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Sistema +2d6 Lite Bacon Edition 
CONCEITO BÁSICO 
Sistema genérico e customizável de regras de RPG, para aventuras em quatro níveis 
de poder, nível humano, nível sobre-humano, nível épico, nível divino. Criação de per-
sonagens por pontos, customizáveis para o tipo de aventura que for ser rolada. 
 
MECÂNICA BÁSICA 
Dois tipos de testes, TESTES NORMAIS e TESTES OPOSTOS.  
 
TESTES NORMAIS 
Atributo+Perícia+Modificadores+2d6 igual ou maior que o número alvo (15 para ní-
veis humanos, 25 para níveis sobre-humanos, 35 para níveis épicos, 45 para níveis 
divinos). 
 
TESTES OPOSTOS 
Atributo+Perícia+Modificadores+2d6 do atacante igual ou maior que o Atribu-
to+Perícia+Modificadores+2d6 do defensor. 
 
NÚMERO ALVO PARA TESTES NORMAIS 
Nível Humano - Atributo+Perícia até 15, número alvo 15 
Nível Sobre-Humano - Atributo+Perícia de 16 a 25, número alvo 25 
Nível Épico - Atributo+Perícia de 16 a 25, número alvo 35 
Nível Divino - Atributo+Perícia de 16 a 25, número alvo 45 
 
ATRIBUTOS PRIMÁRIOS 
Força (força e estrutura muscular) 
Destreza (agilidade, rapidez,velocidade) 
Constituição (saúde ,energia vital, resistência) 
Inteligência (capacidade mental, intelecto, força de vontade) 
Percepção (intuição, sabedoria inata, percepção de perigo, sentir motivação) 
Carisma (atributos sociais, simpatia, liderança, diplomacia) 
Poder (força mística, poder mágico, poder de energias sobrenaturais, etc.) 
 
VALORES DOS ATRIBUTOS POR NÍVEL DE PODER 
Nível Humano - 1 a 10 (4 normal) 
Nível Sobre-Humano - 11 a 20 
Nível Épico - 21 a 30 
Nível Divino - 31 a 40 
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CARGA 
Personagens Humanos (atributo FOR entre 1 a 10) 
Carga Básica: 5xFOR em quilogramas (kgs) 
Não dá penalidade no Deslocamento nem em PE (Pontos de Energia). 
  
Carga Pesada: 10xFOR em quilogramas (kgs) 
Dá -2 metros/segundo de penalidade no Deslocamento e -2 de PE (Pontos de Ener-
gia) a cada 10 minutos ou 10 segundos de combate. 
  
Carga Máxima: 30xFOR em quilogramas (kgs) 
Não consegue deslocar e gasta -4 de PE (Pontos de Energia) a cada 6 segundos (1 
rodada). 
 
Personagens Sobre-Humanos (atributo FOR entre 11 a 20) 
Carga Básica: 30xFOR em quilogramas (kgs) 
Não dá penalidade no Deslocamento nem em PE (Pontos de Energia). 
  
Carga Pesada: 50xFOR em quilogramas (kgs) 
Dá -2 metros/segundo de penalidade no Deslocamento e -2 de PE (Pontos de Ener-
gia) a cada 10 minutos ou 10 segundos de combate. 
  
Carga Máxima: 80xFOR em quilogramas (kgs) 
Não consegue deslocar e gasta -4 de PE (Pontos de Energia) a cada 6 segundos (1 
rodada). 
 
Personagens Épicos (atributo FOR entre 21 a 30) 
Carga Básica: FOR em toneladas (ton) 
Não dá penalidade no Deslocamento nem em PE (Pontos de Energia). 
  
Carga Pesada: 2xFOR em toneladas (ton) 
Dá -2 metros/segundo de penalidade no Deslocamento e -2 de PE (Pontos de Ener-
gia) a cada 10 minutos ou 10 segundos de combate. 
  
Carga Máxima: 5xFOR em toneladas (ton) 
Não consegue deslocar e gasta -4 de PE (Pontos de Energia) a cada 6 segundos (1 
rodada).  
 
Personagens Divinos (atributo FOR entre 31 a 40) 
Carga Básica: 10xFOR em toneladas (tons) 
Não dá penalidade no Deslocamento nem em PE (Pontos de Energia). 
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Carga Pesada: 20xFOR em toneladas (tons) 
Dá -2 metros/segundo de penalidade no Deslocamento e -2 de PE (Pontos de Ener-
gia) a cada 10 minutos ou 10 segundos de combate. 
  
Carga Máxima: 50xFOR em toneladas (tons) 
Não consegue deslocar e gasta -4 de PE (Pontos de Energia) a cada 6 segundos (1 
rodada).  
 
DESLOCAMENTO 
É a quantidade em metros que um personagem se move, correndo normalmente, em 
um segundo, sem carga nenhuma ou com carga leve. É o número de metros desloca-
do (correndo) em uma ação de movimento em combate, ou durante 1 segundo fora 
de combate. 
  
Personagens Humanos: 
Deslocamento = DES+6/2 metros por segundo ou DES+6/2 vezes 3.6 em kilômetros 
por hora 
 
Personagens Sobre-Humanos (DES 11 a 20): 
Deslocamento = DES+15/2 metros por segundo ou DES+15/2 vezes 3.6 em kilôme-
tros por hora 
 
Personagens Épicos (DES 21 a 30): 
Deslocamento = DES+60/2 metros por segundo ou DES+60/2 vezes 3.6 em kilôme-
tros por hora 
 
Personagens Divinos (DES 31 a 40): 
Deslocamento = DES+120/2 metros por segundo ou DES+120/2 vezes 3.6 em kilô-
metros por hora 
 
A velocidade máxima (correndo com toda energia, gastando 1 PE por turno de 6 se-
gundos) é igual a Deslocamento + ⅓ do Deslocamento. Assim um personagem com 
Deslocamento 6, pode correr no máximo a 8 metros por segundo (6 + ⅓ de 6; 
6+2=8) fora de combate. Em combate, o deslocamento máximo é igual a duas ações 
de movimento (duas vezes o deslocamento básico), se o personagem não realizar 
ação padrão na rodada. 
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ATRIBUTOS SECUNDÁRIOS 
Atributos derivados dos Atributos Primários. Seu valor total depende do tipo de a-
ventura: 
 
Pontos de Vida (PVs) = FOR+6 (nível humano), FOR+10 (nível sobre humano), 
FOR+20 (nível épico), FOR+40 (nível divino). Representa a integridade física do per-
sonagem. 
 
Pontos de Energia (PEs) = CON+6 (nível humano), CON+10 (nível sobre humano), 
CON+20 (nível épico), CON+40 (nível divino). Representa a saúde e o fôlego do per-
sonagem. 
 
Pontos de Sanidade/Honra/Humanidade etc. = ATB+6 (nível humano), ATB+10 (nível 
sobre humano), ATB+20 (nível épico), ATB+40 (nível divino). São customizáveis de 
acordo com a aventura. 
 
PERÍCIAS 
Variam de 1 a 5 (1 novato, 5 expert). Cada perícia está ligada a um atributo. Exem-
plos: Briga (FOR ou DES), Condução (DES), Ocultismo (INT), etc. Poderes sobrena-
turais ou bizarros estão ligados ao atributo Poder, ex. Raio de Fogo (Poder), etc. 
 
VANTAGENS 
Variam de 1 a 5 e são compradas com pontos de personagens. Vantagens podem ser 
poderes, habilidades especiais, características físicas ou mentais extraordinárias, 
implantes cibernéticos, etc. Se uma vantagem é um poder, a vantagem dá uma perí-
cia equivalente ao seu custo. Exemplo: A Vantagem Poderes Elétricos 3 (choque a 
até 5 metros, dano 3d6) também dá a Perícia Poderes Elétricos 3, que será somada 
ao atributo Poder nos testes. 
 
DESVANTAGENS 
Aspectos negativos do personagem que dão pontos extras para comprar vantagens. 
 
MODIFICADORES 
São valores positivos ou negativos somados nos testes e que representam a facili-
dade (positivos) ou a dificuldade (negativos) das tarefas. Equipamentos e armas má-
gicas, dão modificadores que variam de +1 a +5. 
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LIMITE DOS MODIFICADORES 
O limite máximo de soma de modificadores é +10 e o limite mínimo é -10.  
 
CRIAÇÃO DE PERSONAGENS 
A criação é por pontos, dependendo do tipo de campanha. (seguem abaixo algumas 
sugestões, mas tudo pode ser customizado): 
 Nível Humano - 30 pts de Atributo (limite 10), não usa o Atributo Poder, 30 
pontos de Perícia, 3 pontos de Vantagens comprados com pontos de Desvantagens 
opcionais. 
 Nível Sobre-Humano - 40pts de Atributo (limite 20), usa o Atributo Poder, 40 
pontos de Perícia, 5 pontos de Vantagens, mais 3 pontos extras de Desvantagens 
opcionais. 
 Nível Épico - 50pts de Atributo (limite 30), usa o Atributo Poder, 50 pontos de 
Perícia, 10 pontos de Vantagens, mais 5 pontos extras de Desvantagens opcionais. 
 Nível Divino - 60pts de Atributo (limite 40), usa o Atributo Poder, 60 pontos de 
Perícia, 15 pontos de Vantagens, mais 10 pontos extras de Desvantagens. 
 
ARMAS 
Armas variam de dano de 1d6 (arma de baixo calibre) a até 15d6 (um míssil nucle-
ar). Armas de Mão como espadas, facas, machados, etc. dependem do dano de Força 
e dão um bônus no dano que varia de +1 a até +6. Armas elétricas, energéticas, de 
pólvora etc. têm danos diferentes, que variam de 1d6 a até 15d6. 
 
 

Modificador Dificuldade da Tarefa 

+10 Facilidade Extrema 

+8 Facilidade Enorme 

+6 Facilidade Grande 

+4 Facilidade Moderada 

+2 Facilidade Leve 

0 Normal 

-2 Dificuldade Leve 

-4 Dificuldade Moderada 

-6 Dificuldade Grande 

-8 Dificuldade Enorme 

-10 Dificuldade Extrema 
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DANO POR VALOR DE FORÇA 

 
* Mudança de Nível de Poder - 11* Sobre-Humano, 21* Épico, 31* Divino 
 
COMBATE 
O combate no +2d6 segue o esquema familiar dos RPGs tradicionais: iniciativa para 
decidir a ordem de ação, cada personagem envolvido no combate faz a sua ação e 
reage frente à ação dos demais até que todos tenham agido, para começar nova-
mente em uma nova rodada. 
O tempo é dividido em Rodadas de 6 segundos cada. As rodadas são divididas em 
Turnos, de dois a três segundos cada onde cada um dos personagens envolvidos po-
de realizar suas ações. 
 
AÇÕES EM COMBATE 
Em combate todos os personagens, sejam PJs ou PMs tem suas ações divididas en-
tre Ação Padrão, Ação Livre, Ação Mínima, Ação de Movimento. 
 
Ação Padrão 
Ação em um combate que leva de dois a três segundos para ser realizada e normal-
mente só pode ser realizada uma vez durante uma Rodada de combate, durante o 
Turno do personagem (momento do combate onde um personagem pode fazer uma 
ação). Uma Ação Padrão é um tipo básico de ação: 
Lista de Tipos Ações Padrão 
* Fazer um ataque corpo-a-corpo ou à distância. 

FOR Dano FOR Dano FOR Dano FOR Dano 

1 1d-3 13 4d 25 7d+2 37 11d 

2 1d-2 14 4d+1 26 7d+3 38 11d+1 

3 1d-1 15 4d+2 27 8d 39 11d+2 

4 1d 16 4d+3 28 8d+1 40 11d+3 

5 1d+1 17 5d 29 8d+2 41* 12d 

6 1d+2 18 5d+1 30 8d+3 42 12d+1 

7 1d+3 19 5d+2 31* 9d 43 12d+2 

8 2d 20 5d+3 32 9d+3 44 12d+3 

9 2d+1 21* 6d 33 10d 45 13d 

10 2d+2 22 6d+3 34 10d+1 46 13d+1 

11* 3d 23 7d 35 10d+2 47 13d+2 

12 3d+3 24 7d+1 36 10d+3 48 13d+3 
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* Castar uma magia. 
* Usar um item mágico. 
* Armar uma bomba. 
* Lançar ou arremessar um objeto. 
* Acionar um comando em um computador. 
* Levantar e arremessar objeto pesado. 
* Fazer um ataque psiônico, mental, usar poder sobrenatural, etc. 
* Qualquer tipo de ação que demande de 2 a 3 segundos e requer atenção total. 
 
Ação Mínima 
Uma ação física de um segundo, rápida e que não envolva grande concentração. Nor-
malmente pode ser feita de uma a duas vezes em uma Rodada de combate, durante 
o Turno do personagem. 
Lista de Tipos de Ações Mínimas 
* Carregar uma arma de ataque à distância. 
* Sacar uma arma. 
* Tirar um componente de magia do bolso. 
* Recarregar uma arma de fogo. 
* Trocar de arma. 
* Agarrar algo lançado para o personagem. 
* Qualquer tipo de ação física que demande um segundo e requer atenção parcial. 
 
Ação Livre 
Uma ação física de um a três segundos que pode ser feita a qualquer momento da 
Rodada de combate, durante ou fora do Turno do personagem. O personagem nor-
malmente só pode fazer de uma a três Ações Livres em uma Rodada (de acordo com 
a permissão do mestre): 
Lista de Tipos de Ações Livres 
* Falar uma frase. 
* Gritar ordens. 
* Soltar algo. 
* Cair no chão deitado. 
* Qualquer ação que dura de 1 a 3 segundos e que pode ser feita ao mesmo tempo 
em que as demais ações. 
 
Ação de Movimento 
Uma ação física que envolva deslocamento, mudança de postura física, pulos, e alte-
ração de posição do personagem. 
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Usando uma Ação de Movimento o personagem pode se movimentar uma distância 
igual ao seu Deslocamento. Assim, se um personagem tiver Deslocamento 5, ele po-
de deslocar 5 metros com uma Ação de Movimento. 
 
Correr faz com que uma Ação de Movimento equivale a duas vezes o Deslocamento 
do personagem. Assim, se um personagem tiver Deslocamento 5, ele pode correr 10 
metros com uma Ação de Movimento. Ao fazer isso em um combate, um personagem 
sofre -4 de penalidade extra em suas ações de defesa, ou na sua defesa passiva, na 
rodada em que ele está correndo e gasta 2PEs a cada rodada correndo. 
 
Lista de Tipos de Ações de Movimento 
* Deslocar. 
* Correr (gasta 2PEs para deslocar 3 vezes o deslocamento em um turno, ganhando 
penalidade contra os ataques). 
* Agachar. 
* Saltar. 
* Escalar. 
* Procurar cobertura. 
* Outras ações que envolvam deslocamento. 
 
Iniciativa: DES+2d6+modificadores (se tiver, tipo saque rápido, etc.) quem tirar mai-
or vai primeiro. Se usar a Regra Opcional de Modificador de Iniciativa, ou seja, mo-
dificadores positivos (mais rápido) ou negativos (mais lento) variando do tipo de a-
ção ou arma, adicionar na iniciativa nesse momento. 
 
Ações de Defesa e Defesa Passiva 
Existem dois tipos de Defesa em combate no +2d6: As Ações de Defesa e a Defesa 
Passiva. 
 
Um personagem pode reagir a um ataque com 2d6+DES+esquiva ou outra perícia 
relacionada (se tiver) + modificadores (de acordo com o tipo de ataque, etc.). Se o 
valor do teste da defesa for MAIOR do que o valor do teste de ataque, o persona-
gem conseguiu se defender. 
 
Defesas extras após a primeira defesa em uma rodada sofrem modificadores pro-
gressivos. Assim a segunda defesa ativa de uma rodada de combate sai a -2, a ter-
ceira a -4, a quarta a -6 etc. Defesa total (abdicar da ação) dá duas defesas sem 
penalidade, com a terceira a -2, a quarta a -4, etc. 
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Um personagem humano não pode defender ativamente além do 3º ataque, um so-
bre humano não pode defender ativamente além do 6º ataque, um épico além do 9º 
ataque um divino além do 12º ataque. 
 
Defesa Total 
Se o personagem optar por Defesa Total, ou seja, deixa de realizar Ação Padrão na 
rodada, ele diminui as penalidades: a primeira e a segunda defesa são sem penalida-
des, a terceira é feita a -2, a quarta a -4, a quinta a -6, etc. 
 
Contra Ataque 
Vantagens como Contra Ataque, usam uma das ações de Defesa para atacar com 
uma Ação Padrão Extra na rodada de combate. 
 
Defesa Passiva 
Segue as regras de testes normais (nível humano NA (número alvo) 15, sobre huma-
no NA 25, épico NA 35, divino NA 45). Se um oponente faz um ataque contra um de-
fensor e o defensor não pode reagir ou não está sabendo do ataque, o ataque é fei-
to como um teste normal (contra um número alvo fixo), onde se aplicam modificado-
res (se existirem, por exemplo, cobertura, alvo movendo-se rápido, tamanho, etc.). 
 
Esquiva 
Esquiva é uma perícia (valor 1 a 5) que pode ser somada à Destreza para se defen-
der. 
 
Gasto de PEs (Fadiga) 
Um personagem perde 1 PE a cada duas rodadas de combate. Casos especiais 
(ferimento, ação com muito esforço, ações sobrenaturais, épicas, divinas, etc. podem 
causar um gasto maior de 2 a até 10 PEs, de acordo com a decisão do mestre do jo-
go. Quando o personagem estiver com o valor dos PVs atuais igual ou menor do que 
¼ dos PVs totais, o personagem perde 1 PE por rodada. 
 
TIPOS DE AÇÕES POR RODADA DE COMBATE 
Os diversos tipos de ações de combate (Padrão, Mínima, Livre, Movimento e Defesa) 
têm limites de uso por rodada de combate. Normalmente, um personagem pode agir 
da seguinte forma (a ordem não importa): 
 
1 Ação Padrão 
1 Ação de Movimento 
1 Ação Mínima 
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1 a 3 Ações Livres no turno ou fora do turno do personagem, dentro da rodada de 
combate. 
Ações de Defesa: Limitadas pelo nível de poder, vantagens, etc.; normalmente 3 no 
nível humano, 6 no nível sobre-humano, 9 no nível épico e 12 no nível divino, cada a-
ção extra além da primeira sofre penalidades. 
 
Ações Padrão: Só podem ser realizadas uma vez por rodada de combate, no turno 
do personagem. Vantagens podem alterar esse limite. Pode-se trocar uma Ação Pa-
drão por uma Ação de Movimento ou por uma Ação Mínima. 
 
Ações Mínimas: Podem ser realizadas uma ou duas vezes em um combate. Podem 
ser trocadas por uma Ação de Movimento. 
 
Ações de Movimento: Podem ser realizadas uma ou duas vezes em um combate. Po-
dem ser trocadas por uma Ação Mínima. 
 
Possibilidades de Ações em Combate 
Tirando Ações Livres e Ações de Defesa, a ordem não importa. Um personagem po-
de realizar durante seu turno: 
 

1 Ação Padrão 
1 Ação Mínima 

1 Ação de Movimento 
ou 

1 Ação Padrão 
2 Ações Mínimas 

ou 
1 Ação Mínima 

2 Ações de Movimento 
ou 

2 Ações de Movimento 
ou 

2 Ações Mínimas 
ou 

1 Ação Padrão 
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SEQUÊNCIA DE COMBATE 
1) Estabelecer o posicionamento dos personagens e monstros. 
 
2) Determinar se ocorreu uma Rodada de Surpresa, uma rodada antes do combate 
onde oponentes que emboscam ou atacam furtivamente agem contra inimigos que 
não os perceberam anteriormente. 
Os personagens que realizam a emboscada agem na ordem que quiserem. Para per-
ceber uma Rodada de Surpresa, os alvos precisam ser bem sucedidos em uma rola-
gem de 2d6+PER+perícias e modificadores relacionados com percepção ou sentir 
perigo contra o 2d6+DES ou INT+perícias e modificadores relacionados com furtivi-
dade, criar armadilhas, emboscar, etc. 
 
3) Rolar a iniciativa DES+2d6+modificadores e perícias relacionadas. Quem tirar o 
maior número age primeiro, em seguida agem os demais em ordem decrescente do 
valor de iniciativa. Isso define a ordem do combate. Se a regra opcional de Modifi-
cador de Iniciativa (velocidade ou lentidão de ataques, armas, etc.) estiver sendo 
usada, somar na iniciativa. 
 
4) Primeira Rodada de Combate: Os combatentes agem de acordo com a ordem de 
iniciativa, a partir de quem obteve o maior resultado. Um turno é algo entre 2 a 3 
segundos. No seu turno um personagem pode realizar Ações Padrão, Mínimas, Movi-
mento e Livres. Nos turnos dos demais personagens, um personagem realiza Ações 
de Defesa, se for necessário ou possível após sofrer um ataque. 
 
5) Nova Rodada - Após todos os combatentes agirem, começa uma nova rodada, re-
petindo o processo até que o combate termine 
(derrota, fuga, etc.). Efeitos longos como envenenamentos, ferimentos, etc. sofridos 
em uma rodada anterior normalmente causam seus efeitos no começo do turno de 
um personagem. 
 
6) Final do Combate - Assim que o combate termina, o lado vitorioso pode escolher 
fazer um descanso curto ou prolongado, ou seguir para um próximo combate, imedi-
atamente. 
 
SEQUÊNCIA DE UM TURNO 
Um turno de um personagem, momento em uma rodada de combate onde um perso-
nagem age (sem ser defesa), se divide em 3 partes: Início do Turno, Ações e Final 
do Turno. 
 
1) Início do Turno 
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* Dano Contínuo 
Anotar o dano causado por qualquer Dano Contínuo sofrido anteriormente pelo per-
sonagem. 
*Regeneração 
Se o personagem tiver o poder Regeneração, anotar os Pontos de Vida que ele recu-
perou, ou os Pontos de Energia que recuperou. 
*Outros Efeitos 
Resolver quaisquer Outros Efeitos que ocorrem no início do seu turno. 
*Sem Ações 
O personagem não pode agir no início do seu turno. 
 
2) Ações no Turno 
Além de Ações Livres, um personagem pode realizar 3 ações nessa etapa: 
1 Ação de Movimento 
1 Ação Padrão 
1 Ação Mínima 
 
Pode se trocar 1 Ação Padrão por 1 Ação Mínima OU 1 Ação de Movimento e pode 
se trocar 1 Ação de Movimento por 1 Ação 
Mínima. 
 
Ordem Livre: As ações podem ser executadas em qualquer ordem. 
 
3) Final do Turno 
Usar o final para controlar efeitos ativos, condições (petrificado, envenenado, desa-
celerado, etc.), e gastar PEs (1 a cada duas rodadas, ou 1 PE por rodada se o valor 
dos PVs atuais for igual ou inferior a ¼ dos PVs totais). 
 
Testes de Resistência 
Caso o personagem tenha sido atacado mentalmente, envenenado, enfraquecido por 
meio de magia, contraído uma doença, etc. ele faz um teste normal de atribu-
to+perícia+modificadores no final do seu turno (teste com número alvo 12 
(humanos), 22 (sobre humanos), 32 (épicos), 42 (divinos)) ou testes opostos. 
 
Venenos 
Venenos possuem valores de 4 a 12 (venenos que afetam humanos), 12 a 22 (que 
afetam sobre-humanos), 23 a 32 (venenos que afetam personagens épicos) e 33 a 
42 (venenos que afetam personagens divinos). O valor ao lado do veneno é somado 
ao +2d6 em um ataque que pode ser defendido com 2d6+CON+perícias e modifica-
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dores relacionados e se o resultado for MAIOR do que o ataque do veneno, o perso-
nagem foi envenenado. 
 
DANO 
O dano é rolado separadamente dos testes. Rolam-se apenas quando o teste é bem 
sucedido. Cada ataque/golpe/arma/poder causa um dano diferente. 
 
Armas brancas e de ataque à distância que dependem de força tem um bônus que é 
somado ao dano determinado pela força do personagem. Armas de fogo e energia 
têm danos específicos que dependem do tipo de arma. 
 
O dano de armas de fogo, energia, poderes, etc. normalmente variam de 1d6 a 12d6 
(ou mesmo valores maiores do que isso). Se o mestre quiser, ele pode usar um dano 
fixo, considerando cada d6 como sendo 4. Assim, um tiro de pistola que dá 2d6+3, 
teria um dano fixo de 11 (2*4+3). 
 
Exemplos: 
Armas de Lâminas: FOR+1 (faca pequena) até FOR+5 (espada larga) 
Armas de Contusão: FOR+1 (bastão) até FOR+5 (barra de ferro) 
Armas de Fogo: 1d6 (revólver) até 12d6 (míssil anti-tanque) 
 
PERSONAGENS DO MESTRE (PdMs) 
PdMs são mais simples que os personagens dos jogadores. Exemplo: 
 
Cientista Louco (Nível Humano) 
FOR 3 DES 4 CON 4 INT 10 PER 5 CAR 2 
PVs 9 PEs 10 Perícias 3-5 Combate 5 
 
No campo das perícias, se não for um personagem importante, pode-se colocar ap-
enas a variação de perícias, das menores para as maiores, e caso seja necessário no 
jogo uma perícia, o mestre improvisa na hora e dá um valor dentro da variação (no 
caso desse cientista louco, de 3 a 5). A perícia Combate é uma perícia genérica com 
o valor da perícia já somado com a DES, para facilitar na hora de rolar o combate. 
Se o personagem do mestre tiver algum poder, pode-se escrever direto com o valor 
total para somar nos testes, como no exemplo abaixo: 
 
Vampiro  (Nível Sobre-Humano) 
FOR 13  DES 14 CON 14 INT 8 PER 12 CAR 11 Poder 14 
PVs 23 PEs 24 Perícias 2-5 Combate 21  Hipnotismo (PER) 17, Sugar Energia Vital 
(Poder) 19 
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Vantagens: Corpo de Névoa, Corpo de Lobo (+2 na DES, +2 na FOR), Corpo de Mor-
cego (+5 na DES, -5 na FOR).  
 
Como visto nesse exemplo, poderes aparecem como perícias (1 a 5), já somadas com 
os atributos básicos para ficar fácil de lidar no jogo.  
 
 
Zumbi (Nível Humano) 
FOR 6 DES 2 CON 0 INT 1 PER 5 CAR 0 POD 7 
PVs 16 PEs 0 Combate 7 Mordida 8 Contaminação Zumbi 7 
 
Zumbi  Chefe (Nível Sobrehumano) 
FOR 15 DES 6 CON 0 INT 10 PER 5 CAR 0 POD 12 
PVs 25 PEs 0 Combate 17 Mordida 13 Contaminação Zumbi 12 Invocar Zumbis do 
Chão 12 
 
Personagens Genéricos Nível Humano 
FOR 1-10 DES 1-10 CON 1-10 INT 1-10 PER 1-10 CAR 1-10 Poder 1-10 
PVs 1-20 PEs 1-20 1 a 10 Perícias 1-5 Combate 2-15 
 
Personagens Genéricos Nível Sobrehumano 
FOR 1-20 DES 1-20 CON 1-20 INT 1-20 PER 1-20 CAR 1-20 Poder 1-20 
PVs 1-30 PEs 1-30 1 a 20 Perícias 1-5 Combate 2-25 
 
Personagens Genéricos Nível Épico 
FOR 1-30 DES 1-30 CON 1-30 INT 1-30 PER 1-30 CAR 1-30 Poder 1-30 
PVs 1-40 PEs 1-40 1 a 20 Perícias 1-5 Combate 2-35 
 
Personagens Genéricos Nível Divino 
FOR 1-40 DES 1-40 CON 1-40 INT 1-40 PER 1-40 CAR 1-40 Poder 1-40 
PVs 1-50 PEs 1-50 1 a 20 Perícias 1-5 Combate 2-45 
 
CRIANDO VANTAGENS 
A criação de Vantagens e Desvantagens para +2d6 deve ser totalmente cus-
tomizável para o tipo de aventura que o mestre deseja rolar. Ele pensa que tipo de 
poderes os jogadores irão usar, cria os custos que variam de 1 (vantagem pequena) 
até 5 (vantagem extraordinária), dentro do nível de poder desejado. 
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TABELA DE REFERÊNCIA PARA CRIAR VANTAGENS 
As sugestões nas tabelas a seguir são apenas para serem usadas como referência, 
mas o mestre é livre para criar as vantagens da maneira que quiser, dependendo do 
estilo da aventura, do poder dos inimigos e do poder que os PJs (Personagens dos 
Jogadores) deverão ter. Pode-se também combinar características entre as tabelas, 
porém, se alguma característica de vantagem épica ou divina, a vantagem é auto-
maticamente considerada épica ou divina. 
 
Tabela 1 de Sugestões para Criação de Vantagens Humanas e Sobre-Humanas: 

 
Tabela 2 de Sugestões para Criação de Vantagens Humanas e Sobre-Humanas: 

 

Custo Área Alcance Efeito Dano Bônus de 
Atributo 

Velocidade Armadura 

1pt 1x1m a 
5x5m 

1m a 5 m Atordoar, 
Pasmar, 

Confundir 

1d até 
2d 

+2 5m/s ou 
20km/h 

RD 1 a 3 

2pts 6x6m a 
10x10m 

6m a 10m Imobilizar, 
Cegar, 

Ensurdecer 

2d+1 
até 3d 

+4 10m/s ou 
40km/h 

RD 4 a 6 

3pts 11x11m a 
20x20m 

11m a 20m Envenenar, 
Transformar, 
Enlouquecer 

Decepar 

3d+1 
até 4d 

+6 20m/s ou 
80km/h 

RD 7 a 9 

4pts 21x21m a 
50x50m 

21m a 50m Petrificar, 
Expulsar, 

Teleportar 

4d+1 
até 5d 

+8 40m/s ou 
160km/h 

RD 10 a 12 

5pts 51x51m a 
100x100m 

50m a 
100m 

Matar, Desintegrar, Destruir 
Alma 

5d+1 
até 6d 

+10 60m/s ou 
240km/h 

RD 13 a 15 

Custo Alvos Carga Teleporte Custo 
em PEs 

Bônus de 
Perícia 

Duração 

1pt O próprio personagem 
ou 1 alvo 

de 1kg a 10kg de 1 a 5m 1 +1 1 rodada 
(combate)10 

2pts 2 alvos de 11kg a 50kg de 6 a 10m 2 +2 3 rodadas 
(combate)30 

3pts 3 alvos de 51kg a 
100kg 

de 11m a 30m 3 +3 6 rodadas 
(combate)1h 

4pts 4 alvos de 101kg a 200kg de 31 a 100m 4 +4 10 rodadas 
(combate)5h 

5pts 5 alvos de 201kg a 
400kg 

de 101m a 1km 5 +5 20 rodadas 
(combate) 

10h (narrativa) 
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Tabela 3 de Sugestões para Criação de Vantagens Épicas e Divinas: 

 
 
Tabela 4 de Sugestões para Criação de Vantagens Épicas ou Divinas: 

 
 
Essas tabelas e as vantagens listadas acima são apenas parâmetros para que o 
mestre crie as próprias vantagens para sua aventura. 
 
Vantagens podem e devem combinar valores de diversos custos, porém o custo final 
será sempre o maior parâmetro usado. Assim uma vantagem sobre-humana de 1 alvo 

Custo Área Alcance Efeito Dano Bônus em 
Atributo 

Velocidade Armadura 

1pt 1x1km a 1km a 10k Todos os 7d a 8d +2 100m/s ou RD 15 a 18 

2pts 11x11km a 11km a Todos os 8d+1 a +4 500m/s ou RD 19 a 21 

3pts 51x51km a 

100x100km 

51km a 

100km 

Todos os 

efeitos 

9d+1 a 

10d 

+6 1.000m/s ou 
4.000km/h 

RD 22 a 25 

4pts 101x101km a 
500x500km 

101km a 

500km 

Todos os 

efeitos 

10d+1 a 

11d 

+8 5.000m/s ou 
20.000km/h 

RD 26 a 29 

5pts 501x501km a 
1000x1000km 

501km a 

1000km 

Todos os 

efeitos 

11d+1 a 

13d 

+10 10.000m/s ou 
40.000km/h 

RD 30 a 33 

Custo Alvos Carga Teleporte Custo em 
PEs 

Bônus de 
Perícia 

Duração 

1pt Todos os alvos em 
10x10 km 

de 1ton a 10tons de 10 a 
50 km 

6 +1 1 rodada 
(combate) 

1 dia 

2pts Todos os alvos em 
50x50km 

de 11tons a 
100tons 

de 51 a 
100km 

8 +2 3 rodadas 
(combate) 

7 dias 

3pts Todos os alvos em 
100x100km 

de 101tons a 
500tons 

de 101m a 
500km 

10 +3 10 rodadas 
(combate) 

14 dias 

4pts Todos os alvos em 
500x500km 

de 501 tons a 
1000tons 

de 501km a 
1000km 

12 +4 20 rodadas 
(combate) 
Um mês 

5pts Todos os alvos em 
1000x1000km 

de 1000tons a 
5000tons 

de 1001 a 
5000km 

14 +5 30 rodadas 
(combate) 

Um ano 
(narrativa) 
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(custo 1) que causa 5d de dano (custo 4) e exigindo 2PEs para ser usada (custo 2) a 
6m de distância (custo 2), custaria 4 pontos. 
 
Uma dica para poderes muito poderosos é colocar um alto custo em PEs para equili-
brar. Porém, como o +2d6 é um sistema customizável, cada aventura precisa de van-
tagens adaptadas aos limites que o mestre deseja que os personagens dos 
jogadores possuam. 
 
Vantagens épicas e divinas dependem do contexto da aventura, abrangem centenas 
de quilômetros, alteram clima de cidades, etc. 
__________________________________________________________________________ 

 
*    *    * 
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