
Desbravadores,

Agentes  da sociedade souberam recentemente de uma Cidadela  do céu perdida,  anteriormente não 
documentada no que foi outrora Sarkoris, a terra agora consumida pelo Ferimento do Mundo. Como 
não podemos forçar a nossa entrada dentro daquela terra devastada infestada de demônios nós mesmos, 
recrutamos a ajuda dos anões nessa perigosa expedição. Em troca de ajuda militar e conhecimento 
histórico,  os  anões  terão  a  oportunidade  de  recuperar  esse  baluarte  perdido.  Duas  semanas  atrás, 
Highhelm enviou uma comitiva de diplomatas e estrategistas norte em direção a Mendev para se reunir 
com Venture-Captain Jorsal de Lauterbury para discutir os termos e desenvolver um plano de ataque. 
Quando eles  não conseguiram chegar  em um tempo hábil,  Jorsal  encomendou envio  mágico  para 
contatar Rakuska Ingardam a líder de missão.
A mensagem de retorno de Rakuska, cortada devido ao limite da magia, foi da seguinte forma:

"Passamos  Xer,  pagamos  nosso  caminho,  mas  atacados  e  vencidos.  Sacerdotes  Razmirinos  nos  
aprisionaram por razão desconhecida. Estamos presos, algum lugar perto do Rio Vitréo em ... "

Um dos muitos lugares possíveis  que eles podem estar sendo mantidos é a Pousada da Revelação 
Cinzenta, a cerca de 30 milhas a leste de Xer, nós suspeitamos que o sacerdócio Razmirino usa o local 
para interrogar prisioneiros. Vocês devem investigar e libertar os três enviados anões, se realmente esse 
for  o  lugar  onde  eles  estão  presos  e,  em seguida,  escolta-los  para  Mendev.  Acompanhando vocês 
estarão outros dois anões que tomarão os lugares dos enviados capturados caso vocês não sejam bem-
sucedidos: a mercadora Metela Raugar e o respeitado místico Pahmet Amauhak. O Kalistocrata Temel 
Passad, um Drumanense com quem lidamos no passado, ofereceu um barco para transportá-los ao 
norte, e eu vejo pouca razão por que não devemos confiar nele sobre esta oferta. Construir uma boa 
relação de trabalho com um ou mais comerciantes influentes seria para o benefício de todos.

Boa sorte!




