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Old Dragon Fast Play 
Manual de Regras Básicas para Iniciantes 

Introdução 

O que esperar do  
Old Dragon Fast Play? 

O  Old Dragon é um RPG 
de fantasia medieval e 

de capa e espada, construído 
tomando por base as versões 

mais antigas do RPG de fan-
tasia mais famoso do mundo, 

seguindo a tradição old scho-

ol desse tipo de jogo. A ideia 
de criar um jogo nesses mol-

des surgiu do nosso descon-
tentamento com os rumos 

que o RPG vem tomando nos 
últimos anos.  

O Old Dragon é um RPG 
onde magos, bárbaros e la-

drões invadem masmorras 
infestadas de monstros, via-

jam por mares perigosos, 

montam dragões como se 
fossem cavalos, enfrentam 

deuses e encontram itens má-
gicos milenares em cidades 

arruinadas e esquecidas. 

O Old Dragon é um RPG 

onde não existem limites para 
a imaginação dos jogadores e 

do mestre, em que o impossí-
vel acontece e a vida e a mor-

te andam por cima do fio de 
uma espada afiada. 

Enfim, este é um esboço do 
Old Dragon. Uma versão 

resumida de suas regras, com 
evolução de personagens até 

o nível 5. Ideal para você ler, 
testar e decidir se deve ou não 

adquirir a versão completa e 

impressa das nossas regras.  

Um sistema simples, sem ser 
simplório, aberto, livre e to-

talmente colaborativo. Feito 

para e pela comunidade de 
jogadores brasileiros. Com 

certeza uma das melhores 
relações custo-benefício do 

mercado nacional, que conta 
com suporte online e suple-

mentos e aventuras gratuitas.  

OLD DRAGON, por que os 

Dragões Velhos são os melho-
res!  

Este é o livro de regras básicas Fast Play, a versão resumida do Old Dragon 

completo (e 100% compatível). Aqui você encontrará tudo para se iniciar e a 

outros jogadores novatos (ou não) no fabuloso mundo dos Jogos de RPG! 
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O s atributos são as características básicas 
de um personagem, retratando suas 

capacidades e deficiências e influenciam nas 
demais características que possui.  

Os atributos são seis: Força, Inteligência, 
Sabedoria, Destreza, Constituição e Caris-
ma. Força define a sua potência muscular e 
física; Inteligência mede a capacidade de 
aprendizagem e a capacidade de lançar ma-
gias arcanas; Sabedoria, o conhecimento, o 
senso comum, o discernimento e a capacida-
de de lançar magias divinas; Destreza repre-
senta agilidade, a mira e a coordenação; 
Constituição refere-se ao vigor, à saúde do 
personagem e Carisma determina o quanto 
um personagem é socialmente atrativo, char-
moso e a habilidade de afastar mortos-vivos 
(no caso dos clérigos). 

Na criação do personagem, os atributos po-
dem ser determinados rolando-se 3d6 para 
cada um, distribuindo os resultados. Esse 
método de rolagem fará com que os valores 
oscilem entre 3 e 18. 
 

1.1. Força (FOR) 
Ajuste de ataque: indica o bônus ou penali-
dade nos ataques corpo-a-corpo realizados 
pelo personagem. 

Ajuste de dano: indica o bônus ou penalida-
de no dano causado pelos ataques corpo-a-
corpo. 

 

 

 

1.2. Inteligência (INT) 
Idiomas adicionais: representa a quantidade  

de idiomas que o personagem sabe falar e 
compreender além da sua língua nativa. 

Chance de aprender magia: é a chance que 
o mago tem de, a partir de um pergaminho 
ou de um grimório pertencente a outro ma-
go, copiar e aprender uma magia nova. 

Magias arcanas adicionais: compreende o 
número de magias arcanas adicionais que o 
mago pode aprender, desde que seja capaz 
de lançar a magia daquele círculo.  

 

 Capítulo 1 

Atributos 

Para atributos acima de 21, consulte a versão final do OD 

Tabela 1-1: Força 

Valor do Atributo Ajuste de Ataque e Dano 

1 -5 

2-3 -4 

4-5 -3 

6-7 -2 

8-9 -1 

10-11 0 

12-13 +1 

14-15 +2 

16-17 +3 

18-19 +4 

20-21 +5 
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1.3. Sabedoria (SAB) 
Ajuste de proteção: indica o bônus ou pena-
lidade nas jogadas de proteção que envol-
vam situações que afetem a mente do perso-
nagem. 

Magias divinas adicionais: representa a 
quantidade de magias divinas adicionais que 
o clérigo pode receber de sua divindade pa-
trona, desde que seja capaz de lançar a ma-
gia daquele círculo.  

Tabela 1-2: Inteligência 

Valor do Atributo Idiomas Adicionais Chance de Aprender Magia Magias Arcanas Adicionais 

1 0 0% - 

2-3 0 0% - 

4-5 0 0% - 

6-7 0 0% - 

8-9 0 0% - 

10-11 0 0% - 

12-13 0 0% - 

14-15 1 25% 0 

16-17 2 35% 1 de 1º círculo 

18-19 3 45% 2 de 1º círculo 

20-21 4 55% 1 de 2º círculo e 2 de 1º círculo 

Veja mais em www.OLDDRAGON.com.br! 

Tabela 1-3: Sabedoria 

Valor do Atributo Ajuste de proteção Magias  Divinas Adicionais 

1 -5 - 

2-3 -4 - 

4-5 -3 - 

6-7 -2 - 

8-9 -1 - 

10-11 0 - 

12-13 +1 - 

14-15 +2 0 

16-17 +3 1 de 1º círculo 

18-19 +4 2 de 1º círculo 

20-21 +5 1 de 2º círculo e 2 de 1º círculo 

http://www.olddragon.com.br
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1.4. Destreza (DES) 
Ajuste de ataque e surpresa: indica o bônus 
ou penalidade para se proteger das jogadas 
de surpresa e nas jogadas de ataque à distân-
cia. 

Ajuste de defesa e de proteção: indica o 
bônus ou penalidade na classe de armadura 
do personagem. Esse bônus ou penalidade 
também será adicionado nas jogadas de 
proteção que envolvam esquiva ou agilidade 
do personagem. 

Ajuste de talentos de ladrão: indica o bônus 
ou penalidade percentual nos talentos de 
ladrão do personagem, caso pertença à clas-
se ladrão. 

 

1.5. Constituição (CON) 
Ajuste de pontos de vida: indica o bônus ou 
penalidade nos pontos de vida para cada 
dado de vida do personagem.  

Ajuste de proteção: indica o bônus ou pena-
lidade nas jogadas de proteção que envol-
vam vigor ou resistência física. 

Chance de ressurreição: representa a chance 
que o personagem tem de ser ressuscitado. 

Tabela 1-5: Constituição  

Valor do 

Atributo 

Pontos de vida e 

proteção 

Chance de 

ressurreição 

1 -5 0% 

2-3 -4 0% 

4-5 -3 0% 

6-7 -2 1% 

8-9 -1 5% 

10-11 0 10% 

12-13 +1 25% 

14-15 +2 50% 

16-17 +3 75% 

18-19 +4 95% 

20-21 +5 100% 

Tabela 1-4: Destreza 

Valor do     

Atributo 

Ajuste de ataque, surpre-

sa, defesa e proteção 

Localizar e desarmar 

armadilhas 

Mover-se em silêncio 

e Abrir fechaduras 

Esconder-se nas 

sombras e Pungar 

1 -5 -25% -25% -25% 

2-3 -4 -20% -20% -20% 

4-5 -3 -15% -15% -15% 

6-7 -2 -10% -10% -10% 

8-9 -1 -5% -5% -5% 

10-11 0 0 0 0 

12-13 +1 0 +5% 0 

14-15 +2 0 +10% +5% 

16-17 +3 +5% +15% +10% 

18-19 +4 +10% +20% +15% 

20-21 +5 +15% +25% +20% 
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1.6. Carisma (CAR) 
Número máximo de seguidores: representa o 
número de seguidores fixos que acompanham 
e obedecem às ordens do personagem. Esse 
número não envolve quaisquer personagens 
contratados como, mercenários, escudeiros, 
por exemplo. 

Ajuste de reação: indica o bônus ou penali-
dade que o personagem recebe nas situações 
em que deve se relacionar ou dialogar com 
pessoas ou criaturas encontradas. Por exem-
plo, o personagem, ao encontrar uma criatura 
inteligente, tenta engajar em uma conversa-
ção. A impressão inicial que a criatura terá 
em relação ao personagem é determinada por 
uma jogada de reação. Uma criatura inteli-
gente de alinhamento ordeiro tem 70% de 
chance de ser amistosa para com o persona-
gem. Uma criatura inteligente de alinhamen-
to caótico tem 70% de chance de ser hostil 
para com o personagem. Uma criatura inteli-
gente de alinhamento neutro tem 50% de 
chance ser hostil ou amistosa para com o 
personagem, sendo que esses valores poderão 

Tabela 1-6: Carisma 

Valor do Atributo Número máximo de seguidores Ajuste de reação Quantidade de mortos-vivos 

afastada 

1 0 -25% 0 

2-3 0 -20% 0 

4-5 0 -15% 0 

6-7 0 -10% 0 

8-9 0 -5% 1 

10-11 1 0 1d2 

12-13 2 +5% 1d3 

14-15 3 +10% 1d4 

16-17 4 +15% 1d6 

18-19 5 +20% 1d8 

20-21 6 +25% 2d4 
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Um bom valor de destreza é fundamental para ataques à distância 
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sofrer modificações para mais ou para me-
nos de acordo conforme o Carisma do per-
sonagem. Um personagem que obtenha um 
resultado desfavorável poderá tentar reverter 
a sua situação oferecendo presentes ou prê-
mios para tentar conquistar a criatura. 

Quantidade de mortos-vivos afastada: de-
termina a quantidade de mortos-vivos que o 
clérigo consegue afastar ao usar seu poder 
divino para tal. Os mortos-vivos mais próxi-
mos do clérigo são afastados primeiramente 
em relação aos mais distantes, e os mais 
fracos no lugar dos mais fortes. 
 

1.7. Testando atributos 
Em determinadas situações será exigido que 
o personagem enfrente algum desafio utili-
zando um de seus atributos. Pode ser algo 
corriqueiro, como convencer um guarda de 
sua inocência ou para determinar se o perso-
nagem ouviu ou não os passos durante o 
sono, como também algo extremamente 
específico, como avaliar se o anel encontra-
do é ou não o anel criado por determinado 
necromante (mago especializado em criação 
e controle de mortos-vivos). Nessas circuns-
tâncias será necessário uma jogada de atri-
buto para determinar o sucesso ou o fracasso 
do personagem.  

 

Para realizar esse tipo de jogada é necessário 
rolar 1d20 e comparar o resultado do dado 
com o valor que o personagem possui no 
atributo relevante para o caso. Se o resultado 
da jogada for igual ou inferior ao valor do 
atributo, o personagem obteve sucesso em 
sua empreitada; do contrário, caso o resulta-
do da jogada for superior ao valor do atribu-

to, o personagem fracassou e terá que arcar 
com as consequências desse fracasso. Nas 
jogadas de atributo, independentemente do 
valor que o personagem tenha em determi-
nado atributo, um resultado 20 na rolagem 
do dado será sempre considerado uma falha. 

 

Por exemplo: o personagem com Carisma 
16 deseja seduzir uma dama. Rola-se 
1d20, e se o resultado for 16 ou menor, a 
sedução se mostrou eficaz, porém, se o 
resultado for 17, 18, 19 ou 20, o persona-
gem foi infeliz em sua tentativa românti-
ca. Inclusive, caso a margem de falha 
venha a ser considerável, é provável que o 
personagem venha a receber uma bela 
tapa na cara e ainda ter que dar explica-
ções a um marido ciumento. 

 

1.8. Jogadas resistidas 
Muitas vezes os aventureiros serão desafia-
dos a colocar a prova algum de seus atribu-
tos, em disputa com um adversário. Nesses 
casos, os dois competidores rolarão 1d20 e 
somarão ao resultado o valor do atributo em 
questão. Aquele que obter o melhor resulta-
do será o vencedor. 

 

Por exemplo: Um personagem com Força 
14 disputará uma queda-de-braço com 
outro personagem, com Força 18. Ambos 
rolam 1d20, sendo que o primeiro obtém 
um resultado 15 no dado que, somado à 
sua Força 14, dá um total de 29; e sendo 
que o segundo obtém um resultado 9 que, 
somado à sua Força, dá um total de 24, 
sendo, portanto, derrotado na disputa.  
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 Capítulo 2 

Raças 

D entre todos os elementos que compre-

endem a criação de um personagem, 

a raça é o mais importante, pois ela determi-

na não só a sua personalidade como tam-

bém sua história, habilidades e a forma de 

encarar o mundo, seja ele um versátil huma-

no, um elfo introspectivo, um anão rabu-

gento ou um halfling inconsequente. 

 

2.1. Humano 

Os humanos são criaturas versáteis, valoro-

sas e muito ambiciosas e, por isso, acabam 

representando a maioria da população. Essa 

versatilidade e ambição fazem com que 

humanos de diferentes lugares possuam 

hábitos e costumes também diferentes, sen-

do que o ambiente acaba influenciando na 

forma como a raça se desenvolve como um 

todo. Os grandes homens dos ermos gela-

dos, de pele alva, estatura impressionante e 

músculos tenazes, serão tratados como hu-

manos, exatamente como os morenos e 

franzinos habitantes das planícies desérti-

cas. Essa versatilidade influencia também 

no comportamento da raça, sendo que é 

comum encontrarmos humanos tanto ordei-

ros quanto caóticos e neutros. 

Um humano comum costuma medir entre 

1,60 e 1,90 metros e pesar entre 55 e 90 

quilos. Sua expectativa de vida é extrema-

mente curta em relação às outras raças, 

atingindo a idade adulta por volta dos 15 

anos e dificilmente atingindo os 70 anos. 

 

2.2. Anão 

Os anões são pequenos seres robustos e 

atarracados, famosos por serem rabugentos 

e teimosos. Como habitantes do subterrâ-

neo, os anões são mineradores fabulosos e 

ferreiros extremamente competentes, conhe-

cidos pela capacidade de transformarem 

blocos metálicos em verdadeiras obras de 

arte e armas dignas das melhores estórias.  

Entretanto, os anões são criaturas extrema-

mente honradas e valorosas. Um ser que 

coloca sua honra, palavra e dignidade aci-

ma de quaisquer outros valores, prezando a 

ordem e desprezando quase que absoluta-

mente o caos, sendo ainda raros os anões 

neutros. É tido como senso comum que a 

Para a descrição completa das raças, consulte a versão final do OD 

Humanos 

- Não tende a nenhum alinhamento  

- Mede entre 1,60 e 1,90m e peso 55kg e 90kg 

- Maturidade aos 15. Dificilmente chega aos 70.  

- Aprende o comum e idiomas de aliados  

- +2 e –2 em dois atributos, à escolha do jogador 

- Movimento de 9 m. 
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Veja mais em www.OLDDRAGON.com.br! 

Humanos, Elfos, Halflings e Anões: as raças básicas do Old Dragon! 

http://www.olddragon.com.br
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palavra de um anão vale mais do que qual-

quer assinatura. A amizade de um anão é 

dura de ser conquistada, e, uma vez estabele-

cida, é ainda mais difícil de ser desfeita. Por 

outro lado a inimizade é levada até as últi-

mas consequências, passando de geração a 

geração dentro de um mesmo clã de anões. 

Fisicamente, os anões são seres atarracados, 

fortes, musculosos e de aparência extrema-

mente rude, quase truculenta, e castigada. 

Suas faces raramente são reveladas, já que é 

praticamente impossível ver um anão sem 

sua longa barba, pois ela é considerada um 

símbolo de poder, força, honra e orgulho 

racial. Sua pele costuma ser levemente enru-

gada, podendo ser encontrada em pratica-

mente qualquer tom terroso, sendo as tonali-

dades de marrom e as avermelhadas as mais 

comuns.  

Os olhos são geralmente castanhos ou ne-

gros e suas roupas costumam acompanhar a 

rudeza natural dos anões, sendo roupas pe-

sadas, empoeiradas, repletas de couro e ou-

tros tecidos duros como veludos e lonas 

grossas.  

Anões possuem uma sobrevida bem maior 

que a dos humanos, atingindo a idade adulta 

por volta dos 70 anos e chegando facilmente 

até os 350 anos. Um anão mede entre 1,30 a 

1,50 m, pesando entre 50 e 70 quilos. 

 

2.3. Elfo 

Os elfos são humanoides esguios e silvestres, 

com antecedentes místicos e aparência in-

confundível. São ligeiramente mais baixos 

que os humanos, se diferenciando ainda 

mais nos traços faciais delicados, finos e 

graciosos. As orelhas são longas e pontudas, 

e os olhos amendoados, levemente alonga-

dos. Os cabelos são sempre lisos e limpos e 

comumente longos, mesmo entre os elfos 

machos, podendo ter uma miríade de cores e 

tons que vão do completo negro ao branco 

prateado. 

Como habitantes das áreas selvagens e flo-

restais, os elfos possuem uma eterna ligação 

com as árvores e demais seres silvestres. Os 

elfos são seres reclusos e raramente abando-

nam sua terra em busca de aventuras. Quan-

do um elfo se rende aos encantos do mundo 

além das fronteiras, normalmente o faz pelo 

desejo de adquirir conhecimento ou ainda 

como embaixador de seu povo.  

Moralmente, os elfos são seres tipicamente 

neutros; embora sejam muitos os elfos que 

optem pela ordem, em especial aqueles que 

se dedicam às artes arcanas. A influência da 

natureza nessa tendência à neutralidade é 

desconhecida, mas assim como um leão não 

é ordeiro nem caótico, um elfo também não 

costuma ser. 

Os elfos nunca dormem. Para descansar, se 

mantêm despertos e conscientes, e entram 

em uma meditação que dura em média 4 

horas.  A natureza mágica dos elfos faz com 

Anões 

- Tende à ordem 

- Mede de 1,30 e 1,50m e peso 50 kg e 70 kg 

- Maturidade aos 70. Expectativa de vida 350 anos 

- Aprende, o anão, e idiomas de aliados e inimigos 

- +2 na Constituição e –2 no Carisma 

- Visão no escuro de 15 m 

- Detecta desnível/armadilha de pedra com 1 ou 2 

no d6 

- Movimento de 6 m 

- Pode usar armas grandes e médias normalmente. 
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que eles consigam alcançar idades inatingí-

veis para os padrões humanos. Eles costu-

mam atingir a maturidade por volta dos 150 

anos e podem chegar a viver até 700 anos. 

Um elfo mede entre 1,50 m e 1,70 m, pesan-

do entre 40 e 50 quilos. 

 

2.4. Halfling 

Os halflings são seres pequenos, cuja capaci-

dade de encrencar-se é inversamente propor-

cional ao seu tamanho. Odiando o maras-

mo, os halflings preferem a confusão e a 

diversão ao tédio, e é justamente esse senti-

mento de aventura que os torna tão aptos a 

caírem na estrada e se tornarem peregrinos e 

aventureiros. 

Halflings podem apresentar à primeira vista 

características que erroneamente os classifi-

quem como frágeis, mas a prática demonstra 

exatamente o contrário. Curiosos, confiantes 

e assombrosamente corajosos, os halflings 

confiam em seus destinos e habilidades para 

superarem desafios, com uma sagacidade 

que beira o sobrenatural. 

Moralmente, os halflings são abundante-

mente neutros ou caóticos, já que são criatu-

ras bastante inconsequentes e preferem a 

espontaneidade ao planejamento. Fisica-

mente, os halflings são baixos e roliços, mas 

surpreendentemente ágeis. Costumam medir 

entre 70 e 90 centímetros e pesar entre 20 e 

35 quilos. Halflings possuem ainda uma 

grande quantidade de cabelos na parte supe-

rior dos pés, que também se destacam pelo 

tamanho avantajado para suas pequenas 

estaturas. Essa característica é determinante 

para que os halflings comumente sejam cha-

mados de “pés peludos”, alcunha que nem 

sempre agrada aos mais emburrados.  

Halflings possuem uma sobrevida semelhan-

te a dos humanos. Atingem a idade adulta 

por volta dos 30 anos e chegam próximos 

dos 70 anos. 

Halflings 

- Tende ao caos ou à neutralidade 

- Mede de 0,70 m a 0,90 m e pesa entre 20 kg 

e 35 kg 

- Maturidade aos 30 e expectativa de vida de 

70 anos 

- Aprende o idioma comum e o de aliados 

- +2 na Destreza e -2 na Força 

- +1 no bônus de ataque para arremessar 

- + 2 na C.A. contra criaturas maiores que um 

humano 

- 10% em Esconder-se 

- Movimento base de 6 m 

- Não pode usar armas grandes  

- Não usam armaduras de outras raças  

Elfos 

- Tende à neutralidade 

- Mede de 1,50m a 1,70 m e pesa entre 40kg e 50 kg 

- Maturidade aos 150 e expectativa de vida de 700 

anos 

- Aprende além do idioma élfico, o silvestre e de 

povos aliados 

- +2 na Destreza e –2 na Constituição 

- Visão na penumbra de 50 m 

- Detecta porta secreta com 1 no d6, ou encontra 

com 1 ou 2 

- Imune a magias de sono 

- Movimento base de 9m 

- Não possuem dado de vida superior ao d8 
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A  classe reflete a profissão do persona-
gem, o treinamento recebido antes de 

iniciar a carreira de aventureiro. É a forma 
como o jogador abordará o jogo, como ima-
gina que seu personagem possa sobrepor os 
desafios e o papel escolhido para seu perso-
nagem desempenhar dentro da história tam-
bém são determinados pela classe. 

As classes disponíveis para os personagens 
são clérigo (sacerdote), homem de armas, 
ladrão e mago. Cada uma delas possui carac-
terísticas únicas, direcionadas àquilo que se 
espera do personagem dentro da aventura. 
Para que o personagem consiga desempe-
nhar suas funções de maneira satisfatória, 
ele deve obedecer a um requisito mínimo 
nos atributos relevantes para poder escolher 
determinada classe. 

 

3.1. Clérigo 
O clérigo é visto como o líder espiritual de 
um grupo de aventureiros. Dedicado a servir 
uma criatura sobrenatural, muitas vezes 
considerado como um deus, o clérigo toma 
os dogmas desse deus como um guia para as 
decisões que há de tomar. O clérigo não é 
um mero seguidor de uma entidade, ele é 
um devoto, representante dessa entidade no 
mundo, devendo obedecer e pregar as dire-
trizes que a sua fé lhe impõe. É através dessa 
devoção que o seu deus lhe confere suas 
magias, tão importantes para seguir pregan-
do a sua palavra.  

O clérigo, além de ser um protetor e guia 
espiritual, é um forte combatente. Um cléri-

go pode usar qualquer tipo de escudo ou 
armadura. Relutantes em usar armas que 
derramem sangue ou que mutilem seus ini-
migos, os clérigos se recusam a usar armas 
de corte, limitando-se a maças, manguais, 
cajados, martelos, dentre outras. Um clérigo 
também é capaz de usar todos os tipos de 
itens mágicos, como anéis, varinhas e perga-
minhos de magias divinas, desde que esses 
itens sejam do mesmo alinhamento de seu 
deus (clérigos que servem deuses neutros só 
podem usar itens mágicos ordeiros). 

O atributo principal do clérigo é a Sabedoria, 
e é através dela que o personagem cumpre o 
seu papel principal, protegendo e lançando 
magias divinas que curam os ferimentos de 
seus aliados. O clérigo é o principal inimigo 
dos mortos-vivos e utiliza a energia divina, 
dádiva de seu patrono, para afastá-los e des-
truí-los.  

Preparando magias: o clérigo lança apenas 
magias divinas. Para prepará-las, o clérigo 
deve meditar e, nessa meditação, elevar seu 
pensamento até seu deus e pedir que as ma-
gias lhe sejam concedidas, respeitando o 
limite que seu nível impõe a cada círculo. 
Ao clérigo estão disponíveis todas as magias 
divinas, não precisando de um grimório para 
armazená-las. O deus concede as magias 
colocando-as na mente do clérigo, para que 
este possa lançá-las. Uma vez lançadas, o 
clérigo automaticamente esquece a magia e 
não pode lançá-la sem meditar novamente. 
Se o clérigo memorizou mais de uma vez a 
mesma magia, poderá lançá-la mais de uma 
vez. 

 Capítulo 3 

Classes 

Para classes até o nível 20, consulte a versão final do OD 
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Lançando magias: para que o clérigo lance 
suas magias, basta o jogador dizer ao mestre 
que magia pretende lançar. O mestre pode 
pedir alguns detalhes, como determinar o 
alvo da magia e o objetivo pretendido. Para 
lançar suas magias, o clérigo deve ser capaz 
de gesticular e falar. O clérigo não pode lan-
çar uma magia enquanto corre ou sob qual-
quer outro tipo de perturbação física. Se o 
clérigo for atacado enquanto lança a magia, 
esta será perdida. O clérigo só pode lançar 
uma magia por turno. 

Afastar mortos-vivos: a fé do clérigo em seu 
deus é tamanha que mortos-vivos se curvam 
e fogem perante o símbolo divino ostentado. 
Um afastamento bem sucedido faz com que 
os mortos-vivos que ameaçavam o clérigo se 
encolham e fujam perante a imposição divi-
na. A quantidade de mortos-vivos afastada é 
determinada pelo Carisma do personagem, e 
a quantidade de vezes que o clérigo pode 

usar esse poder em um dia é igual ao nível 
do personagem na classe. Quando um cléri-
go se deparar com um grupo de mortos-
vivos, consulte a tabela 3.2. O valor na tabe-
la determina a dificuldade em afastar os 
mortos-vivos. Um N na tabela determina 
que o morto-vivo não é afetado pelo clérigo 
com aquele nível.  

Para tentar afetar o morto-vivo, o jogador 
deverá rolar 1d20 e verificar o resultado. Se 
o resultado for igual ou superior ao valor na 
tabela, o morto-vivo será afastado e a quanti-
dade de mortos-vivos afastada ou destruída é 
determinada pela tabela T3-1. Nem sempre o 
clérigo conseguirá afastar todos os mortos-
vivos que o ameaçam. Nesse caso, no turno 
seguinte, uma nova jogada poderá ser feita, 
até um número máximo de vezes igual ao 
nível do personagem na classe. 

Existem outros mortos-vivos que não cons-
tam desta tabela. Apenas mortos vivos pou-

Veja mais em www.OLDDRAGON.com.br! 

Tabela 3-1: O Clérigo  

Experiência 
Dado de 

Vida 
Bônus de 
Ataque 

Jogada de 
Proteção 

Magias 
Nível   

1º 2º 3º 

1 0 1 0 15 1 - - 

2 1.500 2 +1 15 2 - - 

3 3.000 3 +2 15 2 1 - 

4 6.000 4 +2 14 3 2 - 

5 12.000 5 +3 14 3 2 1 

Tabela 3-2: Mortos-vivos afastados  

Nível   Esqueleto Carniçal Inumano Aparição Zumbi 

1 13 19 N N 17 

2 11 18 20 N 15 

3 9 17 19 N 13 

4 7 15 18 20 11 

5 5 13 17 19 9 

http://www.olddragon.com.br
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co poderosos podem ser afetados por cléri-
gos até o nível 5. 

Dado de vida (D.V.): d8 

Sabedoria mínima: 14 

Armadura: o clérigo pode usar quaisquer 
tipo de armadura e de escudos. 

Arma: o clérigo não pode usar armas cortan-
tes, se limitando à maça, cajado, mangual, 
martelo ou funda. 

Itens mágicos: o clérigo também é capaz de 
usar todos os tipos de itens mágicos, como 
anéis, varinhas e pergaminhos de magias 
divinas, desde que esses itens sejam do mes-
mo alinhamento de seu deus. 

 

3.2 Homem de armas 
O homem de armas é o especialista em com-
bate. Seu principal atributo é a Força, que 
permite causar um considerável dano em 
seus inimigos.  

Devido à sua capacidade de resistir aos feri-
mentos, geralmente o homem de armas se 
coloca em meio aos inimigos para atrair a 
sua atenção e, dessa forma, proteger seus 
companheiros mais fracos e feridos. 

O homem de armas é bastante versátil em 
relação às opções de armas e armaduras a 
serem usadas, podendo usar qualquer arma-
dura e, embora geralmente utilize espadas, 
não é raro encontrar um homem de armas 
que se dedique ao uso de lanças, maças e até 
mesmo arcos.  

Dado de vida: d10 

Força mínima: 12 

Constituição mínima: 12 

Armadura: o homem de armas pode usar 
qualquer tipo de armadura e de escudos. 

Arma: o homem de armas pode usar qual-
quer tipo de arma. 

Itens mágicos: o homem de armas não pode 
utilizar itens mágicos como cajados, vari-
nhas e pergaminhos mágicos. 

 

3.3 Mago 
O mago é um estudioso das artes arcanas. 
Os magos pesquisam magias arcanas, as 
escrevem em seus grimórios ou em pergami-
nhos, e os mais experientes conseguem criar 
itens mágicos extraordinários. Por dedicar 
seu tempo a estudos e desenvolvimento de 
magias, um mago não tem boa habilidade 
marcial em combate e deve evitar a todo 
custo o confronto direto com inimigos. Os 
magos temem esse tipo de enfrentamento 
por não poderem usar armaduras e por pos-
suírem poucos pontos de vida, muitas vezes 
precisando do apoio do resto do grupo para 
que possam lançar suas magias.  

O mago usa sua concentração para aprender 
e lançar magias e, por isso, a Inteligência é o 
atributo mais importante para o personagem 
que escolher essa classe.  

Existem poucas armas à disposição do ma-
go, apenas o cajado e a adaga, e nenhum 

Tabela 3-3: O Homem de Armas  

Nível   Experiência Dado de Vida Bônus de Ataque Jogada de Proteção 

1 0 1 +1 16 

2 2.000 2 +2 16 

3 4.000 3 +3 16 

4 8.000 4 +4 15 

5 16.000 5 +5 15 
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O homem de armas é “duro na queda” quando a palavra é combate! 

tipo de armadura lhe é permitido usar. Em 
compensação, as opções de itens mágicos 
são ilimitadas: anéis, varinhas, cajados, ada-
gas, mantos, bastões, dentre muitos outros. 

O grimório: o mago inicia o jogo com um 
grimório contendo duas magias à sua esco-
lha. Conforme o mago for avançando de 
nível, novas magias poderão ser adicionadas, 
para que sejam memorizadas e lançadas. 
Para aprender uma magia nova, o mago 
deve encontrar um mago mais poderoso que 

o ensine a magia, ou comprar um pergami-
nho com a magia ou ainda obter o grimório 
de outro mago. Um mago pode colocar no 
grimório magias de um círculo acima de sua 
capacidade, mas não pode memorizá-las. O 
grimório é o equipamento mais importante 
para o mago, pois sem ele é impossível me-
morizar e preparar magias. Um mago dili-
gente guarda seu grimório com a vida, tendo 
inclusive uma cópia de reserva guardada a 
sete chaves.  

Tabela 3-4: O Mago  

Experiência 
Dado de 

Vida 
Bônus de 
Ataque 

Jogada de 
Proteção 

Magias 
Nível   

1º 2º 3º 

1 0 1 0 14 1 - - 

2 2.500 2 0 14 2 - - 

3 5.000 3 +1 14 2 1 - 

4 10.000 4 +1 13 2 2 - 

5 20.000 5 +2 13 2 2 1 
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Preparando magias: para preparar suas ma-
gias, o mago deve estar completamente des-
cansado, sendo suficiente para tal uma boa 
noite de sono. Ao despertar, o mago prepara 
as magias que pretende usar naquele dia, 
respeitando o limite que seu nível impõe a 
cada círculo e limitando-se às magias que 
possui em seu grimório. É importante não 
confundir as magias memorizadas com as 
magias possuídas, o mago pode escrever 
diversas magias no grimório, mas só pode 
lançar algumas delas por dia. 

Lançando magias: para que o mago lance 
suas magias, basta que o jogador diga ao 
mestre que magia pretende lançar. O mestre 
pode pedir alguns detalhes ao jogador, como 
determinar o alvo da magia ou qual o objeti-
vo a ser alcançado. Para lançar suas magias, 
o mago deve ser capaz de gesticular e falar. 
O mago não pode lançar uma magia en-
quanto corre, sob qualquer outro tipo de 
perturbação ou mesmo vestindo uma arma-
dura. Se o mago for atacado enquanto lança 
a magia, esta será perdida. O mago só pode 
lançar uma magia por turno. 

Dado de vida: d4 

Inteligência mínima: 14 

Armadura: o mago não pode usar nenhum 
tipo de armadura, nem mesmo escudos. 

Armas: o mago pode usar apenas adagas e 
cajados. 

Itens mágicos: o mago pode usar qualquer 
tipo de item mágico sem restrição. 

3.4 Ladrão 
O ladrão é um personagem que se especiali-
za em arrombar fechaduras, desarmar arma-
dilhas e outras atividades furtivas, além de 
roubar, pungar e outras formas ilícitas de 
enriquecimento. Durante as aventuras, o 
ladrão se mantém o mais longe possível do 
perigo. Quando o combate inicia, o ladrão 
procura ficar fora do caminho para, aprovei-
tando-se da distração dos inimigos, furtar-
lhes algumas peças de ouro e atacá-los pelas 
costas. A função do ladrão não é proteger o 
grupo, mas sim usar de suas habilidades 
exclusivas para tornar acessíveis lugares que 
em tese são inacessíveis.   

Para garantir a sua agilidade e métodos furti-
vos, o principal atributo do ladrão é a Des-
treza. Um ladrão só pode usar armaduras de 
couro, mas pode usar todo tipo de arma de 
uma mão, apesar de preferir armas mais 
leves e discretas, ou armas que ataquem à 
distância.  

O ladrão pode usar praticamente todos os 
tipos de itens mágicos, exceto varinhas, bas-
tões e pergaminhos. 

Talentos de ladrão: ao longo da profissão, 
os ladrões desenvolvem habilidades que são 
conhecidas como talentos de ladrão. Para 
usar seus talentos, o ladrão deve rolar um 
dado de porcentagem (2d10 com a indicação 
de dezena e unidade ou 1d100). Se o teste 
resultar num valor menor ou igual ao valor 
do talento, o ladrão é bem-sucedido. 

A tabela T3-4 apresenta as chances básicas 

Tabela 3-5: O Ladrão  

Nível   Experiência Dado de Vida 
Bônus de 
Ataque 

Jogada de 
Proteção 

Ataque pelas 
Costas 

1 0 1 +1 15 X2 

2 1.250 2 +1 15 X2 

3 2.500 3 +2 15 X2 

4 5.000 4 +2 14 X2 

5 10.000 5 +2 14 X2 
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de cada um dos talentos de ladrão (eles são 
modificados também de acordo com o valor 
do atributo Destreza do personagem).  

Abrir fechaduras: só pode ser tentada uma 
vez por fechadura e se o ladrão estiver por-
tando suas ferramentas. 

Reconhecer e desarmar armadilhas: só pode 
ser tentada uma vez por armadilha. Só pode-
rá ser desarmada a armadilha que for reco-
nhecida e se o ladrão estiver portando suas 
ferramentas. É importante salientar que o 
simples sucesso nessa jogada não revela a 
localização de uma armadilha, tampouco 
significa que a armadilha foi desarmada. O 
que esse talento faz é esclarecer ao ladrão 
que aquela parte específica do local que ele 
está examinando contém uma armadilha e 
se ele obteve sucesso, ou não, na operação 
de desarme dessa armadilha.  

Escalar muros: aplica-se a todo tipo de su-
perfície lisa e íngreme. Cada jogada compre-
ende que o ladrão escalou 5 metros. Se a 
jogada falhar, o ladrão cairá, tomando 1d6 
pontos de dano para cada 5 metros. Para 
quedas inferiores a 5 metros, nos casos de 
falha na primeira jogada do talento, o ladrão 
não sofrerá dano. 

Mover-se em silêncio: essa jogada deve ser 
realizada pelo mestre, pois o ladrão sempre 
acredita ter sido bem sucedido na tentativa. 
Portanto, só o mestre saberá se os passos 
furtivos do ladrão foram ou não percebidos 
pelos inimigos. Um ladrão que usa mover-se 
em silêncio antes de atacar pode usar a ma-
nobra de ataque pelas costas. 

Esconder-se nas sombras: essa jogada deve 
ser realizada pelo mestre, pois o ladrão sem-
pre acredita ter sido bem sucedido na tentati-
va. O ladrão só pode andar furtivamente se 
permanecer nas sombras, escondido, ou de 
alguma forma não estiver à vista durante o 
movimento. O ladrão não pode atacar e 
permanecer escondido. Um ladrão escondi-
do nas sombras pode usar o seu ataque pelas 
costas. 

Pungar: furtar os bolsos dos desavisados é 
arriscado. Se o resultado da jogada for supe-
rior ao dobro da dificuldade, o ladrão não só 
é visto por todos ao seu redor, mas também 
pela vítima. 

Ouvir barulhos: a jogada envolve rolar 1d6, 
e o resultado deve estar dentro dos limites 
apresentados na tabela. 

Ataque pelas costas: o ladrão que ataca após 
ter se aproximado do inimigo em silêncio ou 
furtivamente, faz a sua jogada com um bô-
nus de +2 no ataque e causa dano multipli-
cado de acordo com a tabela. 

Dado de vida: d6 

Principal atributo: Destreza 

Armadura: o ladrão só pode usar armaduras 
de couro e não pode usar escudos. 

Armas: o ladrão só pode usar armas que 
possam ser manejadas com uma mão e todas 
as armas de ataque à distância. 

Itens mágicos: o ladrão não pode usar vari-
nhas, cajados e pergaminhos mágicos. 

 

Tabela 3-6: Talentos de Ladrão  

Nível   
Abrir      

fechaduras 
Reconhecer e desar-

mar armadilhas 
Escalar   
muros  

Mover-se 
em silêncio  

Esconder-se 
nas sombras  

   Pungar  
Ouvir      

barulhos 

1 15% 10% 80% 20% 10% 20% 1-2 

2 20% 15% 81% 25% 15% 25% 1-2 

3 25% 20% 82% 30% 20% 30% 1-2 

4 30% 25% 83% 35% 25% 35% 1-2 

5 35% 30% 84% 40% 30% 40% 1-3 
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O s subatributos são características de 

grande importância para um persona-
gem, na medida em que complementam 

seus poderes, habilidades e fraquezas. As 

formas de determinar cada um deles, exem-
plos e suas regras de utilização são especifi-

cadas neste capítulo. 

 

4.1. Pontos de vida (PV)  

Os pontos de vida representam a quantida-

de de ferimento e de dano que um persona-
gem, criatura ou mesmo um objeto é capaz 

de suportar antes de morrer ou de ser total-
mente destruído. A quantidade de pontos de 

vida que um personagem possui é determi-

nada pela sua classe, através do dado de 
vida, e pelo seu nível, através da quantidade 

de dados de vida que o personagem possui. 
No 1º nível, cada personagem recebe o da-

do “cheio”, ou seja, um ladrão não deve 
rolar 1d6 no primeiro nível, ele simplesmen-

te já começará com 6 pontos de vida, além 

do bônus decorrente da sua Constituição. A 
cada novo nível alcançado pelo persona-

gem, o dado de vida indicado pela sua clas-

se deverá ser rolado e somar ao resultado o 

seu modificador de Constituição. 

 

Por exemplo: um mago de 1º nível que 
acaba de alcançar o 2º nível rola 1d4 (o 

dado de vida da classe mago), que resulta 
em um 3. Como ele não possui nenhum 

modificador de Constituição, ele somará 
zero ao resultado do dado (3) e assim obte-

rá seu novo total de pontos de vida, indica-
dos na sua ficha. Caso o seu modificador 
de Constituição seja negativo, ele deverá 

subtrair esse valor dos pontos de vida obti-

dos na jogada. 

 

No caso dos monstros e criaturas que não 

possuem classe, o dado de vida será sempre 

o d8.  

 

4.2. Classe de armadura (CA)  

A classe de armadura é a capacidade de 

uma criatura ou personagem de evitar e 
defender ataques.  

 Capítulo 4 

Subatributos 

Cálculo da classe de armadura (CA) 

10 + ajuste de defesa e de proteção 

(DES) + armadura + escudo + bônus de 

raça + item mágico ou magia 

Cálculo de pontos de vida (PV) 

1 dado de vida por nível de acordo com a 

classe + bônus de constituição 
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A C.A. é formada por um agrupamento de 

fatores como a capacidade de esquivar-se 
(seu modificador de Destreza), a proteção 

física usada (armaduras e escudos) e o instin-
to natural de preservação (o bônus de +10), 

podendo ainda ser adicionado eventuais 
modificadores raciais ou decorrentes de ma-

gias ou itens mágicos. 

 

Por exemplo: um jogador monta a ficha de 

um homem de armas com Destreza 13, arma-
dura de couro e escudo de madeira. Para 

determinar a sua C.A., deve somar o valor 
base 10 + o bônus da Destreza 13 (+1), e os 
bônus da armadura de couro (+2) e do escudo 

de madeira (+1), o que resulta em uma C.A. 
igual a 14. Portanto, para que uma criatura 

obtenha sucesso na tentativa de acertar esse 
personagem, a jogada de ataque deverá supe-

rar o valor de 14. 

 

4.3. Bônus de ataque (BA)  
O bônus de ataque representa a chance inici-

al de conseguir acertar um golpe em um 

alvo, somando-se o resultado a uma jogada 
de 1d20. Para que o ataque tenha sucesso, o 

total deverá superar a C.A. do alvo. 

O bônus de ataque é formado pelo bônus 
concedido pela sua classe e outros bônus, 

como os cedidos pela sua raça (o bônus do 
elfo que empunha um arco, por exemplo), 

pela sua Força ou Destreza, por algum efeito 
mágico ou outros modificadores.  

 

Por exemplo: um ladrão halfling com Força 
12 e Destreza 17 possui no 3º nível um bônus 

de ataque igual a +6 para arremessar sua 
adaga e +3 para atacar corpo-a-corpo com 
sua espada curta. Para chegar a esses valores, 

foram considerados o bônus de Destreza para 
os ataques à distância (+3), o bônus de hal-

flings para armas arremessadas (+1), e o 
valor do bônus de ataque dos ladrões de 3º 

nível, (+2). Para ataques usando a espada 
curta, o bônus de ataque desse personagem 
conta com o bônus de ataque do 3º nível de 

ladrão (+2) e com o bônus de Força para 
ataques corpo-a-corpo (+1), pois se trata de 

uma arma que não pode ser arremessada. 

 

Cálculo do Bônus de Ataque (BA) 

Corpo-a-corpo: bônus de ataque da clas-
se + ajuste de ataque (FOR) + bônus de 

ataque da raça (se houver) 

À distância: bônus de ataque da classe + 
ajuste de ataque (DES) + bônus de ata-

que da raça (se houver) 

Armadura e Escudo: indispensáveis!  
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4.4. Jogadas de proteção (JP) 

Ao contrário da C.A., que é a forma direta 
de evitar um ataque, todo personagem pos-

sui outra forma de se defender de efeitos 
externos. Esses efeitos geralmente acertam 

automaticamente, restando ao alvo procurar 
evitar suas consequências da melhor forma 

possível, através de uma jogada de proteção. 

A jogada de proteção (J.P.) é um subatributo 

único, mas que tem múltiplas funções. Ela é 
utilizada para esquivar de uma bola de fogo, 

resistir a uma magia de petrificação, resistir a 
uma magia de medo e para outras situações 

semelhantes. 

O valor que o personagem tem na jogada de 
proteção é determinado pelo seu nível na 

classe. Para ser bem-sucedido em uma joga-
da, é preciso rolar 1d20 e, nessa rolagem, 

obter um resultado igual ou superior ao seu 

valor de jogada de proteção.  

Atributos como a Destreza, a Constituição e 

a Sabedoria afetam positiva ou negativamen-
te determinadas jogadas de proteção. Sem-

pre que o personagem precisar realizar uma 
jogada de proteção que envolva agilidade ou 

esquiva, adiciona-se o bônus ajuste de defesa 
e de proteção conferido pelo atributo Destre-

za ao resultado do d20. Quando o persona-

gem precisar realizar uma jogada de prote-
ção que envolva resistência ou vigor físico, 

adiciona-se o ajuste de proteção conferido 
pelo atributo Constituição ao resultado do 

d20. E quando o personagem precisar resistir 
a algum efeito mental ou de medo, adiciona-

se o ajuste de proteção conferido pelo atribu-

to Sabedoria ao resultado do d20. 

Claro que existem outras situações em que 

será preciso uma jogada de proteção que não 

envolvam os exemplos acima. Nesses casos, 
cabe ao mestre determinar o que fazer. 

 

A Jogada de proteção pode fazer a diferença entre a vida e a morte 
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4.5. Idiomas 

De forma geral, todo personagem começa 
sabendo falar um idioma, normalmente o 

idioma de sua raça ou idioma falado na sua 
região de nascimento. Valores altos de Inteli-

gência podem ampliar o número de idiomas 
falados, embora não garanta que o persona-

gem saiba ler ou escrever nesses idiomas. 

Para determinar se o seu personagem sabe 

ler e escrever os idiomas que fala, basta divi-
dir o valor de sua Inteligência por 6, arre-

dondando o resultado para baixo. Um perso-
nagem cujo resultado seja até 6 é analfabeto 

e não sabe ler e escrever nem mesmo seu 
idioma nativo; um resultado entre 7 e 11 faz 

com que o personagem saiba ler e escrever 

no seu idioma nativo; um resultado entre 12 
e 17 faz com que o personagem saiba ler e 

escrever em até 2 idiomas e por fim, um 
resultado superior a 18 indica que o persona-

gem é capaz de ler e escrever em até 3 idio-
mas.  

Questione seu mestre sobre os idiomas dis-

poníveis durante a campanha 

 

4.6. Alinhamento 
O alinhamento determina as linhas gerais do 

agir e do pensar de um personagem, repre-
sentando o traço mais básico e elementar da 

sua natureza. De maneira alguma o alinha-

mento deve ser visto como um limitador da 
interpretação do personagem, mas sim como 

um guia a ser seguido. Os alinhamentos não 
representam forças absolutas, sendo que dois 

personagens que possuem o mesmo alinha-
mento podem ser diferentes e ter pensamen-

tos absolutamente divergentes. 

Os alinhamentos são representados pelo eixo 

ordem/ neutralidade/ caos e cada um deles 
aborda o seguinte: 

Ordem: um personagem ordeiro é aquele 

que possui um código a ser seguido, que 
acredita na ordem e que as leis foram criadas 

para serem cumpridas à risca, não importan-

do a situação. Um personagem ordeiro pode 
defender valores como a honra, a verdade e 

a justiça, mas também pode criar leis opres-
soras, visando à dominação, à tirania e ao 

poder absoluto. Um personagem ordeiro 
sempre cumpre com a sua palavra, mas é 

sempre bom estar atento ao que ele diz nas 

entrelinhas. 

Caos: um personagem caótico rejeita as 

convenções da sociedade e acredita que a lei 

e a ordem foram criadas para serem quebra-
das. Prefere viver cada dia como se fosse o 

último e acredita no poder do acaso e da 

fortuna, sendo que a promessa feita hoje 
poderá não valer nada no dia de amanhã. 

Um personagem caótico pode buscar a des-
truição de todos os valores defendidos pela 

sociedade, tornando o mundo um lugar ab-
solutamente inóspito, em que apenas os mais 

capazes sobrevivem. Um personagem caóti-

co geralmente esquece a palavra empenhada, 
mas lutará cada batalha como se não hou-

vesse amanhã. 

Neutralidade: um personagem neutro é 
aquele que acredita no equilíbrio entre a 

ordem e o caos, sendo que um não existiria 

sem o outro. Um personagem neutro acredi-
ta que as leis são importantes sim, mas deve-

se estar atento para a forma como são aplica-
das. Um personagem neutro raramente es-

quece a palavra empenhada, mas isso não 
significa que sempre cumprirá o que prome-

teu.  

Trocas de alinhamento devem ser evitadas 
pelo grupo como um todo. Porém, caso o 

mestre perceba que a interpretação do perso-

nagem não condiz absolutamente com a 
proposta de seu alinhamento, é importante 

conversar com o jogador para que adéque a 
sua interpretação à proposta do alinhamen-

to. Caso o jogador entenda que essa mudan-
ça comportamental se deve à evolução do 

personagem dentro do jogo, será necessário 

determinar a mudança do alinhamento do 
personagem. 
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O s equipamentos de um aventureiro são 

as suas ferramentas de trabalho, seja a 
espada de um guerreiro, as chaves de um 

ladrão, o símbolo divino de um clérigo ou os 
pergaminhos de um mago.  

 

5.1. Renda inicial 
Cada personagem inicia o jogo com uma 
quantidade de peças de ouro determinada 

rolando-se 3d6 e multiplicando o resultado 
por 10.  

Essa será a quantidade de peças de ouro que 
o personagem receberá antes de se embre-

nhar em aventuras. Para efeito de cálculo de 
carga, cada centena de qualquer tipo de mo-

eda equivale a 1 kg. 

Nas tabelas deste capítulo serão encontrados 

itens cujos preços serão dados em peças de 
prata ou até mesmo peças de cobre, sendo 

necessário estabelecer o parâmetro cambiá-
rio estabelecido na Tabela T5-1. 

5.2. Armas 
Uma arma é essencial para algumas classes 
de personagem, sendo dispensável para ou-

tras. A Tabela T5-2 apresenta as armas dis-

poníveis, juntamente de suas principais esta-
tísticas: 

Tamanho: representa o tamanho da arma 

em questão, sendo P (pequenas), M (médias) 

e G (grandes). O tamanho da arma é impor-
tante para determinar quais armas uma cria-

tura pode empunhar e se será necessário 
empunhá-la com ambas as mãos ou apenas 

uma. Criaturas pequenas podem empunhar 

armas pequenas com uma mão, médias com 
as duas e não podem usar armas de tamanho 

grande. Criaturas médias podem usar armas 
pequenas e médias com uma das mãos e 

grandes com as duas e, criaturas grandes, ou 
maiores podem usar qualquer tamanho de 

arma com apenas uma das mãos.  

Alcance: o alcance da arma determina em 

metros até onde um projétil pode atingir um 

alvo e causar-lhe dano. Para tiros com alcan-
ce inferior ao mínimo, o ataque é feito sem 

penalidades. Tiros desferidos contra alvos 
mais distantes que o valor mínimo, mas den-

tro dos limites do valor médio, sofrem uma 
penalidade de -2 no ataque. Tiros desferidos 

contra alvos mais distantes que o valor mé-

dio, sofrem uma penalidade de -5 no ataque. 
Tiros contra alvos mais distantes que o valor 

máximo não são efetivos. No caso da alabar-

 Capítulo 5 

Equipamento 

Tabela 5-1: Conversão de Moedas 

Peças de... Cobre Prata Ouro 

Cobre 1 10 100 

Prata - 1 10 

Ouro - - 100 
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da, cujo alcance é apenas “3”, significa que a 

arma pode atingir normalmente, sem bônus 
ou penalidades, qualquer alvo a até 3 me-

tros.  

Iniciativa: a iniciativa mostra o bônus na 

iniciativa para ataques usando determinada 
arma. Armas mais leves e ágeis são mais 

fáceis de serem usadas enquanto que armas 

mais pesadas e desajeitadas precisam de 
maiores esforços ou movimentos mais de-

morados para serem efetivamente utilizadas.  

Peso: o peso em quilos de cada arma.  

Preço: o preço médio para a aquisição das 

armas.   

Tabela 5-2: Armas 

Armas Tamanho Dano Alcance Iniciativa Peso Preço 

Adaga P 1d4 3/6/9 +8 0,5 kg 2 PO 

Alabarda G 1d10 3 +1 8 kg 15 PO 

Arco Curto P - 15/30/45 +3 0,5 kg 25 PO 

Arco Longo G - 25/50/70 +2 1,5 kg 60 PO 

Besta P 1d6 20/40/60 +3 3,5 kg 30 PO 

Bordão/Cajado M 1d4 - +7 1,5 kg 5 PP 

Cimitarra M 1d6 - +8 1,5 kg 15 PO 

Espada Bastarda G 1d10 - +2 3 kg 15 PO 

Espada Curta P 1d6 - +7 1,5 kg 6 PO 

Espada Longa M 1d8 - +5 2 kg 10 PO 

Flecha de Caça (x20) - 1d6 - - 1 kg 5 PO 

Flecha de Guerra (x20) - 1d8 - - 1,5 kg 7 PO 

Funda P 1d3 10/20/30 +4 - 5 PP 

Lança M 1d6 3/6/9 +4 2,5 kg 5 PO 

Maça M 1d8 - +3 5 kg 6 PO 

Machado M 1d8 - +3 3,5 kg 8 PO 

Machadinha P 1d6 3/6/9 +6 2 kg 4 PO 

Mangual M 1d8 - +3 5 kg 8 PO 

Martelo M 1d6 3/6/9 +6 3 kg 5 PO 

Montante G 1d10 - +1 10 kg 20 PO 

Porrete M 1d4 - +6 0,5 kg 1 PP 

Sabre P 1d6 - +8 1 kg 8 PP 
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5.3. Itens de proteção 
Os itens de proteção são aqueles que auxili-
am o personagem a se defender, sendo que 

representarão muitas vezes a vida ou a morte 

dentro de um combate. Itens de proteção 
podem ser armaduras ou escudos, e possuem 

estatísticas próprias e estão representados na 
Tabela T5-3.  

Bônus de defesa: o bônus de defesa mostra o 

quão efetiva é uma armadura para defender 

um ataque. O valor numérico nele represen-
tado deve ser adicionado à classe de armadu-

ra do personagem. 

Redução de movimentação: armaduras mais 

pesadas limitam os movimentos do corpo e 
reduzem a velocidade de locomoção.  

Peso: o peso em quilos da armadura.  

Preço: o preço de determinada armadura. 

Tabela 5-3: Itens de Proteção 

Item Bônus de Defesa Redução de Movimento Peso Preço 

Armadura de couro +2 - 10 kg 20 PO 

Cota de malha +4 -1 metro 15 kg 60 PO 

Armadura de placas +6 -2 metros 20 kg 300 PO 

Armadura completa +8 -3 metros 35 kg 2.000 PO 

Escudo de madeira +1 - 5 kg 8 PO 

Escudo de aço +2 - 15 kg 15 PO 

5.4. Itens gerais 
Os itens gerais são os equipamentos mais co-
muns e baratos que um aventureiro precisa 

carregar em suas andanças e aventuras. Muitas 

vezes um simples pedaço de giz numa caverna 
ou uma vara de 3 metros em um labirinto po-

dem ser mais importantes e úteis que espadas, 
armaduras e escudos. 

Itens marcados com um sinal de * na coluna 
peso refletem itens que possuem peso pequeno 

ou menor que 500g e devem apenas ser consi-
derados quando carregados em grande quanti-

dade ou quando o mestre assim determinar.  

Para mais equipamentos oficiais, consulte a versão final do OD 
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Tabela 5-4: Itens Gerais, Propriedades e Animais 

Item Descrição Preço Peso 

Água Benta Frasco com 500 ml 1 PO 0,5 kg 

Arpéu gancho triplo para escaladas 5 PP 1 kg 

Cavalo de Montaria  15 PO - 

Coberta de Inverno 2,30 metros de comprimento 1 PO 2,5 kg 

Corda de Cânhamo 15 metros. Suporta erguer até 250 kg 1 PO 15 kg 

Corrente 10 metros para até 1.000 kg 5 PO 20 kg 

Ferramentas de Ladrão Ferramentas de arrombamento e sabotagem 30 PO 1 kg 

Fogo Alquímico explode em contato com o ar. 1d6 de dano a até 3m 50 PO 0,5 kg 

Lanterna Furta-fogo  impede a iluminação do lanterneiro 2 PO 3 kg 

Mochila de Couro Com compartimentos 2 PO 2 kg 

Odre pequeno bolsa de couro para líquidos. Até 1 litro 5 PP 0,5 kg 

Óleo Frasco com 500 ml para lanternas e fogareiros 5 PP 1 kg 

Pé de cabra de ferro 2 PO 4 kg 

Pergaminho 1 folha solta de pergaminho 5 PP * 

Porta Mapas cilindro de couro a prova de água 4 PO 1 kg 

Ração de viagem Porção diária de alimentos secos para viajantes 1 PO 0,5 kg 

Saco de dormir para uma pessoa 2 PO 2 kg 

Saco grande De estopa, para até 15 kg 5 PC * 

Sela, kit Kit de arreios, sela e correias para montar à cavalos 5 PO 5 kg 

Símbolo Divino  simples, de madeira, latão ou couro 1 PO 0,5 kg 

Tenda Pequena para 4 pessoas com 2 x 2 metros 10 PO 4 kg 

Tinta preta Frasco com 500 ml 1 PO 0,5 kg 

Tocha (ilumina 10m) 1 hora de duração  5 PC 0,5 kg 

Traje de exploração Calça, camisa, gibão e manto  5 PO 2,5 kg 

Vara de 3 metros Vara para exploração de masmorras 1 PP 0,5 kg 

Vela (ilumina 2m) de cera de abelhas 2 horas de duração 1 PC * 

Veja mais em www.OLDDRAGON.com.br! 

http://www.olddragon.com.br
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S er um aventureiro é partir para o mundo, 

brandir sua espada ou queimar seus ini-
migos com suas magias, converter infiéis e 

descobrir tesouros, muitos tesouros. 

Mesmo assim, entre os dias de glória e fama, 

existe um rotina. Uma rotina de viagens, de 
tesouros para carregar, de túneis para percor-

rer, de contas para pagar e de monstros para 
matar. 

Neste capítulo serão abordados os elementos 

básicos de um grupo de aventureiros, além 

de assuntos como carga, , luz e visibilidade, 
e até a contratação de ajudantes. 

 

6.1. O grupo de aventureiros 

Para aumentar as chances de sobrevivência, 
os aventureiros costumam se reunir em gru-

pos. Normalmente, um grupo de aventurei-
ros compreende uma mistura de especialistas 

em determinadas áreas, como um ladrão 
para desarmar armadilhas, um clérigo para 

curar ferimentos e afastar mortos-vivos, um 

homem de armas para combate e um mago 
para lançar magias. 

Entretanto, nem sempre o grupo é dessa 

forma. Muitas vezes um grupo de magos sai 

em busca de conhecimentos arcanos perdi-
dos ou um grupo de clérigos procura um 

templo antigo de seu deus. 

 

6.2. Carga 

A carga é a capacidade máxima que um 

personagem é capaz de carregar e continuar 
se movimentando, ainda que lentamente, de 

acordo com o peso do fardo carregado. 

Na tabela 6-1, da página seguinte se extrai 
que um personagem com Força 14 não pos-

sui nenhuma carga se estiver vestindo e car-

regando um equipamento até 40 kg. Caso o 
seu equipamento pese entre 40 kg e 69 kg ele 

está com carga leve e tem uma penalidade de 
-1 m no seu movimento. Caso o equipamen-

to pese entre 70 kg e 90 kg ele possui carga 
pesada o que acaba reduzindo o seu movi-

mento em -2 m. Carga acima de 90 kg o 

impede totalmente de sair do lugar. 

 

6.3. Movimentação (M) 

A movimentação de um personagem se divi-

de em movimento em pequena escala e mo-
vimento em grande escala. O movimento em 

pequena escala é medido em metros, sendo 
relevante para explorações, combates e ou-

tras situações que ocorrem em um espaço 
físico restrito. Já o movimento em grande 

escala é medido em quilômetros, sendo rele-

vante para viagens e outras situações que 
ocorrem em um espaço físico amplo. 

Tanto o movimento em pequena escala 

quanto o movimento em grande escala são 

 Capítulo 6 

Aventurando-se 
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afetados pelo movimento base determinado 
pela raça do personagem, pela armadura que 

veste, pelo peso que carrega e pelo tipo de 
terreno que percorre. 

O movimento em pequena escala expressa a 
velocidade de deslocamento de um persona-

gem, a partir do valor de movimento base. 
Humanos e elfos possuem movimento base 

de 9 metros, enquanto que anões e halflings 

possuem movimento base de 6 metros. Esse 
valor significa que, em um turno, elfos e 

humanos conseguem se deslocar até 9 me-
tros durante uma ação de movimento, en-

quanto anões e halflings se movimentam 
apenas 6 metros. 

O movimento em grande escala é o movi-
mento que não respeita turnos e rodadas, 

sendo normalmente usado para cobrir gran-
des distâncias entre cidades, reinos e até 

mesmo entre dois continentes. Para se deter-
minar o movimento em grande escala, toma-

se o movimento atual do personagem (o 

movimento base concedido pela sua raça, 
mais os possíveis modificadores de armadu-

ra e carga) e multiplica-se por 6 para deter-
minar a quantidade de quilômetros que ele 

consegue percorrer em um dia completo de 
marcha.  Assim, um elfo e um humano sem 

carga e sem armaduras pesadas conseguem 

percorrer até 54 quilômetros por dia em uma 
estrada em boas condições ou uma planície 

seca. Já halflings e anões conseguiriam co-
brir apenas 36 quilômetros nessas mesmas 

condições. 

Tabela 6-2: Modificador por tipo de terreno 

Chance e Penalidade 

P
lan

ície 

C
o

lin
a 

M
o

n
tan

h
a 

P
ân

tan
o 

G
e

le
ira 

D
e

se
rto 

Flo
re

sta 

Trilh
a 

Estrad
a 

Penalidade em metros - -1 -4 -3 -2 -2 -2 +1 +2 

Chance de se perder 15% 30% 30% 50% 50% 50% 30% 5% - 

Chance de encontrar comida 60% 60% 40% 50% 30% 15% 30% 20% 10% 

Tabela 6-1: Carga 

Força Sem carga até... Carga leve (-1 M) Carga pesada (-2 M) Carga máxima 

4-8 20 kg 20 kg 30 kg 50 kg 

9-12 30 kg 30 kg 50 kg 70 kg 

13-15 40 kg 40 kg 70 kg 90 kg 

16-17 50 kg 50 kg 80 kg 100 kg 

18-20 60 kg 60 kg 100 kg 120 kg 

20-22 90 kg 90 kg 130 kg 150 kg 
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Ao interpretar a tabela T6-2 se conclui que 
um anão (movimentação de base 6), com 

carga leve (-1) atravessando um pântano (-3) 
através de uma trilha (+1), conseguiria per-

correr apenas 18 quilômetros por dia, uma 
vez que: 6 – 1 – 3 + 1 = 3 que, multiplicado 

por 6, resulta nos 18 quilômetros que o anão 

percorreria em um dia.  

É importante ressaltar que mesmo que as 
penalidades transformem a movimentação 

de viagem num valor igual ou menor que 

zero, ela deve ser considerado sempre 1. Por 
pior que sejam as condições, um persona-

gem sempre conseguirá se deslocar andando 
o mínimo de 6 quilômetros por dia. 

Ao atravessar determinados tipos de terreno, 
é possível que o grupo venha a perder o 

caminho, talvez por interpretar de forma 
errônea o mapa que possuem ou talvez por 

tomarem decisões erradas durante a jorna-
da. Desta forma, ao final de cada dia de 

viagem, o mestre deverá rolar d% para de-

terminar se o grupo se mantém no caminho 
certo ou se perdeu. Caso o grupo esteja no 

caminho errado, cabe a eles perceberem 
isso, talvez vendo algo que não deveria estar 

no caminho deles, ou encontrando um gru-
po de viajantes, ou até mesmo retornando a 

um local pelo qual já haviam passado. 

 

6.4. Exploração 

Muitas vezes as aventuras levam o grupo a 

explorar um determinado local, seja uma 

caverna, ruínas de uma civilização antiga ou 
qualquer outro criado pelo mestre. Durante 

a exploração, diversas situações podem 
ocorrer, cabendo ao mestre a tarefa de pon-

derar no sentido de conduzir a exploração 
de forma ágil e emocionante. 

 

6.4.1. Luz e visibilidade 

Muitas vezes os aventureiros adentrarão 

masmorras e covis escuros ou acamparão 

Para a informações adicionais de exploração, consulte a versão final do OD 
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em locais onde nem mesmo a luz da lua 
será suficiente para se ter uma visibilidade 

adequada. 

Para contornar esses problemas, os persona-

gens podem recorrer a duas saídas: o uso de 
objetos emissores de luz, ou as habilidades 

inatas da visão no escuro e da visão na pe-
numbra.  

Personagens com a habilidade de ver no 
escuro através da visão no escuro, como 

anões e outros monstros, conseguem uma 
visão de baixa qualidade, em preto em bran-

co por até 15 metros, ou mais, dependendo 
da criatura em questão.  

A visão no escuro não pode ser usada no 
caso de outras fontes de luz estarem presen-

tes no ambiente. Nem mesmo velas e a fra-
ca luz das estrelas permitem o seu uso, ape-

nas na total e mais completa escuridão.  

Por sua vez, criaturas como os elfos, que 

possuem a capacidade de ver na penumbra, 
conseguem uma visão de boa qualidade em 

um ambiente parcamente iluminado por até 
50 metros, discernindo cores e detalhes. A 

visão na penumbra não pode ser usada na 

escuridão total, precisando de pelo menos 
uma fonte de luz fraca para funcionar. 

Já uma tocha ilumina uma área de aproxi-

madamente 10 metros de raio por um perío-

do de 1 hora. Uma lanterna ilumina uma 
área cônica de até 20 metros de distância do 

ponto de partida da luz, se abrindo em uma 
área de 10 metros de largura à frente, por 

até 4 horas por frasco de óleo utilizado. Já 
uma vela consegue iluminar apenas 2 me-

tros de diâmetro por até 2 horas. 

 

6.4.2. Portas 

Durante uma exploração, é normal que o 
grupo se depare com portas, sejam elas evi-

dentes ou secretas. Caso essas portas este-
jam trancadas, um ladrão pode se dispor a 

tentar abrir a fechadura, ou um homem de 

armas pode tentar arrombá-la.  

Portas secretas só são descobertas se o per-
sonagem estiver ativamente procurando por 

uma, a não ser que esse personagem seja 

um elfo.  

Para procurar por uma porta secreta, o joga-
dor informa ao mestre a sua intenção, e 

este, por sua vez, rolará 1d6.  

Caso o resultado seja 1, a porta foi localiza-

da. No caso de falha, o jogador não deverá 
saber se ele não conseguiu localizar uma 

porta secreta naquele local ou se naquele 
local não existe uma porta secreta. Caso o 

personagem seja um elfo, a porta secreta 

será encontrada com resultado de 1 ou 2 no 
1d6. 

 

6.4.3. Armadilhas 

Muitas vezes as ruínas exploradas pelos 
aventureiros são habitadas por criaturas 

inteligentes que, para manter estranhos 
afastados, protegem seu território preparan-

do armadilhas. Talvez os antigos habitantes 

da ruína tenham preparado as armadilhas, 
séculos antes dos aventureiros ou até mes-

mo dos monstros que atualmente nela habi-
tam chegarem até ela. 

Apesar de nenhuma classe ser tão hábil em 
localizar e desarmar armadilhas quanto um 

ladrão, nada impede que se realizem tentati-
vas nesse sentido. Para isso, basta que o 

jogador informe ao mestre a sua intenção, e 
este, por sua vez, rolará 1d6.  

Caso o resultado seja 1, a armadilha foi 
identificada ou desarmada. No caso de fa-

lha, o jogador não deverá saber se não con-
seguiu identificar uma armadilha ou se na-

quele local não existe uma armadilha. Se o 

jogador resolver tentar desarmar uma arma-
dilha identificada, o resultado para que 

obtenha sucesso é de 1 em 1d6. Caso o re-
sultado rolado seja 6, a armadilha será acio-

nada.  

Veja mais em www.OLDDRAGON.com.br! 

http://www.olddragon.com.br
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 Capítulo 7 

Combate 

D urante uma aventura, é normal que os 
personagens se deparem com desafios 

em que a astúcia e perspicácia não são sufici-
entes, obrigando-os a desembainhar suas 
armas e a entrar em combate com um ou 
mais inimigos.  

 

7.1. Princípios do combate 
O combate é regido por uma contagem de 
tempo baseada em turnos, rodadas, segun-
dos e minutos, da seguinte forma:  

 

7.2. A sequência de combate 
Quando um combate se inicia, uma série de 
acontecimentos em sequência deve ser coor-
denada pelo mestre, na seguinte ordem: 

7.3. Surpresa 
Quando dois ou mais grupos se encontram, 
há sempre a chance que alguns dos indiví-
duos sejam pegos de surpresa com o súbito 
ataque. Nesse caso, deve o mestre analisar as 
circunstâncias do encontro e decidir, com 
base no bom senso e na tabela T7-1, quais 
devem ser os modificadores de surpresa dos 
grupos envolvidos no combate. O modifica-
dor, chamado de ajuste de reação, deve ser 
calculado para todo o grupo, mas a rolagem 
do dado deverá ser feita individualmente. 
Além do ajuste de reação, deve ser conside-
rado também o ajuste de ataque ou surpresa, 
relativo ao atributo Destreza, conforme tabe-
la T1-4. Esse teste deve ser realizado com a 
rolagem de 1d6 + ajuste de reação + ajuste 
de ataque ou surpresa. 

Um resultado inferior a 6 no teste significa 
que o personagem foi surpreendido e, por-
tanto, não poderá agir durante o primeiro 
turno de combate. Durante esse tempo, o 
personagem surpreso não se defende adequa-
damente, recebendo uma penalidade de -5 
em sua C.A.. 

Um resultado igual ou superior a 6 significa 
que o personagem anteviu o ocorrido, seja 
através da audição de algum ruído suspeito 
ou de uma visão de canto de olho que lhe 
despertou a atenção previamente. 

Para regras opcionais de combate, consulte a versão final do OD 

Turnos e rodadas de combate 

1 turno = 6 segundos 

10 turnos = 1 rodada 

1 rodada = 1 minuto 

A sequência de combate 

1. Jogada de surpresa 

2. Declaração de turno 

3. Iniciativa 

4. Resolução do turno 

5. Retorno ao passo 2 

A surpresa 

Surpresa = 1d6 + Ajuste de situação + 
Ajuste de ataque ou surpresa (DES) 
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Algumas situações podem modificar o teste 
de surpresa, desde um piso fofo como grama 
que abafa os passos de um grupo à espreita, 
até mesmo o uso de armaduras barulhentas 
que denunciam a sua presença a metros de 
distância. A tabela T7-1 apresenta alguns 
dos modificadores mais comuns, servindo de 
um guia para o mestre criar seus próprios 
ajustes de situação. O ajuste de reação deve-
rá ser rolado para todos os envolvidos na 
situação.  

 

7.4. Declaração de turno 
Logo após se determinar quais personagens 
foram surpreendidos, cabe aos jogadores 
decidir o que seus personagens farão.  

Todo personagem durante seu turno tem o 
direito de fazer qualquer coisa que o mestre 
considere plausível, dividindo-se em ação e 
movimento.  

O turno é o momento em que determinado 
personagem pode agir, sendo formado pela 
junção em qualquer ordem de um movimen-
to e uma ação, ou ainda de dois movimen-
tos, mas nunca de duas ações. O turno de 
um personagem inicia quando for a sua vez 
de jogar e termina quando for novamente a 
sua vez. 

7.4.1. Movimentação 

Qualquer tarefa que envolve deslocamento, 
como andar, escalar, nadar, escalar, saltar, 
voar e etc. é uma movimentação. O limite da 

movimentação de um personagem é deter-
minado pela sua raça. Para se deslocar dis-
tâncias superiores a essa, o jogador deve 
abdicar de agir para passar todo o seu turno 
se movimentando, oportunidade em que 
poderá se deslocar até o dobro da sua movi-
mentação.  

7.4.2. Ação 

Todo tipo de tarefa que não envolve desloca-
mento é enquadrada como sendo uma ação. 
Golpear um inimigo, conjurar uma magia, 
afastar um morto-vivo, prestar primeiros-
socorros, procurar uma poção na mochila, 
são alguns dos muitos exemplos de ações. 

Ao contrário das movimentações, uma ação 
não pode ser realizada de forma repetida 
dentro de um mesmo turno, a não ser que 
uma regra diga o contrário. Dessa forma, ou 
o personagem saca sua arma ou golpeia o 
inimigo. Cabe ao mestre julgar as outras 
situações, considerando ações que, de tão 
ínfimas, podem ser realizadas dentro de um 
mesmo turno, como soltar uma arma en-
quanto puxa a outra, pedir por socorro ou 
gritar uma ordem enquanto ataca. 
 

7.5. Iniciativa 
Após a declaração do turno de cada um dos 
envolvidos, para determinar a ordem de 
ação dos envolvidos no combate, rola-se a 
iniciativa de cada personagem, até mesmo 
dos que foram surpreendidos. Cada tipo de 
ação possui uma iniciativa determinada, 
assim como cada tipo de arma.  

A jogada é realizada da seguinte forma: 

No início do primeiro turno de combate, o 
jogador deve rolar 1d10, somando ao resul-
tado o bônus de iniciativa determinado pela 
arma que está portando ou pela situação, 
conforme a tabela T7-2. Os maiores resulta-
dos agirão primeiro em detrimento dos resul-

Tabela 7-1: Ajuste de situação 

Situação Mod. 

Outro grupo em silêncio -1 

Outro grupo camuflado -1 

Outro grupo atento +2 

Outro grupo furtivo -2 

Baixa luminosidade/visibilidade -1 

Grupo relaxado/concentrado -1 

Veja mais em www.OLDDRAGON.com.br! 

A iniciativa 

Iniciativa = 1d10 + Destreza ou iniciativa 
da arma 

http://www.olddragon.com.br
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tados mais baixos. Em caso de empate nesse 
resultado, os personagens cujos valores de 
Destreza forem maiores obtêm vantagem 
sobre os personagens com menores valores 
nesse atributo. Se mesmo assim permanecer 
o empate, os empatados deverão rolar 1d6, 
agindo primeiro aquele que rolar o resultado 
mais alto no dado. 

Caso o personagem mude a sua arma no 
decorrer do turno, o seu valor de iniciativa 
será modificado e passará a surtir efeito a 
partir do turno seguinte, ocasião em que ele 
ocupará uma nova posição na ordem de 
ação. A iniciativa deverá ser rolada nova-
mente no início de cada turno, adequando-se 
os modificadores às ações que o personagem 
pretende realizar no turno que se inicia. 

 

7.6. Resolução do turno 
Aqui estão listadas as formas mais comuns 
de ações e de movimentações. Essas situa-
ções são apenas guias e exemplos, ficando a 
cargo do mestre adjudicar sobre as situações 
não cobertas pelas regras. 

Ataque corpo-a-corpo                                    
(Ação | Iniciativa: arma) 

Esse é o ataque mais básico de um combate, 
que envolve desferir golpes contra inimigos 

adjacentes com o intuito de causar dano. A 
jogada é feita da seguinte maneira: 

Caso o resultado do teste seja maior ou igual 
à C.A. do alvo, o ataque atingiu o alvo, cau-
sando dano da arma utilizada. 

Um ataque corpo-a-corpo só pode ser desfe-
rido quando o alvo está adjacente ao perso-
nagem. Apenas armas de haste, como a ala-
barda, atingem alvos não adjacentes ao per-
sonagem em um combate corpo-a-corpo. 

Ataque à distância                                        
(Ação | Iniciativa: arma) 

Um ataque à distância é aquele desferido 
contra um alvo que não se encontra adjacen-
te ao personagem. Normalmente realizado 
com arcos, bestas ou armas de arremesso, o 
ataque à distância ocorre da mesma forma 
que o ataque corpo-a-corpo, com as mesmas 
jogadas e consequências. Porém não se apli-
ca o modificador de ataque conferido pelo 
atributo Força, que deve ser substituído pelo 
bônus de ataque e surpresa constante no 
atributo Destreza. Não é possível atacar à 
distância um inimigo que esteja adjacente ao 
personagem.  

Tabela 7-2: Iniciativa e Ações 

Ação Iniciativa 

Atacar Modificador de        
iniciativa da arma 

Lançar uma magia 10 - círculo da magia a 
ser lançada 

Afastar mortos-vivos Nível do clérigo 

Mover 1/3 da Destreza 

Ataque Corpo-a-corpo 

1d20 + Bônus de ataque > = Classe de 
armadura do alvo 

Ataque à distância 

1d20 + Bônus de ataque > = Classe de 
armadura do alvo 
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Ataque a área                                            
(Ação | Iniciativa: Destreza) 

Esse ataque visa atingir uma área em especí-
fico para destruí-la ou afetar os indivíduos 
que estejam dentro dela. Pode ser lançando 
desde um frasco de ácido ou óleo quente, a 
fogo de alquimista ou água benta contra 
mortos-vivos entre outras possibilidades. 

A direção e a distância afetada são determi-
nadas através de uma jogada de ataque con-
tra uma C.A. 10 + 1 para cada 3 metros de 
distância do local alvo. Assim, acertar o piso 
de um alvo a 15 metros de distância possui 
C.A. 15. 

No caso de um ataque mal sucedido, a dife-
rença entre resultado almejado e o obtido é a 
quantidade de metros entre o alvo e o obti-
do. Assim, se o resultado necessário era 18 e 
o efetivo resultado foi 12, significa que o 
ataque errou o alvo por 6 metros. Para deter-
minar a direção, o mestre deverá rolar 1d8 e 
comparar com o diagrama abaixo: 

Ataque desarmado                                                  
(Ação | Iniciativa: +10) 

Esse ataque é realizado da mesma forma que 
o ataque de corpo-a-corpo, com a diferença 
de não ser realizado com uma arma, mas 
sim através de golpes, socos e chutes.  

O dano causado por esse ataque será sempre 
1 + modificador de dano constante do atri-
buto Força do personagem atacante, em um 
mínimo de 1. Caso esse dano leve o persona-
gem para 0 ou menos pontos de vida, ele não 

está morrendo, mas foi nocauteado e está 
inconsciente.  

Conjurar magia                                       
(Ação | Iniciativa: 10 - nível da magia) 

Qualquer personagem que conjurar uma 
magia durante um combate deverá escolher 
essa ação. 

Durante toda a rodada de conjuração, até 
que a magia faça efeito, o conjurador recebe 
uma penalidade de -4 na sua C.A. Caso seja 
atacado e atingido, o conjurador deve reali-
zar uma jogada de proteção para não perder 
a magia conjurada. Em caso de perda da 
magia esta contará como se tivesse sido efeti-
vamente lançada, embora não gere efeito 
algum. 

Afastar mortos-vivos                                       
(Ação | Iniciativa: Destreza) 

Para afastar mortos-vivos o clérigo recebe 
uma penalidade de -4 na C.A. durante todo 
o turno e, caso atingido nesse tempo, preci-
sará realizar uma jogada de proteção para 
não perder a ação.  

Caminhar                                              
(Movimentação | Iniciativa: pela ação) 

Esse movimento é comum ao combate, onde 
o personagem se desloca o máximo que pu-
der correndo o mínimo de perigo possível. 
Ele pode ser combinado com uma ação qual-
quer dentro de um turno em qualquer or-
dem, possibilitando ao personagem mover-se 
até o limite de seu movimento atual. A inici-
ativa deve ser modificada pelo tipo de ação 
combinada com essa movimentação. 

Corrida                                                
(Movimento | Iniciativa: movimentação) 

Esse é o movimento máximo que um perso-
nagem pode efetuar dentro de um combate. 
Ele é mais descuidado e visa à distância a 
percorrer em detrimento da segurança. Nes-
sa modalidade, que não pode ser combinada 
com nenhuma outra ação ou movimento, é 
possível que o personagem corra até o dobro 
do seu movimento base. Um personagem 
com movimento base 6 metros pode se des-
locar até 12 metros. 
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7.7. Modificadores 
Durante o combate, existem situações específicas que concederão bônus ou penalidades às 
jogadas de ataque. As principais estão listadas na tabela T7-3: 

Tabela 7-3: Modificadores 

Ação Bônus Observação 

     Situacionais     

Defensor cego, atordoado +5 Defensor sem condições de se defender com eficiência. 

Defensor indefeso +20 Só não acertam em caso de falha crítica. 

Defensor caído +1 Caído, mas atento, tentando se defender e esquivar 

Atacando de nível superior +2 Em escadas, mesas, ou atirando de um telhado, etc. 

Pelas costas do defensor +2 Apenas ladrões recebem este bônus. 

Atacando montado -3 
Qualquer montarias quadrúpedes. Para montarias bípedes os modi-
ficadores são de -4. 

Atacando com duas armas -2 e -4 -2 para a arma principal (média) e –4 para a arma secundária 

     Visibilidade     

Defensor invisível -10 Não pode ser usado em conjunto com atacante cego. 

Atacante cego -10 Não pode ser usado em conjunto com defensor invisível. 

Cobertura simples -2 
Mureta, pilastra fina, balcão na cintura, folhagem rala, pessoas na 
linha de tiro durante um combate. 

Cobertura total -10 atrás de uma mesa, atrás de um balcão, deitado atrás de um tronco. 

Pouca luz e visibilidade -4 Pouca luz, noite sem lua e estrelas, névoa ou fumaça densa. 

     Distância     

Alvo adjacente -4 Usar arma de combate a distância contra Alvo a menos de 3m  

Distância média -2 Alcance mínimo da arma multiplicado por 2. 

Longa distância -5 Alcance mínimo da arma multiplicado por 3. 

     Alvos por tamanho Apenas para ataques à distância ou com armas de arremesso. 

Moeda, alvo de até 2 cm -20 Ataques nos olhos apenas contra alvos sem elmos. 

Maçã, alvo de até 10 cm -15 Ataques no coração apenas contra alvos sem armaduras e escudos. 

Melancia, alvo até 20 cm -5 Ataques na cabeça apenas contra  alvos sem elmos. 

     Modificador no dano Apenas modifica o dano e não o ataque 

Ataque em carga +2 
O personagem precisa ser capaz de traçar uma linha reta até o alvo 
e receberá -2 na C.A. até o seu próximo turno. 
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7.8. Acertos e falhas críticas 
Em todos os casos de ataque durante um 
combate, duas coisas devem ser considera-
das. Não importa o valor da B.A. do atacan-
te ou da C.A. do alvo, um resultado natural 
(que considere apenas o valor do dado sem 
modificadores) igual a 20 será sempre um 
acerto e um resultado 1 será considerado 
sempre uma falha. Esses dois resultados de 
dado configuram resultados críticos de acer-
to ou de falha e geram resultados especiais, 
extraordinários ou totalmente indesejáveis. 

No caso de um acerto crítico (20 natural), o 
personagem multiplica o dano causado por 
2, considerando que o golpe foi tão preciso 
que atingiu uma área realmente vital. 

No caso de uma falha crítica (1 natural), 
várias coisas ruins podem acontecer ao per-
sonagem, como escorregar no chão, arre-
messar acidentalmente a arma longe, atingir 
um aliado por engano, dentre outras. 

 

7.9. O dano e outros perigos 
Todo ataque bem sucedido causará dano, 
determinado pela Força do atacante, pela 
qualidade do acerto (em caso de acertos 
críticos), e pelo tipo de ataque e arma empre-
gados. 

O dano causado por um ataque certeiro ja-
mais poderá ser inferior a 1, mesmo conside-
rando modificadores que reduzam o dano 
causado. 

Esse dano deve ser subtraído dos pontos de 
vida atuais do alvo. Quando os P.V.s de um 
personagem chegarem a 0, ele ficará incons-
ciente, portanto indefeso e caído, não sendo 
capaz de realizar nenhuma ação. 
 

Fogo 

O fogo é uma das forças naturais mais mortí-
feras. O dano de fogo é calculado usando 
três tipos de dados diferentes para fontes 
diferentes de fogo. 

Qualquer fonte de fogo pequena, como uma 
pequena brasa arremessada, uma tocha usa-

da como arma ou objetos de ferro incandes-
centes causa 1d4 de dano por contato. 

Fontes maiores de fogo, como frascos de 
fogo de alquimista, fogueiras e óleo quei-
mando causam 1d6 de dano por turno, ou 
até que seja apagado (gastando um turno 
para tal). 

Incêndios, explosões, lava, piche incandes-
cente e óleo acesso causam 1d10 de dano 
por turno e muito provavelmente serão le-
tais, uma vez que precisam de no mínimo 2 
turnos para serem apagados, ou apenas 1 
turno, caso haja o auxílio de uma outra pes-
soa. Nos casos de dano por fogo, o turno é 
considerado como sendo o momento em que 
o alvo foi atingido. 
 

Queda 

As quedas são muito frequentes e responsá-
veis pela morte de muitos aventureiros. Ela é 
calculada sempre que houver uma queda 
superior a 3 metros e deve respeitar a razão 
de 1d6 para cada 3 metros de queda. Mesmo 
quedas altas podem ser reduzidas caso o 
personagem caia sobre uma substância mui-
to macia (monte de feno, água turbulenta, 
toldos e etc), sendo que cada 
obstáculo reduz em 1d6 
o dano causado. 

 

Veneno 

Veneno é uma das 
formas mais traiçoeiras 
de se eliminar uma 
pessoa e uma das mais 
notáveis formas de 
defesa de monstros 
e animais. Pode 
ser usados de 
três formas, por 
ingestão, con-
tato ou inocu-
lação, ou seja, 
deve ter conta-
to com a cor-
rente sanguínea 
do alvo.  
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Afogamento ou sufocamento 

Todo personagem é capaz de prender sua 
respiração por uma quantidade de turnos 
igual ao seu valor de Constituição. Termina-
do esse prazo, os personagens incapazes de 
respirar adequadamente devem realizar uma 
jogada de proteção por turno 
em que permanecerem sub-
mersos para se manterem vi-
vos. Uma falha leva um perso-
nagem imediatamente a 0 
pontos de vida. 

Ácido 

O ácido causa dano por conta-
to e queima até que seja devi-
damente neutralizado. O dano 
do ácido é regressivo, ou seja, 
com o tempo, passa a agir 
com menor intensidade. Um 
frasco de 500 ml de ácido arre-
messado com sucesso sobre 
um alvo causa 1d4 de dano 
regressivo, ou seja, na próxi-
ma rodada continuará causan-
do dano e não há nada que o 
alvo possa fazer para evitar. 
No próximo turno, o dano 
será rolado novamente, porém 
o dano efetivamente causado 
será o rolado no dado -1. No 
turno seguinte, o dano causa-
do será o do dado -2. E assim 
sucessivamente, até que che-
gue a 0, momento em que o 
ácido para de agir. Veja o 
exemplo: 

O ladrão arremessa com suces-
so o frasco de ácido sobre o 
ogro, causando 3 pontos de 
dano no primeiro turno. No 
segundo turno, o frasco causa-
rá 2 pontos de dano, no tercei-
ro causará 1 ponto de dano e a 
partir de então não causará 
dano algum. Nesse caso, o 
turno é considerado como 
sendo aquele em que a criatura 
foi atingida. 

É importante verificar que esse dano é di-
mensionado para apenas um frasco. Quanti-
dades maiores causam danos maiores e são 
extremamente mortais. 

Ataques de água benta contra mortos-vivos e 
demônios e água profana contra seres celesti-

ais são calculados da mesma 
forma, por possuírem efeitos 
ácidos sobre suas vítimas. 

Dano massivo 

O dano massivo é toda quanti-
dade de dano proveniente de 
uma única fonte (um único 
ataque e não um único indiví-
duo), que cause no alvo um 
dano superior a 35 + valor de 
Constituição do alvo. Essas 
fontes podem ser um golpe de 
um monstro, uma magia pode-
rosa, uma queda de grande 
altura, dentre outras situações.   

Ao receber um dano massivo, 
o personagem deve realizar 
uma jogada de proteção modi-
ficada pela Constituição para 
não morrer instantaneamente, 
mesmo que isso não reduza 
seus pontos de vida a 0 ou 
menos. No caso de um sucesso 
na jogada de proteção, o perso-
nagem deve reduzir seus pon-
tos de vida a 0, caindo incons-
ciente. 

Morte inevitável 

A morte inevitável é aquela 
que ocorre quando o persona-
gem se vê numa situação em 
que a sobrevivência é impossí-
vel. Cair e ficar submerso em 
um tanque cheio de ácido, ser 
coberto por lava ou ser esma-
gado por uma rocha de várias 
toneladas são exemplos de 
situações que provocam a mor-
te inevitável sem a possibilida-
de de realizar qualquer jogada 
para evitá-la.   
 

DANOS E PERIGOS 

Fogo: Pequenos (tocha) 
1d4 de dano;  

Médios (fogo de alquimis-
ta) 1d6 de dano;  

Grandes (incêndios) 1d10 
de dano 
 

Quedas: A cada 3 metros, 
1d6 de dano 
 

A f o g a m e n t o /
Sufocamento: Suportam 1 
turno por Constituição. 
Após esse período, jogadas 
de proteção modificadas 
pela Constituição para 
manterem-se vivos; 
 

Ácido: 1d4 de dano com 
regressão; 
 

Veneno: Pelo tipo de vene-
no ou criatura; 
 

Dano massivo: Se maior 
que 35 + Constituição do 
alvo, realiza uma jogada 
de proteção modificada 
pela Constituição para não 
morrer; 
 

Morte inevitável: Morte 
instantânea sem nenhum 
tipo de teste 
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7.10. Ferimentos, cura, morte 
e ressurreição 
A vida de aventuras sob túneis escuros em 
busca de glórias e riquezas colocam os aven-
tureiros constantemente em perigo de morte. 

Um personagem com o total de pontos de 
vida é considerado são. Um personagem 
com menos que o total dos seus pontos de 
vida, mas com mais de 0 pontos de vida, é 
considerado ferido. Se tiver seus pontos de 
vida igualados a 0, o persona-
gem está fora de perigo, po-
rém inconsciente. Nessas 
circunstâncias ele deve se 
resguardar e repousar por um 
dia completo até receber os 
devidos pontos de vida. 

Caso personagem receba al-
gum dano que o deixe com 
menos que 0 pontos de vida, 
ele passa a estar morrendo. Se 
não receber auxílio de outros 
personagens, o personagem 
deve realizar uma jogada de 
proteção modificada pela sua 
Constituição para não morrer. 
Cada falha neste teste causa a 
perda de 2 pontos de vida. 
Com um sucesso, o persona-
gem estará estabilizado e não 
mais correrá risco de vida. 
Caso acumule -10 pontos de 
vida, estará morto. 

Durante o combate, um per-
sonagem pode tentar estabili-
zar outro que esteja morren-
do, sendo bem sucedido em 
uma jogada de Sabedoria. Em 
caso de sucesso, o persona-
gem assistido ficará estabiliza-

do, com 0 pontos de vida. Em caso de falha, 
o personagem ferido receberá um bônus de 
+4 para sua próxima jogada de proteção 
para evitar que morra. 

Para evitar ferimentos e morte, os persona-
gens possuem ao seu alcance várias formas 
de cura. A mais simples de todas é com o 
descanso. Um personagem que passar o dia 
inteiro em repouso sem executar nenhuma 
ação física recupera 1 ponto de vida por 
nível para cada dia de repouso. 

Passar o dia sob os cuidados 
de pessoas capazes de cuidar 
do ferido com competência 
pode acelerar essa taxa de 
recuperação, para 1d4+nível 
do auxiliador. Para tanto este 
deve ser bem sucedido em uma 
jogada de Sabedoria. 

Existem ainda as curas mági-
cas como magia e poções, que 
não necessitam de tempo de 
espera e surtem efeito instantâ-
neo. 

Um personagem morto pode 
ser ressuscitado por um clérigo 
poderoso, através da magia 
Ressurreição, ou por um mago 
poderoso, através da magia 
Desejo. A chance de um perso-
nagem conseguir ressuscitar é 
determinada pela sua Consti-
tuição, conforme a tabela T1-
5. Para cada vez que um perso-
nagem é ressuscitado, lhe se-
rão drenados 2 pontos perma-
nentes de Constituição, sendo 
que a nova Constituição deter-
minará o novo percentual de 
chance de ressurreição. 

CURA  

Descanso 

1 P.V. por nível por dia se 
permanecer sem executar 
nenhuma ação. 
 

Assistido 

Se receber assistência e 
ajuda durante o descanso, 
cura 1d4 + 1 P.V. por nível 
do auxiliador. 
 

Primeiros-socorros 

Quando “morrendo”, pode 
receber auxílio de uma 
pessoa se for bem sucedi-
da num teste de Sabedoria 
para ir a 0 P.V. 
 

Cura mágica 

Realizada por intermédio 
de magias divinas de cura 
ou por poções de cura. 

0 P.V.: inconsciente 

Fica desacordado e inerte 
por até 24 horas ou ser 

curado. 

-1 a -9 P.V.: morrendo 

Uma jogada de proteção 
modificada pela CON por 
turno. Sucesso estabiliza, 

falha perde 2 P.V. 

-10 P.V.: morto 

Não há o que fazer a não 
ser se lamentar e rolar 
um novo personagem. 
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 Capítulo 8 

Magia 

A  magia é um dos elementos mais pode-

rosos do universo de jogo. Através dela 
é possível criar terremotos, chuvas de meteo-

ros, bolas de fogo, invocar bênçãos divinas, 
curar ferimentos e aprender segredos há 

muito perdidos.  

Existem dois tipos de magia: magias divinas, 

concedidas por uma entidade a um clérigo e 
magias arcanas, criadas por magos, após 

anos de estudo e dedicação.  

 

8.1. Magias divinas 

As magias divinas são dirigidas aos clérigos, 

enviadas por seu deus durante o período de 
meditação e oração.  

Essas magias permanecem na mente do clé-
rigo até que sejam lançadas ou até que o 

clérigo descanse novamente. Uma vez lança-
da, a magia divina é apagada da mente do 

clérigo até que descanse e, durante a medita-
ção, peça a seu deus que lhe conceda a capa-

cidade de lançá-la novamente.  

Grande parte das magias divinas versa sobre 

curas, proteções, obtenção de informações, 
ou ainda o inverso, no caso dos clérigos caó-

ticos.  

Um clérigo sempre estará limitado a lançar 

magias presentes na sua lista de magias, 
respeitando o círculo e o limite diário de 

uso, conforme mostrado na tabela T3-1. 

 8.2. Magias arcanas 

As magias arcanas são fórmulas mágicas 
criadas por magos após um longo período de 
estudo e dedicação. Durante seu estudo diá-
rio, o mago consulta seu grimório e memori-
za cada magia que pretende lançar durante 
aquele dia. Quando chega o momento de 
lançar a magia já preparada, o mago liberta 
a magia guardada em sua mente, concreti-
zando o efeito desejado. Uma vez lançada, a 
magia é apagada da mente do mago, até que 
descanse e a prepare novamente.  

Um mago sempre estará limitado a lançar 
magias presentes na sua lista de magias e 
aquelas escritas em seu grimório, respeitan-
do o círculo e o limite diário de uso, como 
mostrado na tabela T3-4. 

  

8.3. Como utilizar magias 

Quando um personagem lançar uma magia, 
a primeira coisa a se observar é se ele é ca-
paz de lançá-la e se foi previamente memori-
zada. Personagens incapazes de falar ou de 
realizar gestos não podem lançar magias.  

Além disso, o personagem não pode se des-
locar e deve estar sobre piso estável. Qual-
quer distúrbio durante o lançamento da ma-
gia fará com que o personagem perca a con-
centração, e perca a magia imediatamente, 
sem fazer nenhum tipo de efeito. 

Para determinar os efeitos de uma magia é 
importante verificar seus parâmetros de exe-
cução:  
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8.3.1 Nome 

 o nome da magia é como ela é conhecida.  

8.3.2 Classe e círculo 

 determina se a magia em questão é arcana 

ou divina, bem como o círculo a que perten-

ce. O círculo da magia é importante por que 
é parte do cálculo do tempo de execução da 

conjuração da magia. A não ser que o texto 
descritivo diga algo em contrário, uma ma-

gia modifica a iniciativa da seguinte forma: 
10-círculo=modificador de iniciativa. Ou 

seja, uma magia de 2º círculo possui modifi-

cador de +8, porque 10-2=8. 

8.3.3 Alcance 

O alcance possui alguns padrões, que devem 
ser respeitados para que a magia surta efeito. 

O primeiro deles é “pessoal”, quando a ma-

gia em questão apenas faz efeito se conjura-
da sobre o próprio personagem. O alcance 

“toque” só faz efeito com um toque bem 
sucedido no alvo. Há ainda os alcances de-

terminados por distâncias, onde a magia 
surte efeitos dentro de uma área específica. 

8.3.4 Duração 

Determina a medida de tempo que um efeito 
mágico permanece em funcionamento. A 

duração possui alguns padrões de tempo: 

magias com duração “instantânea” causam 
efeitos imediatamente após a execução. Ma-

gias com duração “permanente” estarão 
sempre ativas e em completo funcionamento 

até que sejam dissipadas ou que seus gatilhos 
sejam disparados, como a magia Runa ex-

plosiva. 

8.3.5 Descrição 

Trata-se da descrição detalhada dos efeitos 

da magia, com algumas hipóteses de uso, 
assim como restrições, dano e possíveis joga-

das de proteção. Em qualquer situação não 

coberta pela descrição da magia ou pelas 
regras gerais de magia deste capítulo, sempre 

caberá ao mestre a última palavra.  

8.4. Contramágica 

A contramágica é uma forma de combater 

uma magia com outra. Uma magia arcana 
só pode ser combatida por outra magia arca-

na e uma magia divina só pode ser combati-
da por outra magia divina.  

Para realizar a contramágica, o personagem 

que deseja combater uma magia deverá de-

clarar essa intenção em seu turno, deixando 
de realizar qualquer tipo de ação naquele 

momento.  

Quando a magia for lançada, o personagem 

deverá gastar uma magia do mesmo círculo 
ou superior para combatê-la, como se tivesse 

sido lançada. Lançada a contramágica, os 
dois personagens deverão rolar 1d6 e somar 

ao resultado o seu nível, sendo que, caso o 
personagem que lançou a contramágica sair 

vitorioso, a magia lançada pelo outro foi 

anulada.  

Caso o personagem que lançou a contramá-
gica vença por uma diferença considerável, a 

magia poderá ser redirecionada para quem a 

lançou.  

 

8.6. Listas de magias 

Cada classe tem uma lista com as magias 

disponíveis, dividida em arcanas, para ma-
gos, e divinas para clérigos.  

A diferença é que o mago deve escolher para 

escrever no seu grimório e o clérigo pode 

escolher diretamente para memorizar, uma 
vez que possui acesso a todas as magias de 

sua lista, desde que seja capaz de lançá-la. 

Na página a seguir, listamos na T 8-1 algu-
mas magias para os três primeiros círculos 

de magias para magos e clérigos, enquanto 

que apresentamos as estatísticas das magias 
logo a seguir. 

Na versão completa do Old Dragon, você 

pode encontrar muitas magias adicionais 

para o seu jogo.  



 42   MANUAL FAST PLAY 

  Fast Play  
Tabela 8-1: Lista de magias divinas para clérigos 

1º Círculo 2º Círculo 3º Círculo 

1. Curar/causar ferimentos leves 1. Bênção 1. Curar doenças/Pestilência 

2. Detectar alinhamento 2. Detectar armadilhas 2. Dissipar magia 

3. Detectar magias 3. Falar com animais 3.  Luz contínua 

4. Luz 4. Imobilizar pessoas 4. Oração 

5. Proteção contra alinhamento 5. Martelo espiritual 5. Reanimar mortos 

6. Purificar/Apodrecer alimentos 6. Silêncio 4,5m 6. Símbolo de proteção 

Tabela 8-2: Lista de magias arcanas para magos 

1º Círculo 2º Círculo 3º Círculo 

1.  Abrir/Trancar 1. Aterrorizar 1. Bola de Fogo 

2. Detectar magia 2. Detectar alinhamento 2. Dissipar magia 

3. Enfeitiçar pessoas 3. Escuridão 3. Imobilizar pessoas 

4. Escudo arcano 4. Força arcana 4. Invisibilidade 3 m 

5. Ler idiomas 5. Invisibilidade 5. Lentidão 

6. Ler magias 6. Levitação 6. Morte aparente 

7. Luz     7. Localizar objetos 7. Relâmpago 

8. Mãos flamejantes 8. Névoa fétida 8. Voo 

9. Mísseis mágicos 9. PES (Percepção Extra Sensorial)   

10. Sono    

Abrir/trancar  

Arcana 1  
Alcance: toque 

Duração: 1d6 turnos +1 turno/nível  
Esta magia pode ser utilizada para dois efei-

tos distintos: abrir o acesso a qualquer instru-
mento ou objeto que esteja fechado, tranca-

do ou emperrado; e fechar um acesso pela 

duração da magia (ou até ser dissipada). 
Criaturas com resistência à magia podem 

abrir um objeto fechado por esta magia. 
 

 
 

Aterrorizar 

Arcana 2 
Alcance: raio de 10 metros + 3 metros/nível  

Duração: 1d6 turnos + 1 turno/nível 
Todas as criaturas com menos de 5 dados de 

vida no raio de alcance da magia ficarão 
aterrorizadas caso falhem em uma jogada de 

proteção modificada pela Sabedoria. 

Criaturas aterrorizadas sofrem com o medo, 
recebendo uma penalidade de -2 em todas as 

suas jogadas, sofrendo ainda com uma chan-
ce de 5% por nível do mago de soltar quais-

quer objetos que estejam segurando.  
 

Para a lista completa de magias, consulte a versão final do OD 
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Benção  

Divina 2 
Alcance: toque 

Duração: 1d4 turnos + 1 turno/nível                     
A bênção é concedida pelo deus do clérigo, 

concedendo ao alvo tocado um bônus de +1 
nas jogadas de ataque e nas jogadas de prote-

ção modificadas pela Sabedoria. 

 

Bola de fogo  

Arcana 3 
Alcance: raio de 10 metros + 3 metros/nível  

Duração: instantânea                                              
Um projétil semelhante a uma pequena pé-

rola de chamas é disparado do dedo do ma-

go, para explodir em chamas no lugar alvo. 
O raio da explosão é de 6 metros e o dano é 

de 1d6 por nível do mago (máximo 10d6). A 
explosão se adapta ao volume disponível. 

Um sucesso em uma jogada de proteção 
modificada pela Destreza reduz o dano desta 

magia pela metade. 

 

Curar doenças  

Divina 3 
Alcance: toque  

Duração: instantânea                                                           
Esta magia cura qualquer doença que aco-

meta ao alvo, incluindo as que foram causa-

das por magia. 
Clérigos caóticos têm acesso à forma reversa 

desta magia, chamada Pestilência, uma do-
ença que causa 1d4 pontos de dano por hora 

ao alvo e tem uma chance de 5% de ser con-
tagiosa ao toque por nível do clérigo.  

 

Curar ferimentos leves 
Divina 1 

Alcance: toque  
Duração: instantânea                                          

Cura 1d8+1 pontos de vida por nível (até um 

máximo de +4). Clérigos têm acesso à forma 
reversa da magia, onde ao invés de curar, o 

toque causa 1d8+1 de dano por nível (até 
um máximo de +4). 

Detectar alinhamento 
Divina 1, Arcana 2 

Alcance: raio de 10 metros + 3 metros/nível 

Duração: 1d6 turnos + 1 turno/nível 

Esta magia possibilita ao clérigo que se con-
centrar por um turno inteiro, detectar a aura 

de uma pessoa ou objeto, determinando 
assim o seu alinhamento. Alinhamentos 

magicamente ocultos irão revelar uma aura 
errada sem que o clérigo perceba.   

 

Detectar armadilhas 
Divina 2 

Alcance: raio de 3 metros + 1 metro/nível  
Duração: 1d6 turnos + 1 turno/nível  

O clérigo consegue identificar magicamente 
qualquer armadilha, como um ladrão faria. 

Apenas armadilhas não mágicas são detecta-

das desta forma.  
 

Detectar magia  
Arcana 1, Divina 1 

Alcance: raio de 10 metros + 3 metros/nível  
Duração: 1d6 turnos +1 turno/nível  

O personagem pode perceber em lugares, 

pessoas ou coisas, a presença de uma magia. 
Os alvos detectados emitem um leve brilho 

azulado, que não é perceptível aos olhos das 
outras pessoas. Por exemplos: itens mágicos 

podem ser descobertos desta forma, assim 
como a presença de um feitiço secretamente 

colocado em uma pessoa. 

 

Dissipar magia  

Arcana 3, Divina 3 
Alcance: raio de 10 metros + 3 metros/nível  

Duração: permanente                         
Dissipar magia, apesar de não ser poderosa 

o bastante para desencantar permanente-

mente um item mágico (suprime seus efeitos 
por 10 minutos), pode ser usada para dissi-

par completamente os efeitos de uma magia. 
A chance de sucesso de dissipar é uma per-

centagem baseada na proporção do nível do 

mago tentando dissipar com o nível do mago 
(ou D.V. do monstro) que conjurou a magia 

a ser dissipada. A fórmula é: 20 - nível do 
mago criador da magia + nível do mago 

dissipante x 2% de chance. Então, um mago 
de 6º nível tentando dissipar um feitiço de 

um mago de 12º nível teria 28% de chance 

Veja mais em www.OLDDRAGON.com.br! 

http://www.olddragon.com.br
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de sucesso (20 - 12 + 6 = 14, 14 x 2% = 

28%). Se um mago de 12º nível estivesse 
dissipando o feitiço de um mago de 6º nível, 

a chance seria de 52% (20 - 6 + 12 = 26 x 2% 
= 52% ). 

 

Enfeitiçar pessoas  

Arcana 1 

Alcance: especial (ver texto)  
Duração: 1 hora + 10 minutos/nível  

Esta magia afeta humanoides bípedes vivos 
do tamanho de um humano ou menor. O 

alvo passa a considerar o mago um amigo 
respeitável e confiável, passando a obedecer 

cegamente todas as suas ordens, desde que 

essas ordens não possuam clara ameaça à 
sua integridade. Ordens como atacar serão 

sempre seguidas, mesmo que o alvo a ser 
atacado seja infinitamente mais poderoso 

que o alvo da magia. Um sucesso em uma 
jogada de proteção modificada pela Sabedo-

ria impede o efeito desta magia. 

Escudo arcano 

Arcana 1 
Alcance: pessoal 

Duração: 1d4 turnos + 1 turno/nível  
O mago invoca um escudo invisível que o 

protege de ataques físicos sejam projéteis e 
outros ataques à distância, ou corpo-a-corpo. 

O escudo arcano equivale a uma armadura 

com bônus de +4 contra ataques corpo-a-
corpo e +2 contra ataques à distância. Se a 

classe de armadura do mago já for superior à 
fornecida por esta magia, esta não causa 

efeito. 
 

Escuridão  

Arcana 2 
Alcance: raio de 10 metros + 3 metros/nível  

Duração: 1d6 turnos + 1 turno/nível            
A escuridão ocupa o raio da magia, impene-

trável até mesmo para a visão no escuro. As 
magias Luz ou Dissipar magia podem ser 

utilizadas para cancelar a escuridão. 

Uma clériga e sua imprescindível “curar ferimentos leves”. 
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Falar com animais  

Divina 2 
Alcance: pessoal 

Duração: 1d4 turnos + 1 turno/nível                                
O clérigo pode entender a linguagem dos 

animais e consegue se comunicar com eles. 
Esta magia não obriga que o animal fale, 

apenas permite que consiga se comunicar. 

 

Força arcana  

Arcana 2 
Alcance: toque  

Duração: 1d6 turnos + 1 turno/nível                                  
Esta magia pode ser conjurada em qualquer 

alvo vivo com valor ativo para o atributo 

Força. Pela duração da magia, o alvo recebe 
1 ponto extra para cada 5 pontos de Força 

que já possua. Assim um homem de armas 
com Força 18 teria seu atributo aumentado 

para 19, enquanto um mago com Força 9 
teria seu atributo aumentado para 11. O 

cálculo deve ser sempre realizado com o 

valor original da Força do personagem, sem 
levar em conta outros efeitos que ampliem o 

valor do atributo original. 
 

Imobilizar pessoas  
Arcana 3, Divina 2 

Alcance: especial (ver texto)  

Duração: 1 hora + 10 minutos/nível    
O personagem escolhe 1d4 pessoas que fi-

cam completamente imobilizadas (uma joga-
da de proteção modificada pela Constituição 

nega este efeito). Até 20 D.V. de pessoas 
para cada 5 níveis do mago são afetadas por 

esta magia.  

O personagem também pode escolher uma 
única pessoa para imobilizar, e a jogada de 

proteção passa a ser feita com -2. 
  

Invisibilidade  

Arcana 2 
Alcance: toque 

Duração: 1d6 turnos + 1 turno/nível                                       
O alvo desta magia, seja ele uma pessoa ou 

objeto, fica invisível para qualquer tipo de 
visão não mágica. O resultado é que uma 

criatura invisível não pode ser atacada, a 

menos que sua localização aproximada seja 

conhecida. Mesmo assim, todos os ataques 
realizados recebem -4 de penalidade. A ma-

gia é dissipada se o invisível realizar qual-
quer tipo de ataque ou lançar uma magia.  

 

Invisibilidade 3m  

Arcana 3 

Alcance: toque  
Duração: 1d6 turnos + 1 turno/nível                                       

Assim como a magia Invisibilidade, esta 
magia torna uma pessoa ou objeto invisível 

tornando ainda toda a área de 3 metros ao 
seu redor invisível também. 

 

Lentidão  
Arcana 3 

Alcance: raio de 3 metros + 1 metro/nível   
Duração: 1d6 turnos + 1 turnos/nível                   

Todos dentro de uma área de 6 x 6 metros 
que não passarem em uma jogada de prote-

ção modificada pela Constituição ficam len-

tos como se seu metabolismo fosse ampla-
mente reduzido. As movimentações ficam 

reduzidas à metade, e todos os ataques e 
defesas são realizados com penalidade de -2.  

 

Ler idiomas  

Arcana 1 

Alcance: pessoal   
Duração: 10 minutos + 1 minuto/nível                               

Esta magia permite que o mago decifre dire-
ções, instruções e fórmulas em idiomas des-

conhecidos. Ela é particularmente útil para 
mapas muito embora não decifre nenhum 

enigma ou código apenas permitindo que o 

mago consiga compreender o escrito. 
 

Ler magias  
Arcana 1 

Alcance: pessoal   

Duração: 1 hora + 10 minutos/nível                                       
Esta magia permite que o mago leia escritu-

ras mágicas em pergaminhos, grimórios, 
paredes de masmorras ou em qualquer outro 

local onde uma fórmula mágica esteja grafa-
da. Sem o uso dessa magia, a escritura mági-

ca não pode ser lida pelo mago. 
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Levitação  

Arcana 2 
Alcance: pessoal  

Duração: 1d6 turnos + 1 turno/nível 
Com esta magia, o mago é capaz de se mo-

ver em uma linha reta vertical. Ao contrário 
das outras magias esta é uma magia especial, 

que apenas necessita de uma palavra de ati-

vação, podendo ser evocada em qualquer 
situação, até mesmo durante uma queda, 

desde que esta seja superior a 3 metros. 
 

Localizar objetos  
Arcana 2 

Alcance: raio de 10 metros + 3 metros/nível  

Duração: instantânea  
Esta magia dá ao mago a direção correta 

(como o voo de um corvo) até um objeto do 
tipo que especificar na descrição. O objeto 

não pode ser algo que o mago nunca viu, 
apesar de que a magia pode detectar um 

objeto em uma classe geral de itens conheci-

dos do mago: cadeiras, ouro, etc., mas com 
uma precisão ainda menor. 

 

Luz  

Arcana 1, Divina 1 
Alcance: toque 

Duração: 1 hora + 10 minutos/nível  

O objeto alvo produz luz como uma tocha, 
que ilumina uma área com raio de 6 m. 

 

Luz contínua  

Arcana 2, Divina 3 

Alcance: toque   
Duração: permanente                

O objeto alvo produz luz como uma tocha, 
que ilumina permanentemente uma área 

com raio de 6 m. 
 

Mãos flamejantes 

Arcana 1 
Alcance: raio de 3 metros + 1 metro/nível 

Duração: instantânea 
Formando um leque com as mãos, o mago 

dispara um raio que afeta todos a até 3m do 
mago. Cada criatura atingida recebe 1d3 de 

dano +2 por nível até um máximo de +20. 

 

Martelo espiritual 
Divina 2 

Alcance: raio de 3 metros + 1 metro/nível 
Duração: 1d6 turnos + 1 turno/nível 

A magia cria um martelo que pode ser usado 
pelo clérigo para atacar qualquer alvo dentro 

do alcance da magia. O martelo possui um 

bônus de ataque +1 para cada 5 níveis do 
clérigo e causa 1d4 pontos de dano, além do 

bônus de +1 por nível do clérigo. Se o cléri-
go abandonar a concentração ou sofrer da-

no, o martelo será dissipado imediatamente.  
 

Mísseis mágicos 

Arcana 1 
Alcance: raio de 10 metros + 3 metros/nível   

Duração: instantânea  
Um míssil mágico voa para onde o mago 

direcionar, com acerto automático, causan-
do 1d4+1 de dano por nível de mago, até um 

máximo de +5. O mago também é capaz de 

conjurar mísseis adicionais na razão de 1 
para cada 3 níveis depois do primeiro. As-

sim, no 4º nível o mago conjura 2 mísseis, 
no 7º conjura 3 mísseis e assim sucessiva-

mente. Esses mísseis adicionais podem ser 
direcionados para alvos distintos, a até 18m 

do alvo do míssil original  

 

Morte aparente 

Arcana 3 
Alcance: toque 

Duração: especial 
Esta magia faz com que o mago ponha o 

alvo tocado em um estado semelhante ao 

coma. O alvo conserva sua audição e olfato, 
muito embora não detenha a percepção visu-

al ou táctil. Apenas alvos voluntários podem 
ser alvo desta magia, que pode ser dissipada 

com um simples gesto do mago, muito em-

bora as funções corporais ainda demorem 1 
turno para voltarem ao normal.  

 

Névoa fétida 

Arcana 2 
Alcance: raio de 10 metros + 3 metros/nível 

Duração: 1d6 turnos + 1 turno/nível 
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O mago cria uma densa nuvem esverdeada 

de odor repulsivo. Todos dentro da área de 
efeito de 3m x 3m x 3m devem fazer uma 

jogada de proteção modificada pela Consti-
tuição ou cairão nauseados por 1d4 turnos, 

perdendo todo o seu bônus de Destreza na 
C.A. e recebendo uma penalidade de -2 nos 

ataques. 

 

Oração 

Divina 3 
Alcance: pessoal 

Duração: especial (ver texto) 
A magia Oração busca um auxilio imediato 

dos deuses para aumentar a eficácia de algu-

ma outra magia ou ataque. Todos os aliados 
em um raio de até 9 metros do clérigo rece-

bem um bônus de +1 nas suas jogadas de 
proteção, enquanto que os inimigos recebem 

uma penalidade de -1. Esse bônus é amplia-
do a cada 7 níveis de clérigo, passando a ser 

de +2/-2 no 7º nível, +3/-3 no 14º e assim 

sucessivamente. Os efeitos desta magia du-
ram 1 turno para cada 5 níveis do clérigo.  

PES (Percepção Extra Sensorial) 

Arcana 2 
Alcance: raio de 10 metros + 3 metros/nível 

Duração: 1 hora + 10 minutos/nível 
O mago pode detectar os pensamentos de 

outros seres a uma distância máxima de 18 
m. A magia não pode penetrar mais de 60 

cm de pedra e é bloqueada até mesmo pela 

mais fina folha de chumbo. Esta percepção 
faz com que o mago compreenda qualquer 

pensamento como se lhe fosse dito em voz 
alta, desde que o mago compartilhe o mes-

mo idioma que o alvo da magia. 
 

Proteção contra alinhamento 

Arcana 1, Divina 1 
Alcance: pessoal 

Duração: 1d6 turnos + 1 turno/nível 
Esta magia cria uma barreira invisível ao 

redor do personagem, o protegendo de qual-
quer ataque realizado por uma criatura/

fonte caótica ou ordeira. Os ataques físicos 

recebem uma penalidade de -2.  
 

Magos não gastam dinheiro com tochas. Magos criam a luz! 
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Mísseis Mágicos: o melhor amigo do mago iniciante! 
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Purificar alimentos 

Divina 1 
Alcance: toque 

Duração: permanente 
Esta magia purifica comida e bebida sufici-

ente para doze pessoas, removendo deterio-
rações e venenos ou qualquer outro efeito 

negativo não mágico. Clérigos caóticos têm 

acesso à forma reversa desta magia, apodre-
cendo alimentos e água com um toque. 

 

Reanimar mortos  

Arcana 5, Divina 3 
Alcance: toque  

Duração: permanente  

Esta magia concede ao personagem o poder 
de reanimar 1d4+2 cadáveres em decompo-

sição ou já decompostos (se o esqueleto esti-
ver inteiro). Esses mortos-vivos passarão a 

ver o personagem como seu mestre e acata-
rão qualquer ordem dada por ele. 

 

Relâmpago  
Arcana 3 

Alcance: raio de 10 metros + 3 metros/nível  
Duração: instantânea                                              

Apontando o dedo para um alvo, o mago 
emite um raio de sua mão que causa 1d8+1 

pontos de dano para cada dois níveis de 

mago. Esse primeiro alvo passará o raio para 
a criatura mais próxima, caso esta esteja a 

até 6 metros de distância. Esse alvo secundá-
rio também é atingido pelo relâmpago rece-

bendo apenas 1d6+1 pontos de dano a cada 
dois níveis de mago. Caso esse alvo secundá-

rio esteja a até 6 metros de outra criatura 

(diferente do alvo original), esta também 
será atingida pelo relâmpago, recebendo 

também 1d6+1 pontos de dano a cada dois 
níveis do mago. O dano pode ser reduzido 

pela metade com uma jogada de proteção 

modificada pela Destreza. O mago não tem 
controle sobre o relâmpago depois que este 

atinge o primeiro alvo.  
 

Silêncio  
Divina 2 

Alcance: raio de 10 metros + 3 metros/nível  

Duração: 1d6 turnos + 1 turno/nível        

Um silêncio mágico cai sobre uma área de 
4,5 m de raio ao redor da criatura ou objeto 

alvo e se move com ele. Nenhum barulho 
emitido dentro da área pode ser ouvido além 

de seus limites, não importa o quão alto for. 
 

Símbolo de proteção 

Divina 3 
Alcance: toque 

Duração: permanente 
O Símbolo de proteção cria um gatilho de 

ativação condicional em uma passagem ou 
objeto, para protegê-lo de pessoas que não 

supram os requisitos para acessá-lo (como 

uma determinada raça, classe, alinhamento, 
religião ou senha secreta). Os efeitos do aces-

so não permitido devem ser dados por outra 
magia conjurada em conjunto com símbolo 

de proteção, ou, caso se optar por não usar 
nenhuma outra magia, 1d4 de dano por ní-

vel do clérigo que instalou o símbolo.  

 

Sono  

Arcana 1 
Alcance: raio de 3 metros + 1 metro/nível   

Duração: 10 minutos + 1 minuto/nível                                 
Esta magia coloca inimigos em um sono 

encantado (sem jogada de proteção). Ela 

afeta criaturas baseada em seus dados de 
vida (para monstros) ou níveis (para perso-

nagens). Esta magia afeta 1d4+1 dados de 
vida ou níveis para cada 5 níveis do mago. 

As primeiras criaturas afetadas são sempre 
as mais próximas do mago, desde que este-

jam dentro do alcance da magia. 

 

Voo 

Arcana 3 
Alcance: pessoal 

Duração: 1d6 turnos + 1 turno/nível                                               

Esta magia imbui o mago com o poder de 
voar, com deslocamento de 36 m por turno. 

O mestre deve rolar secretamente o 1d6 tur-
nos adicionais, para que o jogador não saiba 

exatamente por quanto tempo seu poder de 
voo irá durar. 
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 Capítulo 9 

Seção do Mestre 

E ste capítulo traz informações importan-

tes para o mestre, abordando tópicos 
com dicas de como conduzir uma sessão de 

um jogo old school, formas de evolução de 

personagens, tesouros, itens mágicos e 
monstros. 

 

9.1. Mestrando um jogo old school 

A função do mestre em um RPG old school 

é bastante diferente da função do mestre em 
um RPG moderno. A sua função enquanto 

mestre old school não é lembrar-se de todas 
as especificidades das regras, mas sim inven-

tá-las na hora e descrevê-las de forma criati-
va. A sua função é responder aos muitos 

questionamentos dos jogadores (alguns que 

o pegarão desprevenido) e dar lhes opções de 
coisas a fazer e decisões a tomar.  

O mestre de um RPG old school como o 

Old Dragon tem o controle absoluto do jogo, 

diferentemente dos RPGs modernos, onde 
quem controla o jogo são as regras, bem 

amarradas e equilibradas.  

Cabe ao mestre, acima de tudo, abraçar o 

caos. Em um combate old school não exis-
tem passos de um metro e meio para que o 

personagem receba um bônus situacional X 
para aquele monstro, naquela situação, na-

quela fase da lua. Em um combate old scho-
ol o imprevisto e o impossível acontecem, 

com armaduras sendo estraçalhadas, espadas 

sendo arremessadas pela sala, pessoas balan-

çando em candelabros, membros sendo de-

cepados e em seguida cegando o adversário 
com o sangue verde que esguichou. Existem 

regras para todas essas situações? Com certe-

za. Estão neste livro? É claro que não. Mas 
então onde estão? Estão na sua imaginação, 

mestre old school.  

O fato das regras preverem apenas os aspec-
tos mais básicos não significa que uma ses-

são de Old Dragon se resume a “eu ataco”, 

“eu acerto”, “eu erro”, “eu causo X pontos 
de dano”. Em uma sessão de Old Dragon o 

jogador pode fazer tudo o que passar pela 
sua cabeça e é a sua função como mestre 

inventar uma regra que faça com que isso 
possa se realizar. Se o jogador quiser correr 

por cima de uma mesa e chutar a garrafa de 

óleo inflamável dentro da lareira para causar 
uma explosão dentro da taverna, cabe a vo-

cê, mestre, dizer como essa situação se de-
senrola e arbitrar a cena para dizer ao joga-

dor como ele deve proceder para ser bem 
sucedido; até mesmo dizer que devido ao 

peso excessivo carregado pelo personagem, a 

mesa quebra ao meio durante a corrida e ele 
cai estatelado no meio da taverna, derraman-

do sobre si o óleo e mal tendo tempo para 
ver um ladrão jogando uma vela acesa em 

sua direção.  

Um RPG old school como o Old Dragon é 

sobre exploração, observação e adivinhação. 
Existem ruínas abandonadas para serem 

exploradas, cobertas de pisos falsos e arma-
dilhas para serem evitadas e de enigmas para 
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serem resolvidos. Porém a exploração é uma 

atividade demorada, e é neste ponto que se 
apresenta mais um elemento chave: o geren-

ciamento de recursos. Cabe a você como 
mestre criar a tensão ao redor da escassez de 

alimentos, magias e fontes de luz ao explorar 
uma masmorra de forma que isso não se 

torne um fardo ao invés de adicionar o ele-

mento sobrevivência ao jogo, pois, a partir 
de certo momento, caberá aos jogadores 

decidirem se forçarão mais um pouco mas-
morra adentro, mesmo que o clérigo não 

tenha mais magias para curá-los ou se retor-
narão para a cidade para vender os itens 

encontrados e com isso perder um tempo 

precioso, arriscando até o sucesso da explo-
ração.  

Como você percebeu, as funções de um mes-

tre no Old Dragon envolvem mais a criativi-

dade e a capacidade de improvisação do que 
memorizar regras, portanto cabe unicamente 

a você ditar o ritmo do jogo, de modo a tor-
nar inesquecível a experiência de se partici-

par de uma campanha old school usando o 
Old Dragon. 

 

9.2. Evoluindo personagens 

Normalmente os personagens iniciam o jogo 
no 1º nível, como pessoas inexperientes, 

jovens que acabaram de sair de suas casas e 

se deparam com um grande e misterioso 

mundo ao seu redor. Nesse passo, um dos 
principais objetivos que buscam é experiên-

cia para se tornarem cada vez mais fortes e 
poderosos. Esse processo de aprendizado e 

de aperfeiçoamento é regido dentro do Old 
Dragon pelo sistema de concessão de pontos 

de experiência (X.P.). Sempre que um perso-

nagem acumular a quantidade de X.P. indi-
cada para subir de nível na tabela de classe, 

ele adquire novas habilidades e aperfeiçoa 
outras tantas, como pontos de vida, jogadas 

de proteção, bônus de ataque e acesso a no-
vas magias.  

Mas como premiar com X.P. os seus jogado-
res? Como saber quanto cada um dos seus 

personagens deve receber em X.P. após a 
sessão de jogo? 

No Old Dragon se utiliza um sistema misto 
de experiência, que premia a interpretação 

do personagem e a sua desenvoltura em 
combate. Todo monstro do Old Dragon 

concede um valor de X.P. em caso de derro-
ta ou fuga. Esses X.P.s são coletivos, devem 

ser somados ao longo da sessão de jogo e 

divididos entre todos os personagens que 
efetivamente participaram dos combates.  

O X.P. individual é concedido a partir do 

desempenho interpretativo de cada jogador. 

O mestre deve analisar o quão boa foi a sua 
interpretação e conceder pontos de experiên-

Imaginação! O principal atributo do mestre old school!  
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cia de acordo. É importante levar em conta 

os principais pontos de formação de um 
personagem, como sua classe, alinhamento e 

raça. 

O mestre também pode querer premiar com 

algum X.P. bônus outros elementos interes-
santes, como organização, heroísmo, e até 

mesmo boas ideias durante o jogo. Essa for-
ma de premiação é inteiramente recomendá-

vel, desde que usada com moderação. 
 

9.3. Tesouros 

A riqueza é um dos principais fatores que 
colocam os jovens aventureiros na estrada. 

Em termos de jogo, essa riqueza é tratada 

como tesouro. Esse tesouro pode ser um 
saco de moedas, pedras preciosas, joias ou 

itens mágicos. É importante ter em mente 
que o acesso indiscriminado a itens podero-

sos, ou mesmo bens vultosos como um forte, 
igreja ou mesmo um castelo pode ser proble-

mático. O tesouro deve ser tratado com cui-

dado, para que o poder dos personagens não 
saia do controle. 

De forma geral, os tesouros são conquista-

dos derrotando monstros que carregam algu-

ma riqueza consigo, mas também podem ser 
adquiridos invadindo o covil de monstros 

poderosos, como dragões.   

Os tesouros são determinados a partir de um 

percentual dos pontos de vida da criatura 
derrotada. Esse percentual determina a 

quantidade de peças de ouro que serão en-
contradas na posse do monstro ou em seu 

covil.  

Caso esteja especificado na ficha do monstro 

que foi encontrado algum item mágico no 
covil ou junto ao monstro em si, é preciso 

rolar 1d100 e confrontar com a tabela T9-1. 
Nem todos os itens mágicos constam nessa 

tabela, apenas os mais ordinários e comuns, 

ficando a cargo do mestre a descoberta de 
itens mais raros ou poderosos.  

 

9.4. Itens mágicos 

Um item mágico é, acima de tudo, um refle-

xo de seu criador. Sempre que um item for 
forjado por um mago neutro ou ordeiro, o 

item será perfeitamente estável e seguro, pois 
ele será um item de alinhamento ordeiro. 

Entretanto, se o item for forjado por um 
mago caótico, o item será instável, quase 

ilimitado em poder, mas que pode prejudicar 

o seu portador, pois acompanhará a tendên-
cia ao caos de quem o criou. 

Itens mágicos são envoltos em mistério e 

perigo, especialmente para grupos inexperi-
entes, pois apenas magos poderosos são 

capazes de identificar devidamente os pode-

res que um item possui, restando aos inexpe-
rientes descobrirem na base da tentativa e 

erro as propriedades de uma espada misteri-
osa com runas escritas ao longo da lâmina.  

Armas mágicas: uma arma mágica além de 
ser mais eficiente em combate também pos-

sui habilidades extraordinárias. A eficiência 

em combate é medida através de um bônus, 
que é conferido para a jogada de ataque, 

para o dano e para a iniciativa da arma e que 
pode variar de +1 a +4. 

As habilidades extraordinárias de uma arma 

mágica, disponíveis apenas em armas +2 ou 

superiores, podem ser as mais diversas, des-
de uma arma que é mais mortal contra gobli-

nóides, ou uma arma que, além do dano 
causado, ainda causa um dano especial, 

como o de fogo, indo até habilidades como 
proteger seu portador contra criaturas de 

determinado alinhamento, lançar magias, 

dentre muitas outras. 

O alinhamento do mago que forja uma arma 
mágica é decisivo para o seu resultado final. 

Uma arma ordeira é segura e limitada, en-

quanto uma arma caótica tem poderes mais 
destrutivos e incontroláveis, causando graves 

problemas ao seu portador em casos de falha 
crítica na jogada de ataque. Veja nas tabelas 

9-2 e 9-3, os efeitos extraordinários das ar-
mas ordeiras e caóticas +2. 

Para a lista completa de itens mágicos, consulte a versão final do OD 
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Tabela 9-1: Itens Mágicos 

1d100 Item Mágico 

1 - 5 Espada Longa ordeira +1 

5 - 7 Adaga ordeira +1 

8 Machado ordeiro +1 

9 Maça ordeira +1 

10 Espada Longa ordeira +2 

11 Machado ordeiro +2 

12 - 16 Espada Longa caótica +1 

17 - 18 Adaga caótica +1 

19 Machado caótico +1 

20 Maça caótica +1 

21 Espada Longa caótica +2 

22 Machado caótico +2 

23 - 25 Armadura de Couro ordeira +1 

26 - 28 Escudo ordeiro +1 

29 Armadura de Couro ordeira +2 

30 - 32 Armadura de Couro caótica +1 

33 - 35 Escudo caótico +1 

36 Armadura de Couro caótica +2 

37 - 63 Poção Mágica 

66 - 80 Pergaminho Arcano 

81 - 85 Pergaminho Divino 

86 - 88 Anel Ordeiro 

89 - 91 Anel Caótico 

92 - 00 Haste Mágica 

Veja mais em www.OLDDRAGON.com.br! 

http://www.olddragon.com.br
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Tabela 9-2: Efeitos de armas ordeiras 

1d10 Efeito 

1-6 Duplica a movimentação do personagem por uma rodada, 1x ao dia.  

7-9 Detecta e protege contra o caos.  

10 
Causa 1d6 de dano de um tipo de energia (fogo, gelo, raio, ácido) ao acertar e 1d10 se 
o acerto for crítico.  

Tabela 9-3: Efeitos de armas caóticas 

1d10 Efeito Acerto Crítico Efeito Erro Crítico 

1-6 

3x por dia paralisa um inimigo atingido, 
por uma rodada (jogada de proteção 
modificada pela Constituição nega este 
efeito). 

Em uma falha crítica, o portador é paralisa-
do. 

7-9 

Causa +2 pontos de dano contra um 
tipo específico de criatura ou contra 
criaturas de determinado alinhamento 
(ordeiras ou caóticas). Dá ainda uma 
penalidade de nas jogadas de moral da 
criatura equivalente ao seu bônus. 

Caso a arma passe mais de uma semana 
sem matar uma criatura desse tipo específi-
co, perderá temporariamente todos seus 
poderes. 

10 
Lança a magia Relâmpago, causando 
1d6 de dano em um acerto crítico. 

Em caso de falha crítica, ocorre uma explo-
são elétrica ao redor do portador, causando 
3d6 de dano (uma jogada de proteção mo-
dificada pela Destreza reduz esse dano pela 
metade) em todas as criaturas em um raio 
de 6 metros. 

Armaduras e escudos mágicos: uma arma-

dura e um escudo mágico são forjados para 
dar mais proteção ao portador durante o 

combate, que é medida através de um bônus, 
que é conferido para a sua classe de armadu-

ra e que pode variar de +1 a +4.  

Armaduras ou escudos +2 ou superiores 

possuem ainda habilidades extraordinárias, 
geralmente voltadas para a fuga ou defesa, 

como uma armadura que permite que o per-

sonagem se teleporte em uma situação de 
perigo ou um escudo que emite um flash de 

luz que cega os inimigos. 

Esse tipo de item, devido à magia imbuída, 

se ajusta automaticamente a criaturas de 
qualquer tamanho, sendo que um persona-

gem só pode usar uma armadura mágica e 
um escudo mágico por vez. 

O alinhamento do mago que forja uma ar-
madura ou um escudo mágico é determinan-

te para o seu resultado final. Se um persona-
gem que estiver portando uma armadura ou 

um escudo caótico sofrer um acerto crítico, 
uma das habilidades extraordinárias será 

automaticamente ativada, desde que ainda 

possa ser utilizada. O resultado do uso dessa 
habilidade é sempre determinado pelo mes-
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tre, não cabendo ao jogador, por exemplo, 

escolher para onde o seu personagem será 
teleportado.  

Com exceção das armaduras e escudos má-

gicos +1, todas as demais possuem habilida-

des especiais, de acordo com a tabela T9-4.  

Armaduras /escudos mágicos +2: podem 
ativar a habilidade especial 1x ao dia. 

Poções mágicas: poções mágicas são líqui-
dos que possuem coloração, aroma e sabor 

bastante característicos, acondicionados em 
frascos de 200 ml, que equivalem a uma 

dose. É impossível identificar devidamente 

uma poção somente examinando essas ca-
racterísticas, mas é possível se ter uma ideia 

dos seus efeitos (1 chance em 6 de acertar – 
essa rolagem deve ser feita em segredo pelo 

mestre).  

Existem dois tipos de poções: as de efeito 

instantâneo e as de efeito prolongado. As 
poções de efeito instantâneo, como as de 

cura, surtem efeito apenas no momento em 
que são ingeridas. Já as de efeito prolongado 

têm uma duração em turnos determinada 

por uma rolagem de 1d6 + nível do persona-
gem que criou a poção.  

Caso um personagem venha a ingerir uma 

poção enquanto ainda está sob os efeitos de 
outra poção ingerida anteriormente, os efei-

tos das duas poções se anularão.  

O alinhamento de quem criou a poção é 

determinante para o seu resultado final. 
Uma poção ordeira é identificada com segu-

rança através de magia. Porém nem mesmo 
o uso de magia garante a correta identifica-

ção de uma poção caótica, tendo 1 chance 
em 4 de ser identificada de forma incorreta 

(essa rolagem deve ser feita em segredo pelo 

mestre). 

As poções estão descritas na tabela T9-5, 
todas elas funcionam de acordo com a magia 

de mesmo nome e existe 30% de chance de 
determinada poção encontrada ser caótica. 

Pergaminhos: os pergaminhos são folhas de 
papel ou papiro em que são escritas magias. 

Para lançar a magia, basta que o persona-

gem leia o texto em voz alta que a magia 
surtirá efeito normalmente, desde que seja de 

um círculo ao seu alcance. 

Cada pergaminho contém uma quantidade 

determinada de círculos de magia, especifi-
cada pelo personagem que o criou. Por 

exemplo, um pergaminho que possui 6 círcu-
los, pode ter 6 magias de 1º círculo, ou 3 

magias de 2º círculo, 2 magias de 2º círculo e 
2 magias de 1º, e assim sucessivamente. A 

única restrição é quanto ao tipo de magia, 

sendo que um único pergaminho não pode 
conter magias arcanas e divinas. 

Um mago, ao invés de lançar a magia escrita 

em um pergaminho, pode optar por copiá-la 

para o seu grimório. No entanto, apenas 

Tabela 9-4: Efeitos de armaduras e escudos 

1d10 Efeito 

1-6 Teleporta o portador 10 m em uma direção à sua escolha. 

7-9 Emite um flash que cega os todos ao seu redor por 1 turno. 

10 Cura 50% do dano sofrido pelo portador. 

Tabela 9-5: Poções  

1d10 Efeito 

1-4 Curar Ferimentos leves 

5-7 Proteção contra o alinhamento 

8-9 Bênção 

10 Voo 
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pergaminhos escritos por magos neutros ou 

ordeiros podem ser copiados, pois as escritas 
de um mago caótico são impossíveis de se-

rem copiadas. 

Os pergaminhos estão disponíveis segundo a 

tabela T9-6, e existe 30% de chance de deter-
minado pergaminho encontrado ser caótico. 

Anéis: anéis são itens mágicos que causam 

efeitos durante todo o tempo em que estão 

sendo usados pelo seu portador. Apenas um 
anel pode ser usado por vez para que gere 

efeitos. Caso um personagem use mais de 
um anel, além de não surtirem nenhum tipo 

de efeito, o portador receberá um nível nega-

tivo enquanto os estiver usando. 

Um anel mágico, assim como uma armadu-
ra, se ajusta automaticamente ao seu porta-

dor. No entanto, muitas vezes não é o porta-
dor que escolhe o anel, mas sim é escolhido 

pelo anel. Um anel que se identifica com os 

atos de seu portador não é perdido ou arran-
cado com facilidade, ao passo que um anel 

cujas características são incompatíveis com 

as de seu portador geralmente se perde ou 
desaparece, como se o item tivesse vontade 

própria. 

De todos os itens mágicos, os anéis são os 

mais perigosos, pois todos trazem consigo 
um pouco da essência de quem o forjou, 

sendo que o portador adquire uma caracte-

rística do criador do item pelo tempo em que 
estiver usando o anel. Caso o anel seja ordei-

ro, o mestre deverá rolar 1d6 e comparar o 
resultado com a tabela T9-7; caso o anel seja 

caótico, o mestre deverá comparar o resulta-
do do 1d6 com a tabela T9-8. 

Armazenamento de magia: esse anel pode 

armazenar até 6 magias arcanas ou divinas. 
No momento em que o personagem coloca o 

anel, passa a ser capaz de lançar as magias 
ali armazenadas, como se tivessem sido me-

morizadas. Uma vez ao dia, no momento 

Tabela 9-6: Pergaminhos 

1d10 Efeito 

1-6 1d4 Magias de 1º círculo 

7-9 1d4 Magias de 2º círculo 

10 1d4 Magias de 3º círculo 

Tabela 9-7: Essência de anéis ordeiros 

1d6 Efeito 

1-2 
Justiceiro: acredita que as leis devem 
ser cumpridas à risca.  

3-4 
Bondoso: acredita que a sua missão real 
é ajudar ao próximo.  

5-6 
Aliado: acredita que nenhum compa-
nheiro pode ser deixado para trás.  

Tabela 9-8: Essência de anéis caóticos 

1d10 Efeito 

1-2 
Rebelde: acredita que tiranos não 
merecem o poder que têm e devem 
ser erradicados.  

3-4 
Libertário: acredita que as leis são 
opressoras e que foram feitas para 
serem descumpridas.  

5-6 
Egoísta: acredita que é seu direito 
possuir mais que os outros e que os 
outros não têm direito a nada.  
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em que prepara suas magias, o personagem 

pode substituir as magias ali contidas para 
lançá-las posteriormente. 

Controlar criatura: o portador desse anel tem 

a capacidade de controlar um tipo específico 

de criatura (humano, elfo, dragão, gobli-

nóide, etc.). A criatura pode tentar 
resistir ao impulso de ser controlada 

com uma jogada de proteção modifica-
da pela Sabedoria. 

Invisibilidade: o portador desse anel 

permanece invisível enquanto estiver 
com ele no dedo, podendo inclusive 

realizar ataques e lançar magias sem que 
o efeito acabe. 

Regeneração: a graduação da regeneração 

conferida por esse anel varia de 1 a 4, 
que representa a quantidade de pontos de 

vida que o portador regenera por turno. 
No entanto esse anel não gera nenhum 

efeito caso o portador tenha seus pontos 

de vida reduzidos a menos que 0. 

Hastes: as hastes são divididas em vari-

nhas, cajados e cetros. Cada tipo de haste 
tem um fim específico, mas todas possu-

em um número de cargas que, depois de 
exauridas, a torna inútil para fins mágicos. 

As varinhas são utilizadas para efeitos 

contra alvos distantes, os cetros para efei-
tos contra alvos próximos e os cajados são 

usados para efeitos em larga escala.  

O alinhamento do criador da haste é deter-
minante para que se possa determinar a 

quantidade de carga do item. Uma haste 

ordeira possui um nível certo de cargas que 

podem ser utilizadas que, quando findas, 

tornam o item absolutamente inútil para fins 
mágicos. Já uma haste caótica não tem um 

número definido de cargas, sendo que a cada 
carga usada há 30% de chance desta ser a 

última. 

9.5. Monstros 

Monstros são criaturas que habitam ca-

vernas, florestas, pântanos, dentre tantos 
outros locais, que podem se opor ou se 

aliar aos aventureiros. Alguns monstros 
guardam grandes tesouros, o que justifi-

ca a empreitada de invadir e explorar os 
lugares em que habitam. 

As estatísticas dos monstros têm os se-
guintes elementos: 

Introdução: As primeiras informações 
referentes a um monstro são as mais 

básicas e englobam o seu nome, seu ta-
manho, seu alinhamento, e seu habitat. 

Para determinar o tamanho de uma cria-

tura é utilizada uma convenção, que 
possui as seguintes categorias: pequeno 

(até 1m), médio (até 2m), grande (até 
4m), imenso (até 6m) e colossal (mais 

que 6m). 

Encontros: representa os hábitos sociais 

do monstro, informando se é uma criatu-
ra solitária, se anda em grupos ou se 

forma um covil ou tem hábitos errantes. 

Prêmios: determina a premiação em 

tesouros e em pontos de experiência para 

cada indivíduo em separado. A premiação 
em tesouros é o correspondente em peças de 

Tabela 9-9: Anéis  

1d10 Efeito 

1-4 Armazenamento de magia  

5-7 Controlar criaturas  

8-9 Invisibilidade  

10 Regeneração 

Tabela 9-10: Hastes Mágicas  

1d10 Efeito 

1-4 Varinha dos Mísseis Mágicos 

5-7 Varinha da Bola de Fogo 

8-9 Cetro de Curar Doenças 

10 Cetro de Curar ferimentos leves 
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ouro de um determinado percentual dos 

pontos de experiência conferidos pelo mons-
tro. No caso de existir um tesouro de covil, o 

percentual representará a totalidade encon-
trada e não a parte por indivíduo. 

Movimento: mostra a movimentação base 
da criatura, bem como tipos de movimenta-

ções diferentes, se vier a possuir. 

Moral: demonstra o ânimo da criatura em 

permanecer em combate, representada por 
um valor de 2 a 12. Em um combate, sempre 

que a primeira criatura de um grupo morrer 

e sempre que 50% do grupo tombar, o mes-
tre deverá rolar 2d6 e, se o valor do dado 

superar o da moral, os monstros sobreviven-
tes se renderão, recuarão ou tentarão fugir a 

todo custo. 

Atributos: mostram os valores dos seis atri-

butos do monstro: F (Força), D (Destreza), 
CO (Constituição), I (Inteligência), S 

(Sabedoria) e C (Carisma). Monstros podem 

ter alguns desses valores zerados, de modo 
que uma criatura com INT 0 é incapaz de 

raciocinar logicamente e age unicamente por 
instinto. 

Classe de armadura (C.A.): a classe de ar-
madura representa a defesa da criatura, seja 

ela natural ou de armadura. 

Jogada de proteção (J.P.): a jogada de pro-

teção representa a forma da criatura se de-
fender de ataques mágicos e evitar outras 

situações não abrangidas pela classe de ar-

madura. 

Dado de vida (D.V.): todo monstro possui o 

d8 como dado de vida base. Caso o monstro 
possua além do dado de vida um bônus, este 

deve ser somado ao total de P.V.s após a 

rolagem do dado. Se um monstro possui 

2D+2 ele possui em média 10 pontos de 

vida, uma vez que 4+4+2 = 10.  

Resistência à magia (R.M.): a resistência à 

magia representa o percentual de chance que 
o monstro tem de resistir a uma magia lança-

da contra ele.  

Redução de dano (R.D.): a redução de dano 

representa a quantidade de pontos de vida 
que serão absorvidas do total causado, a não 

ser que o monstro receba um tipo específico 
de dano. 

Ataques: essa estatística mostra a forma 
como a criatura ataca usando a seguinte 

chave: Número de ataques, tipo de ataque, 

bônus de ataque (dano do ataque). Por 
exemplo: 

2 mordidas +4 (1d6+2) significa que o 
monstro tem dois ataques por turno 

quando resolver morder seus oponentes, 
sendo que cada mordida deve ser realiza-

da com um bônus de ataque de +4. No 
caso de acerto, o dano causado por cada 

mordida é de 1d6+2. 

Para a lista completa de monstros, consulte a versão final do OD 
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Aranha Negra Gigante 
(Médio e Caótico | Subterrâneo e Floresta) 

Encontros: 1d3 

Prêmios: Nenhum | 175 X.P. 

Movimento: 4 m | escalada 6 m 

Moral: 8 

F 15 | D 17 | CO  12 | I 0 | S 10 | C 2    

C.A.: 14 

J.P.: 15 | +2 contra veneno 

D.V.: 3 (18/27) 

Ataques: 1 mordida +3 (2d6+3) 

                1 ferroada +3 (1d8+4 + veneno) 

A aranha negra gigante é conhecida por ser 

uma caçadora agressiva e por possuir uma 

ótima estratégia de combate. Seu corpo é 
negro recoberto por pelos grossos, curtos e 

levemente amarronzados. 

A principal tática de combate envolve criar 

teias fortes e pegajosas em corredores estrei-
tos e aguardar que suas vibrações, devido à 

passagem de uma vítima, alertem-na à pre-

sença de comida. A partir deste ponto, a 
aranha procura morder e imobilizar suas 

vítimas, para que possa ferroá-las. Com o 
ferrão, a aranha inocula um poderoso vene-

no que drena a resistência de suas vítimas. 

Teia: para se soltar da teia, um personagem 

precisa ser bem sucedido em uma jogada de 

Força, ou ficará impossibilitado de se movi-
mentar. 

Veneno: personagens feridos pela ferroada 
da aranha devem realizar uma jogada de 

proteção modificada pela Constituição para 
não terem esse atributo reduzido em 1d4 

pontos. O teste deve ser realizado a cada 

hora até perder o efeito (no caso de sucesso), 
em caso de falha outros 1d4 pontos de Cons-

tituição serão drenados. 

Salto: a aranha ataca saltando sobre suas 

vítimas, supreendendo-as e concedendo uma 
penalidade de -2 nas jogadas de surpresa. 

 

Bandido humano 
(Médio e Neutro | Qualquer) 

Encontros: 2d12 

Prêmios: 10% | 25 X.P. 

Movimento: 6 m 

Moral: 6 

F 11 | D 12 | CO  9 | I 9 | S 10 | C 10  

C.A.: 13 (armadura de couro) 

J.P.: 16 

D.V.: 1 (4/7) 

Ataques: 1 espada curta +2 (1d6) 

                1 arco curto +3 (1d6) 

O bandido humano é o que há de mais co-

mum à espreita os comerciantes e aventurei-

ros pelas estradas. Vive de saquear caravanas 
e revender o produto de seu roubo para com-

prar armas e armaduras e, até mesmo susten-
tar sua família. Normalmente se organiza 

em bandos, para valer-se de ataques rápidos 
e surpreendentes. 

  

Bugbear 
(Médio e Caótico | Montanha e Subterrâneo) 

Encontros: 2d4 | covil 5d4 

Prêmios: 10% covil 25% | 145 X.P. 

Movimento: 5 m 

Moral: 9 

F 15 | D 12 | CO  13 | I 10 | S 10 | C 9   

C.A.: 13 (armadura de couro) 

J.P.: 15 

D.V.: 3+1 (18/27) 

Ataques: 1 maça +4 (1d8+2) 

                1 lança +3 (1d6+2) 

Esse astuto goblinóide alto e forte possui 

uma mentalidade perspicaz e um senso táti-
co bastante desenvolvido. É um mestre na 

tocaia e usa muito bem essa característica 
para conseguir transformar ataques normal-

mente considerados arriscados a seu favor. 

Veja mais em www.OLDDRAGON.com.br! 

http://www.olddragon.com.br
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Possui a cara achatada, orelhas pontiagudas, 

narinas frontais expostas e pele que vai do 
amarelado ou vermelho terroso, quase sem-

pre coberto por roupas roubadas e peles de 
caça. 

Tocaia: um grupo de até 6 bugbears conse-
gue se esconder (chance de 60%) e tocaiar 

seus inimigos com muita eficiência. Se não 

forem descobertos em seus esconderijos, 
conferem uma penalidade de -4 às jogadas 

de surpresa de seus inimigos. 

  

Carniçal 
(Médio e Caótico | Cemitério) 

Encontros: 2d10 

Prêmios: 5% | 210 X.P. 

Movimento: 6 m 

Moral: 9 

F 14 | D 10 | CO  12 | I 9 | S 12 | C 3 

C.A.: 13 

J.P.: 15 

D.V.: 2 (12/18) 

Ataques: 1 pancada +2 (1d4+2) 

               1 mordida +1 (1d6+2+paralisação) 

O carniçal é morto-vivo que se alimenta 

exclusivamente dos restos mortais de outras 
criaturas.  

Geralmente habita cemitérios e locais do 

gênero. Uma criatura mordida por um carni-
çal deve ser bem sucedida em uma jogada de 

proteção modificada pela Constituição ou 
ficará paralisada por 1d4 turnos.  

Um carniçal é imune a magias de enfeitiçar, 
sono, frio, medo, venenos e outros efeitos 

que necessitem de alvos vivos.  

 

Cavalo de batalha 
(Grande e Neutro | Planície) 

Encontros: domesticado apenas 

Prêmios: nenhum | 145 X.P. 

Movimento: 12 m 

Moral: 9 

F 16 | D 15 | CO  17 | I 6 | S 12 | C 10 

C.A.: 15 

J.P. 15 

D.V.: 3 (24/33) 

Ataques: 1 coice +3 (1d8+3) 

O cavalo de batalha é um animal treinado 

para a guerra. Mais corajoso que os demais, 
não teme quando seu mestre o conduz em 

direção a uma parede de escudos em um 
campo de batalha, mesmo que isso signifi-

que a sua morte. 

  

Esqueleto 
(Médio e Caótico | Qualquer) 

Encontros: 1d12 

Prêmios: nenhum | 25 X.P. 

Movimento: 6 m 

Moral: 12 

F 13 | D 13 | CO  0 | I 0 | S 10 | C 1  

C.A.: 13 (armadura de couro) 

J.P.: 17 

D.V.: 1 (5/8) 

Ataques: 1 espada longa +1 (1d6+1)   

                2 garras +1 (1d4+1) 

O esqueleto é um morto-vivo criado por 

necromantes para se tornar guardião de crip-

tas, tesouros, ou mesmo como soldado.  

Costuma utilizar-se de armas velhas e enfer-

rujadas ou das suas garras ósseas para ata-
car.  

Um esqueleto, quando atingido por armas 
de corte ou de perfuração, sofre apenas me-

tade do dano causado. 

Esqueletos são imunes a magias de enfeiti-
çar, sono, frio, medo, veneno e outros efeitos 

que necessitem de alvos vivos. 
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Goblin 
(Pequeno e Caótico | Planície e Subterrâneo) 

Encontros: 2d4 | covil 6d10 

Prêmios: 10% | covil 20% | 10 X.P. 

Movimento: 4 m  

Moral: 6 

F 11 | D 13 | CO  12 | I 10 | S 9 | C 6   

C.A.: 13 (armadura de couro) 

J.P.: 16 

D.V.: 1 (6/9) 

Ataques: 1 espada curta +2 (1d6) 

                1 lança pequena +1 (1d4) 

 

Esse tipo goblinoide covarde se organiza em 
bandos e vive em planícies e em cavernas. 

Evita confrontos com grupos poderosos e 
numerosos, e somente parte para o combate 

quando está em maior número, preferenci-
almente armando uma emboscada. 

Possui uma pele rugosa e pegajosa, olhos 
esbugalhados e maxilar avantajado, quase 

sempre prognata e com presas externas. 

Suas orelhas são pontudas e no alto da ca-
beça. 

Goblins são inimigos naturais dos anões. 
Por milênios essas duas raças se enfrenta-

ram em guerras e até hoje se odeiam.  

Um goblin fará o possível pra atacar seus 

inimigos prediletos antes de se arriscar com 

outros alvos. 

 

 

      Bando de Goblins 
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Hobgoblin 
(Médio e Caótico | Colina e Subterrâneo) 

Encontros: 1d6 | covil 4d6 

Prêmios: 10% | 25 X.P. 

Movimento: 5 m  

Moral: 8 

F 13 | D 13 | CO  14 | I 10 | S 9 | C 8   

C.A.: 13 (armadura de couro) 

J.P.: 16 

D.V.: 1+2 (11/14) 

Ataques: 1 espada longa +3 (1d8+1) 

               1 lança +3 (1d6+1) 

O hobgoblin é um tipo de goblinoide forte e 

esperto, eficiente em combate e extremamen-
te belicoso. Compensa sua inteligência co-

mum e sua baixa sabedoria com táticas de 
combate onde o número de combatentes 

funcione a seu favor. Gosta da luta aberta e 
enfrenta seus inimigos de frente, repudiando 

as táticas de tocaia de seus parentes, os 

bugbears, a quem se refere como “os covar-
des”, apesar de estar constantemente sob o 

comando destes, superiores em combate e 
em inteligência. 

É uma criatura alta e musculosa, mas possui 
as mesmas feições de seus parentes mais 

baixos, os goblins, cara achatada, orelhas 

pontiagudas, narinas frontais expostas e pele 
em tons de cor que varia do amarelado ou 

vermelho terroso, quase sempre coberto por 
pedaços de armaduras de vítimas anteriores. 

  

Homem lagarto 
(Médio e Neutro | Pântano) 

Encontros: 2d4 | covil 6d6 

Prêmios: 10% | 75 X.P. 

Movimento: 6 m  

Moral: 11 

F 14 | D 12 | CO  10 | I 10 | S 8 | C 

11    

C.A.: 13 

J.P.: 16 

D.V.: 2 (10/16) 

Ataques: 1 espada curta +3 (1d6+2) 

O homem lagarto é um réptil humanoi-
de que mede entre 1,70 a 1,80m 

de altura. Criaturas de sangue 

frio, suas escamas variam 
entre verde amarelado e verde 

amarronzado. Sua cauda, 
utilizada para dar equilíbrio, 

mede em torno de 1,5m de 
comprimento. Os homens 

                                                                                           Hobgoblin 
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lagarto se organizam em tribos, comandadas 

pelo macho mais forte.  

 

Inumano 
(Médio e Caótico | Cemitério) 

Encontros: 1d2 

Prêmios: 5% | 410 X.P. 

Movimento: 9 m 

Moral: 9 

F 14 | D 10 | CO  12 | I 7 | S 10 | C 3  

C.A.: 14 

J.P.: 15 

D.V.: 4 (24/36) 

Ataques: 1 pancada +5 (1d4+2) 

               1 mordida +4 (1d8+1+Paralisação) 

O inumano é morto-vivo que se alimenta 

exclusivamente dos restos mortais de outras 
criaturas. Geralmente habita cemitérios e 

locais do gênero e controla um bando de 
carniçais. Uma criatura mordida por um 

inumano deve ser bem sucedida em uma 

jogada de proteção modificada pela Consti-
tuição ou ficará paralisada por 2d4 turnos.  

Imunidades: magias de enfeitiçar, sono, frio, 
medo venenos e outros efeitos que necessi-

tem de alvos vivos.  

 

Kobold 
(Pequeno e Caótico | Floresta e Subterrâneo) 

Encontros: 4d4 | covil 6d10 

Prêmios: 5% | covil 10% | 10 X.P. 

Movimento: 4 m  

Moral: 6 

F 9 | D 13 | CO  10 | I 10 | S 9 | C 8 

C.A.: 13 (escudo de madeira) 

J.P.: 18 

D.V.: ½ (3/4)  

Ataques: 1 lança +0 (1d6-1) 

Conhecido tanto pela covardia endêmica 

quanto pelo talento inato para emboscar seus 

inimigos, o kobold se utiliza de todas as 
vantagens que consigam acumular antes de 

entrar em combate. Normalmente uma tribo 
se divide em várias tropas pequenas de no 

máximo 10 criaturas, que aproveitam todo o 
potencial da sua capacidade de surpreender 

suas vítimas. 

Possui por volta de 60 centímetros de altura 
e raramente consegue chegar aos 20kg de 

peso. Sua pele costuma pender entre tons 
terrosos e muito raramente esverdeados. 

Possui poucos pelos ao longo do corpo, ex-
ceto na face, onde alguns pares de longos 

bigodes pendem em cada um dos lados. 

Além disso, possui uma cauda semelhante à 
de um rato e garras muito afiadas nas mãos 

de dedos longos. Kobolds costumam usar 
roupas de trabalho gastas e remendadas com 

trapos encontrados ou roubados de vítimas. 

 

Ogro 
(Grande e Caótico | Colina) 

Encontros: 1d6 covil 2d6 

Prêmios: 50% | 240 X.P. 

Movimento: 5 m  

Moral: 10 

F 21 | D 8 | CO  15 | I 6 | S 10 | C 7 

C.A.: 15 (armadura de placas) 

J.P.: 14 | +2 CON 

D.V.: 4+1 (29/41) 

Ataques: 1 clava gigante +6 (2d8+5) 

                1 lança +4 (1d8+5) 

Um ogro é um humanoide gigantesco gros-

seiro, rude e tosco, conhecidos pela grande 

força, dieta à base de elfos e anões e vocabu-
lário bastante reduzido. 

Costuma se vestir com peles e couro mal 
curtidos e em péssimo estado de conserva-

ção. Ogros não são adeptos ao asseio e seu 
cheiro repugnante é quase uma marca regis-

trada. 

Eficientes em combate são constantemente 
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contratados como guardas ou soldados por 

outras criaturas mais poderosas. Os ogros 
preferem armas grandes e de esmagamento, 

onde toda a sua potência muscular pode ser 
aproveitada. 

  

Orc 
(Médio e Caótico | Montanha e Subterrâneo) 

Encontros: 3d6 | covil 10d6 

Prêmios: 100% | 25 X.P. 

Movimento: 6 m 

Moral: 8 

F 17 | D 11 | CO  12 | I 8 | S 7 | C 6 

C.A.: 16 (armadura de placas) 

J.P.: 16 

D.V.: 1 (6/9) 

Ataques: 1 cimitarra +3 (1d6+3) 

                 1 lança +2 (1d6+2) 

Orcs são humanoides especialistas em mine-
ração e forjaria, que habitam os subterrâneos 

e são inimigos mortais dos elfos. 

Possuem a pele esverdeada com alguma 

incidência de verrugas e pelos grossos. Na 
face, olhos pequenos, crânio alongado, pres-

sas inferiores protuberantes e nariz frontal, 

tal como um suíno. 

Orcs são extremamente bélicos e territorialis-

tas e se reproduzem rapidamente. Uma com-
binação perigosa quando se trata do seu 

inimigo. 

 

Rato gigante 
(Pequeno e Neutro | Subterrâneo) 

Encontros: 3d6 | covil 3d10 

Prêmios: 50% | 13 X.P. 

Movimento: 6 m 

Moral: 8 

F 10 | D 17 | CO  12 | I 1 | S 12 | C 4  

C.A.: 13 

J.P.: 17 

D.V.: 1d4 P.V. 

Ataques: 1 mordida +3 (1d4+doença) 

Essas criaturas deploráveis do subterrâneo 
são o terror de aventureiros e habitantes dos 

corredores escuros. Até 10 vezes maiores 
que um rato normal, esses ratos gigantes 

possuem dentes ainda maiores e ameaçado-

res e escondem na sua saliva um perigo mor-
tal, a febre do lixo, responsável por levar 

muitos aventureiros à morte. 

Esses ratos são extremamente agressivos e 

vorazes, e atacam tudo o que se mexa que 
esteja ao seu alcance. Protegem seus territó-

rios e ninhos com muita violência e determi-

nação, até a morte, se preciso for. 

Doença: ao ser mordido pelo rato, o alvo 

pode se contaminar com a febre do lixo. 
Para resistir, o jogador deve fazer uma joga-

da de proteção modificada pela Constituição 
para cada mordida que recebeu ou perderá 

1d6 pontos de Constituição, além de cair em 

uma febre alta em 1d6 horas.  

 

Troll 
(Grande e Caótico | Qualquer) 

Encontros: 1d8 | covil 1d10 

Prêmios: 30% | 555 X.P. 

Movimento: 6 m 

Moral: 10 | 8 contra fogo e ácido 

F 23 | D 14 | CO  23 | I 6 | S 9 | C 6 

C.A.: 18 (armadura de placas) 

J.P.: 13 | +2 contra fogo e ácido 

D.V.: 6 (66/84) 

Ataques: 2 garras +7 (1d6+6) 

Situados em algum lugar entre os animais 
predadores e o resto dos gigantes, os trolls 

são criaturas bestiais movidos pela fome e 
pela vontade de destruir.  Sabendo que a 

maioria das criaturas não pode lhes causar 
danos permanentes, os trolls se lançam ao 

combate sem medo. Mas apesar dessas ca-
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racterísticas selvagens, os trolls são criaturas 

inteligentes, se organizam em pequenos ban-
dos, tribos ou acabam servindo criaturas 

superiores. 

Trolls possuem a pele em vários tons de 

verde, e constantemente repleta de verrugas, 
rugas e pequenos cancros bolhosos, que dão 

ao troll um aspecto repugnante. 

Na sua face se destaca o nariz, longo, fino e 
pendido para baixo. Seus olhos são peque-

nos e claros e seus cabelos, grossos, desgre-
nhados e sujos. Possuem duas garras extre-

mamente afiadas e  dentes serrilhados, per-
feitos  para morderem e rasgarem a carne de 

suas vítimas. 

Regeneração: trolls podem regenerar até 5 
pontos de dano por turno, desde que esse 

dano não tenha sido causado por fogo ou 
ácido, as únicas fraquezas da criatura. A sua 

regeneração é tão forte que o troll é capaz de 
recuperar membros amputados e até mesmo 

reconstituir seu corpo por inteiro. Caso seja 

desmembrado, cada parte resultará em um 
troll novo em até 1d6 dias.  

  

Zumbi 
(Médio e Neutro | Qualquer) 

Encontros: 1d8  

Prêmios: Nenhum | 75 X.P. 

Movimento: 4 m 

Moral: 12 

F 12 | D 8 | CO  0 | I 0 | S 10 | C 1  

C.A.: 10 (armadura de couro) 

J.P.: 17 

D.V.: 2 (10/16)  

Ataques: 1 pancada +2 (1d6+1) 

                1 mordida +1 (1d4+2 + dreno de 

atributo) 

Zumbis são experimentos maléficos e antina-
turais de magos e clérigos caóticos que inter-

rompem o descanso dos mortos reanimando-
os com energia maligna. 

Esses mortos-vivos possuem carne apodreci-
da em seus ossos, roupas gastas, sujas e ve-

lhas e frequentemente  podem ter ausente 

um de seus membros. Vivem em um estado 
de semiletargia até encontrarem seres vivos, 

o que os faz em frenesi e tentam a todo custo 
se alimentar do cérebro de suas vítimas.  

Dreno de atributo: uma criatura mordida por 
um zumbi deverá fazer uma jogada de prote-

ção modificada pela Constituição ou perder 

1d6 pontos de Constituição. Caso uma cria-
tura venha a morrer por causa desse dreno 

de Constituição, se tornará um zumbi em 
1d6 turnos, mantendo seus atributos físicos 

originais. 

Zumbis são imunes a magias de enfeitiçar, 

sono, frio, medo venenos e outros efeitos 

que necessitem de alvos vivos.  

                                                               Troll 
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