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Licenciamento
Este livro foi adaptado do livro “Tagmar – RPG de Aventura Medieval” © 1991 de autoria de Marcelo
Rodrigues, Ygor Moraes Esteves da Silva, Julio Augusto Cezar Junior e Leonardo Nahoum Pache de
Faria; e está licenciada de acordo as seguintes condições:
Atribuição-Uso Não-Comercial-Compartilhamento pela mesma licença 3.0 Brasil
Você pode:
•

Imprimir, copiar inteiramente este livro (incluído fotocópias), distribuir, exibir;

•

Criar obras derivadas.

Sob as seguintes condições:
•
•
•

•

Atribuição: Você deve dar crédito aos autores originais.
Uso Não-Comercial: Você não pode utilizar esta obra com finalidades comerciais.
Compartilhamento pela mesma Licença: Se você alterar, transformar, ou criar outra obra com
base nesta, você somente poderá distribuir a obra resultante sob uma licença idêntica a esta. Para cada novo uso ou distribuição, você deve deixar claro para outros os termos da licença desta
obra.
Impressão sob demanda: esta permissão autoriza que pessoas físicas ou jurídicas a cobrar pelo
serviço de impressão sob demanda dos livros do Tagmar disponibilizados no site
www.tagmar.com.br nas seguintes condições:
1. Fica autorizada a cobrança do serviço de impressão, encadernamento e de envio, desde
que os preços sejam compatíveis com os preços normais de mercado de impressão, encadernamento e envio;
2. Só será permitida a cobrança do serviço de impressão, encadernamento e de envio se o
solicitante do serviço for uma pessoa física;
3. O serviço prestado poderá ser em lojas físicas ou online;
4. Continua vetada a impressão para revenda em lojas físicas ou online. Quem imprime
deverá prestar o serviço direto a quem irá utilizar os livros. Quem adquire os livros não
poderá revendê-los;
5. Continua vetada a cobrança oriunda de qualquer natureza para as versões digitais;
6. Todos os demais termos da licença creative commons “Atribuição-NãoComercialCompartilhaIgual 3.0 Brasil” deverão ser cumpridos.

Qualquer uma destas condições podem ser renunciadas, desde que você obtenha permissão do autor.
Este licenciamento segue um padrão obra aberta e está registrado pela seguinte licença da Creative
Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ com validade legal no Brasil e por muitos outros países.
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O Grande Calendário
Os mais sábios elfos dourados já sabiam de longa data que o ano de Tagmar era de 361 dias, composto
de 12 meses e mais um dia extra dedicado ao deus Cruine.
Privilegiados por sua longevidade, observaram por muitas e muitas vezes as estrelas e as luas de Tagmar,
as quais mostravam claramente que a passagem do tempo era marcada por períodos repetitivos.
Assim, organizaram vários calendários, um para cada ano, até que provaram que a cada 28 anos, as luas
e os dias do calendário, tudo volta à posição do primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano do Terceiro Ciclo.
Esses sábios de Saravossa criaram, então, O Grande Calendário de Tagmar, composto por um calendário para cada ano, chamado por eles de Período Lunar, para os vinte e oito anos que completam um
período.
Ao final de todos os anos do calendário, basta voltar ao primeiro Período Lunar do Grande Calendário
de Tagmar. Isso torna o calendário dos períodos lunares infinito e serve para ser usado para ver o dia da
semana, o mês e a divindade que o representa, a estação, os solstícios e equinócios, bem como as fases
da Lua Agmarim de qualquer ano.
Sendo assim, o primeiro ano do Terceiro Ciclo é visto no primeiro ano do Grande Calendário, o segundo ano do Terceiro Ciclo é visto no segundo ano do Grande Calendário e assim se segue até ao
vigésimo oitavo ano, que ao terminar renova o Período do Grande Calendário e volta-se para o primeiro
ano, ou Primeiro Período Lunar.
Seguindo esta sequência, o ano de 1500 de Tagmar será visto no Período Lunar 16. Desse modo, todo
aventureiro que comece sua jornada no ano de 1500 deve-se basear no Período Lunar 16 do Grande
Calendário de Tagmar.

Como usá-lo?
Para visualizar o dia exato de eventos passados (ou até mesmo para viver uma aventura no passado),
basta seguir a regra abaixo:
1. Pegue o ano que se deseja visualizar no calendário e divida por 28 (o total de anos do Grande
Calendário).
2. Pegue a parte inteira do resultado e multiplique por 28. Assim, você saberá qual foi o último
ano mais próximo ao que deseja que esteve no último ano do Período Lunar.
3. Pegue o ano que deseja e subtraia deste ano encontrado.
4. O resultado será o período lunar que deseja. Se o resultado for zero, será período lunar 28.
Veja no formato de fórmula seguida por dois exemplos:
Ano = Ano que você busca no calendário.
Índice = Devo usar apenas a parte inteira deste resultado.
Ref. = Ano de referência representando o último período lunar 28 do calendário.
Ano / 28 = Índice
Ref. = Índice x 28
Ano – Ref = Período Lunar Atual
Exemplo 1: Quero olhar no Grande Calendário o ano de 1500. Seguindo as orientações acima: 1500 /

28 = 53,57 (devo usar apenas a parte inteira 53.) 53 x 28 = 1484 (este ano foi período 28 no calendário.)
1500 – 1484 = 16 (O ano de 1500 será visto no Período Lunar 16 do Grande Calendário.)
Exemplo 2: Quero olhar no Grande Calendário o ano de 1484. Seguindo as orientações acima: 1484 /

28 = 53 (devo usar apenas a parte inteira 53.) 53 x 28 = 1484 (este ano foi período 28 no calendário.)
1484 – 1484 = 0 (O ano de 1484 será visto no Período Lunar 28 do Grande Calendário.)
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