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	Ficha de Personagem 03 - 2d6World
	Página em branco

	Anotações 04: 
	Armas e Equipamento: Arco Carcará Dragão - +2dano + penetranteBesta da Precisão - precisaAdagas de Arremesso
	Inventório e Recursos: 
	Movimentos 01: ATAQUE FURTIVO Quando atacar um oponente surpreso ou indefeso pelas costas usando uma arma de combate corpo-a-corpo, descreva o que você quer fazer, como irá fazer isso e qual efeito você deseja como resultado da sua ação. O Mestre determinará o Nível de Dificuldade, o Nível de Efeito e o Risco. Caso você aceite o risco, role +DES: (10+) Você causa dano e escolhe três das opções a seguir. (7-9) Você causa dano e escolhe duas das opções a seguir. Entretanto, sua ação gera uma complicação inesperada ou cobra um preço. O Mestre faz um Movimento. (-6) Você causa dano e escolhe uma das opções abaixo. Porém suas ações causaram uma consequência negativa inesperada. Prepare-se para o pior. O Mestre faz um Movimento. Opções:● Você não fica engajado em combate com o alvo e se afasta, se colocando em uma distância segura.● Você “mira onde dói” e causa +3-dano extra.● Adicione o rótulo penetrante 2 ao ataque.● Você cria uma situação vantajosa. Você ou um dos seus Aliados rola com Vantagem seu próximo teste.● Você nocauteia o Alvo. Se fizer isso com um Protagonista, ele fará um Resistir Dano Físico e desmaiará se rolar (-6).● Agir cautelosamente: Você age em silêncio, e se sua vítima morrer você não deixa pistas ou rastros.●  O Alvo sente tanta dor que se rende. Minúcias: Furtividade, Combate
	Movimentos 02: MESTRE DOS VENENOS Você está acostumado a lidar com um tipo específico de veneno e se tornou imune a ele. Você usa esse veneno em uma de suas armas. Toda vez que ele é usado em um inimigo, você precisa repor o veneno na arma. Como você precisa saber onde e como colocar o veneno em sua arma, todas as vezes  que você for usar um Veneno em um alvo, descreva o que irá fazer, como irá fazer e o efeito que você deseja.  O Mestre irá determinar o Nível de Dificuldade e o Nível do Efeito. Caso você concorde com o risco, role +INT: (10+) O veneno faz efeito imediato. (7-9) O veneno afeta o alvo mas seu efeito está enfraquecido. (-6)  O veneno não faz efeito no alvo. O alvo descobre a tentativa de envenenamento. Prepare-se para o pior. O Mestre faz um Movimento. Criando Venenos: Você possui 4-venenos (4 Pontos de Venenos) para serem usados, no começo da aventura. Cada 1-veneno (1 Ponto de Veneno, uma frasco de veneno que serve para um inimigo) custa 2 Moedas. Escolha as características do seu veneno de acordo com as opções abaixo ou crie um veneno, mediante a aprovação do Mestre, e ao final dê um nome ao seu veneno. Você só pode escolher 1 característica de cada tipo. Envenenamento:Por toque, por corte, ingestão, gasoso Tempo de Efeito: Instantâneo, depois de alguns minutos, depois de algumas horas, depois de alguns dias. Efeito:Paralisante, Mortal, Emudecedor, Enfraquecedor, Enlouquecedor, Desfalecedor, Cegante, Causa Sangramentos, Causa Vômitos, Causa Risos Incontroláveis, Causa Mutações, etc. Minúcias: Perícia, Conhecimento, Habilidade Especial   
	Movimentos 4: Intangibilidade Valon fica intangivel até realizar uma ação fisica, podendo retornar a esse estado após a acão. Animar cordasCordas se tornam serpentes que seguem o comando de Valon, amarrando e  segurando tudo e todos que ele quiser. Você é capaz de Animar Cordas de até 30 Metros. GOLPE DESONESTOQuando usar uma arma precisa ou de mão, seu ataque pelas costas causa +2-dano Han SoloVocê nunca é surpreendido. Quando um inimigo surpreendê-lo, você age primeiro. MESTRE DOS VENENOSAssim que usar um veneno pela primeira vez, ele não será mais considerado perigosopara você. MORAL FLEXÍVELQuando alguém tentar detectar sua personalidade você pode lhes informar qualqueralinhamento que quiser. INTANGIBILIDADE DOS SHADESVocê é capaz de se tornar intangível durante a noite ou dentro de uma sombra. ENVENENARVocê é capaz de aplicar até mesmo os venenos mais complexos com uma tachinha. Quando aplicar em sua arma um veneno que não é perigoso para você, ele é considerado de toque no lugar de aplicado.
	Movimentos 3:  MOVIMENTO SOMBRIO Quando você quiser mover pelas sombras de um lugar, como se fosse um teleporte dentro de um raio de cinquenta metros, diga o que quer fazer e como irá fazer isso. O mestre vai determinar o Nível de Dificuldade, o Nível de Efeito e o Risco. Caso você aceite o risco, role + DES.  (+10) Você consegue se movimentar pelas sombras, desaparecendo em uma e aparecendo em outra. (7-9) Você consegue se movimentar pelas sombras, desaparecendo em uma e aparecendo em outra, mas sofre uma complicação determinada pelo Mestre, que faz um Movimento. (-6) Você consegue se movimentar pelas sombras, mas você aparece em um lugar diferente do que você desejava e determinado pelo Mestre. Prepare-se para o pior. O Mestre faz um movimento. Minúcias:  Habilidade Especial, Combate Minúcias:  Habilidade Natural, Teleporte Limitado dos Shades, o Povo das Sombras 
	Movimentos 5: ARROMBADOR Sempre que você usar sua habilidade em arrombamento e invasão, descreva o que você quer fazer, como irá fazer isso e qual efeito você deseja como resultado da sua ação. O Mestre determinará o Nível de Dificuldade, o Nível de Efeito e o Risco. Caso você aceite o risco, role +DES: (10+) Receba 3-arrombamento (3 Pontos de Arrombamento). Você pode usá-los a qualquer momento durante a cena, na razão de 1 para 1, em uma das opções listadas abaixo. (7-9) Receba 2-arrombamento. Você pode usá-los a qualquer momento durante a cena, na razão de 1 para 1, em uma das opções listadas abaixo. (-6) Receba 1-arrombamento mas algo dá muito errado. Prepare-se para o pior. O Mestre faz um Movimento. Opções dos Pontos de Arrombamento:● Você abre silenciosamente uma porta trancada em poucos instantes.● Você neutraliza um alarme.● Você arromba um cofre ou caixa trancada em menos de dois minutos.● Você evita ser descoberto por alguém.● Você evita ou desarma uma armadilha.● Faça alguém acreditar que você deveria estar ali (ex.: finja que você é um guarda de segurança), por um tempo limitado. Minúcias: Furtividade, Perícia
	Anotações 05: 
	Anotações 06: 
	Anotações 01: MAGIA IMPROVISADA Você é capaz de conjurar magias arcanas de maneira improvisada, como magias elementais (fogo, água, ar, terra, etc), invocação de entidades, magias de proteção, entre outras.  Sua magia causa até 3-dano, tem um alcance de até 20 metros, e as entidades invocadas possuem Atributos que variam de -2 a +1, e devem ser criadas com a aprovação do Mestre. A Magia pode conceder até 2-armadura e tem duração de uma Cena da aventura. 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.  Quando conjurar uma magia, 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. 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 de 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: Magia, Habilidade Especial   MAGIA POSSESSÃO DAS SOMBRASVocê usa sua sombra para possuir outro personagem.
	Anotações 02: 
	Anotações 03: 
	NÍVEL: 8
	Experiência 02: Off
	Experiência 01: Off
	Experiência 03: Off
	Experiência 04: Off
	Experiência 05: Off
	Nome: Valon Varjo
	Arquétipo: Assassino das Sombras
	Motivações: Se tornar um regente poderoso da região
	Aparência: Homem Sombra, aparência nebulosa, cabelos de fumaça.
	Perícias e Conhecimentos: Artes do Assassinato e da Furtividade;Perceber, Desarmar e Criar Armadilhas; Magia das Sombras; Mover-se Pelas Sombras; Enganar Pessoas; Artes da Sedução; Conhecimento dos Deuses Antigos; Conhecimento dos Idiomas dos Deuses Antigos.
	Marcado: Off
	FOR: -1
	Doente: Off
	CON: 0
	DES: +3
	Atordoado: Off
	Confuso: Off
	INT: +2
	Fraco: Off
	Histórico: Valon é um shade, a raça dos seres-sombras, humanóides que vivem entre o plano das sombras e o plano material. Nascido na Ilha das Sombras, uma terra lendária controlada por Deuses Antigos e suas Raças Servidoras, Valon sempre se rebelou contra a rígida e tradicional sociedade dos Shades e sua subserviência aos Deuses Antigos. Depois de ter sido treinado como um assassino e passar parte de sua vida servindo as casas reais de Shadonia, a Cidadela dos Shades, Valon se cansou dos massacres e centenas de assassinatos que cometera para seus mestres. Tendo encontrado uma alma rebelde parceira em Veruska, os dois se alegraram quando encontraram uma bebê norklund nos restos de um naufrágio de um navio de lobos do mar, os vikings norklunds. Era um elemento novo em suas vidas e que prometia mudanças para o futuro. Eles educaram a jovem Elza até ela se transformar em uma enorme e poderosa guerreira, e começar a questionar sobre suas origens. Valon, Veruska e Elza partiram da Ilha das Sombras e desbravaram o Mar Infinito, onde viveram muitas aventuras até finalmente chegarem ao Mar dos Calamares, no litoral norte do Continente de Ryanon.
	Pontos de Reserva: Pontos de Magia: Total (6) - Atual 4Pontos Sombrios: Total (6) - Atual X
	PER: +3
	Armadura: 2
	Estresse 05: Off
	Estresse 06: Off
	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 +3Elza +3Sereno +1Vladimir Bjorklund (tio) +1Cartomante Samara +1Capitã Greta Narval +1Ukla +3
	Personalidade: Ganancioso e Tenebroso
	Insano: Off
	Ferido: Off
	Sobrecarregado: Off
	Aterrorizado: Off
	Exausto: Off
	Lento: Off
	Esfomeado: Off
	Tipo: 
	Estresse 01: Off
	Estresse 02: Off
	Estresse 03: Off
	Estresse 04: Off
	Flashback 01: Off
	Flashback 02: Off
	Flashback 03: Off
	Flashback 04: Off


