
The Wonder Weird - NPCs 
 
Avilus: Pai Pretérito com experiência em esferas, esteve no Planetário de 
Ferro e em Itzen. 
Choen Mohsen: Líder do Conselho de Nobres de Ishlav e entusiasta de 
sobrevoadores. 
Durranet VI: Pai Âmbar, líder da Ordem da Verdade, vive em Durkhal, uma 
fortaleza e cidade-estado que abriga bibliotecas, armazéns, quartéis e 
laboratórios no coração de Qi. 
Hristo: Membro da Catedral da Forma, espaço de adoração Nomothet, o 
Deus da Carne. 
Onald: Pai Pretérito responsável pela interação com não-membros que 
tenham relações duradouras com a Ordem da Verdade em Qi. 
Vilerm Akefie: Nobre de Qi descontente com as exigências da Ordem da 
Verdade. 
Vita Severn: Matrona das Artes em Qi, apoiadora de inúmeros artistas, 
especialmente aqueles que trabalham com Numenera. 
 
**** 
 
Akelle*: Capitã do Tonel, cog a serviço da Marinha Mercante de Ghan na 
rota entre Glavis e Qi. 
Amanethes: Marinheira do Tonel, deseja voltar a Keford para auxiliar a 
família em dificuldades. 
Anders: Boticário com interesse nos Jaekels de Ilhas Aras. 
Glifo: Andrógino que mudou de sexo tantas vezes que perdeu sua verdadeira 
identidade. 
Lemsel Eczoz*: Pai de criação de Czyran, antigo patrono do Conselho 
Numer. 
Loig: Pai Pretérito de Ishlav atuando em Glavis. Um conhecido de Stephen 
Dedalus. 
London: Imediato do Tonel, um velho marinheiro com algumas histórias 
para contar. 
Miliaten: Mordomo responsável pela sede do Conselho Numer em Glavis. 
Serec, o Relutante: Senhor da Guerra responsável por tropas particulares em 
Glavis e na fronteira de Ancuan. 
Yalacker-Siross: Único sobrevivente do Conselho Numer, ciente da 
necessidade de segredo a respeito da esfera. 
 
**** 
 
 
 
 



Adhamastor Nerus: Líder dos Pais Pretéritos em Glavis. 
Asther Vanita*: Nobre de Ishlav. Notória pelo desejo de manter sua 
juventude. Segunda vítima de uma morte inexplicável na cidade. 
Avillus: Membro da Ordem da Verdade no Império de Pytharon, provável 
acompanhante dos soldados do Império em Itzen. 
Évoro: Companheiro de Asther Vanita e responsável pelos seus rituais de 
beleza e juventude. 
Ebunike: O rabugento patrono da estalagem onde aconteceu a primeira 
morte inexplicável em Ishlav. 
Galvin: Líder da Ordem da Verdade em Ishlav. Foi a seu pedido que Stephen 
Dedalus vinha realizando buscas envolvendo a Numenera. 
Kollos: Líder dos Monges de Mitos, uma espécie de ordem espiritual sediada 
em Ishlav em busca da purificação do corpo. 
Mikhal: Braço direito de Kollos na condução dos Monges de Mitos de Ishlav. 
Strepicus: O inventor da Água de Ishlav e o responsável pela primeiras 
contaminações da cidade. 
Velson*: Viajante de origem desconhecida. Primeira vítima de uma morte 
inexplicável em Ishlav. 
 
**** 
 
Ardonis: Criador de Brehms, seu rebanho fica próximo da mina de sal de 
Itzen, exaurida há quase uma década. É um dos refugiados de Itzen. 
Aylonne: A idosa venera a Numenera e os membros da Ordem da Verdade. 
A tragédia em Itzen parece ter lhe dado um novo propósito de vida. 
Cid: Guiado por vozes que apenas ele ouve, o Nano acredita que sua missão 
seja impedir a destruição de Qi. 
Denniewis: Era a administradora do armazém de Itzen. Foi capturada pelas 
forças de Pytharon e libertada por Elandra. 
Elandra: A capitã de Lorde Streck liderou o ataque contra as forças do 
Império de Pytharon nos arredores de Itzen. 
Kellown*: Veterano capitão da guarda de Lorde Wernard Streck, morto na 
batalha com as forças do Império de Pytharon. 
Keza: Acompanhou o grupo até o momento da descida aos subterrâneos de 
Itzen. Associou-se brevemente com Cid e seus planos são desconhecidos. 
Lipke: Soldado de Kellown que se revelou um traidor. Foi capturado por 
soldados em Itzen. Seu paradeiro é desconhecido. 
Mallard: Capitão das forças invasoras de Pytharon. Foi feito prisioneiro por 
Elandra. 
Rugglet: Um aldeão simplório, enamorado por Keza e pela possibilidade de 
domar um Raster. 
Wernard Streck: O Lorde responsável pela região na fronteira com o 
Império de Pytharon, a leste de Ishlav, é jovem, impetuoso e não 
especialmente brilhante. 


