


Os deuses escondem a beleza da morte
para aguentarmos a tristeza da vida.

Sejam bem-vindos à Oméria, onde espero que seja um mundo divertido e interessante,
assim como está sendo para mim criá-lo.

Em agradecimento à Barbara e outros amigos que sempre me apoiaram e opinaram para que
isso acontecesse.

Feito por um fã de D&D para uso pessoal. Não possuo direito sob as imagens, mesmo aquelas editadas. Proibido a

comercialização.



Uma breve história

H
á muitas eras em um mundo cujo nome foi

esquecido pelo tempo, o clima entre os heróis

e alguns deuses não estava bom. Esse clima

perdurou por um longo período, até que a

guerra eclodiu. Muitos deuses tomaram a sua

forma carnal e desceram, resultando na

queda de diversas divindades e ascenções de

outras tantas.

A batalha tomou proporções colossais, e a energia liberada

foi tamanha que atraiu seres de outras dimensões. Como

medida para proteger os deuses que permaneceram no plano

divino, a passagem fora bloqueada, assim os deuses que

desceram ficaram presos no mundo dos mortais. As

entidades dimensionais estavam devorando o mundo, até que

as súplicas dos deuses e de todos foram ouvidas. Um dragão
de tamanho formidável atendeu o chamado das almas, para

dizimar os invasores. Todavia, esta ação teria um preço
terrível para se pagar, o mundo deveria estar disposto a

deixar tudo para trás. Optando por se sacrificarem ao ver

tudo o que conheciam perecer para estes seres abomináveis,

todas as almas abraçaram o fim.

Assim o Rei Dragão Ouroboros, o Um, o Todo, devorou o

mundo.

Ainda que tenha sido por um pedido, Ouroboros sentindo-

se responsável pelo fim de um planeta inteiro, sacrificou

mordendo a própria cauda e tornando-se um novo mundo,

Oméria.

Os deuses que presenciaram este glorioso ato, disseram

que Ouroboros ainda chorou pelas almas que absorveram, e

suas lágrimas inundaram o novo mundo tornando-o fértil.

Com a força que restara em Ouroboros, fez surgir uma chuva

de meteoros. Onde mais tarde discerniram serem dragões,

filhos do Rei Dragão para proteger o seu mundo, este evento

ficou conhecido como a dança dos dragões.

O início da Aventura
Na capital de um dos maiores reinos de Oméria, é
comemorado a Dança dos Dragões com um festival, pessoas

de vários reinos vizinhos se reúnem para festejar.

Nossos heróis receberam de maneiras misteriosas uma

caixinha retangular, com pequenos ornamentos, uma peça de

xadrez e um convite para uma festa durante a Dança dos

Dragões assinado por um importante nobre do reino.

Como os protagonistas verão este convite? Como uma

armadilha ou um novo objetivo?

As fichas
A seguir, terá as fichas dos personagens, porém a pedido de

um dos jogadores, o nome de seu personagem foi sensurado.
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Lyra, a ladina com sague dracônico
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O ex-marinheiro bruxo
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O guerreiro urso herói do povo
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Presto, a druida da mão verdejante
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