
Capitulo  6 O  Guerreiro

O Guerreiro
É um trabalho ingrato – viver dia a dia por sua 
armadura e habilidade com armas, mergulhando de 
cabeça no perigo. Ninguém tocará berrantes dourados 
por aquele dia em que você levou uma facada nas 
costelas em seu lugar, e nenhuma parada angelical 
cantará seu nome em coro por tê-los arrastado, ainda 
berrando, da beira dos Poços da Loucura. Não.

Esqueça-os.

Faça o que deve ser feito pela coragem e pela glória, 
pelo grito da batalha e pelo fervor do sangue. Seja uma 
besta de ferro. Seus amigos podem carregar lâminas 
feitas de aço forjado, mas Guerreiro, você é o próprio 
aço. Enquanto seus companheiros de viagem, sentados 
ao redor de uma fogueira na selva, lamentarem por 
ferimentos recebidos, porte suas cicatrizes com orgulho.

Seja uma muralha – deixe que todo o perigo se choque 
contra você até ser reduzido a nada. No final, o 
Guerreiro será o último de pé.

Nomes
Anão: Ozruk, Surtur, Brunhilda, Annika, Janos, 
Greta, Dim, Rundrig, Jarl, Xotoq.
Elfo: Elohiir, Sharaseth, Hasrith, Shevaral, Cadeus, 
Eldar, Kithracet, Thelian
Halfling: Finnegan, Olive, Randolph, Bartleby, 
Aubrey, Baldwin, Becca
Humano: Hawke, Rudiger, Gregor, Brianne, Walton, 
Castor, Shanna, Ajax, Hob
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Você começa o jogo com os seguintes movimentos:

Dobrar Barras, Suspender Portais (For)
Quando usar força bruta para destruir um objeto 
inanimado, role+For. Com 10+, escolha 3. Com 7-9, 
escolha 2.

• Não demora muito;
• Nada de valor é danificado;
• Não provoca uma barulheira absurda;
• Você pode consertar o objeto sem muito esforço.

Fortificado
Ignore o rótulo Desajeitado em qualquer armadura que 
você usar.

Arma Favorita
Essa é sua arma. Existem muitas iguais a ela, mas essa é 
sua. Ela é sua melhor amiga. Ela é sua vida. Você a domina 
como domina a si próprio. Sua arma, sem você, é inútil. 
Sem sua arma, você é inútil. Empunhe-a com sinceridade.

Escolha uma descrição básica, ambas possuem peso 2:
• Espada;
• Machado;
• Martelo,
• Lança;
• Mangual;
• Punhos.

Escolha o alcance que melhor se encaixe em sua arma:
• Mão;
• Corpo-a-Corpo;
• Alcance;

Aparencia
Escolha um de cada:

• Olhos Duros, Olhos Mortos, Olhos Ansiosos
• Cabelo Bagunçado, Cabelo Raspado, Elmo Usado
• Pele Calosa, Pele Bronzeada, Pele Cicatrizada
• Corpo em Forma, Corpo Flexível, Corpo 

Desgastado

Caracteristicas
Distribua os seguintes valores entre suas características: 
17 (+2), 15 (+1), 13 (+1), 11 (+0), 9 (+0), 8 (-1);
Comece o jogo com 10+Constituição Pontos de Vida;
Dano básico igual a d10.

Movimentos Iniciais
Escolha um movimento racial:

Anao
Quando beber com alguém, pode Negociar com essa 
pessoa rolando CON no lugar de CAR.

Elfo
Escolha uma arma – você pode tratar armas desse tipo 
como se todas possuíssem o rótulo Precisa.

Halfling
Quando você Desafiar o Perigo e usar seu tamanho 
diminuto em sua vantagem, receba +1.

Humano
Uma vez por batalha, você pode escolher um rolamento 
de dano (seu ou de outra pessoa) e rolá-lo novamente.
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Armas precisas usam 
DEX ao invés de FOR 

para Botar pra Quebrar.

Armaduras pesadas 
geralmente são 
Desajeitadas, o que 
as tornam difíceis de 
usar. Não para você.
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Equipamento
Sua carga é igual a 9+FOR. Você começa com sua arma 
favorita e rações de masmorra (5 usos, peso 1). Escolha 
suas defesas:

• Cota de malha (armadura 1, peso 1) e equipamento 
de aventureiro (peso 1); ou
• Armadura de escamas (armadura 2, peso 3);

Escolha dois:
• 2 poções de cura (peso 2);
• Escudo (armadura +1, peso 2);
• Antitoxina, rações de masmorra (peso 1), 

cataplasmas e ervas (peso 1);
• 22 moedas de ouro.

Vinculos
Preencha os espaços em branco com o nome de um de 
seus companheiros pelo menos uma vez:

•                                          me deve sua vida, admitindo 
isso ou não.
• Eu jurei proteger                                                    .
• Eu me preocupo com a capacidade de                                  
                           de sobreviver dentro da masmorra.
•                                         é muito mole, mas o tornarei 

duro como eu.

Movimentos Avancados
Quando ganhar um nível entre 2 e 5, escolha um 
dos seguintes movimentos:

Implacavel
Quando causar dano, cause +1d4 pontos de dano.

Escolha duas melhorias:
• Ganchos e espinhos. +1 de dano, e +1 de peso.
• Afiada. +2 penetrante;
• Perfeitamente balanceada. + preciso;
• Fio serrilhado. +1 de dano;
• Brilha na presença de uma criatura à sua escolha;
• Enorme. +Grotesco, +Poderoso;
• Versátil. Escolha mais um alcance;
• Alta qualidade. -1 de peso.

 
Escolha uma aparência:

• Antiga;
• Imaculada;
• Ornada;
• Manchada de sangue;
• Sinistra.

Alinhamento
Escolha um alinhamento:

Bom
Defenda aqueles mais fracos que você;

Neutro 
Derrote um adversário à sua altura;

Mal  
Mate um inimigo indefeso ou cercado.
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movimentos de Mago Grimório, Preparar Magias e 
Conjurar Magia contam como um único movimento. 
Os movimentos de Clérigo Comungar e Conjurar Magia 
também contam como um único movimento. Se receber 
a habilidade de conjurar magias, você o faz como se seu 
nível fosse igual a (seu nível - 1).

Pele de Ferro
Você recebe +1 de armadura.

Ferreiro
Quando tiver acesso a uma forja, você pode transferir os 
poderes mágicos de uma arma para sua arma favorita. 
Este processo destrói a outra arma mágica, e sua arma 
favorita ganha os poderes dela.

Quando ganhar um nível entre 6 e 10, escolha um 
dos seguintes movimentos, ou qualquer um dos 
movimentos acima:

Sede de Sangue
Substitui: Implacável
Quando causar dano, cause +1d8 pontos de dano.

Perfeicao com Armadura
Substitui: Maestria com Armadura
Quando sofrer danos, você pode optar por deixar sua 
armadura absorver a maior parte dele. Os pontos de dano 
sofridos serão negados e você recebe +1 adiante contra 
o atacante, mas sua armadura ou escudo (sua escolha) 
receberá -1 de armadura até que seja reparada por um 
ferreiro.

Reliquia de Familia
Quando consultar os espíritos que residem dentro de 
sua arma favorita, role+CAR. Os espíritos lhe darão 
alguma revelação a respeito da situação atual, e podem 
lhe perguntar alguma coisa em retorno. Com 10+, o MJ 
lhe fornecerá bastantes detalhes. Com 7-9, ele fornecerá 
apenas uma impressão.

Maestria com Armadura
Quando sofrer danos, você pode optar por deixar sua 
armadura absorver a maior parte dele. Os pontos de 
dano sofridos serão negados, mas sua armadura ou 
escudo (sua escolha) receberá -1 de armadura até que 
seja reparada por um ferreiro.

Arma Melhorada
Escolha mais uma melhoria para sua arma favorita.

Enxergar Tudo Vermelho
Quando Discernir a Realidade durante um combate, 
receba +1.

Interrogatorio
Quando Negociar usando de ameaças ou violência 
iminente, você pode usar FOR no lugar de CAR.

Cheiro de Sangue
Quando Botar pra Quebrar com um inimigo, receba 
+1d4 adiante no dano contra ele.

Amador em Multiclasse
Escolha e adquira um movimento de outra classe. Para 
os propósitos de utilizar Amador em Multiclasse, os 
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Os espíritos podem ser seus 
ancestrais, uma possessão 

demoníaca, as vozes 
daqueles que você matou, 

ou qualquer outra coisa 
que você quiser.
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visualiza sua própria morte, e consequentemente, 
recebe -1 durante toda a batalha.

Foco no Armamento
Quando der uma olhada nas armas de seus inimigos, 
pergunte eu MJ qual é o dano que elas causam.

Guerreiro Superior
Quando Botar pra Quebrar, caso role 12+, cause seu 
dano, evite o ataque, e impressione, desanime ou 
amedronte seu adversário.

Mau Olhado
Requer: Enxergar Tudo Vermelho
Quando entrar em uma situação perigosa, role+CAR. 
Com 10+, manutenção 2. Com 7-9, manutenção 1. Gaste 
sua manutenção para fazer contato visual com um PNJ 
próximo, que fica congelado e hesitante, e impedido 
de agir até que você rompa o contato. Com um erro, 
seus inimigos imediatamente o identificam como sua 
maior ameaça.

Gosto por Sangue
Substitui: Sede de Sangue
Quando Botar pra Quebrar com um inimigo, receba 
+1d8 adiante no dano contra ele.

Iniciado em Multiclasse
Requer: Amador em Multiclasse
Escolha e adquira um movimento de outra classe. 
Considere seu nível como se fosse igual a (seu nível - 1) 
no momento da escolha.

Pele de Aco
Substitui: Pele de Ferro
Você recebe +2 de armadura.

Pelos Olhos da Morte
Quando entrar em batalha, role+SAB. Com 10+, 
diga o nome de alguém que sobreviverá, e o nome 
de alguém que morrerá. Com 7-9, diga o nome de 
alguém que sobreviverá ou de alguém que morrerá. 
Diga apenas os nomes de PNJs, nunca de personagens 
de jogadores. O MJ fará com que sua profecia torne-se 
realidade, por mais improvável que seja. Com 6-, você 
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