
 

 

Companion para o sistema +2D6 

Escrito por Marcus Birth 

Atributos 
 Os seis atributos fornecem uma descrição rápida das características 

físicas e mentais do seu personagem. Ele é musculoso ou intuitivo? 

Genial ou encantador? Sagaz ou ousado? Os atributos definem essas 

qualidades – suas forças, assim como suas fraquezas. 

Força [FOR]: indica a potência física do seu personagem. É importante 

para a maioria dos personagens que se engaja diretamente em combate. 

Os ataques básicos corpo a corpo são baseados em força. 

A força é o atributo-chave nos testes da perícia Atletismo/Combate/Briga. 

Constituição [CON]: representa a saúde, vigor e energia vital do 

personagem. Qualquer personagem se beneficia de um valor alto de 

constituição. 

Determina os pontos de vida. 

A Constituição é o atributo-chave nos testes da perícia Tolerância/Resistência. 

Destreza [DES]: representa a coordenação, a pontaria, a agilidade, os 

reflexos e o equilíbrio do personagem. 

Os ataques básicos à distância são baseados em Destreza. 

Usado como base a publicação “Dungeons & Dragons 4ª Edição” e todos os direitos reservados à editora Wizards of the 

Coast® e a publicação “+2D6 – Regras Genéricas E Customizáives para RPGs” e todos os direitos reservados ao autor 

Newton Rocha”. Essa criação textual segue a licença Creative Commons 3.0 e as seguintes diretrizes: é permitido a 

remixagem, o compartilhamento através dessa mesma licença, a cópia desse produto para uso pessoal, a atribuição dos 

devidos autores e a não comercialização. 



O deslocamento de um personagem é determinado pelo total de Destreza. Esse valor é 

classificado como quadrados ou 1,5 metros por cada 1 de deslocamento. Outros fatores 

podem determinar esse deslocamento. 

A Destreza é o atributo-chave nos testes das perícias Acrobacia/Esportes. 

Inteligência [INT]: define a velocidade de aprendizado e raciocínio do 

personagem. 

A Inteligência é o atributo-chave nos testes das perícias Arcanismo/Ocultismo e 

História/Conhecimento. 

Sabedoria [SAB]: representa o bom senso, a percepção, a disciplina e a 

empatia do personagem. O valor de Sabedoria é utilizado para perceber 

detalhes, pressentir ameaças e analisar as outras pessoas. 

Determina os pontos de sanidade, caso o sistema de regras use a Sabedoria. 

A Sabedoria é o atributo-chave nos testes das perícias Exploração/Investigação, 

Socorro/Medicina, Intuição, Natureza/Sobrevivência e Percepção. 

Carisma [CAR]: demonstra a força da personalidade, da persuasão, da 

liderança e da atração física do personagem. 

O Carisma é o atributo-chave nos testes das perícias Blefe/Lábia, Diplomacia/Socialização, 

Intimidação e Manha/Malandragem. 

Sobrenatural [SOB]: define o poder sobrenatural de um personagem, o 

nível que pode afetar a realidade com o seu poder. Também representa a 

força de vontade de um personagem, o poder pessoal da personalidade. Tanto 

personagens com poderes mágicos ou personagens sem poderes possuem o 

atributo Sobrenatural. 

O Sobrenatural é o atributo usado junto a um poder especial obtido por uma vantagem e 

esse vira automaticamente uma perícia. Exemplo:  

Poder de Voo (Sobrenatural) 

1 pt - Flutuar a até 10 metros do chão, velocidade de caminhada. 

2 pts - Flutua a até 50 metros do chão, velocidade de caminhada. 

3 pts. - Voo a até 100 metros do chão, velocidade de até 60 km/h 



4 pts. - Voo a até 1 km do chão, velocidade de até 200 km/h 

5 pts. - Voo a até 10 km do chão, velocidade de até 500 km/h. 

Assim, Poder de Voo de custo 3 também vira uma perícia, a perícia Voo 3; Em um teste entre 

dois personagens que voam, será Sobrenatural + Perícia Voo 3 +2d6 de um personagem 

versus Sobrenatural + Perícia Voo + 2d6 do outro personagem. 

 

Perícias 
O que o seu personagem aprendeu durante todo o tempo de vida dele? 

Ele sabe dirigir, atirar, mentir, discursar, criar obras de arte, forjar 

espadas, dançar, cozinhar, lutar brilhantemente bem, empunhar uma 

espada ou até quem sabe ser o mestre do tiro ao alvo. Todas essas 

competências são descritas pelas Perícias. Cada perícia depende de um 

atributo básico para existir (ou mais) e é exatamente com esse atributo 

que você fará todas as jogadas de perícias: Perícia + Atributo +2D6 – ou 

+ quaisquer modificadores. Esses modificadores podem ser negativos, 

por exemplo, quando o personagem estiver carregando muito peso, 

alguma perícia como Furtividade pode ser penalizada. Dentro das 

perícias principais nós temos as especializações. Uma especialização 

representa um aprofundamento de uma perícia, mais especifica ainda. A 

perícia Conhecimento que depende do atributo Inteligência, é muito 

ampla. Não existe alguém com conhecimento em tudo. Para isso vem a 

especialização. O personagem pode ter Conhecimento em alguma área 

das ciências humanas ou exatas: Biologia, Medicina, Pediatria, Física, 

Química, Política, Filosofia, Psicologia e por aí vai. Assim como a 

perícia Esportes que depende do atributo Destreza ou em alguns casos 

até Força: Natação, Corrida, Briga, Automobilismo, Arqueirismo e etc. 

Não são todas as perícias que precisam de uma especialização como por 



exemplo Lábia que depende do atributo Carisma ou Sobrevivência que 

depende do atributo Sabedoria. Sempre que uma perícia envolver um 

conhecimento ou prática amplos, as especializações são necessárias. As 

perícias constituem um grupo gigantesco de habilidades, talentos e 

conhecimentos e devem ser adaptadas e criadas a cada tipo de aventura, 

personagem e necessidade do mestre e do jogador. Segue uma lista 

básica de perícias, que podem ser usadas, abusadas e modificadas ao 

sabor da aventura: 

Nome Especializações Atributo Penalidade de 

Armadura 

Esportes*[1] Sim DES/FOR Sim 

Lábia Não CAR Não 

Socialização Não CAR Não 

Investigação Não SAB Não 

Furtividade Não DES Sim 

Conhecimento*[2] Sim INT Não 

Intimidação Não CAR Não 

Intuição Não SAB Não 

Mecanismos*[3] Sim DES/SAB/INT Sim 

Manha Não CAR Não 

Sobrevivência Não SAB  Não 

Percepção Não SAB Não 

Socorro*[4] Sim SAB Não 

Tolerância  Não CON Sim 

Ofícios*[5] Sim DES/SAB/INT Sim 

Expressão*[6] Sim CAR/SAB/INT Não 

Armamento Não DES/FOR Sim 

Balística Não DES Sim 

Autocontrole Não SAB Não 

 

*[1]: Automobilismo, Arqueirismo, Briga de Rua, Artes Marciais, Boxe, 

Natação, Esquiva, Corrida e etc. 



*[2]: Exatas: Física, Química, Matemática e etc.; Humanas: Psicologia, 

Sociologia, Administração, Teologia; Outras: Linguística*[a], Engenharia, 

Tecnologia, Comunicação, Economia, Política, Ocultismo e etc. 

*[a] Cada nível da perícia Linguística equivale a mais uma língua dominada. 

*[3]: Destravar compostos Mecânicos, Tecnológicos, Rústicos e etc. Modificar 

[DES], Analisar [SAB] e Entender [INT]. 

*[4]: A perícia socorro foi separada por envolver diversos atributos como 

Sabedoria [analisar a causa], Destreza [proceder com a causa] e Inteligência 

[entender a raiz da causa] e envolve as mais diversas áreas da saúde humana: 

Veterinária, Clínica Geral, Medicina Alternativa, Farmácia e etc. 

*[5]: Criar Mecânicos, Tecnológicos, Rústicos e etc. Modificar [DES], 

Analisar [SAB] e Entender [INT]. 

*[6] Expressão: Dança, Poesia, Música, Interpretação e etc. Através da beleza 

e do porte [CAR], das experiências de vida [SAB] ou da intelectualidade 

[INT]. 

 Novas perícias podem ser criadas através da necessidade da 

aventura, dos jogadores e do mestre. 

 

Alinhamento 
 Por mais que os conceitos de bom e mal sejam absolutamente 

variáveis e dependentes de um certo ponto de vista, o alinhamento serve 

pra definir qual é a tendência comportamental do seu personagem. O 

alinhamento é composto pela junção de uma natureza: Bondosa, 

Imparcial e Maligna, e um comportamento: Ordeiro, Neutro ou 

Caótico. 

 



As defesas 
 No jogo o personagem recebe as seguintes defesas, as proteções 

contra as hostilidades do mundo e seus perigos: a defesa normal que é 

conquistada com valores dados por equipamentos. Ela diminui a 

quantidade de dano sofrido até que sua durabilidade não seja superada, 

do contrário, ela quebra; os pontos de vida que são formados 

geralmente por 5+2x Constituição [ou valores maiores, dependendo do 

tipo de aventura e quantidade de vida que o mestre queira dar], metade 

desse valor significa que o personagem está sangrando e vai sofrer uma 

penalidade de -2 nas jogadas, um quarto desse valor significa que o 

personagem está incapacitado e sofre -4 em suas jogadas, ao chegar à 

zero o personagem estará desmaiado e morrerá quando atingir a metade 

do total dos pontos de vida negativos. Caso o mestre queira transformar 

a regra de sanidade como uma vida mental do personagem, ele pode usar 

o padrão usado para determinar os pontos de vida, como pontos de 

sanidade usando o atributo Sabedoria sendo que: metade do valor 

equivaleria a instável, um quarto do valor equivaleria a enlouquecendo e 

se chegar à zero o personagem estará em frenesi e enlouquecerá de vez 

quando atingir a metade do total dos pontos de sanidade negativos. 

 

Regras especiais 
 Caso o mestre ou os jogadores queiram jogar com 1D20 por 

exemplo, pra reviver as experiências do Dungeons & Dragons ou por 

qualquer outro motivo, a única observação feita ao mudar de dado é a 



quantia de modificadores. Todo e qualquer bônus/penalidade devem 

orbitar nos valores de -1 até -5 para penalidades e +1 até +5 para bônus, 

no caso de sucessos e falhas críticas o mesmo também se aplica. No caso 

dos 2D6’s esses valores orbitam nos valores de -1 até -3 para 

penalidades e +1 até +3 para bônus. 
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Perturbações 
Rolam-se dois D10 ou 1D100, o primeiro equivalente a 

dezena e o segundo a unidade, em falhas de testes de degeneração 

e trauma. Para as consequências leves e medianas, perturbações 

temporárias e já para consequências graves, perturbações 

permanentes. 

 

Temporárias 

  

01 - Desmaia imediatamente. 

 

02 - Grita sem parar e fica imobilizado. 

 

03 - Foge em pânico. 

 

04 - Começa a gargalhar de desespero. 

 

05 - Medo incontrolável e paralisia. 

 

06 - Atitude suicida. Tenta se matar ou se jogar no perigo que 

causou a insanidade. 

 

Usado como base a publicação “Dungeons & Dragons 4ª Edição” e todos os direitos reservados à editora Wizards of 

the Coast® e a publicação “+2D6 – Regras Genéricas E Customizáives para RPGs” e todos os direitos reservados 

ao autor Newton Rocha”. Essa criação textual segue a licença Creative Commons 3.0 e as seguintes diretrizes: é 

permitido a remixagem, o compartilhamento através dessa mesma licença, a cópia desse produto para uso pessoal, 

a atribuição dos devidos autores e a não comercialização. 



07 - Atitude homicida. Tenta matar um aliado, o vendo como a 

causa do que está acontecendo. 

 

08 - Alucinação horrenda relacionada com a situação. 

 

09 - Sem ação e totalmente sugestionável, faz o que os outros 

mandam, perde vontade própria. 

 

10 - Delírio, acha que existem coisas devorando o próprio corpo. 

 

11 - Cai no chão e assume posição fetal, ignorando os eventos. 

 

12 - Começa a comer algo estranho, terra, morde a própria mão, 

etc. 

 

13 - Arranha a face com as mãos, causando ferimentos. 

 

14 - Arranca os cabelos enquanto grita com horror. 

 

15 - Machuca os olhos tentando arrancá-los enquanto grita. 

 

16 - Começa a falar rápido e coisas sem sentido, logorreia. 

 

17 - Chora compulsivamente em desespero. 

 

18 - Mania, acha que é poderoso e que pode fazer qualquer coisa. 

 

19 - Perde a fala. 

 

20 - Perde a audição. 

 

21 - Perde a visão. 

 

22 - Sente que o corpo está pegando fogo. 

 

23 - Sente que tem milhares de insetos por baixo de sua pele. 

 

24 - Vê seus aliados como mortos vivos. 



 

25 - Tem uma visão da própria morte e acredita que morreu. 

 

26 - Bate a cabeça na parede, ou em alguma coisa, pode pegar 

uma pedra e bate na própria cabeça. 

 

27 - Vê seus braços se transformando em tentáculos. 

 

28 - Tenta estrangular um aliado. 

 

29 - Tenta estrangular a si mesmo. 

 

30 - Começa a rezar compulsivamente. 

 

31 - Esquece a própria identidade. 

 

32 - Esquece o idioma que fala. 

 

33 - Não reconhece nenhum aliado, considera todos como 

inimigos. 

 

34 - Reconhece o inimigo como seu melhor amigo. 

 

35 - Olha para seus aliados e acha que eles são um membro de sua 

família, sua mãe ou pai. 

 

36 - Infantilismo reverte a idade mental para a idade de 3 anos. 

 

37 - Perde o movimento dos braços. 

 

38 - Perde o movimento das pernas. 

 

39 - Não consegue respirar direito, fica tonto e se movimenta 

lentamente. 

 

40 - Vomita tudo que tem no estômago. 

 



41 – Começa a ouvir acusações e comentários pesados de todos 

os lados, relativos ao crime/violação. 

 

42 - Começa a dar socos no próprio peito para tentar fazer com 

que o coração pare. 

 

43 - Anda em círculos falando compulsivamente. 

 

44 - Começa a suar e a piscar sem parar, enquanto o corpo treme 

sem controle. 

 

45 - Um tique nervoso incontrolável toma conta de sua face. 

 

46 - Abraça a si mesmo, fecha os olhos e grita sem parar que tudo 

é apenas um 

pesadelo e que ele vai acordar a qualquer hora. 

 

47 - Abraça um aliado e não larga enquanto a insanidade durar, 

acreditando que se largar o aliado, ele irá morrer. 

 

48 - Começa a cantar uma música de infância enquanto chora 

morrendo de medo. 

 

49 - Começa a reviver uma cena da infância com seu pai ou mãe. 

 

50 - Tem convulsões e cai no chão com se fosse um ataque 

epiléptico. 

 

51 - Tem amnésia e esquece quem é e o que está fazendo ali. 

 

52 - As pernas tremem sem parar e tem dificuldade de andar ou 

ficar em pé. 

 

53 - Escuta as batidas do próprio coração como sons 

ensurdecedores, coloca as mãos nas orelhas e grita que quer que o 

próprio coração pare! 

 



54 - Vê uma luz forte, de onde uma voz lhe diz que tudo vai estar 

bem. O personagem não sai do lugar e sorri beatificamente. 

 

55 - O personagem grita "tudo está perdido!" e se joga no chão 

berrando e chorando! 

 

56 - O personagem fecha os olhos e diz "isso é tudo um sonho!" e 

acredita que pode fazer tudo desaparecer com a mente. 

 

57 - O personagem olha seus aliados e os vê como monstros 

horrendos. 

 

58 - O personagem acha que tem marimbondos dentro da cabeça 

tentando sair. 

 

59 - O personagem acredita que seus pés estão colados no chão e 

não consegue tirar os pés de onde está. Ele grita desesperado e 

quer sair de onde está. 

 

60 - O personagem acha que sangue está escorrendo dos seus 

olhos e ouvidos, em cataratas. 

 

62 - A língua do personagem se enrosca em sua boca e o deixa 

com dificuldade de respirar. Ele cai no chão e entra em convulsão. 

 

63 - O personagem olha para sua barriga e vê suas tripas saindo 

para fora e caindo no chão, ele tenta catar as tripas. 

 

64 - O personagem acha que sua mão está possuída por um 

demônio e quer arrancá-la do braço. 

 

65 - O personagem tem uma depressão profunda e acha que vai 

morrer nesse momento, ele sabe que vai morrer e desiste de tudo. 

 

66 - A metade direita do corpo do personagem fica paralisada e 

sem sentir nada. 

 



67 - A metade esquerda do corpo do personagem fica paralisada e 

sem sentir 

nada. 

 

68 - Todos os sons que o personagem escuta ficam 

ensurdecedores. 

 

69 - Todos os cheiros que o personagem sente ficam 

insuportáveis. 

 

70 - Tudo que o personagem vê, fica com cores fortíssimas e ele 

não consegue mais ficar com os olhos abertos. 

 

71 - O personagem acha que o chão ganha uma consistência 

líquida e ele sente que está afundando, como em areia movediça. 

 

72 - Trava os dentes de medo ao ponto de fazer sangrar a gengiva 

e trincar um dente. 

 

73 - Agarra as orelhas e as aperta com força enquanto solta um 

grito primal! 

 

74 - Bate com força na cabeça, várias vezes, falando coisas 

incoerentes. 

 

75 - Começa a conversar com si mesmo, tentando convencer a si 

mesmo de que não 

está louco. 

 

76 - Cai no chão de joelhos e levanta as mãos para o céu pedindo 

perdão. 

 

77 - Acha que a própria pele está caindo em pedaços, tenta pegar 

os pedaços e colocar de volta no rosto. 

 

78 - O personagem é acometido por dores de cabeça fortíssimas e 

enlouquecedoras. 

 



79 - A visão fica enevoada, ele vê tudo como se fosse em uma 

neblina forte, esfregando os olhos para ver se consegue clarear a 

visão. 

 

80 - O personagem começa a falar desesperado em uma língua 

inventada que ninguém entende. 

 

81 - O personagem tem um acesso de fúria agressiva, e direciona 

sua raiva para quem estiver por perto. 

 

82 - O personagem urra como um animal enfurecido e morde 

quem encostar nele, 

desesperado. 

 

83 - Os olhos do personagem começam a girar 

descontroladamente, deixando-o com vertigem. 

 

84 - O personagem tem uma vertigem fortíssima e vê que está 

tudo rodando, como 

se estivesse bêbado. 

 

85 - O personagem vê runas místicas surgindo em todo o seu 

corpo, cobrindo sua pele, e queimando a cada momento em que 

aparecem. 

 

86 - O personagem vê alguém que morreu em sua família 

aparecer na distância e acenar para ele. Em seguida ele grita 

desesperado. 

 

87 - O personagem vê insetos saindo de sua própria boca e orelha. 

 

89 - O personagem abre a boca e fica gritando, porém nenhum 

som sai de sua boca. 

 

90 - O personagem se desliga do presente e experiência uma 

memória feliz do passado como se estivesse acontecendo agora, e 

sorri. 

 



91 - O personagem entra em um frenesi de fúria e ataca seus 

aliados. 

 

92 - O personagem tem uma visão do fim do mundo, com tudo 

acabando em uma chuva de fogo. 

 

93 - O personagem tem uma visão do fim do mundo, com 

criaturas gigantescas saindo dos mares e devorando a todos. 

 

94 - O personagem vê tudo em preto e branco. 

 

95 - O personagem sente que o corpo todo está anestesiado e é 

difícil de mover. 

 

96 - O personagem sente calafrios horrendos na espinha, que o 

fazem mover o seu corpo violentamente. 

 

97 - O personagem sente fortes choques elétricos saindo do seu 

cérebro e espalhando pelo corpo, e grita de dor a cada choque. 

 

98 - O personagem desmaia e tem visões de estar sendo devorado 

por criaturas 

horrendas. 

 

99 - O personagem acredita que é um monstro medonho e começa 

a falar que irá devorar todas as almas da terra. 

 

100 - O personagem ganha uma insanidade de longa duração. 

Role novamente os dados para ver qual será a perturbação 

prolongada. 
 

Permanentes 

 

01-05 - Pesadelos. 

 

06-10 - Ataques de Pânico.  

 



11-15 - Delírios. 

 

16-20 - Tremores corporais. 

 

21-25 - Depressão Profunda.  

 

26-30 - Desmaios constantes.  

 

31-35 - Acessos de Fúria.  

 

36-40 – Catatonia.  

 

41-45 – Cegueira.  

 

46-50 – Esquizofrenia.  

 

31-55 – Psicose.  

 

56-60 - Múltiplas Personalidades.  

 

61-65 - Automutilação. 

 

66-70 - Autocanibalismo.  

 

71-75 – Canibalismo.  

 

76-80 - Maníaco-Depressivo Grave.  

 

81-85 – Piromania.  

 

86-90 - Fobia Gravíssima.  

 

91-95 - Rolar 2 Insanidades acima combinadas.  

 

96-100 - Rolar 3 insanidades acima combinadas. 
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Regras da Casa 
Uma das características mais importantes do sistema é a defesa 

baseada em equipamentos e todo objeto tem sua durabilidade, tamanho e a 

estrutura. A durabilidade está relacionada a resistência  do material, o 

tamanho é autoexplicativo e a estrutura é a soma da durabilidade + 

atributo, que totaliza os pontos de vida do objeto. Não são todos os objetos 

que conferem modificadores, porém, escudos, coletes e outros itens dessa 

natureza conferem um modificador de defesa que reduz a quantidade de 

dano sofrido, alguns absorvem. Outros equipamentos como tacapes, 

espadas e armas de fogo conferem modificadores de ataque, ou seja, 

conferem bônus de dano.  Como funciona o desgaste e a destruição desses 

objetos? Simples. Quando o valor do dano superar a durabilidade, os 

números que passarem da durabilidade do objeto reduz a estrutura. 

Quando a estrutura chegar a zero, o objeto é destruído. 

Usado como base a publicação “Dungeons & Dragons 4ª Edição” e todos os direitos 

reservados à editora Wizards of the Coast® e a publicação “+2D6 – Regras Genéricas E 

Customizáives para RPGs” e todos os direitos reservados ao autor Newton Rocha”. Essa 

criação textual segue a licença Creative Commons 3.0 e as seguintes diretrizes: é 

permitido a remixagem, o compartilhamento através dessa mesma licença, a cópia 

desse produto para uso pessoal, a atribuição dos devidos autores e a não 

comercialização. 
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Roteiro básico do 

sistema/ficha 
Atributos [10 pontos para aventuras humanas, 15 para heroicas, 20 para 

fantásticas...] 

Força: Representa a capacidade física e o dano em luta. 

Constituição: Representa a saúde, o vigor, a tolerância e a vida. 

Destreza: Representa a coordenação motora e a graça dos movimentos. 

Inteligência: Representa a instrução bruta sobre conhecimento geral. 

Sabedoria: Representa o senso do personagem, a experiência de vida, e 

a sanidade. 

Carisma: Representa a graciosidade, o porte e a atratividade. 

Poder: Para humanos e aventuras realistas, representa a força da vontade. 

Para cada ponto investido o personagem ganha uma reserva pessoal de 10. 

Para super-humanos e aventuras fantásticas, representa o grau de um 

determinado poder detido pelo personagem. Para cada ponto investido o 

personagem ganha uma reserva pessoal de 10. 

 

Perícias [10 pontos para aventuras humanas, 15 para heroicas, 20 para 

fantásticas...] 

Conhecimento [Exatas, Humanas, Idiomas e etc...]. 

Usado como base a publicação “Dungeons & Dragons 4ª Edição” e todos os direitos 

reservados à editora Wizards of the Coast® e a publicação “+2D6 – Regras Genéricas E 

Customizáives para RPGs” e todos os direitos reservados ao autor Newton Rocha”. Essa 

criação textual segue a licença Creative Commons 3.0 e as seguintes diretrizes: é 

permitido a remixagem, o compartilhamento através dessa mesma licença, a cópia 

desse produto para uso pessoal, a atribuição dos devidos autores e a não 

comercialização. 



Esportes [Arqueirismo, Natação, Atletismo, Corrida, Automobilismo, Briga de 

Rua, Kung-Fu, Boxe e etc...]. 

Lábia. 

Socialização. 

Investigação. 

Furtividade. 

Intimidação. 

Mecanismos [Destravar compostos mecânicos, Tecnológicos, Rústicos e etc. 

Modificar/Destreza, Analisar/Sabedoria e Entender/Inteligência.]. 

Manha ou Malandragem. 

Sobrevivência. 

Percepção. 

Socorro ou Medicina [Foram separadas da perícia Conhecimento por 

envolverem diversos atributos como Sabedoria/Analisar a causa, 

Destreza/Proceder com a causa e Inteligência/Entender a raiz da causa, 

além das mais diversas áreas da saúde humana: Veterinária, Clínica Geral, 

Medicina Alternativa, Farmácia e etc...] 

Tolerância ou Resistência. 

Ofícios [Criar Mecânicos, Tecnológicos, Rústicos e etc. Modificar/Destreza, 

Analisar/Sabedoria e Entender/Inteligência. 

Expressão [Dança, poesia, música, interpretação e etc. Através da beleza e 

do porte/Carisma, das experiências de vida/Sabedoria ou da 

intelectualidade/Inteligência. 

Armamento. 

Balística. 

Autocontrole. 

Meditação. 

Diplomacia. 

Burocracia. 

Política. 



Tecnologia, Computador ou Informática. 

Trato com Animais. 

Essa é apenas uma lista básica de várias competências humanas. 

Novas perícias podem e devem ser criadas de acordo com a 

necessidade do mestre/jogador/aventura. 

 

Vantagens/Desvantagens [Vantagens só com desvantagens 

de no máximo 5 para aventuras realistas, 5 pontos de Vantagens e com 

desvantagens de no máximo 5 para aventuras fantásticas, 10 pontos de Vantagens 

e com desvantagens de no máximo 10 para aventuras épicas...] 

Recursos. 

Fama. 

Contatos. 

Aliados. 

Artefatos. 

Status. 

Influência. 

E mais qualquer vantagem que pode ser criada com a 

necessidade do mestre/jogador/aventura. 

Medos. 

Fobias. 

Defeitos físicos. 

Defeitos mentais. 

Defeitos sociais. 

E mais qualquer vantagem que pode ser criada com a 

necessidade do mestre/jogador/aventura. As vantagens e 

desvantagens seguem o mesmo esquema quantitativo dos 

atributos e perícias, ou seja, vão de 1 a 5. Vantagens Leves de 1 

a 2, Vantagens Médias de 3 a 4 e Vantagens Grandes 5 conferem 



os respectivos bônus de +1, +2 e +3 nas jogadas que tiverem 

relação. Desvantagens Leves de 1 a 2, Desvantagens Médias de 3 

a 4 e Desvantagens Grandes conferem as respectivas penalidades 

de -1, -2 e -3 nas jogadas que tiverem relação. 

 

Outras Características 

Tamanho : 7 para adultos saudáveis [3 ou 4 para crianças, 8 ou 9 

para pessoas extraordinariamente grandes]. 

Moralidade: 7 para adultos formados. [Valores menores ou 

maiores, dependendo de vantagens ou desvantagens mentais]. 

Deslocamento: Força + Destreza + Tamanho. 

Vida: 2x Constituição + Tamanho. [ou valores maiores, depende 

da aventura]. 

Sanidade: 2x Sabedoria + Moralidade [ou valores maiores, 

depende da aventura]. 

Defesa baseada em Objetos: Durabilidade, Tamanho, Estrutura e 

Efeito. 

Visão: Tendência + Alinhamento. Tendências: Bondoso, Imparcial 

e Maligno. Alinhamentos: Ordeiro, Neutro e Caótico. 
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