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4

INTRODUÇÃO

Esta é uma adaptação da obra de Akira Toriyama, conhecida como Dragon Ball, para o
Sistema +2d6, criado pelo Newton Rocha “Tio Nitro”. O conteúdo presente nos textos a seguir é
adequado para jogadores veteranos e iniciantes, por ter regras simples e fáceis de compreender. A
adaptação foi feita por mim Matheus HQD, usando as regras do +2d6 em um cenário de Dragon Ball
alguns anos após os eventos de Dragon Ball e Dragon Ball Z. E como fã da serie e de jogos de RPG,
senti falta de uma versão de RPG de mesa sobre Dragon Ball, decidi então criar uma usando um dos
meus sistemas favoritos.

RPG? +2d6? O que é isso?

RPG é uma sigla americana de Role Playing Game, traduzido como Jogo de Interpretação de
Papeis. Pessoalmente gosto de chamar de Representação de Papeis Genéricos, já que cada jogo,
dependendo de seu Cenário, terá certos personagens que podem ser interpretados durante uma
Sessão de jogo. Uma mistura de teatro improvisado e jogo, o RPG tradicionalmente é jogado em
grupo de duas ou mais pessoas, onde uma pessoa assume o papel do mestre do jogo, criando o
cenário, criando e interpretando os personagens coadjuvantes e as dificuldades e desafios de uma
história, enquanto os demais assumem o papel de jogadores, criando e interpretando os
personagens principais da história que será criada coletivamente. O objetivo principal é se divertir
vivendo aventuras imaginárias criadas coletivamente. Os temas são tão variados quanto os tipos de
histórias que existem. Existem RPGs de fantasia, ficção científica, históricos, horror, humor,
romance, anime, etc. apenas limitado pela imaginação do mestre e dos jogadores!
RPG é um jogo de criação coletiva de história, e assim, possui regras (também chamadas de
“sistema”) que coordenam essa criação coletiva. O sistema +2d6 é um conjunto de regras para
jogos de RPG. A proposta do +2d6 é vir sempre acompanhando uma aventura curta, o que também
ajudará a você que quer aprender a conhecer esse hobby fabuloso e doidimais!

Dragon Ball

O mundo de Dragon Ball foi escrito e ilustrado pelo grande Akira Toriyama teve origem em
1984, quando foi lançada a primeira edição na revista Shõnen Jump, tendo como personagem
principal o garoto Son Goku, a série japonesa teve início como mangá, e depois tomando espaço
em outras mídias como animes, jogos de videogame, filmes e diversos outros produtos
relacionados.
O nome Dragon Ball é devido a existência de bolas mágicas que são conhecidas como
Esferas do Dragão, elas norteiam toda a aventura da série, tendo sempre alguém atrás delas, sejam
os protagonistas ou antagonistas, desde seu inicio é isso que move os personagens. A busca de
diversas pessoas por estas esferas é devido à capacidade de realizar um desejo quando elas estão
reunidas, ao se conseguir as 7, pode-se fazer qualquer desejo que este será atendido. Embora
depois de certo tempo isso se torne um elemento secundário, graças a isso a história dos
Guerreiros Z teve inicio.
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Mecânica do Sistema

DADOS: O +2d6 utiliza apenas dados de seis faces (d6). Então quando você encontrar escrito 1d6,
2d6, 3d6, etc. significa o número de dados que você irá rolar para realizar um teste. Por Exemplo:
2d6, dois dados de seis faces.
TESTES NORMAIS: 2d6 + Atributo + Perícia. Se o resultado for igual ou maior que a Classe de
Dificuldade (CD), o teste foi bem sucedido. Usando Habilidades mágicas os testes se tornam 2d6 +
Atributo Poder + Nível da Habilidade. Testes de dificuldade comuns tem CDs que variam de 6 até
12. Como base, as Classes de Desafio (CD) são as seguintes:
• Testes Fáceis – Classe de Desafio 8
• Testes Normais - Classe de Desafio de 10
• Testes Difíceis - Classe de Desafio de 14
• Testes Impossíveis - Classe de Desafio acima de 14
TESTES OPOSTOS: 2d6 + Atributo + Perícia de um personagem versus 2d6 + Atributo + Perícia de
outro personagem, o resultado maior vence o teste. Em caso de empate, ganhará quem estiver
atacando.
ACERTO CRÍTICO: Um resultado de “6” e “6” na rolagem de 2d6+Atributo+Perícia significa um
Acerto Crítico. O Mestre determina o que ocorreu em seguida, por exemplo, pode causar o dobro
do dano.
FALHA CRÍTICA: Um resultado de “1” e “1” na rolagem de 2d6+Atributo+Perícia causa uma Falha
Crítica. O Mestre determina o que ocorreu em seguida, por exemplo, pode quebrar a arma utilizada
ou causar dano em um aliado.
MODIFICADORES: O mestre deve determinar os modificadores de ocasião de um teste caso haja
necessidade. Em muitas cenas, o ambiente, as condições do lugar, o uso de equipamentos
apropriados, o uso de aliados, etc. dão vantagens ou desvantagens ocasionais para os personagens.
Os modificadores variam de -6 (desvantagem ocasional) até +6 (vantagem ocasional). Seguem
algumas sugestões:
• Desvantagem Grande: -6 no teste.
• Desvantagem Média: -4 no teste.
• Desvantagem Leve: -2 no teste.
• Vantagem Leve: +2 no teste.
• Vantagem Média:+4 no teste.
• Vantagem Grande: +6 no teste.
COMBATE: O combate é feito por turnos, A ordem das ações e determinada pela posição do
jogador em relação ao Mestre. O jogador a direita do mestre será o primeiro a agir, e em seguida o
que estiver à direita dele, até que todos os jogadores tenham feito uma Ação.
AÇÕES: Cada personagem tem direito a uma ação (o que dá para ser feito em 3 segundos). Como o
jogo é narrativo, deve-se usar o bom senso. O Mestre tem a palavra final, sempre. Rola-se o teste
da ação (que pode ser oposto ou contra uma dificuldade determinada pelo mestre) e rola-se o dano
se houver. A defesa é ativa ou passiva. Se um personagem puder se defender, rolar o teste oposto
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do ataque contra o teste de defesa (normalmente DES + perícia específica), quem tirar maior
acerta. Se o alvo não puder se esquivar, o Mestre determina a dificuldade de acertar, e o atacante
faz um teste normal contra uma dificuldade fixa.
FIM DO TURNO: O turno encerra depois que todos tiverem agido. O próximo turno começa se inicia
da mesma forma que o anterior. O mestre determina o final da cena de combate.
DANO: O dano é rolado depois dos ataques. O dano varia de acordo com o tipo de arma ou poder e
pode ser customizado. O dano varia de 1d6-5 a até 10d6 (ou mais). O dano pode ser Letal ou NãoLetal, determinado pelo Mestre. Os efeitos do dano também são determinados pelo mestre (corte,
perfuração, explosão, ácido, etc.).
REDUÇÃO DE DANO: Armaduras eliminam parte do dano, ou seja tem Redução de Dano (RD). O
Mestre determina quais armaduras funcionam para determinados tipos de dano.
MORTE: Caso um personagem fique com zero ou menos PVs após um dano, ele cai inconsciente e
está morrendo. Caso o dano seja maior que o valor negativo máximo que o personagem pode para
não morrer imediatamente, o personagem que sofreu o dano morre imediatamente. O
personagem morre quando seus PVs negativos forem iguais ou superiores ao valor negativo do
total de Constituição mais Força mais 10 (CON + FOR + 10).
TESTES DE MORTE: Quando um personagem ficar com PVs negativos, a cada rodada ele deve rolar
2d6. Caso o resultado seja igual ou maior que 6 o personagem teve sucesso no teste de morte e
continua vivo, porém, continua a fazer o teste nas rodadas seguintes. Caso o resultado seja menor
que 6, o jogador teve um fracasso no teste de morte, e continua a fazer o teste nas rodadas
seguintes. O personagem morre totalmente após três fracassos nos testes de morte. Caso o jogador
tire 12 na rolagem do 2d6, o personagem se estabiliza. Caso outro personagem seja bem sucedido
em um teste de cura, primeiros socorros, medicina, etc. o personagem com os PVs negativos se
estabiliza e não é necessário mais testes de morte.
KI OU PONTOS DE ENERGIA: Pontos que podem ser gastos ao usar magias ou poderes. Serão iguais
à PODER+10, com o custo de usar os poderes variando de 1 Ponto de Energia/Ki a 5 Pontos de
Energia/Ki (ou mais para magias mais poderosas)
EVOLUÇÃO DE PERSONAGEM (EXP): Depois de cada 3 horas de jogo ou uma sessão, os jogadores
ganham 1 Ponto de Personagem, que pode ser gasto em Perícias ou Vantagens (nunca em
Atributos, a não ser que o mestre permita). Ao final de uma missão perigosa os jogadores ganham
+1 ponto de personagem extra. No final de uma aventura ou fase de uma campanha, os jogadores
ganham +2 pontos de personagem extras. As perícias custam 1 ponto de personagem cada novo
nível e as vantagens custam 2 pontos cada novo nível.
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Criando seu Personagem

Os personagens possuem ATRIBUTOS, PERÍCIAS e HABILIDADES. Além disso, também tem
PONTOS DE VIDA (PVs) que é a energia vital do personagem, KI ou PONTOS DE ENERGIA (KI) que
são gastos em habilidades sobrenaturais, mágicas ou superpoderes e REDUÇÃO DE DANO (RD) a
armadura que o personagem usa.
DESCRIÇÃO
Caracterize a sua personagem nas categorias a seguir, preenchendo os espaços na ficha:
• Nome: Nome do seu personagem no jogo (Ex: Gokut, Vegeta, Gohan, etc.).
• Jogador: Seu nome (Ex: Matheus, Newton, Akira, etc.).
• Raça: A raça de seu personagem. Humano, Namekuseijin, Sayajin, etc.
• Sexo: Sexo do seu personagem. Masculino ou feminino.
• Idade: Idade do personagem.
• Altura: Altura do personagem em metros.
• Peso: O peso do personagem em kg.
• Olhos: Cor dos olhos do personagem.
• Cabelo: Cor do cabelo do personagem.
• Pele: Cor da pele do personagem.
ATRIBUTOS
Representam as capacidades naturais que todas as personagens têm em comum. Estão
divididos em físicos (Força, Destreza e Constituição), mentais (Inteligência, Sabedoria e Carisma) e
sobrenaturais (Poder). A personagem terá 30 pontos para distribuir neles, variando-os de 1 ate 10
pontos. Onde 1 é uma pessoa comum e 10 é uma característica de destaque sobre-humana, abaixo
de 1 são crianças e velhos.
Força (FOR): É a força muscular da personagem e seu potencial físico, sendo usada em testes físicos
gerais e para causar dano;
Destreza (DES): É a coordenação, agilidade e reflexos da personagem, sendo usada nos testes que
requerem precisão, habilidade e velocidade;
Constituição (CONS): Representa a resistência física da personagem, usada em testes que
requerem tolerância;
Inteligência (INT): É a memória, o conhecimento e o raciocínio da personagem, sendo usada em
testes de conhecimento e que requerem uso do intelecto.
Sabedoria (SAB): É a forca de vontade, bom senso, a percepção e saber intuitivo da personagem,
sendo usada em testes de percepção, consciência, vontade e fé;
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Carisma (CAR): É à força do caráter, a capacidade de persuasão e influência, a beleza física, o
magnetismo natural e o poder de liderança da personagem, sendo usada nos testes sociais para
influenciar os outros.
Poder (POD): O poder sobrenatural de um personagem, o nível que pode afetar a realidade com o
seu poder, a capacidade de energia que seu ki pode gerar.
ATRIBUTOS SECUNDARIOS
São informações complementares que auxiliam durante os jogos.
Pontos de Vida (PV): 20 + FOR; mede quanto que a personagem consegue resistir ao dano;
KI ou Pontos de Energia (KI): 20 + POD; representa a energia interior da personagem, usando para
realizar habilidades sobrenaturais e conjurar magias.
Redução de Dano (RD): Nível da Armadura; mede quanto que a personagem pode absorver do
dano físico a cada ataque que receba.
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RAÇAS

No universo de Dragon Ball são encontradas diversas raças, a Terra além de humanos
também é lar para criaturas humanoides e alienígenas. Os humanos são os mais populosos em
qualquer região, entretanto é comum encontrar pessoas de outros tipos e estas são tratadas de
maneira normal. A seguir segue uma lista das raças mais encontras no mundo:
HUMANO: A maior parte dos habitantes da Terra, alguns possuem características únicas como falta
de nariz, ou um terceiro olho, porem ainda são humanos. A maioria não se compara a outras raças
em questão de poder, ainda assim, existem alguns que são muito inteligentes e outros que são tão
poderosos que se comparam a guerreiros de outros mundos.
HUMANOIDE: Mais incomuns, porem presentes em todas as cidades, existem animais humanoides
que são inteligentes e capazes de falar, vivendo de forma comum entre os humanos exercem
funções normais na sociedade e alguns poucos se tornam guerreiros.
ANDROIDE: Anteriormente eram pessoas comuns, porém por alguma razão sofreram uma
transformação cientifica, e agora por mais que se pareçam com humanos normais seu interior é
robótico com partes humanas. Eles são naturalmente mais poderosos que humanos comuns,
mesmo que não se possa calcular seu Poder de Luta.
NAMEKUSEIJIN: São pouco encontrados , geralmente as pessoas podem encontrar um participando
de torneios Tenkaichi, possuem pele verde e orelhas pontudas, quatro dedos nas mãos e não tem
cabelo ou pelos corporais. São muito poderosos e possuem a habilidade de se fundir a outro
membro de sua raça para se tornar mais forte.
SAIYAJIN: Muito raros, existem poucos no mundo, mas são mais fáceis de se encontrar porque
possuem um Poder de Luta muito alto, e quando se encontram geralmente são mestiços, vindo de
uma relação com Humanos. Saiyajins são semelhantes a humanos porem tem uma calda que
permite que se transformem ao receber uma quantidade de ondas Butz olhando para a lua,
transformando-se em grandes gorilas chamados de Ozaru. Além disso saiyajin realmente poderosos
podem se transformar em Super Saiyajins, seus cabelos tomam uma coloração dourada e seu poder
aumenta.
OUTRO: Além destas podem-se encontrar outras raças e criaturas na Terra. Se o Jogador e o Mestre
entrarem em um acordo podem criar uma nova raça, seja uma mistura de duas raças citadas
anteriormente, como uma garota Meio-Androide, outro tipo de alienígena que chegou neste
planeta ou alguma raça original.
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PERÍCIAS

Representam as habilidades e conhecimentos que a personagem domina, onde ela terá 20
pontos para gastar nelas. Cada pontuação têm um significado:
Sem treinamento +0; Iniciante +1; Profissional +2; Experiente +3(máxima inicial); Perito +4;
Mestre +5 (máximo, mesmo que possua algum bônus). Em testes, as Perícias serão combinadas
com determinados Atributos, mas poderá ser combinado com outro dependendo da situação.
Abaixo segue a lista das 15 Perícias:
Acadêmico (INT): É o conhecimento cientifico da pessoa, envolvendo matemática, física, biologia,
química e outras.
Arma Branca [...] (DES ou FOR): Escolha uma arma branca que você possui habilidade de manusear
sem dificuldades (Espadas, Bastões, Machados, etc.).
Artes Marciais (DES): Conhecimento sobre um ou mais tipos de artes marciais.
Atletismo (FOR ou DES): Utilizada em ações que requerem potencial físico como saltar, escalar,
correr, levantar peso, nadar e esportes em geral;
Briga (FOR ou DES): luta de rua, sem técnica e brutal.
Controlar Ki (POD): Habilidades de controlar seu Ki de formas diversas como concentrar, esconder e
compartilhar.
Diplomacia (SAB): Utilizado para convencer, fazer acordos, negociar com uma ou mais pessoas.
Eletrônica (INT): Conhecimento de sistemas eletrônicos, computação, criação, projeto, hacking, etc.
Evasiva (DES): Consegue escapar com velocidade de algum ataque que venha em sua direção.
Furtividade (DES): Usada para ocultar o personagem, seja não ser percebida como não se fazer
perceber.
Pilotar (DES): Habilidade de pilotar veículos terrestres, aéreos, aquáticos e espaciais.
Primeiros Socorros (INT ou SAB): treinamento técnico de como proceder para estancar ferimentos,
fazer os primeiros cuidados com os feridos, criar talas de emergência, etc.
Procurar (SAB): Habilidade de vasculhar com atenção, notar pequenas diferenças, perceber uma
coisa fora do comum.
Voar (POD): Capacidade de utilizar a técnica de voar.
Vontade (SAB): o personagem tem a Força de Vontade treinada, capaz de resistir ao medo, à
hipnose, poderes mentais, etc.
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HABILIDAES

São bônus naturais e habilidades sobrenaturais de cada personagem. Cada personagem
inicia com uma 5 Pontos que podem ser gastos para adquirir Habilidades. Durante o jogo o
personagem recebe 1 Ponto de Personagem, cada 2 Pontos de Personagens equivalem a 1 ponto
de Habilidade, para assim gastar adquirindo novas habilidades. Além disso também se consegue
pontos de habilidade com pontos extra de defeito.
O custo de uma Habilidade também representa seu nível. Todas as Habilidades estão
diretamente ligadas ao atributo Poder. Teste que envolve usar Habilidades são feitos com 2d6 +
Atributo Poder + Nível (Custo) da Habilidade.
Aliados (CAR)
PdMs (Personagens do Mestre) que estarão à disposição do personagem.
1 ponto : 1 aliado
2 pontos: 2 aliados
3 pontos: 3 aliados
Anfíbio (Somente Humanoides aquáticos)
2 pontos: Pode respirar debaixo d’água.
Ataque Especial (POD)
O personagem possui um ataque especial baseado em seu Poder, como o Kamehaha, Manseko,
Galick Gun, Makankosapo, etc. O ataque é feito com o PODER + Ataque Especial vs. um teste de
defesa do alvo (2d6+Atributo de defesa + Perícia)
1 ponto: Gasta 1 ponto de Ki e dá POD+1d6 de dano em um alvo.
2 pontos: Gasta 2 pontos de Ki e dá POD+2d6 de dano em um alvo ou +1d6 de dano extra em dois
alvos.
3 pontos: Gasta 3 pontos de Ki e dá POD+3d6 de dano em um alvo ou +2d6 de dano extra em dois
alvos, ou +1d6 de dano extra em três alvos.
4 pontos: Gasta 4 pontos de Ki e dá POD+4d6 de dano extra em um alvo ou +3d6 de dano extra em
dois alvos, ou +2d6 de dano extra em três alvos.
5 pontos: Gasta 5 pontos de Ki e dá POD+5d6 de dano extra em um alvo ou +4d6 de dano extra em
dois alvos, ou +3d6 de dano extra em três alvos.
Aumento de velocidade (DES)
3 pontos: Gastando 4PEs, o personagem pode aumentar a velocidade do seu corpo, ganhando
DES+10, durante 10 minutos.
Braços Cibernéticos (Somente Androides)
4 pontos: Implementos cibernéticos nos braços. Com o gasto de 2PEs, a DES e FOR para tarefas
envolvendo os braços cibernéticos aumenta em +4 durante 10 minutos, aumentando o dano em
+1d6. Os braços podem dar um choque elétrico com toque, de 2d6 de dano, se o personagem
gastar 4PEs.
Crescimento (Somente Namekuseijins)
3 pontos: Gastando 4KIs o personagem duplica o seu tamanho original durante 10 minutos. Assim,
se originalmente o personagem tiver altura igual a 1,80m ele passa a ter 3,60m. Nesse caso ele fica
com FOR+6, CON+6; com limite de 22, para personagens humanos e sobre-humanos.
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Defesa Mental (INT)
1 ponto:+4 no teste de INT contra ataques mentais.
Duplicação (POD)
3 pontos: Ao custo de 2 KIs, o personagem pode criar uma cópia de si mesmo, idêntico em todos os
sentidos. A cópia fica ativa durante 1 minuto (10 rodadas) até desaparecer. O personagem precisa
ser bem sucedido em um teste de POD + Duplicação toda rodada de combate para controlar a
cópia, se não passar ela agirá ´pr vontade própria. Fora de combate, ao passar em um teste de POD
+ Duplicação, a cópia criada fica ativa por 10 minutos. Se a cópia for destruída antes de ser
dispensada pelo personagem, o personagem sofre 2 de dano.
4 pontos: Ao custo de 4 KIs, o mesmo que o de 3 pontos, mas o personagem cria duas cópias de si
mesmo. Cada cópia que for destruída antes de ser dispensada pelo personagem que a criou causa 2
de dano no personagem.
Esquiva Ampliada (DES)
2 pontos: Personagem tem um bônus de +3 no teste de DES quando estiver se defendendo em
combate. Se gastar mais pontos, o bônus sobe até +6 (5 pontos), +1 para cada ponto gasto
comprando esta vantagem.
Fusão (INT)
2 pontos: Personagem pode realizar a Fusão, com outro que também tenha esta Habilidade. O
resultado gera um personagem com todos os Atributos no nível 8, a fusão dura 30 minutos. Em
todos os turnos os Jogadores precisam fazer um teste de 2d6 + SAB + Controlar Ki com seus
próprios personagens, o que tiver maior resultado irá decidir a ação do personagem gerado. O
nome do personagem terá as letras iniciais do primeiro que vencer neste teste, e as finais do que
perder. Se um dos personagens tema habilidade Super Saiyajin a fusão poderá alcançar o nível 1 de
Super Saiyajin, se ambos tiverem a fusão pode se tornar nível 3 porem a duração diminui metade
do tempo.
Garras (FOR)
1 ponto: garras naturais ou implantadas, dano +2. O dano pode aumentar em +1 para cada ponto
gasto nessa vantagem; assim 5pts equivalem a garras +6 de dano.
Membros Elásticos (Somente Namekuseijins)
1 ponto: Alguns membros do corpo do personagem podem se esticar a até 2 metros de distancia
podendo atacar, agarrar ou executar outras ações a distancia.
Membros Extras (DES)
3 pontos: O personagem possui um membro extra. Em combate, esse membro extra permite mais
um ataque simultâneo, que causa 1d6 de dano. Um indivíduo com um membro extra pode, por
exemplo, chutar e em seguida atingir o alvo com a calda.
Membro Foguete (Somente Androides)
1 ponto: Gasta 1 ponto de Ki e dispara um braço ou perna como um foguete em direção ao alvo,
causando 1d6+FOR de dano em um alvo.
Poder Oculto (Somente Humanos e Humanoides)
2 pontos: Você por alguma razão consegue ter acesso ao seu Poder Oculto, que é um poder que
poucos humanos conseguem atingir mesmo com muito treino, liberando seu poder em combate
recebe PVs +1, RD +1 e +1 em todos os testes de FOR e DES.
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Prontidão (SAB)
2 pontos: O personagem é sempre o primeiro a agir em combate independente da ordem dos
jogadores e jamais é pego de surpresa.
Rajada de Ki (POD)
1 ponto: Gasta 1 ponto de Ki e lance uma rajada de Ki que causa POD+FOR de dano em um alvo.
Regeneração (Somente Namekuseijins)
1 pontos: Gaste 2 KIs e você pode regenerar completamente um membro que foi perdido.
Super Audição (Somente Humanoides e Androides)
1 ponto: Gastando 2 KIs, pode escutar tudo em até 1km de distância, concentrar em um som
específico, escutar sons abaixo do limiar humano de escuta e ultrassons.
Super Saiyajin (Somente Saiyajins)
2 pontos: Você pode se transformar em um Super Saiyajin, ganhando PVs +2, RD +1 e +1 em todos
os testes de FOR, DES e CON.
3 pontos: Você pode se transformar em um Super Saiyajin nível 2, ganhando PVs +4, RD +2 e +2 em
todos os testes de FOR, DES e CON.
3 pontos: Você pode se transformar em um Super Saiyajin nível 3, ganhando PVs +6, RD +3 e +3 em
todos os testes de FOR, DES e CON.
Técnica da Mão de Ferro (PODER)
2 pontos: Técnica secreta das artes marciais onde o personagem gasta 2 Pontos de Ki e seu punho
adquire a densidade e a resistência do aço por 3 rodadas (18 segundos), dando FOR+3 de dano ao
dar um soco.
Teletransporte (PODER)
3 pontos: Habilidade que permite que você se mova instantaneamente para qualquer lugar do
planeta, desde que você conheça, ou vá para a localização de um KI especifico.
4 pontos: Você se move instantaneamente para qualquer lugar da galáxia, desde que você conheça,
ou vá para a localização de um KI especifico.
5 pontos: Você se move instantaneamente para qualquer lugar, desde que você conheça, ou vá
para a localização de um KI especifico.
Para criar novos poderes, técnicas, etc. deve-se levar em conta que Habilidades podem e
devem combinar valores de diversos custos, porém o custo final será sempre o maior parâmetro
usado. Assim uma vantagem sobre-humana de 1 alvo (custo 1) que causa 5d6 de dano (custo 4) e
exigindo 2KIs para ser usada (custo 2) a 6m de distância (custo 2), custaria 4 pontos.
Uma dica para balancear os poderes é colocar um alto custo em KIs para poderes mais
épicos. Pode-se também não usar KIs (Pontos de Energia ou Magia) e estabelecer limites para o uso
dos poderes. Ou pode-se deixar os poderes livres de custos em KIs, lembre-se que o +2d6 é
customizável!
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EQUIPAMENTO

Não são muito usados pelos Guerreiros Z no mangá e no anime, porem alguns são utilizados
e por um longo tempo até, como o Bastão mágico de Goku, a Espada de Trunks e o Radar do
Dragão de Bulma. Os soldados de Freeza usam armaduras, e Goku utiliza uma quando volta para a
Terra após ter derrotado Freeza e passa um tempo treinando em um planeta desconhecido.
Armas, armaduras e outros objetos podem ser adquiridos e utilizados pelos Personagens,
para comprar equipamentos é necessária certa quantia de Yen, com exceção dos Itens Mágicos,
estes não podem ser comprados, o Mestre decide se e como os Jogadores podem conseguir estes.
Segue uma lista de alguns equipamentos que podem ser comprados nas cidades, sinta-se a vontade
para criar outros objetos.

Tabela de Armas Brancas
Nome

Dano

Alcance

Custo

Soco/Chute

FOR+1

Corpo-a-corpo

Bastão

FOR+2

120cm

100$

Espada

FOR+3

100cm

200$

Machado

FOR+3

100cm

200$

Martelo

FOR+2

80cm

100$

Tabela de Armaduras
Nome

Redução de Dano

Local Protegido

Custo

Traje de Combate

2

Corpo

100$

Colete à Prova de
Balas

2

Tronco

150$

Armadura de
Combate

3

Tronco

300$

Armadura Espacial

4

Tronco, Virilha e
Ombros

500$

Armadura Completa

5

Corpo

1000$

Tabela de Itens Tecnológicos ou Capsulas
Nome

Descrição

Custo

Scouter

Aparelho que mede o Poder de Luta de uma pessoa

100$
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Radar do Dragão

Radar que aponta o local onde esta uma Esfera do
Dragão

5000$

Capsula de Moto

Uma moto para 2 pessoas.

1000$

Capsula de Nave

Uma nave voadora com espaço interno para até 6
pessoas

3500$

Tabela de Itens Mágicos
Nome

Efeito

Dano

Semente dos
Deuses

Restaura todos os PVs e
todo o Ki do personagem
que ingerir.

Raro

Nuvem Voadora

Uma nuvem amarela que o
personagem pode se sentar
e voar nela.

Único

Bastão Mágico

Bastão que tem a
capacidade de se esticar até
5m.

FOR+3
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Redução de Dano

Raridade

Único

DRAGON WORLD

A Terra no Mundo de Dragon Ball possui semelhanças com o mundo real, mas pode-se dizer
que é a versão do mundo criada por Akira Toriyama, a própria geologia do mundo tem diferenças,
embora seja baseado em nosso mundo.

No mangá e anime os personagens da série passam a maior parte da história em locais
isolados como planícies e desertos, para evitar que pessoas comuns se machuquem, esses locais
são sempre bastante parecidos, embora a localização no mapa possa ser diferente.
LOCAIS
Cenários onde os Personagens dos jogadores podem passar boa parte de seu tempo, geralmente
treinando ou lutando contra adversários malignos.
• Planícies: Locais de grande área verde, com algumas poucas montanhas e árvores ao redor.
• Desertos: Grandes espaços arenosos, com algumas construções rochosas deixadas pela natureza
e poucas montanhas.
• Cidades e vilas: Locais com grande população de pessoas vivendo em prédios e casas, também um
local de bastante comercio.
• Montanhas: Um local cheio de montanhas ao redor, riachos por perto, muitas árvores e às vezes
uma estrada perto.
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• Ilhas: Região no oceano que possui alguns conjuntos de ilhas pequenas e bem próximas umas as
outras, com areia cercando a ilha gramada com alguns coqueiros.
• Polos Gelados: Locais mais próximos aos polos costumam nevar bastante, as montanhas e o solo
são totalmente brancos, cobertos pela neve e os lagos tem a superfície congelada.
• Outro Planeta: É comum na série a presença de ambientes de outros planetas, com outras raças e
costumes. Como Por exemplo Namekusei, no caso deste planeta, Namekusei 2 é quase exatamente
igual a Namekusei que explodiu, então use-a de referencia caso os personagens se dirijam para lá.
No caso de outros planetas use sua imaginação e tome como base os planetas que apareceram em
Dragon Ball Z e Dagon Ball GT.
ANO
Seguindo a mesma linha cronológica de Dragon Ball Online, os personagens estão no ano 1000,
cerca de 220 anos depois dos últimos acontecimentos de Dragon Ball Z, considerando os filmes
sequencias e desconsiderando a saga GT. Porém diferente do MMORPG, o mundo não esta cheio
de pessoas extraordinárias e poderosas para todos os lados, assim como na série quadrinho e
televisiva, o grupo de personagens dos jogadores são um time de poucas pessoas com habilidades
acima da media.
KAMI SAMA
Todos os plantes possui um representante perante as divindades, ele é mortal assim como os
habitantes de seu planeta e mora junto a eles em algum local do planeta. O Kami Sama da terra é
um namekusijin chamado Dekan, descendente de Dende o antigo deus da terra. Ele reside no
Templo de Kami Sama um local que fica acima das nuvens e permite que de lá o Kami Sama possa
ver o que acontece no planeta.
DEUSES
Existem5 deuses superiores ao deus de cada planeta, eles são os Kaio, cada um tem uma
parte da galáxia como supervisor, norte, sul, leste e oeste, e um que é superior a esses quatro,
conhecido como Dai Kaio.
Acima dos Kaio estão os Kaio Shin. Seguindo a mesma ordem do anterior, um para cada
setor e um supervisionando todos. Porem 3 Kaio Shins foram eliminados ou absorvidos por Majin
Boo. Restando somente o Kaio Shin do Leste conhecido como Kibitoshin e o Supremo Senhor Kaio.
Superiores aos Kaio Shin estão o deus da criação e o deus da destruição. O único que se
conhece é Bills o deus da destruição.
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ESFERAS DO DRAGÃO

As Esferas do Dragão são os
objetos mágicos mais poderosos
existentes no mundo, criadas por um
antigo Kami Sama da Tera, mas da raça
Namekuseijin, um Kami Sama que
pertença a essa raça de alienígena tem
o poder para criar tais esferas. No inicio
da serie a personagem Bulma descobre
que as esferas liberam um pequeno
pulso eletromagnético, tornando-as
detectáveis através de um aparelho
criado por ela que foi batizado como
Radar do Dragã.Separadas as esferas
não parecem nada mais do que cristais
cor de laranja, porem ao se unir as 7 e
se dizer as palavras mágicas “Saia dai Shenglong”, as nuvens se agrupam e o céu escurece e então
surge um enorme dragão oriental . Este grande dragão chamado Shenglong pode realizar qualquer
desejo que seja feito a ele, desde o desejo seja algo que esteja além dos limites dos poderes de um
Kami Sama.
No RPG os jogadores terão toda a liberdade para fazerem desejos, lembrando que só se
pode fazer um desejo por vez, e que as esferas necessitam de um ano para poderem se recarregar
e assim poderem ser unidas novamente para se fazer outro pedido. Fica a cargo do Mestre dizer se
o desejo pode ou não ser atendido.

BUDOKAI TENKAICHI

O torneio Budokai Tenkaici, também
conhecido como Torneio de Artes Marciais é
realizado todos os anos. O torneio acontece em
uma arena que fica localizada em uma ilha ao sul,
quando ocorre o evento traz pessoas de todo o
mundo para assistir a competição, onde o
vencedor é considerado a pessoa mais forte do
mundo.
As regras do torneio são simples, o
primeiro que cair fora do ringue ou for nocauteado
perde a batalha, não é permitido o uso de armas e
equipamentos eletrônicos ou mágicos. O Torneio é
divido em duas categorias, infantil e adulta.
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O MESTRE

Todo jogo de RPG tem um mestre que faz as mediações, cria aventuras e obstáculos para os
jogadores, controla os outros personagens que fazem parte da história, como amigos, familiares,
monstros e vilões. No Dragon Ball D6 nos referimos a esta pessoa como Mestre ou Mestre Dragão,
mas é importante lembrar que o objetivo do mestre não é colocar desafios impossíveis e vilões que
matarão os jogadores, embora possa acontecer as vezes, seu objetivo alo é criar momentos e
situações que acarretem na diversão de todos que estiverem jogando.
Ser o Mestre em uma partida não é uma tarefa fácil para quem é principiante em jogos de
RPG, é recomendável que se jogue algumas partidas com algum mestre experiente narrando a
aventura, leia livros para ter uma ideia de como conduzir uma narrativa e explicar imagens visuais
como locais, pessoas e monstros usando somente palavras (mas claro que também se pode mostrar
a imagem impressa ou digital, caso você encontre algo da forma que você queria, para não ter que
descrever cada característica e auxilia na imaginação dos jogadores), ler quadrinhos e assistir filmes
para ajudar na sua criação de elementos e por fim, uma coisa que uso, é baixar e ouvir sessões de
RPG já que não precisa se ver, somente ouvir como o mestre narra a história, você pode encontrar
algumas no site do Tio Nitro na sessão NITROSESSIONS.

A TRAMA

A trama, campanha ou aventura, é a história criada pelo mestre que ira nortear as ações dos
jogadores. Afinal, de que adianta ser um mestre em artes marciais que voa e destrói qualquer
inimigo, se a terra está em paz e segura? O mestre pode antecipadamente criar uma aventura que
será o motivo que fará os jogadores entrarem em ação. Mestres mais veteranos, ou que preferem
desta maneira, podem improvisar uma aventura na hora do jogo, tendo em mente um gancho e a
partir disso as escolhas e ações do jogadores darão ao mestre ideias que ele irá utilizar naquele
momento mesmo.
Ler e assistir o próprio Dragon Ball pode gerar algumas ideias, mas também procure em
outras fontes que você gosta, veja outros animes, desenhos animados, series, filmes, etc. quanto
mais elementos você tiver mais podem te gerar uma ideia.
É totalmente valido tomar uma ideia como referencia, porem não faça algo que seja um
total clichê e que tenha ideias copiadas descaradamente, por exemplo não assista Cavaleiros do
Zodiaco e diga que os jogadores precisam enfrenta inimigos em 12 planetas para conseguir uma
cura para o Kami Sama, nem veja Naruto e coloque que o grande vilão tem um plano de ressuscitar
os antigos e poderosos guerreiros Z. Pegue ideias básicas e acrescente outros elementos, dessa
maneira: Os Jogadores descobriram que o vilão esta usando as esferas de Namekusei para trazer de
volta a vida 10 poderosos guerreiros que viveram a mais de 1000 anos e só puderam ser derrotados
pelos Kaio Shin. E cada um desses ressuscitados esta conquistando um planeta da galáxia, um deles
quer dominar a Terra, e depois de ser derrotado pelos personagens informa que ele era um dos
mais fracos, agora os Jogadores podem decidir se partem para salvar os outros planetas, ou se
ficam na Terra tentando impedir que os outros vilões venham até ela.
Crie alguns ganchos, ideias que nortearão a aventura, como por exemplo: Um ultimo
membro de uma raça destruída pelos Sayajin veio a Terra buscando vingança; Um humano esta
controlando a mente de guerreiros e formando um exercito do mal; e por ai vai.
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PERONAGENS DO MESTRE

A ideia do +2d6 é de um sistema modular, rápido e customizável para criar
aventuras. Assim, ao invés de livros enormes com centenas de monstros que quase nunca são
usados, a proposta do +2d6 é ser simples o suficiente para o mestre criar na hora que precisar um
Personagem do Mestre (PdM), seja monstro, aliado ou inimigo dos Personagens dos Jogadores. O
Mestre pode criar antes ou durante o jogo, e assim libertar a imaginação para se inspirar em
monstros de outros RPGs, de games, filmes, etc.
Criando PDMs para o sistema +2D6
Os Personagens do Mestre, sejam eles inimigos ou aliados, são criados de maneira mais
simplificada do que os personagens dos jogadores, e seu poder e capacidade variam de acordo com
o tipo de campanha.
Para simplificar a explicação, cada PdM possui um Nível de Desafio que varia de 0 a 10, e
representa o perigo relativo a um personagem humano (atributos de 15 a 20 pontos, com um
máximo de 10 nos atributos). Lembrando que um humano adulto possui em média 1 a 2 nos
atributos, crianças e idosos podem ter atributos menores do que 1.
Nível de Desafio em relação a Personagens Humanos
(Atributos limitados a 10 no máximo, PVs entre 20 a 40)
ND 0 - Não representa desafio, facilmente superável.
ND 1 - Pequeno desafio quase sem risco de morte, facilmente superável.
ND 2 - Desafio normal com pouco risco de morte, medianamente superável.
ND 3 - Desafio acima do normal, com risco de morte, moderadamente superável.
ND 4 - Desafio acima do normal com risco de morte, dificilmente superável.
ND 5 - Desafio muito acima do normal com risco de morte, muito difícil de ser superado.
ND 6 a 7 - Desafios sobrenaturais, superados apenas com ajuda sobrenatural ou de exércitos, robôs
gigantes, organizações, magia poderosa, etc.
ND 8 a 9 - Desafios globais superados apenas com forças cósmicas comparáveis, semideuses.
ND 10 - Desafio universais, entidades poderosíssimas, deuses.
Os PDMs podem ter Ataques Especiais e/ou Habilidades Especiais, que ganham um bônus
equivalente a uma perícia mais um atributo. Coloca-se o bônus inteiro de uma vez para facilitar na
hora do jogo. Eles também podem ter Armaduras/Redução de Dano e Equipamentos (que dão um
bônus especifico em um teste).
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PdMs de Nível de Desafio 0

PdMs de Nível de Desafio 2

Atributos de -3 a 0
Perícias 1
PVs 1
Dano 1
Bônus de Dano: +1
Habilidades Especiais +1 a +2
Ataques Especiais +1 a +2
Armadura/Redução de Dano 0
Equipamento 0

Atributos de 1 a 2
Perícias 1 a 3
PVs 7 a 10
Dano 1d6 a 2d6
Bônus de Dano: +2 a +3
Habilidades Especiais +4 a +6 Ataques
Especiais +4 a +6
Armadura/Redução de Dano 0 até 2
Equipamento 0 até 2

Ex.: Cão Vira-lata: FOR -1 DES 0 CON -2 INT 0
SAB 0 POD 0 PVs 1

Ex.: Humano Lutador: FOR 2 DES 1 CON 2 INT
2 SAB 1 POD 2 PVs 10

Farejar 1 Mordida 1 Dano 1

Atletismo +4 Arma Branca [Bastão] +7 (dano
2d6)
Armadura 2

Passar Doença +1 vs. CON: Alvo fica a -1 em
todas as suas ações por 1d6 rodadas.

Mão de Ferro: FOR+3 durante 3 rodadas

PdMs de Nível de Desafio 1

PdMs de Nível de Desafio 3

Atributos de 0 a 1
Perícias 1 a 2
PVs 2 a 6
Dano 1d6
Bônus de Dano: +1 a +2
Habilidades Especiais +2 a +4
Ataques Especiais +2 a +4
Armadura/Redução de Dano 0 até 1
Equipamento 0 até 1

Atributos de 1 a 3
Perícias 1 a 4
PVs 10 a 15
Dano 1d6 a 3d6
Bônus de Dano: +3 a +4
Habilidades Especiais +6 a +8
Ataques Especiais +6 a +8
Armadura/Redução de Dano 0 até 3
Equipamento 0 até 3

Ex.: Ladrão Comum: FOR 1 DES 1 CON 1 INT 0
SAB 1 POD 0 PVs 4

Ex.: Humanoide Guerreiro: FOR 3 DES 2 CON
3 INT 2 SAB 2 POD 3 PVs 15

Arma Branca [Faca] +1 Dano 1d6

Arma Branca [Espada] +8 (dano 3d6)
Armadura 2

Covarde: Foge depois de receber qualquer
dano

Corte de Vento +5 vs DES: Lança um corte
com a espada que atingi até 3 inimigos
distante causando 1d6+3 de dano em cada.
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PdMs de Nível de Desafio 6 a 10

PdMs de Nível de Desafio 4
Atributos de 1 a 4
Perícias 1 a 5
PVs 15 a 20
Dano 2d6 a 4d6
Bônus de Dano: +4 a +5
Habilidades Especiais +8 a +10
Ataques Especiais +8 a +10
Armadura/Redução de Dano 0 até 4
Equipamento 0 até 4

A partir do Nível de Desafio 6, os PdMs
são muito poderosos, criaturas sobrenaturais
de enorme poder. O mestre deve adaptar à
campanha, ajustando o poder dos PdJs ou
criando pontos fracos para esses PdMs
poderosos (como amuletos, armas mágicas
que os atingem, etc.).

Ex.: Androide assassino: FOR 2 DES 4 CON 3
INT 3 SAB 4 PVs 20

PdMs de Nível de Desafio 6
Atributos de 1 a 6
Perícias 1 a 5
PVs 30 a 40
Dano 4d6 a 6d6
Bônus de Dano: +6 a +8
Habilidades Especiais +12 a +14
Ataques Especiais +12 a +14
Armadura/Redução de Dano 0 até 6
Equipamento 0 até 5

Arma Branca [Laminas Envenenadas] +10
(dano 4d6)
Armadura 2
Veneno vs. CON +8: Alvo fica imobilizado por
1d6 rodadas.

PdMs de Nível de Desafio 5

Ex.: Super Sayajin Maligno: FOR 6 DES 6 CON
5 INT 5 SAB 5 POD 6 PVs 35

Atributos de 1 a 5
Perícias 1 a 5
PVs 25 a 30
Dano 3d6 a 5d6
Bônus de Dano: +5 a +6
Habilidades Especiais +10 a +12
Ataques Especiais +10 a +12
Armadura/Redução de Dano 0 até 5
Equipamento 0 até 5

Artes Marciais +14 (dano 6d6+6)
Armadura 6
Defesa de Ki: Qualquer golpe que não use KI é
inútil contra o Super Sayajin Maligno.

Ex.: Namekuseijin Vilão Poderoso: FOR 5 DES
4 CON 4 INT 3 SAB 5 PVs 30
Briga +12 (dano 5d6)
Armadura 5
Sugar Almas +10 vs. INT: Alvo perde 3d6 PVs
que vão para o Namekuseijin Vilão.
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PdMs de Nível de Desafio 7

PdMs de Nível de Desafio 9

Atributos de 1 a 7
Perícias 1 a 5
PVs 40 a 50
Dano 5d6 a 7d6
Bônus de Dano: +7 a +9
Habilidades Especiais +14 a +16
Ataques Especiais +14 a +16
Armadura/Redução de Dano 0 até 7
Equipamento 0 até 5

Atributos de 1 a 9
Perícias 1 a 5
PVs 60 a 70
Dano 7d6 a 9d6
Bônus de Dano: +9 a +15
Habilidades Especiais +16 a +18
Ataques Especiais +16 a +18
Armadura/Redução de Dano 0 até 9
Equipamento 0 até 5

Ex.: Pirata do Espaço: FOR 6 DES 7 CON 7 INT
4 SAB 5 POD 5 PVs 40

Ex.: Lendário Super Saiyajin: FOR 9 DES 6 CON
9 INT 9 SAB 8 POD 9 PVs 50

Explosão de KI (dano 5d6+8)
Armadura 7

Briga +18 (dano 9d6+15)
Armadura 9

Pesadelo Eterno +14 vs. SAB: O alvo entra em
coma e passa o resto da vida dentro de seus
maiores pesadelos.

Poder Lendário +16 vs. INT: Alvos em um raio
de 100 metros do Lendário Super Saiyajin
ficam paralisados perante seu enorme KI por
2d6 rodadas.

PdMs de Nível de Desafio 8

PdMs de Nível de Desafio 10

Atributos de 1 a 8
Perícias 1 a 5
PVs 50 a 60
Dano 6d6 a 8d6
Bônus de Dano: +8 a +10
Habilidades Especiais +14 a +16
Ataques Especiais +14 a +16
Armadura/Redução de Dano 0 até 8
Equipamento 0 até 5

Atributos de 1 a 10
Perícias 1 a 5
PVs 70 a 100
Dano 8d6 a 10d6
Bônus de Dano: +10 a +20
Habilidades Especiais +18 a +20
Ataques Especiais +18 a +20
Armadura/Redução de Dano 0 até 10
Equipamento 0 até 5

Ex.: Conquistador de Mundos: FOR 8 DES 5
CON 8 INT 4 SAB 3 POD 7 PVs 45

Ex.: Bills, o Deus da Destruição: FOR 10 DES
10 CON 10 INT 7 SAB 8 POD 10 PVs 60

Arma Branca [Martelo Gigante] +16 (dano
8d6+10)
Armadura 8

Artes Marciais +20 (dano 10d6 ou 10d12)
Armadura 10
Poder Divino +18 vs. DES: Esfera de energia
que causa 12d12 de dano e se acertar um
planeta o destrói instantaneamente.

Tremor em massa +14 vs. DES: O
Conquistador de mundo bate o martelo no
chão atingindo todos os alvos em um raio de
30 metros, causando 6d8 de dano.
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REGRAS OPICIONAIS

Algumas Regras opcionais, que também são pequenas sugestões para deixar o jogo mais
interessante, assim como o +2d6 em si, todo o sistema pode ser modificado para melhor agradar ao
mestre. Aqui estão algumas sugestões que podem ser adicionadas ao jogo dependendo de como o
mestre quer que as coisas funcionem.
ATAQUES ESPECIAIS
A Habilidade Ataque Especial traz o valor de dano de cada valor gasto com aquela habilidade,
porem além de trazer o valor os jogadores podem escolher não só o poder(KI) que gastarão
naquela habilidade, mas também ter um ataque especial para cada nível, por exemplo:
• 1 Ponto: Carrega uma esfera de Ki em uma das mãos e joga no alvo (Masedan, etc.).
• 2 Pontos: Carrega mais Ki em uma esfera e atira contra o alvo(Kamehameha, Galick Gun, etc.)
• 3 Pontos: Precisa de 1 Turno para carregar o ataque e atira(Makankosapo, Kieisan, etc.).
• 4 Pontos: Precisa carregar 2 turnos um ataque poderoso (Final Flash, Super Kamehameha, etc.).
• 5 Pontos: Precisa de 3 turnos para concentrar um ataque destruidor (Genki Dama, etc.).
FUSÃO NAMEKUSEI
Os Namekuseijin tem a habilidade de se fundir a outros de sua raça, e como vemos na serie isso
aumenta o poder daquele que absorveu o outro, isso também pode ser feito no RPG. Caso algum
jogador tenha essa ideia e encontre algum Namekuseijin que esteja disposto a se fundir a ele por
alguma razão, uma solução para demonstrar o aumento de poder seria subir automaticamente um
nível do personagem, recebendo a experiência e o Ponto de personagem como se tivesse acabado
uma aventura.
KI (QUASE) INFINITO
Ao invés de ficar sempre subtraindo e somando o KI dos personagens dos jogadores, permita que
eles usem suas Habilidades à vontade. E como isso funciona? Claro que em algum momento os
personagens ficarão sem Ki para usar habilidades, assim como no mangá e anime, então a duas
opções. A primeira é, diga aos jogadores que eles estão começando a se cansar, depois de mais
alguns ataques digas que eles estão quase exaustos e mais alguns e então digam que eles estão
esgotados e sem energia para mais habilidades. A segunda é usar os Pontos de Vida como base, e
quanto menos PVs eles tiverem menor também sera sua energia interior, e quando estiverem
quase sem PVs diga que eles já não conseguem lançar nenhuma habilidade especial.
PEQUENOS GUERREIROS
Geralmente em um RPG os personagens já tem uma idade adulta, ou são jovens adultos, com mais
de 15 anos em relação a humanos. Porem no mundo de Dragon Ball pode se ver que crianças já
tem um enorme poder e chegam a superar alguns adultos. Então a idade mínima para criar um
personagem seguindo esta regra seria 8 anos, e as implicações em criar crianças seria diminuir em 5
o número de pontos que podem ser gastos em perícias. E desta forma também se pode começar
um grupo de crianças e no decorrer da trama elas se tornariam adultas e ao fim já poderiam ser
bem velhos e poderosos.
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PODER DE LUTA
Como é visto no começo da serie Dragon Ball Z o poder de luta dos personagens podia ser medido
pelo uso de um aparelho chamado Scouter, mas com o decorrer da serie os níveisde poder eram
tão altos que estragavam os aparelhos. Porem agora no ano 1000 a Corporação Capsula criou um
novo Scouter, alterando os valores para poder caber em um medidor, pois a quantidade de zeros
anteriormente era enorme, então diminuíram os valores e fazem novas analises para dar um
resultado. Para medir o Poder de Luta de seu personagem some seus atributos físicos mais o seu
atributo Poder. Multiplique o resultado por 100 e este é seu Poder de Luta.
FOR+DES+CON+POD = Resultado(R) -> R x 100 = Poder de Luta
RARIDADE DE RAÇAS
Esta regra é para manter o jogo mais equilibrado em questão de raças, já que o mundo tem como
maioria humanos, e para evitar que todos os jogadores sejam saiyajins. No momento que os
jogadores forem decidir a raça de seu personagem eles fazem uma rolagem de 2d6, o resultado
indicará qual raça eles podem escolher:
• 2 e 3: Humano.
• 4 e 5: Humano ou Humanoide.
• 6 e 7: Humano, Humanoide ou Androide.
• 8 e 9: Humano, Humanoide, Androide ou Namekuseijin.
• 10 a 12:Humano, Humanoide, Androide, Namekuseijin ou Saiayajin.
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