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Aos amigos da 
Secular 

 

Sou um fã do trabalho de vocês, e desde o concurso do ano passado 

venho estudando e criando coragem para participar. Comprei o Busca 

Final na pré-venda e para mim foi uma leitura fantástica. Uso muitos dos 

conceitos do livro, trabalhados na forma de dinâmicas, na minha profissão 

(sou Administrador especialista em Marketing). 

Enfim, não houve tempo para ilustrações, revisões apuradas e talvez até 

encontrem erros ortográficos, mas foi uma tentativa de por uma idéia 

latente no papel. 

 

Grande Abraço. 

 

Júlio Matos 
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Tres questoes de 
Jared Sorensen 
 

1. Sobre o que é seu jogo? 

O Jogo é sobre intrigas e desafios para o simples divertimento dos ricos 

patronos em uma cidade renascentista ou região. Os personagens 

entram no jogo em busca de riqueza, pois em seu mundo só quem possui 

riqueza terá paz na morte, ou mesmo por objetivos pessoais. As Tribos 

são formadas pelos patronos e famílias nobres para praticarem o seu 

Esporte de Intrigas e maquinações. Suas maquinações envolvem as 

relações e Romances entre os personagens, pois ao todos buscam ao 

fim a três moedas do barqueiro em seu Luto. 

 

 

2. Como seu jogo faz isso? 

Os jogadores precisam cumprir os desafios propostos por seus patronos 

de forma coletiva, porém cada jogador pode ter objetivos próprios 

relacionados à sua história ou ao desejo do patrono. Todas as 

estatísticas do jogo estão baseadas em moedas e a resolução de 

conflitos em disputas de Cara ou Coroa. 

 

 

3. Como seu jogo recompensa isso? 

Os Jogadores recebem moedas para gastarem em recursos de trama 

ou para evoluírem seus personagens tornando-os mais proficientes em 

suas especialidades. 
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Premissa. 
O Jogo é um sistema e uma ambientação de RPG que pode ser 

adaptada a qualquer cenário de tema medieval ou Renascentista, mas 

neste trabalho desenvolveremos um micro cenário para melhor acomodar 

as regras, a cidade portuária de Kant. Este é um cenário Renascentista que 

não possui elementos fantásticos, ou pelo menos eles não são comuns aos 

olhos dos plebeus. Em Kant, os piores monstros têm a mesma aparência dos 

nobres e puros de coração. 

O jogo se baseia nas intrigas e apostas dos Poderosos Senhores de 

Famílias Tradicionais e Nobres da cidade portuária, que por estarem um 

tanto entediados com o seu dia a dia de prazeres e luxúria, resolvem 

organizar um jogo. Neste jogo é proposto um desafio onde cada um dos 

jogadores aposta em um desfecho diferente. Aqueles responsáveis por 

mexer as peças são conhecidos como “Patronos”. Para cumprir essas 

demandas, as famílias convocam seus membros, vassalos ou mercenários 

conhecidos como “Cumpridores”. Estas pessoas colocam suas vidas em risco 

em busca de riqueza e notoriedade ou algum outro objetivo secreto para 

quem sabe um dia tornarem-se um dos grandes manipuladores da região. 

A história, e por sua vez a aventura, gira em torno dos desafios 

enfrentados pelos Cumpridores e as intrigas que desenvolverão entre si e 

com as personalidades da cidade. Cada jogador assumirá um 

personagem cumpridor, que pode colaborar ou não para a resolução do 

desafio. Isso acontece, pois cada Patrono convocará um ou mais 

Personagens Jogadores tentando garantir que o resultado que ele apostou 

se concretize ao final do desafio.  

Na prática, a aventura é composta por um Desafio Central, que 

será proposto pelos Patronos (o Mestre comunica abertamente a todos e 

promove o encontro dos personagens), porém cada jogador possui um 

objetivo próprio (que pode ser entregue por escrito a cada jogador), para 

o qual receberá maiores recompensas em poder e recursos. Este início é 

parte da história comum a todos os jogadores, porém os objetivos próprios 

propostos por seus patronos são conhecidos apenas por eles.  
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O objetivo é gerar um ambiente de disputa e intrigas também entre 

os personagens a fim de ampliar as possibilidades do desafio. O segredo 

será sempre a arma mais importante, pois grande parte dos desafios será 

resolvida ao se desvendar segredos ou protegê-los.  

 

O Porto de Kant 

 O Porto de Kant é uma cidade vigorosa de grandes palácios, ricos 

comerciantes e nobres famílias que promovem os mais diversos tipos de 

eventos e esbanjam os recursos expropriados do trabalho dos plebeus. 

Uma típica cidade renascentista, porém ainda sem o brilho iluminista e suas 

transformações sociais em estado insipiente. 

 Seu governo é composto por um parlamento de nobres que elegem 

um Prínceps (palavra local que designa o Regente) para comandar a 

cidade por um período que não é previamente determinado, porém não 

tende a durar mais que seis ou oito anos, já que este parlamento pode, 

desde que possua maioria de votos em sua decisão, destituir o atual e 

empossar um novo Prínceps. É sabido pelos plebeus que muitas intrigas e 

traições acontecem nos processos de escolha do Prínceps e que a justiça 

dorme no quarto ao lado com a porta trancada. Os Nobres e Ricos tem 

total controle sobre os assuntos da cidade, o único problema é que nem 

sempre eles concordam como exercer este controle. Os marinheiros 

possuem um ditado que é muito popular em toda a cidade: “Em briga de 

tubarões somos todos comida!” 

 A economia é baseada no comércio (Marítimo e Terrestre), na 

criação de gado e em menor escala para a manufatura, que com o 

advento das invenções mecânicas (Kant está no início de sua Revolução 

Industrial) está ganhando espaço entre os plebeus que vêem uma 

oportunidade de melhorar suas vidas. Alguns grupos de manufatureiros 

iniciaram testes com máquinas, porém a confiabilidade ainda é baixa. 

 A força de trabalho é em grande parte assalariada, em um sistema 

de expropriação do trabalho. Alguns nobres conservam seu poder de 

suserano sobre os vassalos e plebeus, mas este parece ser um costume 

prestes a se extinguir. 

  A cidade possui um pequeno exército regular a serviço do Prínceps, 

utilizada principalmente para manutenção da lei como guarda regular da 
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cidade, mas as grandes forças bélicas estão nas mãos dos nobres 

senhores. Isso serve para lembrar o Prínceps que apesar deste ser o 

regente, ainda deve obediência aos nobres senhores. 

  Sua arquitetura evolui para diversos prédios de múltiplos andares 

preferidos pelos ricos comerciantes. Já as famílias nobres conservam seus 

castelos, sendo alguns dentro e outros fora das muralhas da cidade. Alguns 

plebeus vivem em grandes cortiços e outros engrossam as favelas. À 

medida que Kant se expande para dentro do continente, diversas favelas 

de plebeus e trabalhadores livres se aglomeram no entorno da muralha. 

Este será um problema que em breve o Prínceps deverá enfrentar. 

 Apesar de ser uma cidade estado livre, Kant não possui inimigos 

diretos, sendo que, a última ameaça às suas muralhas por um exército 

estrangeiro ocorrera há mais de 100 anos. Os nobres, acostumados a 

batalhas e conquistas criaram o Jogo como uma simples distração. Algumas 

pirraças sem sentido, como azedar o vinho de um casamento ou estragar 

um jardim de rosas raras. Porém o Jogo cresceu e trouxe mais 

competidores que começaram a usá-lo para desestabilizar as relações 

políticas entre os nobres através de roubos de documentos, assassinatos, 

campanhas de boatos entre outros. 

 Hoje em Kant, se perguntares a qualquer pessoa se o Jogo existe ou 

existiu, ninguém saberá. Tudo acontece em segredo absoluto e poucos se 

atrevem a investigar um crime mais a fundo, pois podem topar com uma 

disputa entre Patronos e isto não faz bem a saúde. Nem mesmo o Prínceps 

se atreve a interferir e alguns acreditam que ele também tenha suas peças 

neste tabuleiro. 

 Todos os que servem os Patronos, conhecidos como Cumpridores, 

buscam seu quinhão de moedas, pois um homem pobre jamais encontra seu 

destino na morte. Todos os mortos ricos são sepultados com 2 moedas nos 

olhos e uma na mão(moedas especiais cunhadas em ouro puro). As três 

moedas do “Barqueiro” que faz a passagem de um morto entre o Limbo e 

sua danação eterna ou a vida grandiosa no paraíso. Os pobres são 

enterrados sem nada, e diz a crença que ou vagarão no limbo ou 

despencarão para danação eterna. Até hoje ninguém voltou para contar 

se o “Barqueiro” aceita ou não as moedas. 

 Bem vindo a Kant, bem vindo ao Jogo.  

 Conseguirá você, suas três moedas? 
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Personagens 
 

Os Desafios 

  

 Os desafios propostos pelos Patronos são os mais diversos e 

aleatórios que mentes sádicas podem imaginar. Desde um simples assalto, 

uma traição provocada, uma relíquia perdida, eliminação ou caçada de 

bandidos. O desafio não interessa para os Patronos desde que possam 

criar intrigas e objetivos que direcionem seus cumpridores para ganhar sua 

aposta. A verdadeira aposta é um segredo mantido pelos Patronos e na 

maior parte do tempo os patronos dos personagens jogadores estão do 

mesmo lado da aposta, ou seja, disputam com outros Patronos. Outros 

Cumpridores poderão tentar impedir, mas isto pode variar conforme a 

criatividade do mestre, caso queira que um dos jogadores tenha como 

objetivo específico impedir os outros de alcançar o desafio. 

 O mais importante destes objetivos é que eles devem se cumpridos 

sem que os outros jogadores percebam. Se o objetivo for descoberto ele 

não é considerado cumprido e o personagem não recebe sua recompensa 

(veja Recompensas). O jogador que descobrir o objetivo de outro e 

impedi-lo de forma sutil sem revelá-lo aos outros personagens pode 

merecer uma recompensa caso o mestre achar interessante. 

 Exemplos de Desafios 

 Um baile na casa do Mestre da Armada Naval da cidade, o 

Almirante Ptolos Gracco, marcará o noivado de sua filha com o 

Jovem Capitão Galego da Nau “Boa Ventura”. O desafio será 

tomar a espada que será o dote do Capitão, uma peça de rara 

beleza. Os objetivos propostos pelos patronos podem ser: 1) 

Seduzir a noiva donzela. 2) Criar um vexame para a família 

Gracco 3) Apenas seu “cumpridor” deve tocar a espada. 
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 Uma caravana recém-chegada do norte, traz consigo um circo 

onde a mais belas escravas dançarinas se apresentam. Um dos 

patronos deseja ter uma destas dançarinas para seu deleite. O 

desafio é raptá-la.  Os objetivos propostos pelos patronos 

podem ser: 1)”Dar um fim” ao dono das dançarinas. (O texto 

sobre objetivo deve ser ambíguo o suficiente para que o jogador 

decida em seu dilema se deve exilar, prender ou assassinar o 

escravagista. 2) Fazer com que todos acreditem que a dançarina 

raptada está morta 3) Impedir os outros de raptá-la. 

 

Os Cumpridores 

 Os Cumpridores são o equivalente aos aventureiros em outros RPGs, 

porém no Jogo eles deixam de lado suas motivações maniqueístas e a 

eterna busca pela salvação de seu mundo, para concentrarem seus 

esforços em ganhar muitas moedas, acumular poder e influência e curtir a 

vida adoidado. Talvez eles possam ser um bando de Swashbucklers sem 

amanhã, mas sabe-se que alguns honrados paladinos estão envolvidos no 

Jogo. Ao final, todos querem suas três moedas de ouro para hora da 

morte. Se eles foram corrompidos pela riqueza ou se estão lá para 

encontra um modo de destruir o Jogo, só o tempo dirá. 

 Para construir esses personagens, usaremos 5 atributos, um sistema 

opcional de Benesses e Malefícios ( que funcionam como vantagens e 

desvantagens), um Arquétipo que vai definir a posição do personagem na 

sociedade e sua função no jogo, a “Bolsa” um atributo variável utilizado 

para as apostas dos jogadores, os Patronos, que fornecem os Desafios, 

objetivos e algumas vantagens aos seus cumpridores e o Ímpeto que 

representa a vontade e a capacidade de se manter no Jogo. Além é claro, 

do principal: as Recompensas. 

 

Atributos 

 Os “cumpridores” possuem 5 atributos base. Faz-se necessário uma 

abstração aos títulos dos atributos, pois foi englobado diverso aspectos a 

um mesmo atributo: 
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APTIDÃO: Aptidão é um atributo que mede sua capacidade de 

fazer coisas. Tudo que demanda uma técnica para ser reproduzido 

se encaixa na aptidão,seja lutar, construir uma jangada ou jogar 

xadrez. Representa sua capacidade de executar ações que possam 

ser treinadas. Um grande especialista ou um MacGyver “Faz Tudo” 

são exemplos de alta Aptidão 

CARÁTER: O Caráter representa um misto da habilidade social e 

força de vontade do personagem. Sua resistência psicológica a 

dilemas éticos e também a sua empatia e sociabilidade.  Um 

paladino convicto ou um grande orador político são exemplos de 

alto Caráter. 

COMPLEIÇÃO: Este atributo representa a saúde, resistência física e 

força do personagem. Tudo que estiver relacionado ao corpo físico 

do personagem. Um gladiador musculoso ou um gordo beberrão 

que nunca fica bêbado são exemplos de alta Compleição. 

SAPIÊNCIA: representa o conhecimento e experiência acumulada 

pelo personagem. Suas lembranças sobre fatos importantes e 

conhecimentos específicos. Um sábio professor e um velho Capitão 

de Guarda são exemplos de alta Sapiência. 

INSPIRAÇÃO: a inspiração representa a sua capacidade de 

desenvolver arte, fé, e tudo que não for explicável de forma 

racional. A capacidade de influenciar também é medida por este 

atributo A inspiração seria como o 6º sentido feminino: Não sabemos 

exatamente de onde vem ou como funciona, mas admitimos que 

exista. Um Bardo de melodia sedutora ou um Pregador que move 

multidões são exemplos de alta Inspiração. 
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 Os atributos possuem sete níveis de força, sendo que cada um 

representa o acúmulo de pontos neste atributo: 

 x Nulo 

 o Imprestável 

 oo Mundano 

 ooo Eficaz  

 oooo Impressionante  

 ooooo Fantástico 

 ooooo+ Lendário (Acima de 5) 

 

 NULO (Nenhum ponto): O personagem é incapaz de qualquer ação 

relacionada ao atributo. Uma aptidão nula poderia representar um 

tetraplégico, ou alguma deficiência mental. Um caráter nulo pode 

representar um Psicopata Assassino ou alguém Maníaco Depressivo.   

 IMPRESTÁVEL (um ponto): O personagem possui um resultado muito 

abaixo da média das pessoas, sendo muitas vezes ridicularizado ou 

isolado do convívio.  Uma compleição imprestável pode representar uma 

pessoa magra demais ou mesmo doente. Uma Sapiência imprestável pode 

representar uma pessoa com dificuldade de memória ou uma criança 

imatura. 

 MUNDANO (dois pontos): Representa a capacidade mediana de 

uma pessoa, tão comum que sequer seja digna de nota. Uma inspiração 

mundana pode representar um adolescente capaz de conquistar uma 

menina, mas que não teria sucesso com uma mulher experiente. 

 EFICAZ (três pontos): O personagem possui um sucesso efetivo em 

suas ações, conseguindo resultados considerados de qualidade. Uma 

aptidão eficaz pode representar um ferreiro que fabrica armas de 

acabamento superior. Uma compleição eficaz representa um soldado 

vigoroso que se destaca em marcha forçada. 

 IMPRESSIONANTE (quatro pontos): significa que suas ações estão 

muita acima da média, sendo capaz de feitos impressionantes, mesmo que 

eles sejam eventuais. Um caráter impressionante representa um cavaleiro 
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que segue avançando contra seus inimigos mesmo quando seus 

companheiros já quebraram a linha de defesa. 

 FANTÁSTICO (cinco pontos): representa que suas ações são sucessos 

frequentes de altíssima qualidade. Sua capacidade é considerada única e 

poucos conhecem pessoas com sua capacidade. Uma Sapiência fantástica 

representa um grande filósofo ou um ser com centenas de anos. Uma 

Inspiração Fantástica representa uma atração magnânima como a de um 

rei. 

 LENDÁRIA (+ cinco pontos): Você é um ser único ou mesmo um super 

ser, com habilidades além da compreensão. Um atributo Lendário também 

pode ser considerado uma aberração. A única maneira de alcançar o nível 

lendário em um atributo é através do desenvolvimento da história do 

personagem e pagando seu preço em Recompensas (ver em Recompensas) 

 O Jogo, por ter características táticas e basear-se em estratégias de 

intriga, não possui forma aleatória de auferir os atributos. Optamos por 

deixar que o jogador trabalhe sua estratégia já neste momento. Cada 

jogador recebe 10 moedas (pontos) para distribuir em seus atributos, o 

que equivaleria a uma distribuição mundana, ou seja, ele pode distribuir 

por igual 2 pontos em cada, o que faria do personagem uma pessoa 

comum. Ele ainda terá a sua disposição as moedas de sua Bolsa (ver Bolsa) 

para usar na compra de atributos ou fazer variações táticas se tornando 

Imprestável ou Nulo em um atributo para ser eficaz ou impressionante em 

outro. É importante que estes ajustes tenha sentido em sua representação 

do personagem e deve ser avaliado nas recompensas que o Mestre 

entregará (ver Recompensas). 

 Nenhum jogador pode ter um atributo acima de impressionante na 

distribuição inicial de pontos e nem acima de Fantástico caso invista suas 

moedas da Bolsa para aumento de atributos. Para que o jogador venha a 

possuir um atributo lendário, evoluído posteriormente a sua criação, é 

preciso uma grande justificativa em sua interpretação e no próprio Jogo. 

De qualquer forma, o objetivo é construir personagens complexos e não 

aberrações infalíveis. Fica a cargo do mestre esta decisão. 

 Ao utilizar seu atributo para resolver um conflito relacionado ao seu 

foco o jogador utiliza seu atributo completo. Se for realizar algum desafio 

de atributo não relacionado, reduz um nível de habilidade no atributo. Ou 

seja, um Homem de Armas (Ver Arquétipos) que possua uma Aptidão 

Eficaz, ao entrar e um combate, usa sua Aptidão normal, mas ao tentar 
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construir uma tenda usará sua Aptidão como Mundana. Esta lógica será 

mais bem observada na seção resolvendo conflitos. 

Os Arquétipos 

 Os arquétipos são como classes de personagem e podem variar de 

cenário para cenário. Na cidade de Kant existem quatro principais 

arquétipos. Você pode criar novos Arquétipos, porém é importante tomar 

cuidado para não acrescentar novos Arquétipos que poderiam ser 

representados pelos já existentes com pequenas personalizações. 

 Como você já deve ter percebido, a principal função de um 

Arquétipo é delimitar e dar foco aos atributos. Mesmo MackGyver não 

tinha Aptidão Alta em tudo que fazia (ele era um péssimo tenista) como 

parece ser a proposta a primeira vista dos atributos. Estas subdivisões 

servirão para melhor direcionar seu personagem e estabelecer os limites 

de seus atributos. 

 

 

 Homens de Armas 

 Este é o arquétipo dos personagens reconhecidos por sua 

capacidade física, habilidade em combate e pensamento estratégico. Os 

homens de armas são peças importantes no Jogo, pois garantem a 

segurança dos “cumpridores” quando as coisas esquentam. Seus principais 

atributos são Caráter e Compleição. 

 Os atributos do Homem armas se caracterizam como: 

 Aptidão – Combate: Homem de armas tem o foco de sua aptidão 

para o combate corpo a corpo e é utiliza este atributo para os desafio de 

batalha. 

 Caráter – Temerário: O foco do Caráter está na capacidade de 

não pestanejar frente ao perigo e nunca desistir frente aos desafios. 

 Compleição – Vigor: O homem de armas é duro de matar e 

consegue resistir penúrias e manter seu ímpeto mesmo quando muito ferido. 

(veja ímpeto) 
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 Sapiência – Tática: Esta é a característica do personagem capaz de 

tomar decisões rápidas e reagir especificamente a um problema. 

 Inspiração – Liderança: Representa seu magnetismo único em 

influenciar seus seguidores e manter seu ímpeto na batalha e manter o 

comando de seus subordinados.  

 Bandur Stalker (Bandur, o Sereno) – Homem de Armas 

 Bandur era um soldado da guarda de Kant que fora expulso 

ao se recusar levantar sua espada contra a população protestante 

na Rebelião dos Carniceiros e fora chamado de covarde. Estava 

noivo na época do ocorrido, porém o pai de sua futura esposa não 

queria a vergonha de um covarde como genro. Desde então tem 

vagado pelas ruas trabalhando como carregador de pacote ou 

mesmo cuidando de cavalos nos estábulos em que dorme. Viu no 

Jogo uma oportunidade de arrecadar riqueza para mudar sua vida. 

Para o que ele pretende mudá-la ele não sabe ao certo. 

 Bandur é um Combatente Mundano, mas sua Temeridade Eficaz 

lhe faz um inimigo obstinado em combate. Vigor Mundano permite 

que se mantenha em pé, mas não por muito tempo e sua principal 

característica é o pensamento, com sua Tática Eficaz. Por ser um 

lutador conhecido por lutar mais com a cabeça do que com os 

músculos ganhou seu apelido como “o Sereno”. No entanto, sua 

Liderança Imprestável lhe faz possuir uma postura fria e subserviente 

para com seus Patronos. 

 Sua bolsa possui 2 moedas e fora convocado por Lady 

Boliane para O Jogo que a partir de então tornou-se seu Patrono. 

 

 Especialista 

O arquétipo de especialista é bastante multifacetado, pois 

representa desde um Artífice até um Acrobata de Circo. Sempre que você 

quiser construir um personagem focado em alguma habilidade específica o 

especialista é uma boa opção. No momento da construção do personagem 

você deve definir o tipo de especialista. Alguns exemplos: Artesão, 

Ferreiro, Acrobata, Ladino, Adestrador, Construtor, etc. (uma boa fonte de 

idéias são as listagens de perícias de outros RPGs). Seus principais 

atributos são Aptidão e Sapiência. 



 

14 
 

Os atributos do Especialista se caracterizam, conforme sua 

especialidade como: 

 Aptidão – Especialidade:  este será o atributo para sua habilidade 

específico. Se o personagem for um Armeiro terá Aptidão - Armeiro. 

 Caráter – Disciplina: O foco do Caráter do Especialista está em sua 

concentração no objetivo e apego aos detalhes de sua habilidade 

específica. 

 Compleição – Resistência: O Especialista utiliza este atributo para 

perceber sua saúde e sua capacidade de resistir a jornadas forçadas de 

treinos ou trabalhos. 

 Sapiência – Técnica: O Especialista apura sua técnica e refina 

através dos conhecimentos adquirido. Representa também a possibilidade 

de aprendizado e de reconhecer o trabalho de outros especialistas. 

 Inspiração – Criatividade: Representa sua capacidade de inovação 

de entender, executar ou manufaturar de forma completamente 

inesperada.  

  

 Sahra Engrels (Visão de Águia) – Especialista 

Engenhoqueira 

 Sahra é a filha mais nova de Bolondir Engrels um comerciante 

de especiarias do mercado de Kant. Ela cresceu em meio aos 

diversos estrangeiros e mercadores e descobriu suas habilidades 

como construtora quando criava armadilhas para criar ratos. As 

técnicas com arco, arma que adotou ao sair da puberdade, 

conheceu através de Holland, um jovem soldado, o qual teve como 

namorado, mas que morrera na Rebelião dos Carniceiros. 

Desenvolveu um arco curto capaz de lançar flechas como se fora um 

arco longo através de um sistema complexo de molas. Apesar de 

sua pequena estatura e porte físico, Sahra se interessou pelo Jogo 

como um Desafio ao seu intelecto e uma oportunidade de por em 

uso suas invenções.  

 Sahra é uma Enjenhoqueira Impressionante, sendo capaz de 

criar mecanismos, armadilhas e armas altamente inovadoras, porém 

sua Disciplina Imprestável lhe dá comportamento bastante rebelde e 
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inconstante. Ela compensa sua frágil Resistência Imprestável com 

equipamentos como seu arco que lhe transforma em uma inimiga 

implacável. Sua Técnica Mundana vem do desinteresse pelo trabalho 

de outros engenheiros e através de sua Criatividade Eficaz está muito 

mais interessada em construir coisas novas. 

 Sua bolsa possui 2 moedas e fora convocado por Dunastein, o 

Rotundo para O Jogo que a partir de então tornou-se seu patrono. 

 

Sábio 

 O Sábio é reconhecido como alguém que acumulou muito 

conhecimento sobre determinada história, região ou cultura. São desde 

professores até curandeiros (médicos), líderes religiosos ou políticos 

reconhecidos por sua capacidade de administrar em detrimento a 

habilidade de inspirar confiança. Não é uma regra, mas a maioria dos 

patronos, responsáveis pelas maquinações e intrigas do Jogo são Sábios. 

Seus principais atributos são Caráter e Sapiência. 

Os atributos do Sábio se caracterizam, conforme sua especialidade 

como: 

 Aptidão – Comunicação: Os Sábios são reconhecidos pela sua 

habilidade em se comunicar por via escrita e oral bem como registrar este 

conhecimento para a posteridade. 

 Caráter – Concentração: O foco do Caráter do Sábio é sua 

concentração mesmo em momentos de grande tumulto. Manter-se focado é 

sempre sua meta. 

 Compleição – Longevidade: A compleição de um Sábio está na 

manutenção de suas capacidades mesmo com idade avançada e uma 

experiência elevada pelo tempo. 

 Sapiência – Sabedoria: Um tanto óbvio, porém importante para sua 

caracterização enquanto detentor dos segredos.  Sempre que for 

necessário desvendar uma história ou lembrar um acontecimento o Sábio 

utiliza a Sabedoria. 

 Inspiração – Intuição: Os Sábios desenvolvem uma capacidade de 

percepção além da compreensão humana. São capazes de predizer o 
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clima observando o comportamento dos animais ou mesmo perceber se 

alguém está mentindo ou não.  

Amsterdan Groll (Ams, o Quieto) – Sábio 

 Ams é um peregrino de terras distantes que chegou a Kant a 

menos de um ano. Pouco se sabe de seu passado, pois ele muito 

pouco fala. Aliás, Ams resume-se a falar o mínimo necessário e na 

grande maioria das vezes apenas quando interpelado, o que lhe 

rendeu a alcunha de “o Quieto”. Seus conhecimentos em ervas 

curativas e alquimia lhe levou a trabalhar para as meretrizes, lhes 

curando as doenças e impedindo alguma gravidez indesejada. 

Ninguém sabe o porquê de ele ter entrado no Jogo, pelo menos ele 

não contou pra ninguém 

 Amsterdan possui uma Comunicação Imprestável o que além 

de lhe render um apelido, nos faz crer que sua sapiência seja toda 

empírica, já que lê e escreve de forma deplorável. Sua quietude lhe 

auxilia em sua Concentração Impressionante. Apesar de sua 

Logevidade Mundana, ele aparenta não ter mais de 40 anos, já 

acumulou uma Sabedoria Eficaz que combinada com sua Intuição 

Eficaz, transforma Ams em um silencioso problema para seus 

oponentes. 

 Sua bolsa não possui moedas, pois ele não acredita no 

aleatório e fora convocado por Lord Alderac para O Jogo que a 

partir de então se tornou seu patrono. 

  

 Iluminado 

 Os iluminados são personagens capazes de provocar sentimentos e 

sensações em outras pessoas de forma inexplicável. Suas habilidades 

estão ligadas ao entendimento do comportamento e sua forma de agir a 

ponto de influenciar e tirar proveito deste entendimento. Bardos que 

inspiram com sua poesia, Sacerdotes que utilizam sua fé para mobilizar 

pessoas, Atores de Teatro ou mesmo Nobres que usam seu magnetismo 

para manipular pessoas podem ser iluminados. Seus principais atributos 

são Inspiração e Compleição. 

Os atributos do Iluminado se caracterizam, conforme sua 

especialidade como: 
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 Aptidão – Percepção: Os Iluminados desenvolvem ao longo do 

tempo uma técnica específica para perceber o comportamento humano e 

prever suas ações. 

 Caráter – Sedutor: Este atributo tem foco na capacidade de 

convencer pessoas de sua opinião quando necessário. 

 Compleição – Expressão: O corpo de um Iluminado fala. Consegue 

representar dor, contorcer seu corpo ou mesmo alterar sua face como 

disfarce, engordando, emagrecendo ou mancando. O corpo se molda ao 

personagem. 

 Sapiência – Protocolo: Um Iluminado conhece todas as formas de 

comportamento nos mais variados ambientes como se a eles pertencesse. 

Seja em um jantar no palácio do Burgomestre ou nas docas lidando com 

estivadores. 

 Inspiração – Majestade: O foco da Inspiração é na capacidade de 

causar sentimentos, seja através de uma música, de um discurso ou pelo 

simples olhar. Pode mover multidões ou conquistar a mais casta das 

senhoras. 

 

Philden Void (Phil, o Samaritano) – Iluminado 

 Philden sempre fora o irmão mais mimado da família Void. 

Donos de grandes terras em uma cidade distante de Kant ao norte, 

os Void sempre foram ostentadores e tratavam o jovem Philden 

como um bibelô. Porém em uma viagem, sua comitiva fora atacada 

por salteadores que raptaram Philden e o prenderam e uma 

caverna provavelmente aguardando um resgate. Porém meses se 

passaram e o garoto definhou e sofreu até o ponto de ter uma 

visão. Esta visão lhe dizia que um deus bom lhe seria misericordioso 

desde que ele devotasse sua vida a praticar o bem em nome desta 

divindade. Logo após Philden escapou do cativeiro e depois de uma 

longa Jornada alcançou Kant onde firmou moradia. Sua entrada no 

Jogo visa arrecadar riqueza para criação de uma igreja em honra 

de sua divindade. Veste-se como um ermitão com um cajado. 

 Phil possui uma Percepção Eficaz a qual usa para desvendar a 

pureza do coração daqueles que encontra e precisam de ajuda. 

Também é um Sedutor Eficaz e usa para conseguir abrigo e comida 
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para si e àqueles os quais ajuda. Sua Expressão Mundana foi pouco 

desenvolvida e o tempo de cativeiro fez com que esquecesse sua 

educação e lhe deu um Protocolo Imprestável. Seus discursos 

inflamados arrebatam seguidores com sua Majestade Eficaz 

 Sua bolsa possui 1 moeda e fora convocado por Mama Adola 

para O Jogo que a partir de então tornou-se seu patrono. 

 

Benesses e Malefícios 
 As benesses e malefícios são como Vantagens e Desvantagens que tem como objetivo 
personalizar e caracterizar o personagem baseado em sua história. Será um conceito opcional 
do jogo e será expandido posteriormente. 
 

A Bolsa 

 A Bolsa é um local onde você guarda moedas extras (além daquelas 

10 utilizadas na distribuição dos atributos). Ela conta com três 

possibilidades de uso. 

 Pontos de atributos: Você pode durante a criação gastar suas 

moedas para aumentar o valor de seus atributos na proporção de 1:1. 

Você não pode elevar nenhum atributo acima de Fantástico durante a 

criação de personagem.  

 Sucesso Automático: Cada moeda gasta significa um sucesso em 

uma disputa entre atributos ou na resolução de um conflito. A utilização 

deve ser anunciada antes de a disputa ser medida (Rolar as Moedas). 

 Intervenção do Patrono: Pode gastar uma moeda para narrar um 

acontecimento específico da história relacionado à intervenção do Patrono. 

Estas intervenções devem ser descritas em eventos acontecidos anteriores 

ao momento que geram um efeito no Jogo presente, como uma última 

aposta visando virar o jogo. 

 Ex.: Bandur ao invadir a masmorra de Lorde Grinder em busca do 

filho capturado de seu Patrono, se vê perseguido por toda a guarda do 

Lorde. Sua fuga lhe leva até um terraço do palácio onde ele termina 

cercado e sem saída. O Jogador, que representa Bandur, gasta uma de 

suas moedas e descreve o momento em que solicitou que o patrono 

colocasse arqueiros posicionados no outro lado da rua sobre outro prédio 
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para que disparassem ao seu sinal. Eles disparam uma chuva de flechas e 

liberam o caminho para a fuga de Bandur. 

 As intervenções não precisam ser previamente planejadas, porém 

cabe ao jogador encaixá-la e dar verossimilhança ao expor que aquele 

“ajuda inesperada” faria sentido naquele momento.  A criatividade do 

jogador nas intervenções pode gerar melhores recompensas concedidas 

pelo Mestre (ver Recompensas) 

 Conforme o tipo de aventura que queira desenvolver o mestre pode 

definir a quantia inicial de moedas de cada personagem. Recomendamos 

3 moedas iniciais em uma aventura onde a criatividade dos jogadores seja 

o centro da narrativa. (Com o desenrolar da aventura, mais moedas 

podem ser ganhas pelo jogador. Este conceito detalhamos em 

Recompensas.)  

 

Os Patronos 

 Os Patronos são os personagens ocultos do Jogo, que contratam os 

mercenários, convocam seus filhos ou simplesmente envolvem os incautos em 

suas maquinações, com o único objetivo de divertir-se. Os Patronos também 

fornecem os recursos necessários para os personagens cumprirem seus 

desafios. A verdade por trás de cada Desafio ou Objetivo Individual 

pertence ao Patrono e os jogadores jamais saberão quais as reais 

motivações para esta missão. Cabe ao mestre definir se, em sua 

campanha, as missões irão se amarrar em uma grande trama onde cada 

capítulo liberava parte do segredo (como uma saga) ou se cada intriga 

não passa de uma reles diversão sádica (como em uma séria em que cada 

episódio possui início, meio e fim da trama). Os personagens podem 

pertencer todos a um mesmo Patrono ou a diversos. Cabe ao mestre 

definir se eles compartilham a mesma opinião em um desafio ou não, 

manipulando seus “cumpridores” de forma diferente. 

 Descreveremos 4 Patronos de Kant, mas você pode desenvolver 

novos a sua própria vontade que melhor se adaptem a sua trama. Todo 

patrono deve ter uma Base de operações, uma área de influência e uma 

senha (que é como um “cumpridor” reconhece outro a serviço de um mesmo 

patrono). 
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 Lorde Alderac: Este fidalgo, Esteron Alderac senhor do castelo 

de Alder, é um dos grandes combatentes de eras antigas que 

decidiu se aposentar após receber uma flechada em seu órgão 

genital que lhe tornou um eunuco. Após ser abandonado pela 

esposa, que o trocou por um bardo errante conhecido como 

Pernalonga (apelido que não tinha correlação com a capacidade 

de corrida do bardo), Esteron investiu secretamente na compra de 

diversos bordéis e prostíbulos em Kant, a fim de estar sempre 

próximo das mulheres que não poderia mais possuir. Apesar de 

ostentar-se como um nobre fidalgo, Lorde Alderac é o maior 

cafetão de Kant. 

 BASE DE OPERAÇÕES: Castelo de Alder a oeste de Kant  

 ÁREA DE INFLUÊNCIA: Zonas de meretrício. Os personagens 

podem utilizar acompanhantes para criar farsas, os bordéis como 

locais de encontro e qualquer outra idéia criativa. 

 SENHA: “O mel e o veneno nascem na boca das mulheres.” 

  

 Lady Boliane: Aldina Boliane é a viúva de Lorde Melnic 

Boliane, morto na rebelião dos Carniceiros, conflito iniciado pela 

queima de toda a carne estocada e dos rebanhos pelos próprios 

criadores de gado de Kant devido aos altos impostos cobrados pela 

cidade e que levou a renúncia do Prínceps da cidade.  Lorde 

Boliane era chefe da Guarda da cidade e teve a cabeça 

esmagada por fêmures de boi durante um tumulto. Aldina que já 

era treinada nas artes das armas investiu a fortuna da família 

Boliane na constituição de uma guilda mercenária secreta de 

Homens de Armas, que possui uma grande força bélica. O que Lady 

Boliane pretende com todo este poderio é um mistério 

 BASE DE OPERAÇÕES: Mansão de Bolia ao sul, dentro da 

cidade de Kant próximo do mercado. 

 ÁREA DE INFLUÊNCIA: Mercenários. Os personagens podem 

utilizar companhias de arqueiros, lutadores e outros recursos 

relacionados a batalhas através de Lady Boliane. 

 SENHA: “O Homem é o Lobo do Homem” 
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 Dunastein, o Rotundo: Dunastein fora o terror dos mares 

próximos ao porto de Kant, porém sob a alcunha de Arraia Negra. 

Após encontrar em águas distantes um tesouro lendário, retornou a 

Kant nomeando-se Dunastein Garland, comprando a fortaleza de 

um rico comerciante na zona portuária e assumindo um título de 

nobreza. A fartura e os hábitos de Bom Vivant o transformaram em 

uma criatura gigantesca, com mais de 150Kg e hábitos pouco 

elegantes, que lhe rendeu a alcunha de Rotundo. Algumas nobres 

esposas de fidalgos o chamam de “Porco que chafurda nas cedas”. 

Dunastein comanda todo o comércio marítimo e possui diversos 

navios corsários em busca de novos tesouros, além de foras da lei 

sob seu serviço. É casado e possui tantos filhos que tem dificuldade 

de contá-los.  

Dunastein é o típico fidalgo que provoca medo e 

desconfiança em todos os outros com os quais se relaciona. O que 

eles não sabem é que estão todos corretos. 

 BASE DE OPERAÇÕES: Toda a Zona Portuária  

 ÁREA DE INFLUÊNCIA: Docas e Foras da lei. Os personagens 

podem utilizar transporte marítimo, conhecimento dos foras da lei 

entre outras possibilidades. 

 SENHA: “O Rum sempre acaba” 

 

 Mama Adola: Adola Krovaciere é uma das mais conhecidas 

tutoras de Kant, sendo responsável pela educação de todas as 

pequenas senhoras da cidade. Alguns lordes também enviam seus 

filhos homens para serem educados pela “Mama” para que se 

portem como cavalheiros. Ao que se sabe, Adola jamais teve um 

marido e enriqueceu com seu nobre trabalho. Porém algumas línguas 

maliciosas tentam espalhar boatos que a Srª Krovaciere use as 

informações sobre a vida dos nobres para extorqui-los. Ela 

conseguiria estas informações por possuir diversas governantas a 

trabalho nos palácios. Mas tudo isso não passa de meros boatos já 

que Mama Adola é amada por todos e inclusive já foi honrada 

diversas vezes pelo Prínceps da cidade. 
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 BASE DE OPERAÇÕES: Mansão Krovaciere no centro da 

cidade. 

 ÁREA DE INFLUÊNCIA: Informações. Os personagens podem 

ter acesso a praticamente qualquer informação de Famílias Nobre e 

meios de acesso a suas fortalezas. 

 SENHA: “O que sei é tudo que preciso.” 

 

Ímpeto 

 O ímpeto é um atributo igual para todos os personagens e mede 

diversas situações e estados físicos ou psíquicos do personagem. 

Representa a vontade e a capacidade de um personagem se manter no 

Jogo, lutando e maquinando suas intrigas para alcançar o seu objetivo. 

 O ímpeto inicial do personagem é igual a 10 e cada vez que ele 

sofre algum tipo de impacto, este reduz seu ímpeto em um ou mais pontos. 

Na resolução de conflitos exemplificaremos como perder, recuperar e 

quais efeitos provocam no Jogo. O mais importante a ser entendido é que 

o ímpeto é uma mistura de Pontos de Vida, Força de Vontade e Status 

Social. 

 O ímpeto determina o quanto você está disposto ou é capaz de se 

manter em um desafio. Cada vez que o personagem perde um desafio ele 

reduz um ponto de ímpeto. Se você perder metade ou mais de seu ímpeto 

atual em uma rodada de desafios, você desiste e se rende ou foge, pois 

não tem mais capacidade de agüentar aquela disputa. Um personagem 

que tiver seu Ímpeto reduzido a 1 ou 0 estará incapacitado, desacordado 

ou morto, conforme o desenrolar da história naquele momento. 

 O ímpeto só pode ser recuperado por descanso, a simples 

passagem do tempo na aventura, algum evento extraordinário que 

devolva a coragem ou a saúde do personagem ou como recompensa 

dada pelo Mestre. 
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Resolvendo 
Conflitos 
 Por resoluções de conflito se entende toda situação em que houver 

uma oposição entre uma ação dos personagens jogadores e algum 

elemento do jogo ou outro jogador. Qualquer tipo de conflito deve ser 

resolvido a partir de uma comparação de um atributo com uma 

dificuldade ou outro atributo em oposição. 

 Existem 2 tipos de resolução de conflitos: Por comparação, onde se 

compara o valor do atributo com a dificuldade ou o outro atributo e o 

mestre julga o nível de sucesso do personagem; Por aposta, onde se joga 

cara ou coroa por cada ponto que o personagem possui no atributo contra 

uma dificuldade ou contra o número de moedas jogadas pelo outro 

atributo. 

 A utilização de uma ou outra opção depende de fatores como o 

momento do jogo, se este exige fluidez para continuidade, ou se é 

necessário uma maior dramaticidade ao teste na cena. Esta decisão cabe 

sempre ao mestre. Como O Jogo é um RPG de estratégia e criatividade, o 

mestre deve sempre observar que uma ação bem elaborada e criativa 

deve preponderar perante um evento aleatório, claro mantendo os 

jogadores dentro dos limites da construção de personagem. Com os 

exemplos de resoluções de conflito, acreditamos que isto ficará mais claro. 
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Dificuldades 

 Toda a ação possui uma dificuldade implícita, seja saltar um buraco, 

construir um barco ou convencer um grupo de pessoas que você é o 

profeta de um deus renascido. As dificuldades equivalem aos níveis de 

habilidade conforme abaixo. 

 x Nulo (nenhum nível): Esta dificuldade nunca é testada, pois 

representa ações automáticas como manter-se respirando, ou digerir uma 

boa refeição. (sim, não faz sentido ela existir, mas colocamos apenas para 

espelhar os níveis de atributos) 

 o Imprestável (nível 1): Uma dificuldade imprestável refere-se a 

coisa tão simples que até uma criança seria capaz de realizar como: 

comer, arrumar uma mala, dançar, falar a língua natal, entre outras coisas 

(Ler e escrever pode ser uma ação imprestável em cenários de tecnologia 

mais avançada, mas em Kant menos da metade da população o faz como 

uma coisa corriqueira). 

 oo Mundano (nível 2): Dificuldades mundanas são ações realizadas 

no dia a dia, como cozinhar, nadar, realizar pequenos reparos, conquistar 

um companheiro, ler e escrever para os mais cultos. O foco de um atributo 

de um personagem é sempre uma tarefa mundana, como para um Homem 

de Armas conter e matar um lobo que esteja atormentando um rebanho, 

por exemplo.  

 Ooo Eficaz (Nível 3): Nesta dificuldade, as ações já são um pouco 

mais complexas como forjar uma arma de qualidade superior, lutar corpo 

a corpo contra mais de um oponente, conquistar uma jovem donzela 

comprometida etc. Uma dificuldade eficaz é exigida quando a uma 

situação fora do cotidiano de um personagem. 

 oooo Impressionante  (Nível 4) : A partir deste nível começam 

feitos heróicos como derrotar diversos inimigos sozinho, convencer um 

grupo grande de algo, prever o clima para o dia seguinte etc. As ações 

que tornam você alguém conhecido pelo feito são de dificuldade 

impressionante. 

 ooooo Fantástico (nível 5): Estas ações são as que fazem as 

grandes personalidade serem lembradas como escapar de um chuva de 
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flechas, fazer-se passar por um nobre com um simples disfarce, escapar de 

grilhões de ferro sem ajuda etc. Dificuldades fantásticas são o alimento 

para as músicas de um Bardo (que as transformará em lendárias para 

causar mais drama na canção) 

 ooooo+ Lendário (nível 6 ou +): Este é o combustível verdadeiro 

para a mitologia e as lendas. Ações como cortar um navio ao meio com 

uma espada, sobreviver a queda de um precipício, usar magia (seja lá o 

que isso for) ou mesmo convencer uma cidade inteira a segui-lo com 

apenas um discurso são dificuldades Lendárias. Aqueles capazes de 

realizar estas ações são conhecidos apenas nas histórias, nunca ninguém os 

viu em ação. 

 

Os testes (Desafios) 

 “Em um baile de Máscaras, realizado no palácio de Lord Hume, 

Dea, uma Cortesã Iluminada, precisa encontrar um carta enviada pelo 

Prínceps ao anfitrião. Esgueirando-se em busca de aposentos privados ela 

encontra em frente a uma porta, que leva a estes aposentos, um guarda 

chamado Rikar. Ele parece não ter acordado bem na última manhã e está 

próximo de arrancar a cabeça de qualquer um que se atrever a lhe olhar 

nos olhos.” 

 Neste momento temos um desafio instaurado, pois para alcançar, o 

que Dea acredita ser seu objetivo, a cortesã precisa passar por Rikar, um 

guarda experiente e com um sério temperamento anti-social. Um combate 

não parece uma opção viável e sendo Dea uma Iluminada, tentará 

influenciar Rikar com sua Majestade (inspiração) que é impressionante. 

 O Mestre decide o quanto esta ação é importante para a trama. Se 

ela for algo pouco importante ele pode considerar que Rikar como um 

mero cão de guarda, seria uma dificuldade no máximo eficaz para uma 

cortesã como Dea, e consideraria a interpretação de Dea em sua 

influência como um sucesso e representaria Rikar com tal e daria 

prosseguimento à história. 

 Porém se Rikar for, na verdade, o filho desconhecido de Lord Hume, 

e um Homem de Armas obstinado com uma Temeridade(caráter) Eficaz , o 

mestre pode exigir um desafio. Neste desafio Dea jogará um número de 



 

26 
 

moedas igual a sua Majestade ( no caso quatro) escolhendo cara ou coroa 

e RIkar jogará um número de moedas igual ao seu Temerário ( no caso 3). 

 Antes da rolagem Dea decide, por ser muito importante que ela 

passe por Rikar, que apostará uma das moedas de sua Bolsa, garantindo 

assim um sucesso extra.  O vencedor do desafio será aquele que obtiver 

mais sucessos no cara ou coroa. Dea consegue 2 sucessos (escolheu cara) e 

Rika também conseguiu 2 sucessos (coroa). Como Dea havia apostado uma 

moeda e tem um sucesso extra ela vence o desafio e Rikar Reduz dois 

pontos de Ímpeto ( um ponto + um por ter tido um sucesso a mais.  

Caso Dea não tivesse gasto sua moeda, seria mesmo assim 

vencedora do desafio, pois em caso de empate somam-se os sucessos aos 

atributos e na nova comparação Dea ganharia. No entanto, causaria a 

redução de apenas um ponto de ímpeto de Rikar. 

Caso o Ímpeto de Rikar fosse 8 naquele momento e o Mestre 

quisesse uma maior dramaticidade no desafio poderia representar um 

avanço da Cortesão na sedução do soldado herdeiro do lorde, mas não 

um sucesso completo. Seriam necessárias novas representações das ações 

que levariam Rikar a desistir do desafio e deixar Dea passar. 

 

Este exemplo mostra a dinâmica principal dos desafios e as rolagens 

de cara ou coroa que delimitam o número de sucesso de um personagem 

para o outro. O mestre sempre decidirá se o conflito será atributo x 

dificuldade ou atributo x atributo causando dano ao ímpeto. Em casos de 

desafios entre personagens jogadores use sempre a segunda opção. 

Ao realizar um desafio entre atributos que não sejam foco, por 

exemplo: Um Especialista Ladino e um Iluminado tentando convencer uma 

pessoa de algo testam suas Inspirações um contra outra. Porém como o 

Iluminado possui Magestade (própria para ações de convencimento) e o 

Especialista possui Criatividade, o Especialista joga como o atributo sendo 

um nível mais baixo. Por mais criativa que seja a história de um 

especialista ainda está em desvantagem contra a persuasão encantadora 

de um Iluminado, mesmo que ambos possuam o mesmo nível no atributo 

Inspiração. 

Uma questão que delimitará o jogo será a forma de recuperação 

do Ímpeto dos personagens. É importante que o mestre equilibre este 
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processo, pois pode criar um grupo de impetuosos imbatíveis ou um grupo 

de maníacos depressivos ou doentes derrotados. Isso varia conforme o tipo 

de jogo, os jogadores e o próprio mestre, portanto deixamos livre para 

que você estabeleça o melhor equilíbrio para a recuperação do Ímpeto. 

 

Recompensas 

 Todos os jogadores buscam moedas ao entrarem no jogo, seja as 

moedas que o farão um rico Jogador e que ele transformará em luxo e 

prazeres, seja as três para garantir o “pedágio” e desviar do inferno. 

 A mecânica de recompensa se dá pelo pagamento de moedas aos 

jogadores. Eles podem adicionar estas moedas a sua bolsa ou comprar 

moedas de atributos. O mestre também pode criar outras formas de 

investir a moeda dos jogadores, seja em recursos na trama dos 

personagens, ou em algo que ele queira que necessite um pagamento. 

 A quantidade de recompensa pode variar conforme a intenção e o 

tipo de história que o mestre pretende narrar. Abaixo segue uma sugestão 

de recompensa. 

 

 Cumprir o Desafio central da aventura: +1moeda 

 Cumprir seu objetivo pessoal: +1moeda 

 Descobrir o Objetivo pessoal de outro Personagem: +1 moeda  

 Uma grande interpretação criativa: +1 moeda 

 

 É importante medir com cuidado as recompensas dos jogadores, pois 

eles podem rapidamente se transformar em personagens ”overpower” e o 

foco do jogo é interpretação e as maquinações e intrigas. 

 Gastando moedas 

 O Jogador pode adicionar suas moedas de recompensa a sua 

bolsa, e depois usá-las conforme as regras para isso. Elas ficam bastante 

maleáveis e você pode garantir suas estratégias para o próximo desafio. 



 

28 
 

 O Jogador também pode usar as moedas para subir o nível de seu 

personagem. Diferente do momento de criação em que uma moeda 

equivale a um nível, a proporção de evolução de atributo por recompensa 

é de 5:1, ou seja, você gasta 5 moedas para elevar um nível em um 

atributo. É importante que exista uma explicação na história do 

personagem para a elevação de seu atributo, pois esse tem grande 

impacto naquilo que o personagem é. 

 Alguns eventos no jogo podem custar moedas, como a compra de um 

castelo, um dote para o casamento com a filha de um nobre entre outras 

idéias que possam ocorrer ao mestre ou aos jogadores. 
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Ganchos de 
Aventura 
 Reunimos aqui alguns ganchos que além de ajudarem na construção 

do ambiente vão dar o rumo para mestres menos inexperientes para 

construir suas intrigas. 

 O Marido Traído 

 O desafio é descobrir e criar uma forma de revelar publicamente 

quem é o amante da esposa de um nobre que pretende se candidatar a 

Princeps. 

 Objetivos pessoais possíveis: Roubar uma jóia da esposa; assassinar 

o amante; fazer com que o nobre flagre os amantes antes de revelá-los 

Etc. 

 

 A Jóia de Terras Longínquas 

 Uma caravana chega à cidade e há um boato de que traz uma rara 

jóia, um colar capaz de tornar qualquer mulher que o use na mais 

maravilhosa das criaturas. O Desafio é obter a jóia para o patrono. 

 Objetivos pessoais possíveis: Descobrir a história completa da Jóia; 

capturar o comerciante que a trouxe; trocar a jóia por uma falsa etc. 

  

 O Beijo da Traição 

 O Desafio é desonrar uma filha de nobres prometida em casamento 

e que pode unir as duas famílias mais poderosas de Kant. 
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 Objetivos pessoais possíveis: Impedir que a desonra seja pública; 

fazer com que se pareça obra da família do noivo, roubar o dote (uma 

peça valiosa). 

 

 Dança dos Campeões 

 Em um campeonato de justas de lança, garantir que um dos 

competidores vença mesmo ele não sendo o melhor cavaleiro. 

 Objetivos pessoais possíveis: Desonrar um cavaleiro específico; 

Assassinar um cavaleiro e culpar uma Família nobre por isso; Roubar o 

prêmio etc. 

 

 Inspirações 

 Aqui segue uma lista de temas, filmes, livros e outras mídias que nos 

inspiraram na construção deste jogo. 

 FILMES 

 Jogos, trapaças e dois canos Fumegantes; 2 coelhos; Jogo de 

Espiões; Cruzada; O Livro de Eli; O Mercador de Veneza. 

 

 LIVROS 

 As Crônicas do Fogo e do Gelo ( Todos!) ; O Crânio e o Corvo (Em 

especial os capítulos dedicados ao Dr. Nash) 

  

GAMES 

 Assassin’s Creed (toda a série); The Witcher 2; Starcraft ( A história 

da série) 

 

  

 


