
AÇÕES PRINCIPAIS
Ação Descrição
Administrar 
poção

Ajudar alguém a consumir uma poção 
(incapacitado, indefeso etc.)

Agarrar Segurar um inimigo (fica detido até escapar)
Ajudar ataque +2 para amigo acertar próximo ataque
Ajudar defesa +2 nas defesas de um amigo (próximo ataque)
Ajudar teste +2 em teste de atributo de um amigo
Ataque básico Fazer um ataque básico
Empurrar Empurrar um alvo 1 posição e avançar à sua 

posição inicial, ou derrubá-lo no chão
Equipar ou 
guardar escudo

Usar um escudo ou guardá-lo

Esquivar +2 nas defesas até o início do próximo turno
Investir Avançar com ímpeto e então fazer um golpe 

básico ou um empurrão
Preparar ação Preparar qualquer ação como reação a um 

gatilho especificado
Recuperar o 
fôlego

Usar uma reserva vital e ganhar +2 nas defesas 
(uma vez por encontro)

AÇÕES DE MOVIMENTO
Ação Descrição
Ajustar-se Ajustar sua posição por 1, evitando provocar 

ataques de oportunidade
Correr Executar um deslocamento +2; concede vantagem 

para acertar e sofre –5 para acertar por 1 rodada
Deslocar-se Executar um modo de deslocamento
Escapar Desvencilhar-se de agarrador mediante teste de 

Acrobacia ou Atletismo, depois ajustar-se 1
Espremer-se Reduzir o tamanho por 1 categoria e executar até 

½ deslocamento (ver condição “espremido”)
Levantar-se Ficar de pé após caído
Rastejar Enquanto caído, executar até ½ deslocamento

AÇÕES RÁPIDAS
Ação Descrição
Abrir ou fechar Abrir ou fechar uma porta ou recipiente que 

não está travado
Apanhar um item Apanhar um objeto no seu espaço ou em 

posição desocupada dentro do alcance
Beber poção Consumir uma poção
Carregar uma 
besta

Armar um virote em uma besta para disparar

Deitar Ficar caído no chão
Recuperar ou 
guardar um item

Recuperar ou guardar um item na própria 
pessoa (em bolsas, bolsos etc.)

Sacar ou 
embainhar arma

Empunhar ou guardar uma arma na própria 
pessoa

AÇÃO DE OPORTUNIDADE
Ação Descrição
Ataque de oportunidade Golpe básico contra inimigo que 

provocou ataques de oportunidade 
(antes da ação provocadora)

AÇÃO IMEDIATA
Ação Descrição
Ação preparada Fazer ação preparada após seu gatilho

AÇÕES GRATUITAS
Ação Descrição
Adiar Adiar um turno para posição posterior na 

iniciativa
Falar Falar sucintamente (6 segundos)
Soltar agarrado Largar inimigo agarrado
Soltar itens Largar itens carregados nos membros
Usar ponto de 
ação

Usar um ponto de ação para fazer uma ação 
extra (uma vez por encontro, não em rodada 
de surpresa)

Investida
Ação principal. Escolha um alvo; calcule a distância mínima, 
inclusive por obstáculos, e siga os passos:
1. Deslocamento: Executa seu deslocamento até o alvo; cada 

posição percorrida deve aproximá-lo mais do alvo, e a posição 
final deve ser pelo menos 2 distante da partida.

2. Ataque: Contato básico ou empurrão com +1 para acertar.
3. Nenhuma Outra Ação: Não pode mais fazer ações no turno, 

exceto ações gratuitas.

MODIFICADORES DE JOGADA DE ATAQUE
Circunstância Modificador
Vantagem para acertar +2
Ataque de contato ou empurrão em investida +1
Atacante caído –2
Atacante capturado –2
Atacante correu na rodada –5
Atacante espremido –5
Alvo tem cobertura parcial –2
Alvo tem cobertura superior –5
Contato ou tiro a alvo com obscuridade parcial –2
Contato ou tiro a alvo com obscuridade superior –5
Tiro não adjacente a alvo caído –2
Tiro de arma a longa distância –2

CONVERSÃO DE ALCANCES QUADRADOS PARA REDONDOS
Alcance quadrado Alcance redondo Diferença

1 1 0
2 2 0
3 4 +1
5 6 +1
7 8 +1
10 12 +2
15 18 +3
20 24 +4

PROPRIEDADES DE OBJETOS

Tamanho
CA/

Reflexos Fortitude PV Base Exemplos
Miúdo 10 5 5 Garrafa, livro
Pequeno 8 8 10 Baú, algemas
Médio 5 10 20 Porta, estátua
Grande 4 12 40 Carroça, portão
Enorme 3 15 100 Estátua enorme
Gigantesco 2 20 200 Estátua gigantesca
Imunidades: danos necrótico, tóxico, psíquico; ataques contra 
Vontade.

MULTIPLICADORES DE PONTOS DE VIDA DE OBJETOS
Multiplicador Material/Composição
x 0,25 Muito frágil
x 0,5 Frágil ou intrincado
x 1,5 Reforçado
x 0,1 Papel, tecido
x 0,25 Vidro, gelo
x 0,5 Couro
x 1 Madeira
x 2 Pedra
x 3 Ferro, aço
x 5 Adamantina

PONTOS DE EXPERIÊNCIA (XP) E DANO POR NÍVEL

Nível
XP do 

desafio
XP para 
passar

Dano - Alvo 
Único

Dano - Dois ou 
Mais Alvos

1 100 1.000 1d8+4 1d6+3
2 125 2.250 1d8+5 1d6+4
3 150 3.750 1d8+6 1d6+5
4 175 5.500 2d6+5 1d8+5
5 200 7.500 2d6+6 1d8+6
6 250 10.000 2d6+7 1d8+6
7 300 13.000 2d8+6 2d6+4
8 350 16.500 2d8+7 2d6+5
9 400 20.500 2d8+8 2d6+6
10 500 26.000 2d8+9 2d6+6
11 600 32.000 3d6+9 2d6+7
12 700 39.000 3d6+10 2d8+6
13 800 47.000 3d6+11 2d8+7
14 1.000 57.000 3d6+12 2d8+7
15 1.200 69.000 3d6+13 2d8+8
16 1.400 83.000 3d8+11 3d6+8
17 1.600 99.000 3d8+12 3d6+9
18 2.000 119.000 3d8+13 3d6+9
19 2.400 143.000 3d8+14 3d6+10
20 2.800 175.000 3d8+15 3d6+11
21 3.200 210.000 4d6+15 3d8+9
22 4.150 255.000 4d6+16 3d8+9
23 5.100 310.000 4d6+17 3d8+10
24 6.050 375.000 4d6+18 3d8+11
25 7.000 450.000 4d6+19 3d8+12
26 9.000 550.000 4d8+16 4d6+11
27 11.000 675.000 4d8+17 4d6+12
28 13.000 825.000 4d8+18 4d6+13
29 15.000 1.000.000 4d8+19 4d6+14
30 19.000 – 4d8+10 4d6+15



CONDIÇÕES
Agarrado

● Está detido (q.v.).
● Manter esta condição ocupa o membro, objeto ou efeito 

usado pelo agarrador.
● Esta condição termina ao sair do alcance do ataque ou 

efeito que o agarrou, ou quando o agarrador sofrer um 
efeito que o impeça de fazer ações.

● Pode se libertar pela ação “escapar” ou via teleporte.

Atordoado (Tonto)
● Faz só uma única ação no seu turno: principal, de 

movimento ou rápida.
● Não faz ações imediatas (interrupção, reação).
● Não faz ações de oportunidade.
● Pode fazer ações gratuitas livremente.
● Não flanqueia.
● Concede vantagem para ser acertado.

Caído
● Está deitado ou prostrado.
● Cai se estava escalando ou voando (exceto se paira).
● Golpes têm vantagem para acertá-lo.
● Tiros não adjacentes têm –2 para acertá-lo.
● –2 para acertar.
● Só pode se movimentar rastejando.
● Acaba quando levantar-se (ação de movimento).

Capturado
● Está detido (q.v.).
● Não pode ser deslizado, empurrado nem puxado.
● –2 para acertar ataques.
● Concede vantagem para ser acertado.

Cego
● Todos os seus ataques sofrem de obscuridade total.
● Não pode ganhar vantagem para acertar.
● Concede vantagem para ser acertado.
● Não flanqueia.
● –10 em testes de Percepção (Sabedoria).

Detido (Imobilizado)
● Deslocamentos = 0 e não se beneficiam de bônus.
● Ainda pode ser teleportado, deslizado, empurrado ou 

puxado.

Dominado
● Está atordoado (q.v.).
● Não faz ações voluntárias. O dominador escolhe uma 

única ação de uso ilimitado para fazer no seu turno: 
uma ação principal, de movimento, rápida ou gratuita.

● Não altera relações de amigos e inimigos.

Enfraquecido
● Faz metade do dano de jogada de ataque.
● Não altera dano contínuo.

Espremido
● Ocupa espaço 1 categoria menor.
● Deslocamento limitado a ½.
● Concede vantagem para ser acertado.
● –5 para acertar ataques.

Exausto (níveis acumulativos)
1. –2 em testes de atributos.
2. Lento e não pode usar segundo fôlego.
3. –2 em jogadas de ataque e defesas.
4. ½ do máximo normal de pontos de vida.
5. Detido e reservas vitais reduzidas a 1 ponto de vida.
6. Morto.

Exilado (Removido do Jogo)
● Não faz ações, nem fala.
● Nenhuma linha de visão nem linha de efeito.
● Turnos iniciam e terminam normalmente.
● Retorna nas condições definidas pelo efeito causador.

Fluido
● Imune a cegado, ensurdecido; imune a condições via 

ataques físicos; imune a doenças, medo, metamorfose e 
toxinas; imune a movimentação forçada física.

● Ignora penalidades de espremido.

Incapacitado
● Não faz ações, nem fala.
● Solta tudo que segurava.
● Cai se estava escalando ou voando (exeto se paira).
● Concede vantagem para ser acertado.
● Não flanqueia.

Inconsciente
● Está incapacitado (q.v.), indefeso (q.v.) e caído (q.v.).
● Defesas –5.
● Não percebe seu ambiente (exceto em sono natural).

Indefeso
● Concede vantagem para ser acertado.
● Ataque adjacente que acertá-lo é acerto crítico.
● Permite invadir seu espaço em combate.
● Permite que inimigos peguem itens no seu espaço.
● Não flanqueia.

Invisível
● Trata os outros como cegos, exceto quem tiver visão 

cega, sentido sísmico ou algo do gênero.
● Sua posição pode ser deduzida por sons e rastros.

Intangível (Imaterial)
● Fluido (q.v.), sem corpo físico, Força nula.
● Imune a dano ácido, gélido e sônico; imune a dano 

físico, exceto de armas mágicas; imune a petrificado.
● Resistente 5/10/15 (fase) a dano de armas mágicas.
● Ignora sólidos ao se movimentar (mas não ao parar).
● Ignora terreno.

Lento
● Deslocamentos limitados a 2 e não se beneficiam de 

bônus, mas ainda pode usar ações (correr etc.) para 
percorrer mais que o deslocamento.

● Se estava se movimentando quando ficou lento, pára 
quando completar 2 posições.

Marcado
● –2 para acertar ataques que não incluam o marcador.
● Uma nova marca substitui uma marca anterior.
● Termina se marcado ou marcador ficar inconsciente.

Moribundo
● Está com 0 pontos de vida (não contam negativos).
● Está inconsciente.
● Dano massivo: Se um moribundo tomar dano de ½ dos 

seus PV máximos, morre imediatamente; se o resto do 
dano após 0 PV for desse valor, morre imediatamente.

● Jogada de recuperação contra morte: Faz ao final de 
cada turno; se falhar pela 3ª vez antes de um repouso 
pleno, morre.

○ 1 ou menos: falha dobrada.
○ 2–9: falha.
○ 10–19: Sem alteração.
○ 20 ou mais: Usa uma reserva vital.

● Dano: Cada ataque que acertá-lo e causar-lhe dano é 
contado como uma falha na jogada de recuperação.

● Cura: Ao recuperar PV, deixa de estar moribundo e 
inconsciente; se um efeito permitir usar reserva vital 
mas não tiver nenhuma, recupera 1 PV.

Petrificado
● Está inconsciente (q.v.), sem cair nem soltar objetos.
● Resistência 20 a todo dano.
● Não envelhece e seu peso aumenta 10x.
● Suspende toxinas e doenças existentes, imune a novas.

Surdo
● –10 em testes de Percepção (Sabedoria).

Surpreendido
● Como incapacitado (q.v.), sem cair nem soltar nada.
● Normalmente, esta condição termina após a rodada de 

surpresa, no início da primeira rodada normal.



CLASSES DE DIFICULDADE COMUNS DE PERÍCIAS
Acrobacia (movimentação) CD
Cair até 3 metros em pé 13
Equilibrar-se sobre superfície estreita (menos de 30 
cm)

13

Equilibrar-se sobre superfície instável 13
Equilibrar-se sobre superfície muito estreita (menos 
de 15 cm)

18

Equilibrar-se sobre superfície estreita e instável +5
Escapar de amarras (5 minutos) 18
Escapar de amarras (ação principal) 23
Reduzir dano de queda (apenas com treinamento) (Dano –½ do 

resultado)

Atletismo (movimentação) CD
Escalar escada 0
Escalar com corda 8
Escalar superfície irregular (caverna) 13
Escalar superfície áspera (tijolos) 18
Escalar superfície escorregadia +5
Escalar superfície muito lisa +5
Apanhar-se ao cair +5
Nadar em águas calmas 8
Nadar em águas turbulentas 13
Nadar em águas tempestuosas 18
Salto horizontal 10 × distância
Salto horizontal após deslocar-se 2 5 × distância
Salto vertical 10 × 30 cm
Salto vertical após deslocar-se 2 5 × 30 cm

Conhecimentos (Cultura, Investigação, 
Natureza, Ocultismo ou Religião) (ação rápida)

CD

Conhecimento comum 8
Conhecimento especializado 13
Conhecimento esotérico 18
Identificar criatura em geral (espécie, origem, 
tipo, temperamento típico, palavras-chave)

Moderada (nível 
da criatura)

Identificar criatura detalhadamente (poderes, 
resistências, vulnerabilidades)

Difícil (nível da 
criatura)

Enganação (ação principal) CD
Distrair uma criatura Perspicácia passiva da criatura
Enganar uma criatura Perspicácia passiva da criatura
Finta para ganhar vantagem para 
acertar

Perspicácia passiva da criatura

Furtividade (movimentação) CD
Permanecer oculto Percepção passiva da criatura
Deslocar-se 3+ furtivamente +5
Correr furtivamente +10

Influenciar (Atuação, Enganação, 
Intimidação, Natureza ou Persuasão) 
(ação principal)

CD

Obter reação desejada Vontade da criatura
Interlocutor amigável –5
Interlocutor indisposto +5
Interlocutor hostil +10

Investigação CD
Encontrar objeto escondido (ação principal) 18
Obter rumores e informações (1+ hora):
   Em comunidade familiar 8
   Em comunidade desconhecida típica 13
   Em comunidade estrangeira 18
   Informação é secreta ou protegida +10

Natureza (1+ hora) CD
Encontrar comida e água para 1 pessoa 13
Encontrar comida e água para 5 pessoas 21
Encontrar rastros em piso macio (neve, terra, lama) 13
Encontrar rastros em piso duro (madeira, pedra) 18
   Chuva ou neve sobre os rastros +10
   Cada dia desde os rastros +2
   Caça escondeu seus rastros +5
   Criatura enorme ou maior –5
   Grupo de dez ou mais –5

Ocultismo (apenas com treinamento) CD
Detectar auras mágicas em alcance 5 + nível 
(ação principal)

18

Identificar conjuração ou zona (ação rápida) Moderada 
(nível do efeito)

Identificar fenômeno mágico (ação principal) Difícil 
(nível do efeito)

Percepção (ação rápida) CD
Observar algo pouco obscuro 8
Observar algo muito obscuro 18
Observar algo em distância maior que 10 +2
Ouvir o ruído de uma batalha 0
Ouvir conversa normal 8
Ouvir sussurros 18
Ouvir através de porta +5
Ouvir através de parede +10
Ouvir ruído em distância maior que 10 +2
Ouvir enquanto dorme +5

Perspicácia (ação rápida) CD
Perceber influência externa Difícil (nível do efeito)
Perceber disposição ou intenção Moderada (nível do alvo)

Punga e Sabotagem (ação principal) CD
Abrir fechadura sem a chave 18
Desarmar armadilha Difícil (nível da armadilha)
Furtar bolso Difícil (nível do alvo)
Truques manuais Percepção passiva dos 

espectadores

Socorros (ação principal) CD
Acionar seu segundo fôlego 8
Estabilizar moribundo 13
Examinar ou tratar doença 13
Conceder jogada de recuperação ou +2 na jogada 13

CLASSE DE DIFICULDADE POR NÍVEL
Nível CD Fácil CD Média CD Difícil

1 8 13 18
8 8 14 19
14 8 15 20
21 9 16 21
28 9 17 22

DESAFIOS DE PERÍCIAS
Complexidade Sucessos Vantagens CDs Típicas

1 4 — 4 moderadas
2 6 — 5 moderadas, 1 difícil
3 8 2 6 moderadas, 2 difíceis
4 10 4 7 moderadas, 3 difíceis
5 12 6 8 moderadas, 4 difíceis

Vantagens
Para cada sucesso além de 6 exigido por um desafio, uma 
vantagem deve ser concedida:

● 1 sucesso difícil é contado como 2: um sucesso difícil + 
um sucesso moderado.

● 1 sucesso difícil remove 1 falha cometida no desafio, 
em vez de acrescentar 1 sucesso.

● 1 sucesso moderado é contado em excesso ao limite da 
respectiva perícia estipulado pelo desafio.

● 1 sucesso fácil é contado como 1 sucesso moderado.
Fracassos
Todos os desafios fracassam após 3 testes fracassados.

DIFICULDADES PARA ARREBENTAR OBJETOS
Teste de Força (Atletismo) CD
Arrombar porta de madeira. 17
Arrombar porta reforçada.
Arrombar baú de madeira.

18

Arrombar porta barrada. 20
Arrombar porta de ferro.
Arrombar baú de ferro.

21

Arrombar porta de adamantina.
Arrombar grade de madeira.
Romper amarras de corda.
Romper parede de madeira (15 cm de espessura).

23

Arrombar portal de energia.
Arrombar grade de ferro.
Arrombar baú de adamantina.
Romper grilhões de ferro.

24

Arrombar grade de adamantina.
Romper grilhões de adamantina.
Romper parede de alvenaria (30 cm de espessura).

26



ITENS
Comidas e Bebidas Ouro
Alimentos:
   Carne (naco) 0,3
   Pão (broa) 0,02
   Queijo (naco) 0,1
Banquete (por pessoa) 10
Cerveja:
   Caneca 0,04
   Galão 0,2
Refeições (por dia):
   Esquálida 0,03
   Pobre 0,1
   Modesta 0,3
   Confortável 0,5
   Luxuosa 1
   Aristocrática 2
Vinho:
   Comum (jarra) 0,2
   Fino (garrafa) 10

Serviços Ouro
Carruagem:
   Entre cidades (por km) 0,02
   Urbana 0,01
Empregado (por dia):
   Destreinado 0,2
   Treinado 2
Estábulo (por dia) 0,5
   Ração (por dia) 0,05
Hospedagem (por dia):
   Esquálida 0,07
   Pobre 0,1
   Modesta 0,5
   Confortável 1
   Luxuosa 2
   Aristocrática 4
Mensageiro (por km) 0,1
Passagem de navio (por km) 0,05
Pedágio 0,01

Custo de Vida por Dia Ouro
Miserável —
Esquálido 0,1
Pobre 0,2
Modesto 1
Confortável 2
Luxuoso 4
Aristocrático 10+

Embarcações Ouro Velocidade 
Bote 50 2,5 km/h
Barca 3.000 1,5 km/h
Veleiro 10.000 3 km/h
Dracar 10.000 5 km/h
Galeão 25.000 4  km/h
Galé 30.000 6,5 km/h

Itens de Aventureiro Ouro kg
Arpéu 2 2
Corda de cânhamo (15 m) 1 5
Disfarce, material 25 1
Falsificação, material 15 2
Martelo 1 1
Mochila 2 1
Odre 1 2
Óleo, frasco 0,1 0,5
Pão do viajante (10 dias) 50 0,5
Pederneira e isqueiro 1 0,5
Pítons de alpinismo (10) 0,5 2
Poção de cura 50 0,2
Rações de viagem (10 dias) 5 5
Saco de dormir 1 2
Socorros, materiais (10 usos) 5 2
Utensílios simples de cozinhar 0,2 0,5

Fontes de Luz Raio Claridade Duração Ouro kg
Fogueira 10 Clara 8 horas — —
Fungo fosforescente 10 Fraca Permanente — —
Lâmpada 4 Clara 6 horas 0,5 0,5
Lanterna coberta 9 Clara 6 horas/ 

frasco
5 1

Lanterna de facho 12 Clara 6 horas/ 
frasco

10 1

Tocha 5 Clara 1 hora 0,1 0,5
Tocha eterna 5 Clara Permanente 50 0,5
Vareta-farol 20 Clara 4 horas 4 1
Vela 2 Fraca 1 hora 0,01 —

Montarias Ouro Deslocamento Carga
Camelo 75 10 m 215 kg
Burro ou mula 8 8 m 190 kg
Elefante 3.400 8 m 600 kg
Cavalo de batalha 400 12 m 245 kg
Cavalo de carga 50 8 m 245 kg
Cavalo de passeio 75 12 m 215 kg
Dragonete furioso 2.600 8 m 215 kg
Grifo 9.000 Voa 10 m 225 kg
Hipogrifo 4.200 Voa 10 m 215 kg
Javali gigante 1.800 8 m 215 kg
Lagarto gigante 1.800 8 m 110 kg
Lobo gigante 1.000 8 m 215 kg
Mantícora 45.000 Voa 8 m 235 kg
Mastim 25 8 m 90 kg
Pônei 30 8 m 100 kg
Rinoceronte 2.600 6 m 235 kg
Wyvern 21.000 Voa 8 m 270 kg

CAPACIDADE DE CARGA
Carga Peso
Carregar Força x 10 kg
Erguer Força x 20 kg
Arrastar Força x 50 kg

DESLOCAMENTO DE EXPLORAÇÃO
Deslocamento
de Combate Minuto * Hora *

5 m 50 m 3 km
6 m 60 m 3,6 km
7 m 70 m 4,2 km
8 m 80 m 4,8 km
10 m 100 m 6 km
12 m 120 m 7,2 km

Marcha Dia (10 horas) * Efeito
Rápida 45 km Percepção –5
Normal 35 km —
Lenta 25 km Permite Furtividade

* ½ em terreno difícil.

MONSTROS
Valores de Combate de Monstros

● Ataque: +3 +½ nível*; +2 se à distância e artilheiro
● CA: 12 +½ nível*; bruto/artilheiro –2 (exceto solo); 

soldado +2
● Defesa menor: 10 + [maior entre o modificador ou ½ 

nível*]
● Demais defesas: diferença dos atributos para a menor
● PV: 8 + 2 x CON + 8 x nível; bruto 10 em vez de 8; 

artilheiro/emboscador 6
● Iniciativa: mod. DES; flanqueador/soldado +2; 

emboscador +4
● Atributos: +3, +2, +2; +¼ nível

 * Arredondar para cima.

NÍVEL DO PERSONAGEM
Progressão

● Atributo máximo: inicial 9 (+4); 10 (+5) no nível 4; 11 
(+6) no nível 11; 12 (+7) no nível 18; 13 (+8) no nível 24.

● Atributo +1: níveis 4, 8, 11 (2x), 14, 18, 21 (4x), 24 
(2x), 28.

● Talentos: níveis pares e níveis 1, 11 e 21.
● Ataques de encontro da classe: níveis 1, 3, 7, 13*, 17, 

23, 27.
● Ataques diários da classe: níveis 1, 5, 9, 15*, 19, 25, 

29.
● Poderes utilitários da classe: níveis 2, 6, 10, 16, 22.
● Trilha icônica: qualidades e ataque de encontro no 

nível 11; poder utilitário no nível 12; ataque diário no 
nível 20.

● Destino épico: qualidades nos níveis 21, 24, 30; poder 
utilitário no nível 26.

 * Acima do nível 10, são substituições.


