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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: Anel da Aranha - andar nas paredes.Amuleto da Aranha - Vira aranha gigante por 10min, +3 no dano.
	Inventório e Recursos: Carga 10+FOR = 10 Grimório (peso 1) e rações de masmorra (5 usos, peso 1). • Bolsa de livros (5 usos, peso 2) e 3 poções de cura (peso 0) • Cajado (corpo a corpo, duas mãos, peso 1) • Poção de cura (peso 0)
	Movimentos 01: GRIMÓRIOVocê aprendeu diversos feitiços e os inscreveu em seu grimório. USAR MAGIAQuando você quiser realizar uma magia usando as Esferas de Magia que você domina, diga o que você quer que a magia faça. O Mestre irá determinar o Nível de Dificuldade e o Nível do Efeito e descrever as três consequências. Caso você aceite os riscos, gaste de 1 Ponto de Magia (ou o custo do Feitiço que você esteja usando) e role + INT: (+10) A magia fez o que você desejava que ela fizesse.(7-9) A magia realizou o que você desejava, porém com um custo. O Mestre faz um Movimento.(-6) A magia gerou um efeito negativo e inesperado. Prepare-se para o pior. O Mestre faz um movimento. Obs: Magias causam 2-dano por 1 Ponto de Magia usado, até um máximo de 4-dano.  RITUALQuando drenar energia de um local de poder para criar um efeito mágico, diga ao  Mestre o que está tentando realizar. Efeitos advindos de rituais são sempre possíveis, mas  o Mestre lhe dará de uma a quatro das condições abaixo:• O ritual vai demorar dias/semanas/meses• Primeiro você tem que ________________• Você precisará da ajuda de ________________• O ritual vai requerer uma enorme quantia em dinheiro• O melhor que consegue fazer é uma versão inferior, pouco confiável e limitada• Você e seus aliados correrão o perigo de ________________ • Você precisará desencantar ________________ para fazê-lo.
	Movimentos 02: MAGIA POTENCIALIZADAQuando conjurar feitiços, cada Ponto de Magia gasto além de 1 irá potencializar a magia, aumentando o Nível de Efeito. O aumento do efeito é  determinados pelo Mestre. PROTEÇÃO ARCANAEnquanto estiver com pelo menos um Ponto de Magia, você recebe armadura +2. CONTRAMÁGICAQuando tentar conter um feitiço arcano que iria lhe afetar, comprometa um de seus feitiços preparados na defesa e role+INT. Com +10, o feitiço é contido e não lhe afeta. Com 7-9, o feitiço é contido e você esquece o feitiço comprometido. Sua contramágica protege apenas você – caso o feitiço contido tenha outros alvos, eles serão afetados normalmente. FEITIÇOS Contatar Espíritos  (1 Ponto de Magia Invocação)Diga o nome do espírito que deseja contatar (ou deixe isso a cargo do MJ). Você o atrai através dos planos, até que esteja próximo o suficiente para conversarem. Ele é obrigado a responder a uma questão que você perguntar da melhor forma possível. Encantar Pessoa  (1 Ponto de Magia, Encantamento, Contínuo)A pessoa (não funciona com animais ou monstros) que você tocar durante a conjuração deste feitiço lhe considerará como um amigo até que sofra algum dano ou que você a prove do contrário. Invisibilidade  (1 Ponto de Magia, Ilusão, Contínuo)Toque um aliado: ninguém será mais capaz de vê-lo, pois ele fica invisível! Este feitiço permanece ativo até que seu alvo ataque ou que você o desfaça. Enquanto este feitiço continuar ativo, você não poderá conjurar um novo feitiço. Mísseis Mágicos  (1 Ponto de Magia,  Evocação)Projéteis de pura magia são disparados das pontas de seus dedos. Cause 2-dano a um alvo.
	Movimentos 4: Invocar elemental do gelo 1-invocação para cada Elemental do Gelo (Atributos +1, Dano: Magia (3-dano), Soco (2-dano), Habilidades Especiais: Poderes de Gelo, Vitalidade 4).
	Movimentos 3: 
	Movimentos 5: Bola de Fogo / Gelo (1 Pontos de Magia, Evocação)Você evoca uma poderosa esfera de chamas que envolve seu alvo e todas as pessoas próximas a ele, causando 3-pontos de dano que ignoram armadura. Sono  (1 Pontos de Magia,  Encantamento)1d4 inimigos em seu campo de visão, à escolha do MJ, caem no sono. Apenas criaturas capazes de dormir são afetadas. Elas podem acordar normalmente: com barulhos altos, sacudidas ou sofrendo dor. Invocar Monstro   (1 Pontos de Magia, Invocação, Contínuo)Um monstro surge e passa a auxiliá-lo da melhor forma possível. Trate-o como se fosse seu próprio personagem, mas com acesso apenas aos movimentos básicos. A criatura possui um modificador de +1 em todas as habilidades, Vitalidade 4 e causa Dano 3.  O monstro também receberá 1d6 características da lista abaixo.• O monstro possui +2 no lugar de +1 em uma habilidade• O monstro não é descuidado• O monstro causa Dano 3.• A ligação do monstro com este plano é forte. Vitalidade 6.• O monstro possui alguma adaptação útil O MJ lhe dirá o que é a criatura, baseando-se em suas escolhas. A criatura permanece neste plano até ser morta ou até que você a libere. Enquanto este feitiço permanecer ativo, você recebe -1 em conjurar feitiços.  ESFERASEsfera do GeloVocê pode criar magias de Gelo.
	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: Veruska Isdatter
	Arquétipo: Maga Elementalista Genasi do Gelo
	Motivações: Encontrar um portal mágico para o plano do Eterno Gelo, a dimensão original de sua raça Genasi.
	Aparência: Olhos brancos, afiados, pele azulada, cabelo parecendo uma névoa.Roupas de tecido leve, corpo magro.
	Perícias e Conhecimentos: Canto Lírico e Popular; Ocultismo; Conhecimento dos Deuses Antigos; Conhecimento dos Idiomas Antigos;Conhecimento sobre Magias do Gelo; Rituais de Invocação de Deuses Antigos;
	Marcado: Off
	FOR: 0
	Doente: Off
	CON: +1
	DES: +1
	Atordoado: Off
	Confuso: Off
	INT: +2
	Fraco: Off
	Histórico: 
	Pontos de Reserva: Pontos de Magia (6)Pontos de Invocação (6)
	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: Valon +3Elza +3Sereno +2Vladimir Bjorklund (tio) +1Cartomante Samara +1Capitã Greta Narval +1Ukla +1Ventania +1
	Personalidade: Mandona
	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


