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pós a queda de Aramir, o grupo precisa se recompor e dar início às aventuras realmente 
importantes para o avançar da campanha... 
 

 
5) De volta a Nissa 

 De volta a Nissa, o grupo conhece Iverius, um mago elfo que aparenta se preocupar com Lucius, Milo, 
Aramir e Oliver; 

 O mago se junta ao grupo e, em sua primeira reunião, presenciam um humano entrar na Caldeira 
fugindo de guardas enquanto carrega livros e papéis; 

 Lucius e Oliver derrubam o humano que é levado preso; 

 De volta à Caldeira, a barda Alice traz suas canções aos clientes de Sônia, a dona do lugar; 

 O grupo perceber que um ancião da vila, o Sr. Farenbaun, passa as tardes e noites na caldeira 
levantando informações para os guardas da cidade; 

 Após saberem que o humano, preso com a ajuda de Oliver e Lucius, será enforcado por traição, o 
grupo resolve intervir e contratam os serviços de Mario, um ex-clérigo de jurista de Saint Cuthbert 
para que o mesmo tente impedir que Julian "dedos-leves" seja enforcado; 

 Dois dias após a prisão de Julian, Oliver e Lucius sofrem uma tentativa de assassinato, o que deixa 
Lucius quase morto por uma figura desconhecida que invade os aposentos do grupo na Caldeira; 

 A ação de Mario é bem-sucedida e Julian é salvo da forca; 

 O grupo começa a investigar quem poderia ter enviado um assassino para acabar com Lucius e Oliver 
e percebem que uma figura furtiva segue a equipe pelas ruas de Nissa; 

 O grupo descobre que a milícia cresceu nos últimos tempos. Agora eles seguem uma hierarquia e já 
possuem um nome: A Brigada do Amanhã e aguardam instruções de fora da cidade para agirem 
novamente; 

 

6) A Brigada do Amanhã 

 Milo resolve realizar um contato com Reyes e expõe novamente a vontade do grupo em se aliar à 
milícia separatista; 

 Oliver visita Julian na prisão e descobre que os documentos roubados são importantes e que Julian 
sabe alguma coisa que o mantém vivo; 

 Oliver e Milo descobrem com Elise que Juliet, a namorada de Julian, é uma assassina ex-membro do 
grupo de Elise e que provavelmente foi Juliet que atentou contra a vida de Oliver e Lucius; 

 Milo diz que Juliet é uma lenda entre os ladrões, e que se o assassinato não foi consumido, é porque 
ela não o queria ou então foi interrompida; 

 Milo faz contato com um ladrão da cidade, Thomas, e deixa claro que o grupo está disposto a ajudar 
Julian, a Brigada do Amanhã e Juliet; 

 Thomas procura Milo e Oliver e pede para que ambos ajudem Juliet; 

A 



 Milo e Oliver descobrem que Alice, a barda, é meia-irmã de Juliet, e que veio até Nissa para capturar 
a irmã e a levar para algum lugar; 

  Thomas diz que a Brigada do Amanhã precisa das habilidades de Juliet para invadir o castelo e roubar 
os documentos que anteriormente estavam em poder de Julian; 

 Oliver e Milo impedem Alice de levar Juliet e abrem caminho para a fuga da assassina; 

 Alice jura vingança e diz que o grupo irá pagar caro por essa ação; 

 Oliver escreve uma carta a Alice dizendo que a entrada na Brigada do Amanhã é de suma importância 
para o grupo e que, num futuro próximo, se propõe a ajudar Alice na captura de Juliet; 

 Thomas diz a Milo e Oliver que o grupo será levado até o líder da Brigada do Amanhã e, se assim 
desejarem, serão convidados a serem membros da milícia; 

 Oliver e Milo aceitam o convite; 

 Alice deixa a Caldeira e se vai de Nissa; 
 

7) A Primeira Missão 

 O grupo conhece Bill Goldenblade, líder da Brigada do Amanhã que tem um esconderijo aos 
arredores da capital e é ajudado por Kássia, uma ladra e Gustav, um jovem aprendiz de mago; 

 Goldenblade diz que fundos da Brigada do Amanhã foram confiscados por soldados do rei e o grupo é 
enviado para recuperá-lo; 

 Após cumprir a missão e trazer os fundos de volta, o grupo descobre que Juliet foi enviada por 
Goldenblade para roubar do castelo o livro que estava em poder de Julian quando ele foi preso; 

 

8) O Herdeiro 

 O livro, escrito em drow, é o diário de Frenna Hürz, amante do antigo mago do castelo, Begnion, que 
está sumido desde a sucessão de rei em Nitah; 

 Após Iverius traduzir o livro (que possuía travas mágicas), o grupo descobre que Frenna ficou 
encarregada de cuidar de um filho bastardo que Ulisses aparentemente teve com uma mulher que 
vivia em Porto Celeste: Edna; 

 O livro não conta detalhes sobre Edna, a mãe do garoto, mas aparentemente Frenna tomou o 
pequeno Edward em seus cuidados, como seu amante havia pedido; 

 O grupo, agora sabendo que existe um herdeiro legítimo que pode reclamar o trono de Nitah, resolve 
ir atrás do príncipe perdido para que, com ele, seja possível que a Brigada do Amanhã traga para suas 
fileiras pessoas o suficiente para finalmente entrar em confronto com Theobaldo II; 

 O grupo se encontra a 2 dias de distância de Porto Celeste com uma única missão: encontrar Edward; 


