
Herói da Sociedade,

Chegou ao meu conhecimento que você e seus companheiros foram 
escolhidos pelos nobres Desbravadores para entrar e descobrir o que 
aconteceu com o Pátio Tri-Torres. Como minha Junia perdeu-se 
lá durante o grande terremoto, parece apropriado que vocês participem do 
jantar que darei em sua memória amanhã. Você e seus amigos devem 
usar seus melhores trajes e chegar à Mansão Dacilane no Distrito 
Ivy ao entardecer. Como vocês provavelmente não estão acostumados 
às tradições dos nobres, saibam que deixar de comparecer a esse jantar 
seria uma grave afronta à memória de minha filha.

Atenciosamente,

Lady Miranda Dacilane



Carta da facção Cheliax

Delicioso,
Você foi designado a mais uma tarefa extremamente desagradável por esta 

cansativa Sociedade que escolheu jurar fidelidade. Felizmente para todos nós, 
Asmodeus encontra glória mesmo nas sombras mais escuras do mundo. Uma 
pessoa leal à nossa facção, Lady Miranda Dacilane, perdeu sua única filha, 
a bela Junia, no desastre que se abateu sobre o Pátio Tri-Torres. Acreditamos 
Lady Dacilane atue como espiã para os taldanianos e precisamos de um ob-
jeto dela para que nossos agentes possam monitorá-la mais eficazmente. Sem 
ferí-la ou despertar suspeitas, adquira o broche de crânio cravejado de jóias que ela 
tanto usa nas festas em Absalom.

Fui instruída a pedir-lhe que consiga também um pouco do líquido pre-
to pútrido que, segundo rumores, se acumula na área do Pátio Afogado. Di-
zem que existe um lago que borbulha de forma não-natural. Recolha uma 
amostra do líquido e traga-o para mim.

Pressa agora em sua tarefa pois eu tenho mais prazeres para lhe mostrar.

Profundamente Sua,
Paracoundesa Zarta Dralneen



Carta da facção Osirion

Sábio,
O Pátio Tri-Torres foi um grande instituto de apre-

ndizado reunindo a elite de Absalom. Ele foi também um 
polo importante de informações para a causa de Príncipe 
de Rubi pois a diretora, uma mulher osirionesa chamada 
Kiwu Quadin, era uma espiã importante do meu círculo 
interno. É de grave importância que você recupere seus 
registros, se ainda existirem, e não permita que caiam nas 
mãos da Sociedade dos Desbravadores.

Além disso, nossos grandes sacerdotes necromânticos 
buscam amostras diversas de mortos-vivos por todo Golar-
ion. Eles acreditam que você encontrará o que procuram na 
necrópole abaixo do Pátio Tri-Torres. Ache um cadáver 
animado de óbvia origem nobre - quem sabe um rei - e 
traga uma amostra desse corpo para mim. Cumprir essa 
tarefa fará com que nossos sacerdotes tenham um entendi-
mento melhor sobre o mundo dos mortos.

Cuidado com os espíritos inquietos do Pátio Tri-Torres 
e que a mortalha de Pharasma o proteja do rancor deles.

Eternamente,
Amenopheus, O Sábio da Safira



Carta da facção Taldor

Servo do Império,

O mais hábil espadachim consegue facilmente redirecionar um ataque 
inimigo, e o melhor conspirador pode atiçar a ira de um inimigo e enviá-la a 
outro rival. Minha missão neste dia envolve estimular velhas inimizades entre 
os nossos rivais.

Junto a essa mensagem, você encontrará uma missiva devidamente falsi-
ficada e envelhecida. Esta carta meticulosamente forjada parece ser da última 
diretora do Pátio Tri-Torres, uma osirionesa chamada Kiwu, e é escrita para 
o qadiranês Paxá Muhlia Al-Jakri exigindo o pagamento completo por tesou-
ros da necrópole  solicitados por Muhlia e enviados por Kiwu. Pretendemos 
com esta carta implicar Osirion e Qadira no roubo de tumbas. Plante-a em 
algum lugar na necrópole, onde pode ser facilmente descoberta.

Taldor possui uma mera fração de sua antiga glória. Uma das chaves 
para restaurar o sentido de propósito do império encontra-se em redescobrir 
o augusto passado da nação. Como sabemos, as várias necrópoles abaixo 
de Absalon foram usadas outrora para enterrar os honrados mortos da Vel-
ha Taldor e esperamos que possa encontrar qualquer evidência de nossa su-
premacia sobre a Ilha de Kortos ou sobre qualquer um dos nossos inimigos 
e trazê-la para a luz. Tal evidência pode nos ajudar a acender o fogo do pa-
triotismo no coração frio de nosso império.

Seu serviço não será esquecido.

Honrosamente,

Barão Jacquo Dalsine



Carta da facção Andoran

Mais Liberta Alma da Justiça,
Saudações, Rebento da Liberdade. É com grande vergonha confesso minhas 

necessidades nesta véspera escura. O Pátio Tri-Torres abrigou meu irmão mais 
novo Grishan, um jovem estudante que brincava de espião. Após fingindo am-
izade com outros estudantes, Grishan coletou informações incriminatórias sobre 
suas famílias e fez relatórios regulares ao meu antecessor.

Meu irmão se envolveu em atos vergonhosos e qualquer evidência de tal deve 
ser expurgada. Se seus crimes vierem à luz, isso resultará não só em grande ver-
gonha para minha família, mas também a minha expulsão deste posto.

Além disso, você sabe o nosso caminho para a vitória está em encontrar 
combatentes da liberdade e revolucionários dentro das fileiras de nossos inimi-
gos. Proteger a comunicação com esses grupos dissidentes é fundamental e nós 
temos razão para acreditar que nossas recentes técnicas de criptografia foram 
quebradas. É um tiro no escuro, mas também temos razão para acreditar que 
um famoso general gebbitenês foi enterrado na mesma necrópole você foi enviado. 
Você reconhecerar-lhe-a pelas distintas armadura e escudo cerimoniais de bronze 
enterrados com ele. O escudo, em particular, está coberto de inscrições em Kelish. 
Recupere o escudo pois acreditamos que ele guarda uma cifra antiga que podemos 
usar para frustrar os espiões de nossos inimigos.

Vá com pressa, e preserve os fogos da liberdade.

Graciosamente Seu,
Capitão Colson Maldris



Carta da facção Qadira

Servo do sátrapa,

Como você bem sabe, procuramos comércio e vantagens econômica acima de tudo. 
Cobrando dívidas e suprindo as demandas dos povos de outras nações é como o nosso 
grande império se estendeu além dos mares e por que os tronos ao redor do mundo 
desmoronam como poeira sob nosso comando.

Comerciantes qadiranianos procuram um local privado em Absalom para arma-
zenar grandes quantidades de mercadorias não-tão-legais. Uma necrópole fechada 
enterrada sob um distrito abandonado da cidade pode ser o armazém e centro de 
distribuição ideal. Quando entrar na necrópole sob o Pátio Afogado, tome notas 
detalhadas do mapeamento local. Esteja ciente de que os nossos agentes estarão ob-
servando cada movimento seu, certifique-se de permitir que eles façam isso.

Nossos agentes também buscam uma máscara funerária osirianesa especial feita 
de ouro maciço que eles acreditam que possa estar nesta antiga necrópole. Se você 
encontrá-la, certifique-se de que ela seja entregue intacta para mim.

Fiquem bem, e traga a honra ao nosso sátrapa.

Respeitosamente,

Paxá Muhlia Al-Jakri




