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ESCOLHA UMA RAÇA 
Há quatro escolhas. Humano, Anão, Elfo e Halfling – sua raça define os modificadores 
raciais e permite escolher algumas habilidades dentre as opções disponíveis. 
 
 
ESCOLHA UMA CLASSE 
Há oito escolhas. Guerreiro, Clérigo, Mago, Ladrão, Ranger, Druida, Paladino e Bardo – sua 
classe define quanto dano você causa, seus Pontos de Vida e habilidades únicas. 
 
 

RAÇAS 
 
HUMANOS 
HABILIDADES ESPECIAIS 
Espírito Indomável: Quando subir de Nível, humanos podem realizar uma rolagem adicional 
para aumentar um único atributo, além daquelas permitidas por sua Classe. 
 
 
ANÕES 
HABILIDADES ESPECIAIS 
Modificadores de Atributos: Anões recebem CON +1 e CAR -1 
Visão no Escuro: Longe 
Resiliência Anã: Testes de CON contra venenos e toxinas possuem Vantagem 
 
Escolha 1 das seguintes Habilidades Especiais: 
 

• Amigo das Pedras: Testes de INT referentes a construções de alvenaria ou 
localização no subterrâneo possuem Vantagem 

• Ferramentas da Batalha: Pode usar Martelos e Machados, mesmo que a Classe não 
permita 

• Matador de Gigantes: Quando se defender de ataques corpo-a-corpo realizados por 
Ogros, Trolls e Gigantes rolar com Vantagem 

• Viajante Estoico: Anões podem carregar até 5 itens acima de sua FOR sem sofrer 
nenhuma penalidade. 

 
 
ELFOS 
HABILIDADES ESPECIAIS 
Modificadores de Atributos: Elfos recebem DES +1 e CON -1 
Visão no Escuro: Longe 
Resistência Mágica: Testes de CAR contra encantamentos possuem Vantagem 
 
Escolha 1 das seguintes Habilidades Especiais: 
 

• Combatente Élfico: Pode utilizar Espadas e Arcos, mesmo que a Classe não permita. 
• Sentinela da Floresta: Rola testes de INT e SAB com Vantagem referentes a 

sobrevivência e rastrear em Florestas 
• Passo das Fadas: Pode realizar testes com Vantagem para negar efeitos de terrenos 

difíceis e manter a sua movimentação normal. 
• Magia Latente: O elfo pode lançar uma única magia de nível 1 ou 2 (role 1d2) uma 

vez por dia 
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HALFLING 
HABILIDADES ESPECIAIS 
Modificadores de Atributos: Halflings recebem DES +1 e FOR -1 
Pequeno e Reservado: Bônus de +1 para testes envolvendo furtividade, cumulativo com 
outros elementos. 
 
Escolha 1 das seguintes Habilidades Especiais: 
 

• Evasivo: se defende contra ataques a distância rolando com Vantagem 
• Arremesso Preciso: Vantagem quando arremessar coisas 
• Comerciante Sovina: Rola CAR com Vantagem quando negociando 
• Culinária Milagrosa: Quando puder cozinhar para os aliados durante um descanso 

diário, todos jogam 1d6 adicional na cura de PVs. 
 
 

CLASSES 
 
GUERREIRO 
PV Inicial : 10 
PV Por Nível/Descansando : 1d10 
Armas: Todas 
Armaduras : Todas 
Dano por Ataque : 1d8 / 1d6 Desarmado ou Improvisando 
CAPACIDADES ESPECIAIS 

• Arma Predileta: quando utilizando sua arma predileta, o Guerreiro ataca com 
Vantagem e causa +2 de dano. 

• Ataques Múltiplos: Como parte de sua ação, um Guerreiro pode fazer 1 ataque 
adicional a cada nível ímpar por turno. 

• Mestre do Escudo: Se um Guerreiro falha em um teste de FOR ou DES e tomaria 
dano proveniente de um ataque, pode optar por quebrar (destruir) seu escudo - se 
tiver um equipado - e ignorar o dano. 

SUBINDO DE NÍVEL 
Role para ver se os atributos aumentam, role duas vezes para FOR e DES. 
 
LADRÃO 
PV Inicial : 6 
PV Por Nível/Descansando : 1d6 
Armas: Adaga, Espada Curta, todos os Arcos 
Armaduras: Acolchoada, Couro e Escudos Pequenos 
Dano por Ataque: 1d6 / 1d4 Desarmado ou Improvisando 
CAPACIDADES ESPECIAIS 

• Instintos Ladinos: Rolar com Vantagem quando testar DES para evitar dano ou efeitos 
de armadilhas e dispositivos mágicos 

• Ataque Furtivo: Rolar com Vantagem quando atacar por trás e causar 2d6 / 2d4 + 
nível de Ladrão de dano. 

• Talentos Ladinos: Rolar com Vantagem ao executar tarefas delicadas, escalar, ouvir 
sons, mover-se em silêncio, entender linguagens escritas e abrir fechaduras. 

SUBINDO DE NÍVEL 
Role para ver se os atributos aumentam, role duas vezes para DES ou SAB. 
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CLÉRIGO 
PV Inicial : 8 
PV Por Nível/Descansando : 1d8 
Armas: Todas as Armas de Contusão 
Armaduras: Acolchoada, Couro, Cota de Malha e todos os Escudos 
Dano por Ataque : 1d6 / 1d4 Desarmado ou Improvisando 
CAPACIDADES ESPECIAIS 

• Benção Divina: Rolar com Vantagem quando testar CON para evitar dano por 
envenenamento ou ser paralisado. 

• Expulsar Mortos-Vivos: Um Clérigo pode utilizar uma ação para banir grupos de 
•  mortos-vivos Próximos testando sua SAB e somando o DV da criatura à jogada. 
• Conjugação Divina: o Clérigo pode conjurar 1d4 + Nível  magias divinas por dia (role 

quando o Clérigo rezar) da lista de magias divinas. O Clérigo só pode conjurar magias 
com NM igual ao seu nível ou inferiores. 

SUBINDO DE NÍVEL 
Role para ver se os atributos aumentam, role duas vezes para FOR ou SAB. 
 
MAGO 
PV Inicial : 4 
PV Por Nível/Descansando : 1d4 
Armas : Adaga, Funda e Cajado 
Armaduras : Nenhuma 
Dano por Ataque : 1d4 / 1 Desarmado ou Improvisando 
CAPACIDADES ESPECIAIS 

• Conhecimento Arcano: Rolar com Vantagem quando testar INT para evitar dano ou 
efeitos de feitiços ou dispositivos mágicos. 

• Conjugação Arcana: o Mago pode conjurar 1d4 + Nível  magias arcanas por dia (role 
quando o Mago estudar) da sua lista de magias conhecidas. O Mago só pode conjurar 
magias com Nível igual ao seu nível ou inferiores. 

• Grimório: o livro de magias iniciais de um mago possui 1d4+1 magias de Nível 1. 
• Familiar: um Mago possui um pequeno animal de estimação, como um gato, coruja ou 

rato, com o qual pode ser comunicar empaticamente. 
SUBINDO DE NÍVEL 
Role para ver se os atributos aumentam, role duas vezes para INT ou SAB. 
 
PALADINO 
PV Inicial : 10 
PV Por Nível/Descansando : 1d10 
Armas : Todas 
Armaduras : Todas 
Dano por Ataque : 1d8 / 1d6 Desarmado ou Improvisando 
CAPACIDADES ESPECIAIS 

• Destruir o Mal: Uma vez por dia o Paladino pode desferir um golpe fatal contra uma 
criatura maligna causando dano dobrado. 

• Benção Divina: O Paladino é imune a doenças e realiza testes de CON com 
Vantagem contra efeitos negativos. 

• Defensor Altruísta: O Paladino pode realizar um teste de DES para proteger um aliado 
adjacente de um ataque, destruindo seu escudo na tentativa. 

SUBINDO DE NÍVEL 
Role para ver se os atributos aumentam, role duas vezes para FOR ou CON. 
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RANGER 
PV Inicial : 8 
PV Por Nível/Descansando : 1d8 
Armas : Todas 
Armaduras : Acolchoada, Couro e Cota de Malha 
Dano por Ataque : 1d8 / 1d6 Desarmado ou Improvisando 
CAPACIDADES ESPECIAIS 

• Guardião da Floresta: realiza testes de INT e SAB com Vantagem quando tentar 
rastrear, sobreviver e identificar elementos dentro de Florestas. 

• Lutar com duas Armas: quando usando uma arma média e outra leve, o Ranger por 
fazer um segundo ataque por rodada com Desvantagem. 

• Companheiro Animal: o Ranger pode ter um lobo ou outra criatura pequena, como 
uma coruja, como companheiro Animal. Este luta ao lado do Ranger e pode possuir 
no máximo a metade de DVs do Ranger. 

SUBINDO DE NÍVEL 
Role para ver se os atributos aumentam, role duas vezes para FOR ou DES. 
 
DRUIDA 
PV Inicial : 6 
PV Por Nível/Descansando : 1d6 
Armas : Armas não-metálicas 
Armaduras : Armadura de couro 
Dano por Ataque : 1d6 / 1d4 Desarmado ou Improvisando 
CAPACIDADES ESPECIAIS 

• Conjugação Divina: o Druida pode conjurar 1d4 + Nível  magias divinas por dia (role 
quando o Druida rezar) da lista de magias divinas. O Druida só pode conjurar magias 
com Nível igual ao seu nível ou inferiores. 

• Guardião da Floresta: realiza testes de INT e SAB com Vantagem quando tentar 
rastrear, sobreviver e identificar elementos dentro de Florestas. 

• Transformação Animal: o Druida pode se transformar em qualquer animal com DV 
igual ou menor que o seu nível. Ele pode se transformar um número de vezes por dia 
igual ao seu Nível. 

SUBINDO DE NÍVEL 
Role para ver se os atributos aumentam, role duas vezes para CON ou SAB. 
 
BÁRBARO 
PV Inicial : 12 
PV Por Nível/Descansando : 1d12 
Armas : Todas 
Armaduras : Acolchoada e Couro 
Dano por Ataque : 1d8 / 1d6 Desarmado ou Improvisando 
CAPACIDADES ESPECIAIS 

• Fúria Primal: o Bárbaro pode entrar em Fúria e rolar o Dano com Vantagem a cada 
ataque durante o resto do combate. Quando acabar ele deve passar em um teste de 
SAB ou passa a atacar os aliados próximos durante 1d6 rodadas. Ele pode entrar em 
Fúria um número de vezes igual ao seu Nível por dia. 

• Sobrevivente Primal: Quando receber um ataque que reduza seus PVs a zero, o 
Bárbaro pode testar Constituição para recuperar 1 DV e continuar na batalha uma vez 
por dia. 

• Bruto: Vantagem em testes de CON contra perigos naturais. Desvantagem contra 
ameaças mágicas. 

SUBINDO DE NÍVEL 
Role para ver se os atributos aumentam, role duas vezes para FOR ou CON. 
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BARDO 
PV Inicial : 6 
PV Por Nível/Descansando : 1d6 
Armas : Todas as Espadas e Todos os Arcos 
Armaduras : Acolchoada, Couro e Escudos Pequenos 
Dano por Ataque : 1d6 / 1d4 Desarmado ou Improvisando 
CAPACIDADES ESPECIAIS 

• Instintos Ladinos: Rolar com Vantagem quando testar DES para evitar dano ou efeitos 
de armadilhas e dispositivos mágicos 

• Canção da Bravura: aliados podem realizar testes com Vantagem para se proteger 
contra doenças, fadiga, medo e encantamentos. 

• Versátil: o Bardo pode escolher uma habilidade das classes Guerreiro, Ladrão, Mago 
ou Ranger. 

SUBINDO DE NÍVEL 
Role para ver se os atributos aumentam, role duas vezes para DES ou CAR 
 

 


