PARTE 2

VERSÃO: MAR/2021

12 – HISTÓRIA, FASES E DECK BASE
Não deixe de conferir a história de Ahat em: https://patreongame.com.br/history.php

• Deck base (H1)
Aventura Higran (29 cards)
4x Arco recurvo
2x Gigante de Zackinn
1x Guarda de Zahoo
4x Lanceiro Recruta
4x Mercenário de Zackinn
2x Caçadora de Zackinn
3x Cimitarra de Sodã
1x Encantador de Zahoo
2x Guardião do Deserto
3x Mercador de Sodã
3x Sentinela de Zahoo

•

História e Fases (H1):

Em busca do Vertus – Aventura dos higrans (H1)
Prólogo
Monn e Lynis, decidem levar adiante o plano de localizar a o Vertus
de Haamá, após novas informações das Espias de Higran, infiltradas as
terras do norte, o povo do sul tem duas grandes pistas: uma passagem
secreta descoberta na montanha Rotciv e uma mina de pedras preciosas a
nordeste de Sodã, chamada Mina Siul. Mesmo sem a aprovação do conselho
dos anciães de Higran, eles partem em direção ao norte com a esperança
de algum modo, recuperar o Vertus uma vez roubado da tribo do sul.

Patreon Card Game® - Todos os direitos reservados.

2

Patreon Card Game® - Todos os direitos reservados.

3

● Fase 1 - Repelindo os ladrões:
O plano escolhido pelos jovens foi
coletar o máximo de suprimentos às margens do
rio Noria e fazer toda a travessia ao norte por
dentro das Montanhas de Leha, de maneira que
não fossem avistados nem pelos habitantes de
Zackinn (a leste), nem pelo povo de Zahoo (a oeste)
e pudessem chegar, sem serem vistos, ao extremo
norte das Montanhas de Leha em quatro dias. Após
coletarem os suprimentos necessários e seguirem
para as montanhas, Monn e Lynis são
surpreendidos por quatro Mercenários de
Zackinn.
INIMIGOS DA FASE: 4x Mercenário de Zackinn.
ALIADOS DA FASE: Nenhum aliado inicial.
DECK: BASE.

● Fase 2 – Ataque ao acampamento:
No segundo dia da expedição, o pequeno
grupo de guerreiros do sul continua avançando
rumo ao norte, em uma travessia tortuosa e difícil
por dentro das Montanhas de Leha. Decidem
acampar próximo a uma passagem que liga a cidade
de Zahoo ao deserto de Zackinn, conhecida como
o Trevo de Anit. Por mais cuidadosos que fossem,
foram descobertos e atacados por um grupo
mercador que rumava à Zahoo.
INIMIGOS DA FASE: 1x Mercador de Sodã e 2x
Caçadoras de Zackinn.
ALIADOS DA FASE: Nenhum aliado inicial.
Deck: BASE.
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● Fase 3 – Compras em Zahoo:
Por necessitarem de armas e suprimentos e
já com as vestes dos mercadores abatidos, os
higrans decidem entrar na cidade de Zahoo, se
passarem por negociantes, comprar os itens
decisivos para a missão e saírem sem levantarem
suspeitas.
Ações:
Ações Ver lista “Ofertas em Zahoo”, faça suas
compras, debite o ouro e prata equivalente e
coloque os itens adquiridos no seu inventário.
INIMIGOS DA FASE: Ꝋ.
ALIADOS DA FASE: Ꝋ.
Deck: Ꝋ.

Lista de compra – Ofertas em Zahoo
Em ambas as aventuras os heróis passam na cidade de Zahoo, essa parada
concede aos heróis comprar os itens que a cidade oferece, veja a lista de itens
e seus valores:

Aliado:

2 peças de ouro;

Arco recurvo:

3 peças de ouro;

Cimitarra de Sodã:

3 peças de ouro;

Potum apex:

4 peças de ouro;

* Potum apex, função e modo de uso: Se você o possuir em seu inventário, ao
perder uma partida, você pode reiniciáreiniciá-la com sua energia inicial
inicial restaurada.
**Conversão de prata em ouro: cada 2 peças de pra
prata equivalem a uma peça
de ouro
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● Fase 4 – Abatendo os vigias:
Ao quarto dia de viagem, já nas terras do
norte, os corajosos higrans planejam a melhor
maneira de se aproximarem da fortaleza de Haamá
sem serem notados, e em todos os planos
possíveis, sabem que terão que usar toda sua
furtividade para abaterem os vigias.
INIMIGOS DA FASE: 2x Mercenário de Zackinn e 2x
Escudeiro de Haamá.
ALIADOS DA FASE: Nenhum aliado inicial.
Deck: BASE + 2x Escudeiro de Haamá.
Opte pela fase “5A” ou “5B”:
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● Fase 5A – Ahax, a força do
norte:
Os heróis do sul decidem
seguir a pista da passagem secreta de
Rotciv. Ao encontrar a passagem
secreta, percebem que estão em um
velho túnel desativado e que, após
alguns quilômetros, o túnel se finda
numa câmara dentro da fortaleza de
Hammá. Estranhamente, a fortaleza
se encontrava quase vazia, e a busca
termina na sala do trono, onde eles
se deparam com alguns lanceiros
fazendo a guarda e Vyris Haamá
portando Ahax.
INIMIGOS DA FASE: 3x Lanceiro
Recruta e 1x Vyris Haamá equipado
com Ahax.
ALIADOS DA FASE: Nenhum aliado
inicial.
Deck: BASE + 3x Escudeiro de Haamá.
*Particularidade da fase: Nesta fase
se você conseguir conclui-la com
Monn equipando a Ahax, adicione-a ao
seu inventário.

● Fase 5B – Invasão à mina:
Os higrans decidem seguir a pista
da Mina Siul a nordeste do continente.
Tiveram
sucesso
na
aproximação
sorrateira à mina, puderam avistar vir e
belas trabalhando forçosamente nas
minas, subiam das minas com sacos de
pedras e desciam as minas com saco que
aparentavam ser de mantimentos. Se
misturando a esses escravos, Monn
consegue descer até as minas e
encontra o que estavam procurando:
uma grande concentração de Vertus que
tinham o tamanho equivalente a uma
cabana. O que mais chamara a atenção é
que o Vertus empilhado lembrava a gruta
de Ardnas, pois inexplicavelmente, dele
brotava água! Em dutos de pedra o fluxo
seguia em direção à fortaleza de Haamá...
foi só o que Monn pode averiguar antes
de ser descoberto pelos guardas da
mina.
INIMIGOS DA FASE: 4x Mercenário de
Zackin e 3x Mercador de Sodã.
ALIADOS DA FASE: Nenhum aliado inicial.
Deck: BASE + 3x Escudeiro de Haamá.
*Particularidade da fase: Nesta fase se
você
conseguir
conclui-la
você
receberá +3 aliados para o seu
inventário além dos despojos desta fase.
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● Fase 6 – Fuga mar à dentro:
Monn, Lynis e seus aliados batem em
retirada, rumo a um barquinho que deixaram
escondido próximo ao Pico do Mercador, caso as
coisas não dessem certo, e era exatamente o que
estava ocorrendo: os higrans já estavam a
quilômetros em fuga e com os haamás no encalço.
Ao desancorar e preparar o barco para navegar,
o confronto com os perseguidores foi inevitável.
INIMIGOS DA FASE: 4x Lanceiro Recruta e 3x
Escudeiro de Haamá.
ALIADOS DA FASE: Nenhum aliado inicial.
Deck: BASE + 3x Escudeiro de Haamá.
Opte pela fase “7A” ou “7B”:
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● Fase 7A
Zackinn:
Zackinn

–

Atracando

em

● Fase 7B – Atracando no Cabo
da Chuva:

A fuga seguiu em alto mar bem
como a perseguição, já com um grupo
bastante reduzido os heróis de
Higran navegam o mais rápido que
podem em direção as terras do sul.
Em razão dos danos que o pequeno
barco dos higrans sofrera eles se
veem
obrigados
a
fazer
um
desembarque forçado, sem opções
eles atracam próximo a porção
central do Deserto de Zackinn.
Senão bastasse os haamás que os
perseguiam, a recepção no deserto
foi ainda pior.

A fuga seguiu em alto mar bem
como a perseguição, já com um grupo
bastante reduzido os heróis de
Higran navegam o mais rápido que
podem em direção as terras do sul. O
barco
navegou
a
contento,
promovendo uma enorme vantagem
de distância à frente dos haamás.
Naquela etapa do plano, buscavam
atracar
no
Cabo
da
Chuva.
Estranho, foi encontrar um pequeno
acampamento com as cores da
bandeira do norte em terras do sul e
exaustivo seria ter que batalhar sem
descanso, após tantas horas de
navegação.

INIMIGOS DA FASE: 1x Gigante de
Zackinn e 3x Caçadora de Zackinnn.
ALIADOS DA FASE: Nenhum aliado
inicial.
Deck: BASE + 3x Escudeiro de Haamá
+ 1x Gigante de Zackinn + 4x
Condenado.
*Particularidade da fase: Nesta fase
se você conseguir conclui-la você
receberá +2 aliados e +1 cimitarra
para o seu inventário além dos
despojos desta fase.

INIMIGOS DA FASE: 3x Lanceiro
Recruta, 1x Condenado e 1x
Escudeiro de Haamá.
ALIADOS DA FASE: Nenhum aliado
inicial.
Deck: BASE + 3x Escudeiro de Haamá
+ 1x Gigante de Zackinn + 4x
Condenado.
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● Fase 8 – A Batalha de Higran:
Exautos, sem suprimentos e ainda sem
entender o que estava ocorrendo, Monn e Lynis
partem com destino a tribo Higran. Nos
quilômetros que antecediam a tribo já perceberam
que algo estava errado: marcas de pegadas, que
poderiam indicar algumas dezenas de guerreiros,
marcadas há poucas horas... algumas flechas
dispersas, pequenas marcas de sangue ao chão,
algo estava errado. Correram os quilômetros
restantes em direção à tribo e a devastação já era
quase finda... por fim, encontraram um pequeno
grupo do norte enfrentando uma única higran, era
a oportunidade de investirem toda a fúria que
guardavam no peito.
INIMIGOS DA FASE: 2x Condenado, 1x Strauss
Haamá e 1x Zoe, flecha do norte
ALIADOS DA FASE: 1x Huty Higran.
Deck: BASE + 3x Escudeiro de Haamá + 2x Gigante
de Zackinn + 4x Condenado.

Epílogo
Aquilo que ocorrera com a tribo do sul foi marcado como “a Devastação”,
a Batalha de Higran teve como resultado a inexorável vitória de Haamá, a tribo do
sul foi arrasada, seus despojos e suas riquezas foram divididas entre os
combatentes do norte e os poucos sobreviventes se refugiaram na região do
Megalitho, a oeste de Higran. Monn, Lynis e Huty sobreviveram ao massacre e estes
foram responsáveis por cuidar das crianças, dos mais frágeis e dos poucos anciães
que conseguiram sobreviver.
A distância entre Haamá e Higran, tornou inviável uma completa ocupação
territorial de Haamá as instalações da antiga tribo do sul, ao invés de fundar uma
cidade ou fortaleza, os haamás enviaram poucos de seus concidadãos para lavrar
a terra e outros poucos soldados para protegê-la. A região continuou sendo uma
das principais reservas de alimento do continente, mas agora sob o poder do
norte.
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