfumarem-os. As mulheres costumam ser belas e sedutoras, e ocasionalmente pode acontecer 
de calormanas com olhos claros (ninguém sabe exatamente o porquê, mas é fato). Em alguns casos, principalmente de 
comerciantes e de representantes do povo humilde, normalmente são descritos como mal-cheirosos, impregnados com o 
cheiro do alho e da cebola que é parte de sua dieta.

Os calormanos costumam ser considerados ao mesmo tempo corteses e cruéis, dependendo de suas ambições no 
momento. Um calormano disposto a parlamentar pode ser um aliado em potencial, mas ao mesmo tempo pode estar 
procurando obter vantagens às custas do prejuízo alheio. Soldados calormanos, por sua vez, são cruéis em batalha.

Os calormanos são também um povo de guerra: suas batalhas tanto para tentar dominar Nárnia e a Arquelândia são 
memoráveis, assim como a grande quantidade de batalhas que tomam para suprimir rebeldes dentro de suas fronteiras. O 
mesmo também vale para seus salteadores, corsários e escravistas.

Os calormanos possuem pouco respeito, em geral, por outros povos, principalmente aqueles não-humanos, aos 
quais  consideram demônios.  Todos os  calormanos costumam adorar  a  “divindade”  Tash,  de  quem acreditam serem 
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descendentes, realizando sacrifícios de animais e de pessoas para essa “divindade”. Possuem também um panteão de 
deuses diversos, como Azaroth e Zardena, senhor e senhora da noite, sendo a última também considerada deusa da paixão, 
do amor e das donzelas, para a qual todas as calormanas prestam ritos secretos ao se casarem.

Muitos calormanos, porém, vêm Nárnia de maneira bela, mesmo que seja apenas pela possibilidade de encontrar 
inimigos valorosos contra os quais trocar golpes. Esses calormanos podem a se tornar aliados confiáveis ou pessoas boas, 
como no caso de Aravis e Emeth.

Exemplos: Radabash; a Rainha Aravis da Arquelândia; Lasaralina Tarcaína; Achosta Tarcãa  (O Cavalo e seu 
Menino); Emeth e Rishda Tarcãa (A última batalha)

TELMARINOS

Os telmarinos são descendentes dos piratas que passaram por um dos muitos portais ligando Nárnia ao nosso 
mundo. Estes chegaram à ilha de Telmar ainda antes do Longo Inverno, mas prosperaram muito após a invasão de Telmar 
a Nárnia no reinado de Caspian I, o Conquistador. É desconhecida sua situação durante o período do Longo Inverno e da 
Idade  de  Ouro  de  Nárnia,  mas  acredita-se  que  eles  tenham prosperado  muito  em sua  ilha  de  Telmar  de  modo  a 
aumentarem seu poderio e invadir Nárnia depois do término da Idade de Ouro, quando houve um momento de grande 
fome em Telmar.

Os telmarinos são um povo em quase tudo parecido com os narnianos a nível físico, mas podem também possuir 
pele morena como a de um calormano ocasionalmente. Sua estatura costuma ser mediana. São adeptos de roupas que 
demonstrem sua posição social.

Os telmarinos são um povo cético: não acreditam na existência de povos não-humanos e tendem a ser desconfiados 
até mesmo de outros humanos, principalmente dos raros arquelandenses que descem a Nárnia durante seu domínio Além 
disso, os telmarinos costumam ser práticos e objetivos. No período da queda de Miraz e ascensão do telmarino Caspian X 
ao trono de Cair Paravel, muitos telmarinos passam a ser mais amigos dos povos não-humanos e das antigas crenças 
narnianas,  adotando suas  crenças  e  tradições.  Por  serem céticos,  a  maioria  dos  telmarinos não adora  ou reverencia 
qualquer divindade ou entidade, reverenciando apenas alguns líderes e sábios de maior renome.

Exemplos: Miraz, o Usurpador; Caspian X (Príncipe Caspian)
FILHOS DE ADÃO

Os mais raros e estranhos habitantes de Nárnia, os Filhos de Adão não são originários de Nárnia. Na verdade, os 
Filhos de Adão são pessoas de nosso mundo que são enviados a Nárnia por vários motivos, entrando por portais ou sendo 
invocados magicamente a Nárnia.

Filhos de Adão costumam ter qualquer altura ou tipo físico, apesar de os mais comuns, ao menos nas Crônicas, 
serem  de  pele  e  olhos  claros,  com  cabelos  de  qualquer  tonalidade,  parecendo  com  os  Narnianos.  Sua  principal 
característica é que nunca os Filhos de Adão permanecem muito tempo: houve apenas dois casos de Filhos de Adão que 
ficaram em Nárnia até a morte, o dos Reis Franco e Helena (primeiros reis de Nárnia e pais do povo narniano) e o das 
famílias piratas que vieram ao mundo de Nárnia pela ilha de Telmar (pais dos telmarinos). O caso dos Quatro Reis 
Pevensie não conta, pois eles acabaram, como os demais Filhos de Adão, retornando ao nosso mundo.

Exemplos: Pedro, Lúcia, Susana e Edmundo Pevensie (O Leão, a Bruxa e o Guarda-Roupa, Príncipe Caspian, A  
viagem do Peregrino da Alvorada, A última Batalha); Eustáquio Mísero (A viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira 
de Prata,  A última Batalha); Jill  Pole (A Cadeira de Prata,  A última Batalha); Digory Kirke e Polly Plummett (O 
Sobrinho do Mago, A última Batalha);

ANIMAIS FALANTES

Os animais falantes, pode-se dizer, são o povo original de Nárnia. A maior parte dos habitantes de Nárnia, ao 
menos na maior parte do tempo, é composta por animais falantes. Não dá para descrever todos os animais falantes, até 
porque existem tantos tipos de animais falantes quanto de animais mudos em Nárnia. O normal é que os animais falantes 
sejam parecidos tanto em aparência quanto em comportamento ao seus similares mudos, com a exceção da fala e de o 
tamanho dos animais falantes ser levemente diferente daquele apresentado pelos animais mudos, sempre tendendo ao 
tamanho humano (animais pequenos ficam um pouco maiores e animais grandes ficam um pouco menores). Apesar de seu 
comportamento tender a ser similiar ao de suas versões mudas, os animais falantes possuem livre arbítrio, podendo ter 
qualquer comportamento que convir a eles.

Quase todos os animais falantes adoram Aslan e não se esquecem de que, se forem cruéis, Aslan disse que eles 
voltariam  à  selvageria  dos  animais  mudos  (como  acontece  com  Ruivo  em  A  última  Batalha).  Em  alguns  casos, 
principalmente de escravidão, os animais falantes podem passar-se naturalmente por animais mudos comuns (como o 
fizeram Bri e Huin em O Cavalo e seu Menino). Mas como Aslan lhes deu livre-arbítrio, também existe entre eles os maus 
e cruéis, como o foi Maulgrim, chefe da Polícia Secreta de Jadis, ou apenas aproveitadores e enxeridos, como o caso de 
Ruivo e Manhoso em A última batalha. 

Em geral, quando lutam, não utilizam armas: alguns por incapacidade (como os cavalos), mas muitos por aceitarem 
o fato que “bicho que não sabe usar suas garras e presas não merece viver”, como disse Caça-Trufas em  Príncipe 
Caspian. Alguns, porém, são proficientes (e muito) no uso de armas, como o famoso rato Ripchip.

Exemplos: Ripchip – Rato (Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Última Batalha); Caça-
Trufas – Texugo (Príncipe Caspian); o sr. e sra. Castor (O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa); Plumalume – Coruja (A 
cadeira de prata); Bri e Huin – Cavalos (O Cavalo e seu Menino); Manhoso – macaco e Ruivo – gato (A Última Batalha);
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ANÕES

Uma das  raça  fantásticas  mais  comuns em Nárnia,  os  Anões em geral  são ligados apenas  entre  si  e  a  seus 
interesses. Baixos para a altura humana, são porém muito fortes e resistentes. São divididos em dois grandes grupos: os 
anões vermelhos, que são chamados assim por sua pele levemente avermelhada e seus cabelos ruivos como os de uma 
raposa, são mais sociáveis e ajudam mais os povos narnianos, sendo mais comedidos em suas ambições; e os  anões 
negros, anões de cabelos escuros e duros, que são mais ambiciosos e não costumam se importar com mais ninguém, a não 
ser consigo mesmo e com os seus.

Os anões não podem ser generalizados: embora se preocupem muito com seus interesses, houve grandes heróis e 
personalidades na história de Nárnia que descendem desse povo. São muito hábeis na forja e na construção, construindo 
armas e armaduras de qualidade excepcional, além de poderosos combatentes, principalmente com o arco.

Exemplos: Anões Negros – Nikabrik (Príncipe Caspian); Grifo (A Última Batalha); o anão de Jadis (O Leão, a 
Feiticeira e o Guarda-Roupa); Anões Vermelhos – Trumpkin (Príncipe Caspian); Poggin (A última batalha).

MEIO-ANÕES

Os meio-anões surgem quando um anão se relaciona com uma humana ou vice-versa. Em geral, os meio-anões são 
mais baixos que os seres humanos, embora possam ser um pouco mais altos que um anão, e em alguns casos, até mesmo 
da altura de um ser humano. Sua resistência física não é tão grande quanto a do anão, o mesmo valendo a todas as 
habilidades dos anões. Em geral, os que possuem sangue anão podem ficar aguçados nas tradições de Nárnia, mesmo que 
sua descendência anã seja distante.

Exemplo: Doutor Cornelius e a Ama de Caspian X (Príncipe Caspian) 
FAUNOS

Os faunos são um povo sábio e festivo. São homens da cintura para cima, e da cintura para baixo possuem corpo 
como o de um bode. Possuem pele clara e os pelos corporais costumam ser encaracolados e em qualquer tom que um ser 
humano possa ter, embora o castanho, o preto e o ruivo sejam os mais comuns. Todos possuem pequenos chifres que vão 
crescendo com a idade e muitos deixam crescer farta barbicha e costeletas. Não costumam usar roupas humanas, embora o 
uso de acessórios como echarpes, xales, sombrinhas e cachecóis seja comuns entre eles.

Todo fauno é adepto dos estudos e do conhecimento, embora possam ser combatentes bastante efetivos quando se 
faz necessário. Costumam ser também festivos, organizando grandes festas com comida e bebida a vontade, e danças 
especiais muito divertidas e com um importante simbolismo conhecido e divulgado por eles.

Os faunos adoram Aslan, e costumam também reverenciar Baco e Sileno, além de outros poderosos espíritos da 
natureza que dão lições de sabedoria aos faunos quando se faz necessário. Adaptam-se facilmente à vida na corte, podendo 
quando jovens fazerem bons pajens e escudeiros, enquanto quando adultos fazem bons conselheiros e regentes. Não se 
tem conhecimento de faunos que passaram para o lado das trevas, mas alguns podem ter agido sob pressão a favor do mal.

Exemplos: Tumnus (O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa);  Orruns (A cadeira de prata)
CENTAUROS

Uma das mais enigmáticas raças de Nárnia, os Centauros são metade cavalo, metade gente. Da mesma forma que 
os faunos, são cavalos da cintura para baixo e pessoas da cintura para cima. Não costumam usar roupas também, mas em 
batalha usam camisas, cotas de malhas e armaduras para a parte “humana”, além de armaduras especialmente preparadas 
para suas partes “equinas”, se disporem de criaturas que os ajudem a vestir tais peças. Além de muito inteligentes, são 
habilidosos em combates, tornando-se muito úteis como generais e estrategistas em batalha. 

Os centauros tem como grande curiosidade o fato de precisarem comer duas vezes mais, sendo uma parte em 
comida humana e a outra parte em capim, aveia e outros “alimentos de cavalo”, de modo a poderem suportar o peso e as 
vicissitudes de sua forma.

Nunca se aliaram ao mal, e foram dos mais ativos na resistência contra a Feiticeira Branca, além de estarem sempre 
ativos para prevenir e auxiliar os povos de Nárnia contra períodos de dificuldades. Isso os torna vítimas preferenciais das 
raças malignas.

Exemplos: Passofirme (A última batalha); Ciclone (Príncipe Caspian)
OUTRAS CRIATURAS

Nárnia tem uma grande quantidade de criaturas exóticas. Além das citadas acima, vamos citar adiante algumas 
outras criaturas estranhas registradas pelas Crônicas:

GIGANTES

Presentes em toda a Nárnia, principalmente no Norte, os gigantes são criaturas com mais de 6 metros de alturas, e 
similares aos seres humanos. São muito poderosos em combate, principalmente pela força física, mas não são muito 
espertos. Em geral, a grande maioria são agressivos com os humanos e as demais raças livres de Nárnia, preferindo unir-se 
a raças malignas. Mas existem muitos, como Verruma e Rumbacatamau que lutaram do lado das raças livres.

Exemplos: Rumbacatamau (O Leão, a Feiticeira e o Guarda Roupa); Verruma (Príncipe Caspian); Os gigantes de 
Harfang (A Cadeira de Prata);

UNICÓRNIOS

Os unicórnios são animais majestosos, parecidos com cavalos, à exceção do longo chifre que lhes dá nome. São em 
geral de pelugem branca, e muito inteligentes e nobres.

Exemplos: Precioso (A última Batalha)

Página 32



Fudge Nárnia
PAULAMAS

Uma das criaturas mais estranhas existente em Nárnia, os Paulamas vivem em brejos e charnecas. São parecidos 
com homens magros, com mãos e pés com membranas, como os de um sapo. Possuem rostos de tom marrom-barro, como 
se fossem bonecos de argila, e cabelos em geral de cores naturais, como verde, sendo que os cabelos parecem com folhas. 
Costumam fumar um fumo forte e esquisito, que diz-se misturam com lama. É dito que entre todas as criaturas de Nárnia, 
os paulamas são as que tem a maior autoridade em assuntos marítimos de todas. Além disso, os paulamas possuem uma 
resistência enorme, principalmente por seus corpos serem fibrosos, como se fossem feitos de matéria vegetal

Exemplos: Brejeiro (A Cadeira de Prata)
MONÓPODES

Ou também conhecidos entre eles como tontópodes, são anões que vivem na Ilha das Vozes, uma das Sete Ilhas 
descobertas por Caspian X na sua viagem ao Fim do Mundo a bordo do  Peregrino da Alvorada. Os monópodes  são 
similares aos anões em tudo, exceto no fato de possuirem um único pé, chato e parecido com uma canoa. Esse pé especial 
obriga que eles pulem como gafanhotos na terra, mas permite que eles, com a ajuda de remos especiais, possam “andar” 
sobre qualquer corpo de água, independente do tamanho, desde que eles aguentem a viagem. Não são muito espertos, mas 
aqueles que gostam de criaturas engraçadinhas podem se afeiçoar a eles.

Vistos em: A Viagem do Peregrino da Alvorada
TERRÍCOLAS

Os terrícolas são criaturas humanóides e pequenas, que sempre têm pequenas diferenças umas das outras: algumas 
possuem trombas, outras bicos, narizes achatados como os de um porco, orelhas de abano ou ausência delas, etc... A única 
similaridade entre todas elas é que elas são criaturas adaptadas aos subterrâneos. Vindas de Bismo, um reino a muitos 
metros de profundidade onde as rochas são vivas e quentes,  os terrícolas foram usados como escravos pela Dama do 
Vestido Verde para construírem o Reino Sem Sol, de onde ela lançaria seu ataque contra Nárnia. Uma vez quebrado o 
feitiço da Dama, os terrícolas provaram-se criaturas muito bondosas e ordeiras, que são capazes de ajudar com muito 
prazer aqueles que consideram amigas.

Vistos em: A Cadeira de Prata
CAVALOS ALADOS

São muito raros os descendentes de Pluma, o primeiro cavalo alado. Eles são similares aos cavalos e podem se 
relacionar também com os cavalos comuns, tantos os falantes quanto os mudos. A grande diferença entre os cavalos 
alados e os cavalos que andam normalmente no chão são as grandes asas, quase duas vezes maiores que o seu dorso, 
similares a asas de pássaros ou de anjos. Após Pluma, pouco se sabe dessas criaturas majestosas, mas lendas afirmam que 
elas ajudam os heróis perdidos quando há necessidade.

Exemplo: Pluma (O Sobrinho do Mago)
POVOS MALIGNOS

Os povos malignos incluem uma grande quantidade de criaturas, como fantasmas, espíritos malignos, vulpinos, 
vampiros, lobisomens, horrores, megeras e outras tantas criaturas tão assustadores e diferentes quanto estas. Sua única 
característica em comum é o desejo de causar o mal aos outros por mero prazer. Não dá para descrever todos os tipos de 
povos malignos que existem, pois existem muitos, muitos mesmo.

Vistos em: O Leão, a Feiticera e o Guarda-Roupa e Príncipe Caspian
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Capítulo 3 – Criação de Personagem

Os Lavender continuaram correndo, conforme Pés-de-Água explicava a eles sobre os povos de Nárnia 
e da Arquelândia, de Telmar e da Calormânia e das Ilhas Solitárias. Eles ouviam maravilhados, até que se 
aproximaram de Anvar e viram os portões fechados e uma série de guerreiros armados cercando o castelo. Os 
Lavender se assustaram ao reconhecer as armas calormanas:

– Chegamos tarde! – disse Pés-de-Água, apavorado – Os calormanos cercaram Anvar!
– E agora? – disse Mary – Aquelas pessoas cruéis irão capturar Anvar?
– Nada disso! – disse Pés-de-Água enquanto recomeçava a correr, descendo uma encosta, seguindo 

um outro caminho – Vamos tentar ir a Cair Paravel!
– Cair Paravel? – disseram os Lavender.
– Sim, o castelo onde sentam os Quatro Grandes Reis  de Nárnia.  Eles  possuem aliança com a 

Arquelândia e não nos abandonariam agora... Mas estou tão cansado! – disse Pés-de-Água, sentando-se, 
começando a ver o sol nascer... – Não conseguiremos seguir muito àdiante, e estamos ainda a várias horas da 
fronteira com Nárnia, e quem dirá com Cair Paravel. Mesmo que tentássemos, não conseguiríamos chegar 
lá em menos de um dia, e ao retornar-mos, com certeza encontraríamos apenas as ruínas e os destroços de 
Anvar.

Era verdade que Pés-de-Água estava cansado: os “bigodes” de seu focinho estavam caídos, assim como 
as longas orelhas, quando ele se encostou na árvore às suas costas. E os Lavender não estavam muito melhor, 
e tudo levava a crer que os Lavender não conseguiriam ajudar os povos de Nárnia, até que...

– Turru, não faça barulho! Não faça turru! – disse uma voz no meio das árvores.
Da copa de uma árvore, desceu uma grande coruja, que quase batia no ombro de Mary e no peito de 

Richard:
– Ora, se não é o velho Pés-de-Água! Porque faz esse turru todo? – disse a Coruja, que fazia um 

barulhinho engraçado enquanto falava, como se arrulhasse.
– Calormanos, Bicoso! – disse Pés-de-Água, baixo e em tom de urgência. – Isso aconteceu!
– Quem falou em calormanos? – disse outra voz, forte. O dono da voz, um anão baixo e enrugado, de 

cabelos vermelhos, apareceu – Pensávamos que depois da coça que o Rei Cor deu neles a muito tempo atrás 
eles não se meteriam a besta de tentarem invadir a Arquelândia novamente.

– Parece que se meteram a besta...  – disse Donovan, explicando o que ouviram. Enquanto isso, 
apareceram outras criaturas bondosas, como o fauno Levnuns, o centauro Guarda-Trilha e a corça Estrela 
de Verão que ouviam o que os Lavender tinham a dizer.

– Isso é mau. – disse Levnuns – Vocês quatro, e você, meu amigo Pés-de-Água, foram valentes em se 
arriscarem sem armas ou qualquer outra coisa, mas, pela Juba do Leão, vocês não têm mais condições de 
caminhar, e não há tempo a perder. Ainda mais que o Grande Rei está em visita às Ilhas Solitárias.

– Pois eu irei! – disse Guarda-Trilha, ainda jovem como centauro, embora fosse muito mais velho 
que os pais ou até mesmo que os pais dos pais e os pais dos pais dos pais dos Lavender – Eu levarei a 
mensagem a Cair Paravel. E entre as aves que aqui estão uma poderia ir e levar o recado ao Grande Rei em 
Galma. O que acha, meu bom Bicoso!

– Turru! Não, não! Não é bom! Durante o dia ficamos lentos de corpo e de cabeça! Poderia esquecer 
a mensagem e me perder! Além, nada sei sobre o mar!

– Então eu irei! – disse uma gaivota que ali estava por acaso, de nome Vôo Sincero – Conheço o 
caminho entre a Arquelândia e as Ilhas como as penas nas minhas asas. Qual é o recado?

Os Lavenders explicaram novamente a história toda. Enquanto Vôo Sincero alçava vôo, Guarda-
Trilha se equipava com uma espada reta e triangular narniana, um arco e uma armadura:

– Não sabemos se nossos inimigos já não estão guardando as estradas. Devemos todos ser precavidos, 
pois sabemos o tipo de inimigos sobre os quais estamos falando. Os calormanos são cruéis e perdão é uma 
palavra que eles conhecem, mas à qual não demonstram possuir.  Levnuns, leve os jovens Filhos de Adão e o 
bom Pés-de-Água até minha casa e peça para que minha esposa e filhos cuidem deles e os equipem para o 
caso de guerra.

Os Lavender nunca imaginaram se enfiar em uma guerra, mas fez-se como Guarda-Trilha disse: 
Levnuns  os  conduziu  a  uma  clareira,  onde  outros  quatro  centauros  estavam.  Estrela-Guia,  esposa  de 
Guarda-Trilha preparou-lhes um pequeno banquete com pão, peixe, ovos e vários tipos de frutas silvestres 
regadas fortemente a mel com milho tostado, e tudo acompanhado a muito leite espesso. Em seguida, os 
filhos mais velhos de Guarda-Trilha, Tufão e Trovão, gêmeos e sábios, equiparam os Lavender, dando aos 
garotos Donovan e Richard cotas de malha, adagas e espadas como as que eles viram Guarda-Trilha se 
equipar:

– Essas armas são trabalhos de anões amigos, que construiram essas armas e nos deram de presente. 
Cuidem bem delas, Filhos de Adão, e as conduzam para um destino feliz. – e em seguida explicaram como 
usar as espadas corretamente, além de conservá-las. Richard e Donovan sentiram que havia algo no ar que 
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lhes dava muito poder: começavam a sentir o efeito estranho e poderoso que Nárnia provoca nas pessoas que 
vêem de  nosso mundo. Antes que pudessem dizer faca, eles pareciam mais guerreiros severos e nobres que 
garotos de escola em férias. O mesmo acontecia com as meninas, que recebiam grandes arcos compostos e 
flechas e eram ensinadas pela filha mais nova de Guarda-Trilha e Estrela-Guia, Estrela D'alva em como 
atirarem no alvo, seja maçã, coelho (mudo, é claro) ou homem. Esther e Mary pareciam mais belas princesas 
de um reino distante do que garotinhas de colégio. Pés-de-Água descansava e se recuperava, uma vez que não 
era um combatente, e apenas observava os jovens Lavender em seus treinos, contando-lhe histórias, inclusive 
sobre a fuga de Cor e Aravis, Príncipe e Princesa Herdeiros do Trono da Arquelândia, que fugiram do 
terrível reino da Calormânia.

Ao cair da noite, Bicoso chegou com notícias, enquanto todos comiam um bom assado de coelho 
mudo que Estrela-Guia preparava:

– A mensagem chegou a Cair Paravel através de Guarda-Trilha, mas Vôo Sincero também viu navios 
calormanos saindo dos portos, querendo interceptar o Grande Rei Pedro.

– Isso quer dizer – disse Donovan, que era bom em jogos de estratégia, como Diplomacia e outros – 
que os calormanos pretendem impedir que ao menos o Grande Rei traga ajuda.

– Turru! Com certeza! – disse Bicoso – Embora o Rei Edmundo seja sábio e poderoso em combate, a 
maior parte das tropas de Nárnia foram com o Grande Rei, já que existem notícias de dragões nas Ilhas 
Solitárias.

–  Então, estamos por nossa própria sorte!  – disse Richard,  ficando pálido. Mary e Esther,  que 
estavam se fartando de morangos silvestres com mel e panquecas doces com geléia de amoras, começaram a 
enjoar.

– Não temam! – disse Estrela-Guia, observando o céu – As estrelas não mentem, por mais que o 
homem e o ser vivo às vezes o façam. As estrelas dizem que a ajuda virá. Talvez hajam dores antes, mas a 
ajuda com certeza virá.

E assim eles esperavam, embora temesse muito os acontecimentos.

Seção 3.1 – Concepção e Passado do Personagem

O Fudge Nárnia  RPG que  você  tem em mãos utiliza  um dos  mais  flexíveis  sistemas  de  RPG que existem 
disponíveis, o Fudge (Freeform, Universal, Do-it-yourself Gaming Engine, ou Sistema de Jogo Adaptável, Universal e 
Faça-você-mesmo)  como  base.  Você  poderá  obter  o  Módulo  Básico  do  Fudge  RPG  no  site  do  Fudge  Brasil 
<www.fudgebrasil.cjb.net> ou no mesmo site aonde você obteve esse RPG. Além disso, versões em inglês do Fudge 
podem ser obtidas em www.fudgerpg.com.

Apesar do Fudge não exigir isso para a criação de personagem, é sempre muito interessante fazer a concepção e 
tentar  descrever  o personagem em seu passado,  até  o  momento aonde o jogo comece a se  desenrolar.  Para isso,  é 
interessante imaginar como foi que seu personagem nasceu, como ele viveu, enfim, tudo que possa auxiliar na hora de 
atribuir as características do seu personagem. 

Seção 3.2 – Características

O Fudge Nárnia RPG vai  utilizar todas as  características  do Fudge. Para NPCs e PCs mais avançados,  será 
permitido o uso de características Lendárias. PCs  recém-criados, porém, não poderão usar  características Lendárias.

Seção 3.3 – Raças

O jogador deverá escolher a raça de seu personagem. As raças mudam um pouco as características do personagem, 
indicando aptidões ou problemas especiais da raça. Em Nárnia, as raças disponíveis são: humanos (narnianos, calormanos, 
telmarinos e Filhos de Adão), anões (e meio-anões), faunos, centauros e animais falantes. Os personagens só poderão 
escolher outras raças caso o Mestre autorize. Como sugestão, entre os humanos o mestre deveria desautorizar também os 
calormanos e os telmarinos, mas isso fica a critério do Mestre:

➣ Humanos:
➣ Narnianos: +1 em dois atributos, uma graduação de perícia extra;
➣ Calormanos: +1 em Força, Espírito e Porte, uma graduação em uma arma qualquer, uma graduação em 

Heráldica, 2 graduações em perícias quaisquer, Arrogante;
➣ Telmarinos: +2  em  Espírito  e  Vigor,  uma  graduação  em  três  armas  diferentes,  uma  graduação  em 

Heráldica, 1 graduação em Tática, Arrogante, Supersticioso;
➣ Filhos de Adão: +2 em dois atributos quaisquer, uma graduação em perícia qualquer, Situação Vexatória: 

Esquecimento;
➣ Anões: +1 em Força, +1 em Intelecto, -1 em Porte, duas graduações em armas, duas graduações em Artífice, 

Faz Tudo, Tamanho Pequeno;
➣ Meio-anões: +1 em  Intelecto, duas graduações em Tradições, Tamanho Pequeno. 

➣ Humanos que tenham Sangue Anão são considerados meio-anões caso tenham sido criados por anões, 
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meio-anões ou outros humanos de sangue anão. Nesse caso, eles perdem o Tamanho Pequeno, mas 
não recebem também  o +1 em Intelecto;

➣ Animais Falantes: a critério do Mestre, mas sugere-se +1 em dois atributos, uma graduação de perícia extra, 
Armas Naturais (Garras ou Mordidas, apenas uma), Modelo Especial;

➣ Centauros: +2 em Espírito,  +1 em  Tática,  Astrologia e em uma arma,  Armas Naturais (patas),  Modelo 
Especial (Parcial – Apenas baixo-ventre), Código de Honra da Honestidade, Tamanho Grande;

➣ Faunos: +2 em Intelecto, Espírito e Porte, Pacifismo (apenas auto-defesa), Memória Fotográfica;

Exemplo: Cinco jogadores, Alan, Alice, Cláudia, Mário e Renato criarão seus personagens para começar 
uma campanha de  Nárnia,  passada na Época de  Ouro  de  Nárnia.  Na realidade,  portanto,  estão um pouco  
limitados, uma vez que o Mestre não autorizou o uso de personagens telmarinos ou meio-anões. Então começam a  
escolher seus personagens:

Alan opta por criar um Anão chamado Librick, um Anão vermelho e bom forjador, morador próximo da 
região do Dique dos Castores e um servo do Rei Edmundo. Como Anão, Librick recebe +1 em Força, +1 em 
Intelecto e -1 em Porte. Além disso, recebe duas graduações em armas, sendo que Alan opta por dividí-las entre 
Espada Curta e Arqueria, e duas graduações em Artífice, dividindo-as e passando uma para Armeiro, com a outra  
para Artífice de Jóias. Ele também recebe a Benção Faz Tudo e a Falha Tamanho Pequeno.

Alice decide criar um Filho de Adão (ou melhor, uma Filha de Eva) chamada Helen Hathaway, que ainda  
não sabe porque foi parar em Nárnia, tendo chegado por meio de algum lugar no meio da divisa entre Nárnia e a  
Arquelândia (na verdade, no local futuramente conhecido como Bosque da Dança, embora ela não saiba disso).  
Ela então está indo até o único lugar onde, até onde ela descobriu, receberia algumas respostas: Cair Paravel.  
Ela recebe +2 níveis em dois atributos quaisquer, sendo que ela opta por Intelecto e Porte, e uma graduação em  
perícia qualquer, que ela opta por Tática, além de receber Situação Vexatória: Esquecimento, representando o 
fato de que ela perderá todas essas vantagens uma vez que ela saia de Nárnia.

Cláudia  opta  por  criar  também  um  humano,  mas  no  caso  um  narniano  (mais  exatamente  um 
arquelandense) chamado Vartan, que foi o primeiro humano que Helen encontrou. Sentindo-se tocado pela honra,  
e sabendo que Filhas de Eva só vão para Nárnia em épocas de perigo, Vartan fica preocupado, se perguntando  
porque  Helen teria  ido para Nárnia se  os  Quatro Tronos de  Cair  Paravel  estavam ocupados pelos  Quatro  
Grandes Reis e a Arquelândia protegida ainda pelo Rei Luna e pelo Príncipe Cor. Como narniano, Vartan recebe  
+1 em dois atributos, que Cláudia opta por colocar em Força e Presteza, e uma graduação de perícia extra, que  
ela usa para aumentar a habilidade de Espada Longa de Vartan.

Mario cria por sua vez um fauno, Iventuns, um Fauno que faz parte da corte de Cair Paravel, sendo pajem 
da Rainha Lúcia. Ainda bastante jovem, Iventuns porém já trás o sábio ar de seu povo, cultivado pela sabedoria 
aprendida com Baco e Sileno e outros espíritos da natureza durante os festivais, aos quais vai religiosamente.  
Iventuns também é inventivo e conhece Cair Paravel como poucos. Como Fauno, Iventuns recebe +2 em Intelecto,  
Espírito e Porte, a Falha Pacifismo (apenas auto-defesa),  e a Benção Memória Fotográfica.

Por  fim,  Renato  opta por  criar  um Animal  Falante,  um Cervo,  chamado Raio  de  Luz  devido à sua  
velocidade em corrida. Criado na região do Dique dos Castores, acabou tornando-se mensageiro entre aquela 
região de Nárnia e Cair Paravel, sempre mantendo todos muito informados sobre o que os Gigantes Maus de  
Harfang aprontam. Escudeiro do Rei Edmundo, Raio de Luz também é um lutador proficiente, apesar de não 
aceitar usar armas ou armaduras, as primeiras por não poderem ser manipuladas por ele e as segundas por não  
serem confortáveis para alguém que confia em sua velocidade como ele. O Mestre, junto com Renato, decidem que  
os Cervos Falantes  são criados seguindo a sugestão deste  manual:  +1 em dois  Atributos  (Renato opta por 
Presteza e Porte), uma graduação de perícia extra (Renato coloca em Montaria), a Benção Arma Natural (Coice),  
e a Falha Modelo Especial. Além disso, o Mestre dá a Renato mais uma Arma Natural (Galhada) e uma Falha  
extra para compensar, Situação Vexatória: Ponto Fraco Grave (se atingido nas pernas por um golpe e o dano  
passar de Ferido Gravemente, Raio de Luz poderá perder -1 em Presteza). 

Assim escolhidos os personagens, os cinco preparam-se para continuar a criação dos personagens, já  
sabendo onde querem chegar.

Seção 3.4 – Nível de Personagem

Em Fudge RPG, o mestre ou criador do material define os limites da campanha. No caso, vamos estipular que o 
nível da campanha será com personagens sem muito poder, como Tumnus e os Pevensie em O Leão, a Feiticeira e o 
Guarda Roupa ou Shasta em  O Cavalo e seu menino.  Estamos adotando no caso o Sistema de Criação Objetiva de 
Personagens, descrito no Módulo Básico do Fudge obtido na Internet em www.fudgebrasil.cjb.net. Se preferir, também 
são incluídas regras para a Craiação Subjetiva  de Personagens.

3.4.1 – SISTEMA OBJETIVO DE CRIAÇÃO DE PERSONAGENS

Em geral, o personagem deve ser construído com:
➢ 4 Níveis Gratuitos de Atributos, sendo que nenhum atributo pode ser Soberbo e apenas 2 poderão ser Ótimos;
➢ 10 Níveis gratuitos de Perícias, sendo que novamente nenhum pode ser Soberbo e apenas 4 podem ser Ótimos 
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e 6 podem ser Bons;

➢ 3 Bençãos Gratuitas;
➢ Nenhuma Falha obrigatória;
➢ 3 Pontos de Embuste;

3.4.2 – SISTEMA SUBJETIVO DE CRIAÇÃO DE PERSONAGENS

Caso o mestre queira seguir o Método Subjetivo, a criação de personagem envolve a escolha de:
➢ 1 Atributo Ótimo;
➢ 2 Atributos Bons;
➢ 3 Perícias Boas;
➢ 5 Perícias Medianas;
➢ 3 Bençãos;
➢ Nenhuma Falha obrigatória;
➢ 3 Pontos de Embuste;

3.4.3 – CARACTERÍSTICAS LENDÁRIAS

Não estará permitida a criação de personagens com Características Lendárias, embora NPCs e personagens que 
tenham evoluído normalmente possam alcançar os níveis lendários. É necessário lembrar que Características Lendárias só 
deveriam ser alcançados com MUITO  esforço!!

Seção 3.5 – Atributos

Como já dissemos, em Fudge Nárnia RPG podemos utilizar quaisquer atributos de Fudge. Mas para facilitar, 
criamos nosso próprio set de atributos. São 6 atributos que também, para facilitar aos Mestres nas migrações de outros 
personagens de Fudge para Fudge Nárnia RPG, vamos dividir em dois grupos: físicos e mentais.

ATRIBUTOS FÍSICOS

Os Atributos Físicos lidam com a capacidade do personagem resistir a ferimentos sem morrer, de causar dano em 
pessoas e de evitar ser atingido por inimigos. Em geral, os personagens de Fudge Nárnia RPG não deveriam ter níveis 
muito altos nesses atributos, mas alguns jogadores podem achar interessante terem valores altos nesses atributos.

Agora, vamos falar mais profundamente sobre os três Atributos Físicos: Força, Vigor, Presteza.
FORÇA

A Força representa o quanto o personagem consegue causar  de dano,  carregar  de peso e sustentar  de carga. 
Normalmente é usada na determinação de dano e de sucesso em ataque. A Força conta como Fator Ofensivo de Dano, no 
caso de Armas Brancas e ataques de Artes Marciais,  junto com o nível  de habilidade na Arma /  Arte  Marcial  e o 
modificador de dano da arma (se aplicável).

VIGOR

O atributo Saúde mede o vigor físico e a capacidade do personagem de resistir à dor e de resistir a doenças, 
venenos e agentes ambientais perigosos. Um bom nível em Saúde costuma ajudar muito, já que Saúde é o Atributo que 
auxilia a determinar o Fator Defensivo de Dano.

Regra Opcional: Saúde e Níveis de Dano

Alguns personagens possuem grande resistência à Dano baseado em sua Saúde. Para representar isso, o 
Mestre pode adotar essa regra opcional: para cada nível acima de Mediano que o personagem tiver, ele recebe  
uma caixa de dano extra em cada nível de dano.

PRESTEZA

Habilidade manual e coordenação motora e espacial, além de tempo de reação em momento de necessidade e 
Presteza tárica: este é o domínio do atributo Presteza. A Presteza auxilia, entre outras coisas, em corridas, no uso de armas 
leves, etc... Certas armas, por serem muito leve, não tem seu Fator Ofensivo ampliado pela Força, e sim pela Presteza. 
Em geral, personagens com Presteza elevada tendem a reagir mais rápido às coisas (perceba que reagir mais rápido, de 
maneira nenhuma, quer dizer o mesmo que reagir melhor).

ATRIBUTOS MENTAIS

Velocidade de raciocínio, criatividade, correlacionamento de idéias, inteligência, autocontrole... Todas essas coisas 
são definidas pelos Atributos Mentais. Tudo que envolva o conhecimento, a lógica e a capacidade do personagem de 
raciocinar em cima de fatos é colocado sob a tutela dos Atributos Mentais.

Agora vamos falar um pouco mais sobre cada um dos quatro atributos mentais: Espírito, Intelecto e Porte.
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ESPÍRITO

O Espírito é uma espécie de “aura de paz”. Personagens com alto Espírito trazem as pessoas para perto de si. 
Espírito também representa a confiança que você passa às pessoas. Um alto valor de Espírito permite que você consiga 
convencer os outros a fazer o que você quer, seja por meio de palavras doces ou pelo olhar intimidade e voz fria.

INTELECTO

Inteligência  bruta,  raciocínio  lógico,  capacidade  de  aprendizado...  O  Atributo  Intelecto  representa  tudo  isso. 
Personagens que tenham alto Intelecto vão tender a serem mais espertas, mas nem por isso mais atentas aos seus arredores 
ou mais “rápidas no gatilho”.

PORTE

O Porte representa coisas como: autoconhecimento, autocontrole, ética, moral, calma, força de vontade. Também 
representa  a  “moral”  que  o  personagem pode  exercer  nos  outros.  Embora  esteja  correlacionado  com Espírito,  não 
confundir um com o outro: o Espírito é uma coisa natural e verdadeira, enquanto o uso de Porte para “impor moral” é uma 
coisa que pode cair rapidinho (Porte é a “primeira impressão”, Espírito é a verdadeira cara do personagem).

Exemplo: Chega  a  hora  de  nossos  heróis  decidirem  como  distribuirão  seus  níveis  de  atributos.  É  
importante lembrar que eles recebem alguns  níveis por causa de suas raças.

Comecemos por Librick. Librick, graças aos modificadores por ser anão, começa com Força Boa, Intelecto 
Bom e Porte Medíocre. Alan então tem mais 4 níveis para distribuir para Librick. E ele opta por colocá-los da  
seguinte forma: adicionando um nível em Força, ele aumenta sua Força para Ótimo. Ele usa então dois níveis  
para ficar com Presteza Ótima. Ele não poderia ter mais nenhum Ótimo nos atributos nesse momento, então ele  
adiciona seu último nível para Vigor, ficando com Vigor Bom. Ainda assim, ele decide que quer mais um nível em  
Espírito, e para isso, ele compensa reduzindo Porte. Desse modo, seus atributos ficam assim: Força Ótima (+2),  
Vigor Bom (+1), Presteza Ótima (+2), Espírito Bom (+1), Intelecto Bom (+1), Porte Ruim (-2). De certa forma,  
Librick é um anão durão, mas na verdade tem bom coração.

Em seguida, é a vez de Alice distribuir seus níveis para a Filha de Eva Helen Hathaway. Ela já recebeu +2  
níveis em Intelecto e Porte, que estão ambos em Ótimo. Ela não pode ter nenhum Soberbo e pode ter apenas dois  
Ótimos, que já tem em Intelecto e Porte, portanto ela só pode colocar atributos em Bom agora. Ela opta por  
colocar Espírito, Vigor e Presteza em Bom. Porém, ela deixa dois níveis de atributos “sobrando” para trocar e 
aumentar suas perícias ou “comprar” bençãos. Para compensar os gastos e ainda assim deixar dois níveis de  
atributo sobrando, Alice decide baixar a Força de Helen para Medíocre (-1). Ao terminar, os atributos de Helen 
ficam assim: Força Medíocre (-1), Vigor Bom (+1), Presteza Bom (+1), Espírito Bom (+1), Intelecto Bom (+2),  
Porte Ótimo (+2). Helen é meiga e não parece ser muito durona, mas não fica doente com facilidade e pode 
agüentar bem mais do que as pessoas supõem, ainda mais com a ajuda do ar de Nárnia.

Cláudia continua construindo seu arquelandense Vartan: como arquelandense,  portanto construído em 
termos de regras como se fosse um narniano, Vartan já recebeu +1 em Força e Presteza, saindo com ambos em 
Bom. Em seguida, Cláudia aumenta o Vigor de Vartan para Ótimo (+2), usando dois dos quatro níveis de atributo  
a que tem direito. Em seguida, ela adiciona mais um nível à Presteza, elevando para Ótimo (+2) a mesma, e  
adiciona o último nível a Espírito, deixando-o em Bom (+1) e deixando Intelecto e Porte intocados. Os atributos  
de Vartan são, portanto: Força Bom (+1), Vigor Ótimo (+2), Presteza Ótimo (+2), Espírito Bom (+1), Intelecto  
Mediano (+0), Porte Mediano (+0). Vartan parece um pouco durão com as pessoas, mas é uma boa pessoa, e  
acima de tudo um combatente proficiente.

E a vez de Mario começar a distribuir os atributos para seu Fauno Iventuns. E já aqui temos um pequeno  
problema com o Fauno de Mario: Faunos recebem +2 em Intelecto, Espírito e Porte, ficando com os três atributos  
em Ótimo, mas o normal seria que personagens iniciais só podem ter até dois atributos Ótimos. O Mestre deixa  
como opção para Mario transferir um nível de um desses atributos para outro qualquer, deixando dois deles em 
Bom, ou então obrigar Mario a comprar uma Benção de Antecedente Incomum (Limites Amplos), que meio que 
compensa o fato, uma vez que uma Benção das três a que Iventuns teria direito será usada. Mesmo considerando-
se Memória Fotográfica, tudo fica mais ou menos equilibrado, portanto Mario opta por essa opção. Ele adiciona 
então apenas dois níveis dos quatro a que tem direito, deixando dois níveis “sobrando” para comprar perícias ou  
pagar o Antecedente Incomum que terá que comprar. Os dois níveis ele põe em Vigor e Presteza, deixando da 
seguinte forma as estatísticas de Iventuns: Força Mediano (+0), Vigor Bom (+1), Presteza Bom (+1), Espírito 
Ótimo (+2), Intelecto Ótimo (+2), Porte Ótimo (+2). Apesar de jovem, o Fauno Iventuns demonstra a sabedoria 
de seu povo, e existe algo nele que mostra que as pessoas podem confiar nele.

Agora vem o caso mais complicado, que é o de Raio de Luz: levando em conta que ele, como Animal  
Falante, tem +1 em Porte e Presteza, não haveria problemas, mas Renato decide que quer porque quer que Raio 
de Luz tenha Soberbo em Presteza! O normal seria que ele poderia ter dois Ótimos, mas nenhum Soberbo, mas o  
Mestre, junto com Renato, decide que, se Raio de Luz não tiver nenhum Ótimo, não há problema nele ter um 
Soberbo em Presteza. Renato concorda e atribui dois níveis a mais em Presteza, conseguindo o desejado Soberbo  
(+3). Ele então usa os níveis restante para aumentar o Porte para Bom (+1) e adicionar +1 ao Vigor. Desse 
modo, os atributos de Raio de Luz ficam em: Força Mediano (+0), Vigor Bom (+1), Presteza Soberbo (+3),  
Espírito Mediano (+0), Intelecto Mediano (+0), Porte Bom (+1). Embora Raio de Luz não seja tão altivo quanto  
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alguns de seus amigos Cervos Falantes, ele é sem sombra de dúvidas o mais rápido de todos e é capaz de resistir  
à corrida entre Cair Paravel e o Dique dos Castores, e pode também correr de Cair Paravel a Anvar sem parar 
para descansar.

E assim acaba a distribuição dos atributos dos cinco. 

Seção 3.6 – Perícias 

O Sistema Fudge é um sistema baseado em Perícias, e ele permite qualquer número de perícias, mas para facilitar 
as regras de Fudge Nárnia RPG, nós estaremos usando alguns grupos de perícias. Dessa forma, ficará mais fácil integrar as 
Perícias às Bençãos e Falhas utilizadas em Fudge Nárnia RPG.

Utilizaremos a regra de níveis de perícias: existirão perícias mais fáceis ou mais difíceis, dependendo do caso. 
Utilizaremos também uma regra especial: todo grupo de perícia pode ter um ou mais Atributos associados. Ter um valor 
alto no atributo associado torna o aprendizado da perícia mais simples: +1 se o mesmo for Bom ou +2 se o mesmo for 
Ótimo ou melhor (nunca baixando para menos de Fácil). Da mesma forma, ter um atributo associado baixo torna mais 
difícil o aprendizado de uma perícia: -1 se o mesmo for Medíocre ou -2 se o mesmo for Ruim ou pior (nunca subindo 
para mais de Muito Difícil).

Tabela 1 – Custo e desvio por alto ou baixo atributo de perícia

-1 no nível Ruim ou pior

NÍVEL FÁCIL NORMAL DIFÍCIL
MUITO

DIFÍCIL

Soberbo 4 5 6 7
Ótimo 3 4 5 6
Bom 2 3 4 5
Mediano 1 2 3 4
Medíocre 0 1 2 3
Ruim -1 0 1 2
Péssimo -2 -1 0 1

+1 no nível Ótimo ou melhor

Também utilizaremos  a  regra  de  Perícias  Não-Existentes:  em  geral,  em  Fudge,  todas  as  perícias  que  um 
personagem não tenha registrado na ficha ficam setadas no nível  Ruim (ou  Péssimo, no caso de Perícias Difíceis, ou 
ainda  Medíocre, no caso das perícias Fáceis). Porém, certas perícias, mesmo sendo fáceis, não podem ser usadas por 
alguém que não tenha tido um mínimo treinamento na perícia. Nesse caso, considera-se a perícia como Não-Existente 
(em resumo, o personagem não pode sequer tentar testes com essa perícia). Por exemplo: certas áreas da Medicina (como 
neurologia) não podem ser tentadas sem treinamento. Já no caso de outras perícias (como Primeiros Socorros) as pessoas 
costumam saber alguma coisa, por menos que seja.

Vejamos agora, então, algumas perícias.

LEGENDA DAS PERÍCIAS:

NOME DA PERÍCIA

(ATRIBUTO ASSOCIADO, DIFICULDADE, NÃO-EXISTENTE)
ATRIBUTO ASSOCIADO – O Atributo que auxilia ou dificulta o aprendizado da Perícia. Veja acima. 
DIFICULDADE – O nível de dificuldade da Perícia. Vide acima.
GRUPO – Essa perícia é na verdade um grupo de perícias, do qual deve-se escolher uma específica (por exemplo, 
uma Língua específica).  No caso de  grupos de perícias,  pode acontecer  que tanto Atributo Associado quanto 
Dificuldade venha com Variado. Isso quer dizer que essas informações podem mudar conforme a perícia real. No 
caso, a descrição do grupo de Perícias irá detalhar exatamente as dificuldades e os Atributos, ficando a critério do 
Mestre as informações finais.
NÃO-EXISTENTE – Essa perícia não pode ser usada sem treinamento prévio. Se o personagem não tiver nenhum nível 
nela, ele não pode sequer realizar testes nela.

ALQUIMIA

(INTELECTO, DIFÍCIL)
Alquimia é a habilidade de obter poções, pomadas, cataplasmas e afins de efeito mágico. Em geral, é usado para 

curas, mas pode ser empregada também para criar venenos poderosos, principalmente quando combinado com Venefício.

ANIMAIS
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(PRESTEZA, NORMAL)

A lida com animais envolve seu trato, adestramento ou doma e a montaria ou comando. 

ASTROLOGIA

(INTELECTO, MUITO DIFÍCIL)
É a capacidade de, pela observação das estrelas, compreender os seus augúrios e com eles ter uma idéia relativa 

dos eventos que poderão vir a ocorrer ou estejam ocorrendo. Perceba que não é fato garantido que os eventos venham a 
ocorrer, embora eventos que  estejam ocorrendo são quase garantidos de serem percebidos com sucesso por meio das 
estrelas.

ARMADILHAS

(PRESTEZA, NORMAL)
A habilidade de setar e desarmar armadilhas é incluída nessa perícia. 

ARMAS BRANCAS

(PRESTEZA, NORMAL, GRUPO)
Bastões. Facas. Adagas. A garrafa quebrada no canto do bar. O pé da cadeira quebrada pelo anão negro. Todas 

essas armas podem ser usadas através do grupo Armas Brancas. 

ARMAS NATURAIS

(PRESTEZA, NORMAL, GRUPO)
Pré-Requisito: Possuir a Benção Armas Naturais para a Arma Natural que deseja-se usar.
Essa perícia representa a efetividade de uma criatura que possua Armas Naturais em as usar em combate. Cada 

Arma Natural conta como uma arma a parte.

ARMEIRO

(INTELECTO, NORMAL)
Armeiro lida com a capacidade de construir armas como um todo, tanto de uso pessoal (adagas, arcos, flechas...) 

como de uso em cerco (balestras, catapultas...). Armeiro também ajuda no conserto dessas armas, embora o personagem 
ainda tenha que ter pelo menos algum conhecimento em Reparos.

ARQUERIA

(PRESTEZA, NORMAL)
A Arqueria é a habilidade de uso do arco e flesha. Zarabatanas, porém, são incluídas em Fudge Nárnia RPG em 

Arremesso.

ARREMESSO

(PRESTEZA, FÁCIL)
Arremessar objetos é uma coisa que qualquer um pode fazer. O uso de Arremesso permite você jogar shurikens, 

facas, adagas, pedras, cabeças dos inimigos... enfim, qualquer objeto que você consiga segurar em uma ou ambas as mãos.

ARTE DA FUGA

(PRESTEZA, DIFÍCIL, NÃO-EXISTENTE)
Útil para ladrões, Arte da Fuga é a habilidade de escapar de cordas, sacos amarrados, tiras amarradas, enfim, de 

todo tipo de aprisionamento possível.

ARTÍFICE

(INTELECTO, DIFÍCIL, NÃO-EXISTENTE)
O uso de artífice permite a construção de armaduras e equipamentos de diversos tipos. Armas, porém, são foco de 

Armeiro.

ARTES
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(ESPÍRITO, DIFÍCIL)

É a habilidade de expressar sentimentos.  Uma Arte pode ser desde uma apresentação teatral até um canto de 
guerra.

ARTES MARCIAIS

(PRESTEZA, DIFÍCIL, NÃO-EXISTENTE, GRUPO)
Cada Arte Marcial inclui um conjunto amplo de armas e técnicas de combate diferenciadas, sendo que cada Arte 

Marcial  é única.  O Mestre pode,  como critério,  determinar  se o personagem precisa ou não adquirir  habilidades de 
combate com arma em separado.

ARTILHARIA

(PRESTEZA, DIFÍCIL, NÃO-EXISTENTE)
Em Artilharia são consideradas as armas de grande poder de destruição e as armas que são montadas em outros 

corpos. Normalmente usa-se Artilharia para a operação de Balestras ou Catapultas.

AVALIAÇÃO DE OBJETOS

(INTELECTO, DIFÍCIL, GRUPO)
Avaliar o melhor preço para um objeto, novo ou usado, é o objetivo deste grupo de perícias. Cada tipo de objeto é 

uma perícia à parte: saber avaliar o preço de uma espada feita pelos anões não lhe dá parâmetros para saber se é justo 
pagar um determinado preço por um escravo em Tashbaan.

BRIGA

(PRESTEZA, NORMAL)
Em Fudge Nárnia, Briga engloba todas as formas de combate pessoal desarmado ou com armas simples. Qualquer 

outra coisa em geral entra em Armas Brancas ou similares

BUROCRACIA

(INTELECTO, NORMAL, GRUPO)
É o conhecimento de como funcionam estruturas burocráticas, de como determinar “quem é quem” e de saber 

como proceder para obter-se determinada coisa daquela burocracia específica. Cada estrutura burocrática é considerada 
uma perícia individual: saber quem é o Tisroc não irá lhe ajudar nem um pouco se precisar falar com o Grande Rei Pedro.

CIÊNCIAS

(INTELECTO, NORMAL, GRUPO)
As Ciências englobam todo o tipo de conhecimento humano: Medicina, Física,  Química, Matemática,  etc...  A 

relevância deve ser considerada antes de definir as Ciências: a maioria das Ciências são consideradas Não-Existentes em 
Nárnia, e outras poderão ser consideradas também inexistentes dependendo da Raça do personagem ou da Nação à qual 
ele pertence.

CURA

(INTELECTO, DIFÍCIL)
Um estágio acima de Primeiros Socorros. Um Curandeiro pode curar lesões mais graves e curar um maior número 

de níveis de dano em um personagem. Além disso, ele pode curar um personagem que esteja Morrendo. O limite de um 
Curandeiro, porém, é que ele nunca irá curar alguém que tenha lesões muito sérias. A partir daí, é necessário perícias 
como como a Medicina ou Alquimia.

DIPLOMACIA

(ESPÍRITO, DIFÍCIL)
Saber intervir quando as coisas estão passando dos limites e conciliar opiniões divergentes, esse é o objetivo da 

Diplomacia. 

DISFARCE

(INTELECTO, DIFÍCIL)
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É o conhecimento sobre como utilizando-se de diversos materiais passar-se por outra pessoa ou esconder sua 

identidade. Normalmente é uma coisa usada por atores ou ladrões.

EMPATIA

(ESPÍRITO, NORMAL)
Sentir o estado emocional da pessoa ao lado e saber aconselha-a adequadamente: esse é o domínio da Empatia. 

Uma pessoa empática tem muito mais chances de auxiliar o próximo corretamente, mas qualquer pessoa pode ser um 
ombro amigo na hora da necessidade.

ESQUIVA

(PRESTEZA, NORMAL)
É a capacidade que um personagem tem de evitar danos. A Esquiva pode ajudar no Fator Defensivo de Dano.

ETIQUETA

(PORTE, DIFÍCIL, GRUPO)
Saber como se comportar, como comer e beber, e até mesmo como humilhar rivais sociais e se dar bem com isso: 

essa é a função da Etiqueta. Cada grupo social é considerado uma perícia diferente: saber como chamar a atenção em Cair 
Paravel não ajuda em nada quando você precisa cair nas graças do Tisroc.

FURTIVIDADE

(PRESTEZA, NORMAL)
É a capacidade de andar sem ser notado. Simples assim

HERBALISMO

(INTELECTO, NORMAL)
Herbalismo é o conhecimento não apenas das ervas, mas de como as cultivar ou coletar para aproveitar seus 

melhores  efeitos,  assim como seus  melhores  usos.  Combinada  com  Cura e/ou  Alquimia,  torna  o  personagem um 
poderoso curandeiro. Em compensação, o personagem com altos níveis nessa perícia e em Venefício deve ser temido, pois 
seus venenos são muito poderosos.

HERÁLDICA

(PRESTEZA, NORMAL, GRUPO)
É o conhecimento dos brasões e sinais específicos de cada povo e tropa militar. Cada povo conta como uma perícia 

a parte: reconhecer os estandartes dos perigosos Tarcãas do Tisroc não ajuda quando você precisa entender qual dos Reis 
de Nárnia vêem chegando.

INTIMIDAÇÃO

(PORTE, NORMAL)
É a capacidade de, através de ameaças, obter o que se deseja. Simples assim.

INVESTIGAÇÃO

(PRESTEZA, DIFÍCIL)
A Investigação envolve a habilidade de recolher pistas e obter informações através de deduções,  entre outras 

coisas. Qualquer um pode investigar as coisas vez por outra, mas claro que alguém previamente treinado vai ser bem 
melhor nisso do que alguém que nunca tentou antes.

JOGOS

(PRESTEZA, DIFÍCIL, GRUPO)
Qualquer jogo é coberto por esse grupo de perícias sendo que cada jogo é considerado uma perícia individual.

LÁBIA

(PORTE, DIFÍCIL)
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É a capacidade que o personagem possui de “passar a perna” em alguma pessoa, de modo a obrigá-la a agir como 

quer o personagem e fazê-la imaginar que está fazendo algo em proveito próprio.

LADINAGEM

(PRESTEZA, DIFÍCIL, NÃO-EXISTENTE)
Roubo, Seqüestro...  Todas essas coisas são cobertas pela Ladinagem. A Ladinagem pode ser tratada de várias 

formas: forma de vida, necessidade, opção... Mas é sempre a Ladinagem. 

LIDERANÇA

(PORTE, DIFÍCIL)
Saber impor suas opiniões e fazer as pessoas te seguirem independente do que aconteça,  essa é a verdadeira 

Liderança.

LÍNGUAS

(INTELECTO, NORMAL, NÃO-EXISTENTE):
A capacidade de falar, ler, escrever e compreender uma língua (a não ser que  Falhas como Deficiente Físico: 

Surdo/Mudo  e Situação Vexatória: Analfabeto impeçam isso) fazem parte desse grupo. A língua (ou línguas) nativa 
são consideradas como Fáceis e Existentes (ou seja, pode ser usada sem prévio treinamento pelo personagem). Como 
inclui a escrita, também quer dizer a habilidade de redigir textos. Um personagem pode traduzir textos de uma língua para 
a outra usando o pior nível entre as duas, mas Poesia é considerada uma Arte. 

Nota: Em Nárnia, diferentemente de outros cenários medievais, a população em geral costuma ser alfabetizada.
Atenção: Filhos de Adão assumem automaticamente o Idioma Comum de Nárnia com nível igual ao do seu 

melhor idioma devido à Mágica de Nárnia. Não é necessário que Filhos de Adão adquiram o Idioma Comum, e, caso 
desejam melhorar seu conhecimento nesse idioma, devem melhorar o seu melhor idioma. Esse é o único caso no qual a 
redução nas perícias devido ao Esquecimento dos Filhos de Adão não ocorre.

MANHA

(ESPÍRITO, NORMAL)
Sabedoria das ruas... isso é a Manha. Com o uso de Manha, você sabe quem é quem na rua, quem manda aonde, 

sabe que “mano” você tem que conversar para obter certo favor e quanto ele pode te custar. Apesar de haver vários tipos 
de locais, eles não são diferentes, por isso Manha é uma perícia, não um grupo.

MONTARIA

(PRESTEZA, NORMAL)
É a capacidade  de  montar  corretamente  um cavalo,  elefante  ou qualquer  outro animal.  Animais  Falantes  de 

montaria, como Cavalos, ou seres que de alguma forma lembrem eles, como Centauros, têm +1 em Montaria permanente 
(no caso dos Animais Falantes, deve contar como a sua Perícia extra) , representando sua capacidade de andar. Além 
disso, só fazem teste de Montaria para ajudar alguém que esteja montado neles: para correrem sozinhos, testam Presteza.

NEGOCIAÇÃO

(PORTE, NORMAL, GRUPO)
É a habilidade de fechar negócios e acordos, sejam eles financeiros, diplomáticos ou de outros tipos. Qualquer 

pessoa é capaz de negociar preços e outras coisas mais. Cada tipo de negociação é um grupo: saber como negociar preços 
não o ajudará em nada em acordos de paz.

PESQUISA

(INTELECTO, NORMAL)
Pesquisa determina o quão bem você consegue recolher informações em uma fonte de dados qualquer (bibliotecas, 

livros,  a mente de alguém...)  e o quão facilmente você localiza informações relevantes para você. Considera-se uma 
perícia única, embora entender as informações possa exigir a ajuda de outras perícias ou pessoas.

PRIMEIROS SOCORROS

(INTELECTO, NORMAL)
É a capacidade de pegar alguém e manter essa alguém vivo até a chegada de socorro especializado. Independente 
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do nível de sucesso do personagem, nunca um personagem pode ter seus ferimentos reduzidos em mais de um nível com o 
uso de Primeiros Socorros. Personagens que estejam Morrendo não podem ser curados assim, mas, caso o personagem 
seja bem-sucedido, eles não morrerão por sangramento ou lesões, e ficará mais fácil realizar a cura deles a posteriori (são 
considerados estabilizados: +1 em testes de Cura para curar-se alguém estabilizado). Cada personagem só pode fazer um 
teste de Primeiros Socorros por vítima.

PROCURA

(PRESTEZA, NORMAL)
É a capacidade de procurar E encontrar alguém ou alguma coisa em algum lugar.

PROFISSÃO

(INTELECTO, NORMAL)
Na realidade, Profissão é uma perícia guarda-chuva onde se inclui as habilidades de diversos profissionais, como 

cocheiros,  carroceiros,  marceneiros e afins.  Ela pode incluir  habilidade normalmente incluídas em outras perícias de 
maneira reduzida. Normalmente é usada para ver o quão bem a pessoa se dá em relação às suas atividades profissionais. O 
Mestre pode decidir quando usar Profissão ou uma perícia específica.

RASTREIO

(PRESTEZA, NORMAL)
É a capacidade de procurar seguir os rastros deixados por alguém ou alguma coisa para saber por onde ela passou e 

onde ela está no momento.

REPAROS

(INTELECTO, DIFÍCIL)
Essa perícia indica a capacidade que o personagem tem de reparar equipamentos e objetos. 

SEDUÇÃO

(PORTE, NORMAL)
É a perícia de conseguir favores de outra pessoa mediante apelos românticos e sexuais. Parece estranho mas é 

muito usada atualmente.

SOBREVIVÊNCIA

(INTELECTO, MUITO DIFÍCIL)
Sobrevivência envolve a capacidade de evitar predadores e eventos naturais e encontrar comida, abrigo, remédios e 

água  em um determinado tipo de geografia.  Cada tipo de geografia  conta como uma perícia  diferente:  saber  como 
encontrar comida no deserto da Calormânia não irá o ajudar em nada para localizar-se em alto-mar.

TÁTICA

(INTELECTO, NORMAL)
É a capacidade de estudar as formações inimigas e reconhecer seus principais capitães, suas formações e seus 

pontos fortes e fracos. Um personagem com altos níveis de Tática pode-se sair muito bem como conselheiro de um líder 
como o Grande Rei Pedro.

TORTURA

(PRESTEZA, MUITO DIFÍCIL, NÃO-EXISTENTE)
Nojenta e maligna, essa é a habilidade de ferir alguém e manter esse alguém vivo, ao menos até conseguir o que se 

deseja: favores, dinheiro, poder...

TRADIÇÕES

(INTELECTO, DIFÍCIL)
Tradições representa o conhecimento “formal” que um personagem pode ter nas lendas e tradições de Nárnia, 

assim como o conhecimento de profecias e sortilégios relacionados a Nárnia. É diferente de  História, que conta como 
uma Ciência, mas pode ser mais importante, uma vez que História faz com que certos mitos e lendas importantes para 
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Nárnia sejam ignorados. Tradições também pode ser usado para identificar pontos importantes na história de Nárnia, 
assim como identificar itens mágicos.

VENEFÍCIO

(INTELECTO, DIFÍCIL)
É o conhecimento sobre a produção e uso de venenos e de antídotos. Combinado com Alquimía e Herbalismo, 

torna-se muito poderosa.

Comecemos agora as perícias: Alan começa criando Librick, seu Anão. Ele já recebeu 1 nível em cada  
uma das seguintes perícias: Armeiro, Artifíce (Jóias), Armas Brancas (Espada Curta) e Arqueria. Todas essas  
perícias são Normais, à exceção de Artífice, que é  Difícil. Desse modo, à exceção de Artífice, Librick sai com 
todas elas em Ruim (-2) (Artífice sai em Péssimo (-3)). Com os 10 níveis de perícia a que tem direito, Alan dá a 
Librick primeiro um nível Bom(+1) em Arqueria, somando mais 2 níveis. Ele então aumenta para Mediano (+0) o  
nível de Espada Curta de Librick usando 1 nível. Ainda restando-lhe 7 níveis, ele aumenta um nível em Artífice  
(Jóias). Com os 6 níveis restantes, Alan compra Briga em Mediano (+0) e Esquiva em Mediano (+0). Isso acaba  
com os níveis básicos. Porém, Alan acha que Librick precisa de mais, então compra um Mediano em Primeiros 
Socorros (+0) com três níveis e aumenta Espadas Curtas, Briga,  e Esquiva para Bom (+1) e aumenta também 
Armeiro e Artífice (Jóias) para Mediano (+0). Com isso ele tem que pagar 8 níveis. Ele decide adquirir Etiqueta  
Ruim (-2) para não fazer feio se acabar indo parar em Cair Paravel, Librick fica, portanto, “devendo” nove níveis  
de perícias. Alan deverá comprar Falhas ou deixar de comprar Bençãos para compensar o fato, sendo que as  
Perícias de Librick ficam em: Arqueria Bom (+1), Espadas Curtas Bom (+1), Armeiro Mediano (+0), Artífice 
(Jóias) Mediano (+0), Briga Bom (+1), Primeiros Socorros Mediano (+0), Esquiva Bom (+1), Etiqueta Ruim (-2).

Seguindo a seqüência, é a vez de Alice distribuir as perícias de Helen, que já tem um nível em Tática, ou 
seja, Tática Medíocre (-1). Ela decide que isso está bom demais para ela e Alice então pega seus níveis e começa  
a distribuir: começa dando a Helen uma Arqueria Mediana (+0) com 3 dos 10 níveis a que tem direito. Em 
seguida, ela usa mais 3 níveis para dar a Helen Esquiva Mediana (+0). Ainda lhe resta quatro níveis, que ela  
“queima” de uma vez em Etiqueta Bom (+1). Ela continua, porém, aumentando a Etiqueta de Bom para Ótimo 
(+2). Ela adiciona aí também Primeiros Socorros Ótimo (+2), Heráldica Medíocre (-1) e Cura Boa (+1). Ela  
também adiciona Xadrez Medíocre (-1), totalizando uma “dívida” de 12 níveis de perícias. Ela tem um saldo de  
dois níveis de atributo, que podem compensar ou não isso (veremos mais quando falarmos sobre as Falhas. Suas  
perícias, portanto, são: Tática Medíocre (-1), Arqueria Mediano (+0), Esquiva Mediano (+0), Etiqueta Ótimo  
(+2), Primeiros Socorros Ótimo (+2), Heráldica Medíocre (-1), Cura Bom (+1), Xadrez Medíocre (-1)

Agora é a vez de Vartan e de sua jogadora,  Cláudia.  Como Vartan é um Cavaleiro da Arquelândia,  
Cláudia já tinha lhe dado o nível de perícia a que tinha direito como Narniano em Espada Longa, elevando-a 
para Medíocre. Porém, como Vartan é um combatente,  ainda que novo, ele precisa de muitas perícias!  Ela  
começa usando 3 níveis para aumentar para Ótimo (+2) a Espada Longa de Vartan. Ela também coloca em Ótimo  
Escudo, Montaria e Arqueria, o que totaliza 12 níveis, que com os 3 que ela já tinha usado, dá 15 e uma “dívida” 
de 5. Mas ela ainda quer mais, e só não irá usar mais níveis Ótimos porque ela só pode ter até 4 perícias em tais 
níveis. Ela pega todas as 6 perícias que pode ter em Mediano: Heráldica, Etiqueta, Briga, Machado, Lança e 
Arremesso de Lança, o que juntas totalizam outros 19 níveis, aumentando a dívida para absurdos 24 níveis de  
perícias! E Cláudia, não satisfeita, ainda dá a Vartan mais Tática Mediana (+0) e Primeiros Socorros Medíocre 
(-1), totalizando 27 níveis de perícias de “dívida”! Com certeza, Vartan terá que adquirir Falhas, mas ainda  
assim seus altos níveis de perícias compensam: Espada Longa Ótimo (+2), Escudo Ótimo (+2), Montaria Ótimo  
(+2), Arqueria Ótimo (+2), Heráldica Bom (+1), Primeiros Socorros Medíocre (-1), Etiqueta Bom (+1), Briga  
Bom (+1), Esquiva Bom (+1), Machado Bom (+1), Lança Bom (+1),  Arremesso de Lança Bom (+1), Tática 
Mediano (+0).

É a hora de Mário adquirir as perícias para o fauno Iventuns. Ele não recebe nenhuma perícia inicial por  
ser Fauno, e como Faunos não costumam entrar em batalha (embora possam ser bem efetivos na mesma), Mário 
decide “atacar” perícias mais sociais:  começa dando Etiqueta,  Heráldica e Oratória Ótima (+2),  o que lhe  
queima 13 níveis, com “dívida” de 3 níveis. Ele decide então não comprar muito mais perícias, dando apenas um  
Bom(+1) em Tradições e outro em História de Nárnia. Mário também opta por Empatia Boa (+1) e Herbalismo 
Bom (+1). Essas perícias extras adicionam mais 13 níveis, para um total de 16 de “dívida”. Para completar,  
Iventuns adquire dois níveis em Pesquisa, conseguindo um Mediano em Pesquisa (+0) e totalizando 18 níveis de 
“dívida”, com as seguintes perícias: Etiqueta Ótima (+2), Heráldica Ótima (+2), Oratória Ótima (+2), Tradições  
Bom (+1), História Bom (+1), Empatia Bom(+1), Herbalismo Bom(+1).

Por fim, é a vez do Cervo Falante Raio de Luz: como Cervo Falante, ele tem direito a um nível de perícia,  
colocado por Renato em Corrida. Corrida é de nível normal, portanto começando em Ruim (-2) e indo para  
Medíocre (-1) por causa da perícia adicional.  Porém, uma vez que Raio de Luz possui  Presteza Soberba,  a 
dificuldade da perícia cai para Fácil, dando-lhe um inicial de Medíocre (-1) e colocando em Mediano (+0) com a  
Perícia adicional. Renato acha razoável e coloca 2 níveis na perícia para um Ótimo (+2) na mesma. Em seguida, 
opta por Arma Natural: Galhada Bom (+1) e Esquiva Bom (+1), gastando mais 4 níveis. Sobrando 4 níveis, ele  
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adiciona Liderança Bom (+1). Isso “termina” os níveis iniciais. Renato então decide comprar ainda o seu ataque  
com Arma Natural: Coice em Bom (+1), usando 2 níveis. O nível final ele coloca um nível de perícias para obter  
um Ruim (-2) em Tradições. Desse modo, ele sai com apenas 3 de “dívida” e as seguintes perícias: Montaria  
Ótimo (+2), Armas Naturais: Galhada Bom (+1), Armas Naturais: Coice Bom (+1), Esquiva Bom (+1), Liderança 
Bom (+1) e Tradições Ruim (-2). Desse modo, todos estão prontos para continuar a criação de seus personagens 
indo para as Bençãos

Seção 3.7 – Bençãos

Em Fudge, as Bençãos são as Vantagens que o personagem tem, como status, fama, e outras diversas. Em geral, 
podem ser definidas pelo Mestre, mas para facilitar a vida do Mestre vamos divulgar algumas, adaptadas de vários jogos 
de RPG e novas. Na verdade, o Mestre pode colocar quaisquer Bençãos que achar conveniente, conforme explicado no 
Módulo Básico do Fudge. Da mesma forma, quase todas as Bençãos custam apenas Uma Benção, mas algumas podem ter 
um custo maior. Neste caso, o custo em Bençãos estará indicado.

Alguns personagens, devido às suas raças ou criações, terão certas Bençãos inicias, chamadas de Bençãos Raciais. 
Essas Bençãos representam a criação do personagem e como ele cresceu. Elas  não contam para efeito de criação de 
personagem (ou seja, não contam entre as 3 a que todo personagem tem direito) e não podem ser perdida. Em alguns 
casos, sob autorização do Mestre, um personagem pode trocar ou remover suas Bençãos Raciais, indicando que a criação 
do mesmo não seguiu o padrão da raça (por exemplo: um anão criado como se fosse um fauno).

ALMA PURA

Um personagem de Alma Pura é um personagem cujos objetivos de vida, princípios e por aí afora são regidos por 
uma crença incrivelmente forte em Forças Superioras (perceba que não mencionamos nenhuma divindade ou crença 
específica, pois  Alma Pura está muito acima da mera piedade religiosa). Como prêmio pela vida pura e generosa, o 
personagem é tocado por Forças Superiores com um poder de Proteção maior. Nenhum demônio, diabo ou qualquer tipo 
de criatura das trevas pode tocá-lo.

Ele (e qualquer personagem de Fudge com essa Benção) se torna capaz de defender-se muito mais fácil de Magias 
malignas (+1 em todos os testes relativos à Magia das Trevas, para efeito de defesa). Considera-se também que todo 
personagem com Alma Pura possui um bônus de +1 no  Fator Defensivo de Dano contra Feitiços do mal. Feiticeiros 
malignos recebem um modificador de -2 nos testes dos Feitiços que forem usar contra um personagem de Alma Pura.

Esses bônus o deixam enquanto ele estiver com a alma maculada (o que acontece quando o personagem comete 
algum pecado), até que ele se confesse e pague as penitências exigidas. Tais penitências são a critério do Mestre.

AMBIDESTRIA

Um personagem com Ambidestria não possui uma mão boa específica, podendo lutar igualmente bem com ambas 
as mãos (não sofre nenhuma penalidade no Fator Ofensivo de Dano por estar usando a “mão trocada”). Pode atacar com 
duas armas ao mesmo tempo, atacando o mesmo inimigo ou inimigos diferentes, a critério do jogador, desde que as armas 
sejam pequenas o suficiente para serem usadas com apenas uma mão (não pode-se ter ambidestria e atacar duas vezes com 
uma espada de duas mãos, por exemplo).

ANTECEDENTES INCOMUNS (VARIÁVEL)

Seu personagem possui alguma característica de personalidade ou de criação interessante, que lhe dá vantagem em 
alguma característica ou perícia. Dessa forma, você acaba sendo ajudado por isso.

Normalmente, o Antecedente Incomum é uma forma de explicar algum poder ou habilidade mais exótica. Por 
exemplo: um personagem pode ter dois idiomas nativos (talvez um dos pais seja de outro país e adotou a língua em casa,  
junto com o português), seja capaz de alguma coisa incomum com facilidade (por exemplo, contorcionismo), ou tenha 
alguma herança ou antecedente estranho (por exemplo, ser o sucessor em uma linhagem de Artes Marciais).

O Mestre deve, baseado na EXPLICAÇÃO do Antecedente dada pelo personagem, determinar o custo e os bônus 
do Antecedente Incomum.

Em geral, Antecedentes Incomuns são usados para descrever características que não são ressaltadas em Bençãos 
existentes. No caso de Nárnia, possuir Armas Naturais não conta como um Antecedente Incomum (afinal de contas, já 
existe uma Benção de Armas Naturais), mas ter certos benefícios (como poder Contar com Aslan), conta.

A determinação do custo do Antecedente (e de se o mesmo poderá ser  adquirido)  fica a  critério do Mestre, 
baseando-se no equilíbrio da campanha e no quanto isso pode afetar o personagem no cenário.

P.S.: Em Nárnia, é possível utilizar-se Antecedentes Incomuns para eliminar-se Falhas Raciais sob autorização do 
Mestre. Neste caso, o nome do Antecedente Incomum deve descrever isso (por exemplo: Tolerante, para os Calormanos 
que tenham nascido em Nárnia e assim não receberam a Falha Racial  Arrogante). Perceba também que, a critério do 
Mestre, Antecedentes Incomuns podem exigir pré-requisitos, como pertencer a uma raça ou povo, ou fazer parte de um 
determinado exército
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Exemplo: Tolerante (Pré-Requisito: ser Calormano ou Telmarino)

Normalmente os Calormanos e Telmarinos são muito arrogantes com outras pessoas e com pessoas que  
eles consideram “de segunda categoria”, como escravos e rebeldes. Porém, Calormanos e Telmarinos criados em  
Nárnia ou alguns tipos de rebeldes calormanos ou telmarinos com conhecimentos da Antiga Nárnia dificilmente 
possuem esse problema. Um personagem assim adquire o Antecedente Incomum: Tolerante, com isso não sendo 
vítima da Falha Racial Arrogante, embora ainda seja considerado Calormano ou Telmarino para todos os demais 
efeitos

APOIO (VALE 2 BENÇÃOS)

Você conta com um pequeno grupo de aliados, servos ou seguidores que lhe auxiliam. O jogador deve fazer um 
teste situacional. Se o resultado for positivo, 1d6 integrantes do Apoio do personagem aparecem 2d6 turnos depois do 
teste. Para cada 2 Bençãos investidas em Apoio, o personagem recebe um bônus de +1 no teste e o apoio que virá para 
auxiliar o personagem aumenta em +1d6 e/ou o tempo cai em 2 turnos (mínimo de 1 turno). O quão prestativo o Apoio é 
depende do histórico do personagem e do critério do Mestre.

APRENDIZ RÁPIDO

Você aprende rapidamente para uma perícia específica. Você paga metade dos PEX para subir de nível naquele 
Poder ou Perícia Mágica. 

O Mestre pode autorizar que um personagem adquira Aprendiz Rápido para um determinado Grupo de Perícias 
(por 5 Bençãos). O benefício continua o mesmo.

Aprendiz Rápido só pode ser adquirido uma vez por Perícia / Grupo de Perícias, mas um mesmo personagem 
pode ser Aprendiz Rápido em mais de uma Perícia / Grupo de Perícias. PS: Se o personagem tiver Aprendiz Rápido 
para uma Perícia e comprar Aprendiz Rápido para um Grupo de Perícias do qual essa Perícia faça parte, os efeitos de 
ambas não são cumulativas.

ARMA / ITEM / AMULETO MÁGICO

A pessoa possui algum tipo de arma ou amuleto com poderes mágicos especiais. O custo é variável conforme o 
tipo de Arma, Item ou Amuleto, sugerindo-se 1 Benção para cada +1 em alguma perícia que o mesmo oferecer ou uma 
proteção de nível médio (a critério do Mestre). Como exemplo: os Pevensie recebem do Papai Noel itens que incluem, 
para Pedro, uma Espada (duas Bençãos) e um Escudo (duas Benção); para Suzana, um Arco (duas Bençãos) e um Chifre 
com a capacidade de chamar amigos (duas Bençãos); e para Lúcia, um poderoso elixir mágico (quatro Bençãos).

ARMAS NATURAIS

Pré-Requisitos: O Personagem não pode ser humano ou anão. 
Em geral para personagens não-humanos, o personagem em questão pode utilizar partes do seu corpo como forma 

de combate. Em geral, são patas, presas ou chifres possuídos pelo animal em questão. Independente do tipo de Arma 
Natural, o personagem realiza o ataque usando sua Arma Natural (por meio da Perícia Arma Natural)

AUTORIDADE (VARIÁVEL)

Você possui e/ou é reconhecido como uma Autoridade em um grupo qualquer de pessoas. O custo em bençãos 
dessa autoridade é variável, baseado no tanto de pessoas que sabem que você possui tal autoridade (usando para isso a 
Tabela 13 – Número de Bençãos/Falhas por nível de Status) e no quão influente a pessoa é em meio àquele grupo.

Em termos de regra, o personagem define o quão influente a pessoa é, determinando um bônus em todos os seus 
testes sociais que o personagem receberá ao usar-se de sua Autoridade, e multiplica pelo valor de Bençãos da Tabela 13. 
O valor resultante será o número de Bençãos que o personagem deverá pagar para ter sua Autoridade.

Perceba que a Autoridade de uma pessoa só vale dentro daquele grupo, e que pessoas com Autoridade igual ou 
maior que a do personagem (ou seja, com valor de bônus e/ou alcance maior) são imunes à Autoridade do personagem. 
Perceba também que a Autoridade não pode ser abusada, apesar de não poder ser questionada, e que a Autoridade impõe 
uma série de deveres (ou ao menos é o que se imagina).

BIBLIOTECA

O Personagem possui livros aos quais pode recorrer quando necessita  de alguma informação específica sobre 
alguma perícia. Cada vez que a Benção Biblioteca for comprada, deve ser especificada a perícia à qual ela está associada.

O Personagem recebe um bônus de +2 no teste de Perícia quando recorrer à biblioteca (perceba que nem sempre a 
biblioteca estará disponível).
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BOA FAMA

Você é famoso por algum motivo especial. Pode ser que você seja um grande guerreiro (como Corin Punhos de 
Ferro), pensador (como o Sr. Tumnus), salvou pessoas (como os Pevensie), ou até mesmo apenas por ser uma “pessoa 
legal”  (como o  Sr.  e  a  Sra.  Texugo).  Seja  como for,  para  cada  Benção  gasta  em uma determinada  Boa  Fama,  o 
personagem recebe +1 em testes envolvendo um grupo específico de pessoas (que deve ser determinado na compra da 
Benção: ser famoso em Nárnia não faz a mínima diferença na Inglaterra).

Se  o  Mestre  permitir,  o  jogador  poderá  consumir  1  ou  mais  Pontos  de  Embuste  para  gerar  uma 
“coincidência” (mesmo que essa opção não esteja disponível normalmente) e poder utilizar-se de sua Boa Fama para 
arrancar favores. Porém, perceba que isso nem sempre está disponível. Perceba também que o Mestre pode fazer Testes 
Situacionais para ver se as pessoas não acham você um “mala”. 

BOM SENSO

Nunca o personagem com Bom Senso fará algo obviamente estúpido. Sempre que ele estiver a ponto de fazer algo 
REALMENTE estúpido, o Mestre deve alertá-lo do fato.

CENTRADO

Você possui uma capacidade incrível de se concentrar em qualquer situação estressante. Você recebe +1 em todos 
os testes que envolverem concentração. Você não pode comprar essa Benção tendo a Falha Distraído / Disperso.

CONTATOS E ALIADOS

O personagem possui Aliados e Contatos que podem o ajudar, fornecendo informações, abrigo, fazendo pequenos 
favores,  e assim por diante. É bom lembrar que o fato de ter-se aliados não quer dizer que eles sempre o irão ajudar, e 
também é bom lembrar que eles podem precisar de ajuda também!

FAZ-TUDO

Você tem uma habilidade quase sobrenatural em construções e afins: suas mãos e olhos são ágeis e perspicazes. 
Em qualquer perícia relevante (normalmente as do Grupo Ciência, além de Alquimia, Reparos, Armeiro e Artífice, mas 
pode incluir outras a critério do Mestre), você recebe um bônus +1 ao construir ou consertar alguma coisa.

HIPOALGIA (ALTO LIMIAR DE DOR) (VARIÁVEL)

Você, por algum motivo, é capaz de resistir às dores causadas por ferimentos, doenças ou o que seja melhor do que 
a maioria das pessoas. Para cada nível de Hipoalgia, você é capaz de anular um -1 resultante de ferimentos. Perceba que 
Hipoalgia funciona apenas quando a origem da dor é física (como tortura ou ferimentos). Se a tortura for de origem mental 
(como um feitiço que provoque dor), a Hipoalgia é ignorada. O Mestre pode autorizar a aquisição de uma espécie de 
“Hipoalgia Mental” pelo dobro do custo, uma vez que essa “Hipoalgia Mental” é cumulativa à Hipoalgia convencional.

IMUNIDADE

Seu personagem possui uma resistência extra a algum tipo de circunstância natural (frio, calor, sono...) ou à algum 
tipo de efeito patológico (venenos, doenças, envelhecimento...).  Toda vez que o personagem precisar fazer quaisquer 
testes contra a circunstância ou agente patológico especificado, o personagem recebe um bônus de +1 no teste.  Esta 
Benção pode ser adquirida apenas uma vez por circunstância ou agente patológico, mas pode ser adquirida várias vezes, 
para vários agentes/circunstâncias.

Essa Imunidade pode ser  comprada como uma “meia Benção”,  caso essa Imunidade puder atuar  contra uma 
situação que possa também ser benéfica ao personagem (como magias, por exemplo).

INOCÊNCIA

O personagem nunca aparenta ser culpado por nada. Ele consegue facilmente arrumar álibis, provar que “comprou 
aquela bolsa na feira local” ou que outra pessoa arrombou a porta.

MAGIAS

O  conhecimento  arcano  de  como  manipular  as  forças  mágicas  de  Nárnia  são  representadas  por  Bençãos 
específicas, com custos variados. Em geral, toda Magia custa no mínimo uma Benção e não depende de nenhuma perícia 
para ser usada. Veja mais sobre isso adiante, no Capítulo sobre Magia.
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MEMÓRIA FOTOGRÁFICA (VALE DUAS BENÇÃOS)

Sua memória é realmente impressionante: você é capaz de guardar fatos e informações com extrema eficiência, o 
que lhe dá vantagens quando é necessário lembrar-se de algo. Todos os seus testes reduzem um nível quando é para 
lembrar-se uma coisa (de Difícil para Normal, de Normal para Fácil), e você ganha um bônus de +1 em testes de Perícias 
aonde se lembrar de detalhes possa ajudar (em geral, todas as baseadas em Presteza e Intelecto, mas sempre a critério do 
Mestre), embora esse bônus NÃO POSSA ser usado com o da situação anterior. Você também lê textos a uma velocidade 
média de  (Intelecto + Presteza)  x  20 páginas a  cada 10 minutos.  Você não pode ter  essa Benção se  tiver  a  Falha 
Esquecido.

RECUPERAÇÃO ALÍGERA (VALE DUAS BENÇÃOS)

Você é capaz de recuperar-se mais rapidamente de ferimentos e de danos causados por doenças. Seu personagem 
tem direito a fazer testes para recuperar-se de ferimentos a cada 12 horas (ou seja, faz dois testes de cura natural por dia). 
Seus ferimentos também levam metade do tempo estipulado pelo Mestre (se ele fizer isso) para fecharem-se. Note que a 
Recuperação Alígera não afeta as doenças per se (isso é parte de Imunidade) e que ela também não impede a pessoa de 
sofrer dores (isso é com Hipoalgia).

RECURSOS

É o quanto de dinheiro o personagem possui a sua disposição no momento. Essa benção pode ser comprada várias 
vezes, e cada novo nível multiplica o anterior por 2.  O personagem pode comprar duas vezes a Benção, para representar 
que ele possui fontes de recursos em cada um dos “mundos” (e os níveis podem ser iguais ou diferentes, conforme o 
desejo do personagem), na Terra ou em Nárnia.

Alguém com Recursos e Dinheiro no mundo de Nárnia recebe mensalmente 20 Leões Narnianos ou 40 Crescentes 
Calormandos no primeiro nível. Alguém com Recursos e Dinheiro no mundo normal recebe mensalmente US$ 2000,00 no 
primeiro nível. Lembre-se que para cada nível extra (cada nível extra custa uma Benção), o valor dobra.

Perceba que, na realidade, Recursos não representa apenas dinheiro vivo, mas também bens que você pode trocar 
por dinheiro se houver a  necessidade, além de títulos ou investimentos dos quais você pode recuperar algum valor.

SAQUE RÁPIDO

 Você é especializado em sacar rapidamente suas armas de suas bainhas (ou de qualquer outra espécie de coldre 
que esteja amarrado ao seu corpo) com grande velocidade. Você pode fazer um teste de Presteza, dificuldade Ótima (ou 
Boa se o coldre for especialmente preparado para isso) para sacar rapidamente suas armas. Em caso de sucesso, você não 
precisa gastar um turno para suas armas. O Saque Rápido para cada arma deve ser comprado separadamente (cada Saque 
Rápido custa  1  Benção),  e  algumas armas,  principalmente  aquelas  grandes ou desajeitadas,  não podem ser  sacadas 
rapidamente.

SENSO DE DIREÇÃO

Seu Personagem sabe se orientar, mesmo sem bases visuais – ele não precisa de bússola, do Sol, estrelas ou outros 
pontos de referência para saber onde ficam os pontos cardeais. Sempre será capaz de lembrar-se de um caminho que tenha 
percorrido.

SENTIDOS AGUÇADOS

O Personagem possui um dos seus sentidos (por Benção gasta) mais aguçados do que os outros Personagens. Sua 
visão, audição, tato, olfato e/ou paladar são muito mais desenvolvidos. Sempre que o personagem necessitar fazer testes 
de Presteza com aquele sentido, ele recebe um bônus +1 no teste.

Um personagem pode comprar um “sexto sentido” que o auxilia a perceber quando alguém está utilizando magia 
na região chamado “Presteza Mágica”. Ele não pode determinar onde é que foi executado o Feitiço, e nem por quem: ele 
apenas “sente” a mágica sendo executada (por mais uma benção, ele pode adquirir a noção de distância OU a detecção da 
direção: duas bençãos extras garante AMBOS). Ele conta como um Sentido Aguçado especial. Ele não ganha nenhum 
bônus em nenhum outro sentido por isso, mas pode fazer sentir magias e ganhar alguma preparação para isso (+1 em tudo 
envolvendo defender-se de magias).

SONO LEVE

Seu Personagem possui sono leve e pode acordar com qualquer barulho, movimento brusco ou agitação próxima 
do local onde ele está dormindo. Muito bom para os que não querem ser pegos de surpresa durante o descanso.
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SORTUDO

Este Personagem é portador de uma sorte incrível. Não importa o que aconteça, ele começa toda sessão de jogo 
com pelo menos 1 Ponto de Embuste.

TAMANHO (VARIÁVEL – PODE SER NEGATIVO)

Seu personagem possui um tamanho diferenciado em relação aos personagens de tamanho comum (no caso de 
Nárnia, aos seres humanos, Faunos e à maioria dos Animais Falantes). Cada Nível de Tamanho custa/vale duas Bençãos, 
recebendo como benefício um determinado valor em Escala, somado tanto ao Fator Ofensivo quanto ao Fator Defensivo 
de Dano. A Critério do Mestre, ele pode reduzir a Presteza do personagem proporcionalmente à Escala recebida.

Tamanho Custo Escala

Microscópico -8 -4

Mínimo -6 -3

Miúdo -4 -2

Pequeno -2 -1

Médio 0 0

Grande 2 1

Enorme 4 2

Imenso 6 3

Gigante 8 4

Colossal 10 5

Gargantua 12 6

Regra Opcional: Escala não-perceptível
Alguns personagens possuem uma força sobrenatural para a de alguém do seu tamanho (em Nárnia, o 

principal exemplo seria Jadis, a Feiticeira Branca). Como opção, o Mestre poderia permitir que um personagem 
pagasse 1 Benção extra por essa vantagem por nível de Escala Não-Perceptível, marcando o personagem como 
(Escala Imperceptível). Para efeito de regras, porém, ela continua tendo as vantagens normais da Escala Real,  
embora seu tamanho seja o determinado pela Escala Perceptível.  Exemplo: Jadis,  a Feiticeira Branca, é de 
tamanho Médio, embora sua força seja a de um Gigantes (Escala 4, 8 Bençãos). Se ela comprasse Tamanho 
normalmente, ela teria o tamanho de um gigante, o que não condiz com a sua descrição (ela é muito alta, mas 
ainda dentro dos padrões humanos – ou seja, ela é Escala 0 em tamanho). Ela então deve pagar mais quatro 
Bençãos (uma para cada nível de Escala) para tornar sua Escala Imperceptível. Ela é considerada, em termos de  
tamanho físico, Escala 0, mas para demais efeitos sua Escala é 4. Se ela tivesse pago apenas mais 3 Bençãos, sua  
escala para efeito de tamanho seria Grande (Escala 1)

Como regra derivada,  alguns personagens,  principalmente aqueles com Tamanho Pequeno ou Menor,  
podem ter uma força maior do que a normal para o seu tamanho (como o caso de Ripchip). Um personagem com  
Escala Negativa poderia receber 1 Benção a menos para cada nível de Escala acima do seu tamanho real e ficar 
com a Escala do nível anterior para efeito de Fator Ofensivo de Dano (No caso de Ripchip, de tamanho Miúdo,  
passaria a ter -1 na Força, como se fosse um personagem Pequeno, recebendo apenas 3 Bençãos. Se ele quisesse 
ter a força de um Ser Humano – Escala 0 –, ele receberia apenas 2 Benção por seu tamanho.)

TALENTO

O Personagem possui alguma perícia na qual é muito talentoso. Todos os seus testes recebem um bônus de +1 com 
Talento, exceto no caso do personagem ter um nível Soberbo naquela perícia (não existe talento que substitua a prática).

Um personagem pode comprar Talento para as Perícias Mágicas normalmente, recebendo os mesmos bônus que 
seriam garantidos para quaisquer outros Grupos de Perícias. 

A  criação  dos  personagens  segue  em  frente,  sendo  que  agora  são  decididas  as  Bençãos  de  cada  
personagem. Lembre-se que alguns deles já terão Bençãos devido às suas raças, portanto elas não contam no  
limite de 3 Bençãos a que todo personagem tem direito.

Comecemos por Librick, o anão: Librick recebe como anão a Benção Faz-Tudo. Ele poderia a trocar se  
desejasse, sob autorização do Mestre, mas Alan decide que está tudo bem e deixa tudo como está. Ele opta, na 
realidade, por pegar Sono Leve e Imunidade à Doenças, além de usar “meia Benção” para obter Imunidade à 
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Magia. Como compensação ao fato de ser meia Benção, o Mestre decide que a Imunidade à Magia de Librick 
também afeta magias benignas a ele. O “meio nível” que sobra ele usa para pagar 3 níveis de perícia que tava 
“devendo”, restando-lhe ainda 6 a pagar. 

Em seguida, chega a vez de Alice pegar suas Bençãos. Como Filha de Eva, Helen não possui nenhuma 
Benção racial. Ela pega então Alma Pura, Bom Senso e Inocência.

Vartan é o próximo, sempre lembrando que Vartan possui uma dívida alta de 27 níveis de perícia para  
compensar. Ele decide então comprar apenas “uma Benção e Meia”: Imunidade a Magia, nos mesmos termos de 
Librick e Saque Rápido (Espada Longa). A “Benção e Meia” restante ele usa para compensar os níveis de perícia  
que “deve”, “pagando” nove níveis (veja abaixo em Falhas para mais detalhes).

Iventuns, o Fauno, recebe como Bençãos de seu Jogador Mário as Bençãos: Bom Senso, Magia (Sono –  
Péssimo (-3)) e Sortudo. Além das Bençãos escolhidas, ele recebe Memória Fotográfica como Benção racial.  
Além disso, ele lista a Benção Antecedente Incomum (Limites Amplos) que o Mestre obrigou ele a comprar por  
causa de seus níveis de atributo altos.

Raio de Luz, o personagem de Renato, possui duas Bençãos, na forma de suas Armas Naturais (Galhada e 
Coice) como Bençãos Raciais por ser um Cervo Falante. Como Bençãos específicas de Raio de Luz,  Renato 
adquire Hipoalgia (+1), Sentidos Aguçados (Faro) e Sentidos Aguçados (Audição).

Seção 3.8 – Falhas

As Falhas, em Fudge, são usadas para compensar as Bençãos, mas também podem ser usadas para compensar ou 
comprar  níveis  extras  de  outras  habilidades,  como Atributos,  Perícias,  ou no caso de  Fudge  Nárnia  RPG,  Magias, 
mediante Trocas, como apresentado abaixo:

➢ 1 Benção = 1 Falha;
➢ 1 Benção = 2 Níveis de Atributo;
➢ 1 Nível de Atributo = 3 Níveis de Perícia;

Toda Falha dificulta a vida do personagem de alguma forma: chama negativamente a atenção das pessoas ao redor, 
indica dificuldades com perícias, etc... O Mestre pode determinar diversas Falhas, mas vamos apresentar algumas para 
facilitar a vida dos jogadores e do Mestre. Como o Fudge determina, o jogador e Mestre, em conjunto, podem criar novas 
Falhas.

Algumas Falhas, assim como algumas Bençãos, são Falhas Raciais, ou seja, indicam Falhas inerentes da criação 
do personagem e afins. Essas Falhas normalmente não podem ser removidas a posteriori, embora o personagem possa, 
sob autorização,  remover  algumas delas.  As Falhas  também podem ser  trocadas,  em alguns casos,  representando a 
“criação” do personagem.

ALMA NEGRA

É mais ou menos o inverso de Alma Pura: sua alma é corrompida pelo mal, por qualquer motivo que seja (observe 
que isso não é o mesmo que ter a  Alma Vendida). Normalmente é por você não somente ignorar,  mas até mesmo 
compactuar com o mal. Você não pode atacar diretamente personagem com Alma Pura, e se uma pessoa lhe apresentar 
um Amuleto Sagrado com fé, você não poderá a atacar (Em termos de regras, você deve passar em um teste oposto de 
Porte contra Porte para atacá-la, precisando no mínimo de um Mediano para conseguir) e pode ser obrigado a fugir da 
pessoa em pânico (teste de Porte, dificuldade Bom). 

Além disso, criaturas infernais e outros seres do mal sempre irão o procurar primeiro em qualquer situação em que 
o seu grupo esteja envolvido... e isso nem sempre é bom! Você é incapaz de controlar essas criaturas, podendo, na melhor 
das hipóteses, negociar com elas... o que pode ser algo MUITO ruim!

APRENDIZ LENTO

Você tem sérios problemas para aprender a dominar uma perícia específica. Você deve pagar o dobro em PEX para 
aumentar suas Perícias. O Mestre pode autorizar que um personagem adquira Aprendiz Lento para um Grupo de Perícias 
(valendo 5 Falhas). O benefício continua o mesmo. Aprendiz Lento só pode ser adquirido uma vez por Perícia / Grupo de 
Perícias, mas um mesmo personagem pode ser Aprendiz Lento em mais de um Perícia / Grupo de Perícias.

ASSOMBRADO

Por algum motivo, pessoas mortas que o personagem conheceu em vida retornam como espíritos para assombrá-lo. 
Podem ficar por perto e, em alguns caso, conversar com ele, chegando até mesmo, em raríssimos casos, a ajudá-lo. Alguns 
espíritos apresentam formas assustadoras, decompondo-se lentamente, noite após noite, em sua presença. Muitas dessas 
almas penadas fazem perguntas do tipo “por que você me matou?” ou “por que deixou que eu morresse”. Para efeito de 
jogo, enquanto um desses “espíritos” estiverem próximos, o mestre deve rolar um teste Situacional: em caso de resultado 
negativo, ele sofre -1 de redutor em seus testes. Se o Mestre desejar, o personagem também poderá ficar sobre efeito da 
Falha Desastrado.
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AVERSÃO

Você não aceita certos tipos de pessoa como iguais. Isso pode ter várias explicações, mas, seja como for, você 
sempre procura evitar o contato com esse tipo de pessoas contra as quais você é intolerante a todo custo. Você pode se 
aproximar e até mesmo conversar educadamente com pessoas do tipo que você detesta, mas é sempre será frio e distante, 
não deixando de “dar indiretas” quanto às pessoas. -1 em todos os testes sociais com essas pessoas.

ARROGÂNCIA

Como Aversão, mas mais amplo. Você acha que pertence ao tipo de pessoa certa, e não aceita outros tipos de 
pessoa como iguais. Isso pode ter várias explicações, mas, seja como for, você sempre procura evitar o contato com outros 
tipos de pessoas a todo custo. Você pode se aproximar e até mesmo conversar educadamente com pessoas do tipo que 
você detesta, mas é sempre será frio e distante, não deixando de “dar indiretas” quanto às pessoas. -1 em todos os testes 
sociais.

AZARADO

As coisas dão errado para este Personagem com indesejável freqüência. Uma vez por sessão de jogo, um de seus 
Testes terá o pior resultado, sem a necessidade de jogar os dados. Isso sempre acontecerá no pior momento possível 
(momento este escolhido pelo Mestre). O Personagem também leva mais tempo ou tem menos chances de recuperar 
Pontos de Embuste .

CABEÇA-QUENTE

Você tem um sangue quente e um temperamento que pode fugir ao seu controle e que te impede de se concentrar. 
Toda vez que falhar em um teste e quiser tentar novamente, deve fazer um Teste Situacional: falha reduz a sua chance em 
-1, cumulativo, até conseguir ser bem-sucedido, falhar criticamente, ou desistir do intento.

CLEPTOMANÍACO

Seu personagem PRECISA roubar alguma coisa de todos os lugares que visita. Pode ser algum tipo específico de 
objeto comum, ou coisas aleatórias, sem ser necessariamente algo importante ou de valor. Muitas vezes, a cleptomania é 
inconsciente – o Personagem não se lembra de ter surrupiado o objeto.

CÓDIGO DE HONRA

Você segue um conjunto de normas que regram sua vida e você se sente praticamente incapaz de quebrar tais 
regras. Se, em algum momento, você precisar quebrar tais normas, você deve passar em um Teste de Porte, dificuldade 
Ótima.  Se passar,  poderá agir  contra seu Código de Honra,  mesmo a contragosto (todos os seus testes recebem -1 
enquanto agir contra seu Código de Honra). Se falhar, não poderá agir contra o seu Código de Honra, tendo que agir de 
alguma forma alternativa.

Alguns exemplos de Códigos de Honra (retirados de 3D&T):
1ª Lei de Asimov: Jamais causar mal a um ser humano ou senciente (APENAS seres humanos ou sencientes) ou, 

por omissão, permitir que um ser humano ou senciente sofra qualquer mal.
2ª Lei de Asimov: SEMPRE obedecer ordens de seres humanos ou sencientes, exceto quando essas ordens violam 

qualquer outro Código que você possua.
Código de Área: nunca lutar em áreas urbanas ou rurais/selvagens (escolha uma das duas).
Código do Caçador: nunca matar (combater ou capturar, quando necessário, mas nunca matar) filhotes ou fêmeas 

grávidas  de qualquer  espécie.  Nunca  abandonar uma caça abatida.  Sempre  escolher  como oponente a  criatura mais 
perigosa que esteja à vista.

Código dos Cavalheiros: nunca atacar uma mulher (ou fêmea de qualquer espécie), nem mesmo quando atacado, 
e nem permitir que seus companheiros o façam. Sempre atender um pedido de ajuda de uma mulher.

Código de Combate: nunca usar Vantagens ou armas superiores às do oponente, nem atacar oponentes caídos ou 
em desvantagem numérica.

Código da Derrota:  nunca se permitir ser capturado com vida e nunca aceitar a derrota. Caso seja reduzido a 
Inconsciência (apenas em situações de combate honrado, um contra um) ou capturado (em qualquer situação), você DEVE 
tirar a própria vida.

Código dos Heróis: sempre cumprir sua palavra, sempre proteger qualquer pessoa ou criatura mais fraca que você, 
e jamais recusar um pedido de ajuda.

Código da Honestidade:  nunca roubar, trapacear, mentir ou desobedecer as leis locais, nem permitir que seus 
companheiros o façam. 

Você pode coletar vários itens e criar um grande Código de Honra, que conta como uma única Falha. Então, se 
quiser seguir até quatro leis, você terá um único Código de Honra que valem no total quatro Falhas (o máximo permitido).
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O Mestre pode permitir Códigos de Honra personalizados, seja como adaptações dos códigos citados, seja através 

de códigos de honra pessoais.

COMPULSÃO

O personagem possui algum tipo de compulsão, algo que ele deve fazer sempre que possível. Se o personagem 
tiver uma chance de satisfazer sua compulsão, deve passar em um teste de Porte, dificuldade  Ótima, para resistir.  O 
Mestre deve permitir a Compulsão.

DEFICIENTE FÍSICO

O personagem tem algum membro faltando (mão,  braço,  perna,  olho),  é  cego,  surdo,  mudo,  surdo-mudo ou 
portador de algum tipo de deficiência física. O valor exato da Falha depende da gravidade da deficiência e do julgamento 
do Mestre: um olho, mão ou braço ausente conta como uma Falha; ser um paraplégico é uma dificuldade mais grave, que 
conta como três Falhas. Esse dano não pode ser curado por Magia, exceto por Rituais extremamente poderosos e perigosos 
(e,  mesmo assim, ele deverá ser  trocado por pelo mesmo número de Falhas,  ou com a perda de Características em 
quantidade proporcional).

DEPENDÊNCIA (VALE DUAS FALHAS)

Como Vício,  mas pior.  A necessidade aqui deixa de ser psicológica para ser física.  Você deve satisfazer sua 
Dependência por uma determinada substância no mínimo uma vez a cada (Porte+3 ou Saúde+3, ambos arredondados para 
baixo, o que for menor,  mínimo de um) dias.  Se falhar,  o personagem perde,  temporariamente, 1 nível em todos os 
Atributos (esses níveis voltam tão logo o personagem satisfaça sua Dependência, na proporção de 1 nível por hora) por dia 
que ele fique sem satisfazer sua necessidade, e sendo obrigado a fazer um teste de Porte, com dificuldade Ótima, para 
evitar partir para a busca do seu “objeto de desejo”. Se Saúde ou Porte caírem para menos que Péssimo por esse processo, 
o personagem estará morto (seja por choque ou por doença). Ao mesmo tempo, todas as desvantagens de Vício continuam 
incluídas. Um personagem pode ter Dependência e Vício, mas NÃO para a mesma substância (por exemplo, pode ser 
Dependente em Cocaína e Viciado em Crack, por exemplo).

DESASTRADO

Existem pessoas que são muito desastradas, mas você supera todas elas. Seja por algum tipo de dislexia específica 
ou outro motivo qualquer, você consegue fazer as piores besteiras nos piores momentos possíveis. Você não tem nenhum 
tipo de problema mental, mas ninguém em seu juízo perfeito confiaria a você qualquer tarefa mais importante. Toda vez 
que o personagem estiver sobre pressão, stress, ou de qualquer forma perturbado ou desestabilizado, o Mestre deverá rolar 
um teste Situacional: em caso de resultado negativo, o personagem deverá fazer os testes a -1 nível em suas Características 
e caso falhe deve-se considerar que houve uma Falha Crítica. As conseqüências da Falha Crítica nunca podem ser mortais 
ou infringir dano físico grave (mais que metade dos níveis de dano atuais do personagem), mas podem ser tão humilhantes 
e desmoralizantes quanto a imaginação pervertida do Mestre desejar.

DEVOÇÃO (VALE DUAS FALHAS)

Você possui algum objetivo maior na vida, ao qual dedica toda a sua vida e todos os seus pensamentos. Embora 
essa Força Condutora possa ajudar a resistir a controle mental (+1 em Porte contra controle mental, APENAS quando tal 
controle for contra sua devoção), ela te atrapalha em tudo mais. Toda vez que você não estiver agindo de acordo com a sua 
Devoção,  sua  concentração  fica  tão  abalada  que  você  não  consegue  se  concentrar  na  tarefa  (-1  em  todas  as 
Características). O Mestre tem permissão para proibir qualquer tipo de Devoção que por um acaso ele achar inadequada.

DISTRAÍDO/DISPERSO

Você não consegue se concentrar por muito tempo em qualquer atividade. Toda vez que tiver que fazer mais de um 
teste para alguma coisa, ou então fazer vários testes em seguida para obter sucesso (como em combate, por exemplo), você 
deverá fazer um teste de Porte, dificuldade Ótima. Falha quer dizer que você não consegue se concentrar na atividade, 
recebendo -1 na mesma, cumulativo, até ser bem-sucedido em definitivo, falhar criticamente, ou desistir do intento.

DUPLA PERSONALIDADE

Conhecido  na  psicologia  como  Síndrome  de  Caim,  seu  Personagem possui  duas  OU MAIS  personalidades 
diferentes habitando um mesmo corpo. Podem ser pessoas violentas, calmas, covardes, mentirosas, com afinidade ou ódio 
por  alguma coisa.  São  pessoas  totalmente  diferentes,  com suas  próprias  lembranças.  O Jogador  pode  construir  um 
Personagem para cada uma. A mudança de uma personalidade para outra NÃO é controlada pelo Jogador.
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ESQUECIDO

Você se esquece com facilidade das coisas. Sempre que precisar se lembrar de algo (por mais trivial que seja), 
deverá fazer um teste de Intelecto (modificado de acordo com o Mestre). Se falhar, não conseguirá se lembrar do que tinha 
que lembrar.

ESTIGMA SOCIAL

Você,  por  algum motivo,  faz parte  de  alguma minoria  que  as pessoas  detestam.  Seus testes  sociais  recebem 
redutores de -1.

FANTASIA

Você acredita ser alguém ou alguma coisa que não é, ou acha que pode fazer alguma coisa de que não é capaz. 
Você fala de si mesmo o tempo todo para anunciar sua fantasia para todos à volta. Você recebe redutores de -1 em todos 
os testes envolvendo Espírito (as pessoas acham que você é completamente pirado... e algumas vezes com razão).

FLEUMÁTICO

Você é frio como o gelo. Seja por realmente não possuir, seja por não conseguir demonstrar, as pessoas acreditam 
que  você  não  possui  emoções,  agindo  por  lógica  pura.  Isso  não  é  o  mesmo  que  possuir  grandes  habilidades  de 
concentração.  O seu “excesso de tranqüilidade” pode te  ajudar  ocasionalmente (+1 para não “se deixar  atingir”  em 
situações estressantes), mas esse mesmo “excesso de calma” faz com que as pessoas se sintam MUITO desconfortáveis 
perto de você (você sofre -1 em todos os testes Sociais, cumulativos com quaisquer outros redutores). 

FOBIA

Seu personagem morre de medo de alguma coisa. Não é apenas medo, mas pânico total, um horror irracional e 
inexplicável diante do objeto de sua fobia.

Para evitar uma fuga alucinada ou crise de histeria, um Personagem confrontado com o objeto de fobia deve ter 
sucesso em um Teste de Porte, dificuldade Ótima.

FURIOSO

Como em Cabeça-Quente, mas pior: quando tenso, irritado, ferido ou de qualquer outra forma colocado em uma 
situação estressante, você deve fazer um Teste de Porte, dificuldade Ótima. Se falhar, perde totalmente a razão, atacando 
furiosamente de qualquer maneira que puder o alvo de sua raiva.

Você torna-se muito mais rápido (+1 Presteza), forte (+1 Força) e resistente (+1 Saúde), mas também torna-se 
pouco mais que um animal irracional (-2 Porte, -2 Intelecto) e perde completamente a noção dos amigos e inimigos, 
atacando quaisquer alvos próximos. Você sempre irá lutar até a morte sua ou a do inimigo.

Se não houverem mais alvos inimigos, o personagem tem direito a um novo Teste de Porte, dificuldade Ótima. 
Falha indica que o personagem não conseguiu resistir à Fúria, passando a atacar os próprios aliados. Sucesso indica que 
você conseguiu conter sua Fúria. A fraqueza do uso de tanta energia para lutar, porém, permanece: durante os próximos 
4d6 turnos, seu personagem ficará a –1 em todas as Características.

HÁBITO DETESTÁVEL

Você faz, diz, ou tem algum hábito que, para dizer o mínimo, é exótico (por exemplo, tirar caca do nariz). Um 
personagem que possua essa Falha sofre um –1 em todos os seus testes sociais quando ele estiver executando tal hábito.

HIPERALGIA (BAIXO LIMIAR DE DOR) (VARIÁVEL)

Você tem “queixo de vidro”:  qualquer  ferimento que você venha a sofrer  lhe causam dores lancinantes,  por 
menores  que  esses  ferimentos  sejam.  O  personagem,  quando  ferido,  INDEPENDENTEMENTE DO NÍVEL DO 
FERIMENTO, recebe um redutor extra de -1 em todas as suas ações por nível de Hiperalgia.

INIMIGOS

Funciona como Contatos e Aliados, só que ao contrário: um pequeno grupo de pessoas querem te ver atravessado, 
e não medirão esforços para tanto.  O Mestre deve rolar um teste situacional para cada 3 pontos de Benção ganhos, 
arredondando para cima: se pelo menos um deles der negativo, PELO MENOS um dos seus inimigos estarão te seguindo, 
prontos para aprontar contra você. Esse pode até mesmo ser o motivo da aventura.
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INTOLERÂNCIA (VALE TRÊS FALHAS)

Você não aceita certos tipos de pessoa como iguais. Isso pode ter várias explicações, mas, seja como for, você 
sempre procura evitar o contato com esse tipo de pessoas contra as quais você é intolerante a todo custo. Sua intolerância é 
tão  grande  que,  em seu  entender,  essas  pessoas  deveriam ser  exterminadas  da  face  da  terra,  sofrendo  os  mesmos 
problemas de alguém com a Falha  Paranóia com relação a essas pessoas.  Seu radicalismo é tão grande que você é 
impopular  até  mesmo  entre  os  seus.  Todos  seus  testes  sociais  contra  as  vítimas  de  sua  intolerância  fracassam 
automaticamente  e  de  forma  crítica  (um  preço  pequeno  por  tanta  intolerância).  Entre  os  que  não  sofrem de  sua 
intolerância, você recebe um redutor de -2 (se o nível do teste chegar a pior que  Péssimo, ele falha criticamente, sem 
necessidade de rolamento de dados).

MÁ FAMA

As pessoas conhecem você, mas nunca por um bom motivo. Seja o motivo que for, seus testes de Espírito, Porte e 
de perícias baseadas em ambos os atributos são reduzidos em -1. Algumas vezes, o redutor poderá ser até mesmo de -3 na 
Espírito, Porte e das perícias, dependendo da sua Má Fama (a critério do Mestre)

MALDIÇÃO GRAVE (VALE DUAS FALHAS)

Por algum motivo, seu personagem é vítima de alguma maldição que lhe traz inconvenientes. A sua Maldição já 
lhe traz problemas REAIS em seu dia-a-dia. As pessoas o olham torto, ou até mesmo a perseguem e discriminam por isso.

MALDIÇÃO SUAVE

Por algum motivo, seu personagem é vítima de alguma maldição que lhe traz inconvenientes. A sua Maldição não 
lhe traz inconvenientes no dia-a-dia, embora seja bastante embaraçosa e problemática para lidar-se. Ela também costuma 
atrair a atenção das pessoas para a mesma.

MANÍACO-DEPRESSIVO

O Personagem sofre mudanças drásticas de humor, indo do entusiasmo flamejante ao desejo de morrer, e vice-
versa. Já tentou suicídio algumas vezes. Preocupa-se com facilidade e constantemente pondera sobre a vida e a morte, 
tendendo mais para a morte.

MEGALOMANÍACO (VALE DUAS FALHAS)

Funciona como as Fantasias,  mas pior.  Você acredita ser invencível,  imortal,  alguém destinado a realizar um 
grande objetivo – e ninguém jamais conseguirá detê-lo! Você com freqüência ignora perigos que poderiam matá-lo. 
Nunca recusa um desafio, nunca se rende, nunca foge e luta sempre até a morte.

MODELO ESPECIAL (VARIÁVEL)

Seu  corpo,  por  algum motivo,  é  de  um tamanho  ou  forma  desproporcional  e  o  impede  de  usar  armas  ou 
equipamentos  de pessoas comuns.  Perceba que a aquisição de  Modelo Especial não está  associado á Benção/Falha 
Tamanho, devendo ser adquirido à parte.

Existem dois níveis de Modelo Especial:
Parcial, onde o personagem escolhe uma parte do corpo (um dos lados, ou abaixo do baixo-ventre – linha da 

cintura, ou ainda o Tórax) que é afetada pelo Modelo Especial e exige equipamento especial. As partes não-afetadas 
(como acima da linha da cintura para um Centauro, por exemplo) são isentas desse problema e podem ser equipadas com 
qualquer equipamento comum para eles, não demandando equipamento especial; ou Total (valendo Duas Bençãos), onde 
o corpo todo demanda equipamento especial. Em alguns casos, um personagem com Modelo Especial  poderá utilizar 
equipamento comum, mas sempre tendo sua performance reduzida (a  critério do Mestre),  podendo durar  menos ou 
provocar menos dano, por exemplo (Ripchip, por exemplo, utilizava um Florete na forma de um pequeno palito de dente).

PACIFISMO (VARIÁVEL)

Você não é um combatente: detesta guerras e violência e apenas entra em batalha em casos raros, quando muito. 
Em alguns casos, evita totalmente a batalha. Independente do que aconteça, mesmo quando entra em batalha, evita o 
máximo possível matar ou derramar sangue desnecessariamente. Existem vários níveis de pacifismo:

 Apenas para proteção de inocentes: O personagem em questão pode lutar e até mesmo matar inimigos, mas em 
geral  apenas o faz para proteger  inocentes.  Se entrar  em batalha desnecessariamente,  sofre -1 em todas  as 
habilidades de combate;

 Apenas auto-defesa: O personagem em questão pode lutar e até mesmo matar inimigos, mas em geral apenas o 
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faz para defender-se de seus inimigos. Se entrar em batalha desnecessariamente, sofre -1 em todas as habilidades 
de combate.  Em geral,  para automaticamente de lutar  quando o inimigo se rende (Teste de Espírito contra 
dificuldade Mediana para continuar lutando);

 Não matar (2 Bençãos): Como no caso da auto-defesa, mas pior: o personagem não consegue imaginar destruir 
uma vida. Além de todos os problemas dos anteriores, caso ele venha a matar um inimigo, mesmo que por 
acidente, o Mestre rola um Situacional. Se sair valor negativo, o resultado deve ser usado como redutor em 
TODAS as características do mesmo por 4d6 dias, quando um novo Situacional deverá ser rolado. Os redutores 
podem aumentar  ou  diminuir,  apenas  passando  quando  um resultado  não-negativo  for  obtido.  Críticos  no 
Situacional implicarão em novas Falhas diversas ou na perda de Bençãos à escolha do Mestre,  sem nenhum 
benefício ao jogador;

 Pacifismo Total (6 Bençãos): A mais radical de todas as formas de pacifismo. O personagem não luta em 
hipótese alguma.  Em casos extremos,  o personagem pode,  com um sucesso em um teste  de  Ego  Soberbo 
participar de batalhas, mas ficando sujeito às mesmas limitações e problemas dos demais tipos de Pacifismo, 
inclusive aos redutores por matar já mostrados anteriormente;

PARANÓIA

Você nunca confia em ninguém – nem mesmo em seus amigos mais íntimos. Nunca pede ou aceita ajuda, e tem 
problemas para dormir ou descansar: leva o dobro de tempo para recuperar níveis de dano. Essa paranóia toda o torna 
desagradável: todos os seus testes sociais sofrem redutores de -1.

PROTEGIDO

Você possui alguém a quem deve proteger, independente dos riscos que isso coloque em você. Pode ser alguma 
encarnação de uma deusa na terra, ou até mesmo alguém mais forte que você, mas que você, por “honra e senso de dever”, 
colocou como centro de sua atenção.

Em termos de regra, você estará a -1 em todos as suas Características caso seu Protegido esteja em risco (se você 
tiver vários protegidos, e todos eles estiverem em risco, os redutores serão cumulativos.  Caso ele venha a morrer,  o 
personagem  deve  fazer  um  teste  de  Porte,  dificuldade  Soberba:  falha  reduz  todas  as  Características  em  1  nível 
PERMANENTEMENTE. Poderes mágicos perdem 1 nível. O personagem também perde 1 Benção (ou ganha 1 Falha). 
Se por um acaso qualquer dos Atributos cair para Abaixo de Péssimo, o personagem deve fazer um teste de Saúde, 
dificuldade Soberba (em seu valor já reduzido): se falhar, o personagem morrerá, senão, o personagem fica com um nível 
Péssimo  no Atributo. Deve ser feito um teste desse para CADA atributo nessa situação.

REPULSA (VALE DUAS FALHAS)

Você não aceita certos tipos de pessoa como iguais. Isso pode ter várias explicações, mas, seja como for, você 
sempre procura evitar o contato com esse tipo de pessoas contra as quais você é intolerante a todo custo. Nesse nível você 
já não aceita conversar com esse tipo de pessoas abertamente, e sempre deixa claro que não suporta esse tipo de pessoa, 
mas pode até mesmo conversar com elas diretamente se isso lhe for vantajoso. Até mesmo pessoas que não sejam vítimas 
de sua Intolerância se sentem pouco à vontade com você. -2 em testes sociais envolvendo as pessoas vítimas de sua 
intolerância, -1 com todas as outras.

RIVAL

Como em Inimigo,  você tem alguém que não vai  com a sua cara.  Como ponto positivo,  um Rival  não quer 
NECESSARIAMENTE o matar: ele deseja frustar seus planos, atrapalhar a sua vida e a tornar um inferno e tudo o mais, 
mas nunca intrinsecamente o matar. Em compensação, diferentemente do caso dos Inimigos, os Rivais aparecem com 
MUITO mais freqüência: pelo menos uma vez a cada duas aventuras seu Rival vai aparecer para atazanar você... É... 
Ninguém disse que ia ser fácil.

SEGREDO (VARIÁVEL)

Você esconde algum grave segredo sobre o seu passado. Esse segredo poderá lhe colocar em problemas ou até 
mesmo colocar sua cabeça à prêmio. Seja como for, o primeiro efeito é que você fica a -1 por Falha ganha com o Segredo 
em todas as Características quando está em risco de ter seu segredo revelado. Se alguém souber seu segredo, você fará de 
tudo para silenciá-la, desde atuar como “Aliado” dessa pessoa até mesmo tentar matá-la. 

Seja como for, se o seu Segredo for descoberto, ele é trocado por um número de Falhas equivalente a duas vezes o 
número de Falhas ganhas com o Segredo, SEM GANHAR PONTOS POR ISSO, ou destrói um valor semelhante em 
Bençãos (seus Recursos foram bloqueados ou seus Contatos o abandonaram, por exemplo).

 1 Falha: seu segredo é, digamos assim, trivial. Embora ainda seja alguma coisa repugnante, pode ser oculta da 
sociedade e não chega a ser tão ruim assim (a critério do Mestre, o impacto da revelação do segredo pode ser 
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menor do que o esperado, nulo ou até mesmo positivo!). Um exemplo é um homossexual.

 2 Falhas:  aqui as coisas começam a ficar sérias.  As pessoas,  caso descubram, passarão a não te dar bons 
empregos ou te olharão atravessado. Um exemplo: ser portador de HIV.

 3 Falhas: você é um pária social, na melhor das hipóteses. Na pior, as pessoas desejam o ver morto, bem morto! 
Um exemplo é ser uma megera ou outra criatura maligna vivendo misturado aos Narnianos.

SITUAÇÃO VEXATÓRIA (VARIÁVEL)

Seu  personagem  possui  alguma  característica  de  personalidade  ou  de  criação  problemática,  que  lhe  causa 
desvantagens em alguma característica ou perícia. Dessa forma, você acaba sendo prejudicado por isso.

Normalmente,  a  Situação Vexatória  é  uma forma de  explicar  alguma deficiência  de  caráter  ou problema do 
personagem. Por exemplo: um personagem pode ser homossexual, fanho, ou analfabeto.

O Mestre deve,  baseado na EXPLICAÇÃO do Antecedente dada pelo personagem, determinar  o bônus e  os 
problemas ocasionado pela Situação Vexatória.

A determinação do bônus da Situação Vexatória (e de se o mesmo poderá ser adquirido) fica a critério do Mestre, 
baseando-se no equilíbrio da campanha e no quanto isso pode afetar o personagem no cenário.

Note que uma Situação Vexatória não pode representar nada que já seja descrito por uma Falha ou pela ausência de 
uma Benção. Note que, como no caso dos Antecedentes Incomuns, as Situações Vexatórias podem exigir pré-requisitos

Exemplo: Esquecimento (Pré-Requisito: Ser Filho de Adão)
Os poderosos efeitos de Nárnia nos Filhos de Adão não são permanentes, ou as muitas viagens de alguns 

deles os tornariam poderosos demais.  Uma vez que deixem Nárnia,  os Filhos de Adão perdem as perícias e  
atributos que desenvolveram em sua estada no Mundo de Aslan. Embora as lembranças possam permanecer (as  
memórias  não  são  afetadas),  seus  conhecimentos  e  habilidades  maiores  “desaparecem”,  “retornando”  ao  
voltarem a Nárnia (caso isso ocorra).

Em termos de  regra,  o  Mestre  deveria  manter  um controle  de  quais  os  Atributos  e  Perícias  que  os 
personagens Filhos de Adão aumentaram em sua estada em Nárnia, e quais Bençãos eles receberam ou Falhas  
eliminaram. Ao retornarem ao “nosso mundo”, esses personagens “perderiam” tais habilidades, ficando latente  
dentro deles, que as “receberiam de volta” ao retornarem a Nárnia, depois de algumas horas (que é o tempo que 
a Mágica de Nárnia leva para fazer efeito). Como sugestão, cada Perícia “sobe” em +1 após um período entre 12  
horas a 2 dias. As Bençãos retornam e Falhas desaparecem na mesma proporção.

SUPERSTICIOSO

Similar a Compulsão. Por algum motivo, seu personagem tem certos tabus que não pode violar, certas palavras 
que não pode ou deve dizer em certas situações, certos rituais que deve cumprir antes de tomar certas ações... Caso não 
possa cumprir com suas superstições, ou obrigado a agir de modo a violar algum tabu ou ir contra alguma superstição, o 
personagem deve fazer um teste de Ego Ótimo para resistir à obrigatoriedade de cumprir a superstição e agir. Se falhar, o 
mesmo não deverá agir ou então irá agir contra a superstição, recebendo -1 em todas as suas características por causa da 
violação dos tabus em questão.

Perceba que juras e “frases de efeito” não necessariamente contam como tabus ou superstições a nível de regra.

TIMIDEZ CRÔNICA

Você não consegue impor sua opinião de nenhuma forma. Toda vez que necessitar fazer qualquer teste que envolva 
impor opiniões e argumentos, você deverá passar em um teste de Porte, dificuldade Ótima: caso falhe, seus testes serão 
feitos com um redutor de -1 no teste.

TRAUMA

Esse personagem sofreu um severo trama durante a infância, algo que nenhuma criança (e a maioria dos adultos) 
está preparada para conhecer: foi estuprado, viu alguém se suicidando ou sendo morto, ou coisas do gênero.

Qualquer menção aos fatos que traumatizaram o Personagem o obriga a um teste de Porte, dificuldade Ótima. Se 
falhar, irá entrar em algum tipo de ataque histérico ou coisa do gênero, sendo incapaz de agir coerentemente por uma 
rodada. Ele deverá fazer um teste a cada 3d6 rodadas.

VÍCIO

Você possui algum tipo de vício, normalmente ilegal, que você precisa satisfazer sempre que possível. Sempre que 
estiver  à  frente  da  fonte  do  seu  vício,  o  personagem deve  passar  em um teste  de  Porte,  dificuldade  Ótima.  As 
conseqüências do uso ou da satisfação de seu vício são diversas (o Mestre define quais serão).

OK... Agora é o momento de decidir as falhas de cada personagem, uma vez que todos eles possuem 
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“dívidas” em perícias para “pagar”, à exceção de Librick, que pagou sua “dívida” escolhendo menos Bençãos.  
Desse modo, Librick não compra nenhuma Falha, ficando apenas com sua Falha Racial Tamanho: Pequeno.

Helen precisa escolher quatro Falhas para seu personagem, para “pagar” por suas perícias adicionais.  
Ela opta por Inimigos (criaturas malignas), Pacifismo (Não matar) e Timidez Crônica. Estando sozinha em um 
mundo estranho,  Helen ainda não se sente totalmente a vontade para agir.  E por ser Filha de Eva,  muitas 
criaturas malignas se sentem tentadas a fazer mal a ela.

Vartan precisa escolher muitas Falhas para pagar os níveis de perícias. Na realidade, Vartan ainda deve  
escolher Três Falhas, e opta pelos Códigos de Honra do Combate e por Devoção (às Criaturas Hordeiras de  
Nárnia). Como um Cavaleiro da Arquelândia e possível futuro Cavaleiro da Mui Nobre Ordem do Leão, Vartan 
vive pela Honra do combate e pelo Dever de proteger Nárnia, mesmo que isso lhe custe a vida.

Iventuns, o Fauno de Mario, já começa o jogo com a Falha Racial Pacifismo (apenas auto-defesa). Ele  
teria que compensar perícias em excesso com três Falhas, mas ele já pode compensar uma dessas Falhas com 
seus atributos “restantes”. Ele escolhe então a mesma Devoção de Vartan, às Criaturas Ordeiras de Nárnia. De 
certa forma, Iventuns simpatiza com Vartan, mas com a diferença de que Vartan é um homem de armas, enquanto  
Iventuns é um sábio.

Por fim, Raio de Luz possui como Falhas Raciais Modelo Especial e Situação Vexatória: Ponto Fraco  
Grave. Além disso, Renato precisa escolher uma Falha específica de Raio de Luz, e opta por Hábito Detestável:  
Pretensioso. Raio de Luz é um ótimo animal falante, mas ele fica insuportável ao comentar sobre sua velocidade.

Seção 3.9 – Status – Uma Benção / Falha Especial

Além das Bençãos e Falhas citadas acima, uma Benção/Falha muito importante, e que alguns personagens podem 
querer ter é o Status.

O Status de um personagem indica o quão bem posicionado frente a uma sociedade ele está. Isso quer dizer que ele 
é muito reconhecido por seus serviços frente à sociedade.

Note que Status não é o mesmo que Boa / Má Fama, Estigma Social, e outras Bençãos / Falhas sociais e que de 
maneira nenhuma os dois estão associados: um personagem pode ter um Status elevado em uma sociedade e ter Má Fama 
(como alguns animais cruéis) ou ter um Status baixo e Boa Fama (como Brejeiro no início da Cadeira de Prata). Perceba 
também que um personagem pode ter Boa Fama e nenhum Status (como os Pevensie), ou ter algum Status e nenhuma 
outra Benção / Falha inerente (como os Narnianos em geral na Idade de Ouro).

O Status advém da presença / participação da pessoa na sociedade em questão, e também de quão importante ela 
foi para a sociedade. A diferença entre Status e Boa / Má Fama é que o Status é muito volúvel, enquanto a Fama não 
abandona você (ou MUITO RARAMENTE abandona você).

O Status também é diferente das Bençãos / Falhas normais pois ele é medido como quaisquer outras Características 
(em níveis de  Péssimo a  Soberbo), inclusive existindo os (raríssimos) níveis  Lendários. O Status inicial de qualquer 
cidadão comum de qualquer sociedade é Mediano.

O custo do Status  é  medido em número de  Bençãos /  Falhas,  sendo que  cada número de Bençãos /  Falhas 
consumida puxa o nível um passo na direção de Soberbo (no caso de Bençãos) ou de Péssimo (no caso de Falhas).

O número de Bençãos / Falhas necessários para comprar cada nível de Status depende do tamanho da sociedade

Tabela 2 – Número de Bençãos/Falhas por nível de Status

TAMANHO  DO GRUPO SOCIAL:
NO.  DE 

BENÇÃOS/F ALHAS:

PEQUENO (PEQUENA GANGUE, 
CULTISTAS, FAUNOS)

1

RAZOÁVEL (SOLDADOS DE UM EXÉRCITO) 2

GRANDE (CULTO GRANDE,  SOCIEDADE 
PEQUENA, TODOS OS ANIMAIS)

3

TODOS OS POVOS 4

Note que o Status muitas vezes pode ser invertido, conforme a relação do grupo em questão com o grupo no qual a 
pessoa tem  Status. Reconhecer alguém exige um teste de  Presteza ou  Intelecto, ou ainda em uma perícia específica 
(como Burocracia, Etiqueta, Investigação ou outras, a critério do mestre), dificuldade igual a +3-(Bônus ou Redutor do 
nível do Status). 

Quem pode fazer esse teste fica a critério do Mestre. Em geral, apenas pessoas que conheçam as estruturas desses 
grupos pode dizer “quem-é-quem”.

Por incrível que possa parecer, nenhum dos cinco personagens possui nenhum Status. Librick e Raio de  
Luz são “cidadãos comuns” de Nárnia, sem nenhum Status, enquanto Helen Hathaway é uma Filha de Eva recém 
chegada a Nárnia. Iventuns (por ser pajem em Cair Paravel) e Vartan (por ser Cavaleiro da Arquelândia), seriam  
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os únicos que potencialmente poderiam ter qualquer tipo de Status, mas o Mestre decide que nenhum deles fez o 
suficiente para se destacar de alguma forma.

Seção 3.10 – Equipamento e Dinheiro Inicial

O Mestre pode determinar os equipamento básico conforme a necessidade do personagem ou da campanha e é o 
único que tem autorização para fazer o mesmo. O personagem não precisará pagar por esse equipamento inicial, embora 
deverá pagar por qualquer componente dele caso venha a perdê-lo ou inutilizá-lo. O dinheiro inicial dependerá das rendas 
do personagem nos mundos, determinados pelas Bençãos Recursos. 

Librick é um anão pouco experimentado com batalhas, mas que sabe que as montanhas próximas a Cair  
Paravel são locais onde ocasionalmente salteadores e bandidos calormanos se metem a besta. Librick possui o  
segunte equipamento: Arco, 20 Flechas, uma Espada Curta Anã (+3 em Poder Ofensivo de Combate: +1 por  
Lâmina, +1 por Tamanho, +1 por ser Obra-Prima), mochila, pederneiras e cantil para água.

Helen, recém-chegada a Nárnia, não possui muito equipamento: possui apenas a roupa do corpo e uma 
pequena adaga que Vartan lhe emprestou para que esta pudesse se defender (+0 de Poder Ofensivo de Combate:  
-1 por tamanho, +1 por lâmina), além de uma mochila com um dia de comida para viagem.

Vartan, o Cavaleiro da Arquelândia, é um soldado acima de tudo, então seu equipamento é condizente:  
armadura de cota de malha anã (+3 no Poder Defensivo de Combate: +2 por tamanho, +1 por ser Obra Prima),  
Espada Longa Anã (+4 de Poder Ofensivo de Combate: +2 por tamanho, +1 por Lâmina, +1 por ser Obra  
Prima), Lança Longa Arquelandense (+3 de Poder Ofensivo de Combate: +2 por tamanho, +1 por ponta – para  
arremesso), Escudo Narniano Médio (+2 no Poder Defensivo de Combate quando usado, não pode ser usado com 
armas com +2 de Poder Ofensivo de Combate por tamanho), Espada Curta Anã (+3 de Poder Ofensivo: +1 por  
tamanho, +1 por Lâmina, +1 por ser Obra-Prima), Besta Pesada Anã (+2 em Poder Ofesivo: +1 por propulsão,  
+1 por ser Obra-Prima), Virotes de Besta (+1 em Poder Ofensivo), Cantil para Água, Mochila, 6 dias de comida  
de viagem, pederneira e um Punhal (+0 de Poder Ofensivo de Combate: -1 por tamanho, +1 por lâmina),.

Iventuns, como estudioso, não carrega armas, mas possui toda uma gama de equipamento que pode lhe 
ajudar  onde  os  guerreiros  falham:  poções  e  medicamentos  diversos,  livros  de  anotação,  mapa  de  Nárnia,  
pederneira, componentes de magia (+1 ao realizar Testes de Magia)

Raio de Luz, sendo um Cervo Falante, não consegue ajuntar equipamento com facilidade devido à sua  
falha Modelo Especial. Desse modo, Raio de Luz não possui nenhum tipo de equipamento.

Seção 3.11 – Retoques Finais

Os retoques finais servem principalmente para duas finalidades:
1-) Para aqueles que tenham comprado Falhas compensem a aquisição comprando novas Bençãos e Perícias (e 

vice-versa);
2-) Para dar pequenos detalhes aos personagens, fazendo com que eles pareçam mais reais;
No caso anterior, os pequenos detalhes não podem oferecer vantagens que os personagens teriam por meio de 

Perícias  ou Bençãos,  ou que  provoquem defeitos  equivalentes  a  uma Falha.  Por  exemplo:  é  honesto dizer  que  um 
personagem tenha um tique nervoso, mas dizer que as pessoas se irritam com isso não é permitido, uma vez que a Falha 
Hábito Detestável existe para isso.

Vejamos os retoques finais para cada personagem:
Librick costuma usar vários tipos de imprecações, principalmente ao falar de coisas que ele estranha. Seu  

rosto é marcado por golpes de lâmina que ele levou em seu passado.
Helen tem olhos grandes e azuis vivos, e normalmente não desgruda daqueles que estão a defendendo,  

mesmo quando isso se faz necessário.
Vartan costuma usar seu uniforme arquelandense o tempo todo. Possui um corte de cabelo militar e não 

deixa sua barba crescer (sempre que ela cresce, ele a raspa com seu punhal). Possui uma cicatriz dupla no braço  
direito de uma batalha contra um Lobo Falante anteriormente Maligno chamado Lars, a quem derrotou e de quem 
adquiriu o respeito (perceba que Lars não considera Vartan um Aliado, apenas o respeita).

Iventuns possui um cavanhaque curto e não possui costeletas, diferentemente da maioria dos faunos. Ele  
envolve suas mãos em faixas de linho branco, sendo o mais próximo que ele usa de uma roupa. Seu cabelos são  
ruivos escuros e encaracolados, tanto na cabeça quanto os pelos dos cascos. Seus chifres são ainda menores que o  
da maioria dos faunos, uma vez que ele ainda é muito jovem.

Raio de Luz sempre mantem seus chifres lustrosos, o esfregando contra a grama relvada sempre que pode. 
Seu pelo é castanho claro e seus grandes olhos leitosos são escuros. Dificilmente se deixa montar, como qualquer 
animal falante, mas o faz sem pestanejar se a situação exige.
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Capítulo 4 – Batalhas Campais

“O cerco em Anvar  parecia  terrível:  os  guerreiros  calormanos se  espalhavam pela  clareira  como 
gafanhotos no trigo, preparando o cerco. Os narnianos se encontraram em um bosque próximo, ocultando 
sua presença de modo a manter a surpresa ao seu lado. Os Lavenders então viram os Quatro Grandes Reis 
de Nárnia: Pedro, o Magnífico; Edmundo, o Justo; Susana, a Gentil; e Lúcia, a Destemida.

– Uau! Parece que o que eles disseram era verdade! – disse Richard.
– O que disse, meu bom Amigo? – disse Edmundo.
– Nada, meu senhor! – disse Donovan, ao perceber que Edmundo não reconhecera-o. Sussurrou 

então baixinho aos demais, assim que Edmundo passou por eles:
– Não devemos fazer nada. Eles não nos reconhecem. A melhor coisa a fazer agora é reconhecê-los 

como Grandes Reis de Nárnia, o que na verdade eles são. Provavelmente não fazem a menor idéia de quem 
somos.

Em seguida,  Pedro  perguntou  à  pequena  assembléia  que  havia  se  encontrado,  os  mesmos  que 
ouviram os Lavender com o recado da invasão de Anvar:

– Quais de vós que mandaram essa triste notícia dessa invasão?
– Fomos nós.  – disse Donovan, virando a espada ao chão e se curvando diante de Pedro, gesto 

repetido pelos demais.
– Levantem-se. Não sou digno da sua adoração. Apenas o Leão merece tal honra. – disse Pedro, 

quando todos se levantaram – Não sei porque, vejo em seus rostos algo que me lembra um outro local...
Os Lavender ficaram sérios, quando Lúcia interrompeu:
– Real irmão, não é hora para devaneios! Devemos lembrar os antigos pactos entre Cair Paravel e 

Anvar e proteger nossos irmãos!
– Tem razão, Real irmã! Há verdade em suas palavras. – disse Pedro, então se voltando aos Lavender 

– Fizeram muito bem em alertar-nos contra essa perfídia. E vejo que estão equipados para a guerra. Porém, 
não gostaria que vocês nos acompanhassem.

As meninas olharam os garotos e não precisaram questionar-se:
– Senhor Rei! – disse Mary – Me perdoe, mas eu digo, e meus irmãos devem concordar comigo, que 

não podemos ficar aqui parados enquanto aquelas pessoas cruéis ameaçarem a segurança de Anvar. – os 
demais Lavender balançaram a cabeça, concordando com as palavras da pequena e assustada Mary.

– É verdade! – disse Donovan,  erguendo a espada que lhe fora emprestada pelos  centauros e a 
apresentando a Pedro, gesto repetido por Richard, enquanto Mary e Esther apresentaram seus arcos.

– De fato, existe no coração de vocês coragem! Aceito suas armas. – disse Pedro, quando voltou-se a 
um dos centauros ao seu lado – Guarda-Trilha, você fez bem em equipá-los.

– Senhor, creio que o Leão nos ajudou, enviando esses Filhos de Adão e de Eva para cá para nos 
ajudar. Não poderia me esquivar de minhas responsabilidades.

– Fez bem. – disse Pedro, enquanto tocava com o Escudo do Leão as armas e as armaduras dos 
Lavender – Pela Juba do Leão, que essas armas os conduzam para um destino feliz! Não sou do tipo de 
homem que me refestelo na batalha ou busco a guerra pela diversão, mas não posso deixar que pessoas 
ameacem a paz da Arquelândia, nossos vizinhos e irmãos pelos antigos pactos.

– Senhor. – disse Pés-de-Água – Deixe-os lutar! Eles devem ter sido mandados pelo Leão.
– Não se preocupe, meu bom Pés-de-Água. – disse Lúcia – Eles poderão lutar ou não conforme for 

seu desejo. Percebo no olhar deles que eles não são pessoas de lutar pelo prazer da batalha, mas sim por um 
objetivo mais nobre. Mas eles sabem os riscos e sabem que o inimigo diante deles é cruel e pode fazer com 
que eles sejam feridos ou até mesmo percam suas vidas. Não podemos os forçar a lutar. Eles já fizeram o 
suficiente nos avisando

– Honrada Senhora! – disse Mary, normalmente muito medrosa, olhando nos olhos da Rainha – 
Sabemos dos riscos,  mas não podemos nos abster dessa luta! Não acredito que sejamos fortes,  mas não 
podemos nos esquivar e fugir desse combate, com aquelas pessoas cruéis ameaçando os outros.

Lúcia observou os olhos grandes de Mary:
– Há verdade nas suas palavras, pequenina! – disse Lúcia – Vejo que está armada com o arco. Espero 

que ele seja feliz hoje.
– Não percamos mais tempo! – disse Edmundo – Suzana, minha real irmã, você deve ficar na nossa 

retaguarda. Sabes bem que é a que melhor monta entre nós, então deve fazer o recado chegar às nossas tropas 
principais em Cair Paravel e no Dique dos Castores caso tenhamos problemas.

– Sim, meu irmão e meu rei.
– Lúcia, você e essas duas donzelas – disse apontando Mary e Esther – devem se ocultar no meio das 

árvores e comandar nossos arqueiros. Os gigantes também ficarão a seu comando.
– Sim.
– Enquanto isso, vocês dois – disse Edmundo, apontando os irmãos Richard e Donovan, este armado 
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com uma espada grande, aquele com uma curta – deverão lutar lado a lado conosco. Juntem-se a nós e que 
suas espadas sejam de boa sorte nessa batalha.

– Sim, meu Rei. – disseram ambos.
– Esse plano o satisfaz, real irmão? – disse Edmundo, observando Pedro.
– Bem sabe que preferia que não houvesse tal plano e nem mesmo batalha. Mas dentro do possível, 

estou satisfeito.
– Então vamos! – disse Edmundo – E que, pela Pata do Leão, consigamos nosso objetivo!
E assim, os Lavenders se envolveram em sua primeira aventura em Nárnia.

Seção 4.1 – Batalhas campais e combates em massa

Mesmo sendo o objetivo de muitos dos povos narnianos, a paz em Nárnia não é alcançada com facilidade. Existem 
muitos povos belicosos que cercam Nárnia, povos que desejam apenas a destruição e a submissão dos povos livres de 
Nárnia. Nesse caso, grandes batalhas podem acontecer.

E  normalmente  acontecem:  cercados  pelos  Calormanos  e  Telmarinos,  e  envolvidos  com problemas  com os 
Gigantes de Harfang e com o povo malévolo da Feiticeira Branca, outra coisa não poderia acontecer.

As regras descritas aqui não são e nem tem a intenção de serem realistas. O objetivo é criar um sistema de batalha 
campal que seja simples, rápido e acima de tudo divertido.

Seção 4.2 – Criando um Exército

Um Exército  é  uma unidade  no sistema de  Batalhas  Campais.  Um Exército  é  tratado como um personagem 
convencional de Fudge, e montado de maneira similar. A diferença está nos termos usados:

➢ Atributos são chamados aqui de Capacidades;
➢ Perícias não existem – as Capacidades definem tudo basicamente;
➢ Bençãos  são chamadas de  Manobras – as Manobras basicamente melhoram as chances de o Exército se dar 

bem;
➢ Falhas são chamadas de Defeitos Estruturais – os Pontos Fracos que reduzem a chance do exército vencer a 

batalha;
➢ Pontos de Embuste são chamados de  Cargas – cada Exército pode realizar uma determinada quantidade de 

Cargas por vez. Elas podem aumentar Capacidades ou garantir o uso de Manobras;
➢ Comandante é um termo que aparece em várias regras adiante. Comandante é o nome dado à Personalidade que 

indica às tropas o objetivo à ser cumprido. Em termos de regras, Comandante é o personagem que coordena as 
ações  do Exército,  fazendo os  testes  por  ele.  Um mesmo exército  pode  estar  comandado por  mais  de  um 
Comandante,  mas eles devem agir  de maneira coordenada (testes de Iniciativa podem ser  usados aqui para 
determinar qual Comandante age primeiro);

➢ Potencial Ofensivo é o quanto de dano aquele Exército é capaz de provocar. Normalmente é calculado assim: 
Tamanho + Equipamento + Treinamento + 4dF;

➢ Potencial Defensivo é o quanto de dano que um Exército é capaz de resistir. Normalmente é calculado por: 
Tamanho + Treinamento + Moral + 4dF;

Visto isso, vejamos como criar, passo a passo, um Exército.

Seção 4.3 – DEFININDO AS CAPACIDADES

Como foi dito, as Capacidades de um Exército são comparáveis aos Atributos de um Personagem em Fudge. Na 
realidade, as Capacidades são as condições inerentes de um Exército, de modo que dois Exércitos cujas capacidades sejam 
rigorosamente  iguais  (não  considerando-se  Manobras ou  Pontos Fracos)  possuem chances  relativamente  iguais  de 
vencerem. As Capacidades de um Exército são:

➢ Tamanho: obviamente, um Exército grande tem chances maiores de vencer uma batalha;
➢ Treinamento: um Exército com treinamento em combate tem mais chances de vencer do que uma turba recém-

reunida;
➢ Equipamento: quanto melhor o equipamento fornecido às tropas, maior a chance de derrubar-se o adversário;
➢ Moral: um exército que mantenha uma atitude positiva é capaz de resistir com mais vontade e atacar com mais 

força, o que pode garantir a vitória;
➢ Personalidades: algumas vezes, um exército pequeno, mas que conte com um líder carismático e forte pode 

vencer uma turba descontrolada. Normalmente, cada nível nessa Capacidade indica que o Exército possui uma 
Personalidade no comando. Personalidades mais fortes, porém, podem representar mais de uma Capacidade;

Como no caso dos Atributos, o normal é que se crie um Exército com um número de níveis de Capacidades igual à 
metade das mesmas (no caso 2). Como alternativa, Exércitos poderosos podem ter mais Capacidades:

Exemplo: o Exército do Rei Pedro em O Leão, a Feiticeira e o Guarda Roupa é um exemplo de um Exército 
comum, com apenas 2 ou 3 Capacidades, que poderia ser facilmente abatido pelo Exército da Rainha Branca,  
com suas 5 ou 6 Capacidades. Porém, com o reforço dado por Aslan e por novas tropas, o Exército do Rei Pedro  
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passa a ter algo em torno de 8 Capacidades, dificultando a Batalha para as tropas do Mal.

Como pode-se  ver,  um número maior  de  Capacidades  pode  representar  mais  gente  (Tamanho),  equipamento 
melhor (Equipamento),  melhor treinamento e  tática (Treinamento),  líderes melhores (Personalidades),  ou uma moral 
maior (Moral).

Regra Opcional:

Como regra opcional, os personagens não podem adicionar níveis a Personalidades normalmente, apenas 
mexendo as demais Capacidades. Personalidades passa a ser definido como um modificador igual a (número de  
Personagens participantes-4). O Mestre pode definir que determinados personagens valham mais ou menos para 
esse cálculo.

Exemplo: O Exército do Rei Pedro inicialmente tinha apenas Duas Personalidades, Pedro e Edmundo (2-4  
= -2 – Ruim). Por sua vez, o Exército do Mal contava com apenas uma personalidade, mas muito mais forte: 
Jadis, a Feiticeira Branca. O mestre define então que Jadis vale o equivalente a cinco Personalidades comuns,  
como Pedro ou Edmundo. Portanto o nível em Personalidades é de (5-4= +1 –  Bom). Por aí, vê-se porque a 
Batalha do Beruna estava ruim. Mas existe o detalhe que Aslan chega, junto com as Filhas de Eva. Aslan é ainda  
mais forte que Jadis, valendo 6 (!!!) Personalidades segundo o mestre. Some-se a isso Lúcia e Suzana, que contam  
as  duas  como  uma  Personalidade  só  (uma  vez  que  não  se  envolvem  em  batalha)  e  teremos  2+6+1=9 
Personalidades para o Exército do Rei Pedro (9-4=5 –  Lendário – 2º). Não à toa que percebe-se porque todo 
mundo fugiu quando Jadis foi derrotada por Aslan.

A distribuição das Capacidades é simples, sendo feita como no caso dos Atributos (nível padrão Mediano – +0).
PS: Caso a regra anterior seja seguida, reduza em 1 o número de níveis a serem distribuídos, pois Personalidades 

passará a não ser mais afetada.

O Mestre  decide  que  Vartan  terá que  liderá  um Exército  de  Mercenários  em batalha  contra  alguns 
calormanos renegados. Então passa-se à criação desse Exército. O Mestre autoriza 3 níveis de Capacidades para 
a montagem do Exército, pois não é um Exército muito forte.

Vartan quer que sejam homens leais, portanto aplica um nível de Capacidades em Moral aumentando-a 
para Bom (+1).

Esse exército é bem pequeno, portanto reduz-se o nível de Tamanho de Mediano para Ruim (-2), Mas em  
compensação, é muito bem treinado e tem bons equipamentos, dando Treinamento Bom (+1) e Equipamento Bom 
(+1).  Além disso,  ele é comandado, além de Vartan, por um amigo do mesmo, Evar,  um guerreiro de certo 
Renome (Personalidades Bom(+1)).

Portanto,  as  Capacidades  do  Exército  de  Vartan  são:  Tamanho  Ruim  (-2),  Treinamento  Bom (+1),  
Equipamento Bom (+1), Moral Bom (+1), Personalidades Bom (+1).

Seção 4.4 – Manobras

As  Manobras representam para um Exército o mesmo que as Bençãos representam aos personagens comuns: 
vantagens que os auxiliam em certas situações. Cada Exército recebe 2 níveis para distribuir entre suas Manobras.

Vejamos as Manobras que estão disponíveis para os Exércitos Narnianos:
TERRENO PRIVILEGIADO (VARIÁVEL)

Um Exército com essa vantagem possui um treinamento melhor para o combate em certos tipos de terreno. Para 
cada nível em Terreno Privilegiado, o Exército recebe +1 nos Testes envolvendo Treinamento.  O quão comum esse 
terreno é define o quão caro é cada nível nessa manobra: terrenos pequenos (por exemplo, Cair Paravel ou o Dique dos 
Castores) custa 1 nível de Manobra; terrenos mais amplos (como a Arquelândia ou o Deserto da Calormânia), ou então 
mais  “genéricos”  (montanhas,  vales,  navios)  custa  2 níveis  de  Manobra;  terrenos muito amplos  (como Nárnia  ou a 
Calormânia) custam 3 níveis de Manobra.

Um Exército pode ter várias Manobras Terreno Privilegiado relacionado a diversos tipos de terreno. Porém, se eles 
fizerem referência a um mesmo terreno, eles não se acumulam, sendo usado apenas o melhor deles.

Exemplo: Um determinado exército  arquelandense está enfrentando tropas calormanas,  sendo que os 
arquelandenses possuem Terreno Privilegiado (Arquelândia, +1) e Terreno Privilegiado (Monte Piro, +2). Se eles 
enfrentarem os calormanos no Monte Piro, eles não recebem+3, e sim apenas +2, o valor do melhor nível.

FLANQUEAMENTO

A unidade consegue “engolir” unidades adversárias, atacando-as pelos flancos. Se um Exército que esse Exército 
está atacando tiver Tamanho  menor que o tamanho do Exército em questão, ele não considera Tamanho para Potencial 
Defensivo nos ataques. Se o Tamanho for maior, o Exército em questão reduz em -1 o Tamanho do adversário para esse 
efeito. É necessário que o Comandante passe em um teste de Treinamento Mediano para conseguir “ativar” a manobra de 
Flanqueamento. Um Flanqueamento não pode ser executado contra Exércitos de Tamanho mais de três níveis acima do 
Tamanho do Exército flanqueador.
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TREINAMENTO ESPECIAL

O Exército é treinado em determinadas táticas de batalha específicas, como tática de hit-and-run ou outras táticas 
similares. Se o Comandante for bem sucedido em um teste de Treinamento Mediano, ele recebe +1 no próximo Ataque 
que for executar. As situações devem ser favoráveis ao ataque (determinado pelo Mestre).

EXÉRCITO DE ELITE (5 MANOBRAS)

Pré-requisito: Treinamento Ótimo; Moral Ótima
O Exército em questão é reconhecido à distância como um exército de ponta, um sobrevivente de muitas batalhas, 

e a mera visão dos estandartes da tropa faz com que seus inimigos fraquejem. Um Exército de Elite, antes de começar a 
batalha, pode fazer um Ataque de Moral (um Teste Resistido de Moral contra Treinamento ou Moral, o que for pior). 
Em caso de  sucesso,  o  Grau Rolado é subtraído de  todas as  Capacidades  do Exército  adversário.  Caso  Moral ou 
Treinamento caiam para Pior que Péssimo, o Exército adversário pode Debandar.

Como regra opcional, nos casos em que um Exército aliado (definido pelo Mestre) estiver em apuros, a chegada do 
Exército de Elite causa o mesmo efeito, mas sendo que o Grau Rolado é somado às Capacidades do Exército aliado. Caso 
cabível de ambas as situações ocorrerem, o Comandante deve escolher qual delas deseja usar, não podendo usar ambas ao 
mesmo tempo.

TÁTICAS DE GUERRILHA (5 MANOBRAS)

Os narnianos são conhecidos pela honra em batalha, por não fugirem da mesma não importa o que aconteça. 
Porém, algumas vezes, apenas a honra frente a frente não é o suficiente para a vitória. Nesse caso, as Táticas de Guerrilha 
são muito úteis. Um Exército que tenha Táticas de Guerrilha pode se “dividir” em vários Exércitos menores, com as 
mesmas Capacidades do Exército principal, sendo que reduz-se em -1 o Tamanho do Exército em questão (cada uso de 
Táticas de Guerrilha causa redução cumulativa, e a cada duas “divisões”, o Equipamento dos Exércitos menores cai em 
-1 também) . Esses Exércitos agem de maneira coordenada, sendo que o Comandante pode coordenar todos os “Exércitos” 
menores. Nenhum Exército pode ficar com Tamanho  Ruim (-2) ou pior. O Comandante deve passar por um teste de 
Treinamento Ótimo para poder utilizar as Táticas de Guerrilha.

O Comandante pode utilizar Táticas de Guerrilha em combinação com quaisquer outras Manobras, exceto Exército 
de Elite. Cargas usadas por um Exército Menor são descontadas do Exército como um todo.

PRECISÃO

Um Exército que possua essa Manobra pode, com um teste bem sucedido de Treinamento Mediano por parte do 
Comandante, atacar diretamente um determinado ponto do Exército adversário. Esse ponto não é o mesmo que um Ponto 
Fraco ou um defeito qualquer: é uma situação temporária que pode ser decisiva se bem aproveitada.

TÁTICAS DIVERSIVAS

Exércitos que possuam essa Manobra podem “enganar” o adversário, fazendo-o imaginar que estão em apuros, mas 
atacando-os em seguida com uma força muito maior. O Comandante, ao decidir adotar Táticas Diversivas, abdica de 
causar danos ao Exército adversário. Em compensação, o Dano Rolado nos turnos durante os quais ele conseguir manter 
as Táticas Diversivas (indefinidamente, enquanto o Comandante conseguir rolar Treinamento Mediano) são somados e, 
quando o Comandante decidir abandonar as Táticas Diversivas ele pode somar todos os bônus acumulados em um ataque 
mais poderoso, atraindo o inimigo para uma armadilha.

LEALDADE

Suas tropas são muito leais. Elas não debandam por qualquer motivo e confiam nos seus superiores. Desse modo, 
as tropas recebem +1 contra Debandadas.

CONVICÇÃO

O Exército em questão luta por um objetivo. Um Exército como esse não é um Exército mercenário que luta pelo 
que aparece, mas sim se vê como parte de algo maior, com princípios e objetivos maiores. Quando o Exército em questão 
lutar em uma batalha cuja Convicção se aplique, ele recebe +1 em todas as Capacidades. Em compensação, um Exército 
que se veja forçado a lutar contra suas convicções sofre -1 em todas as Capacidades, além de não poder utilizar Cargas.

AÇÕES EVASIVAS

Um Exército treinado em Ações Evasivas é capaz de se dispor de forma a escapar com facilidade de ataques 
adversários. Com um sucesso em um teste de Treinamento Mediano (+0) do Comandante, o Exército em questão soma o 
Grau Rolado do teste ao Potencial Defensivo daquele turno de combate.

BATEDORES TÁTICOS

O seu Exército possui um pequeno grupo de batedores que pode ser muito efetivo. Antes de entrar em batalha, faça 
um teste  de  Treinamento contra dificuldade Mediana (+0).  Um sucesso garante algum tipo de informação sobre o 
Exército, como tipo de armas, treinamento e afins. Isso oferece mais 1 Carga, mais o Grau Rolado em Cargas. Essas 
Cargas adicionais podem ser usadas apenas nessa batalha!

ARQUEIROS

Seu Exército possui um grupo de Arqueiros que podem atacar com facilidade, seguindo ações coordenadas que 
evitam danos ao seu próprio Exército. Se o Exército adversário estiver próximo (número de Unidades de Distância igual a 
4+Treinamento  ou  menos),  seus  Arqueiros  podem  atacar  o  adversário  antecipadamente.  O  ataque  é  resolvido 
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normalmente mas não possibilita resposta (exceto no caso do Exército adversário também possuir arqueiros).

A Manobra Arqueiros pode ser adquirida várias vezes, sendo que cada vez que ela é adquirida ela soma +1 ao 
Potencial Ofensivo.

ARQUEIROS DE ELITE

Pré Requisitos: Exército de Elite, Arqueiros
Os Arqueiros  desse  Exército  são reconhecidos como extremamente  habilidosos,  ao ponto de causarem temor 

quando reconhecidos. Um Exército com Arqueiros de Elite pode, no ataque antecipado dos Arqueiros, fazer um Ataque de 
Moral (como explicado em Exército de Elite) contra os adversários, além dos usos tradicionais de Arqueiros.

CAVALARIA

Manobra tradicional dos Calormanos, o uso de Cavalaria permite aumentar a Velocidade do Exército. Para efeito 
de  regras  de  Deslocamento,  a  Cavalaria  soma +2 ao  Treinamento.  Se  o Exército  possuir  também  Investida,  essa 
Manobra soma +1 ao Potencial Ofensivo à Investida.

Porém, manter uma Cavalaria pode ser um problema: caso o Exército sofra algum dano de Coesão, por menor que 
seja, o Comandante deve fazer um teste para evitar a Debandada dos cavalos (e normalmente com eles, dos cavaleiros).

INVESTIDA

Seu Exército é treinado com a capacidade de mover-se de maneira rápida, conjunta e harmoniosa, de modo que 
pode aproveitar momentos de descuido ou de preparação para atacar em Investida.

O Comandante deve rolar um teste de  Treinamento Mediano (+0), recebendo +1 para cada nível de Potencial 
Defensivo que desejar reduzir de seu Exército para aquele turno (reduções assim são recuperadas a um nível por turno). 
Em caso de sucesso, soma-se +1 ao Potencial Ofensivo, mais o Grau Rolado.

A Manobra  Investida pode ser adquirida várias vezes, sendo que cada vez que ela é adquirida ela soma +1 ao 
Potencial Ofensivo. Ela também se beneficia de Cavalaria.

Exemplos: Está na hora de Vartan adquirir algumas manobras para seu Exército. Ele opta por Precisão,  
Terreno Privilegiado (Arquelândia, +1 – 2 níveis) e Ações Evasivas, totalizando 4 níveis de Manobras. Como ele  
tinha  direito  a  apenas  2  manobras  gratuítas,  ele  deve  comprar  2  Defeitos  Estruturais  para  compensar  as  
manobras extras.

Seção 4.5 – DEFEITOS ESTRUTURAIS

Defeitos  Estruturais,  como  foi  dito,  equivalem-se  às  Falhas  dos  Personagens.  Mais  exatamente,  Defeitos 
Estruturais podem provocar problemas durante o combate. São problemas básicos de treinamento e afins que podem 
reduzir sua chance de vencer uma batalha.

Adquirir Defeitos Estruturais (ou apenas Defeitos, de agora em diante) é uma forma de conseguir adquirir mais 
Manobras ou Capacidades, na seguinte proporção:

➢ Um Defeito = Uma Manobra;
➢ Um Defeito = 2 Capacidades;

Vejamos a seguir alguns Defeitos que um Exército pode ter:
TURBA (2 DEFEITOS)

O Exército em questão não é exatamente um Exército, mas sim uma congregação de pessoas lutando. O Exército 
em questão  não possui  nenhum treinamento  específico para  lutar  como um Exército,  ou o possui  muito  pouco.  O 
Comandante  sofre  -1  em todos os  testes  de  Treinamento para  realizar  Manobras.  Além disso,  qualquer  golpe  que 
provoque dano acima de Enfraquecido pode provocar uma Debandada (veja regras para Debandada mais adiante).

Um mesmo Exército não pode ter Turba e Exército de Elite ao mesmo tempo.
BERSERK

Seu Exército, em sua grande maioria, é composto por guerreiros rudes, do tipo que atacam com muita violência 
quando o calor da batalha aquece seus corações. São os chamados berserkers, guerreiros que não temem morrer durante a 
batalha. Guerreiros assim tem problemas em obedecer ordens quando estão feridos, provocando -1 em todos os testes de 
Treinamento adicional aos modificadores de Dano do Exército. Além disso, se houver uma Falha Crítica no teste de 
Treinamento, eles começam a atacar a si próprios ou a Exércitos aliados (calcule normalmente o dano).

MERCENÁRIOS

O Exército em questão é composto, em sua maioria, de Mercenários. Embora as regras desse módulo levem em 
consideração uma certa taxa de mercenários, o Exército com esse Defeito Estrutural é composto quase em sua totalidade 
pelos mesmos. Isso aumenta em +1 a chance de haver uma Debandada, ainda mais quando o combate em questão for 
difícil para o Exército em questão (a soma de todas as Capacidades dá o dobro dos níveis de Capacidades do Exército em 
questão).

Um mesmo Exército não pode ter Mercenários e Convicção ou Lealdade.
TERRENO DEFICIENTE (VARIÁVEL)

Por algum motivo, um Exército com esse Defeito teve um treinamento que o tornou fraco em relação a um tipo de 
terreno. O quão comum esse terreno é define o quanto esse Defeito vale: terrenos pequenos (por exemplo, Cair Paravel ou 
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o Dique dos Castores) custa 1 nível de Defeito; terrenos mais amplos (como a Arquelândia ou o Deserto da Calormânia), 
ou então mais “genéricos” (montanhas, vales, navios) custa 2 níveis de Defeito; terrenos muito amplos (como Nárnia ou a 
Calormânia) custam 3 níveis de Defeito.

Um Exército não pode ter Terreno Deficiente e Terreno Privilegiado para o mesmo terreno, embora possa os ter 
para terrenos diferenciados.  Caso o Exército possua vários Terrenos Deficientes que se apliquem a um determinado 
terreno, eles não se acumulam, sendo considerado apenas o pior deles.

TREINAMENTO RÍGIDO

O Exército em questão teve um treinamento rígido demais quanto às táticas a serem executadas. Se houver um 
problema que exija  raciocínio rápido ou táticas  diferenciadas,  o  Exército  recebe -1 em  todas as  Capacidades.  Em 
compensação, como no caso de Lealdade, o exército em questão recebe -1 contra Debandadas.

PERTURBÁVEL

Seu Exército  não  é  experimentado  com as  diatribes  que  podem ocorrer  em uma  batalha.  Sempre  que  algo 
“impressionante”  (como árvores  correrem em sua  direção)  ocorrer,  o  jogador  deve  fazer  um teste  para  evitar  uma 
Debandada.

CRUELDADE

Similar a berserk, mas ao contrário: berserkers tendem a se enfurecer quando feridos, enquanto guerreiros cruéis 
tendem a apreciar a dor do inimigo. Exércitos assim são automaticamente desprezados como desonrados. Matam qualquer 
um e não possuem o menor senso de piedade. De qualquer modo, exércitos com esse Defeito literalmente atraem as 
batalhas violentas: normalmente sofrem redutores de -1 no caso de enfrentarem exércitos “honrados”. Qualquer exército 
que reconheça um Exército como Cruel soma +1 em todas as suas Capacidades, além de receber +1 em todos os testes 
contra Debandadas.

Não é permitido a um Exército ter Crueldade e Exército de Elite.
PERSONALIDADE FORTE

Um Exército  com esse Defeito  é comandado com mão-de-ferro (ou não) por  uma única Personalidade.  Essa 
Personalidade  atrai  toda  a  atenção  do  Exército,  facilitando  o  comando  e  a  “lealdade”  (+1  em todos  os  testes  de 
Treinamento).

Porém, se ela for atacada diretamente e ficar  incapaz de alguma forma, os testes de  Debandada são feitos a -2 
(desconsiderando o bônus pela Personalidade Forte). Mesmo que a  Debandada seja evitada, o Exército fica a -2 em 
Treinamento, indicando o fato de ter perdido seu líder.

PONTO FRACO

Seu Exército possui alguma fraqueza inerente, como a dependência de certos tipos de ataques ou a fraqueza em 
algum setor. Sempre que essa situação ocorrer (o que pode ser provocado por um Comandante com Tática que passe em 
um teste Ótimo (+2) da perícia) o seu Exército sofre -2 no Potencial Defensivo.

Vartan deve escolher dois Defeitos para compensar as Manobras extras. Ele decide por adquirir Terreno 
Deficiente (Deserto da Calormânia, 2 níveis).

Seção 4.6 – Coesão e Debandada

Os Exércitos são tratados como personagens, portanto eles possuem níveis de Dano (chamados de Coesão). O nível 
de Coesão representa o quanto o Exército em questão está íntegro. Em alguns casos pode até mesmo representar o quanto 
ainda existe do Exército. Podemos considerar que a Coesão representa o quanto foi perdido pelo exército entre mortos e 
feridos.

Como no caso dos níveis de Dano de um personagem, a Coesão é dividida em níveis, a saber:
➢ Íntegro: Sem nenhum dano. O Exército ainda não entrou em batalha, ou conseguiu passar fácil por ela;
➢ Coeso: Equivale aos  Arranhões de um personagem. Alguns combatentes estão feridos, talvez alguns até com 

gravidade, mas o exército não sofreu baixas;
➢ Enfraquecido  (-1): Equivale  aos  Ferimentos de  um  personagem.  Alguns  combatentes  já  morreram  ou 

debandaram, mas a maior parte do mesmo ainda está em batalha, embora a grande maioria ferida;
➢ Arrasado (-2): Equivale aos  Ferimentos Graves. Muitos combatentes já foram mortos e feridos gravemente, 

sendo que até mesmo algumas personalidades podem estar entre eles. O número de desertores aumenta;
➢ Dispersado: Equivale à  Inconsciência.  A maior parte do exército está morto ou ferido gravemente.  Muitas 

personalidades estão mortas ou feridas. Os poucos sobreviventes que conseguem caminhar Debandam;
➢ Derrotado:  Equivalente a  Morto. O Comandante pode estar morto ou capturado pelos inimigos.  O Exército 

debandou ou foi morto ou capturado;
Quanto mais alto os danos causados à Coesão de um Exército por outro, maior a chance do Exército em questão 

Debandar. A Debandada é uma situação que pode ocorrer a qualquer momento, independente do fato. Sempre que puder 
ocorrer uma Debandada, o Comandante faz um teste de Treinamento, dificuldade Mediano (+0), podendo acrescentar 
bônus específicos por Boa Fama ou Status, conforme o caso (sob autorização do Mestre). Se for bem sucedido, o Exército 
continua  a  lutar  normalmente.  Caso  contrário,  o  Exército  Debanda e  é  considerado  Dispersado.  Um Exército  em 
Debandada  pode ser perseguido e até  mesmo Derrotado,  mas tentativas de contra-ataque são vãs,  exceto em casos 
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especiais.

Seção 4.7 – Carga

Cargas são situações onde o Comandante pode decidir fazer com que o exército “vá além”. Como dito, as Cargas 
são similares aos Pontos de Embuste e aumentando ou diminuindo da mesma forma. Além dos usos normais (aumentar o 
Grau  Rolado  de  testes,  diminuir  dano,  causar  situações  favoráveis),  a  Carga  pode  ser  usada  para  (1)  evitar  uma 
Debandada,  e  (2)  provocar  um Ataque  Impressionante  (não  aumenta  o  Dano,  mas  pode  facilitar  contra  Exércitos 
Perturbáveis – -1 contra Debandadas). O uso de três Cargas também pode permitir que um Exército use uma Manobra 
que normalmente não possui, à exceção de Cavalaria.

Seção 4.8 – Debandadas

Uma coisa que pode acontecer com freqüência em um Exército é que parte deles fujam ou desertem quando 
percebem que as coisas estão ficando feias. Nesse caso, é atribuição do Comandante manter a moral do Exército e impedir 
a Debandada. Para isso, o Mestre faz um Teste Situacional contra a Moral do Exército. No caso de Falha, o Mestre deve 
pegar a  Tática do Comandante e reduzir o Dano por Coesão, e rolar um Teste Situacional contra o nível obtido. Uma 
Falha significa que o Exército em questão Debandou, sendo derrotado. A resolução do que acontece após a Debandada 
deve ser decidida pelo Mestre, que deve determinar as conseqüências da fuga de cada um.

Exemplo: Vartan (Tática  Mediana) está com seu Exército (Moral  Boa), enfrentando uma dura batalha 
contra alguns Escravistas Calormanos. Durante essa Batalha, eles já ficaram Enfraquecidos após um ataque mais  
poderoso, e o Mestre decide que é hora de um Teste para ver se o Exército de Vartan Debanda. O Situacional  
conta a Moral resulta em Ótimo, indicando que o Exército de Vartan não está se sentindo bem na Batalha. Vartan  
então faz o Situacional contra sua Tática (reduzida para Medíocre (-1) por causa do Dano de Coesão). Vartan 
consegue um -2, indicando que Vartan consegue mantar o Exército Coeso.

Seção 4.9 – Movimentação, Aproximação e Unidades de Deslocamento 

Muitas vezes, as batalhas envolvem o deslocamento de tropas. Em um ritmo de marcha normal, um Exército pode 
se deslocar 4+(3-Tamanho) Unidades de Deslocamento (mínimo 1). A Unidade de Deslocamento não é uma medida 
realista, representando apenas uma “posição” de batalha em termos de Regras.

Um Exército só pode combater o outro (em geral), quando estão com 0 Unidades de Deslocamento um do outro. 
Um Exército que tente fugir do outro (ou que tenha Debandado) soma Unidades de Deslocamento do outro.

Quando o Exército está se aproximando (Unidades de Deslocamento igual a 4+Tamanho ou Menos) ele pode fazer 
uso de certas Manobras, como Arqueiros, Batedores Avançados e afins para se preparar para a Batalha. Além disso, nessa 
região as hostilidades ainda não são amplas.

SEÇÃO 4.10 – POSIÇÕES Difíceis e DESLOCAMENTO

Algumas posições, como posições montanhosas, são consideradas mais difíceis para deslocar-se nas mesmas. Em 
uma posição como essa,  o Exército em questão tem seu Deslocamento dividido pela metade (exceto se ele  possuir 
Treinamento Privilegiado para o terreno em questão). Porém, para efeito de regras, a Distância efetiva continua sendo a 
mesma, uma vez que a maior parte das batalhas narnianas são entre tropas de infantaria (a pé) ou cavalaria.

Opcional: O Mestre pode dar um bônus de +1 nos Potenciais Ofensivos e Defensivos quando um Exército estiver 
acima de um inimigo ou em outras posições especiais.

SEÇÃO 4.11 – EMBOSCADAS e Ataques de Surpresa

Exércitos podem realizar emboscadas de modo a fazer com que inimigos sejam atacados de surpresa. O mesmo 
pode acontecer em casos de investida e outros tipos de ataques de surpresa. Nesses casos a regra é simples: uma vez que o 
“alvo” esteja próximo do Exército esperando, ele pode optar por um ataque rápido com -1 no Potencial Ofensivo (ter 
Investida ou usar 1 Carga anula esse redutor). O inimigo não pode responder a esse ataque, mas pode usar seu Potencial 
Defensivo total.

Um ataque por Emboscada pode ser bem útil, uma vez que Exércitos muito grandes podem ser difíceis de atacar.

Seção 4.12 – Ataques vindos de todos os lados

Algumas vezes, um Exército pode ser atacado por vários Exércitos em uma batalha encarniçada pela vitória. Isso 
pode acontecer também quando o Exército em questão for Flanqueado por outro com a Manobra Flanqueamento. Nesses 
casos, ele tem que decidir se vai atacar dos dois lados, mesmo sofrendo, ou se irá apenas atacar umas das tropas inimigas, 
usando sua retaguarda apenas para defesa.

Nesse caso, um Exército nessa situação pode atacar todos os Exércitos inimigos (sofrendo um redutor de -1 por 
Exército adicional a atacar), ou concentrar seu ataque em apenas um e defender-se dos demais (como no caso normal).

Seção 4.13 – Um Exemplo de combate
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Vartan sabe que os Calormanos, através de Avadarsh Tarcãa. estão atacando Anvar e portanto decide impedir esse 

ataque. Para isso, envia mensageiros a Cair Paravel para pedir socorro de seu amigo, o Lorde Matain, e vai ao ataque com 
seu Exército, os Ursos Vorazes, um Exército com as seguintes Estatísticas:  Tamanho Ruim (-2), Treinamento Bom 
(+1),  Equipamento  Bom  (+1),  Moral  Bom  (+1),  Personalidades  Bom  (+1),  Precisão,  Terreno  Privilegiado 
(Arquelândia, +1, 2 níveis) Ações Evasivas, Terreno Deficiente (Deserto da Calormânia, 2 níveis). 

O Exército de Avadarsh Tarcãa é muito mais forte e Vartan sabe disso. Não à toa mandou mensageiros para 
procurar  Lorde Matain,  pois  o Exército  de Avadarsh Tarcãa tem as seguintes Características:  Tamanho Bom (+1), 
Treinamento  Bom  (+1),  Equipamento  Ótimo  (+2),  Moral  Bom  (+1),  Personalidades  Bom  (+1),  Arqueiros, 
Cavalaria, Treinamento Rígido, Terreno Deficiente (Arquelândia, 2 níveis), Personalidade Forte. Fazendo as contas, 
percebemos que o Exército de Avadarsh possui 6 Capacidades, enquanto o de Vartan possui 4 Capacidades.

A Iniciativa de ambos é decidida pelo Mestre, mas antes, Vartan é vítima de um ataque dos Arqueiros de Avadarsh. 
O ataque é resolvido normalmente, sendo que o Potencial Ofensivo das tropas de Avadarsh é de 3+4dF (já considerando 
Terreno Deficiente), enquanto o Potencial Defensivo de Vartan é de 1+4dF (considerando que Vartan possui  Terreno 
Privilegiado). Vartan rola um +1, dando um Potencial Defensivo para esse ataque de 3 e as Avadarsh rola -1, dando 
também 3. O empate indica que Vartan não sofre danos.

O Mestre pede Iniciativa, rolando contra Treinamento. Vartan obtêm um Medíocre(-1), e Avadarsh obtêm um 
Mediano  (+0),  indicando  que  Avadarsh  ataca  primeiro.  É  importante  lembrar  que  esse  Exército  possui  Terreno 
Deficiente, estando a -1 em Treinamento nos ataques.

Avadarsh usa seu ataque de Cavalaria, somando +2 ao Potencial Ofensivo, totalizando 5+4dF. Ao rolar, consegue 
um +1 (Tash foi generoso com Avadarsh), totalizando Potencial Ofensivo de 6. Vartan decide então que é uma ótima hora 
para usar Ações Evasivas. Ele rola contra Treinamento e consegue um ótimo +3, conseguindo somar 3 ao seu Potencial 
Defensivo. Nesse momento ele soma ao seu Potencial Defensivo 5, mas ainda assim precisa conseguir causar mais dano. 
Nesse caso, ele rola apenas um +1, conseguindo 4 e reduzindo o Dano de Coesão para 0 (ainda Coeso). Como ele não 
possui  nenhum tipo de  coisa  que  prejudique  o combate  (como  Pertubável ou  Turba)  ele  não precisa  rolar  contra 
Debandada.

Agora é a vez de Vartan atacar. Seu Potencial Ofensivo é 1+4dF, enquanto o Potencial Defensivo de Avadarsh é de 
4+4dF. Vartan rola os dados para o ataque e consegue um ótimo +4, aumentando seu Potencial  Ofensivo para 5 e 
Avadarsh tem um certo azar, rolando -2. Vartan consegue um dano de 3, indicando que ele conseguiu  Enfraquecer o 
exército de Avadarsh.

O Mestre considera que o +4 de Vartan foi impressionante segundo os padrões dos calormanos, a ponto de os 
assustar, e rola contra Debandada. O Situacional contra Moral de Avadarsh é de Mediano (+0), indicando que eles não se 
impressionaram tanto.

Esse primeiro embate leva bastante tempo, o suficiente, segundo o Mestre, para que Lorde Matain traga a 4ª Tropa 
da Mui Nobre Casa do Leão em socorro aos Ursos Vorazes. Esse Exército é MUITO poderoso e conhecido, mesmo pelos 
inimigos:  Tamanho  Ótimo  (+2),  Treinamento  Ótimo  (+2),  Equipamento  Ótimo  (+2),  Moral  Soberbo  (+3), 
Personalidades Bom (+1),  Arqueiros (+3),  Arqueiros de Elite,  Exército de Elite,  Táticas de Guerrilha, Táticas 
Diversivas, Lealdade, Convicção, Batedores Táticos, Flanqueamento, Personalidade Forte, Ponto Fraco (honrado: 
pode não usar alguns dos seus ataques, principalmente Arqueiros). Esse Exército é mais forte que os dois exércitos 
juntos.

Lorde Matain poderia atacar com seus Arqueiros de Elite, mas decide que seria desonrado, portanto usa seus 
Batedores Táticos e consegue um Grau Rolado de 5, ganhando 6 Cargas. Matain, percebendo a situação, decide por um 
plano rápido e certeiro: utiliza as 6 Cargas obtidas pelos  Batedores Avançados para usar nesse turno de batalha as 
Manobras de Investida e Flanqueamento. Matain rola Treinamento (para Flanqueamento) e consegue ser bem sucedido 
com Mediano (+0), e realiza seu ataque. Primeiro, temos que ver o fato que  Flanqueamento elimina o  Tamanho do 
Exército de Avadarsh no Potencial Defensivo daquele turno, abaixando o mesmo para 3+4dF, caindo ainda mais para 
2+4dF por causa do dano de Coesão Enfraquecido que possui. 

Em seguida, Matain rola Treinamento para calcular o bônus no Fator Ofensivo por Investida. Como seu Potencial 
Defensivo é 7+4dF, ele decide abaixar 2 níveis, para 5+4dF naquele turno. Rolando, ele consegue um resultado +3, 
totalizando +6 no Potencial Ofensivo. Somado ao já grande 6+4dF, resulta em 12+4dF (!!!!). O rolamento de ataque e dá 
-2, baixando o Potencial Ofensivo para 10. Avadarsh consegue um bom +3 no rolamento defensivo, abaixando o dano da 
Coesão para 5 (Arrasado).

Esse ataque, provocado por um poderoso Exército de Elite, é o suficiente para provocar nos inimigos comoção. O 
rolamento situacional de Avadarsh para impedir Debandada resulta em Bom(+1) contra a Moral. Como Avadarsh possui 
Tática Soberba(+3), ele ainda pode se safar se conseguir Bom ou menos no Situacional. Mas com um Soberbo, o Exército 
sente o terrível golpe de Matain e Debanda. Matain e Vartan poderiam perseguir o  Exército de Avadarsh (que conseguiu 
voltar  para a Calormânia destroçado),  mas decidem que não tem porque enfrentar  um tolo como Avadarsh naquele 
momento, decidindo por comemorar a vitória até o nascer do sol.
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Capítulo 5 – Magia e Artefatos Mágicos

A batalha foi terrível. Os calormanos eram guerreiros duros e com lâminas sedentas de sangue, como 
Richard sentiu ao ser ferido pela lâmina de um calormano. Mary, vendo seu irmão em perigo, disparou 
uma flecha que trespassou a cota de malha e o coração do guerreiro calormano. Donovan recolheu seu irmão 
e correu para onde os feridos eram levados:

–  Agüenta  firme,  Richard!  –  disse  Donovan,  desesperado,  passando  uma força  que  ele  próprio 
desejava ter. – Você vai se safar dessa.

– Não se preocupe... – disse Richard, com um olhar diferente, não mais duro e “malvado” como fora 
antes, mas sim honrado e vigoroso, apesar do ferimento na perna jorrando sangue com violência.

– Rick... – disse Mary, chorosa – Sinto muito, eu tentei defender você...
– Não chore, pequenina. – disse a Rainha Lúcia, sacando de uma pequena bolsa a tiracolo um 

vidrinho de cristal com um belo licor vermelho. – Deixe eu usar meu Presente em seu irmão.
Mary, ainda sentido a dor de ver tanta gente morrer, mas acreditando nas fábulas, decidiu:
– Sim, nobre Rainha. Socorra meu irmão.
Lúcia abriu o vidrinho e pingou uma gota no ferimento terrível, que permitia ver o osso por baixo da 

carne e do sangue. E – maravilha das maravilhas – antes que pudessem dizer faca, Donovan, Esther e Mary 
viram a ferida de Richard se fechar.

– Obrigada, Vossa Majestade. – disse Mary, os olhos brilhantes de felicidade.
– Caro Richard, deves ficar aqui e cuidar-se. Donovan, fique no flanco, junto com o gigante Mão-de-

carvalho e com os leopardos. – disse Lúcia – Eles irão os ajudar a se defender a nós e a vosso irmão.
– Sim, majestade. – disse Richard, sentindo ainda mais a magia narniana o tornando forte.
Aquela batalha viria a ser vencida pelos Narnianos, fazendo os Calormanos fugirem em vergonha de 

volta à sua terra. Pela bravura em batalha, Richard e Donovan seriam aceitos e treinados como Cavaleiros 
da Grande Ordem da Mesa, a mesma do Rei Edmundo, enquanto Mary e Esther se tornaram aias das 
Rainhas, esta de Susana e aquela de Lúcia.

E tiveram a oportunidade de ver o poderoso arco de Susana em ação em competições, assim como a 
Espada Rindon, a poderosa lâmina dada a muito tempo atrás pelo Papai Noel, no final do período terrível 
do Grande Inverno em Nárnia. Também tiveram a chance de ver magias malignas, como quando Mary foi 
seqüestrada por megeras malignas e também puderam ver os lobisomens, seres meio humanos, meio lobos, 
mas com sede de sangue terrível...

E, isso quando os Lavender estavam a vários meses em Nárnia, ainda curtindo suas aventuras, certa 
vez Mary perguntou a Pés-de-Água, o Coelho Falante que os recebera:

– Pés-de-Água... Me perdoe a intromissão, mas como você aprendeu a falar? E como você consegue 
andar em duas patas? De onde viemos, os coelhos são mudos e andam em quatro patas.

– Ah, Lady Mary. – disse Pés-de-Água, respeitando Mary como Aia da Rainha Lúcia – Isso é uma 
lenda muito, muito antiga, de antes mesmo do surgimento dos Quatro Reis, do Longo Inverno, e até mesmo 
de antes da construção dos Quatro Tronos. Na realidade, foi Aslan, o Filho do Imperador de Além-Mar que 
nos criou e nos deu a capacidade de falar. Segundo a lenda, ele escolheu dois a dois entre os animais: um 
coelho e uma coelha, um tigre e uma tigresa, um cavalo e uma égua, um jumento e uma jumenta, uma 
coruja macho e uma fêmea.... Enfim, um macho e uma fêmea de cada criatura. Ao tocar neles, eles deram a 
capacidade de falar aos mesmos, e desses, todos nós Animais Falantes descendemos.

– Então foi por mágica?
– Não creio... Não é tão simples fazer mágica. Conheço algumas ninfas e dríades da floresta que são 

capazes de desvendar certos sortilégios e vaticínios, além dos centauros, e alguns faunos conhecem os segredos 
de ervas para a cura, mas duvido que seja magia, ao menos não como você parece a colocar. A Feiticeira 
Branca tinha poderes mágicos incríveis, mais era terrível e corrompida até os ossos!

– Desculpe. – disse Mary, envergonhada – Fui tola...
– Não... Você não foi tola. – disse Pés-de-Água – Eu me esqueci que você é uma Filha de Eva e que os 

Filhos de Adão e as Filhas de Eva vêm de outro mundo e muito têm o que aprender. Vou lhe contar as 
lendas sobre os vários sortilégios e vaticínios e augúrios que já se revelaram sobre Nárnia.

Seção 5.1 – A magia em Nárnia

Nárnia é um mundo obviamente mágico. Não precisa ver feiticeiros e mágicos usarem magias para ter-se tal 
certeza: basta ver os Animais Falantes e Anões e Centauros para perceber que Nárnia não existiria se não fosse sua magia. 
Além disso, tem os efeitos que recaem nos Filhos de Adão e nas Filhas de Eva quando eles chegam em Nárnia.

Porém, existem os usuários de magia. A Magia narniana não é fácil de ser aprendida: em geral, apenas alguns 
poucos sábios  incluem às suas  habilidades  uma ou outra arte  de  magia,  como o fez o renomado Doutor  Cornelius 
(Príncipe Caspian). Magos poderosos, como Coriakin (A Viagem do Peregrino da Alvorada), a Feiticeira Branca (O 
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Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa) e a Dama Verde (A Cadeira de Prata), são muito, muito raros, e em geral não são 
personagens disponíveis a jogadores.

Em termos de Fudge, é extremamente difícil aprender magia. O Mestre não deve oferecer nenhum nível em magia 
para nenhum personagem, que deverá a adquirir às suas próprias custas, reduzindo habilidades, Bençãos e adquirindo 
Falhas. Isso para ressalvar o fato de que em Nárnia é difícil existir magos como em outros RPGs. Além disso, as mágicas 
são mais discretas, e em alguns casos a magia muito poderosa e maligna pode ser conseguida apenas por aqueles que se 
dediquem ao mal (ou seja, estará fora de alcance aos personagens jogadores).

Seção 5.2 – Aprendendo a magia

É importante ressaltar que é muito difícil desenvolver poderes mágicos em Nárnia. Leva-se muito tempo e precisa-
se pesquisar  muito,  pois o conhecimento da magia encontra-se espalhado por livros,  pergaminhos e meios diversos. 
Muitas  vezes,  o  aspirante  a  mago  deverá  treinar  arduamente  sua  magia,  e  procurar  mestres  em  locais  obscuros. 
Dependendo da magia que desejar aprender, esse caminho será ainda pior, pois deverá trilhar as trevas de seu próprio 
coração.

Em termos de regras de Fudge, nenhum personagem possui qualquer magia, ou seja, magias são consideradas 
“perícias” de nível padrão Não-Existente. Ao mesmo tempo, é muito difícil aprender a realizar magias, por mais simples 
que sejam: o mundo de Nárnia, embora obviamente mágico, é de certa forma  estável (ou seja, não é fácil alterar-se o 
mesmo por magia). Desse modo, para aumentar-se um nível em uma magia, é necessário que o personagem pague um 
número de Bençãos equivalentes ao número de níveis de perícia necessários para obter-se uma perícia do mesmo nível.

Exemplo: Iventuns,  o  Fauno,  deseja  aprender  como  descobrir  magicamente  quando  os  outros  estão 
mentindo para ele. Para isso, ele deseja comprar a magia Faro da Verdade em nível  Mediano. Para elevar-se 
uma perícia de  Não-Existente para  Mediano (ou seja, uma magia Muito Difícil) é necessário pagar-se quatro 
níveis de Perícia (Não-Existe para Péssimo, Péssimo para Ruim, Ruim para Medíocre e Medíocre para Mediano).  
Portanto, Iventuns terá que pagar 4 Bençãos para chegar-se a tal nível nessa magia.

Exemplo 2: o preceptor de Iventuns, Alienduns, conhece alguns truques de magia, entre eles a capacidade 
de distorcer as percepções dos seus inimigos (Confundir Sentidos) em nível  Mediano.  Caso o mesmo deseje 
evoluir essa magia para Bom, deverá pagar 2 Bençãos. Se em seguida desejar elevar essa magia para Ótimo,  
deverá pagar mais 4 Bençãos e assim por diante.

Desse modo, percebe-se que é muito difícil evoluir-se magicamente: é necessário um grande desprendimento para 
fazer-se mágicas em níveis muito altos, e uma ambição muito grande para, sacrificando-se tudo o mais, desenvolver-se 
tamanho poder místico.

Seção 5.3 – O teste da Magia

De modo geral, para verificar-se se uma magia é bem sucedida, basta rolar o nível da magia contra uma dificuldade 
pré-estipulada. Magias podem ser resistidas normalmente em Nárnia, sendo que personagens com Imunidade a Magia 
tem  sua  resistência  aumentada  conforme  descrito  na  Benção  em questão.  Se  o  Mestre  achar  adequado,  pode  ser 
interessante que se defina um Grau Rolado mínimo para que a magia funcione. Bônus e redutores segundo a situação 
podem ser atribuídos normalmente.

É importante notar que o Mestre pode ou não estipular bônus ou redutores conforme a descrição da mágica, ou 
seja, se ele adotou ritos mágicos adequados ou não. Por exemplo, pode ser interessante que um personagem que descreva 
que use areia em uma magia de sono receba bônus no teste de magia e assim por diante. Tudo isso, porém, fica a cargo do 
Mestre.

Exemplo: Iventuns, o Fauno, deseja adormecer o guarda calormano que capturou-o e a seus amigos nas  
proximidades do Monte Piro. Para isso, ele pega um pouco de areia do chão e sopra-a na direção do guarda,  
enquanto diz as palavras para criar o sono encantado. A perícia da magia Sono de Iventuns é de Péssimo (-3). O 
calormano possui  Espírito  Mediano (+0),  reduzido em -1 para  Medíocre (-1) pelo fato do calormano estar 
cansado.  Como Iventuns  usou  um rito  de  magia  adequado  na  concepção  do  Mestre,  o  mesmo  lhe  dá  um 
modificador de +1 na perícia, elevando-a para Ruim (-2). Os dois rolam 4dF, sendo que Iventuns consegue um 
+2 e o calormano um -1, dando para Iventuns um sucesso. O calormano começa a fechar os olhos enquanto se  
apóia em uma árvore próxima e adormece, dando tempo para Iventuns e os demais fugirem de volta para a  
Arquelândia.

Seção 5.4 – Não-magos e a magia

Mesmo aqueles que não conhecem magias sabem que certas coisas podem ajudar para fazer pequenos truques de 
magia. Em geral, ervas e outros elementos adquiridos de magos ou então conhecidos pelas tradições de um povo.

Em termos de regras de Fudge, algumas mágicas podem ser marcados como Não-Magos. Isso quer dizer que não-
magos podem tentar realizar tais magias por meio do uso de ervas, cânticos ou outros elementos para executar essa magia. 
O Mestre pode determinar qual perícia permite realizar tal tarefa e se o personagem tem tais condições.

Uma dica para o Mestre é obrigar o personagem a usar um Ponto de Embuste para utilizar essa habilidade, de 
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modo que isso não torne a magia excessivamente acessível. Esse Ponto de Embuste não garantiria o sucesso, o que seria 
feito pelo consumo de mais Pontos de Embuste.

Exemplo: Aravis Tarcaína não é uma maga, mas conhece sobre certas ervas e preparados que deitados no  
vinho de uma pessoa produzem um sono encantado na mesma (efeito similar à magia Sono). Ela tem Herbalismo 
Medíocre (-1), o que o Mestre decide ser o suficiente para que ela possa tentar produzir o efeito mágico que  
deseja na escrava que a acompanhou até os bosques secretos, onde ela fingiu realizar secretos ritos a Zardena, 
deusa da Noite e das Donzelas, a quem deveria fazer esses ritos ao casar-se. Aravis deita os preparados e as ervas  
no vinho da escrava e o oferece à mesma. Aravis então paga um Ponto de Embuste para usar esse recurso. O 
Mestre então rola o Herbalismo de Aravis contra o Vigor Mediano(+0) da escrava para verificar se a magia foi  
bem-sucedida. Aravis consegue um +3, passando para Ótimo e a escrava um -1, caindo para Medíocre. Com o 
Grau Rolado 4, Aravis é muito bem sucedida em criar o sono encantado e adormecer a escrava, de modo que ela  
possa fugir para não ter que encarar o terrível destino que a aguardava, de se casar com um homem vil e 
maquiavélico, e acima de tudo plebeu.

Seção 5.5 – Duração e Danos por Magia 

Em Nárnia é difícil a magia durar muito tempo: o mundo Narniano é estável e mágicas com grande duração, como 
o Longo Inverno e mesmo que a possibilidade de se plantarem Árvores de Puxa-Puxa são de curta duração e dependente 
de situações especiais.  Por  isso,  o Mestre  pode considerar  que a  maioria  das magias são instantâneas.  Aquelas que 
dependem de duração podem ser definidas como (4+modificador) turnos, minutos ou horas, dependendo da situação. 
Nesse módulo, nas magias do Grimório de Nárnia, a duração será indicada nesses termos.

Danos por Magia dependem muito da Força da magia. Para efeito de regras, o Mestre pode considerar que uma 
mágica é um ataque como qualquer outro para efeito de danos, com a única diferença sendo a possibilidade de a defesa ser 
via Espírito ou Porte, e não Vigor.

Seção 5.6 – Magia e Pré-Requisitos

Algumas Mágicas possuem pré-requisitos (normalmente outras mágicas). Quando isso acontece, o mago tem que 
ter todas as outras mágicas em nível igual ou maior ao nível no qual possui a mágica em questão.

Seção 5.7 – Magia e Número de Alvos

O número de alvos de uma Magia é importante, pois a magia em questão pode afetar ou não esse grupo. O Mestre 
pode adotar duas regras diferentes, embora similares.

5.7.1 – RESISTÊNCIA ATIVA

Um mago pode enfrentar uma resistência ativa do grupo em questão. Nesse caso, ele rola e obtêm um nível que é a 
dificuldade da resistência para evitar-se ficar sob efeito da mágica em questão. A resistência é natural, com todos os 
modificadores normais.

5.7.2 – MODIFICADOR POR TAMANHO DE GRUPO

Como alternativa, o Mestre pode definir que a resistência será determinada pelo tamanho do grupo em número de 
alvos. Isso é interessante em mágicas que não envolva resistência ativa (por exemplo, usada contra animais não falantes ou 
contra objetos). Essa resistência é efetivada por um redutor no rolamento, baseado no tamanho do grupo em questão, 
segundo a tabela abaixo:

Tamanho Número de Alvos Mod.

Médio 0-3 0

Grande 3-10 -1

Enorme 11-100 -2

Imenso 101-1000 -3

Gigante 1001-10000 -4

Colossal 10001+ -5* 

* – E apenas sob autorização do Mestre

Seção 5.8 – Exaustão por Magia (Regra Opcional)

É arriscado utilizar magia dependendo do caso. Em muitos casos, um mago pode sofrer muito com o cansaço e os 
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problemas que a magia provoca.

Em termos de regras, o Mestre pode determinar um Grau Rolado mínimo para que o uso de uma magia não cause 
maiores conseqüências ao mago. Em geral, algumas vezes a magia “cobra um preço”, causando exaustão no mago. O 
Mestre pode expandir essa regra para o caso de falhas.

Como uma regra simples, considere que um Grau Rolado 1 ou melhor para que a mágica seja bem-sucedida sem 
maiores problemas. Com o Grau Rolado 0, o personagem tem a possibilidade de permitir que a mágica atue, sofrendo um 
Choque de Magia ou abortar a magia e não sofrer danos. No caso de uma Falha, se o Mestre desejar, ele poderá fazer a 
resolução de um Choque de Magia.

5.8.1 – CHOQUE DE MAGIA

O Choque de Magia é o resultado de uma situação na qual o corpo, ao “conduzir” a magia, não suporta seus 
efeitos. Para efeito de resolução, considere que o dano é dado como um ataque, sendo a magia a “arma” em questão. O 
personagem resiste naturalmente ao Choque de Magia usando Espírito ao invés de Vigor. Esse Dano deve ser marcado de 
maneira especial e não acumula com outros danos, mas pode afetar o personagem se ele não tiver danos piores. Para a 
recuperação, a cada 2 horas o personagem faz um teste de Cura normal, mas usando Espírito ou Porte (ao critério do 
Mestre) ao invés de Cura ou Vigor. Para todos os outros efeitos, o Choque de Magia é tratado como um ataque comum. 
Imunidade a Choque de Magia pode ajudar, mas isso não é comum, exceto nas (rara) raças realmente mágicas (como 
Filhos das Estrelas e Descendentes de Charn)

Exemplo: Iventuns continua fugindo dos seus captores calormanos junto com seus amigos. Ele se vê então 
na  necessidade  de  usar  sua  magia  para  Confundir  Sentidos e  assim  alterar  a  percepção do  caminho  dos 
calormanos (fazendo-os ir para o Sul imaginando que vão para o Norte, por exemplo). Seu nível em Confundir 
Sentidos é Péssimo (-3). Ele rola contra o maior Espírito dos calormanos, do Tarcãa Agravesh, que é Bom(+1).  
Ele consegue um +2 (Medíocre) e Agravesh rola um -2 (Medíocre). O resultado é um Grau Rolado 0. O Mestre  
decide que pode ocorrer um Choque de Magia e pergunta ao jogador se Iventuns deseja continuar a magia. O  
jogador decide correr o risco e aceita o Choque de Magia.

Rolando novamente 4dF, o Mestre consegue +3, conseguindo um Potencial Ofensivo 0. O  Espírito de 
Iventuns é Ótimo (+2) e o Mestre decide que Iventuns deverá ir por ele. Porém, Iventuns tem um grande azar e  
rola -4. O Mestre decide dobrar o rolamento para -8 (efeito de Falha Crítica decidido pelo Mestre) e o resultado é  
um Dano de 6 (equivalente a Ferido Gravemente). Iventuns tomba de lado, com dores fortes, mas sem gritar.  
Nesse meio tempo, os Calormanos, com seus sentidos Confundidos, correm na direção do Deserto da Calormânia,  
e não na direção de Iventuns e seu grupo. Com um pouco de sorte, eles poderão descansar um pouco da fuga e 
esperar Iventuns recuperar-se.

Seção 5.9 – Pontos de Embuste e Potencia da Magia (Regra Opcional)

Algumas vezes, o personagem precisa amplificar a magia, causando maior dano, mais tempo de duração ou efeito 
maior. Nesses casos, sob autorização do Mestre, o personagem pode recorrer aos Pontos de Embuste, usando-os para 
amplificar a duração da Magia. Em geral, um Ponto de Embuste permite, por exemplo, aumentar 1 nível de grandeza a 
duração (por exemplo, de horas para dias) o efeito da magia, ou aumentar efeitos em +8, conforme a necessidade.

Seção 5.10 – Corrupção por Magia (Regra Opcional)

Nem sempre a magia é amigável. Muitos seres malignos são extremamente proficiente em magias, principalmente 
para o uso maligno. Algumas dessas magias, inclusive, podem corromper seu usuário.

Uma magia que seja marcada com  Corrupção demanda um teste similar ao do  Choque de Magia quando o 
personagem a usar. A cada Falha, ele marca um dano especial, por Corrupção, que afeta seus testes sociais (e apenas eles). 
Se o personagem chegar a Inconsciente, ele está no limiar da corrupção: ainda pode ser usado como personagem jogador, 
mas recebe a Falha Alma Negra e perde Alma Pura (se a tiver). Caso ele passe por Inconsciente (sofrendo novos danos), 
ele se torna Corrupto e torna-se um personagem do Mestre. Esses danos só podem ser recuperados sob autorização do 
Mestre.

Alguns  raros  personagens  possuem  Imunidade  à  Corrupção,  podendo usar  Magias  que  poderiam provocar 
Corrupção ignorando os testes e as perdas.

Alguns personagens são Corruptos, como a Feiticeira Branca. Além disso, personagens realmente malignos, como 
Rishda Tarcãa, são malignos mesmo e acabam sofrendo esse Dano por Corrupção (o Mestre decide o nível do Dano e o 
resolve normalmente). 

Personagens corruptos,  ao demostrar-se  normalmente,  falham criticamente em todos os testes sociais,  exceto 
Intimidação,  Tortura e  similares,  nos  quais  rolam  normalmente,  sem  modificadores.  Eles  podem  utilizar-se  de 
subterfúgios  para  conseguirem  dissimular  suas  verdadeiras  intenções  e  assim  testar  normalmente  seus  feitiços. 
Personagens corruptos em geral são NPCs e não podem ser usados por jogadores.

Seção 5.11 – Alquimia e Poções
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Em Nárnia a prática da Alquimia é rara, mas não inexistente, uma vez que alguns elixires e beberragens mágicas 

são descritas (mais exatamente a bebida que a Feiticeira Branca oferece a Edmundo e o Frasco com o Licor da Fruta de 
Fogo que Papai Noel dá a Lúcia, ambos em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa). Nesse caso, trate como se fosse um 
uso por Não-Magos usando a Perícia Alquimia, ou então, se o personagem possuir a magia, apenas um teste simples de 
Alquimia e  da  Magia  em questão  bastam.  Duração,  dano  e  outras  características  são  contadas  a  partir  do  uso,  e 
normalmente cada tentativa produz ((4+Modificador)xGrau Rolado) (mínimo 1) dose da beberragem mágica.

Seção 5.12 – Pequeno Grimório de Nárnia

Esse Pequeno Grimório tem como objetivo apenas oferecer algumas magias simples que um Mago possa desejar 
procurar, além de algumas magias que Não-Magos podem realizar por meio de Alquimia, Herbalismo, Venefício e afins. 
Algumas magias poderão ter o mesmo nome de Perícias, nesse caso é importante que a ficha determine que é Magia, de 
modo a distinguir os efeitos.

Algumas magias possuem outras como pré-requisito. Em geral, mágicas mais complexas que demandam maior 
tempo de estudo. Nesses casos,  a magia não pode ter um nível maior que o de  nenhum de seus pré-requisitos.  Por 
exemplo: se Jadis possui o feitiço Coma, ela não pode ter esse feitiço em nível superior ao do feitiço Sono.

SONO

(NÃO-MAGOS)
O Mago em questão pode produzir, por meio de diversos elementos e que podem incluir poções e beberragens 

tratadas com ervas especiais ou outros meios quaisquer, um sono encantado em uma ou mais pessoas ou alvos. A duração 
é de (4-Nível) Horas. Após o sono encantado, a pessoa desperta como se tivesse tido uma noite de sono comum.

Aparição em Nárnia: Doutor Cornelius utiliza essa Magia em Príncipe Caspian
Uso Não-Mágico: Aravis utiliza um preparado em uma bebida para fazer a escrava que a acompanhava adormecer 

em O Cavalo e Seu Menino

COMA

(CORRUPÇÃO, PRÉ-REQUISITO: SONO)
Essa magia é muito mais poderosa que Sono, e raramente é ensinada, por seu efeito poderoso. O Mago usa essa 

magia contra o alvo e ele cai em um sono similar à morte, mas que pode ser quebrado segundo uma condição pré-
estipulada pelo mago (como  “Ir ao fim do mundo e voltar,  deixando ao menos um dos companheiros  para trás”). 
Nenhuma forma de despertar funciona contra alguém nesse estado, que pode, de tempos em tempos, repetir alguma frase 
ininteligível ou sem nenhum contexto.

Aparição em Nárnia: Os últimos três Lordes Telmarinos de A Viagem do Peregrino da Alvorada estavam sob 
efeito dessa magia quando Caspian alcançou-os na Ilha da Estrela. Ramandu e a Filha da Estrela colocaram Lorde Rupe 
sob esse efeito (ambos possuem Imunidade à Corrupção, limitada a essa única mágica)

CONFUNDIR SENTIDOS

(NÃO-MAGOS)
O mago pode alterar as percepções do alvo, modificando a forma como ele interpreta o que vê (mas ele não pode 

fazer ver coisas invisíveis, “deixar de ver” coisas visíveis ou ver coisas de uma maneira diferente a como elas são) de 
modo a impedir-lhe de agir de maneira concisa no mundo. De modo geral, ela serve para coisas como confundir de 
direção, mudar rotas, fazer ele “ver coisas”. A duração normal é de (4-Nível) minutos.

GERAR CONFIANÇA

Essa magia permite que pessoas que normalmente não sentissem confiança no mago passem a sentir. Esse feitiço 
não pode ser usado para obrigar o personagem a tomar atitudes não condizentes com sua personalidade ou suicidas. Na 
realidade, essa mágica apenas torna o alvo propenso a tomar uma ação positiva em relação ao mago. Sua duração é de (4-
Nível) rodadas e oferece um bônus em testes sociais equivalente ao Grau Rolado no teste do Feitiço.

PERSUADIR

(PRÉ-REQUISITO: GERAR CONFIANÇA)
Esse feitiço vai  um pouco mais longe do que Gerar  Confiança: com o uso desse feitiço,  o alvo irá  executar 

qualquer ação que seja condizente com sua personalidade e que não seja suicida. A duração do feitiço é a mesma de 
Gerar Confiança.

ILUSÃO
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(PRÉ-REQUISITO: CONFUNDIR SENTIDOS)

Com esse feitiço, o personagem é capaz de criar uma Ilusão mágica, capaz de fazer o personagem ver o que não 
deveria (seja ver objetos que existem de outra forma ou ver objetos invisíveis). A duração é a mesma de  Confundir 
Sentidos.

OCULTAÇÃO

(NÃO-MAGOS, PRÉ-REQUISITO: CONFUNDIR SENTIDOS)
Usando esse feitiço, o personagem pode provocar uma alteração nas percepções do alvo, fazendo com que imagens 

e/ou sons vindos de um ou maios alvos a serem ocultados não sejam percebidos pelo mesmo. Perceba que o fato de um 
objeto tornar-se invisível ou inaudível não o torna menos sólido, portanto os alvos devem tomar cuidado para não serem 
“tocados”. A duração é a mesma de Confundir Sentidos.

DOMINAÇÃO

(CORRUPÇÃO, PRÉ-REQUISITOS: PERSUADIR, ILUSÃO)
Esse feitiço poderoso permite dominar um alvo de maneira tão excepcional que ele faz qualquer coisa que o mago 

desejar. Sua duração é de (4-Nível) horas.

ESQUECIMENTO

(CORRUPÇÃO CONTRA OUTROS, PRÉ-REQUISITO: MAJESTADE, CONFUNDIR SENTIDOS, DOMINAÇÃO)
Esse feitiço terrível faz com que o alvo em questão esqueça parte ou toda a sua memória. Usando Dominação, 

Persuasão ou Majestade junto com esse feitiço, é possível alterar-se a memória de uma pessoa. Porém, está sujeito aos 
mesmos problemas de Majestade (a pessoa pode se recordar do que deveria esquecer).

Aparição em Nárnia: A Dama Verde usa esse feitiço para encantar Rilian e fazê-lo se esquecer de Nárnia. (A 
Cadeira de Prata)

LEMBRANÇAS

(PRÉ-REQUISITOS: FARO DA VERDADE, ESQUECIMENTO)
Esse feitiço serve para recuperar lembranças perdidas com o efeito de Esquecimento, ou então para que a pessoa 

lembre de coisas que esqueceu por outros métodos.
Aparição em Nárnia: Coriakin possui esse feitiço listado no livro mágico que Lúcia lê (A Viagem do Peregrino 

da Alvorada)

MAJESTADE

(CORRUPÇÃO, PRÉ-REQUISITO: PERSUADIR)
Esse feitiço incrivelmente poderoso lembra Persuadir, mas torna a pessoa sujeita ao mago de maneira permanente 

até que alguma ação seja feita para romper seu poder. Basicamente, esse feitiço convence ao seu alvo que aquele que o usa 
está  sempre  certo  em suas  decisões,  não  importa  o  quão  ridículas,  malévolas  ou  perigosas  elas  sejam.  O efeito  é 
permanente, até que algo faça com que o personagem “caia na real” (como, por exemplo, o personagem ser ofendido 
gravemente ou maltratado de alguma forma pelo mago).

O personagem pode ter “momentos de lucidez”, nos quais o mago deve fazer algo para manter o feitiço. Isso deve 
ser definido pelo Mestre, e as condições para manter o pobre infeliz Dominado também.

Aparição em Nárnia: Jadis mantêm Edmundo sob efeito dessa magia em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa; 
A Dama Verde mantêm Rilian sob efeito dessa mágica em  A Cadeira de Prata;  Jadis utiliza esse feitiço de maneira 
indireta tanto no Tio André quanto em Digory Kirke em O Sobrinho do Mago

IMOBILIZAR

Esse raro feitiço permite que o mago restrinja o movimento do alvo, de modo que ele não possa se locomover com 
os pés. Ele pode continuar lutando com as mãos e pode se comunicar livremente. A duração é de (4-Nível) rodadas.

IMOBILIZAÇÃO COMPLETA

(PRÉ-REQUISITO: IMOBILIZAR)
Com esse raro feitiço, o alvo em questão pode ser imobilizado completamente. Apesar de não poder atacar ou se 

defender, ele pode ainda se comunicar naturalmente. A duração do feitiço é a mesmo de Imobilizar.

PETRIFICAÇÃO
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(CORRUPÇÃO, PRÉ-REQUISITO: IMOBILIZAÇÃO COMPLETA)

Esse feitiço maligno permite que o mago literalmente transforme o corpo do alvo em pedra, fixando-o na posição 
do seu último movimento. A duração é permanente até que se reverta o feitiço, o que só pode ser feito com o Feitiço 
Grande Benção ou um efeito similar.

BENÇÃO/MALDIÇÃO

(CORRUPÇÃO, APENAS PARA MALDIÇÃO)
Esse feitiço permite que um alvo seja  abençoado/amaldiçoado,  de modo que,  ao menos por um tempo,  uma 

habilidade  sua  seja  amplificada/reduzida.  A  duração  do  feitiço  é  de  (4-Nível)  rodadas  e  ele  oferece  +/-1  a  uma 
determinada perícia. No caso de objetos, essa duração conta apenas a partir do primeiro uso do mesmo.

BENÇÃO/MALDIÇÃO MAIOR

(CORRUPÇÃO, APENAS PARA MALDIÇÃO MAIOR, PRÉ-REQUISITOS: BENÇÃO/MALDIÇÃO)
Esse  raro  feitiço  amplifica  os  poderes  de  Benção/Maldição,  tornando-o  ainda  mais  poderoso.  A  duração  e 

condições são as mesmas de Benção/Maldição, mas o bônus é de +/-2.

GRANDE BENÇÃO

(PRÉ-REQUISITO: BENÇÃO MAIOR)
Esse  raríssimo feitiço permite  que o mago utilize  uma forma de encantamento permanente,  anulando efeitos 

mágicos permanentes (como de  Majestade ou  Petrificação) ou criando objetos mágicos permanentes.  A duração do 
efeito da mágica é permanente, e o bônus é de +3 em uma determinada perícia ou em +1 em várias perícias. Como opção, 
o mago pode criar um efeito importante (como um mapa que mostra regiões por onde a pessoa esteve até o momento em 
que o mesmo foi confeccionado) de maneira permanente com essa magia.

Aparição em Nárnia: Aslan utiliza essa mágica para despetrificar os seres petrificados por Jadis (O Leão, a 
Feiticeira e o Guarda-Roupa); Aslan utiliza essa mágica para dar voz e pensamento aos Animais Falantes (O Sobrinho do 
Mago);  Coriakin utiliza essa mágica para criar um mapa especial para Caspian (A Viagem do Peregrino da Alvorada)

MANJAR ENCANTADO

(CORRUPÇÃO, PRÉ-REQUISITO: ILUSÃO, MAJESTADE, FARO DA VERDADE)
Esse feitiço permite que o mago em questão crie um manjar encantado que é justamente o que a pessoa mais gosta 

de comer no mundo. Porém, esse feitiço não gera comida capaz de realmente matar a fome (isso é feito com Banquete 
dos Heróis). Uma vez que a pessoa coma esse manjar, ela se torna mais suscetível aos efeitos de qualquer magia que o 
mago em questão faça ou a responder quaisquer perguntas que o mago o faça. A duração desse feitiço é de (4-Nível) 
horas, mas pode ser tornada permanente com o uso de Majestade.

PERCEBER INTENÇÃO

(NÃO-MAGOS)
O uso de Perceber Intenção permite detectar se uma pessoa tem boas ou más intenções, ainda que por baixo delas 

oculte mentiras para passar incólume. Para resumir, ele permite entender se o alvo possui intenções malévolas contra o 
mago em questão.

Uso não-mágico: pela intuição desenvolvida durante o Longo Inverno, o Sr. Castor consegue usar o efeito desse 
Feitiço para perceber que Edmundo não tinha boas intenções (O Leão, a Feiticeira e o Guarda Roupa)

FARO DA VERDADE

Com o uso dessa mágica, o mago pode perceber se há verdade nas palavras da pessoa. É importante não confundir 
isso com Perceber Intenção: algumas vezes a pessoa possui boas intenções mas por baixo esconde mentiras para causar-
lhe o mau. Ao mesmo tempo, uma pessoa pode ser completamente sincera e ainda assim querer o nosso mal.

CURA

(NÃO-MAGOS)
Esse feitiço permite uma espécie de Cura Automática de Arranhões. Ferimentos mais graves caem em proporção 

similar. É importante salientar que esse feitiço não regenera ossos quebrados, membros amputados ou similares. Também 
não reduz ferimentos que causaram Inconsciência e não revive os mortos. Esse feitiço também pode curar doenças, mas 
não pode o fazer ao mesmo tempo em que reduz dano. É importante notar também que um alvo que receba esse feitiço 
não pode ser alvo de outros feitiços similares, à exceção de Cura Completa)
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CURA MAIOR

(PRÉ-REQUISITO: CURA)
Equivalente a Cura, mas para Ferimentos. 

GRANDE CURA

(PRÉ-REQUISITO: CURA MAIOR)
Equivalente a Cura, mas para Ferimentos Graves. 

CURA COMPLETA

(PRÉ-REQUISITO: GRANDE CURA)
Equivalente a Cura,  mas curando todos os ferimentos do alvo, e realizando também tudo o que Cura (e seus 

“sucessores”) é incapaz de fazer, à exceção de reviver os mortos.
Aparição em Nárnia: Lúcia possui um Licor capaz de realizar o efeito dessa mágica.

LER PENSAMENTOS

(PRÉ-REQUISITO: PERCEBER INTENÇÃO)
Com esse feitiço, o personagem ouve e vê todos os pensamentos de um ou mais alvos, não importa onde eles 

estejam. Normalmente isso é feito por meio de um livro ou objeto similar. Importante notar que, apesar de tudo, esse 
feitiço não permite saber quais são os verdadeiros objetivos dos pensamentos em questão.

Aparição em Nárnia: Lúcia lê os pensamentos de duas amigas suas com esse feitiço no livro de Coriakin (A 
Viagem do Peregrino da Alvorada); Jadis alega ter esses poderes ao dirigir-se a André Kettleman  (O Sobrinho do Mago)

VISÃO ALÉM DO ALCANCE

(PRÉ-REQUISITO: PERCEBER INTENÇÃO)
Esse feitiço permite que o mago crie uma forma de ver o que está acontecendo a uma longa distância. Perceba que 

isso não é o mesmo que  Ler Pensamentos, uma vez que o que o personagem vê é o que está acontecendo, e não as 
opiniões dos envolvidos. A dificuldade é baseada no tamanho do local a ser visto. A duração é permanente, enquanto o 
mago se concentrar nesse objetivo. Efeitos de zoom em um determinado local ou batalha pode ser controlado pelo mago.

Aparição em Nárnia: O Eremita utiliza esse feitiço para ver os acontecimentos no Castelo de Anvar, durante a 
batalha entre Radabash e os Grandes Reis de Cair Paravel  (O Cavalo e Seu Menino).  Doutor Cornelius é capaz de 
localizar Caspian por meio desse feitiço (Príncipe Caspian)

PALAVRAS DE CORAGEM

O uso desse feitiço permite que o mago, por arte de bons conselhos e boa sabedoria crie nos alvos uma coragem 
muito grande. É importante notar que (a) ele não pode produzir destemor e (b) esse feitiço não irá provocar o alvo a tomar 
atitudes temerárias ou suicidas. A duração é (4-Nível) turnos.

Aparição em Nárnia: Sempre que precisa alimentar as esperanças do povo de Nárnia,  Aslan recorre às suas 
palavras e rugido (O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa).

TRANSFIGURAÇÃO

(CORRUPÇÃO, QUANDO USADO CONTRA OUTROS)
Esse poderoso feitiço permite que um alvo qualquer (incluindo o próprio mago) possa alterar sua forma física, de 

modo a assumir uma forma alternativa. Essa forma pode ser tão diferente quanto desejado, e suas características poderão 
ser alteradas para a nova forma. A dificuldade do teste é determinada pela singularidade da forma à qual o mago deseja 
assumir, e a duração é aquela que o mago desejar.

Aparição em Nárnia: Coriakin transforma os Tontos em Monópodes, mudando a forma deles de forma que eles 
ficam apenas com um pé similar a canoas (A Viagem do Peregrino da Alvorada). A Dama Verde se transforma em uma 
grande serpente para matar a Filha da Estrela e sequestrar Rilian (A Cadeira de Prata).

Uso não-mágico: Por meio de um bracelete mágico, Eustáquio Mísero é transformado em um dragão na Ilha do 
Dragão. O feitiço se desfaz graças à ação de Aslan (A Viagem do Peregrino da Alvorada).

CHAMADO DE SOCORRO

Esse feitiço permite que o mago peça um “socorro” mágico, pedindo por ajuda. O tipo de ajuda a ser recebida e o 
quão rápido ela chegará irá depender do Mestre e do Grau Rolado no Teste de Magia.
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Uso não-mágico: Por meio da Trompa da Rainha Suzana, Caspian invoca a ajuda para si. A ajuda obtida é a volta 

dos Quatro Grandes Reis de Nárnia (Príncipe Caspian)

SORTILÉGIOS

(PRÉ-REQUISITO: VISÃO ALÉM DO ALCANCE, FARO DA VERDADE, LER PENSAMENTOS)
Algumas pessoas são capazes de “ver o futuro” de uma outra pessoa, que indica se aquela criatura possui algum 

tipo de destino glorioso. O mago sempre irá passar o sortilégio na forma de uma frase ou rima misteriosa. O sucesso 
indica o quão preciso ou vago o sortilégio será.

Aparição em Nárnia: Um centauro fala que Cor (Shasta) iria livrar Arquelândia do pior perigo de sua história (O 
Cavalo e seu Menino); Uma ninfa vê que Ripchip iria alcançar o País de Aslan (A Viagem do Peregrino da Alvorada).

BANQUETE DOS HERÓIS

(PRÉ-REQUISITO: VISÃO ALÉM DO ALCANCE, FARO DA VERDADE, CURA)
Esse poderoso e raro feitiço permite criar uma mesa completa, com os alimentos que a pessoa mais gosta de comer, 

da mesma forma que Manjar Encantado. A diferença entre ambos é que a comida gerada com Banquetes dos Heróis é 
nutritiva e capaz de dar ânimo e cura como qualquer outro alimento.

Aparição em Nárnia: A Mesa de Aslan; Coriakin utiliza esse feitiço para o almoço com Lúcia e o jantar com os 
demais integrantes do Peregrino da Alvorada (A Viagem do Peregrino da Alvorada).

Seção 5.13 – Artefatos Mágicos de Nárnia

Nárnia, da mesma forma que muitos mundos mágicos, possui seu próprio conjunto de artefatos de Magia. Esses 
artefatos  são  itens  guardados  com  muito  zelo  por  aqueles  que  conhecem  seu  verdadeiro  poder,  cuidadosamente 
preservados e usados apenas quando a situação decorre para que o mesmo seja usado. São itens raros, cheios de sabedoria 
e força, cuidados ou rechaçados pelos conhecedores das Tradições.

Em termos de regras, existem dois tipos de Artefatos: aqueles que emulam os efeitos de um feitiço qualquer e 
aqueles que oferecem bônus mágicos. Perceba que, independente do tipo, é  muito difícil produzir itens de magia. Itens 
mágicos são extremamente raros em Nárnia, e guardados com muito zelo.

Vejamos alguns itens mágicos que são encontrados na série das Crônicas de Nárnia.  Itens novos são criados 
conforme o caso pelo Mestre, que pode decidir por regras para criação (ou não) de Artefatos de magia.

OS ANÉIS DE PODER DO TIO ANDRÉ

Sete pares de anéis que André Kettleman fez com a areia do Bosque entre os Mundos (que chegou até ele por meio 
de sua tia), cada par composto por um anel verde e um amarelo. Devem ser usados aos pares e funcionam apenas quando 
entram em contato direto com a pele. Os anéis verdes são usados para enviar uma pessoa e todas que entrarem em contato 
direto com ela para o Bosque. No Bosque, em um dos diversos lagos (sendo que cada lago leva a um mundo) o usuário 
deve entrar usando um anel amarelo, que irá o levar (e todos os que estiverem em contato consigo) a outro mundo.  A cada 
uso, o Mestre deve rolar um dado um Situacional: em caso de resultado Ótimo ou melhor, o Anel, inadvertidamente irá 
levar o usuário e os demais a um mundo onde ainda não haja Nada (como aconteceu com Digory em O Sobrinho do 
Mago). Nesse caso, a pessoa deverá esperar nesse mundo até que exista algo nele para poder dexá-lo (imaginando que 
nesse mundo os Anéis continuem funcionando).

A ÁRVORE DA PROTEÇÃO

Essa poderosa árvore mágica, obtida a partir do fruto da Macieira que Aslan mandou buscar nos Ermos, foi a 
principal forma de proteção mágica contra Jadis que Nárnia gozou por muito tempo. Essa árvora atua como uma proteção 
contra  Jadis  (e  outras  pessoas  que  tenham  furtado  e  comido  maçãs  da  mesma  Macieira),  além  de  gerar  frutos 
extremamente poderosos magicamente para a cura de outros (como na Magia  Cura Completa), mas esse apenas se a 
pessoa tiver recebido a maçã do dono da Macieira. Os seus frutos podem ser plantados e, embora percam as propriedades 
da árvore mãe, geram frutas extremamente salutares (como na Magia  Benção:  apenas uma dessas frutas é capaz de 
alimentar um homem por um dia inteiro).

A FACA DE PEDRA

Um poderoso e maligno item de magia criado em Charn e trazido para Nárnia por Jadis, essa faca permite uma 
melhor invocação de magias com fins malignos (evita Choque de Magia, mas apenas por personagens Corruptos). Ela 
também pode produzir um poderoso sono sem sonhos a todo aquele que o usar e não tiver sangue dos Descendentes de 
Charn (como no feitiço  Coma).  Ela também é considerada uma Arma  +1 (+1 por Mágica,  +1 por Lâmina,  -1 por 
Tamanho).
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A VARA MÁGICA DE JADIS

Essa poderosa varinha mágica perrnite a Jadis petrificar as pessoas com grande facilidade (+6 em todos os Testes 
de Magia de  Petrificação). Desse modo, ela pode petrificar qualquer um usando tal varinha. Até onde se sabe, essa 
habilidade poderosa só funciona se for Jadis a usá-la.

RINDON,  A ESPADA DO GRANDE REI PEDRO

Essa poderosa arma encantada foi dada pelo Papai Noel, após seu retorno a Nárnia no final do Longo Inverno. Esse 
poderoso item mágico é uma Espada +4 (+1 por Lâmina, +1 por Obra-Prima, +1 por Tamanho, +1 por Magia), que além 
disso possui como efeito de uma  Grande Benção a capacidade de gerar coragem nas pessoas, independente do quão 
desesperada seja uma batalha (como no feitiço Palavras de Coragem).

O ARCO DA RAINHA SUZANA

Esse poderoso arco foi dado à Rainha Suzana pelo Papai Noel,  da mesma forma como o Rei Pedro recebera 
Rindon. Esse arco é um Arco com +4 em Poder Ofensivo (+1 por Tamanho, +1 por Obra Prima, +2 por Magia) graças à 
Grande Benção que o mesmo possui. Esse arco acompanha flechas que são usadas na mesma.

A TROMPA DA RAINHA SUZANA

Essa trompa mágica, recebida pela Rainha Suzana junto com seu Arco no final do Longo Inverno, é capaz de 
invocar ajuda não importa de onde. Esse socorro virá das mais diversas formas, dependendo da pessoa que o toque, de que 
tipo de ajuda é necessária e do quão desesperada essa ajuda seja necessária (como na magia Chamado de Socorro)

O LICOR DA FRUTA DE FOGO

Esse item mágico poderoso foi dado pelo Papai Noel à Rainha Lúcia, no final do Longo Inverno. Um poderoso 
cordial mágico, feito da poderosa Fruta de Fogo de além do Fim do Mundo, ela cura ferimentos de maneira mágica, não 
importa o quão terrível ele seja, bastando apenas uma gota por ferimento para que tal cura se realize (como na magia Cura 
Completa).

A MESA DE PEDRA

Essa mesa antiga possui gravada nela “com letras do tamanho de espadas” uma série de regras antigas sobre 
Nárnia. Na realidade, essa mesa atua como os feitiços Benção/Maldição,  Benção/Maldição Maior e Grande Benção, 
voltada a qualquer número de alvos, baseadas nas regras antigas que estão escritas na Mesa de Pedra (conhecida como 
Magia Antiga do Início do Mundo). Segundo tais feitiços, por exemplo, um traidor pertence a Jadis (ou a outros seres 
malévolos) e que qualquer violação à Magia Antiga pode colocar Nárnia em decadência e destruição.

O MAPA DE CORIAKIN

Coriakin, da Ilha das Vozes, criou esse poderoso item mágico como efeito de uma Grande Benção para Caspian e 
seus amigos. Esse poderoso mapa mágico apresenta a rota tomada pelo Peregrino da Alvorada desde sua partida de Cair 
Paravel até sua chegada na Ilha das Vozes, com extrema precisão. O Mestre pode colocar outros poderes nesse Mapa 
mágico poderoso que desejar e que sejam condizentes com o poder do Mapa.

AS FRUTAS DE FOGO

Essa poderosa fruta mágica é trazida todos os dias para Ramandu na Ilha da Estrela, próxima ao Fim do Mundo, 
por aves que vão e voltam do mesmo. Essas frutas, comidas frescas, tiram um pouco da velhice da pessoa que as come. 
Não se sabe seus efeitos em um ser humano, mas pelo efeito poderoso produzido pelo Licor da Rainha Lúcia, feito do 
mesmo fruto, o efeito seria muito poderoso.

A MESA DE ASLAN

Essa mesa mística poderosa, deixada na Ilha da Estrela, cria toda uma série de manjares e alimentos extremamente 
poderosos  e  salutares,  um  Banquete  dos  Heróis,  sem os  efeitos  malévolos  dos  Manjares  Encantados e  com um 
poderoso efeito curativo (como se fossem uma Cura Maior), se reabastecendo ao final do dia de maneira mágica.

O BRACELETE DO DRAGÃO

Esse bracelete mágico foi encontrado pelo Lorde Octasiano e em seguida por Eustáquio Mísero na Ilha do Dragão. 
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Em ambos os casos, os dois se transformaram em dragão permanentemente (Eustáquio foi libertado por Aslan de sua 
forma de dragão), como no feitiço Transfiguração (a anulação que Aslan oferece conta como uma Grande Benção). A 
pessoa mantêm o intelecto, mas a comunicação torna-se muito difícil, além de adquirir todas as característica, assim como 
hábitos alimentares, de um Dragão.

A CADEIRA DE PRATA

Construída pela Dama Verde para aprisionar Rilian em seus “delírios”, essa cadeira mágica mantêm o efeito de 
Dominação, Majestade e Esquecimento. Ela foi usada para que Rilian continuasse prisioneiro da Dama Verde, quando 
os efeitos desses feitiços estivessem desaparecendo.
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Apêndice 1 – Tabelas diversas

Assim passou-se os dias e as semanas, até que:
– Aslan está em Nárnia! Aslan está em Nárnia!
Era o grito que ouvia-se ecoar por toda a Nárnia e por toda a Arquelândia, ecoado pela voz dos 

arautos e dos pajens e mensageiros do Grande Rei, que ficaram sabendo sobre a vinda do Leão para Nárnia.
E aconteceu que um dia, estavam todos em Cair Paravel. Os Lavender nunca tinham visto isso, 

mesmo durante as belas festas e jogos que honravam a vinda de diplomatas, dignatários e personalidades dos 
reinos vinhos a Cair Paravel. Mesmo eles tendo se acostumado à beleza de Nárnia, era possível ver que havia 
ainda mais beleza naquele momento, eles próprios se vendo com as belas vestes do povo de Nárnia. E o nome 
de Aslan era entoado com um poder e majestade que eles nunca tinham visto antes, embora soubessem do 
poder do Filho do Imperador de Além-Mar.

– Aslan está aqui! – ecoou a voz do pajem, um jovem fauno, por toda a Cair Paravel. Os Quatro Reis 
dos Quatro Tronos de Cair Paravel se levantaram, assim como todos os cavaleiros, damas, aias, pajens e 
homens livres que vieram ver. Então uma patada ecoou pelo castelo, mas sem tremer o chão.

Aslan, o Leão, se aproximava.
– Salve, Aslan, mais querido dos amigos e mais poderoso que todos. – disse o Grande Rei Pedro, 

ajoelhando-se diante do mesmo.
– Salve, Grande Rei. – disse Aslan – Levante-se, pois o que te dei, te dei de coração, e vejo que de 

coração vem cuidando do que te dei. Isso é o que mais me torna feliz.
Mary olhou Aslan e, embora temerosa, sentiu um profundo amor pelo Leão:
– Pedro, agradeço que tenha feito essa festa por mim e pelo povo, mas meus assuntos com você são 

poucos e podem ser tratados outra hora.
– Mas, Aslan...
– Não pense que estou lhe repreendendo, pois isso não seria a verdade. Mas preciso sim falar com 

outros que estão nesse salão.
– Quem seria eles? – disse Pedro – E o motivo?
Aslan riu uma risada gostosa de leão, do tipo que assusta de imediato mas depois acalenta:
– Não pense que desejo o mal a alguém nesses salões. Mas existem assuntos sobre os quais nem 

mesmo o Grande Rei deve saber. Eu conto apenas a parte da história que cabe a cada um. A história dos 
outros não deve ser contada.

– Compreendo, Aslan. – disse o Grande Rei – Como de costume, você me acalenta e me acalma 
quanto a possíveis culpas. Mas quem seriam essas pessoas?

– Preciso falar com as duas aias Mary e Esther, e com os Cavaleiros Richard e Donovan, da Nobre 
Ordem do Mesa.

O silêncio foi profundo. Os Lavender temiam que algo pudesse estar errado, até que Mary, ainda 
temendo o Leão se aproximou dele e ajoelhou-se:

– Senhor... – disse Mary.
– Levante-se, pequenina. – disse Aslan – Os Filhos de Adão devem ser o que são, e sinto que você não 

é temerosa como se aproxima diante de mim. E o mesmo vale aos demais dos Lavender.
Foi quando um burburinho acompanhou a aproximação dos demais Lavender para junto de Aslan.
– Não sabíamos que eram como nós. – disse Pedro para Donovan.
– Perdoe-me, Grande Rei. Não queríamos incomodar-lhes com o que aconteceu. Nem nós mesmos 

sabemos o que ouve...
– Silêncio. – disse Aslan, sem erguer a voz mas com uma firmeza na mesma que fez até os menores 

insetos  silenciarem-se – Não há culpa de ninguém, pois fui  eu quem trouxe-os para Nárnia e para a 
Arquelândia. De outro modo, não teriam sequer passado o Monte Piro, quanto mais chegado a conhecer as 
belas terras de Nárnia e os belos montes da Arquelândia.

Aslan voltou-se para Pedro e disse baixinho:
– Eles devem ir comigo. Ainda entenderá o que aconteceu aqui. De outra forma não poderá ser, mas 

ainda não posso contar-lhe tudo. Confia em minha palavra e um dia você entenderá. Pois você me conhece, 
e senta no Trono de Cair Paravel governando em meu nome.

– Ouço e obedeço, ó Aslan. – disse Pedro, baixinho. Depois ele anunciou em voz alta. – Que sejam 
preparadas comida, bebida e carruagem, pois Aslan deseja conversar com os quatro Lavender.

Os quatro observaram Aslan, e assim foi feito. E logo eles estavam atravessando os portões de Cair 
Paravel pela última vez, até que o mundo de Nárnia passasse seu tempo.

– O que fizemos de errado, Aslan? – disse Donovan.
–  Nada  fizeram de  errado,  Donovan.  –  disse  Aslan,  e  os  Lavender  se  surpreenderam  –  Não 

imaginava que sabia teu nome? Pois nenhum conhecimento me escapa. Mas a verdade é que devem voltar a 
seu mundo.
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– Mas...
– Os Filhos de Adão e as Filhas de Eva não foram feitos para reinar para sempre ou para acharem 

que Nárnia é sua. Nárnia é tão dos Filhos de Adão quanto para quaisquer outros, do maior dos gigantes aos 
menores  dos ratinhos.  –  disse Aslan,  e  viu a tristeza no rosto dos Lavender  – Não se entristeçam! O 
momento de dizer adeus a Nárnia chegou, mas vocês me encontrarão e aos outros em outros locais. Os 
Amigos de Nárnia, como vocês, sempre serão Amigos de Nárnia, enquanto lembrarem das lindas paisagens e 
dos povos gentis que aqui vivem. Lembrem-se sempre disso.

– E nós reencontraremos os Pevensie? – disse Donovan.
– Tu já o sabes.
Aslan os conduziu até o local por onde tinham chegado à Arquelândia. Lá colocaram as roupas que 

vestiam ao entrar em Nárnia:
– Lembrem-se sempre de Nárnia e Nárnia existirá para vocês, e vocês reencontrarão Nárnia um dia, 

quando os mundos não forem mais mundos e o tempo deixar de existir.
Os quatro atravessaram e voltaram à propriedade Digory, na mesma Sala do Guarda-Roupa onde 

tudo começara. Estranhamente não pareceu ter se passado nem um segundo desde que eles abandonaram o 
mundo:

– Foi um sonho? – disse Richard.
– Não. – disse Mary. – Não foi um sonho.
– Definitivamente, não foi um sonho. – disse Esther.
– E se foi um sonho, talvez fosse melhor permanecer sonhando.
E Donovan e Richard se encontraram com Pedro e Edmundo, e as meninas com Lúcia e Susana. E 

assim conheceram mais Digory Kirke e Polly, e Eustáquio e Jill e se tornaram parte dos Amigos de Nárnia, e 
acabaram encontrando-se com os demais na Verdadeira Nárnia, onde nada de belo é perdido.

Mas isso é uma história que apenas Aslan conhece. E que ele não contará a nenhuma pessoa.
Essa seção na verdade não é muito voltada para novas regras e sim para colocar tabelas que o Mestre possa usar 

como referência durante suas aventuras. Basta destacar as folhas seguintes do restante do módulo.
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PERÍCIA ATRIBUTO DIFICULDADE NÃO-EXISTENTE GRUPO

Alquimia Presteza Normal ○ ○
Animais Variado Variado ○ ○
Astrologia Intelecto Muito Difícil ○ ○
Armadilhas Presteza Normal ○ ○
Armas Brancas Presteza Variável ○ ●
Armas Naturais Presteza Normal ○ ●
Armeiro Intelecto Normal ○ ○
Arqueria Presteza Normal ○ ○
Arremesso Presteza Fácil ○ ○
Arte da Fuga Presteza Difícil ● ○
Artífice Intelecto Difícil ● ○
Artes Variável Difícil ○ ●
Artes Marciais Presteza Difícil ● ●
Artilharia Presteza Difícil ○ ○
Avaliação de Objetos Intelecto Difícil ○ ○
Briga Presteza Difícil ○ ○
Burocracia Intelecto Normal ○ ●
Ciências Intelecto Variado ○ ●
Cura Intelecto Difícil ○ ○
Diplomacia Espírito Difícil ○ ○
Disfarce Intelecto Difícil ○ ○
Empatia Espírito Normal ○ ○
Esportes Variado Variado ○ ●
Esquiva Presteza Normal ○ ○
Etiqueta Porte Difícil ○ ○
Furtividade Presteza Normal ○ ○
Herbalismo Intelecto Normal ○ ○
Heráldica Presteza Normal ○ ●
Intimidação Porte Fácil ○ ○
Investigação Presteza Difícil ○ ○
Jogos Presteza Difícil ○ ○
Lábia Porte Difícil ○ ○
Ladinagem Presteza Difícil ○ ○
Liderança Porte Difícil ○ ○
Línguas Intelecto Normal ● ●
Manha Espírito Normal ○ ○
Montaria Presteza Normal ○ ○
Negociação Porte Normal ○ ○
Cura Intelecto Difícil ○ ○
Pesquisa Intelecto Normal ○ ○
Primeiros Socorros Presteza Normal ○ ○
Procura Presteza Normal ○ ○
Rastreio Presteza Normal ○ ○
Reparos Intelecto Difícil ○ ○
Sedução Porte Normal ○ ○
Sobrevivência Intelecto Muito Difícil ○ ○
Tortura Presteza Muito Difícil ● ○
Tradições Intelecto Difícil ○ ○
Venefício Intelecto Difícil ○ ○

LEGENDA:
 1. ATRIBUTO: INDICA O ATRIBUTO ASSOCIADO À PERÍCIA;
 2. DIFICULDADE: DIFICULDADE BÁSICA DA PERÍCIA;
 3. NÃO-EXISTENTE: INDICA SE O PERSONAGEM PRECISA SER APRENDIDA PARA SER USADA;

○ – SIM;
● – NÃO;

 4. GRUPO: INDICA SE A PERÍCIA EM QUESTÃO É UM GRUPO, SENDO QUE CADA PERICIA INDIVIDUAL DEVE SER APRENDIDA SEPARADAMENTE:
○ – NÃO;
● – SIM;



Bençãos e Falhas para Fudge Nárnia 
BENÇÃO FALHA:

Alma Pura Alma Negra
Ambidestria Aprendiz Lento
Antecedentes Incomuns (Variável) Assombrado
Apoio (Vale Duas Bençãos) Aversão
Aprendiz Rápido Azarado
Arma ou Amuleto Mágico Cabeça-Quente
Autoridade (Variável) Cleptomaníaco
Biblioteca Código de Honra
Bom Senso Compulsão
Centrado Deficiente Físico
Contatos e Aliados Dependência (Vale Duas Falhas) 
Hipoalgia (Alto Limiar de Dor) (Variável) Desastrado
Imunidade Devoção (Vale duas Falhas) 
Inocência Distraído/Disperso
Memória Fotográfica (Vale Duas Bençãos) Dupla Personalidade
Recuperação Alígera (Vale Duas Bençãos) Esquecido
Recursos Estigma Social
Saque Rápido Fantasia
Senso de Direção Fleumático
Sentidos Aguçados Fobia
Sono Leve Furioso
Sortudo Hábito Detestável
Status Hiperalgia (Baixo Limiar de Dor) (Variável)
Talento Inaptidão (Vale Duas Falhas) 

Inimigos
Intolerância (Vale três Falhas) 
Má Fama
Maldição Grave (Vale Duas Falhas) 
Maldição Suave
Maníaco-Depressivo
Megalomaníaco (Vale duas Falhas) 
Paranóia
Protegido
Repulsa (Vale duas Falhas) 
Rival
Segredo (Variável) 
Situação Vexatória (Variável)
Status
Timidez Crônica
Trauma
Vício



Pequeno Grimório de NárniaPequeno Grimório de Nárnia
MAGIA NÃO MAGOS CORRUPÇÃO PRÉ-REQUISITOS

Banquete dos Heróis ○ ○ Visão Além do Alcance, Faro da Verdade, Cura
Benção/Maldição ○ ● (apenas Maldição)
Benção/Maldição Maior ○ ● (apenas Maldição) Benção/Maldição
Chamado de Socorro ○ ○
Coma ○ ● Sono
Confundir Sentidos ● ○
Cura ○ ○
Cura Completa ○ ○ Grande Cura
Cura Maior ○ ○ Cura
Dominação ○ ● Persuadir, Ilusão
Esquecimento ○ ● (contra outros) Majestade, Confundir Sentidos, Dominação
Faro da Verdade ○ ○
Gerar Confiança ○ ○
Grande Benção ○ ○
Grande Cura ○ ○ Cura Maior
Ilusão ○ ○ Confundir Sentidos
Imobilização Completa ○ ○ Imobilizar
Imobilizar ○ ○
Lembranças ○ ○ Faro da Verdade, Esquecimento
Ler Pensamentos ○ ○ Perceber Intenção
Majestade ○ ● Persuadir
Manjar Encantado ○ ● Ilusão, Faro da Verdade, Majestade
Ocultação ● ○ Confundir Sentidos
Palavras de Coragem ○ ○
Perceber Intenção ● ○
Persuadir ○ ○ Gerar Confiança
Petrificação ○ ● Imobilização Completa
Sono ● ○
Sortilégios ○ ○ Visão Além do Alcance, Faro da Verdade, Ler Pensamentos
Transfiguração ○ ● (contra outros)
Visão Além do Alcance ○ ○ Perceber Intenção

LEGENDA:
 1. MAGIA: NOME DA MAGIA

 2. NÃO-MAGOS: É POSSÍVEL O USO NÃO MÁGICO DA MESMA;
● – Sim;
○ – NÃO;

 3. CORRUPÇÃO: INDICA SE A MÁGICA PODE PROVOCAR CORRUPÇÃO DO PERSONAGEM

● – Sim;
○ – NÃO;

 4. PRÉ-REQUISITOS: INDICA SE A MÁGICA POSSUI PRÉ-REQUISITOS
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