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Da Editoria- Em junho de 2017 a Voxelhouse lançava no
mercado exterior uma revista bimensal sobre os produtos da
empresa. Tratava-se da Enciclopedia Belicosa, uma proposta
de revista focada no jogador em geral. Naquela época
estávamos começando com diversos jogos, entre eles alguns
ainda inéditos no Brasil, como o Scavengers e o Hotwar.
Já estávamos trabalhando o mundo de Artrúsia, mas não
pensavamos ainda em lançar o Berdolock, e o Landships,
estava no início de seu desenvolvimento.
Fizemos 5 números, como um produto gratuito e até hoje a
revista é baixada pelo site Wargamevault.
Com a nossa linha de jogos começando a tomar corpo aqui no
Brasil, tomamos a decisão de trazer a Belicosa para o Português
e fazer que ela seja o principal veículo de divulgação de todos
os nossos jogos, além de artigos que sejam úteis para vocês.
Nós já estávamos fazendo isso com “A Plebe”, mas vimos
que o espaço começo a ficar pequeno para tanta coisa e estava
começando a fugir da proposta inicial, de termos um foco
primário em Artrúsia e suas notícias.
Por isso chegou o momento de separamos algumas coisas e
vamos explicar isso para vocês que nos acompanham.
A Plebe continuará a ser semanal, focando primariamente em
Artrúsia e no Fortaleza de Berdolock. Nosso objetivo é que
A Plebe tenha mais uma pegada de “roleplay”, continuando
a dar um material legal para suas mesas de jogo. Além disso
a partir deste número, a Plebe vai absorver os “Fatos de
Artrúsia” que deixarão de ser diários e agora serão semanais.
A Enciclopedia Belicosas vai falar de todos os nossos jogos:
Berdolock, Landships, Onagro, Zoa, além de ter artigos
de futuros colaboradores que divulgaremos para vocês. A
Belicosa vai também dar espaço para criações dos leitores e e
colaborações.
Estas mudanças achamos necessárias, pois estamos em uma
expansão de nosso material de jogo. Pessoas estão entrando em
nossos projetos e estamos começando a ter uma comunidade
bem forte e muito participativa. Por isso esperamos que vocês
curtam esta nossa nova fase, da qual vamos iniciar agora para
valer|!
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O primeiro número da Belicosa - Junho de 2017
Fatos de artrusia
Um oráculo extremamante popular nos dias atuais
de Artrúsia é um gato rajado chamado Omar. Ele
vive em Longeponta e de acordo com sua dona Eliza
Cantuária, através de seu miado pode responder sim
ou não para perguntas de consulentes. Se o seu miado
for curto e baixo é um sinal de positividade, se for
longo e alto é um sinal de negatividade.
Omar previu uma série de coisas que se
concretizaram, desde morte de nobres, até disputas
judiciais. Uma das suas mais recentes previsões tem a
ver com Berdolock e seus sortilégios. Perguntado se
o bruxo estava de volta, seu miado foi curto e baixo.
Quando perguntaram o que aconteceria, ele miou
alto, longamente e de maneira assustada.

Tabelas de Encontros por Nível
Por Tony Garcia
Pensando sempre em nossos jogadores, tanto os “solo” e
os mestres d ejogo, resolvemos dar uma “força” para vocês.
Criamos algumas tabelas de encontro com monstros nivelados,
para vocês utilizarem sem suas aventuras. No nosso Fortaleza
de Berdolock temos algumas tabelas, mas o objetivo neste
artigo é dar mais opções para vocês e permitir um melhor
balanceamento de jogo. Por isso bom divertimento! Role 1d6
e consulte as tabelas!
Tabela de Encontros Nível 1 (t0d0s normais)
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Encontro

Homem Lagarto Elite
Minotauro Elite
Lobisomem Elite
Demonio Abissal Elite
Lich Elite
Lagarto Tirano Normal

Tabela de Encontros Nível 5
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Babuino
Filhos de Berdolock
Cultista
Goblin
Esqueleto
Zumbi

Encontro

Dragão Escarlate normal
Dragão Negro normal
Dragão de Gelo normal
Aranha Gigante Elite
Lich Elite
Múmia Anciã

Tabela de Encontros Nível 6
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Campeão do Além
Alfir das Trevas
Elemental de Fogo
Aranha Gigante
Bruxa das Trevas
Cão Infernal

Encontro

Dragão Elemental normal
Grifo Ancião
Minotauro Ancião
Aranha Gigante Ancião
Lich Ancião
Largarto Tirano Elite
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Tabela de Encontros Nível 3 (t0d0s normais)
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Tabela de Encontros Nível 2 (t0d0s normais)
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Tabela de Encontros Nível 4

Lore e Histórias: Tony Garcia
Arte: Bruno Sathler, Carlos Castilho, José
Augusto Praguer, e Tony Garcia
Mapas: Manoel Garcia
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Encontro

Homem Lagarto
Troll
Grifo
Gargula
Fantasma
Escorpião Gigante
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