
[...] meu amigo, gostaria de poder convencê-lo a vir aqui e ver com seus 
próprios olhos que tudo o que conquistamos juntos não foi desperdiçado no 
ócio. Fizemos muita coisa boa desde a morte do dragão e a libertação da 
Montanha Solitária. O esplendor de nossa obra ultrapassa de longe os 
sonhos mais grandiosos que Thorin acalentava ainda quando planejávamos 
nossa pequena aventura.

E pensar que quase cinco anos se passaram! Você pode até dizer que nós 
não o considerávamos grande coisa naquela época. Hoje, tenho saudade 
dos dias que passamos juntos e trocaria sem pestanejar minha vida pacata 
por uma aventura perigosa. Espantoso, eu sei, mas tenho a impressão de 
que dormir sob as estrelas com a espada a meu lado acalmaria minha 
mente transtornada.

Não sei ao certo o que me transtorna, mas o desassossego me pesa no 
coração. O flagelo de Smaug foi derrotado, o Necromante foi expulso de 
sua fortaleza na floresta e, depois da Batalha dos Cinco Exércitos, os orcs 
têm medo até mesmo de sair de seus redutos nas montanhas. Temos todos os 
motivos para aguardar ansiosos uma nova era de prosperidade!

Mas alguma coisa está errada. E não fui o único a perceber isso. Trata-se 
de uma sombra que a gente sente, mas não vê. A presença de uma ameaça 
sem nome que não deixa as pessoas desfrutarem inteiramente a esperança 
e a confiança que deveriam acompanhar o retorno da luz.

Bobagem? Talvez. Afinal de contas, sou um anão idoso e poucos dão ouvidos 
ao que digo. Para cada voz que ousa sussurrar palavras de cautela, outras 
tantas respondem que nossas vitórias recentes nos permitem descansar 
um pouco. Apesar de minha persistente preocupação, a complacência  
é abundante.

Meu caríssimo Bilbo, bem lá no fundo, sinto que devemos continuar 
vigilantes e alertar os outros sobre os riscos da imodéstia. Todos ao nosso 
redor parecem estar preocupados apenas com seus problemas, com o que 
acontece bem diante de seus narizes. Discutirei essas questões com Gandalf 
em breve e talvez vá visitar você no agradável Oeste.

4

Excerto de uma carta enviada por Balin, filho de Fundin, ao Sr. Bilbo Bolseiro.
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Lá atrás a casa, em frente o mundo,  
Muitas trilhas ao vagabundo

Estamos no ano 2946 da Terceira Era e as terras a leste das Montanhas Sombrias estão em polvorosa. Desde os 
picos eternamente cobertos pelas nuvens acima da Passagem Alta até as sombras infestadas de aranhas da Floresta 
das Trevas, caminhos há muito abandonados voltam a ser percorridos. Comerciantes atarefados levam seus artigos 
para novos mercados, mensageiros trazem notícias de reinos estrangeiros e reis enviam homens armados para 
ampliar sua área de influência e impor suas leis. Alguns afirmam que uma nova era de liberdade se inicia, uma 
época propícia para aventuras e grandes feitos, para recuperar as glórias perdidas nos longos séculos de opressão 
e decadência.

Mas as aventuras não são algo que as pessoas de fato procurem. São perigosas e dificilmente acabam bem. É 
verdade que alguns indivíduos valorosos partem em busca de renome, mas, para outros, parece que a aventura 
os escolhe, como se fosse o caminho que estavam destinados a percorrer. Esses são os guerreiros incansáveis, os 
eruditos e andarilhos curiosos, sempre dispostos a procurar o que se perdeu e a explorar o que já se esqueceu. As 
pessoas comuns os chamam de aventureiros e, quando esses indivíduos retornam triunfantes, são chamados de 
heróis. No entanto, quando fracassam, nem sequer seus nomes são lembrados...

No RPG O Um Anel, vocês vão interpretar os heróis da Terra-média. Vão percorrer o continente, descobrir seus 
segredos, participar do desenrolar de sua história, conhecer seus habitantes e suas lendas vivas. Conforme a 
Sombra vai se insinuando mais uma vez nas terras dos Povos Livres, os personagens encarnados por vocês vão 
encontrando pistas do que anda acontecendo e têm a oportunidade de tomar parte na guerra contra o Inimigo.
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resguardá-lo, o herói é Ferido. Se sofrer um segundo feri-
mento, o personagem Ferido acabará nocauteado.

versO

Sociedade: Este losango é usado para registrar o 
número de pontos restantes na parada de Sociedade da 
Comitiva. Todos os jogadores mantêm o registro dessa 
pontuação, apesar de a parada ser coletiva.

Pontos de Evolução: Nesta seção o jogador registra a 
quantidade de pontos de Evolução que seu personagem 
acumulou. Esses pontos são usados para aumentar as 
graduações das perícias comuns do herói.

Tesouro: Os personagens recebem Tesouro ao se apo-
derar de materiais e objetos de valor incomum, como 
prata, ouro e pedras preciosas. Representa uma fortuna 
extraordinária, e os personagens poderão gastar seu 
Tesouro quando não estiverem se aventurando.

Prestígio: O índice de Prestígio de um personagem 
representa o respeito, o reconhecimento e a reputação de 
que ele goza como membro de sua comunidade. Mede a 
capacidade do herói de ajudar em maior ou menor grau 
a modelar a história de sua cultura.

Antecedente: A descrição de cada cultura apresenta 
seis exemplos de antecedentes, descrições breves que 
oferecem, entre outras coisas, detalhes sobre o passado 
e a formação do personagem. A escolha de um antece-
dente durante a criação de um novo herói traz várias 
consequências em termos de jogo, como, por exem- 
plo, a definição dos índices iniciais dos atributos  
do personagem.

Os RPGistas novatos podem escolher um antecedente 
exatamente como ele é apresentado, mas encorajamos 
os jogadores a criar do zero as histórias pregressas de 
seus personagens, usando como exemplos aquelas que 
constam deste livro.

Comitiva: Nesta seção, cada jogador registra os nomes 
dos companheiros de seu personagem, indicando a 
função que cada um deles desempenha no grupo.

Fase em Sociedade: Os tópicos da seção “Fase em Socie-
dade” são usados para registrar o nome e a localização 

dos lugares onde a comitiva passa algum tempo para se 
recuperar das aventuras e o nome dos indivíduos que a 
ajudam ocasionalmente.

Conto dos Anos: Os jogadores usam este espaço para 
registrar os fatos memoráveis que seus personagens pre-
senciaram ou dos quais participaram durante sua car-
reira de aventureiros.

- Dados -
Como muitos RPGs, O Um Anel utiliza dados para deter-
minar o sucesso ou fracasso dos aventureiros ao tentar 
realizar tarefas difíceis ou enfrentar ameaças perigosas. 
O Um Anel usa um conjunto de dados especiais: seis 
dados de seis faces (também chamados de dados de 
sucesso) e um dado de doze faces com dois símbolos 
especiais (chamado dado de proeza). Esse conjunto tem 
a quantidade certa de dados a ser usada nas aventuras, 
mas os jogadores talvez achem interessante trazer alguns 
dados a mais para a sessão, pois será mais confortável 
se cada jogador tiver seus próprios dados sempre à mão 
(esses dados adicionais podem ser facilmente persona-
lizados para funcionar como aqueles que acompanham 
este módulo básico ou podem ser usados com alguns 
pequenos ajustes; consulte o quadro “Usando seus 
próprios dados”).

Usando Seus Próprios Dados
Se já tiver alguns dados de RPG em casa, você 
poderá usá-los para jogar O Um Anel sem 
grandes dificuldades.
Lembre-se de que, no dado de doze faces, o 11 é o 
símbolo do Olho de Sauron C e o 12 é a runa de 
Gandalf A. Nos dados de "sucesso", de seis faces, 
o B também apresenta a runa tengwar B.
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JOGadas dOs dadOs

Os dados nem sempre são necessários. Supõe-se que 
os heróis sejam competentes o bastante para realizar 
várias ações sem esforço. Mas, durante o jogo, cedo 
ou tarde os personagens enfrentarão situações difíceis 
e relativamente arriscadas. Quando isso acontece, as 
características do herói são levadas em consideração 
para determinar suas chances de sucesso: é então que 
os jogadores “fazem jogadas”, ou seja, lançam os dados.

Todas as jogadas em O Um Anel pedem o dado de proeza 
mais um certo número de dados de sucesso, que depende 
das perícias do personagem.

Os resultados obtidos em todos os dados (o dado de 
proeza mais os dados de sucesso) são somados, e o 
total é comparado a um Número-Alvo (um número que 
exprime a dificuldade da ação tentada). Se o total obtido 
for igual ou superior ao NA, a ação será bem-sucedida; 
caso contrário, terá fracassado.

leiTura dO dadO de PrOeza

O dado de proeza é um dado especial de doze faces 
usado toda vez que é necessário fazer uma jogada. Ele 
foi personalizado para produzir resultados de 1 a 10 e 
apresenta dois símbolos especiais: a runa de Gandalf (A) 
e o Olho de Sauron (C). Os dois símbolos são normal-
mente interpretados como veremos a seguir.

A runa A é considerada o resultado mais alto que se 
pode obter no dado de proeza. Quando o dado mos-
trar a runa A, a ação será bem-sucedida, tenha ou não 
o resultado total da jogada sido igual ou superior ao  
NA predefinido.

O símbolo C é considerado o resultado mais baixo 
que se pode obter no dado de proeza. Na maioria das 
situações, quando o dado de proeza apresenta o sím-
bolo C, o resultado é igual a zero.

Os dois símbolos especiais são empregados durante 
o jogo para produzir outros efeitos, como acontece 
quando o personagem usa certas armas ou habilidades 
exclusivas. De maneira geral, obter a runa de Gandalf 

A em qualquer jogada é sempre bom, ao passo que o 
símbolo do Olho C pode ser um péssimo resultado.

JOGadas dOs adversáriOs

Quando o Mestre joga os dados para determinar o 
resultado de uma ação tentada por alguém a serviço da 
Sombra, talvez seja mais apropriado ao tema deste RPG 
trocar o significado de um dos símbolos especiais pelo 
do outro: o símbolo C passa a ser o resultado mais 
alto possível e gera um sucesso automático, ao passo 
que a runa A torna-se o resultado mais baixo possível e 
equivale a obter um zero (as regras para os adversários 
apresentadas no livrO dO mestre foram redigidas com 
isso em mente).

leiTura dOs dadOs de suCessO

Os dados de sucesso são dados de seis faces especiais, 
personalizados de maneira a mostrar os números 1, 2 e 
3 vazados e os números 4, 5 e 6 sólidos e na cor preta. 
Além disso, um símbolo especial — o numeral 1 em 
tengwar (ñ) — acompanha o B. Esses dados são jogados 
com o dado de proeza quando o personagem tem uma 
chance maior de obter êxito na ação, geralmente graças 
a uma perícia excepcional ou aptidão especial.

COndições

O estado físico e espiritual do personagem pode afetar 
seu desempenho. Em O Um Anel, consideram-se os 
heróis-jogadores sadios e aptos para agir, mas eles 
podem ficar Exaustos ou Abatidos durante o jogo (por 
exemplo, quando são feridos em combate ou atravessam 
áreas desoladas).

Quando o herói Exausto faz uma jogada, todo dado de 
sucesso que tiver como resultado um número vazado 
será considerado um zero (e não o valor apresentado na 
face do dado).

Quando faz uma jogada e obtém um C no dado de 
proeza, o herói Abatido sofre um acesso de loucura e 
perde temporariamente o autocontrole.
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PeríCias

A maioria das ações tentadas pelos personagens durante 
o jogo é afetada pelas habilidades dos heróis. Em geral, 
considera-se uma perícia mais relevante que as outras 
de acordo com as circunstâncias (Cortesia para impres-
sionar uma celebridade, Atenção para ouvir os sons 
produzidos pelos inimigos que se aproximam etc.).

Na ficha de personagem, o nome de cada perícia é 
seguido por uma fileira de caixas em forma de losango, 
algumas das quais talvez já tenham sido preenchidas a 
lápis durante o processo de criação.

O número de caixas preenchidas indica a quantidade de 
dados de sucesso que o jogador terá o direito de lançar 
junto com o dado de proeza.

Se todas as caixas estiverem em branco, o personagem 
jogará apenas o dado de proeza.

Às vezes, a jogada envolve a qualidade de um item do 
equipamento do personagem, e não o grau de compe-
tência do herói, ou então seu índice numa outra caracte-
rística, como Valor ou Sabedoria.

Quando isso acontece, o índice da característica ou qua-
lidade determina o número de dados de sucesso a serem 
jogados com o dado de proeza.

aTribuTOs

O herói que confia em seu próprio potencial talvez 
encontre a força necessária para vencer um obstáculo 
considerado quase intransponível pelos menos oti-
mistas. Quando se veem em situações difíceis, os heróis-
jogadores podem invocar um bônus que tem como base 
os índices de seus atributos.

Ao fracassar numa jogada, o jogador pode usar um 
ponto de Esperança para receber um bônus igual ao 
índice do atributo considerado mais pertinente para a 
ação. Aplica-se o índice preferencial de atributo quando 
o personagem usa uma perícia preferencial; caso 
contrário, usa-se o índice básico.

Naturalmente, o jogador só usará um ponto de Espe-
rança se o resultado modificado permitir que ele supere 
a dificuldade da ação. Só é possível usar um ponto de 
Esperança por jogada (não é possível usar mais pontos 
para obter vários bônus).

O jogador faz uma jogada de Atletismo contra NA 
14, mas obtém um total de 10 nos dados. O jogador 
invoca um bônus do atributo Corpo: usando um 
ponto de Esperança, ele tem o direito de acres-
centar ao resultado da jogada um número igual ao 
índice de Corpo de seu personagem. Já que o índice 
de Corpo do herói é igual a 6, o resultado ganha 
um empurrãozinho e chega a 16, o suficiente para 
superar a dificuldade da ação e transformar o fra-
casso em sucesso.

númerO-alvO

Algumas vezes, o resultado de uma ação é praticamente 
um sucesso garantido; outras vezes, os personagens 
colocam suas vidas em perigo. Isso se reflete no Número-
-Alvo (NA), um número que vai de 10 — uma ação  
que somente os aventureiros inexperientes achariam 
difícil — a 20 ou mais — um obstáculo desafiador para 
todos os aventureiros, com exceção dos mais resis-
tentes. Teoricamente, o Número-Alvo pode chegar a 
30, indicando uma tarefa de dificuldade lendária, mas 
trata-se de uma situação raríssima.

A tabela a seguir descreve o nível de dificuldade de 
vários Números-Alvo para um personagem em perfeitas 
condições de saúde e que tem uma boa graduação na 
perícia pertinente (ttt).

Para ser bem-sucedido, o jogador deve comparar o 
resultado obtido nos dados ao Número-Alvo estabele-
cido pelo Mestre: se o total for igual ou superior ao NA 
da ação, a tentativa será um sucesso; caso contrário, 
será um fracasso. Como já explicamos anteriormente, 

  na diFiCuldade

  (Grad. da PeríCia ttt)
 10 muito fácil
 12 fácil
 14 moderada
 16 difícil
 18 rigorosa
 20 desanimadora
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obter A no dado de proeza transforma automaticamente 
a ação tentada num sucesso, tenha ou não o resultado 
dos dados igualado o NA.

Qualidade dO suCessO

Às vezes, é muito útil ou até mesmo necessário deter-
minar a qualidade de um resultado favorável. Por 
exemplo, o Mestre precisa saber a distância que o 
personagem percorreu com um salto, a que velocidade 
o herói está correndo ou se seu discurso foi convicente 
o bastante.

Para determinar a qualidade do sucesso, o jogador 
conta quantos B foram obtidos nos dados de sucesso 
(caso tenha jogado algum):

(–) se nenhum B foi obtido, a tentativa foi bem-
-sucedida, mas por pouco (sucesso); 

(B) se um único B foi obtido, então o feito do perso-
nagem foi fora do comum (sucesso maior); 

(B B +) se dois ou mais B foram obtidos, a proeza 
foi absolutamente excepcional e memorável (sucesso 
extraordinário). 

O Mestre deve descrever o que acontece quando um 
jogador obtém um sucesso de qualidade superior, pois 
esse feito pode se transformar numa história que os 
heróis sempre lembrarão com carinho.

resulTadO nO “OlHômeTrO”
Como os jogadores perceberão, em O Um Anel nem 
sempre é necessário saber o resultado exato de uma 

jogada, basta avaliar se foi suficiente para igualar ou 
superar o Número-Alvo. Esse mecanismo, aliado à 
maneira de determinar a qualidade do sucesso, permite 
que Mestre e jogadores calculem no “olhômetro” o resul-
tado das jogadas, definindo rapidamente o sucesso — 
e sua qualidade — sem precisar somar todos os dados 
todas as vezes.

Por exemplo, Beto testa a Intuição ttt de seu herói 
contra NA 12. Ele obtém 6 no dado de proeza e B, 
4 e 3 nos dados de sucesso. Como 6 e 6 já somam 
12, Beto calcula no “olhômetro” que o personagem 
obteve um sucesso maior.

A
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Culturas heroiCas

O processo de criação começa com a escolha da cultura 
à qual o personagem pertence. A cultura define a raça 
do herói, seus traços descritivos mais fundamentais e a 
área da Terra-média de onde ele vem.

Convidamos os jogadores a ler as descrições das culturas 
nas páginas a seguir e a tomar algumas decisões simples 
(ou deixar isso a cargo do acaso). Todas as informações 
geradas durante esta etapa devem ser registradas a lá-
pis na ficha de personagem de cada jogador.

Personalização

Escolhido o modelo cultural do personagem e preenchida 
a ficha de acordo com essa decisão, o jogador passará a 
personalizar as características de seu herói fazendo mais 
algumas escolhas. Esta etapa permite ao jogador definir 
o que motivou o personagem a se tornar um aventureiro 
(por exemplo, ao selecionar uma das cinco vocações) e 
determinar as perícias e o conhecimento que ele adqui-
riu antes do início do jogo.

É bom os jogadores se preocuparem com a consistência 
durante o processo de criação, para garantir que seus 
heróis sejam personagens verossímeis e bem acabados.

Culturas heroiCas

Num mundo onde raças diferentes coexistem, a profun-
didade com que o personagem geralmente é definido 
por sua cultura de origem vai além de simples costumes 
e tradições. Às vezes, até mesmo as definições mais am-
plas de bem e mal variam de acordo com a cultura na 
Terra-média, pois o mal chega de fato a se manifestar, e 
vários povos juram lealdade à Sombra ou a combatem.

Todas as culturas apresentadas neste livro perten-
cem aos Povos Livres do Norte, nações corajosas que  
rejeitam a escuridão e geralmente a combatem em guer-
ras francas.

Anões da Montanha Solitária pág.  35

Bardings pág. 41

Beornings pág. 47

Elfos da Floresta das Trevas pág. 53

Hobbits do Condado pág. 60

Homens da floresta das Terras Ermas pág. 66

Resumo da Criação de Heróis
Escolha uma Cultura Heroica

Anote a bênção cultural e a lista de perícias  
do personagem
Escolha duas Especialidades
Jogue um dado de sucesso para determinar o 
antecedente (ou escolha  um)
Anote os atributos básicos e a perícia 
preferencial
Escolha duas características distintivas

Personalize seu Herói
Escolha uma vocação e as perícias 
preferenciais
Escolha os atributos preferenciais do herói
Use os pontos da Experiência Anterior para 
adquirir graduações de perícias
Defina as pontuações de Resistência e 
Esperança
Estabeleça a prioridade dos índices de Valor e 
Sabedoria (e escolha a recompensa ou a virtude inicial)
Tome nota do equipamento inicial e da Fadiga 
correspondente

LdA_02 personagens.indd   31 05/09/2012   14:42:52



77

PARTE 3

ARANHAS GRANDES

[...] quando notou um lugar de sombra densa e negra à 
frente, mais negra até que a floresta, como um trecho 
de meia-noite que tivesse ficado para trás.

As aranhas grandes demonstram sua ascendência pavo-
rosa de maneira muito mais conspícua do que as aranho-
cas inferiores. São gigantescas, grandes como cavalos e 
às vezes até maiores, mas seus corpos moles e flexíveis 
permitem que se escondam em passagens surpreenden-
temente apertadas. Podem ser descritas como criaturas 
aracnídeas monstruosas, mas suas características mui-
tas vezes diferem de uma para outra. Por exemplo, o nú-
mero e a aparência das patas e dos olhos podem variar: 
algumas se apoiam em talos finos e compridos, outras 
andam sobre pernas fortes e peludas, com apêndices 
semelhantes a garras nas extremidades; algumas ficam 
no escuro, espiando quem passa com seus olhos aglo-
merados, e outras seguem as presas com olhos bulbosos 
e multifacetados. Ainda que sejam diferentes umas das 
outras, todas as aranhas grandes são pavorosas.

* Encantamento de Contenção: O herói que não passar no 
teste de Corrupção por causa dos Encantamentos Terríveis 
não conseguirá atacar a aranha grande durante um número 
de rodadas igual a 10 menos seu índice de Sabedoria.

NÍVEL DE ATRIBUTO

4
 RESISTÊNCIA ÓDIO

 36 3
 APARAR ARMADURA

 5 3d
PERÍCIAS

 Personalidade, 3 Sobrevivência, 2
 Movimento, 3  Costumes, 2
 Percepção, 2  Ocupação, 1

PERÍCIAS COM ARMAS

 Enredar 3
 Ferrão 2

HABILIDADES ESPECIAIS

 Agarrar a Vítima Amedrontar (NA 16)
 Encantamentos Terríveis* Natural da Escuridão
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