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“Ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o 

que lemos”.  

-John Locke 

Se a terra de Thordezilhas é feita de conspirações 

insondáveis e mistérios ancestrais, o conhecimento 

assume seu lugar como arma afiada contra a ignorância. 

Uma chama que gradualmente iluminou a Era das 

Trevas.   

I - Academia de Ciência e Magia de Marselha. 

Marselha é a capital cultural de Alexandria. Uma nação intelectualizada que leva a 

liberdade de expressão e o conhecimento muito a sério.  Se perguntado, todo marselhano 

responderá que seu maior tesouro cabe dentro do cérebro e nada provocar neles maior 

orgulho que sua Academia de Ciência e Magia — conhecida como “Musinha” pelos locais — 

o local é sede de importantes movimentos, como os  Iluministas, Sociedade Enciclopedista e 

da Irmandade Esotérica, e o berço de ideias perigosas.   

Membros: magos e estudiosos em geral.  

Legalidade: Legal 

Líder: Monique la Rouche (caótica/elfa/maga/ nível 19) 

Descrição: erigida na província de Éclair, próximo da Ponte dos Namorados,  o prédio da 

Academia é considerada uma das mais antigas construções do mundo, cuja história se 

confunde com a formação do país. 

O Forte de Marselha — como o prédio era conhecido na época — foi fundado ainda 

durante o período dos Três Impérios quando Scalon, então uma poderosa nação feérica, criou 

uma fortaleza para estudar e proteger os segredos dos tempos 

antigos.  A musa Sophia teria sido escalada para cuidar do lugar e 
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ao seu redor surgiu inúmeros intelectuais de diversos lugares do continente. Esta foi a 

primeira versão daquilo que um dia seria a Academia e o início da identidade cultural que 

formaria o reino de Marselha.   

Não tardou para os três império entrarem em guerra e, aproveitando o caos, às hostes 

de Belzebu marcharam contra Alexandria. Temendo que os conhecimentos caíssem em mãos 

erradas, Sophia se trancou na academia e selou as portas da sabedoria até o dia em que a 

ignorância deixasse de ser o poder vigente.  

Séculos depois o velho elfo Thalen, antigo discípulo de Sophia, lembrou a palavra 

mística que abria as portas do forte: “Indago”. Assim surgiu a Academia de Ciência e Magia 

de Marselha e o conhecimento renasceu no continente.  

Arquitetura: em nada seu prédio difere de uma construção vulgar dos tempos antigos. O 

prédio é protegido por uma magia que o torna completamente indestrutível — sendo comum 

a população recorrer a ele em tempos de guerra. Contudo, a magia acontece em seu interior. 

Musinha é feito de quintessência , a mesma substância caótica de Magnun Chaos, do Aquário 

da Morte do JAbuti Caolho e da famosa Duriashan.    
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Quem pronuncia a palavra Indago consegue passar por suas portas e adentrar um 

imenso salão mobiliado com escadaria lateral e um corredor no fundo. A exceção deste 

cômodo,dos dormitórios e da cantina; os demais  lugares da Academia são acessados 

somente pronunciando as palavras mágicas corretas.Assim o estudante precisa estar no local 

certo e falar a senha correta para acessar: novas salas, escritórios, bibliotecas, museus, 

escadarias, laboratórios, teatros, oficinas, ginásios, estáculos, jaulas, entre tantos outros. 

Alguns lugares são proibidos aos alunos e suas palavras são confidenciadas. Sendo comum 

também descobrirem cômodos secretos por acidentes ou lugares até então desconhecidos.  

E não pense que encontrará salas tradicionais neste lugar. Deixe isso para os 

antiquados da Universidade Yolavo em Versalhes. Não seria assim na musinha. Algumas das 

suas salas escapam tanto do normal quanto das leis da física. A sala 42.213, onde o professor 

Luft ensina sobre os diversos planos da existência, é conhecida por assumir a forma da 

dimensão estudada. Assim, os alunos literalmente visitam uma versão inofensiva de Valurdia 

quando falam sobre a dimensão onde nasceu Leviatã. A biblioteca 432 é outro exemplo, não 

podendo ser definida de outra forma que “um mundo feito de livros”. Dizem que algumas das 

portas da musinha levam literalmente para outros mundos.  

Situação: o conhecimento será sempre inimigo do déspota. E não são poucos os antagonistas 

da Academia de Ciência e Maga de Marselha, ainda mais neste país onde a balança do poder 

pente ainda em uma guerra civil. Não são poucos os monarquistas que aliados a países 

estrangeiros tentam sabotar a Academia por sediar o pensamento iluminista. Alguns destes 

monarquistas estão infiltrados no corpo docente, elaborando motins contra a liberdade de 

ensino.   

A Musa: se você é aluno da Academia deve estar curioso do motivo para o apelido de 

“Musinha”; trata-se de uma clara alusão a Sophia, a Musa, que segundo muitos ainda vive em 

algumas destas salas proibidas. 

Interesses: ensinar ciência e magia para todos os interessados. Pesquisar fenômenos 

científicos e místicos.  

Aliados: Iluministas, Sociedade Enciclopedista, Irmandade Esotérica e Sociedade dos Três 

Sabres.   

Adversários: Santa Igreja e Bibliotecário do Esquecimento. 

Vantagem: seus alunos possuem acesso a maior quantidade de livros do mundo. Suas 

inúmeras bibliotecas guardam informações sobre praticamente qualquer assunto, desde que 

você conheça a palavra correta para acessá-la.  

 

Curiosidades de Musinha  
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● Trata-se do Berço do iluminismo Alexandrino.  

● A província foi batizada de Éclair por ser o doce preferido dos acadêmicos.  

● Willian Drake, Evangeline e o falecido rei de Marselha estudaram aqui.   

● Muitos nobres desgostam de estudar com plebeus. 

Tabela de Subtramas - 1d6 

1. Existe um plano para assassinar La Rouche  

2.  Muitos aluno ouvem a voz de sophia pelos corredores.  

3. Existe um grupo armado secreto que protege a Academia.  

4. Estão abrindo filiais em Nova Camelot, Hélade e Flanders 

5. La rouche é militante pró-democracia por toda alexandria. 

6. Existe um tesouro escondido em alguma da salas da academia.  

 

 

Corpo Docente  

Escrito pelo aluno desajustado Luiz Claudio Gonçalves.  

Desenhado pelo professor pistoleiro Erivas  

Revisado e editado pelo Reitor Barbudo David Dornelles 

Este pequeno Texto é dedicado a Mônica de Faria. Aquela cuja vida nos inspira a orquestrar 

um mundo revelado por nossas letras e vividos pela imaginação, sempre no ensejo de ver o 

tesouro do vosso sorriso. Obrigado por estar ao nosso lado. Obrigado por ser nossa musa. 

Thordezilhas ainda é uma carta de amor.  


