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Truncheon World

Truncheon World original é uma versão truncada das regras do Dungeon World, para ser 
usado como referência pelo MJ durante o jogo e durante a preparação. Nele, não há ne-
nhuma regra para personagens dos jogadores, nenhuma estatística do monstro, nenhum 
exemplo. O material é apresentado em uma ordem ligeiramente diferente do que no livro 
Dungeon World, mas as informações são basicamente as mesmas.

Portanto, não se justifica a tradução de todo o Truncheon World, apenas do conteúdo 
inédito, apresentado no capítulo USEFUL LISTS. Este documento trata-se da tradução 
deste conteúdo adicional para Dungeon World.

Como usar este material

Este material contém, exemplos de vínculos alternativos para cada uma das classes bá-
sicas, exemplos de perguntas a serem feitas pelo MJ durante a primeira sessão e no de-
correr do jogo, exemplo de situações interessantes para introduzir cada uma das classes 
básicas do jogo, novos exemplos de nomes e de perguntas que o MJ pode fazer para as 
raças.

Ao final da leitura, espera-se que MJ e Jogadores tenham uma compreensão maior a 
respeito do tipo de perguntas que podem ser feitas e, principalmente, compreender o 
quão impactante elas devem ser. Por ser um material assinado pela dupla, LaTorra & Koe-
bel, podemos presumir que estas perguntas representam, o que os autores de Dungeon 
World esperam que as perguntas abordem.

Boa leitura.

Nota de Traducao

Rules and writing by Saga Latorra e Adam Kebel. Original editing, additional material, 
layout, and publishing by Johnstone Metzger.
October, 2013
Vancouver, Canada.
Original version, available at DriveThruRPG

Tradução e adaptações por Marco Araújo, Marcos Rodrigues e Rafael Macedo.
Revisado por Luiz Rodrigues, Marco Araújo, Marcos Rodrigues e Wenderson Lima.
Junho, 2017
Disponível em www.torredomago.com.br/truncheon
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barbaro
Vínculos alternativos

Perguntas para fazer

Situações para introduzir

l _____ não entende a mim ou a minha cultura. Eu vou me explicar para ele, não importa 
quanto tempo leve.
l _____ me envolveu em uma aventura questionável e eu tenho minhas dúvidas a respeito 
disso agora.
l _____ viu minha terra natal mais recentemente do que eu.
l _____ me mostrou como ficar chapado.

l Você trouxe alguém de sua terra natal com você? Quem?
l De que maneira sua terra natal é mais bela do que qualquer outro lugar que você já esteve?
l De todas as pessoas de sua terra natal, quem você mais gostaria de ver novamente e por 
quê?
l Qual é a criatura mais perigosa que espreita em sua terra natal? Você já derrotou uma? 
l Qual a coisa mais estranha sobre o lugar que você vive agora?
l Qual a coisa preciosa que faz falta em sua terra natal, que esse lugar que você percorre 
agora possui em abundância?
l O que protege sua terra natal de invasores (se existe algo)?

l Um comerciante, gordo e desonesto, veio lhe oferecer uma chance de satisfazer algum 
apetite seu, ou um jeito que certamente te ajudaria a consegui-lo. Mas esse comerciante 
trouxe assassinos escondidos que avançam sobre você, em plena vista do público. Destilados 
preciosos são derramados, braseiros são derrubados e tapeçarias começam a pegar fogo. De 
quem que você atraiu a ira, dessa vez?

l Você está perante o exército inimigo, pronto para lutar com o campeão deles. Porém, você 
vê o seu próprio exército começando a recuar – eles vão te abandonar e te deixar para lutar 
sozinho! O que o comandante tem contra você? Quem do seu lado você pode chamar para te 
ajudar? Pelo o que as tropas inimigas estão lutando?

´
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Bardo
Vínculos alternativos

Perguntas para fazer

Situações para introduzir

l Falei com _____ tudo sobre se apresentar na casa de um nobre rico e vi a ganância em seus 
olhos.
l ____ me ajudou a fazer alguns contatos importantes. Eu lhe devo uma.
l ____ somos amantes, ou éramos, ou deveríamos ter sido, ou… é complicado.
l ____ sabe que eu tenho um mapa secreto.
l ____ começou uma briga enquanto eu estava me apresentando, prepare-se para o troco!
l ____ seria um tema excelente para uma balada, se ao menos ele participasse mais de aven-
turas. Então, vou ajudá-lo com isso.

l Do que você está fugindo?
l Qual é a melhor coisa em se apresentar para as pessoas?
l Quem te treinou e te ensinou as artes que você conhece?
l Por que você viaja tanto? Você gostaria de sossegar ou não?

l Charlatões têm viajado de cidade a cidade vendendo itens mágicos amaldiçoados. Você 
acaba de encontrar os livros de contabilidade deles, mas os guardas deles acabaram encon-
trando você também. Você já os encontrou antes? O que eles pensam de você?

l Há semanas você persegue um bando de bandidos que roubaram um artefato que tem 
tudo a ver com a sua área de especialização. E eles acabam de armar uma emboscada para 
você. Isso deve significar que você está perto! Aonde você está quando isso acontece? Que 
outros negócios você tem ali que não estão relacionados com esses bandidos?

l A Feiticeira Carmesim enfeitiçou uma multidão para que ficasse violenta. Por quem ou 
pelo que ela quer criar uma distração? Quem deseja que você impeça os planos dela, para 
que não sejam bem-sucedidos?

l Você está no meio de uma briga entre as duas gangues mais poderosas da cidade. Rumo-
res dizem que eles querem celebrar festivais diferentes no mesmo dia.
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Clerigo
Vínculos alternativos

Perguntas para fazer

Situações para introduzir

l Eu já intercedi, junto a outros clérigos, em nome de ____ antes.
l Minha divindade marcou ____ como alguém importante. Eu devo ajudá-lo a cumprir o seu 
destino.
l ____ passou por dificuldades que eu não suportaria. Ele é capaz de enfrentar a escuridão 
que eu vejo envolvendo o mundo.
l  ____ trabalhou com outros servos de minha divindade antes.

l Você já falhou com sua divindade? O que você fez para se redimir?
l O que a sua família acha sobre o seu chamado? É uma posição de prestígio ou é algo me-
nosprezado por eles?
l O que você fazia antes de dedicar sua vida à sua divindade, se for o caso?
l O que você fez na última vez que um templo rival tentou invadir o seu território?
l Quais restrições sociais são colocadas sobre os fiéis aqui? Como você sente sobre isso – são 
restrições voluntárias ou impostas à você?

l Outra seguidora de sua divindade tem realizado milagres. Rumores dizem que ela é “A 
Escolhida”, mas você sabe que algumas dessas pessoas que estão espalhando esses rumores 
querem tirar vantagem dela por ser jovem e inexperiente. Mesmo assim, você não confia 
plenamente nela. Por que?

l Influência demoníaca se manifesta no plano material! Qual é a sua relação com a pessoa 
que está agindo como conduíte? Qual a opinião da sua divindade sobre essa influência?

l O sumo sacerdote da cidade pediu sua ajuda para realizar um importante ritual envol-
vendo alguns dos nobres locais. Quais dos seus amigos e familiares estão presentes? Qual é 
a sua história com o templo do sumo sacerdote? Sua divindade revela uma trama nefasta, 
desdobrando-se a sua volta. Quais preceitos de sua divindade estão sendo violados?

l Você está perseguindo os sequestradores quando eles entram nas catacumbas abaixo da 
cidade e uma horda de zumbis aparece e bloqueia a sua passagem. Quem eles capturaram 
e o que essa pessoa significa para você? O que os rumores que você escutou dizem sobre as 
catacumbas? O que mais está enterrado debaixo desta cidade?

´
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Druida
Vínculos alternativos

Perguntas para fazer

Situações para introduzir

l Eu e _____ estamos rastreando a passagem de um terrível monstro por estas terras.
l ____ já lutou para defender minhas terras antes e tem meu respeito.
l ____ está familiarizado com a doença que infecta a terra e que deve ser purgada.
l _____ parece se impressionar bastante com os meus poderes, e eu não consigo evitar de 
me exibir na frente dele.

l Você sempre foi assim, ou algo aconteceu para você se tornar um com a terra?
l Quais tipos de pessoas vivem na sua terra ou nas proximidades? E quais problemas elas 
trazem?
l Qual(is) problema(s) o levou a deixar as suas terras e se aventurar por território desconhe-
cido?
l Qual é o seu animal favorito? Por que?
l Por que o comerciante mais rico das redondezas sempre te recebe de braços abertos, toda 
vez que você aparece?

l Os animais passam por você, fugindo em massa de algo terrível que está à frente. Qual 
o seu palpite sobre o objetivo final deste monstro poderoso? Que tipo de fonte mágica nas 
redondezas seria tão poderosa a ponto de atrair algo tão perigoso? Das pessoas com quem 
você se importa, quais delas estão mais próximas do perigo que você? E por que não estão 
fugindo, como os animais?

l Os guardas da cidade te deixaram entrar, mas estão te cobrando uma “taxa de entrada”, 
que você nunca ouviu falar e que é absurdamente alta. Ao mesmo tempo, eles deixam uma 
pessoa em estranhos robes pretos entrar e passar por eles, e você sente o cheiro de algo mui-
to, muito errado sob as vestes dele.
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Guerreiro
Vínculos alternativos

Perguntas para fazer

Situações para introduzir

l Eu e ____ fomos contratados por um chefe que se voltou contra nós.
l ___ provou ser um aliado digno na última guerra, mesmo considerando aquele erro que 
cometeu.
l ___ me viu matar alguém importante.
l ___ me confrontou e se safou daquilo. Então é assim… não é?!

l As pessoas já pediram para se tornar seu aprendiz ou escudeiro? O que você diz para elas?
l Você entrou na guerra por vontade própria, ou você foi convocado contra a sua vontade?
l O que você fez da última vez que alguém te desafiou para um duelo?
l O que aconteceu com todas aquelas moedas que você costumava ter?
l Que tipo de juramento você fez no dia que seu antigo mentor foi assassinado?
l Que inimigo (ou inimigos) você passa a maior parte do tempo lutando? O que eles amea-
çam que você deseja preservar?
l Quem empunhou sua arma favorita antes de você? Alguém?

l Assassinos te atacam em um mercado lotado. Por que eles o querem morto? Como você 
venceu o líder deles da última vez que vocês se encontraram? Você possui ou pegou alguma 
coisa que algum vilão quer para si?

l O festival estava a pleno vapor, quando o golem de ferro apareceu com a intenção de se-
questrar donzelas do santuário e entregá-las ao bruxo maligno que se esconde dentro da 
montanha local. Para que o bruxo maligno te contratou e do que você tem tanto receio? O 
que acontecerá se as donzelas do santuário não terminarem de apaziguar os espíritos lo-
cais? Qual delas você suspeita estar secretamente aliada ao bruxo?

l Você se posta entre a caravana e os bandidos. Eles têm algum tipo de monstro com eles, 
com a intenção de tomar alguma carga “especial”. Por que você não matou o líder dos bandi-
dos quando teve a chance? Você sabia dos riscos antes de se juntar à caravana?
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Ladrao
Vínculos alternativos

Perguntas para fazer

Situações para introduzir

l ____ e eu somos os únicos sobreviventes de uma aventura suspeita.
l _____ me ajudou a roubar algo muito valioso de alguém muito perigoso.
l _____ sabe onde eu escondi alguns espólios.
l _____ ainda me deve por algumas coisas que ele ia revender por mim.

l Você é membro de alguma guilda de ladrões? Por que, ou por que não?
l Como você estava envolvido com o criminoso notório que foi encontrado morto nessa ma-
nhã em uma vala?
l Qual foi o maior ganho que você já conseguiu?
l Quem é seu rival?
l Por que você devolveu a última coisa que você roubou?

l Um amigo seu te dá algo para você guardar para ele, algo que você está procurando há 
meses. Em que tipo de encrenca seu amigo se meteu? Que trabalho você já aceitou para con-
seguir o dinheiro para comprar essa coisa, e quanto tempo você ainda tem para completar 
esse trabalho?

l O quarto começa a se encher com água, e a mantícora sai de uma porta secreta do telhado. 
Quais outras armadilhas você encontrou que ainda não foram acionadas? O que você estava 
esperando encontrar nessa masmorra? Qual é o seu maior arrependimento em ter trazido o 
filho único do ferreiro com você?

l Você encontra o seu vendedor de veneno morto em casa, aparentemente por suicídio. Mas 
tem algo suspeito – onde você já viu esse tom azulado antes? Quais são os dois livros que es-
tão faltando na biblioteca da casa, e por que ninguém além de você poderia perceber a falta 
deles?

l Você está na prisão da cidade. O que te pegaram fazendo? Os guardas jogam um mercador 
na sua cela. Pelo que eles conversam, um comerciante rico os subornou porque ele não quer 
pagar pelos bens entregues em sua mansão. Um comerciante muito rico.

~
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Mago
Vínculos alternativos

Perguntas para fazer

Situações para introduzir

l _____ e eu tivemos uma visão depois de bebermos o sangue do mundo dos demônios jun-
tos
l _____ me forneceu alguns tomos proibidos.
l _____ me ajudou uma vez a atravessar em segurança a Floresta Assombrada.

l Um estranho muito rico te ofereceu uma quantia farta de dinheiro para você realizar al-
gum tipo de ritual. Quem você acha que era aquela pessoa e por que você recusou?
l Como as pessoas normalmente te tratam quando descobrem que você é um mago?
l O que você perdeu por ter estudado magia?
l Que mistério mágico você vem ansiando por resolver há anos?
l Que visão estranha assombra seus sonhos noite após noite?
l Quem te ensinou magia, e como é seu relacionamento com ele(a), hoje em dia ?
l Por que o seu mentor quer que você colete pedaços de monstros raros?

l Uma torre arcana apareceu de repente no topo de uma colina próxima. A milícia local ar-
rombou os portões algumas horas antes de você chegar, e ainda não voltaram. Agora o dono 
da guilda dos estivadores está cobrando “impostos” e as crianças te imploram pedindo para 
resgatar os pais delas da torre mágica de aparência maligna. Por que motivo você veio para 
essa cidade? Quem você conhece dentre os desaparecidos? Quanto você deve aos estivado-
res?

l Finalmente você chegou no centro mágico da Grande Floresta, um lugar de poder como 
nenhum outro. Mas os elfos chegaram também – eles vem quente perseguindo um mons-
tro. O que esse monstro pode te oferecer por sua ajuda? Por que o líder desses elfos te odeia 
tanto? Por que a rainha élfica está tão interessada em sua pesquisa?

l Você está no laboratório arcano de alguém. Por que você não deveria estar aí? O que seria 
mais útil para você? Você teve que passar por alguma defesa para chegar aí? Quem está com 
você e por que você os(as) trouxe?
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Paladino
Vínculos alternativos

Perguntas para fazer

Situações para introduzir

l Pelo que ele(a) fez, eu prometi  guiar e proteger _____ .
l Eu já ouvi falar dos feitos de ____ e estou muito impressionado.
l _____ me deu comida e abrigo quando eu não tinha nada.
l  _____ obviamente não confia em mim, e isso precisa mudar.

l Você é dedicado a algum lorde, a uma única divindade ou instituição social em particular? 
Você tem alguma missão pessoal? Por que ou por que não?
l Há alguma coisa, em particular, no seu passado que te faz lutar contra o mal? Pessoalmen-
te, em que você tenta se redimir?
l Qual é a sua opinião sobre as figuras de autoridades locais? Elas estão usando os seus po-
deres com responsabilidades ou são corruptos?
l Qual foi o seu primeiro trabalho e por que eles o querem de volta?
l Por que a sua família te mandou embora?

l Você está na taverna, e vê a filha do taverneiro com a mão no pescoço, coberta de sangue. 
Ela desfalece, morrendo por causa de uma mordida de um vampiro. Todos na taverna come-
çam a brigar. Por que você estava mantendo sua atenção naqueles mercadores de peles? O 
que aquele monge está escondendo sob o manto? O que o nobre tem contra você? O que você 
fará sobre a filha do taverneiro, que está morrendo? O que você fará sobre o vampiro, ainda 
à solta?

l A sessão ficou feia. Qual parente morto você vê em meio a escuridão na sua frente? O que 
você gostaria que ele(a) dissesse? Como o médium te convenceu a comparecer a essa sessão, 
e que tipo de barganha vocês fizeram? Porque é tão importante que a baronesa não morra 
durante esse ritual?

l Você se vê no meio de um bando de mendigos e arruaceiros, se revoltando contra as novas 
leis do rei. A turba está se dirigindo ao palácio. Aonde você estava indo originalmente? Você 
vê um grupo de ladrões usando uma magia estranha para disfarçar suas atividades.
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Ranger
Vínculos alternativos

Perguntas para fazer

Situações para introduzir

l_____ e eu derrotamos uma grande besta uma vez, e pagamos caro por isso.
l______ me deixou numa enrascada quando ele(a) deveria me ajudar.
l______ me pediu para guiar alguns haflings em um território perigoso, e nunca me agra-
deceu devidamente.
l______ já foi meu inimigo, mas agora nós fizemos as pazes.

l O que você perdeu e que agora quer recuperar na natureza selvagem? Quem ou o que tirou 
isso de você?
l Quais tipos de monstros vivem aqui e porque você evita encontrá-los?
l O que há de mais importante nessa floresta e o que precisa ser protegido a qualquer custo?
l Quando os anões fizeram uma petição para pegar de volta as terras deles do rei, qual foi o 
seu posicionamento? Qual é seu relacionamento com os anões?
l Onde você se encontrou pela primeira vez com o seu companheiro animal?

l Você vê os orcs do outro lado do rio. Eles estão com o barqueiro e sua família como reféns, 
e estão destruindo o barco dele. O xerife está louco para alcançá-los. Ele te contou o por quê? 
Que tipo de negócio você já teve com esses orcs antes? Se o plano deles funcionar, você sairia 
ganhando de alguma maneira – como?

l Você está explorando algumas ruínas próximas à cidade de Tyr há alguns dias, e você vê 
alguns mercadores negociando com um grupo de monstros. De onde você conhece esses 
mercadores? Eles sabem que você está lá? Qual a distância entre a cidade para a qual eles 
estão indo (e é Tyr essa cidade)?
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Anoes
Nomes

Perguntas

Aelfar, Annika, Azaghal, Bjorn, Bombur, Brunhilda, Dim, Drummond,
Durga, Dwalin, Farin, Freya, Fundin, Gerda, Greta, Helga, Janos, Jarl,
Narvi, Ozruk, Rundrig, Rurgosh, Siggrun, Surtur, Telchar, Xotoq, Zirak.

l Todos os anões têm barba?
l Os anões usam livros, ou algum outro tipo de escrita? Como elas são feitas?
l Como alguém consegue construir uma boa reputação entre os anões?
l Quais perigos os anões enfrentam nas profundezas embaixo da terra? Como eles lidam 
com eles?
l O que os anões pensam do fumo dos halflings?
l Como é o romance anão?
l O que a família significa para os anões? O que um anão deve fazer para ser deserdado?
l Qual é o seu tipo favorito de pedra? O que isso diz sobre você, em comparação a outros 
anões?
l Que tipo de música os anões gostam?
l Qual é o valor de um juramento na sociedade anã? O que acontece quando alguém é acusa-
do por quebrar um juramento?
l Quando os anões usam máscaras?
l O que a maioria dos anões faz quando vão viver entre os humanos? Exista alguma guilda 
para os anões? Os humanos esperam que todos façam o mesmo tipo de trabalho para eles?
l De onde os anões conseguem comida?
l Quais animais os anões têm em suas casas subterrâneas? Eles têm corcéis ou gado que são 
admirados pelas outras raças por causa da habilidade de conseguirem viver e trabalhar no 
subterrâneo?
l Por que os anões têm tamanha rivalidade com os elfos?
l Por que os anões vivem no subterrâneo? Há perigos na superfície, algum tipo de inimigo 
varrendo a terra atrás de anões para matar?
l Por que os anões não saíram de seus castelos debaixo da terra para conquistar os reinos 
das outras raças?

~
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Elfos
Nomes

Perguntas

Aegor, Aranwe, Astrafel, Cadeus, Celion, Cirdan, Daelwyn, Dagoliir,
Damarra, Dambrath, Demanor, Edrahil, Eldar, Elohiir, Elrosine, Enkirash,
Ethanwe, Feliana, Fenfaril, Galadiir, Gwindor, Halwyr, Hasrith, Hycorax,
Idril, Irime, Kithracet, Lanethe, Lillisastre, Luthien, Melliandre, Menoliir,
Miriel, Mithralan, Nerdanel, Olwe, Pendrell, Phirosalle, Saeros, Sharaseth,
Shevaral, Sinathel, Sistranalle, Taeros, Thelian, Thranduil, Throndir,
Voronwe.

l Os elfos são tão estoicos como as outras raças pensam, ou há momentos em quando eles 
mostram suas emoções com mais facilidade?
l Instrumentos musicais são tão valorizados pelos elfos como as canções?
l Os elfos realmente conseguem falar com as plantas? Por que a pessoas acham que conse-
guem?
l Os elfos mudam de cor com as estações, como as árvores fazem?
l Os elfos comem carne ou eles são totalmente vegetarianos?
l Os elfos vivem somente nas florestas? Onde mais eles vivem?
l Quão comum é a magia entre os elfos?
l Quanto tempo um elfo normalmente vive?
l Os elfos se dão bem com os dragões?
l Quais são os costumes élficos para nomes? Você tem um nome secreto, ou talvez até mais 
de um?
l O que os elfos pensam do fogo? Eles acreditam em algum deus do fogo?
l O que aconteceu na última vez que os elfos foram para uma guerra?
l Quem são os inimigos naturais dos elfos? Que criaturas eles mais temem? As outras raças 
temem as mesmas coisas?
l Por que os elfos mantêm as suas atividades em segredo dos outros?
l Por que existem tão poucos elfos?
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Halflings
Nomes

Perguntas

Adelard, Angelica, Aubrey, Baldwin, Bartleby, Becca, Blanco, Brynn, Bug,
Doderic, Dunstan, Estella, Falco, Felix, Finnegan, Firiel, Fredegar,
Gorbulas, Hanna, Hildigard, Ivy, Lalia, Mab, Marmadas, Mouse, Olive,
Omar, Otho, Posco, Puck, Randolph, Robard, Robin, Rook, Rose, Salvia,
Sancho, Serah, Sketch, Tanner, Thistle, Tobold, Trixie.

l Existem halfling bárbaros, vivendo na natureza selvagem sem nenhum conhecimento 
sobre agricultura civilizada
l Os halflings se sentem pequenos e desconfortáveis na presença de outras raças? Você se 
sente?
l Advogados Halfling — sua opinião?
l Quantas músicas um halfling conhece? O Seu povo prefere escrever as próprias, ou pegam 
qualquer uma que eles gostem?
l Existe algo como uma literatura halfling? Se não, por que? Se sim, como ela é?
l Como são os haflings depois que eles encontram religião?
l Quais contribuições os halflings já fizeram para a sociedade humana?
l O que os halflings pensam sobre teatro?
l O que significa um haflings ter cabelo vermelho? Existem histórias sobre halfligns ruivos?
l Qual é o esporte mais popular entre os halflings? O que pensa sobre ele?
l Qual é a reputação dos halflings entre as outras raças?
l O que um halfling nunca seria pego sem quando está viajando?
l Por que os halflings são tão bons jardineiros?
l Por que os halfings adoram apostar? São todos, ou só alguns?


