
Adaptação realizada por Carok para o site Adaptron.wordpress 
 

Magia Caótica 
 
Conjurando Magias 
 
Quando lançar uma magia o conjurador deve realizar um Teste de Atributo, modificado pelo 
Nível da Magia (NM). Cada magia possui um NM que impõe um modificador negativo ao 
Atributo.  
 
Exemplo: Um mago de Inteligência 14 tenta conjurar uma magia de NM 3. Portanto o teste 
será realizado como se o Mago tivesse Inteligência 11 (14-3=11). 
 
Caso ele tenha sucesso, a magia ocorre normalmente. Em caso de fracasso ele deve rolar 
na Tabela de Falha Mágica. Caso o resultado seja uma Falha Crítica (resultado 20) ele deve 
rolar na Tabela de Falha Mágica Catastrófica. 
 
Falha Mágica 
 

Resultado (1d20) Efeito 

1 - 4 Nenhum efeito ocorre 

5 O conjurador vomita vermes por 1d4 rodadas 

6 Todas as conjurações posteriores no dia terão Desvantagem 

7 A magia tem efeitos inversos ao esperado 

8 O personagem envelhece 2d10 anos 

9 O cabelo do personagem fica verde 

10 O cabelo de todos ao redor fica verde 

12 Toda água em um raio de 1 km se transforma em sangue 

13 Os olhos do conjurador se tornam amarelos 

14 Toda a área ao redor se torna gélida, todos recebem 1d4 de dano 

15 Todos os animais próximos se tornam muito hostis ao conjurador 

16 A magia acerta outro alvo aleatoriamente 

17 Um monstro é conjurado do Caos, DV = NM 

18 O conjurador desmaia 

19 Todos os itens tocados pelo conjurador viram pedra (1 dia) 

20 Role na Tabela de Falha Mágica Catastrófica 
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Tabela de Falha Mágica Catastrófica 
 

Resultado (1d20) Efeito 

1 Role 2 vezes na Tabela de Falha Mágica 

2 Todos os dentes do conjurador caem, todas as magias sofrem 
NM+1 

3 Chifres crescem na testa do conjurador, Carisma decai 5 pontos 

4 Conjurador perde a voz por 1d4 dias 

5 O conjurador é tomado por uma fúria assassina 

6 Um dos aliados do conjurador fica muito doente 

7 Um Atributo do conjurador (role 1d6) decai 1d4 pontos 

8 Um Atributo de todos ao redor (role 1d6) decai 1 ponto 

9 Possessão demoníaca, o DM controla o conjurador por 10 minutos 

10 Um demônio é conjurado do Caos, DV = NM +4 

11 Um braço do conjurador se transforma em uma garra de caranguejo 

12 Uma cauda reptiliana cresce no conjurador 

13 Todo o ambiente, raio de 500 m, se incendeia  

14 Uma chuva negra cai sobre a região durante 1 semana sem parar 

15 Todas as criaturas mortas da região se transformam em mortos-
vivos 

16 Uma nuvem de veneno, raio de 50 m, surge na área 

17 O conjurador troca de sexo 

18 O conjurador se transforma no animal/monstro mais próximo 

19 Um portal para o Caos é aberto 

20 Um portal para o Caos é aberto, o conjurador é tragado para o 
Caos, role outra ficha... 

 


