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INTRODUÇÃO

Bem vindo a Lankhmar: Cidade dos La-
drões Este livro traz as fantásticas histó-

rias de Fafhrd e do Rateiro Cinzento, como 
foram escritas por Fritz Leiber, até suas mãos, 
misturando-as com o premiado sistema Sa-
vage Worlds. Seja você um fã dos dois heróis 
eventuais de Leiber buscando uma maneira 
de desfrutar de suas histórias de uma maneira 
nova e excitante, ou um fã de jogos de aventu-
ra buscando novos meios de exploração, este 
livro proporciona o mesmo tom sombrio e sa-
gaz da narrativa de fantasia urbana pelo qual 
Lankhmar é famoso.

Se você está lendo este livro, nós assumi-
mos que você saiba do que se tratam RPGs. Se 
não sabe, não se preocupe; as regras de Savage 
Worlds que dão vida a este jogo são rápidas e fá-
ceis de aprender. Isso significa que você e o Mes-
tre do Jogo pode se focar na história e na ação ao 
invés das mecânicas. Você pode encontrar uma 
cópia da Edição Brasileira de Savage Worlds na 
sua loja local ou diretamente da Retropunk em 
http://retropunk.net/store

Para aqueles de vocês que já jogaram outros 
RPGs antes, vocês ficarão felizes em descobrir 
que Savage Worlds foi criado com cenários como 
Nehwon e Lankhmar de Leiber em mente. O 
sistema se encaixa na excitante ação pulp de Fa-
fhrd e do Rateiro Cinzento como uma espada 
antiga se encaixa na mão do dono. Você pode 
criar um grupo de heróis que vaga elas ruas 
tortuosas e esfumaçadas de Lankhmar como 
a Dupla, duelando com assassinos e bandidos, 
explorando catacumbas desmoronadas abaixo 
dos porões ou ludibriando feiticeiros sinistros 
e seus terríveis vassalos. 

FAFHRD E

RATEIRO CINZENTO

Fafhrd e o Rateiro Cinzento são dois bons 
amigos, heróis dúbios que andam pela cidade 
de Lankhmar e as terras de Nehwon em busca 
de aventura. Eles são tão diferentes quanto dois 
amigos podem ser, pois Fafhrd é um gigante 
em forma de homem, um bárbaro da Vastidão 
Gélida no extremo norte, enquanto que Rateiro 
Cinzento é uma figura magra e sorrateira que 
não tem muita certeza sobre sua origem. Os dois 
se conheceram fazendo o que mais amam, rou-
bando nas mal iluminadas ruas de Lankhmar, 
embora seu companheirismo tenha se formado 
tanto da tragédia quanto da gatunagem.

Fafhrd
Fafhrd tem quase dois metros e dez de altura e 

seu cabelo loiro avermelhado cobre suas costas. 
Ele prefere as peles e adornos forjados de seu 
povo e essas características e trajes claramente 
o destacam como um tribal do norte. Ele brande 
uma espada larga que apelidou de Bastão Cin-
zento, que ele balança em arcos longos e mortais 
sobre si mesmo, mas ele é um guerreiro astuto 
igualmente bom com um arco, machado e adaga. 
Ele tenta aproveitar a vida ao máximo,  saciando 
seus calorosos apetites por comida, música, mu-
lheres e bebidas, e ele é um amigo leal.

Fafhrd cresceu como o filho de um chefe e uma 
mãe dominadora nas terras dos bárbaros no ex-
tremo norte de Lankhmar. Ele foi treinado como 
um bardo escaldo, capaz de cantar bem em fal-
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sete como um animador.  Quando ele ainda era 
uma criança, seu pai Nalgron morreu nas encos-
tas de uma montanha enquanto tentava escalar 
para seu cume. Sua mãe, Mor, tentou controlar a 
vida de Fafhrd em todos os sentidos, algo contra 
o que ele lutou. Ele desejava fugir de seu clã de 
bárbaros, o Clã das Neves, e rumar para o clima 
do sul onde ele poderia vivenciar a “civilização”. 
Quando uma trupe de artistas veio para os Rin-
cões Gélidos, um acampamento de comércio no 
limite das terras dos bárbaros, Fafhrd aproveitou 
outra oportunidade para escapar das garras de 
sua mãe e viajar para Lankhmar com Vlana, uma 
dançarina e ladra.

Lá, ele encontrou o Rateiro Cinzento pela 
primeira vez enquanto roubavam um par de 
ladrões, que por sua vez tinham roubado uma 
joia de uma loja de um mercador.

O Rateiro Cinzento
O Rateiro Cinzento é um homem moreno 

e pequeno, de pés leves e quieto e silencioso 
como a noite. Ele se veste com um gibão, calças 
e luvas cinzas, que lhe conferem metade de seu 
nome. Ele é um mestre com duas lâminas, uma 
rapieira que ele chama de Garra de Gato e um 
punhal chamado Escalpelo, ele se movimenta 
com leveza e rapidez nos pés, dardejando entre 
seus adversários, pronto para perfurar e cortar 
os tendões dos inimigos que Fafhrd não decepa 
com seus golpes poderosos ele mesmo.

O Rateiro Cinzento, originalmente conhecido 
apenas com Rato, era um órfão com parentesco 
desconhecido que vivia na floresta quando duran-
te sua infância com seu mentor e professor, Gla-
vas Rho. Lá, ele treinou a magia gentil das artes 
brancas, as quais Glavas Rho o ensinava quando o 
tempo permitia. A única amiga de Rato era Ivrian, 
a filha do senhor local, Duque Janarrl.

Quando Rato retornou de uma longa jornada 
e descobriu que os homens do Duque tinham 
matado Glavas Rho, seu coração se escureceu. 
Julgando Ivrian como fraca por revelar a loca-
lização do pacífico praticante para seu pai, Rato 
jurou vingança contra o duque e se voltou para 
as artes negras em uma tentativa de levar adiante 

sua vingança. Embora seu esforço inicial tenha 
falhado e ele tenha sido capturado pelo Duque, 
Ivrian, que amava Rato profundamente e não 
queria vê-lo torturado, ajudou-o a canalizar fei-
tiçaria negra contra o Duque Janarrl, o que final-
mente o matou. Juntos, Rato — que a essa altura 
se chamava de o Rateiro — e Ivrian fugiram do 
castelo e foram para Lankhmar para começar 
uma vida nova.

A DUPLA
Os dois heróis descobriram que tiveram a mes-

ma ideia para o roubo perfeito quando eles, de 
modo independente, atacaram o mesmo par de 
ladrões ao mesmo tempo. Depois disso, Fafhrd e 
o Rateiro Cinzento, ou a Dupla como eles ficaram 
conhecidos, se deram conta de que não apenas tra-
balhavam bem juntos — com as habilidades de 
cada um complementando perfeitamente a do ou-
tro — mas eles realmente gostavam da companhia 
um do outro. Retornando para suas amadas e jun-
tando suas mulheres em um encontro, os quatro 
compartilharam várias histórias sobre aventuras 
e como eles vieram parar em Lankhmar.

Quando as mulheres desafiaram a Dupla a 
cumprir a promessa de infligir um grande pre-
juízo à Guilda dos Ladrões em Lankhmar, Fafhrd 
e o Rateiro Cinzento, cheios de coragem líquida e 
querendo impressionar (tanto um ao outro quan-
to suas mulheres), eles partiram pra fazer isso. 
O esquema meio embriagado de se vestir como 
mendigos e se infiltrar na Câmara dos Ladrões 
foi ousado o suficiente para ser bem-sucedido, e 
eles aprenderam muito sobre a organização do 
submundo mais poderosa em Lankhmar.

Mas a volta pra casa trouxe horror, quando 
eles descobriram que a guilda não tinha perdi-
do tempo em executar em sua própria vingança 
pelos seus crimes contra dois dos seus. Feitiçaria 
negra matou Vlana e Ivrian, um tipo de magia 
que Fafhrd e Rateiro Cinzento tinham teste-
munhado originando da Câmara dos Ladrões 
mais cedo naquela noite. Retornando ao local da 
magia devastadora, eles mataram o mago odio-
so que a lançava, e se dando conta que seu luto 
continuava, deixaram Lankhmar por um tempo. 
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Obras de Leiber
Fritz Leiber, com ajuda de seu amigo Harry Otto Fischer, escreveu as histórias de Fafhrd e Ra-
teiro Cinzento ao longo de várias décadas de sua longa vida, começando em 1934 e continuando 
quase até sua morte em 1992. Embora eles tenham aparecido em vários periódicos durante suas 
publicações iniciais, as histórias agora podem ser encontradas e lidas em ordem cronologia na 
chamada série “Espadas” de Leiber. As cinco primeiras dessas fornecem a maioria do material 
fonte para este cenário de campanha:
• Espadas e Diabrura: Uma antologia do primeiro conjunto de histórias que conta a lenda 

da juventude de ambos os personagens e como eles se conheceram. 
• Espadas Contra a Morte: Outra antologia com algumas das primeiras aventuras da Dupla, 

incluindo algumas das histórias mais populares.
• Espadas nas Brumas: A terceira antologia, que contém mais das primeiras aventuras de 

Fafhrd e do Rateiro Cinzento e inclui a primeira história no formato de romance.
• Espadas Contra Feitiçaria: Uma coletânea de contos maiores leva o par além de Lankhmar.
• Espadas de Lankhmar: Um romance detalhando aventuras da Dupla contra homens ratos 

de Lankhmar Subterrânea.
• Espadas e Magia de Gelo: Uma coletânea de sete histórias curtas e um romance, que segue 

as jornadas de Fafhrd e o Rateiro Cinzento.
• O Cavaleiro e o Valete de Espadas: O volume final no conjunto de sete volumes. Uma 

coletânea de quatro histórias curtas da Dupla se assentando permanentemente na Ilha da 
Geada com suas novas esposas.

“O Rateiro e Fafhrd se voltaram para os rostos brancos e exaustos um do outro, que 
estavam bem enfurecidos, mas ainda assim juntos em entendimento e propósito.”

 —Encontro Desafortunado em Lankhmar

O RETORNO
Fafhrd e o Rateiro Cinzento se deram conta 

de que não podiam ficar longe de Lankhmar 
para sempre e eventualmente retornaram. Em-
bora eles nunca irão deixar de lamentar seus 
amores perdidos, Vlana e Ivrian, eles descobri-
ram que podiam respeitar a memória das duas 
mulheres e ainda aproveitar as oportunidades 
que a Cidade das Sete Mil Vintenas de Fontes de 
Fumaça tem a oferecer. No seu tempo, Fafhrd e 
Rateiro viajaram além da cidade inúmeras ve-
zes, até mesmo passando por portais mágicos 
para mundos estranhos, mas sempre, sempre 
eles voltaram para Lankhmar, a Cidade da Toga 
Negra, ela é sua primeira e última casa.

Ao longo do caminho, cada herói ganhou o 
apoio de um poderoso e misterioso mago. Fa-

fhrd desfruta do favor de Ninguable dos Sete 
Olhos, enquanto Rateiro ganha a ajuda, de vez 
em quando, de Sheelba do Rosto Sem Olhos. 
Nenhum dos dois da Dupla confia em feitiçaria 
negra (embora Rateiro ainda use ocasionalmen-
te o que aprendeu em sua juventude), mas eles 
consideram a assistência dos rivais dos magos 
inestimável às vezes.

Agora, os dois aventureiros passam seus dias 
consumindo uma grande quantidade de vinho, 
achando o conforto temporário nos braços de mu-
lheres, cruzando espadas com a Guilda dos La-
drões eventualmente e navegando aos confins de 
Nehwon e voltando.  Eles até mesmo se separaram 
por um tempo, cada um se encontrando do lado 
oposto de uma briga entre duas facções rivais na 
cidade, mas eles não conseguem ficar separados 
por muito tempo, tal é a força de sua amizade.
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CAPÍTULO UM

PERSONAGENS

Todo tipo personalidade e especialidade 
imaginável reside na cidade de Lankhmar 

e nos ambientes próximos. Desde o pedinte co-
mum ao mais rico dos nobres, desde o merca-
dor sorrateiro ao cortesão com um coração de 
ouro, desde o guarda entediado ao clérigo fer-
voroso de algum deus obscuro, o lugar trans-
borda de gente com todos os estilos de vida. 
Na verdade, qualquer arquétipo icônico de 
personagem, não importa o quão incomum ou 
bizarro, pode ser encontrado na Cidade dos La-
drões. Seu herói não tem que espelhar o estilo 
de um espadachim bárbaro bruto como Fafhrd 
ou um ladino astuto como o Rateiro Cinzento, 
embora não haja nada de errado com um des-
ses dois estereótipos, certamente. Suas opções 
são praticamente ilimitadas. 

Sempre que você jogar, é provável que se divir-
ta mais se escolher um arquétipo que é realmente 
icônico, ao menos inicialmente, e interpretá-lo 
com gosto. É interessante dar a tal personagem 
uma reviravolta incomum, alterando os “tipões” 
para trazer um pouco de variedade ao papel, mas 
começar com uma ideia facilmente identificável 
primeiro torna tudo mais fácil.

Além disso, não se preocupe em alterar um 
pouco o compasso moral. Fafhrd e o Rateiro 
Cinzento vivem em um mundo com tons de 
cinza, não preto e branco. Os sujeitos têm bom 
coração, de modo geral, mas nunca tiveram 
medo de derramar um pouco de sangue ao 
longo de suas aventuras. Do mesmo modo, to-
dos os arquétipos descritos abaixo podem ir da 
gama dos puros de coração aos completamente 
inescrupulosos. Por exemplo, um escravo fugi-
do pode não ter ressalva alguma contra vender 

outros ao cárcere, apesar do seu próprio sofri-
mento durante a servidão. Não tenha medo de 
ir contra o típico!

Abaixo estão algumas ideias de heróis que 
podem servir como ponto de partida para criar 
seus próprios personagens. Se você tem uma 
grande ideia para uma personalidade que não 
está inclusa na lista, por favor, siga em frente. A 
regra mais importante é jogar com um persona-
gem que você irá gostar.

Assassino: Negociar com a morte é uma 
parte relevante da vida violenta de um 
Lankhmartiano, e existem aquele que são 
particularmente bons nisso. Assassinos ven-
dem seus serviços pra os cidadãos, sejam eles 
artistas performáticos astutos que usam sua 
habilidade para fazer qualquer morte parecer 
um acidente, ou matadores sedentos por san-
gue que não se importam com quem sabe de 
suas empreitadas.

Bandido: A lei em Lankhmar e nas terras 
ao entorno são nominais no melhor dos casos 
e muita gente sem escrúpulos torna o roubo a 
terceiros um meio de vida. Um tipo de bandido 
pode ser um cruzado que só rouba dos ricos, 
enquanto outro pode ser um fora da lei deses-
perado com um grande preço sobre sua cabeça 
e outro ainda pode ser apenas preguiçoso que 
prefere tomar as coisas duramente conquista-
das dos outros.

Bandido de Rua: Enquanto a maioria das 
pessoas se mantém ocupada com suas vidas, 
alguns cidadãos de Lankhmar escolhem fazer 
pouca coisa construtiva. Gangues de bandidos 
de rua podem decidir comandar uma área de 
proteção de alguns blocos, ou eles podem ape-
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nas ficar em volta, buscando oportunidades 
para tirar vantagem dos desavisados no ca-
minho. Eles estão sempre atrás de encrenca e 
geralmente estão no comando dos becos e dos 
prédios decrépitos nos distritos mais pobres 
onde a guarda da cidade detesta ir.

Bravo: Qualquer homem ou mulher que 
vive por sua espada, atrás da emoção da bata-
lha, pode encontrar um lar em Lankhmar. Se-
jam servindo como mercenários no exército de 
algum nobre, sendo contratados para roubar 
ou matar, ou simplesmente escolhendo lutar 
por seu caminho até a riqueza e a glória, bra-
vos abundam nas terras de Nehwon.

Caçador: Embora mais em casa na floresta 
do que dentro da cidade, caçadores ainda po-
dem ser encontrados em Lankhmar. Eles ge-
ralmente trazem carnes frescas e 
exóticas para agraciar as mesas 
das tavernas palácios, e muitos 
Lankhmatianos prezam suas ha-
bilidades em rastrear.

Clérigo: Os deuses adorados em 
Lankhmar são muitos e mudam 
com a passagem de cada sema-
na, e nunca faltam advogados 
dedicados fazendo proseli-
tismo a seu favor. Do mais 
rústico cura de rua pregando 
de cima de uma caixa de ma-
deira ao homem sagrado mais 
repleto de joias em seu tempo 
dourado, os tipos de clérigo são 
numerosos dentro da cidade.

Cortesão: Alguns homens e 
mulheres que vivem na gran-
de cidade de Lankhmar se 
oferecem para terceiros 
como um meio de so-
brevivência e progres-
so. Seja uma prostituta comum de 
taverna oferecendo companhia na 
Rua das Prostitutas, ou uma corte-
sã refinada preparada para ter uma 
conversa inteligente na cama, mem-
bros da profissão mais antiga veem e 

ouvem muito e geralmente usam esse conheci-
mento adquirido para levar seus planos adiante.

Escravo Fugitivo: Escravidão é uma parte 
intrínseca da vida em Lankhmar e escravos 
vêm de todos os estilos de vida. De trabalha-
dores braçais trabalhando nos campos aos 
refinados escravos palacianos treinados para 
dançar ou dar prazer, eles são numerosos, e 
muitos deles escaparam de seus grilhões para 
começar uma vida nova. 

Espião: Os lordes, nobres e mercadores 
ricos das cidades de Nehwon gostam de 
ter informações uns dos outros, buscan-
do fraquezas e meios de tirar vantagem 
dos outros. Eles frequentemente mandam 
espiões para se infiltrar no inimigo, que 
trabalham sob disfarce e enviam de volta 
relatórios para seus empregadores. Um 
espião geralmente finge ser de outra pro-
fissão inclusa nesta lista como um meio 
de permanecer incógnito. 

Explorador: Muitas partes do mun-
do de Nehwon ainda não foram 

vistas por olhos humanos ou se 
tornaram ruínas esquecidas 
e há aqueles que buscam va-
gar por toda terra para des-

cobrir— ou redescobrir — ela 
toda. Alguns buscam escalar os 
picos mais altos das montanhas 
mais inóspitas, enquanto outros 

desejam desenterrar tesouros 
nos antigos e decadentes 

túneis abaixo das ruas 
de Lankhmar.
Feiticeiro Negro: 

Magia é uma força 
estranha, misteriosa, e a 

maioria que daqueles que a 
exploram buscam um grande poder, 

geralmente à custa dos outros. Aqueles 
que desejam portar tal poder, para coman-
dar homens ao seu serviço ou controlar as 
forças da natureza contra seus inimigos, 

pode treinar as artes da feitiçaria 
negra. Do engenhoso mago 
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da corte que manda forças obscuras para as 
ruas para matar inimigos — pelas boas pes-
soas, claro — ao mago que fica recluso em 
um refúgio escondido em cavernas escuras e 
confundindo as mentes de viajantes, todos que 
aprenderam tais segredos podem ser temidos 
e odiados, mas eles definitivamente são respei-
tados por seus companheiros.

Guarda: Onde existe riqueza e civilização, 
há a necessidade de protegê-las. Guardas po-
dem fazer vigia nos muros das cidades ou 
atuar como pacificadores nas ruas, ou eles 
podem trabalhar no setor privado para mer-
cadores e mestres de caravanas, protegendo a 
mercadoria em troca de um pagamento decen-
te. Da loja de raridades mais tosca ao palácio 
do Senhor, sempre há necessidade de guardas.

Ladrão: A maioria dos ladrões operando em 
Lankhmar servem à Guilda dos Ladrões e só 
roubam o que são orientados a roubar. Aqueles 
astutos ou teimosos o suficiente para desafiar 
a guilda correm o risco de mutilação ou mor-
te caso eles sejam pegos. De qualquer modo, 
há muita riqueza na cidade que os ladrões são 
tentados a roubar para si mesmos.

Mago Branco: Enquanto os praticantes de 
feitiçaria negra possuem grandes e terríveis 
forças que muitos consideram malignas, ma-
gos brancos se preocupam em usar apenas as 
magia gentil, benéfica, feita para curar e ali-
viar.  Tais conjuradores trabalham em harmo-
nia com a natureza e oferecem seus serviços 
apenas para aqueles de bom coração ou que 
têm uma necessidade real.

Marujo: Navios entram no porto de 
Lankhmar vindos do Mar Interior diariamen-
te, chegando de todos os pontos de Nehwon. 
De navios militares encarregados de proteger 
navios mercantes até navios de comércio pro-
priamente ditos, todos têm uma tripulação 
para manejar os cordames e repelir invasores.

Membro de Tribo:  Nem todo cidadão de 
Lankhmar nasceu na cidade ou acha fácil se 
adaptar. Alguns visitantes de terras distan-
tes mantém muitas das atitudes e costumes 
de sua própria cultura. Mingóis do oriente 

distante, Kleshitas das florestas escaldantes 
do sul distante e bárbaros brutos da Vastidão 
Gélida acham o caminho para a grande cidade 
com frequência, embora as razões pelas quais 
eles não voltam pra casa sejam tão numerosas 
quanto os visitantes em si.

Mercador: Comércio é a energia vital de qual-
quer cidade, e mercadores trazem mercadorias 
de terras distantes e as vendem nas lojas por toda 
Lankhmar. Alguns são vendedores de rua po-
bres exibindo seus produtos em um simples co-
bertor ou carroça, enquanto outros comandam 
os grandes consórcios que controlam as cara-
vanas indo e vindo de cada canto de Nehwon 
e vastos depósitos para armazenar mercadorias

Nobre: Alguns poucos Lankhmartianos 
sortudos nascem com seu poder e riqueza, le-
vando vidas pomposas dentro dos muros dos 
seus palácios, onde todas as suas necessidades 
e desejos são atendidos. Embora a maioria dos 
nobres se contente em viver suas vidas em tal 
luxo, outros colocam sua riqueza e influência 
para uso em empreitadas mais exóticas, talvez 
financiando expedições de caça ao tesouro ou 
patrocinando batalhas contra a corrupção.

Oficial: Unidades militares requerem lide-
rança e oficiais proporcionam isso. O sargento 
da guarda da cidade, o tenente de uma com-
panhia mercenária, ou o capitão de um navio, 
todos comandam o respeito e obediência dos 
homens e mulheres que servem sob eles. 

Pirata: O Mar Interior é cheio de navios ma-
nejados por homens e mulheres que desafiam 
a lei e tomam o que querem pela força. Muitas 
vezes, eles acabam nas docas do distrito do 
porto de Lankhmar, prontos para encontrar 
novas formas de diversão nas tavernas ou bor-
deis enquanto gastam seus espólios.

Xamã: Alguns estrangeiros trazem seus 
deuses com eles para Lankhmar e praticam 
sua fé com rituais estranhos e crenças obs-
curas. Das florestas de Klesh às tendas da 
Vastidão Gélida, xamãs vêm para a cidade 
por muitas razões e podem ser encontrados 
dentro dos muros da cidade bem como nos 
lugares remotos além dela. 


