
A Lenda de Elvenar 
I - O Princípio

Diz a lenda que em tempos idos e em que os animais falavam existiu um Mundo rico e 
próspero onde várias raças viviam em harmonia… o Mundo Antigo de Elvenar.

Por razões ainda hoje desconhecidas, a harmonia acabou, as raças separaram-se, o 
mundo empobreceu e desapareceu. Investigações mais recentes apontam como causa 
da sua quase-extinção o resultado de um referendo em que umas raças votaram pelo 
“Elvremain” e outras pelo “Elvexit”… as raças que optaram por este desapareceram… 
emigraram para parte incerta levando consigo toda a sua Arte e Conhecimento.

O Mundo antigo, definhou e quase se extinguiu, nele apenas ficaram Humanos e Elfos.

Foi então que esse misterioso, soberano e omnipresente Ser que manda no Mundo 
Elvenar, a quem nunca ninguém viu mas todos sabem que existe, e a quem chamam O 
Dono Disto Tudo, DDT para os amigos mais chegados, decidiu que o seu Mundo haveria 
de voltar à sua antiga e esplendorosa glória.

Dividiu-o em vários reinos menores que deveriam ser habitados por valorosos e 
esforçados Elfos e Humanos.
Para os ajudar a prosperar, nomeou para cada um desses Reinos uma Equipa, quais 
Administradores de Insolvências, que teria por missão ajudar os súbditos na sua dura e 
quase inglória tarefa de transformar um miserável pedaço de terra com apenas 150 
quadrados e dois edifícios praticamente em ruínas, numa magnífica e próspera cidade, 
onde os seus habitantes trabalhariam e viveriam felizes com a ajuda dos seus vizinhos e 
parentes distantes… ao Reino que nos calhou chamou-lhe Arendyll e a Equipa que o 
Administra é composta por 7 magníficos que sobreviveram aos desmoronar do mundo 
antigo… onde eram conhecidos pelos 7 Cavaleiros do Apocalipse…



II- Os Sete Magníficos

Chegados a Arendyll, instalaram-se no alto da montanha, numa cidadela a que deram o 
nome de Fórum… é partir daí que reinam sobre os comuns dos mortais que com o seu 
suor e lágrimas tentam fazer prosperar as suas aldeias.

E quem são eles? - perguntais vos curiosos…

Pouco se sabe sobre eles, mas mesmo assim, conseguimos fazer um retrato robot e 
traçar o perfil de cada um dos sete.

GALAXIA 
Ser misterioso que apenas foi avistada no Fórum 1 única vez e por muito 

poucos. esses poucos que a conseguiram ver garantem tratar-se de uma 
alien contratada pelo DDT numa galáxia distante pelo domínio que tem sobre os tempos 
idos de Elvenar. Nunca é vista pois passa os seus dias e noites perdida nas profundezas 
dos Arquivos da cidadela onde se dedica a redigir esse famoso livro, verdadeiro tratado e 
que é a bíblia de todos os que dos seus ensinamentos dependem para prosperar.

ELDEST 
Como o próprio nome indica é o ancião do grupo, daí as raras aparições 

públicas… a proveta idade já não lhe permite a intensa vida social de 
outrora. Senhor de vastos conhecimentos tem por missão manter oleada uma coisa que 
só ele sabe o que é mas da qual parece que depende a sobrevivência de todos e à qual 
deu o nome de I&S.



ALMANEGRA
Era suposto ser o moderador de serviço, mas correm rumores de que durante a 

viagem foi atacado por um vírus que lhe escureceu a alma… é sabido que uma 
alma negra não consegue moderar vivalma, pelo que apenas apareceu 77 vezes, antes 
de se retirar para ser submetido a uma operação de branqueamento de almas que lhe 
deverá devolver a plenitude das suas capacidades para desempenhar essa ingrata tarefa 
que é moderar a convivência entre Elfos e Humanos.

MAGO
Um ser cheio de poderes mágicos que deveriam ser usados para animar os 

súbditos de Arendyll… pouco apareceu.
A última vez que foi visto estava a executar a dança dos diamantes que era suposto fazer 
cair uma chuva dessas preciosidades sobre cada uma das aldeias e que iriam animar os 
seus habitantes durante um longo período de tempo, diz quem viu e ouviu que trocou o 
ABRA pelo CADABRA e que o feitiço correu mal, em vez de choverem diamantes, 
desvaneceu-se o Mago no ar… qual duende!

EL CID
Descendente de Rodrigo Diaz de Vivar, de quem herdou o Cognome e as 

habilidades, está habituado a viver num mundo dividido em muitas 
províncias. A sua missão é percorrê-las e animar os habitantes de cada uma delas para 
que não abandonem as suas aldeias, motivá-los para que continuem a sua luta diária de 
transformação de aldeias em cidades e quiçá em metrópoles…

Berunoxxx
Dos 7 escolhidos é um dos mais activos e populares, só suplantado pela 

própria Comandante em Chefe desta Equipa.
Cabe-lhe moderar os habitantes do Reino e para isso gosta de se misturar com o Povo e 
com ele confraternizar… qual Alberto João Jardim. Uma coisa é certa, por onde passa 
não deixa ninguém indiferente… daí ser tão amado por uns e criticado por outros. Apesar 



das criticas, não esmorece, e é bastante empenhado na missão que lhe foi confiada, a 
qual tem vindo a desempenhar com crescente mérito.

ASPIRINA
Mulher de armas com provas dadas e que lhe valeram a confiança do DDT 

para a nomear sua representante no reino de Arendyll e Comandante da 
Equipa.
Senhora de enormes conhecimentos e sabedoria, lidera com mestria todos os que 
habitam este reino, sejam eles os seus colaboradores mais próximos, seja o súbdito mais 
distante.
É uma tarefa hercúlea a sua, e que de quando em vez lhe provoca algumas dores de 
cabeça, daí o Cognome… Aspirina.
Por ser uma senhora sábia, habituada a gerir conflitos e dona de uma saúde de ferro é 
que as dores de cabeça ainda não se transformaram em enxaquecas. Mas ela sabe 
melhor e não quer ser lembrada como… Zomig!


