
Classe: Saber
Alinhamento: Leal e Bom
Nome: Arturia Pendragon

FOR 37 148% INT 15 60%

CON 38 152% WILL 31 124%

DEX 41 164% PER 23 92%

AGI 35 140% CAR 30 120%

Vida: 49+35 Prana: 81

Combate:
Espada Invisível: Ataque 211%
(Dano: 1d10+17) Defesa 171%

IP 10 (Armadura Mágica. Requer a reserva de 10 
pontos de Prana)

Aprimoramentos:
Positivos:  Negativos:
Espírito Heróico (Saber); Inimigos;
Pontos Heróicos; Incapaz de se Desmaterializar;
Benção da Dama do Lago;
Classe Social (Rei);
Coragem;
Item Mágico (Espada);
Ataques Extras (2/Rod);

Especial:

Habilidades de Classe Nível
Resistência Mágica A
Riding B

Habilidades Pessoais Nível
Carisma B
Instinto A
Prana Burst A

Fantasmas Nobres Categoria Nível
Ar Invisível Anti-Unidade C
Excalibur Anti-Fortaleza A++
Avalon Suporte EX

Pericias:
Acrobacia 120% Idioma 150%
Burocracia 140% Liderança 180%
Caligrafia 150% Navegação 115%
Empatia 90% Pilotar 135%
Etiqueta 190% Salto 145%
Heráldica 190% Sobrevivência 110%
História 150%
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Fantasmas Nobres:
Ar Invisível –  A Barreira do Rei dos  
Ventos (Invisible Air – Barrier of the Wind King, 
Inbijiburu Ea – Fuu-ou no kekkai)
Categoria: Anti-Unidade.
Nível: C
Esta  habilidade  é  fruto  de  um  feitiço  que 
normalmente Saber deixa ativo em sua espada, ele 
compreende uma corrente de vento que circula em 
volta da  espada, esta corrente de vento distorce e 
refrata a luz fazendo a arma parecer ser invisível. 
Esta característica torna seus ataques mais difíceis 
de serem evitados, e serve como a principal defesa 
da identidade deste servo.
Saber  também  pode  descarregar  uma  rajada  de 
vento a partir da corrente de ar de sua espada, que 
talvez  consiga  arrastar  o  alvo  por  alguns  metros, 
dando um espaço maior para ela agir.
Sistema: O  Ar  Invisível  ao  ocultar  o  formato  da 
espada,  fornece  ao  oponente  uma  penalidade  de 
30% em sua defesa, caso ele descubra o formato e o 
tamanho da espada esta penalidade cai para 15%. A 
rajada de ar ao ser utilizada ao custo de 5 pontos de 
Prana e libera um redemoinho de ar que atinge um 
alvo e inflige 5D6 de dano, este efeito é considerado 
como uma arte  mágica,  e  pode  ser  realizado um 
teste  de  AGI  contra  WILL  para  reduzir  o  dano  à 
metade,  se  o  alvo  falhar  neste  teste  ele  será 
arremessado  a  3D6  metros  em  uma  direção 
aleatória.

Excalibur  –  Espada  da  Vitória  
Prometida (Excalibur  –  Sword  of  Promised 
Victory,  Ekusukaribaa – Yakusoku sareta shouri  no 
tsurugi).
Categoria: Anti-Fortaleza
Nível: A++.
Esta  é  a  verdadeira  face da  espada  sagrada  de 
Saber, uma arma forjada pelo próprio planeta como 
uma cristalização dos desejos da humanidade que 
foram misturados e armazenados junto ao planeta. 
A  Excalibur uma arma de energia que converte  a 
prana do portador em luz, intensificando a energia 
cinética a partir da convergência e aceleração, assim 
gerando  uma  poderosa  rajada  luminosa,  que 
poderia facilmente destruir uma companhia militar. 
O  ataque  de  luz  possui  uma extensa  área,  que  é 
capaz de acertar até 1000 pessoas em seu caminho, 
Sistema: A espada pode liberar uma rajada luminosa 
com  diametro  de  3m  e  o  alcance  pode  variar 
conforme a situação até o máximo de WILL x 1 KM, 
o dano inflingido é equivalente a 10D10 e terá custo 
de 20 pontos de prana por utilização, os alvos, em 
alguns casos, podem realizar um teste de AGI contra 
WILL para reduzir o dano recebido à metade.

Avalon  –  A  Eternamente  Distante 
Utopia (Avalon – The Everdistant Utopia, Avaron 
– Subete touki risoukyou)
Categoria: Suporte
Nível: EX
Este Fantasma Nobre é a bainha da Excalibur, e é a 
materialização da utopia que o rei Artur buscava em 
vida. Ninguém sabe que tipo de mistério divino esta 
envolvido em sua confecção, mas é sabido que ela 
fora criada por fadas, juntamente com a Excalibur, e 
letras Feéricas gravadas em seu exterior confirmam 
este fato, mostrando que não foram mãos humanas 
que a criaram.
Sua função como um Fantasma Nobre é a  de ser 
uma "defesa suprema", protegendo completamente 
seu usuário no domínio das fadas, Avalon, a utopia 
inalcançável.  É  a  maior  defesa  existente  que  vai 
além de defender ou refletir  um ataque, ela isola 
completamente  o  seu  usuário  em  um  mundo 
completamente  separado  do  mundo  normal, 
podendo  assim  ser  utilizada  como  uma  fortaleza 
portátil.  Outra utilização da Avalon é sua inserção 
no  corpo  de  uma  pessoa  (provavelmente  o 
invocador de Saber,  mas não obrigatoriamente), e 
esta pessoa passara a possui ir nível sobre-humano 
de regeneração corpórea se tornando virtualmente 
imortal  e  também  concede  a  este  individuo  a 
capacidade utilizar a Prana contida em Saber como 
se esta fosse sua, ambas as características somente 
serão funcionais se o usuário da bainha mantiver-se 
perto de Saber.
Sistemas: Ao utilizar a Avalon como uma ferramenta 
de proteção, ela deve obter um valor de iniciativa 
maior  que  o  adversário  e  adiar  sua  ação  para 
realizar  ao  mesmo  tempo  que  este,  e  assim 
selecionar o efeito desejado:

• Deflexão parcial:   1 ponto de Prana para cada 
dado de dano evitado. (Máximo 7 dados).

• Deflexão total:   deflete todo o dano que seria 
recebido, ao custo de 15 pontos de Prana.

• Reflexão:   Ao  custo  de  30  pontos  de  Prana, 
Saber faz o ataque inimigo se voltar contra seu 
dono e  inflige  a  ele  a  quantia  de  dano que 
seria  infligida  a  Saber,  algumas  vezes  é 
possível realizar um teste de AGI contra WILL 
para reduzir o dano à metade.

No caso da inserção da bainha em uma pessoa, ela 
passa  a  recuperar  um  Ponto  de  Vida  por  rodada 
quando em combate, e 1 ponto de vida por hora 
quando fora de combate, esta habilidade é ativada 
sempre que o usuário  sofrer  dano,  e seus  efeitos 
não custam Prana. A utilização de Prana de Saber 
funciona  normalmente  como se  a  Prana  fosse  da 
própria pessoa. A distância funcional entre a pessoa 
e Saber permanece a critério do Narrador.
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