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	Ficha de Personagem 03 - 2d6World
	Página em branco

	Anotações 04: 
	Armas e Equipamento: Cajado, Manto, Sacola com Ervas e Cogumelos Alucinógenos, Cumbuca de Comida.
	Inventório e Recursos: 
	Movimentos 01: FORÇA DE GIGANTE (Volda), levanta até 2 ton. Punhos causam 3-dano. Armadura Natural de 1, pele grossa. NASCIDO DO SOLO, Norte Gelado. Olhos de Cristal branco azulados NUTRIDO PELA NATUREZA, não precisa comer ou beber. Quanto mais longe do Norte, precisa do teste. LINGUAGEM DOS ESPIRITOS, falar com animais METAMORFOSE: Gaste 1 Ponto de Magia para se transformar em um animal que conheça e compartilhe o espírito. Ganhe as habilidades desse animal. Para animais maiores do que você, gaste 2 Pontos de Magia (ganha +1-dano extra). Gaste 1 Ponto de Magia para retornar à sua forma original. ESSÊNCIA ESTUDADA: Quando passar algum tempo contemplando um espírito animal, você pode adicioná-lo às espécies cuja forma é capaz de assumir através de metamorfose.  TROCAR A PELE: Quando receber danos enquanto estiver metamorfoseado, você pode optar por retornar à sua forma natural para negar todo o dano. SANGUE E TROVÃO:  Quando estiver em uma forma animal apropriada (alguma bem perigosa), aumente seu dano para 3-dano.  GRANADA DE COGUMELO: O braço cogumelo se retrai e dispara cogumelos de esporos explosivos, corrossivos, etc
	Movimentos 02: MAGIAS ARCANAS Você é um mago, feiticeiro, bruxo, ou algum tipo de ser usuário de magia. Por meio de rezas, estudos, grimórios rituais, meditação, drogas ou algum outro meio, você comunga diariamente com a Energia Mágica do universo. Você é capaz de realizar feitiços de Escolas de Magia Arcana. Você começa o dia com 6-magia (Pontos de Magia), e os pontos gastos são recuperados no dia seguinte ou depois de um descanso prolongado de, no mínimo, seis horas. Você é capaz de Detectar Magia, pois um dos seus sentidos torna-se momentaneamente sintonizado com a magia. Sempre que você quiser Detectar magia, o Mestre lhe dirá o que é mágico ao seu redor. Você é capaz de Desfazer Magia. Escolha um feitiço ou efeito mágico em sua presença. Magias menores são encerradas, enquanto que efeitos poderosos são apenas reduzidos ou anulados enquanto você permanecer por perto. Quando conjurar uma magia de qualquer Escola de Magia Arcana, descreva o que você vai fazer, como você vai fazer isso e o efeito desejado, e gaste 1-magia (Ponto de Magia). Você pode conseguir Pontos de Magia extras com Pontos de Estresse, na razão de 1 para 1.  Lembre-se, quanto mais poderoso for o Efeito, maior será a Dificuldade e maior será o Risco de algo der errado. O Efeito de suas magias como Dano, Duração, Área, etc, serão determinados junto com o Mestre, de acordo com a proposta do cenário da aventura, seguindo a Ficção do Jogo e no momento em que forem usados. Em geral, Seus feitiços de longa duração duram até você cancelar ou quando passar seu Nível de Protagonista em horas. Entretanto, caso você ou o Mestre queira usar limites bem definidos para o uso do poder (Dano, Área, Duração, etc…), o seu Protagonista precisará adquirir o Movimento de Desvantagem - Limites de Poderes por Nível de Protagonista durante a criação do personagem. Depois de tudo definido, descreva o que você deseja fazer, como irá fazer isso e o que você deseja como resultado de sua ação. O Mestre determinará o Nível de Dificuldade, o Nível do Efeito e o Risco. Caso você aceite o risco, role+INT: (10+) A magia é conjurada com sucesso. (7-9) A magia é conjurada mas algo de errado aconteceu. O Mestre escolherá uma das consequências negativas abaixo ou fará um Movimento:● Você atraiu atenção indesejada ou se coloca em perigo.● A magia demorou muito tempo para ser conjurada.● A magia gerou um efeito imprevisível, determinado pelo Mestre.● A magia seu efeito reduzido, enfraquecido ou alterado negativamente.● Você recebe uma Condição à escolha do Mestre por causa da magia. (-6) A conjuração fracassou. Prepare-se para o pior. O Mestre criará uma complicação ou escolherá duas das consequências negativas abaixo.● A magia fortaleceu seus oponentes ou colocou você e seus aliados em perigo.● A magia gerou um efeito negativo imprevisível, determinado pelo Mestre.● A magia causa dano em você, determinado pelo Mestre.● Você recebe uma Condição à escolha do Mestre por causa de um efeito negativo da magia. Minúcias: Habilidade Especial, Combate
	Movimentos 4: NÍVEL 5 INVOCAR MONSTRO Um monstro aparece e ajuda você da melhor maneira possível. Trate-o como seu personagem, mas com acesso apenas aos movimentos básicos. Descreva o tipo de monstro que você deseja chamar, e o Mestre dirá se será possível ou não. Caso não seja possível por causa da Ficção do Jogo, o Mestre irá sugerir outro monstro. Ele fica materializado por o seu nível de Protagonista em horas. Ele tem +2 em todos os Atributos, Vitalidade 6 e causa 3-dano. Escolha duas das características abaixo: ●  Causa 4-dano ao invés de 3-dano.●  Tem +2 em vez de +1 em um Atributo.●  Tem alguma adaptação útil.●  É capaz de voar.●  É capaz de soltar raios de energia elemental.●  É capaz de realizar magias elementais.●  É capaz de regenerar 2-vitalidade uma vez por Cena de Combate ou regenera completamente fora de Cena de Combate. CONTATAR OUTROS PLANOS Você encaminha um chamado para outro plano de existência. Especifique o que gostaria de contatar através da localização, tipo de criatura, nome ou título. Isso abre um portal de comunicação de mão dupla entre você e a entidade contatada, que pode ser encerrado a qualquer momento por qualquer um de seus participantes.  BALEIA ASTRAL Você pode invocar uma Baleia Astral para te levar para outro lugar. Gaste 1-magia, invoque a Baleia, diga para onde quer ir e role 2d6+PER. (+10) Você conseguiu ir para onde queria. (7-9) Você conseguiu ir para onde queria, mas uma complicação inesperada aconteceu ou você teve que pagar um preço. (-6) Você conseguiu ir para onde queria, mas sua ação causou uma consequência negativa grave. Prepare-se para o pior. O Mestre faz um movimento.
	Movimentos 3: MAGIAS ARCANAS DE INVOCAÇÃO Requer: Magias Arcanas Você é capaz de realizar as seguintes Magias Arcanas de Invocação, usando o Movimento Magias Arcanas. NÍVEL 1   SERVO INVISÍVEL Você conjura uma entidade invisível que não pode fazer nada além de transportar itens. Possui o Load 3 e carrega tudo o que você entrega. Ela carrega até o seu Nível de Protagonista em Carga. Itens transportados por um servo invisível parecem flutuar no ar alguns passos atrás de você.  O Servo Invisível tem +1 em todos os Atributos e 4 de Vitalidade. Um servo invisível que sofre danos ou deixa sua presença é imediatamente dissipada, deixando cair todos os ítens transportado. Caso contrário, o servo invisível o servirá até você o dispensar. CONTATAR ESPÍRITOS Nomeie o espírito que você deseja entrar em contato. Você atrai a criatura através dos planos, e consegue se comunicar com esse espírito. Ele é obrigado a responder a qualquer pergunta que você faça da melhor maneira possíve, dentro do que ele sabe. INVOCAR COMIDA Do nada, você é capaz de convocar o seu NÍVEL DE PROTAGONISTA em quilos de comida deliciosa. Diga o que você está invocando. Em algum outro lugar do seu mundo de aventuras, a comida desaparece. MONSTRO DE BOLSO Uma pequena criatura planar surge e passa a auxiliá-lo da melhor forma possível. Essa criatura possui FOR +1  DES+1 CON -1 INT +1 PER+1 CAR -1 Vitalidade 2 e causa 2-dano. Você pode escolher 1 características da lista abaixo para a criatura: ● Ela não é descuidada. ● Ela possui alguma habilidade útil. ● Ela possui alguma característica física útil.  A criatura permanece nesse plano até que seja morta ou você a libere.   NÍVEL 3 ESCURIDÃO Escolha uma área que você pode ver. Você pode lançar uma escuridão sobrenatural para cobrir o seu nível de Protagonista vezes 10 em metros quadrados. 
	Movimentos 5: NÍVEL 7 NEBLINA ASSASSINA Uma nuvem de neblina da cor que você escolher, preenche um área com o tamanho máximo igual ao seu nível de Protagonista vezes   dez em metros quadrados.  Todas as criaturas dentro da área tem sua energia vital sugada e sofrem 4-ferimentos. NÍVEL 9 INVOCAÇÃO PERFEITA Você teleporta uma criatura para sua presença. Nomeie uma criatura ou dê uma breve descrição de um tipo de criatura. Se você nomeou uma criatura, essa criatura aparece diante de você. Se você descreveu um tipo de criatura, uma criatura desse tipo aparece diante de você. Ele fica materializado por o seu nível de Protagonista em horas. Ele tem +3 em todos os Atributos, Vitalidade 6 e causa 4-dano. Escolha duas das características abaixo: ●  Causa 5-dano ao invés de 4-dano..●  Tem alguma adaptação útil.●  É capaz de voar.●  É capaz de soltar raios de energia elemental.●  É capaz de realizar magias elementais.●  É capaz de regenerar 4-vitalidade uma vez por Cena de Combate ou regenera completamente fora de Cena de Combate. Minúcias: Habilidade Especial, Combate
	Anotações 05: 
	Anotações 06: 
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	Anotações 02: 
	Anotações 03: 
	NÍVEL: 
	Experiência 02: Off
	Experiência 01: Off
	Experiência 03: Off
	Experiência 04: Off
	Experiência 05: Off
	Nome: SERENO
	Arquétipo: DRUIDA PRATEADO
	Motivações: Descobrir os segredos de um Antigo Deus dos Mares que ameaça a Norklúndia.
	Aparência: Volda da Montanha. Olhos sábios, Cabelos trançados e Peles Gastas, pele escura , dreads laranjas, 
	Perícias e Conhecimentos: 1Ervas alucinógenas, Cogumelos; Vida Selvagem do Norte Gelado; Segredos Druídicos; Cultura dos Nomadis; Cultura dos Voldas das Montanhas; Idiomas Secretos dos Druidas Prateados, Segredo dos Cogumelos Azuis; 
	Marcado: Off
	FOR: 1
	Doente: Off
	CON: 1
	DES: 1
	Atordoado: Off
	Confuso: Off
	INT: 1
	Fraco: Off
	Histórico: Sereno nasceu na Cidade Volda de Gorukarg, nas Montanhas Voldas, mas foi capturado e feito escravo em Svalbarg, quando ainda era bem pequeno. Entretanto, sua alta inteligência e grande capacidade de conexão com a natureza e com os animais chamaram a atenção de seu mestre, o Druida Ventania, o Senhor dos Cogumelos Azuis.   O Druida Ventania treinou o jovem Sereno em sua arte até o apresentar para seu mestre, o Grande Druida Zebu (que é parte humano e parte búfalo do gelo), onde Sereno foi iniciado como um Druida Prateado do Norte, o único Druida Volda da Montanha da Capital Imperial de Svalbarg.  Depois de um evento importante, onde ele salvou a vida da Capitã Corsária Norklund Greta Narval, Sereno entrou para a sua tripulação para ajudá-la com sua magia primordial em suas missões de corsário. Ele rapidamente fez amizades com a tripulação, principalmente com a bela Papuza, uma Feiticeira nomadi (o povo felino de Kadur) Cartomante, com quem ele compartilha os segredos da Ordem dos Cogumelos Azuis. Devoto da Mãe Terra, partiu numa missão para os mares distantes para pesquisar sobre um deus antigo dos mares que ameaça o equilibrio em Norklúnd.
	Pontos de Reserva: Pontos de Magia (6) - Atuais: 
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	Relacionamentos, Favores e Dívidas: Valon +1Elza +1Veruska +1Vladimir Bjorklund (tio) +1Cartomante Samara +2Capitã Greta Narval +2
	Personalidade: Preguiçoso
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