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Introdução 

Uma nau perdida, uma filha pródiga e um demônio sedutor...    
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 “Não é que eu não queira viver com os o
eles é que não compreende quão terrível é 
realidade...” 

utros... 
a 

Este é um caso a parte. O capitão Vincent, 
enviado pelos eldariths para desbravar as 
nuvens e descobrir as fraquezas dos 
selvagens, acabou por se aliar a um grupo de 
bárbaros que tentava escapar de um destino 
desconhecido, e desde então, tem seguido 
com sua embarcação errante pelos céus, sem 
nenhuma razão declarada aos seus antigos 
senhores, somente um bilhete desculpando-
se e afirmando não ser um traidor. Se ele 
retornará com novos conhecimentos sobre 
os selvagens ou se traiu de fato os regentes, 
só podemos especular. No entanto, é dito 
pelas línguas ferinas, que o capitão teria se 
apaixonado por uma selvagem, e estaria 
vivendo com ela em sua nave, longe da 
sociedade civilizada. 

Vincent, capitão da aerdrag Desbravadora Solitária 
 
 
 
 



 

 

5 

 

Sistema 
 
O sistema SAM é um sistema para a 
caracterização de personagens, idealizado para 
ser uma opção onde os jogadores possam 
exercer um alto nível de personalização e possa 
ser utilizado em uma grande variedade de 
estilos de jogos. 
As regras do sistema são criadas para dar total 
liberdade ao Narrador e seus jogadores, 
permitindo a estes decidir quais características 
os seus personagens irão possuir e não apenas 
se limitar à aquelas presentes em fichas de 
personagens. 

Atributos 
 
Os potenciais básicos do personagem são 
caracterizados através de três atributos 
refletindo as facetas fundamentais de sua 
caracterização, e eles são Físico, Mental e 
Social. 
 
Físico 
Este atributo representa o grau de facilidade 
que o personagem possui na execução de feitos 
que envolvam suas características corpóreas, 
como correr, cavalgar, dançar ou atacar 
fisicamente. 
 
Mental 
Este atributo representa o grau de facilidade 
que o personagem possui na execução de feitos 
que envolvam suas características intelectuais, 
como pesquisar, projetar, analisar ou decifrar 
enigmas. 
 
Social 
Este atributo representa o grau de facilidade 
que o personagem possui na execução de feitos 
que envolvam suas características de interação 
com o mundo, como impressionar, seduzir, 
atuar ou interação com animais. 
 

O valor médio de atributos que pessoas 
normais possuem é 3, mas ainda assim é 
comum que possuam pelo menos um atributo 
acima desta média. 
Os atributos são utilizados para definir a 
dificuldade dos testes realizados pelo próprio 
personagem. 

Sub-Atributos 
 
Os sub-atributos são as características do 
personagem que se destacam, representando 
áreas mais específicas que os atributos, mas 
ainda assim estando ligados a estes. As 
características definidas como sub-atributos 
estão, cada uma delas, relacionadas a um 
atributo que é equivalente a esfera de atuação 
do sub-atributo. 
Não existe uma lista específica de sub-
atributos, eles podem variar conforme a 
aventura e seus personagens, a seguir 
apresentaremos algumas dos sub-atributos 
mais utilizados: 
 

Físico Mental Social
Força Inteligência Carisma 

Destreza Raciocínio Porte 
Aparência Sabedoria Vontade 

Vigor Percepção Manipulação 
Agilidade Resolução Sorte 

 
Os sub-atributos são utilizados para definir a 
quantidade de dados jogados nos testes do 
personagem, que é chamada de parada de 
dados. 

Sub-Atributos Especiais 
 
Existem alguns atributos que desempenham 
maiores funções dentro da mecânica do jogo, 
eles, diferentemente da maioria dos outros que 
age apenas como um regulador de 
desempenho do personagem, possuem outros 
tipos utilizações ou até mesmo utilizações mais 
importantes, sendo assim valiosos, mas mesmo 
assim ainda não são indispensáveis. 
 
Força e Destreza 
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Estes são os sub-atributos principais para os 
ataques básicos, e a presença de pelo menos 
um deles é comum na maioria das fichas, sem 
eles pode ser extremamente difícil uma luta 
direta, e quase impossível uma vitória contra 
um oponente treinado em batalha. 
 
Evasão e Bloqueio 
Assim como Força e Destreza são os sub-
atributos principais dos ataques básicos, 
Evasão e Bloqueio são os sub-atributos que 
definem a defesa básica do personagem. 
Diferentemente dos outros sub-atributos, estes 
normalmente não são utilizados em testes, mas 
sim como uma subtração à parada de dados do 
ataque do oponente. 
 
Vigor 
Também sendo conhecido por constituição e 
resistência entre muitos outros nomes, Vigor 
desempenha o papel de caracterizar a 
resistência física do personagem. O seu valor é 
parte importante da definição dos Pontos de 
Vida. 
 
Outros 
Além dos sub-atributos acima, caso sejam 
necessários, o narrador pode acrescentar mais 
casos especiais em que determinados sub-
atributos utilizam definições diferenciadas, por 
exemplo, poderíamos colocar um personagem 
que utiliza habilidades telecinéticas, assim ele 
poderia possuir um sub-atributo que mensure 
sua capacidade nesta área, que poderia ser força 
de vontade ou até mesmo um sub-atributo 
mais específico, mas não deve ser muito, como 
psionismo. 
 
Quando o personagem não possui o sub-
atributo específico para a tarefa, ele pode 
realizar a jogada de um dado como se tivesse o 
sub-atributo com o valor um, porém ao obtiver 
um resultado “1” não receberá um dado 
adicional em seu teste. 

Regras de Testes  
Para o personagem poder realizar uma ação 
complexa, ou para qual não esteja totalmente 

preparado, ele deverá realizar uma jogada de 
dados para determinar o resultado de sua ação, 
esta jogada de dados consiste em jogar uma 
quantidade de dados de oito faces igual ao Sub-
Atributo relevante à tarefa, após a rolagem, os 
resultados destes dados são comparados com o 
seu valor no Atributo referente ao Sub-
Atributo, caso seja maior, a ação falha, mas se 
for menor ou igual, o resultado da ação será o 
sucesso. Mas existem também duas situações 
especiais, uma ocorre quando o personagem 
obtém um número “1” como resultado em um 
dado de teste, este dado será sempre um acerto, 
independente do valor do atributo, e poderá 
ser jogado um dado adicional que terá seu 
resultado comparado ao valor do atributo, 
podendo assim gerar acertos adicionais. Ao 
obter um número 8 em um dado do teste este 
dado será sempre uma falha, independente do 
valor do atributo, e o número final de acertos 
do teste terá o seu valor subtraído um acerto. 
Ambos os efeitos, tanto “8” quando “1”, são 
cumulativos, podendo acontecer diversas vezes 
no mesmo teste. 

• Acerto Crítico: Se ao final do teste for 
obtido um total de acertos igual ou 
superior a três, o resultado será 
considerado um acerto crítico, ou seja, 
realizará a ação apresentando 
resultados que são superiores à 
capacidade normal do personagem. 
Em termos de jogo, exceto para testes 
de combate, pois possuem regras 
próprias, será considerado que o 
personagem possui a perícia relevante 
em um nível superior ao seu valor real, 
valor mínimo 2. 

• Falha Crítica: Se ao final do teste for 
obtido um total de acertos que seja 
equivalente a um valor negativo, o 
resultado será considerado uma falha 
crítica, ou seja, o resultado da ação 
falha de tal forma que provoca um 
evento desastroso. Efeito pode variar 
muito com base nas possíveis ações e 
situações, o narrador fica encarregado 
de definir exatamente o efeito 
dramático. 
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Criação de Personagem 
 
O assunto agora é o foco principal do sistema, a 
caracterização dos personagens, e que merece 
uma abordagem cuidadosa, e para organizar 
nossa criação, vamos definir alguns passos, para 
assim facilitar um melhor desenvolvimento. 

Fases 
 
As fases da construção do personagem são 
quase que imperceptíveis, porém estão 
presentes na maioria das criações. Elas são ao 
todo três fases. 

1. Concepção 
2. Modelação 
3. Refinamento 

Fase de Concepção 
Este é o início da construção do personagem, 
nesta fase é onde pensamos nos aspectos base 
do personagem, qual estilo de personagem é o 
desejado, como um personagem diplomata ou 
um trapaceiro, quais características básicas ele 
terá, como um personagem do sexo masculino 
que aspira se tornar cavaleiro, e também quais 
serão alguns traços iniciais de sua 
personalidade, podendo definir que o 
personagem é extremamente instável 
emocionalmente, uma pessoa totalmente 
frigida ou qualquer outra personalidade 
desejada. Esta fase se resume às noções básicas 
do personagem, e refletem o interesse inicial do 
jogador, porém o resultado desta fase pode ser 
drasticamente alterado ao chegar à próxima 
fase, pois ao visualizar as opções 
disponibilizadas, o jogador pode se decidir até 
mesmo por um tipo de personagem totalmente 
diferente. Alguns jogadores podem ficar 
temporariamente sem uma inspiração 
suficiente para fazer a concepção do 
personagem e então passam para a próxima 
fase, e não há nenhum problema nisso. 

Fase de Modelagem 
Esta fase é normalmente a mais demorada das 
três, sendo nela em que são tomadas decisões 
importantes sobre o personagem e o 

modelamos a partir das regras do sistema. 
Nesta fase explicaremos a construção de uma 
ficha de personagem deste sistema seguindo os 
seguintes passos. 

1. Atributos e Sub-Atributos. 
2. Perícias. 
3. Vantagens e Desvantagens. 
4. Itens e Equipamentos. 
5. Outras Características Importantes. 

Atributos e Sub-Atributos 
Estas características são as bases do 
personagem, definindo seus potenciais, 
habilidade e afinidades, se o jogador tiver uma 
idéia sólida de seu personagem este passo será 
rapidamente concluído. 
 
Os atributos são três, Físico, Mental e Social, e 
refletem como o personagem é desenvolvido 
nestas áreas. Cada atributo possui 
automaticamente dois pontos em seu valor, e o 
jogador deve distribuir mais cinco pontos entre 
os três atributos, porém o valor máximo 
permitido para personagens iniciantes é cinco. 
 
Após a conclusão da seleção dos atributos é o 
momento da seleção dos sub-atributos. Eles 
são como características importantes que 
ilustram o personagem, como se ele é forte, 
esperto, simpático, veloz ou bonito. 
Diferentemente dos atributos, a variedade de 
sub-atributos é quase infinita, sendo 
virtualmente impossível um personagem 
possuir todas. O jogador recebe cinco pontos 
para distribuir entre seus sub-atributos, e 
somente terá um determinado atributo se 
investir ao menos um ponto nele, o 
personagem iniciante não pode ter mais que 
três pontos em um sub-atributo. É 
aconselhável, em caso de dúvidas, que o 
jogador peça ajuda ao mestre neste passo, pois 
este influenciará todos os seguintes. 

Perícias 
As perícias são a representação da “bagagem” 
cultural adquira pelo personagem através de 
estudos ou práticas. Elas representam também 
a capacidade do personagem de executar certas 
tarefas. Ainda mais que os sub-atributos, as 
perícias são, sem sombra de dúvidas, infinitas, e 



 

8 

existem inúmeras opções que podem ser 
encaixadas em um personagem. 
 
O jogador recebe cinco pontos para investir em 
suas perícias, sendo que somente terá uma 
determinada perícia se investir ao menos um 
ponto nela, e, por ser um personagem iniciante, 
não poderá ter mais que três pontos em uma 
única perícia. 

Vantagens e Desvantagens 
Agora o jogador chega ao passo onde ele 
escolhe as características que proporcionam o 
maior nível de personalização do personagem, 
escolhendo suas vantagens e desvantagens, que 
são os diferenciais do personagem, tanto 
positivos quanto negativos, e remetem a 
dádivas, talentos, habilidades ou histórico do 
personagem. 
 
O jogador receberá cinco pontos de atributos 
para distribuir entre suas vantagens escolhidas. 
Ele poderá escolher suas desvantagens, que 
darão pontos de desvantagens que são 
diferenciados por estarem negativos, e poderão 
ser gastos para adquirir ou aumentar perícias 
ou vantagens, por ser iniciante, o personagem 
não poderá ter mais de três pontos de 
desvantagens. 

Itens e Equipamentos 
Esta parte é realizada com decisões conjuntas 
de jogador e narrador, sendo levado em 
consideração questões da caracterização do 
personagem como estilo, necessidade, nível 
social, região geográfica e histórico. Entre as 
possibilidades a seguir são colocadas algumas 
das opções mais comuns: 

• Armas Pequenas e Leves, como 
adagas, sabres ou pistolas civis; 

• Equipamentos de Perícia, como kit de 
furtividade, livros de pesquisa, estojo 
acessórios de investigação ou 
instrumentos musicais; 

• Equipamentos de Sobrevivência, 
como kit de primeiros socorros, 
barracas ou utensílios de preparo de 
comida; 

• Equipamentos de Exploração, como 
kit de escalda, tochas ou bússola. 

Apesar de apresentarmos estas opções, cada 
caso deve ser analisado separadamente, e o 
narrador deve ser maleável para conseguir ser 
justo e sensato. Um bom exemplo de 
maleabilidade seria resolver o requisito de um 
personagem por uma arma por uma arma 
grande, plenamente justificada por sua história, 
cedendo a arma desejada, porém reduzindo a 
riqueza do personagem ou seu acesso a outros 
itens específicos. 
A riqueza inicial é a quantia do dinheiro local 
que o personagem possui no início da aventura, 
seu valor, na maioria das vezes, não está ligado 
aos itens e equipamentos, e varia conforme os 
desígnios do narrador para a campanha, 
podendo estar entre os seguintes padrões: 
 
Padrão Riqueza Inicial 
Baixo 10 Moedas de Aço 
Mediano 50 Moedas de Aço 
Alto 100 Moedas de Aço 
 
O nível de riqueza do personagem pode ser 
alterado com a vantagem Riqueza, que se 
adiciona a este valor. 

Outras Características Importantes 
Agora são terminados os detalhes finais da 
construção da ficha do personagem, como os 
cálculos finais, transcrição de estatísticas e 
alguma revisão de passos anteriores. 
Cálculos: 

• Pontos de Vida Máximos: (Físico x 3) 
+ (Vigor x2); 

• Pontos de Ação Máximos: Físico + 
Mental + Social; 

• Pontos de Ação Iniciais: ¾ dos pontos 
de ação máximos, arredondado para 
baixo; 

• Gasto Máximo de Pontos de Ação por 
Rodada: 3. 

Fase de Refinamento 
Esta fase conclui o processo de criação do 
personagem, pois ela consiste no 
processamento das informações adquiridas nas 
duas primeiras fases com o objetivo de tornar o 
esboço e as estatísticas em um personagem 
consistente e com uma “alma”. Aqui também é 
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compilado e construído o histórico do 
personagem, contendo a parte mais 
significativa de sua história, suas motivações e 
como se realizou sua ligação com os outros 
jogadores. Ao obter a aprovação do mestre 
nesta etapa o personagem é considerado 
completo. 

Exemplo de Construção de 
Personagem 
Para deixar mais claro o processo de criação, 
mostraremos a criação de um personagem. 
Nós começamos a criação com a concepção, ou 
seja, criamos uma aspiração ao personagem, 
nesse ponto podemos colocar que as definições 
básicas como, neste caso, o personagem será 
uma jovem garota que esbanja habilidade em 
suas acrobacias. Note que a definição foi 
consistente e ainda assim não precisou ser 
longa, e com isso pode ser complementada nas 
fases a seguir. 
Após a concepção do personagem é chegada a 
hora da modelagem, ou seja, construção de sua 
ficha de personagem. Primeiramente 
selecionaremos seus valores de atributos e sub-
atributos. Nos atributos, podemos concluir que 
para caracterizar sua faceta acrobata é 
importante que tenha um valor excepcional no 
atributo Físico, logo iremos deixá-lo com o 
total de quatro pontos, e assim restam três 
pontos, em que dois deles são utilizados para 
subir os atributos Mental e Social para três, a 
média normal, e sobra um ponto, que é alocado 
em Social, elevando seu valor a quatro, e dando 
à personagem uma personalidade de mais 
destaque. 
Os sub-atributos refletem as ações do 
personagem, então nessa parte devemos pensar 
um pouco. A nossa personagem é habilidosa e 
adepta de acrobacias, então não podemos 
deixar de lado o atributo agilidade no qual 
podemos colocar um ponto por enquanto. 
Agora, porém, ao continuar percebemos que o 
personagem está raso demais e precisa de mais 
conteúdo, então devemos incrementar suas 
características, neste caso, se a jovem esbanja 
acrobacias, ela poderia ser uma pessoa da noite 
que vaga de maneira discreta e eficaz por entre os 
edifícios da cidade. Este conceito não contraria 
o anterior, ao contrário complementa, e traz o 

suficiente para a continuidade. Sendo ela uma 
pessoa da noite, ela deve saber se defender, 
logo atribuiremos à ela os atributos Destreza e 
Evasão, que regulam suas habilidades de 
combate com o foco em habilidade, mas se é 
tão eficaz nessa atividade perigosa e repentina, 
ela deve possuir o sub-atributo raciocínio para 
simbolizar sua rapidez de pensamento. E com 
isso podemos distribuir os quatro pontos 
restantes em: Destreza dois pontos, Evasão um 
ponto e Raciocínio um ponto, finalizando o 
primeiro passo da ficha. 
Agora são definidas as perícias, ou seja, as 
proficiências do personagem. A personagem 
irá, obviamente, ter um treino na perícia 
acrobacias, e como complemento a faceta 
noturna, terá furtividade. Para ela se defender 
ela precisa saber manejar algum tipo de arma, 
logo escolheremos uma agora, que será uma 
Rapier por aproveitar a agilidade dela. 
Complementando novamente o personagem, 
podemos começar a especular o porquê dela se 
aventurar durante a noite, talvez ela possa estar 
à procura de algo e sai todas as noites para tentar 
descobrir, com isso podemos selecionar 
também a perícia Investigação que além de 
caracterizar esta definição, ela combina com a 
posse do sub-atributo raciocínio. Agora 
distribuímos os pontos, no caso, nos focaremos 
na perícia Furtividade, pois o maior esforço 
dela é para não ser notada, e assim teremos os 
seguintes valores de perícias: Acrobacia 1, 
Furtividade 2, Investigação 1 e Rapier 1. 
O próximo passo é a seleção de Vantagens e 
Desvantagens que dão uma personalização 
maior à personagem. Recebemos cinco pontos 
de vantagens, então devemos selecionar o que 
for necessário dentro deste custo. A vantagem 
Ligeiro encaixa perfeitamente à personagem e 
possui custo dois, ou seja, ainda sobram três 
pontos para serem gastos, e estes serão 
utilizados na vantagem Senso de Perigo, que 
adiciona um sentido aguçado para sobreviver 
aos perigos da noite. Após as vantagens 
decidimos os desvantagens, que apesar de não 
serem obrigatórios, eles fornecem uma ótima 
contribuição para a história do personagem, 
mas por não termos nenhuma desvantagem 
clara, iremos tentar expandir novamente o 
histórico do personagem, e ao observar a lista 
de opções, duas delas parecem contribuir para 
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um ótimo motivo para os hábitos da 
personagem, e elas são Má Fama e Procurado. 
Má Fama pode significar que a personagem foi 
totalmente difamada e não atrai a confiança de 
pessoas de bem, ao mesmo tempo em que a 
desvantagem Procurado pode definir que a 
difamação foi uma acusação de um crime grave, o 
que torna a personagem procurada pelas 
autoridades, e mesmo sem ter cometido o crime, 
ela tem de se esgueirar pela noite em busca de 
pistas para limpar seu nome perante a lei. A 
maioria dos pontos soltos no histórico base foi 
acertado e proporcionou dois pontos de 
desvantagem para serem gastos em vantagens 
ou perícias, para complementar o perfil 
investigativo, com esses pontos selecionaremos 
a vantagem Memória Eidética. 
Agora entramos no passo onde são 
determinados os equipamentos e riquezas. Esta 
parte varia em complexidade para cada 
personagem, mas para a nossa é extremamente 
simples, uma vez em sua vida de fugitiva ela 
perdeu boa parte de seus bens, ela terá os 
seguintes itens: 

• Rapier; 
• Kit de Furtividade; 
• Instrumentos de Investigação; 
• Mochila; 
• Roupas e Bens pessoais menores; 
• 10 Moedas de Aço; 

E para finalizar a ficha de personagem, geramos 
os últimos dados do personagem: 

• Pontos de Vida Máximos: 12 
• Pontos de Ação Máximos: 11 
• Pontos de Ação Iniciais: 8 
• Max PA Gastos/Rodada: 3 

 
E por fim o refinamento, onde compilamos 
todo o histórico do personagem e 
transformamos em uma história: 
 
Phawynra é a filha única de um notório militar 
aposentado, após a morte de seu pai ela se 
esforçou para seguir os passos do pai, e servir sua 
nação. Após entrar para a corporação que protege 
os regentes, Phawynra “tropeçou” em 
acontecimentos estranhos, tais como desvios 
secretos de armas, cobranças de impostos 
excessivas por determinados segmentos e até 

mesmo desaparecimentos enigmáticos. Ela 
começou a investigar estes casos, mas tão logo 
obteve sua primeira pista, ela foi repentinamente 
acusada de ser responsável por diversos crimes, 
entre eles roubo e seqüestro, estas eram sólidas 
representações que contavam com um 
considerável número de testemunhas que a 
declaravam como culpada. Phawynra não teve 
outra opção além de fugir. Ela se tornou uma 
sobra nas noites da cidade e nunca é bem vinda 
por aqueles que a reconhecem. 
Ela agora devota seu tempo a descobrir quem fez 
isso com ela e levá-lo à justiça para assim limpar 
seu nome. 
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Pontos de Vida 

 
Mesmo os mais poderosos possuem seus 
limites e em algum momento podem cair 
derrotados. E isto normalmente é decidido 
através dos pontos de vida, que representam a 
integridade física do personagem através de um 
valor numérico. 

Calculo dos Pontos de Vida 
 
O valor dos pontos de vida máximos do 
personagem é obtido a partir da soma do triplo 
do seu valor no atributo Físico e o dobro do 
valor seu sub-atributo Vigor. 
 
Pontos de Vida = (Físico x 3) + (Vigor x 2) 

Ferimentos 
 
Imprevistos acontecem e mesmo os mais 
precavidos podem se machucar. Os 
personagens  que realizam grandes aventuras 
normalmente estão acostumados com 
eventuais machucados, ou em termos de jogo, 
perda de pontos de vida. 
A perda de pontos de vida é dada através de 
ataques (físicos, místicos ou até mesmo 
psíquicos, visto que danos cerebrais podem 
influenciar diretamente a fisiologia) e por 
eventualidade como quedas, colisões e eventos 
semelhantes. A quantidade de pontos de vida 
perdidos esta diretamente ligada à intensidade 
do ferimento, tanto que, quanto mais ferido, ou 
seja, quanto menos pontos de vida possuir, 
mais difícil será para o personagem a realização 
de tarefas. Caso personagem tenha perdido 
uma quantia significativa de pontos de vida ele 
estará sujeito a uma redução em seus atributos 
na realização de testes, o seu valor original é 
restaurado juntamente aos pontos de vida, mas 
não antes deles. 
 
 
 
 

Condição: Situação: Penalidade:
Pontos de vida 
incompletos, 
porém acima 
do triplo do 
valor do 
atributo Físico 

Ferido 
Levemente 

Nenhuma 

Pontos de vida 
inferiores ao 
triplo do valor 
do atributo 
físico. 

Ferido -1 em todos 
os atributos 
na realização 
de testes. 

Pontos de vida 
inferiores ao 
dobro do valor 
do atributo 
físico. 

Muito 
Ferido 

-2 em todos 
os atributos 
na realização 
de testes. 

Pontos de vida 
inferiores ao 
valor do 
atributo físico. 

Gravemente 
Ferido 

-3 em todos 
os atributos 
na realização 
de testes. 

Recuperando Pontos de Vida 
 
Os ferimentos recebidos não são permanentes, 
e na maioria das vezes o personagem pode se 
recuperar com o tempo e descanso. Além disso, 
alguns loções e poções alquímicas assim como 
alguns dispositivos avançados podem acelerar 
o este processo natural, e em uma esfera de 
incerteza, alguns dizem que determinados 
usuários de magia podem curar ferimentos 
instantaneamente. 
Processo natural de cura: 

• Uma noite de descanso total ou 10 
horas de repouso absoluto: O 
personagem recupera metade do valor 
de seu atributo Físico em pontos de 
vida. 

• Um dia inteiro de descanso total: O 
personagem recupera o valor de seu 
atributo Físico em pontos de vida. 

• Um dia inteiro de descanso total com 
tratamento médico excepcional: O 
personagem recupera o dobro do 
valor de seu atributo Físico em pontos 
de vida. 
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Pontos de Ação 
 
Várias situações podem levar ao desespero uma 
pessoa comum, mas pessoas excepcionais 
conseguem extrair uma força especial de sua 
existência para superar as adversidades e 
realizar feitos impressionantes, e isto é 
caracterizado com os pontos de ação. 
Os pontos de ação servem como uma 
ferramenta para adicionar um tom de aventura 
às ações do personagem, ao mesmo tempo em 
que ajuda a regular a disponibilidade de 
habilidades especiais. 

Usos para os Pontos de Ação 
Os pontos de ação possuem inúmeras 
possibilidades de usos, e estas são as mais 
comuns, porém não são as únicas. O narrador 
deve se sentir livre para adicionar novas 
utilizações para este recurso. 

• 1 Ponto de Ação: Receber 1 dado 
adicional na parada de dados para um 
único teste. 

• 1 Ponto de Ação: Simular por uma 
rodada a posse de um sub-atributo em 
nível 1. 

• 1 Ponto de Ação: Simular por uma 
rodada a posse de uma perícia em 
nível novato, desde que esta perícia 
não possuída não seja uma perícia 
altamente técnica e sim uma mais 
natural e compatível com a situação. 

• 1 ou mais Pontos de Ação: Ativar 
efeitos de vantagens ou habilidades 
especiais, sendo que em alguns casos o 
ponto apenas é gasto quando a ação é 
bem sucedida. 

• 1 ou mais Pontos de Ação: Algumas 
magias exigem o gasto de um ou mais 
pontos de ação para serem realizadas. 

Valor Máximo de Pontos de 
Ação e Como Recuperá-los 
 
O valor máximo de pontos de ação que um 
personagem pode possuir é obtido a partir de 
seus atributos, este valor não pode ser 
ultrapassado, e seu excedente é sempre 

descartado. O máximo é igual à soma dos 
atributos do personagem. 
 
PA Max = Físico + Mental + Social 
 
O máximo de pontos de ação que um 
personagem pode gastar em uma rodada é igual 
a três, este valor é fixo e somente é alterado por 
efeitos raros, porém alguns monstros míticos 
podem possuir um valor maior que este 
padrão. 
 
Max PA Gasto/Rodada = 3 
 
O valor de pontos de ação que um personagem 
inicia o jogo é igual a metade de seu total. 
Para recuperar pontos de ação gastos, o 
personagem deverá utilizar um dos seguintes 
métodos: 

• Descanso: Após um período completo 
de descanso o personagem recupera 
um ponto de ação. 

• Praticando ações importantes: ações 
significativas ou até mesmo perigosas 
realizadas pelo personagem, a critério 
do narrador, recuperam um ponto de 
ação. 

• Premiação: À critério do narrador, os 
personagens podem receber pontos de 
ação como premiações ao final de 
batalhas, sessões de jogo, histórias ou 
aventuras, funcionando como um 
complemento à premiação em pontos 
de experiência. 

• Compra com pontos de experiência: 
Os personagens podem gastar um 
ponto de experiência para recuperar 
dois pontos de ação. 
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Perícias 
 
Além dos sub-atributos, os personagens 
possuem algo que representa seus 
conhecimentos em torno de algumas 
disciplinas de aprendizado, e estas 
características são chamadas de perícias. Cada 
perícia adquirida pelo personagem reflete uma 
área em que ele apto a exercer ações, e na 
maioria das vezes, se não possuir a perícia 
adequada para a ação o personagem não será 
capaz de executar aquela tarefa, porém em 
casos em que o narrador julgue adequado, o 
personagem pode superar esta limitação com o 
gasto de um ponto de ação. 
As perícias podem variar de um tipo definido 
de capacidade a um tipo mais geral, porém os 
tipos gerais costumam permitir testes mesmo 
sem a perícia, pois são tarefas mais comuns e 
fáceis de aprender. 

• Ao personagem executar uma ação de 
perícia que não possua, mas que lhe 
seja permitido um teste, ele deverá o 
teste adequado, porém o resultado 1 
nos dados somente será considerado 
um acerto e não fornecerá um dado 
adicional para o teste, além disso o 
valor do atributo de seu teste será 
considerado um valor inferior ao 
normal. 

As perícias possuem níveis de capacidade, eles 
refletem o nível de proficiência do personagem 
naquela área e qual será a qualidade média de 
suas ações, e o narrador pode determinar a 
partir desta medição se o personagem está apto 
ou não a executar tarefas complexas. Os níveis 
são: 

1. Novato – O personagem está no início 
de seu aprendizado, possui os 
conhecimentos básicos e sabe 
completar as tarefas adequadamente, 
de um modo em que uma pessoa leiga 
não veria falhas, mas qualquer um 
plenamente capacitado será capaz de 
apontar pelo menos cinco pequenos 
defeitos em suas execuções. 

2. Praticante – O personagem já possui 
alguma experiência da área de atuação 
e seus conhecimentos ultrapassam 
apenas o básico, mas ainda não possui 
todo o necessário para cobrir qualquer 
situação, ele não mais comete erros 
infantis e pessoas leigas podem 
confundir seu desempenho com o de 
um profissional. 

3. Profissional – O personagem possui 
conhecimento solido e considerável 
experiência na área, e pode resolver a 
maioria das situações possíveis. 
Comumente, este nível já permite a 
ele viver desta atividade, e gerar lucros 
para sustentar uma família média. Seus 
trabalhos são quase impecáveis 
somente alguém que se sobressaia na 
área poderá ter capacidade de apontar 
algum defeito. 

4. Especialista – O personagem é capaz 
de um desempenho superior à média 
de sua área de atuação, seu talento é 
reconhecido e recompensado e, 
algumas vezes, se torna uma famosa 
celebridade. Se é que existe alguma 
falha em seus trabalhos somente os 
grandes mestres podem encontrar, 
mas normalmente não se interessam 
em fazê-lo. 

5. Mestre – O personagem alcançou o 
ápice do conhecimento sobre a área, 
dominou todas as formas, pode ser 
considerado um expoente de destaque 
da disciplina, e normalmente é 
procurado por muitos para dividir 
seus conhecimentos. Seu trabalho não 
possui defeitos, e agrada as pessoas do 
mais alto nível social, podendo render 
uma vida de confortos.  

 
Exemplos de Perícias e Níveis de 
Capacidade: 
Instrumento (Bandolim) – Nível 1: 
Midryn é uma jovem música, ainda está no 
inicial de aprendizagem e não conhece mais do 
que dez músicas. Ela não é capaz de atrair 
multidões, mas persevera e por vezes consegue 
alguns trocados para improvisar um lanche.  
Espada Longa – Nível 2: 
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Ludolf, escudeiro de um Cavaleiro dos Céus, 
ele recebe lições freqüentes do manejo da 
espada. Apesar de pouco tempo de prática, seu 
esforço o fez progredir rapidamente superando 
outros escudeiros, porém sua habilidade ainda 
não se compara a de um espadachim completo. 
Negociação – Nível 3: 
Gippy, o mestre do mercado negro, adora levar 
vantagens daqueles que precisam de seus 
produtos e nunca sai sem lucros de uma 
negociação, mas quando o cliente é difícil ele 
não hesita em chamar seus melhores 
subordinados que possuem mais talento nesta 
área. 
Metalurgia – Nível 4: 
Worngar, um talentoso ferreiro que herdou os 
ensinamentos de gerações anteriores e 
aclamado por muitos como o “melhor metal da 
cidade”, e isto não é sem motivos, pois ele é o 
atual forjador de peças para o exército. 
Conhecimento (Lendas Antigas) – Nível 5: 
Lyssa, A dama que caminha pelas sombras, e 
faz seu caminho entre os povos, coletando e 
estudando suas histórias mais antigas. Ela é 
procurada por muitos, pois sua coletânea 
abriga valiosos segredos capazes de coisas 
inimagináveis. 
 
Outras perícias: Acrobacias, Agricultura, 
Carpintaria, Conhecimento (Ciências Eólicas), 
Escudo Leve, Facas de Arremesso, Pilotagem, 
Pintura, e etc. 
 
Regra Opcional – Bônus por 
Competência: 
Nas regras normais, as perícias não melhoram 
as chances de o personagem realizar uma 
tarefa, mas sim define se ele tem ou não a 
capacidade de completá-la. O narrador e os 
jogadores podem achar interessante associar o 
nível de capacidade em perícia a benefícios 
para o personagem. 
Para isto podemos sugerir dois meios: 

• O personagem recebe um aumento 
no valor de seu atributo em testes que 
sejam bem abaixo de sua capacidade, 
este aumento é equivalente a um para 
cada dois níveis inferiores à 

capacidade do personagem naquela 
perícia. 

• Quando o personagem gastar um 
ponto de ação para aumentar a 
parada de dados em testes para qual 
possui uma perícia, ele receberá o 
número de dados adicional igual ao 
nível de capacidade divido por dois e 
arredondado para cima. 
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Vantagens 
 
Aparência Comum (1 Ponto de 
Vantagem) 
Devido a uma linhagem popular ou um 
conjunto de coincidências genéticas, a 
aparência do personagem é facilmente 
confundida com alguma outra pessoa que este 
não conheça. Este efeito pode por vezes ser 
benéficos, através de oportunidades geradas 
pelos enganos, ou maléficos, através de 
confusões com pessoas com má fama, além 
disso, ele pode ter suas ações creditadas a 
outros, possivelmente mantendo uma ficha 
limpa ou tendo que explicitar que tais feitos 
devem levar seu nome, ou até mesmo tendo 
seu rosto ignorado devido a semelhança com 
muitas pessoas. 
Normalmente não é possível pegar esta 
vantagem juntamente com a vantagem Fama. 
 
Contatos (1 a 5 Pontos de Vantagem) 
Esta vantagem reflete a rede de contatos do 
personagem, definindo com quantas e quais 
pessoas ele pode contar para receber 
informações, conselhos e em alguns casos 
ajuda direta. Em paralelo a este recurso, o 
personagem deverá algumas vezes ceder seus 
serviços para seus contatos, seja na forma de 
obtenção de informações ou até ajudá-los em 
situação de perigo, se não o fizer ele corre risco 
de perder seu contato, pela inimizade criada ou 
pela morte da pessoa. 
Níveis: 

Nível 1: Um contato em local 
genérico, como morador de uma cidade. 

Nível 2: Dois contatos em locais 
genéricos, ou um contato em uma 
posição parcialmente restrita, como 
um vigia de entrada de cidade. 
Nível 3: Quatro contatos em locais 
genéricos, ou um contato em uma 
posição restrita, como um mercador 
com amplo conhecimento no sistema 
comercial da cidade. 
Nível 4: Oito contatos em locais 
genéricos, ou um contato em uma 

posição muito restrita, como um 
membro de uma organização secreta 
com grande influência. 
Nível 5: Dezesseis contatos em locais 
genéricos, ou um contato em uma 
posição extremamente restrita, como 
membro integrante do conselho da 
Cidade-Estado. 

É possível a combinação de vários tipos de 
contatos com valores superiores. 
Exemplo: 

Nível 4: Um contato em posição 
restrita, Um contato em posição 
parcialmente restrita e Dois contatos 
em locais genéricos. 

 
Estudioso (3 Pontos de Vantagem) 
Requisitos: Possuir duas perícias de 
conhecimento. 
O personagem é um perfeito erudito, sabe 
como trilhar as sendas do conhecimento e 
encontrar alguns dos segredos do mundo. Para 
adquirir círculos em perícias de conhecimento, 
o personagem irá necessitar apenas da metade 
da quantidade normal de pontos de 
experiência. Além disso, quando realizar um 
teste relacionado a algum conhecimento o 
personagem poderá receber um dado a mais 
em sua parada de dados, este último efeito 
pode ser utilizador uma quantidade de vezes 
por dia igual o valor de seu atributo Mental. 
 
Facilidade para Idiomas (2 Pontos de 
Vantagem) 
Requisitos: Possuir duas perícias de linguagem. 
O estudo das línguas é mais que um hobby ou 
uma ocupação para o personagem, é uma 
verdadeira paixão. Através do tempo que 
dedicou a esta prática ele adquiriu uma 
fantástica afinidade com estes protocolos de 
comunicação social e necessita investir apenas 
a metade da quantidade normal de pontos de 
perícia para adquirir círculos em perícias de 
idiomas. 
 
Fama (1 a 5 Pontos de Vantagem) 
Os feitos, ações importantes ou simplesmente 
as qualidades de sua família ecoaram pelo povo 
e criaram dezenas de histórias que se espalham 
com o vento através das terras habitadas, 
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mesmo que estas histórias não sejam 
verdadeiras, o personagem irá desfrutar dos 
benefícios tais como, atrair a admiração do 
povo, receber convites para festas luxuosas e 
ser presenteado inesperadamente, mas terá que 
suportar os fardos de sua fama, dificuldade em 
manter sua privacidade, sempre haverá a 
chance de ser reconhecido em um lugar em que 
sua fama alcançou e seu inimigos terão maior 
facilidade para encontrá-lo. 
Níveis: 

Nível 1: Alcance Mínimo e Ação 
Mínima, como um bairro e realizar 
uma cadeia de vitórias em torneios 
pequenos. 
Nível 2: Alcance Pequeno e Ação 
Pequena, como uma região da cidade 
e ser dono de um restaurante 
proeminente. 
Nível 3: Alcance Médio e Ação 
Média, como uma cidade e obter o 
remédio raro presente apenas no 
antigo templo da víbora negra 
salvando vida de um importante 
membro da nobreza. 
Nível 4: Alcance Grande e Ação 
Grandiosa, como uma grande região 
de terra, abrigando possivelmente 
mais de uma cidade, e ser o herói da 
batalha decisiva de uma guerra. 
Nível 5: Alcance Incrível e Ação 
Incrível, como uma vasta região ou um 
continente e estar diretamente 
envolvido em uma ação que salvou 
mais de uma nação. 

Normalmente não é possível pegar esta 
vantagem juntamente com a vantagem 
Aparência Comum. 
 
Líder Natural (3 Pontos de Vantagem) 
A liderança é quase que um dom para o 
personagem, ele sabe como inspirar as pessoas 
e atrair seguidores quando estiver agindo sob 
os interesses deles, guiando-os rumo a seus 
objetivos. O personagem pode investir um 
Ponto de Ação e receber um acerto adicional 
antes de realizar um teste para inspirar 
liderança. 
 
Ligeiro (2 Pontos de Vantagem) 

A velocidade é uma das habilidades do 
personagem, apresentando um desempenho 
melhor do que habitual para seu porte físico 
sendo capaz de se sobressair em corridas e 
ações semelhantes. Um número de vezes por 
dia igual ao seu valor do atributo Físico o 
personagem pode receber um dado adicional 
em paradas de dados que remetam a ações com 
foco em velocidade. 
 
Memória Eidética (2 Pontos de 
Vantagem) 
O cérebro do personagem tem uma 
característica especial, conhecida por alguns 
como memória fotográfica, por outros como 
memória eidética, esta habilidade permite um 
armazenamento quase perfeito das memórias 
no cérebro, assim proporcionando uma 
efciente coleta de informações. O personagem 
sempre conseguirá se lembrar 
automaticamente de coisas em focou sua 
atenção, não importa quanto tempo desde 
então, além disso, ele pode fazer um teste para 
se lembrar de detalhes de imagens, sons e 
sensações que presenciou no passado, mas não 
esteve focado. 
 
Mentor (1 a 5 Pontos de Vantagem) 
A sabedoria daqueles que sobreviveram a suas 
próprias provações em suas jornadas é como 
um valioso tesouro que somente alguns poucos 
conseguem perceber isto e conseguir um 
pouco desta experiência. O personagem possui 
uma ligação com uma pessoa que age como seu 
tutor, ensinando as práticas de um 
determinado assunto em que possui 
experiência. O mentor do personagem poderá 
ensiná-lo vantagens e perícias em nível igual ou 
inferior ao nível desta vantagem, desde que 
estas vantagens e perícias estejam de acordo 
com a área de conhecimento do tutor. 
 
Patrono (1 Ponto de Vantagem) 
O personagem faz parte de uma organização 
que o mantém, atualiza seus recursos, 
disponibiliza informações e designa missões a 
serem realizadas. Ele desfrutará de auxílio de 
outros membros sempre que for preciso, mas 
também deverá agir regularmente para cumprir 
os objetivos que a organização tem para ele. 
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Esta vantagem pode ser associada com a 
vantagem Status, onde este último define o 
grau de importância que ele representa para a 
organização e por consequência a qualidade de 
seus benefícios. 
 
Riqueza (1 a 5 Pontos de Vantagens) 
Riquezas e bens compõem o patrimônio do 
personagem. Ele inicia a campanha possuindo 
seu nível definido de riqueza, que deve ser 
acrescentado ao valor normal dado a cada 
jogador, e deve dividir este valor a partir da 
seguinte proporção: no mínimo 50% em bens e 
no mínimo 5% em moedas. Esta vantagem não 
garante renda mensal, é estipulado apenas o 
patrimônio inicial do personagem.  

Nível 1: Classe Média Baixa - 10 
Moedas de Ouro. 

Nível 2: Classe Média - 20 Moedas de 
Ouro. 

Nível 3: Classe Média Alta - 40 
Moedas de Ouro. 

Nível 4: Aspirante a Mercante - 80 
Moedas de Ouro. 

Nível 5: Mercante - 160 Moedas de 
Ouro. 
Obs: Narrador e jogadores podem decidir criar 
personagens com poder aquisitivo superior ao 
mostrado na vantagem, se esse for o caso sinta-
se livre para alterar estes valores, mas tenha em 
mente que isto pode ocasionar uma diferença 
brutal de recursos entre os personagens. 
 
Senso de Direção (1 Ponto de 
Vantagem) 
O personagem possui uma capacidade incrível 
de auto-localização, a partir disto ele é capaz de 
achar o caminho em lugares que já passou e 
saber a direção de lugares onde já esteve, esta 
habilidade é o resultado de uma análise do 
ambiente que o envolve e lhe fornece pistas, 
seja através dos ventos ou das estrelas. Quando 
realizar um teste para decidir um caminho ou 
direção a ser trilhada sob o objetivo de chegar 
ou passar por um local familiar o personagem 
pode receber um dado adicional em paradas de 
dados em um número de vezes por dia igual ao 
seu valor do atributo Mental. 
Obs: Esta vantagem não surtirá efeito algum 
nos Labirintos Feéricos. 

 
Senso de Perigo (3 Pontos de 
Vantagem) 
O sexto sentido do personagem esta 
constantemente em alerta para possíveis 
ameaças, e a partir dele consegue a 
oportunidade de tentar reagir antes que os 
grandes perigos aconteçam. Quando houver 
uma situação velada de ameaça ao personagem, 
e este possuir Pontos de Ação disponíveis, o 
Narrador pode realizar para personagem um 
teste para perceber a ameaça, se obtiver sucesso 
o Narrador deve dizer a direção em que os 
“calafrios” do personagem apontam e subtrair 
um Ponto de Ação de sua reserva, o 
personagem perceberá o perigo com a 
antecedência de uma rodada por acerto, caso 
falhe o personagem não terá nenhuma 
percepção anormal do perigo e também não 
perderá nenhum Ponto de Ação. 
 
Servo (1 a 3 Pontos de Vantagem) 
Existem aqueles que nascem para servir e 
aqueles que nascem para ser servidos. Esta 
frase define o relacionamento criado por esta 
vantagem. O personagem possui uma pessoa 
que atua como um servo pessoal que cumpre 
suas ordens, a natureza exata do servo poder 
variar entre um criado ou um empregado, 
porém ambos o servirão conforme as 
convenções normais de mestre e servo. Apesar 
de diferentes, ambos, criado e empregado, 
requerem uma compensação por seus serviços, 
seja através de sustento e moradia ou com um 
salário em dia, e algo que ambos prezam 
bastante, sua segurança, o personagem deve 
fornecer estes fatores e falta, pois não o faça 
pode ser abandonado por seu servo. 
O nível desta vantagem está diretamente ligado 
às capacidades do servo, assim como à 
qualidade de salário/moradia e alimentação 
que este irá requerer. 

Nível 1: O servo tem habilidades 
mínimas, sendo um aprendiz nas 
perícias requeridas para servir. 
Nível 2: O servo tem habilidades 
completas, sendo capaz de executar 
normalmente as tarefas de seu ofício. 
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Nível 3: O servo tem habilidades 
impressionantes, sendo capaz de 
executar as tarefas com maestria. 

Obs: Esta vantagem pode ser adquirida 
múltiplas vezes, cada uma representará um 
servo diferente. 
 
Status (1 a 5 Pontos de Vantagem) 
Existem portas que nem mesmo o dinheiro e a 
fama podem abrir, estas geralmente estão 
ligadas às posições sociais que movem a roda 
do poder dentro dos impérios. O personagem 
faz parte de uma classe social superior ou 
ocupa uma posição de destaque dentro da 
sociedade, na qual pode ter acesso a pessoas 
importantes e autoridades, mas terá de tomar 
cuidado para não ser envolvido nos jogos do 
poder. 

Nível 1: O personagem possui um 
nível de status equivalente à classe 
média, exemplo Primeiro Tenente da 
Guarda Regional. 
Nível 2: O personagem possui um 
nível de status equivalente à classe 
média alta, exemplo Dono da Taverna 
de destaque do ano. 
Nível 3: O personagem possui um 
nível de status equivalente a um baixo 
mercante, exemplo capitão de um 
eficiente navio comercial. 
Nível 4: O personagem possui um 
nível de status equivalente a um alto 
mercante, exemplo o comandante da 
guarda da capital. 
Nível 5: O personagem possui um 
nível de status equivalente à Baixa 
Nobreza, exemplo o mestre de armas 
da nação. 

Desvantagens 
 
Arrogante (-1 Ponto de Vantagem) 
Autoconfiança é uma virtude, mas o seu 
excesso pode ocasionar na arrogância. O 
personagem possui um desdém por aquilo que 
não lhe diz respeito, normalmente colocando 
aquilo que lhe agrada acima de outras coisas 
quaisquer. Ele possui extrema dificuldade para 
admitir estar errado, podendo necessitar em 

algumas situações de um teste para conseguir 
controlar sua arrogância. 
 
Compulsão (-1 a -3 Pontos de Vantagem) 
O subconsciente do personagem o compele a 
executar determinados atos periodicamente, 
tais ações proporcionam um alívio imediato às 
tensões sentidas. Sempre que o personagem se 
deparar com o alvo de sua compulsão, deverá 
realizar um teste para resistir a executá-lo, além 
disso, o personagem deverá satisfazer sua 
compulsão no mínimo uma vez por dia, caso 
não o faça, irá receber como penalidade a 
redução de um dado em suas paradas de dados 
que envolvam os sub-atributos mentais e 
sociais. 

Nível 1: Compulsão simples, observar 
escondido os hábitos das pessoas a sua volta. 

Nível 2: Compulsão moderada, mania 
absoluta de limpeza e arrumação, 
mesmo quando não isso seja de seu 
encargo. 
Nível 3: Compulsão grave, execução 

sumária de animais domésticos. 
 
Covarde (-3 Pontos de Vantagem) 
O personagem possui baixa confiança e um 
forte senso de sobrevivência, como resultado 
ele não consegue se manter estável nos 
momentos em que sua integridade física está 
sendo ameaçada, sempre tentará achar um 
modo de escapar, e se isto não for possível ele 
ficará extremamente nervoso podendo até 
mesmo perder o controle de suas funções 
fisiológicas. Quando o personagem se 
defrontar com uma situação em que deve entra, 
por vontade própria, em uma situação 
claramente perigosa, ele deverá realizar um 
teste para conseguir superar 
momentaneamente sua covardia. 
 
Crédulo (-2 Pontos de Vantagem) 
Sua fé na índole das pessoas o impede de 
analisar com clareza suas intenções. O 
personagem tem dificuldades em discernir 
segundas intenções presentes em atos de 
outras pessoas, e costuma entregar sua 
confiança mais facilmente que pessoas 
normais. Quando realizar algum teste para 
tentar perceber alguma motivação oculta vinda 
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de uma pessoa o personagem deve considerar o 
atributo referente ao teste como um inferior ao 
valor normal. 
 
Desatento (-1 Ponto de Vantagem) 
A percepção não está nem perto de ser um dos 
fortes do personagem, ele sempre esta com 
algo tomando seus pensamentos, e raramente 
se foca o suficiente para conseguir aguçar sua 
atenção. Quando realizar algum teste de 
percepção sensorial o personagem deve 
considerar o atributo referente ao teste como 
um inferior ao valor normal. 
 
Dificuldade de Fala (-2 Pontos de 
Vantagem) 
Problemas na fala, como gagueira, língua presa 
ou outros, prejudicam a comunicação do 
personagem, o deixando mais inseguro e o 
dificultando a se expressar. Quando realizar 
algum teste que envolva manipulação, 
negociação ou expressão o personagem deve 
considerar o atributo referente ao teste como 
um inferior ao valor normal. 
 
Dominado (-2 ou -4 Pontos de Vantagem) 
A vontade que lhe guia não é mais apenas sua, e 
você corre o risco de perder o controle sobre si 
em determinadas condições. O personagem 
possui algo que lhe obriga a obedecer 
comandos de outras pessoas em situações 
específicas, isto pode ser uma máquina 
implantada em sua nuca, ou um juramento 
mágico, ou qualquer fato que resulte na 
dominação temporária do personagem. 

Nível 2: O personagem perde o 
controle de si, mas não cometerá ações 
que estejam totalmente opostas a suas 
crenças. O controle exercido sobre ele, 
após iniciado, dura um tempo 
específico e ao fim dele, o controle é 
encerrado. 
Nível 4: O personagem é totalmente 
dominado e não poderá resistir a 
nenhum comando, exceto aqueles 
claramente autodestrutivos. Uma vez 
iniciada que a dominação seja iniciada, 
ela somente irá ser encerrada quando 
o processo que a iniciou for 
interrompido ou revertido. 

 
Fanático (-1 ou -3 Pontos de Vantagem) 
As suas crenças são tudo que acredita e segue, 
ninguém que não trilhe o meso caminho que 
você pode estar certo. O personagem segue 
fanaticamente um modo de vida e não existe 
argumentos que possam fazê-lo mudar de idéia. 

Nível 1: O personagem ignora a 
opinião e trata rudemente as pessoas 
que se colocam em posição oposta ao 
alvo de seu fanatismo. 
Nível 3: O personagem hostiliza e 
despreza as pessoas que não 
compartilham de suas crenças. 

 
Fanfarronice (-1 Ponto de Vantagem) 
Você adora ser o centro das atenções e deseja 
sempre levar a melhor, você conta 
exageradamente seus feitos para se gabar e se 
julga o melhor. O personagem é um verdadeiro 
fanfarrão, vivendo de poses e histórias, e 
sempre com o mesmo objetivo – ser o maioral.  
 
Fidelidade (-2 Pontos de Vantagem) 
Sua lealdade foi jurada a uma pessoa ou 
organização, criando um voto de vassalagem 
que o leva a executar todos os desígnios de seu 
senhor. Ao concretizar o voto de fidelidade o 
personagem não pode voltar atrás, e esta 
ligação somente será desfeita com a morte de 
uma das partes ou através da liberação por 
parte do senhor, mas esta última acontece 
muito raramente. Se quebrar o voto, o 
personagem se tornará totalmente destituído 
de honra perdendo até mesmo a glória de 
grandes feitos anteriores, e se tornará um 
andarilho, pária da sociedade e talvez caçado 
pelas autoridades. 
Obs: Um personagem desonrado quando 
realiza algum teste social que envolva alguma 
pessoa honrada deverá considerar o atributo 
referente ao teste como dois números inferior 
ao valor normal. 
 
Fobia (-2 Pontos de Vantagem) 
Um medo absoluto habita o seu íntimo, algo 
que sua alma teme com todas as forças e nem 
mesmo argumentos lógicos irão diminuir este 
sentimento. O personagem possui fobia a 
alguma coisa ou situação e não conseguirá 
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enfrentá-la normalmente, pois estará abalado e 
talvez em choque. Quando estiver na presença 
de sua fobia todos os testes do personagem 
serão considerados como com dois dados a 
menos, para tentar sobrepujar 
temporariamente sua fobia ele deverá realizar 
um teste apropriado que ainda inclui a 
penalidade acima, caso tenha sucesso 
conseguirá agir normalmente durante uma 
quantidade de turnos igual seu atributo Mente. 
 
Galante (-1 Ponto de Vantagem) 
Romance e sedução que para os outros são 
apenas um tipo de divertimento, para você é 
um modo de vida, indo sem hesitar atrás de 
pessoas que lhe atraem e fazendo a elas 
inúmeras tentativas de sedução, que 
normalmente não param no primeiro “Não” 
recebido. O personagem tem por principal 
atividade relacionar-se romanticamente, e não 
costuma perder oportunidades cortejo, mesmo 
quando elas possam ocasionar em uma perda 
significante. Caso o alvo do cortejo já tenha 
conhecimento da fama do personagem, o valor 
do atributo do personagem para o teste para 
sedução será subtraído em dois. 
 
Inimigo (-1 a -4 Pontos de Vantagem) 
Na vida nem todos podem ser amigos, muitos 
se ignoram, e alguns poucos têm o azar de ter 
alguém que o odeia, você é um destes últimos. 
O personagem possui um relacionamento de 
desprezo absoluto por parte de uma pessoa, 
sendo esta capaz de recorrer a violência ou até 
ao assassinato para se livrar de seu desafeto. 

Nível 1: O inimigo é inferior ao 
personagem em termos de 
capacidades, mas pode ser um risco se 
subestimado. 
Nível 2: O inimigo é equivalente ao 
personagem em termos de 
capacidades, e pode levar vantagens 
algumas áreas enquanto o personagem 
leva em outras. 
Nível 3: O inimigo é superior ao 
personagem em termos de 
capacidades, e leva vantagem 
significativa sobre o personagem em 
um considerável número de áreas. 

Nível 4: O inimigo é muito superior 
ao personagem em termos de 
capacidades, e leva vantagens na 
maioria absoluta das áreas e em um 
confronto direto é quase certa a 
derrota do personagem. 

Obs: Esta vantagem pode ser adquirida 
múltiplas vezes, cada uma representará um 
inimigo diferente. 
 
Lerdo (-1 Ponto de Vantagem) 
Sua movimentação é seu fraco, e muitas vezes 
você é deixado para trás por seus semelhantes. 
O personagem não possui um porte físico 
adequado, não consegue coordenar 
corretamente seus movimentos ou 
simplesmente é capaz de se mover rápido por 
algum motivo, quando realizar ações com foco 
em velocidade, o personagem terá seu atributo 
físico reduzido em um para a realização do 
teste. 
 
Má Fama (-1 a -5 Pontos de Vantagem) 
Seus atos infames o procedem, lhe 
proporcionando uma péssima fama e algumas 
vezes o transformando em um pária da 
sociedade. A má fama pode atrair a atenção das 
pessoas como a vantagem fama, porém, 
diferente de desta, isto não proporcionará 
nenhum benefício, mas sim muita 
desconfiança. 

Nível 1: Alcance Mínimo e Ação 
Mínima, como um bairro e realizar 
uma cadeia de pequenos furtos e ser 
preso. 
Nível 2: Alcance Pequeno e Ação 
Pequena, como uma região da cidade 
e ser dono de estabelecimento de 
moral duvidosa. 
Nível 3: Alcance Médio e Ação 
Média, como uma cidade e envenenar 
um importante membro da nobreza. 
Nível 4: Alcance Grande e Ação 
Grandiosa, como uma grande região 
de terra, cometer um ato de alta 
traição contra sua nação em uma 
guerra. 
Nível 5: Alcance Incrível e Ação 
Incrível, como uma vasta região ou um 
continente e estar diretamente 
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envolvido em uma ação que destruiu 
mais de uma nação e suas populações. 

 
Maldição (-1 a -4 Pontos de Vantagem) 
Forças obscuras entrelaçaram-se em seu 
destino, alterando sua existência, o 
amaldiçoando em nome de uma pessoa ou 
entidade poderosa. Esta maldição pode alterar 
de várias formas a vida do personagem, e 
geralmente sua intensidade varia conforme o 
poder daquele que a lançou. 

Nível 1: Leve. O personagem pode ter 
a capacidade de executar certas ações 
negadas em determinados momentos. 
“Quando a lua negra estiver nos céus, 
as trevas estarão em seus olhos”. 
Nível 2: Mediana. O personagem 
pode ser compelido a fazer uma ação 
específica em determinados 
momentos. “Aos ver a prole do vil 
Carrasco Negro suas mãos tomarão o 
ferro mais próximo, e o utilizará para 
seus corpos até o metal ficar 
totalmente rubro”. 
Nível 3: Poderosa. O personagem 
perder conjuntos de faculdades sob 
circunstância em que necessitaria 
delas. “Quando espada e espada se 
chocarem, e inimigos alvejarem sua 
morte, sua espada e seu escudo 
falharão e lhe levarão para a 
escuridão”. 
Nível 4:  Extrema. O personagem 
pode sofrer grandes mudança em seu 
ser, não tendo muitas limitações ao 
efeito. “A partir de agora e por todo o 
sempre, seu dia virará noite, sua pernas 
virarão patas e sua pele virará pelos, 
sua boca não falará a língua dos 
homens e nunca mais encontrará um 
lar entre as pessoas” 

Obs: Normalmente as maldições possuem 
uma cláusula de anulação ou um método de 
amenização, assim as maldições podem ganhar 
poder, mas também existe a possibilidade de se 
libertar dela. Um exemplo de método de 
amenização poderia ser tirado do exemplo do 
nível 3: “Aos ver a prole do vil Carrasco Negro 
suas mãos tomarão o ferro mais próximo, e o 
utilizará para seus corpos até o metal ficar 

totalmente rubro”, em que o personagem pode 
simplesmente arrumar um meio de não se 
encontra com os membros de tal família, logo a 
maldição não lhe faria efeitos. Para exemplificar 
uma clausula de anulação vamos 
complementar o exemplo do Nível 4 com o 
trecho “... e assim será até quando os amantes 
dos céu se encontrarem e seu leito de amor seja 
decorado com as jóias dignas do rei e as flores 
dignas da rainha”, normalmente inseridas na 
própria maldição, elas são quase sempre 
passadas em formas de enigmas para dificultar 
sua solução, mas uma vez cumprida a clausula o 
personagem estará livre da maldição. 
 
Obsessão (-3 Pontos de Vantagem) 
Existe algo que lhe atrai mais que qualquer 
coisa, algo que para obter você poderia realizar 
atos antes inimagináveis. O personagem possui 
uma atração insana por alguma coisa, que pode 
ser desde um objeto a uma pessoa, ele não 
suporta pensar que não a possui e sempre 
tentará estar perto ou até mesmo tomar para si 
o alvo de sua obsessão, e nunca aceitará que 
qualquer coisa se coloque entre ele e seu 
principal interesse. 
 
Procurado (-1 a -2 Pontos de Vantagem) 
Existe uma recompensa pela sua captura, ou 
simplesmente algumas pessoas poderosas estão 
atrás de você contratando pessoas para lhe 
caçar. O personagem é perseguido por pessoas 
que desejam capturá-lo, e insistirão nisto até 
conseguir, mesmo se eliminar algum 
perseguidor é provável que outros apareçam 
para substituí-lo em sua caçada, a única solução 
seria resolver o problema com a fonte da 
ordem de captura. 
Nível 1: Procurado Vivo. Os caçadores 
tomarão um cuidado especial para preservar a 
vida do procurado e talvez não utilizem seu 
poder total. Mas isto não impede acidentes de 
acontecer. 
Nível 2: Procurado Vivo ou Morto. Os 
caçadores utilizarão de todos os seus recursos 
para capturar o personagem, mesmo que isto 
signifique matá-lo, o único cuidado que tomam 
pelo alvo é o de deixar o corpo identificável. 
 
Protegido (-1 Ponto de Vantagem) 



A proteção de alguém recai sobre seus ombros, 
a pessoa é naturalmente inapta para se 
defender e só pode contar com você para fazer 
isto por ela. O personagem possui alguém que 
é seu protegido, pode ser um parente, um 
amigo, um refugiado, um parceiro romântico 
ou qualquer personagem que confiou sua 
segurança a ele, e deste modo deve sempre 
estar atento para coisas ou pessoas que possam 
ameaçar a segurança desta pessoa. 
 
Rival (-1 Ponto de Vantagem) 
Você possui um alguém interessado em te 
derrotar e mostrar sua superioridade absoluta. 
O personagem possui um relacionamento de 
rivalidade em que costuma competir para 
provar quem é o melhor, normalmente o rival 
estará interessado em ver o personagem falhar 
em suas empreitadas mas raramente esta 
realmente intencionado a prejudicá-lo, muito 
menos a feri-lo. Alguns dizem que, pela relação 
intensa, o rival tem potencial para se tornar o 
pior inimigo ou mesmo o melhor amigo do 
personagem, mas não é possível prever 
precisamente isto. 
 
Supersticioso (-1 Ponto de Vantagem) 
Os bons augúrios mais que importantes para 
você, são essenciais. O personagem valoriza 
completamente os sinais da sorte e suas ações 
são na sempre guiadas por eles, quando o 
personagem perceber um mal presságio fará o 
seu melhor para tentar evitá-lo, e ser pego por 
um destino terrível.  
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Experiência 
 
Característica: Custo: 
Atributo Nívelx5 
Sub-Atributo Nívelx4 
Vantagem Nívelx3 
Perícia Nívelx3 
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Bestiário 
 

Villa 
 
Villas são criaturas feéricas de natureza nínfica, 
com aparência de mulheres muito belas, com 
olhos e cabelos prateados, que possuem 
estranhas habilidades de controle sobre a 
natureza, podendo invocar a fúria dos ventos, 
raios e do fogo para atacar seus inimigos. Com 
habilidades de transformação, e poderes de 
persuasão e sedução, elas são difíceis de 
encontrar, mas amistosas com aqueles que não 
destroem a natureza, nem atrapalham seus 
rituais de canto e dança dedicados a lua. Em 
alguns casos, quando irritadas, assumem uma 
aparência horrenda, com pequenas asas nas 
costas, garras, e cabeça de ave-de-rapina. É 
comum que gerem descendentes com homens 
por quem se apaixonem, embora não 
costumem conviver com eles, nem permitir 
que vivam entre elas. 
 
Atributos: Físico 5, Mental 4, Social 6. 
Sub-Atributos: Físicos: Aparência 4, Destreza 
2, Vigor 2; Mental: Percepção 2; Social: 
Expressão 4, Foco Mágico 3. 
Pontos de Vida: 19 
Pontos de Ação: 15 
Gasto Maximo PA/Rodada: 3 
Ataque: Arco Longo - Destreza 2 e Físico 5; 
Dano 1d8. 
Defesa: Evasiva 2 (Manto). 
Perícias: Arco Longo 3, Canto 3, 
Conhecimentos: (Clima) 3, (Encanto) 2, 
(Magia) 4, (Natureza) 3 e (Reino das Fadas) 3, 
Diplomacia 3, Magias: Clima 3 e Encanto 2. 
Vantagens: Memória Eidética, Ligeiro, Magia 
(Clima). 
Desvantagens: Supersticioso, Dominado IV. 
Equipamento: Arco Longo, Manto Encantado 
(+2). 
 
 
 

Habilidades Especiais: 
 
Forma Animal 
As Villa possuem a capacidade alternar entre 
várias formas de animais, permitindo que 
adquira as características da espécie a qual 
tomar a forma. Quando estiver em uma forma 
animal a Vila deverá substituir seus valores de 
Atributo e Sub-Atributos Físicos pelos do 
animal selecionado, e manterá todas as outras 
Atributos e Sub-Atributos, exceto o Sub-
Atributo Percepção, ou algum semelhante, que 
deverá ser substituído pelo do animal. Na 
forma animal a Villa também não poderá 
utilizar nenhuma de suas perícias que envolvam 
técnicas físicas, porém poderá utilizar as 
mentais e sociais normalmente, e como os 
animais, ela não precisa de perícia para 
executar tarefas instintivas como rastrear para 
lobos ou se esgueirar para as cobras. Para 
assumir uma destas formas, a Villa deve gastar 
um Ponto de Ação no ato da transformação, e 
ao se transformar em um animal, seus pontos 
de vida serão alterados para os da forma, se os 
pontos de vida da Vila não estiverem 
completos, ela receberá a metade da diferença 
entre os máximos das formas em pontos de 
vida, não havendo alteração caso os valores 
máximos sejam iguais ou a diferença seja 
negativa. Os pontos de ação atuais e máximo 
não são alterados. 
Formas disponíveis e suas características: 

• Cavalo: Físico 6; Força 4, Vigor 4; 
Percepção 1. 

• Cisne: Físico 3; Agilidade 2, 
Aparência 4; Percepção 2. 

• Cobra: Físico 4; Vigor 1, Força 2, 
Evasão 1; Percepção 2. 

• Falcão: Físico 5; Agilidade 4; 
Percepção 4. 

• Lobo: Físico 5; Vigor 2, Agilidade 3, 
Força 3, Evasão 3; Percepção 3. 

 
Magia Climática 
As Villa podem utilizar de poderes mágicos 
para manipular o clima, atraindo chuvas, 
direcionando relâmpagos e invocando 
tempestades. Seus efeitos são plenos, e pode 
manipular funções climáticas sob os seguintes 
parâmetros: 



 

 

25 

 
Parâmetros básicos: 

• Dano em relação a Alvos: 
Alvos Dano 
1 3d6 
2 2d6 
3 ou mais 1d6 

 
• Dano a objetos em relação a Área: 

Área Dano 
2m2 3d8 
4m2 2d8 
8m2 1d8 

 
Parâmetros Especiais: 

• Gera teste contra paralisia temporária 
através de congelamento, que dura 
três rodadas além da rodada de 
conjuração. Custo adicional: 2 Pontos 
de Ação. 

• Encharca a área ou os alvos do efeito, 
podendo interagir com características 
de objeto e pessoas. Custo adicional: 1 
Ponto de Ação (Molhar) ou 2 Pontos 
de Ação (Alagar). 

• Gera focos de incêndio através de 
descargas elétricas, esta característica 
somente pode ser utilizada em 
objetos. Custo adicional: 1 Ponto de 
Ação. 

• Os alvos, tanto pessoas quanto 
objetos, devem realizar um teste para 
evitar serem arremessados por três 
metros a uma direção aleatória. Este 
poder, caso esteja aprimorado, pode 
fazer com que os alvos arremessados 
fiquem atordoados, perdendo a 
próxima ação. Custo Adicional: 1 
Ponto de Ação (Normal) ou 2 Pontos 
de Ação (Atordoante). 

 
Parâmetros Metamágicos: 

• Prolongamento do Efeito: Em cada 
rodada adicional deve ser pago 2/3 do 
custo normal arredondado para baixo, 
porém o efeito mágico deverá se 
exatamente o mesmo, na mesma área 
e mesmos alvos. 

• Maximização: O resultado de um dos 
dados de dano do efeito mágico pode 
ser considerado como o máximo 
possível, o custo adicional será de 1 
Ponto de Ação. 
Especial: É possível utilizar esta 
característica mais de uma vez na 
mesma magia, porém seu custo e 
aumentado em 1 por cada vez além da 
primeira, tornando seu custo bem 
elevado. Exemplo: Maximização de 
dois dados de dano custa 3 Pontos de 
Ação; maximização de três dados de 
dano custa 6 Pontos de Ação . 

• Poder Refinado: O conjunto de dados 
de dano recebe um dado adicional no 
refinamento mágico. Este dado é um 
d4 para magias com alvos normais ou 
um d6 para magias de danos contra 
objetos. Este efeito aumenta o custo 
em 1 Ponto de Ação. 
Especial: É possível utilizar esta 
característica mais de uma vez na 
mesma magia, porém seu custo e 
aumentado em 1 por cada dado além 
do primeiro, tornando seu custo bem 
elevado. Exemplo: Poder refinado de 
dois dados adicionais custa 3 Pontos 
de Ação; poder refinado de três dados 
adicionais custa 6 Pontos de Ação . 

Magias realizadas somente sob os parâmetros 
básicos não geram custos de Pontos de Ação, 
mas ao utilizar os parâmetros especiais e/ou os 
parâmetros metamágicos a magia adquire um 
custo cumulativo a cada utilização destes. Caso 
o custo final da magia seja superior ao máximo 
de pontos de ação que a Villa possa utilizar na 
rodada ela deverá esperar uma quantidade de 
rodadas em que a soma do limite por rodada 
iguale ou supere o custo.  
Exemplo: a Villa irá conjurar um pequeno 
tornado que afetará apenas objetos, porém ela 
decide que alguns dos objetos deverão ser 
arremessados pelo vento e que deve ser 
realizada a maximização de dois dados.  
Com isso ela desejará executar a seguinte 
magia: 

Uma pequena versão de um tornado 
que afete uma área de 4m2 e cause 2d8 
que estarão sob a maximização, logo 
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causarão 16 de dano para cada objeto 
na área e irá arremessar alguns deles 
por 3m. Custo: 4 Pontos de Ação. 

Para executar esta magia ela precisa dos pontos 
de ação de duas rodadas, logo ela deverá 
realizar a conjuração durante a primeira 
rodada, em que não poderá realizar outros atos 
além de se deslocar e executar a própria 
conjuração, e finalizar a magia na segunda 
rodada. 
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Ambientação: Eldar 
 
Eldar é uma região vasta e mística habitada por 
diversas raças fantásticas que, juntas, 
desenvolveram ao longo da história 
conhecimentos tecnomágicos capazes de 
verdadeiros milagres. 
A história registrada diz que foi a chegada das 
fadas e seus deuses, em especial o casal real 
Titânia e Oberon, que ensinaram, aos magos 
humanos, novas formas de magia. Tal poder 
permitiu aos Eldarith desenvolver suas 
habilidades para combater as criaturas 
selvagens, os inimigos de fora das muralhas do 
império. 
O contato com as fadas também deu origem a 
uma nova raça, mestiça de seus parentes 
feéricos e mortais, batizada por estes de fay, ou 
fayrung, uma espécie particularmente hábil 
com magia, e que pode possuir as mais variadas 
formas, desde assustadoras criaturas 
desfiguradas, os ogereths, até as mais belas 
nimphir. Mas essa união durou apenas 
enquanto as fadas estavam interessadas nos 
mortais e, tão logo suas curiosidades foram 
satisfeitas, retornaram para seu próprio mundo, 
e pouco se sabe sobre elas hoje em dia.  
Por séculos os poderosos controladores 
místicos governaram sem maiores problemas. 
Porém, há cinco séculos eles começaram a 
desaparecer, e suas magias, por mais poderosas 
que fossem não duravam muito mais que 
alguns anos sem suas presenças para sustentá-
las, e com isso, os seres selvagens voltaram a 
atormentar os habitantes de Eldar, e, muito 
embora ainda houvesse vários magos, estes não 
podiam comandar as barreiras criadas pelos 
grandes controladores. 
E foram as habilidades desenvolvidas por 
outras raças de Eldar, como gnomos e goblins, 
que já vinham trabalhando outras formas de 
explorar os poderes místicos com uso de 
inventos mecânicos, que possibilitou a 
superação de horríveis adversidades. O 
surgimento da tecnomagia foi assimilado pelos 
controladores e, em conjunto com seus 
poderes, possibilitaram à criação das colônias 

aéreas, chamadas Aerknorrs (ou Aernorrs, ou 
simplesmente Norrs), criadas para transpor a 
barreira nebulosa e salvar os eldariths de serem 
tragados para os labirintos feéricos. Entretanto, 
a verdade se mostrou menos gentil: além das 
fortes barreiras do império, a selvageria 
dominava, e os poucos povos racionais tinham 
se refugiado nas montanhas, e mesmo criado 
suas próprias colônias aéreas. Então, os eldarith 
passaram a viver nas Aerknorrs, onde criaram 
módulos de transporte menores, os aerdrags 
(barcos flutuantes), para explorar as poucas 
áreas não consumidas pelos selvagens, em 
busca de materiais para construção de novas 
naves e localidades para pouso e 
reabastecimento de suas moradias. 

Seis colônias e um império 
sombrio 
As colônias foram criadas ao longo de anos de 
trabalho e cada povo desenvolveu suas próprias 
técnicas. Assim, quando do encontro com 
outras civilizações, os eldariths 
compreenderam que seu império havia se 
isolado tanto que nunca possibilitou uma 
compreensão real do mundo, nem das várias 
formas de criação e desenvolvimento. Dos 
rígidos moradores de Asay aos liberais de Thus, 
cada nova colônia era marcada por suas 
habilidades e características. 

Asay: fortaleza tecnomágica 
Essa é a colônia de maior desenvolvimento 
tecnomágico, regida pelo ácido goblin Ruboth 
Asayderi, um dos idealizadores dos 
mecanismos que permitem sua aerknorr 
flutuar. É uma sociedade em que os habitantes 
devem seguir códigos de conduta complexos e 
cumprir suas obrigações. Longe de ser uma 
ditadura, é na verdade uma comunidade que 
acredita ter a resposta para todos os problemas, 
muitas vezes transparecendo certa arrogância, 
em seus inventos compostos por mecânica e 
magia. Os moradores, em geral, são bastante 
inventivos, mesmo os que não possuem 
capacidades de controladores ou 
conhecimentos técnicos, e muitas vezes fazem 
das discussões de sobrevivência uma 
competição de criatividade. Um fato 
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importante é que, recentemente, o regente 
declarou estar trabalhando numa forma de 
desagregar suas invenções da magia e criar uma 
sociedade puramente tecnológica. Se essa 
declaração era séria ou apenas um dos raros 
lampejos do humor sarcástico dos goblins, ele 
se mantém firme em não dizer. 

 Mita: templo bélico 
Colônia de cunho guerreiro, regida pelo casal 
de cavaleiros Darsel e Erin Fertohi, essa nau é 
formada especialmente por aqueles que crêem 
que os selvagens devem ser combatidos e 
buscam novas combinações de magias e 
tecnologias para tal. O casal real decidiu 
abordar de forma amistosa os eldariths, 
assumindo que eram aliados potenciais na luta 
contra os povos não civilizados. Com um 
conselho composto igualmente por 
controladores e mecânicos, os regentes 
depositam nas capacidades desse conselho, e 
no auxílio das demais colônias, as esperanças 
de um dia voltarem a habitar em solo firme. 
Talvez o maior obstáculo seja convencer os 
outros regentes a se unirem, mas Darsel e Erin 
não desistirão, mesmo que Asay e Thus se 
recusem a cooperar... 
Esta aerknorr conta com enorme quantidade 
de aerdrags bélicas e poderosos controladores, 
e os membros do conselho tentam convencer 
não apenas os demais colonos, como também 
os elderelfs a lutar contra a ameaça terrestre, 
sendo a principal mantenedora da precária paz 
entre as partes, mesmo que eventualmente 
sejam necessárias medidas violentas contra os 
elfos alados. Como não se pode viver apenas de 
guerra, os regentes promovem festas com 
alguma freqüência, sempre convidando os 
aliados e também os elderelfs, na esperança de 
uma solução pacífica para as diferenças entre as 
partes. O ponto alto dessas festas é a 
apresentação da regente Erin, uma nimphir de 
grande beleza e talento musical, que canta suas 
próprias composições, capazes de comover 
mesmo os impassíveis elfos alados. quando 
perguntada sobre o por que de uma artista tão 
talentosa se dedicar as armas, diz simplesmente 
não haver nada de estranho nessa escolha, que 
lhe parece bastante normal... 

Thus: o espírito livre 
Assim como Asay, Thus possui grande 
desenvolvimento tecnomágico, porém, o 
regente Thusith, que adotou esse nome 
recentemente, acredita que a criatividade se 
desenvolve melhor permitindo que as mentes 
inventivas se desprendam das amarras das 
rígidas convenções sociais, podendo expressar 
toda sua genialidade através de surtos criativos 
e não com longos e rígidos treinamentos. 
Thusith, o gnomo das mil ferramentas, 
constantemente se envolve nos projetos e não é 
raro que ele os altere e remodele durante o 
processo de desenvolvimento.  É comum aos 
habitantes de Thus estar sempre envolvidos em 
assuntos pessoais, e mesmo durante o 
comprimento de obrigações diárias passam 
vários momentos entretidos em seus hobbies, 
por vezes parecendo aos olhos dos demais 
relapsos ou despreocupados. Thus e Asay 
possuem uma rivalidade fomentada pelas 
divergências em suas metodologias, e, apesar 
de terem sido uma única nação, hoje 
praticamente não há semelhanças em suas 
culturas. 

 Floresta Enevoada: picos 
selvagens 
Esta colônia foi criada nos picos da cadeia 
montanhosa mais a leste, sendo dividida em 
três grandes cidades e o entreposto central, 
onde a regente Samtry, uma licantropa 
decidida a não abandonar suas terras, comanda 
grupos de busca que entram nas partes menos 
densas do fayering a procura de matéria prima 
para comercializar. As comunidades localizam-
se nos cumes das montanhas, e seus habitantes 
trabalham principalmente na manutenção e 
conservação dos achados dos grupos de busca. 
Formadas por pessoas robustas e sempre 
alertas, as três cidades tem fortes proteções, 
com poderio tecnomágico voltado 
principalmente para a criação de barreiras. O 
entreposto central é a Aerknorr original, que 
flutua entre os três picos, e esta ligada as 
cidades por pontes tubulares. Nela, a regente 
ordenou a criação de uma floresta para a 
conservação das mais variadas formas de 
vegetação e vida animal. Também na Aerknorr 
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que se realizam as negociações com as demais 
colônias, que compram aqui os componentes 
para suas naus, e Samtry mantém os artigos 
mais raros e difíceis de obter como um trunfo 
para garantir que suas cidades não sejam 
abandonadas a própria sorte. Essa comunidade 
é a principal exploradora das áreas selvagens, e 
comumente outras iniciam aqui suas incursões 
para pesquisas e desenvolvimento das colônias, 
auxiliadas pelos experientes batedores locais. 

Undine: elevando-se sobre as 
ondas 
Pairando sobre o mar encontra-se a menor das 
Aerknorrs, Undine. Construída para ser veloz, 
seus idealizadores desenvolveram um desenho 
mais aerodinâmico que, em conjunto com as 
magias envolvidas, permitem deslocar-se com 
até o dobro da velocidade das demais colônias. 
Foi a primeira a ter contato com os elderelfs, e 
desde então está parada próxima a superfície 
do mar, sendo uma das principais aliadas de 
Floresta Enevoada, por esta encontrar-se 
próxima da costa marítima. A proximidade 
com a água ocasionou o encontro com seres de 
natureza Elemental, “fadas” marinhas, embora 
elas não se considerem como tal. Além das 
vantagens de convívio, esse encontro fez surgir 
um novo tipo de fay com características 
aquáticas. A atual regente, Zelbeth, é uma 
Oceânida, aceita pelos habitantes após a morte 
do regente anterior. Para facilitar o contato 
com os seus, Zelbeth ordenou a criação de uma 
plataforma sobre as águas, onde os 
conselheiros e outros membros do comando da 
nau podem interagir com os representantes das 
profundezas. Relatos trazidos por emissários 
submarinos indicam o surgimento de um tipo 
de anomalia semelhante ao fayering no fundo 
do mar, e a regente teme por sua gente e seus 
súditos... 

 Impéria Necrópole: os 
remanescentes eldariths 
Esta colônia é a criada pelo império Eldar. 
Impéria Necrópole é a mais complexa das 
Aerknorrs, e também a maior. Sua estrutura 
central é duas vezes maior que as demais, além 
de possuir mais cinco plataformas pouco 

menores que Undine formando um anel em 
torno da nave principal. Foi construída por 
ordem das famílias de conjuradores, 
descendentes dos grandes magos. Esses 
controladores estabeleceram um governo de 
fundamentos magocrata, sendo que os líderes 
das casas nobres reúnem-se em conselho para 
decidir os rumos da colônia. Um detalhe sobre 
esta nau é que ela foi composta quase sem 
componentes tecnomágicos, sendo que sua 
formação se deu com uso de complexos rituais 
de magia, realizados pelo conselho regente e 
seus familiares. Embora o conselho não 
despreze as vantagens tecnológicas 
completamente, e mesmo uma dessas famílias 
já vem praticando a tecnomagia como sua 
principal arte mística, eles não desenvolveram 
tais conhecimentos como as outras, pois 
sempre esteve mais vinculada aos 
conhecimentos arcanos. As cinco plataformas 
servem como postos de guarda para a nave 
principal, enquanto a população geral vive nos 
níveis da aerknorr, que é dividida em vários 
segmentos e possui um andar para abrigar as 
famílias magocratas, sendo que este possui uma 
área especial destinada às reuniões do 
conselho. A população é bastante instruída e 
rica, não havendo diferenças gritantes entre as 
muitas castas, exceto pelas famílias que 
possuem representantes no conselho, que são 
tratados com maior deferência. Tal tratamento 
é justificado pelo fato destes estarem 
constantemente pesquisando meios de 
enfrentar e expurgar os fayerings, por vezes 
indo pessoalmente para os campos estudá-los. 
Recentemente uma tragédia se abateu sobre os 
Yagoroths, a mais antiga das famílias, 
descendentes de um dos mais poderosos 
magos de Eldar: sua líder, Lilian, entrou num 
estranho estado de coma, de natureza mística, e 
nenhum dos membros do conselho tem 
respostas para tal. Sua filha mais velha, Lillyth, 
partiu em jornada em busca da resposta para 
essa situação, acompanhada por um grupo de 
soldados e controladores, deixando para sua 
irmã Liliana as responsabilidades familiares. 
Lillyth declarou aos demais conselheiros que 
isso pode estar relacionado de alguma forma ao 
desaparecimento dos grandes magos, e acredita 
saber onde conseguir respostas. O conselho 
relutou em permitir essa incursão, mas a jovem 
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maga era a herdeira dos segredos de Yagor, e 
acreditam na possibilidade de haver algum 
ritual conhecido apenas pelos seus 
descendentes, capaz de salvar não apenas a 
líder da família, como também o império, então 
aprovou o pedido e deixaram esta missão nas 
mãos da herdeira Yagoroth. 

O Império Archelf 
Além da costa do mar, passando pelas nuvens, 
está o reino dos elfos alados, construído com 
magia e poderes divinos, que seus deuses 
emprestam como paga por sua adoração.  
           Esses seres estranhos são a pedra no 
caminho do avanço dos eldariths e seus aliados, 
utilizando seus poderes estranhos para impedir 
que ultrapassem a grande distância do oceano e 
cheguem às terras desconhecidas. Seus 
representantes declaram não haver outras 
terras habitáveis, além de não aceitarem que os 
humanóides terrenos habitem o sagrado reino 
do Rei Sol. Nada se sabe sobre sua cultura, ou 
seus hábitos, e nenhum eldarith esteve em suas 
moradas, mas é sabido que moram acima das 
nuvens, e nas ocasiões diplomáticas sempre se 
apresentam como emissários do Rei Solar, e há 
indícios de que sua população supere em 
números as colônias. Sem maiores 
conhecimentos sobre esse inimigo, os regentes 
preferem proceder diplomaticamente 
enquanto tentam descobrir um meio de 
espioná-los. 

 A Noite Eterna 
Eis aqui outro problema do qual pouco se 
conhece, os impérios sob as nuvens, onde a luz 
do sol jamais atinge seus habitantes. Localizado 
abaixo do império dos elfos alados, essas 
comunidades são compostas por elfos negros, 
um povo cruel que ataca de maneira impiedosa 
aqueles que se aproximam, eles tem sido outro 
obstáculo na já tempestuosa vida das colônias, 
constantemente obrigando os colonos a 
regredir, e ainda estão espalhados por todas as 
áreas exploradas até agora. Seus objetivos, 
assim como dos elderelfs, são ignorados pelos 
povos eldarith, porém, ao contrário dos elfos 
alados, estes preferem escravizar, torturar e 
matar os recém chegados a permitir que 
avancem. Seus representantes não interagem 

com as colônias, nem fazem negociações 
pacificas, atacando com estranhas naves que 
parecem ser outro tipo de tecnomagia, eles 
jamais aceitam pedidos de clemência, e entre as 
muitas esquadras da raça sombria, a mais 
conhecida é a poderosa Tempestua 
Sanguinária, comandada por uma elfa negra de 
grande beleza e crueldade. Sua aproximação é 
anunciada com a formação de estranhas nuvens 
que suprimem a luz, e sempre é sinal de que os 
colonos ultrapassaram algum limite 
desconhecido.   
              Apesar de terríveis em suas ações, esses 
elfos parecem não nutrir qualquer interesse no 
mundo sob o brilho do sol, e seus ataques são 
normalmente uma resposta aos avanços das 
aerknorrs, muito embora Tempestua 
Sanguinária venha se mostrando cada vez mais 
disposta a extinguir os “inferiores”... 
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