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	2d6World editavel  - Ficha de Personagem 29-10-19
	Ficha de Personagem 03 - 2d6World
	Página em branco

	Anotações 04: 
	Armas e Equipamento: Espada das Aranhas: Lança 1 teia por dia, imobilizadora. (Dano 3) Escudo Pequeno (Dano 2) Machados de Arremesso 6 (Dano 2) Corda 10 metros Mochila de Aventureiro
	Inventório e Recursos: 
	Movimentos 01: ARMADURA DE PLACAS E PORTANDO AÇOVocê ignora o rótulo desengonçada das armaduras que vestir. DESIMPEDIDO E ILESOEnquanto estiver abaixo de sua Carga, e não estiver usando armadura nem escudo,receba +1 de armadura. APETITE HERCÚLEOOutras pessoas podem se contentar apenas com o gosto do vinho, o domínio sobre. Escolha dois apetites. Enquanto estiverperseguindo um de seus apetites, se realizar algum movimento, role com VANTAGEM.•  Pura destruição•  Poder sobre outras pessoas•  Prazeres mortais•  Conquista•  Riquezas e propriedades•  Fama e glória CONTROLE DA SITUAÇÃOVocê recebe VANTAGEM quando estiver MORRENDO. MUSCULOSOQuando portar uma arma, ela recebe os rótulos poderoso e grotesco. O QUE VOCÊ ESTÁ ESPERANDO?Quando gritar um desafio para seus inimigos, role+CON. Com eles passam a lhe tratar como a ameaça mais óbvia a ser enfrentada, ignorando os seus companheiros, e você recebe 1 de Dano constante contra eles. Com -6 alguns (os mais fracos ou tolos dentre eles) caem em suas provocações. 
	Movimentos 02: IMPLACÁVELQuando causar dano, causa +1 de Dano extra. GRITO DE GUERRAQuando entrar na batalha fazendo uma demonstração de força (um urro, um gritoencorajador, uma dança de batalha), role+FOR. Com +10 ambos. Com 7-9 , escolhaum ou outro, Com -6 escolha 1 mas prepare-se para o pior. O Mestre faz um Movimento. • Seus aliados são encorajados e recebem VANTAGEM em seus próximos testes. • Seus inimigos sentirão medo e agirão de acordo (evitando-o, escondendo-se, atacando com abandono direcionado pelo medo) PERCEPÇÃO DE PONTOS FRACOSQuando você usar o Movimento Básico Analisar a Situação você pode perguntar “o que aqui é fraco ou vulnerável?”. FÚRIA IMPLACÁVELGaste 1 Ponto de Fúria e faça um teste de Combate Corpo-a-Corpo (Role +FOR).  +10 você ataca todos os inimigos presentes em um raio de 10 metros.  7-9, você ataca todos os inimigos presentes mas sofre um preço.  -6 você ataca todos os presentes, incluindo os seus aliados e sofre uma consequência negativa dos oponentes.
	Movimentos 4: RUNAS DAS ALMAS Você possui Runas onde um druida colocou a alma de um ou mais de seus inimigos. Você pode ter até o seu nível de Protagonista em fantasmas em suas runas. Você possui 6-runas (6 Pontos de Runas das Almas), que se regeneram depois de um descanso prolongado ou uma noite de sono. Toda vez que você queira usar os fantasmas que você guarda em sua Runa das Almas diga o que você quer fazer, como você vai fazer isso e o efeito que você deseja. Os fantasmas lutam junto com você até o final da Cena de Combate, desaparecendo no caso de você desmaiar. Cada fantasma possui os seguintes atributos: Atributos +2 Dano 3-dano  Vitalidade 4 Eles só podem ser afetados por armas mágicas ou por magia. O Mestre irá determinar o nível de dificuldade, o nível do efeito e o Risco. Caso você concorde com o Risco, gaste 1-runa e role + FOR: (10+) Os fantasmas de suas runas saem e lutam junto com você ou obedecem às suas ordens, causando 3-dano em um número de oponentes igual ao seu Nível de Protagonista. (7-9) Os fantasmas de suas runas saem e lutam junto com você ou obedecem às suas ordens, causando 3-dano nos oponentes, porém sua ação causa uma complicação inesperada ou cobra um preço.  (-6) Os fantasmas de suas runas saem e lutam junto com você ou obedecem às suas ordens, causando 3-dano nos oponentes. Entretanto, sua ação causa uma consequência negativa inesperada. Os fantasmas podem sair do seu controle. Prepare-se para o pior. O Mestre faz um movimento. Minúcias: Habilidade Especial
	Movimentos 3: RESISTÊNCIA À MAGIA Todas as vezes que você for atingido por uma magia ou encantamento, você pode resistir rolando +CON. (10+) A magia não faz efeito em você. (7-9) A magia não faz efeito em você, mas marca 1-estresse pelo efeito psicológico do ataque mágico. (-6) A magia não faz efeito em você, entretanto você fica com a condição Atordoado até o final da Cena e sofre uma consequência negativa inesperada. Prepare-se para o pior. O Mestre faz um Movimento. Minúcias: Habilidade Especial
	Movimentos 5: 
	Anotações 05: 
	Anotações 06: 
	Anotações 01: 
	Anotações 02: 
	Anotações 03: 
	NÍVEL: 8
	Experiência 02: Off
	Experiência 01: Off
	Experiência 03: Off
	Experiência 04: Off
	Experiência 05: Off
	Nome: Elza Bjorklund
	Arquétipo: Bárbaro
	Motivações: Virar a rainha da Norklúndia.
	Aparência: Alta, cabelos louros longos trançados, musculosa.
	Perícias e Conhecimentos: Combate Corpo-a-Corpo (luta viking)Combate com Armas (Machados e Espadas)SobrevivênciaRastreamento (Animais e Pessoas)Bebidas (Avaliação e Gosto)Caça (Animais Grandes e Pequenos)Conhecimento (Armas e Armaduras)Táticas de Combate (Ver o ponto fraco no oponente)Combate com Escudos (Muralha de Escudos)Intimidação (Interrogar usando violência)
	Marcado: Off
	FOR: +3
	Doente: Off
	CON: +2
	DES: +2
	Atordoado: Off
	Confuso: Off
	INT: +0
	Fraco: Off
	Histórico: Órfão desde criança, criada por Valon e Veruska na Ilha das Sombras. Se tornou uma grande guerreira. Busca descobrir a sua origem. Quer se tornar a Rainha da Norklúndia.
	Pontos de Reserva: Pontos de Fúria 4/4 (Regenera após ritual ao Deus da Guerra Bronkor, o Senhor dos Wargs Brancos)
	PER: +0
	Armadura: 
	Estresse 05: Off
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	CAR: +1
	Ferimento Leve 1: Off
	Ferimento Leve 2: Off
	Ferimento Leve 3: Off
	Ferimento Grave 1: Off
	Ferimento Grave 2: Off
	Ferimento Crítico: Off
	Estabilizado 01: Off
	Estabilizado 02: Off
	Estabilizado 03: Off
	Relacionamentos, Favores e Dívidas: Veruska +3Valon +3Sereno +1
	Personalidade: Impulsiva, valente, corajosa, curiosa, perguntadora, atrevida.
	Insano: Off
	Ferido: Off
	Sobrecarregado: Off
	Aterrorizado: Off
	Exausto: Off
	Lento: Off
	Esfomeado: Off
	Tipo: 
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