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COMENTARIOS DO MESTRE: 
 

Esta é uma quest pertencentes as crônicas secretas, distribuída pelo Blog 
Aeternusrpq.wordpress.com 

Você pode fazer sozinho ou com ajuda de outros jogadores. 
Para fazer esta quest você tem que ter um personagem criado para o sistema 

Aeternus RPQ seguindo as instruções do manual básico versão 5.1 ou superior. 
Esta é uma aventura para personagens de qualquer nível. Esta quest não deve 
ser vendida, é uma publicação sem fins lucrativos. 

 
 

 
 



 
  
Chegando em uma ruina de alguma civilização esquecida pelo tempo, você 
procura um lugar seguro para passar a noite, ignorando o bom senso popular que 
sempre fala para se manter longe de ruinas, porem isso só é valido para locais 
demarcados pelas próprias criaturas que ali abitam. Porem esta região é bem 
isolada e não mostra ter sinais de qualquer ser vivo a anos. 
 Caminhando pelo local você percebe que este um dia deve ter sido um 
grande reino, no estado em que se encontra as poucas partes expostas, você 
deduz que este local quase que por inteiro foi engolido pela terra. Um terremoto, 
má formação do solo, castigo divino..... Inúmeras podem ter sido a razão para o 
desaparecimento deste reino. 
 Após alguns minutos caminhando você encontra os destroços de um 
acampamento, procurando se armar para não ser atacado desprevenido você 
avança com passos cautelosos. Chegando no acampamento você encontra um 
esqueleto velho, pelo estado do local este deve ter sido o primeiro e último 
acampamento aqui. 
O que você vai fazer? 

 Sair deste local. Vá para opção: 2 

 Investigar os destroços. Vá para opção: 1 
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Você acaba de encontrar as anotações do aventureiro, pelo visto ele estava 
procurando justamente este local. Num pergaminho de couro você encontra 
escrito “Saga dos Volsungos A morte de Sigurd e Brunhyld”. 

A história da elfa Valkiria Brunhyld é encontrada com variações nas diversas fontes. Na 

Saga dos Volsungos ela é filha de Budlly, e foi encarregada de decidir um combate entre os 

reis Ralgunnar e Hagnar. Decidido em prol deste, contra a vontade de Hodin, é 

condenada a viver a vida de uma mortal, sendo encarcerada em um castelo e posta a 

dormir dentro de um círculo de fogo chamado de círculo dos Nibelungos, até que fosse 

resgatada por algum herói. O Humano Sigurd, matador do dragão Fafnyr, atravessa as 

chamas e a desperta. Imediatamente apaixonado, pede-a como esposa, oferecendo-lhe o 

anel Andvarnaut recitando e escrevendo um poema para ela, e parte logo depois, 

prometendo retornar para desposá-la. 

Chegando à corte de Djuk, a rainha élfica Grimilld, através de encantamentos, faz Sigurd 

esquecer Brunhyld e casar com sua filha Gudrill. Desejando ainda casar Brunhyld com 

seu filho Guntáry, envia este para tirá-la do castelo, mas ele não o consegue, por causa da 

muralha de chamas em torno. Disfarçado de Guntáry, Sigurd penetra no castelo e casa 

com a valquíria, e lá permanece com ela por três noites, mantendo contudo uma espada 

entre eles no leito conjugal, significando que tencionava preservá-la virgem até entregá-la 

ao verdadeiro Guntáry. Então sem que ela perceba os homens reassumem suas 

identidades reais, com Brunhyld continuando a pensar que casara com Guntáry. Na noite 

de núpcias ela, com sua enorme força, o amarra e assim o deixa até o dia seguinte. 

Novamente Guntáry pede a ajuda de Sigurd e seu manto de invisibilidade e elmo de 

ilusões, mas diz para ele não dormir com ela. Brunhyld é outra vez vencida, embora 
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Sigurd tenha ficado com seus Braceletes Itens que lhe proporcionavam enorme força, um 

símbolo de seu defloramento. Já sem sua força descomunal ela aceita o legítimo esposo.  

Anos mais tarde ela convida Sigurd e sua mulher, Gudrill, para visitarem seu reino, mas 

questões de precedência à entrada do Templo de Diamantina causam uma disputa entre 

as rainhas, suas esposas disputam qual seria o marido mais valoroso, e Brunhyld diz que 

nem mesmo o herói Sigurd pôde penetrar no anel de fogo. Ao dizer isso Gudrill mostra os 

braceletes que Sigurd lhe dera e que eram antes de Brunhyld, e para seu vexame a acusa 

de ter sido amante de Sigurd, abalando a amizade entre os casais e seus reinos. Por fim o 

caso termina em tragédia, Guntáry acaba por revelar que de fato fora Sigurd o autor da 

façanha, Sigurd encontra o Poema que escreveu para Brunhyld e acaba por relembrar sua 

antiga paixão por Brunhyld, que se enfurece com a trapaça em que fora colhida. Sigurd 

tenta consolá-la, mas sem sucesso, e ela trama um plano para matá-lo. Gutthy, irmão mais 

novo de Guntáry foi, por fim, o assassino. Morto Sigurd, a rainha élfica Grimilld conta 

todos os planos que ela fez para forçar os casamentos com seus filhos. Brunhyld 

arrependida, lança-se à sua pira funerária, morrendo junto com seu amado herói. 

C. B: A morte de Sigurd e Brunhyld, 1213 AO da Era Arkana. 
 

 Você consegue “O pergaminho e Brunhyld” (item de quest). 
 

Role 1d6 uma única vez, Dif:5. Se tiver sucesso vá para opção: 3 
Caso não tenha sucesso você faz seu acampamento, Recuperando toda sua VIT 
dormindo no local e pronto para seguir sua viagem. Ganha 1 ponto de Experiência 
e fim de quest. 
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Você vai embora deste local o mais rápido possível. Ganha 1 ponto de 
Experiência e fim de quest. 
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Em meio aos destroços você encontrou outro esqueleto que estava vestindo uma 
armadura de batalha completa: 

 Armadura de batalha Reforçada completa: AT +3, DEF +15, MOV -5. Nível: 
11. A armadura permite ser forrada com pele de animais. Para isso faça 3 
teste de Oficio, todos Dif:4. Se tiver sucesso nos 3 testes você conseguiu 
forrar sua armadura com a pele de animal. Isso irá dar ao item um bônus 
contra ambiente hostil igual ao seu nível de Oficio. Porem a cada 5 pontos 
neste bônus o item ira ter um redutor de MOV -1. Mas você não precisa 
usar todo seu nível de Oficio. Após fazer isso o item irá subir 1 Nível para 
cada 5 pontos de Bônus adquirido. 

Você faz seu acampamento, Recuperando toda sua VIT dormindo no local e 
pronto para seguir sua viagem. Ganha 1 ponto de Experiência e fim de quest. 
 
 

 


