
“Algumas pessoas entendem apenas uma 

linguagem... a linguagem da dor. Eu me 

comunico muito bem com essas pessoas.”

 “Algumas pessoas vêm ao mundo para 
ajudar os outros, para desenvolver sua empatia e 
promover o melhor de si para o mundo. Eu sou a 
completa antítese dessas pessoas.
 Eu vim para destruir, para me apoderar 
e demonstrar minha força frente aos meus inimigos. 
Meu olhar tem o peso do ódio  e da revolta. Mesmo 
para aqueles que amo, reservo minha parte ferina 
e inquieta. Um protetor feroz e poderoso, com 

dificuldades para segurar seu ímpeto.” 

 Para demonstrar seu aspecto Colérico, 
desenvolva um Protagonista obstinado e 
implacável. Ele entende que o mundo deve se 
curvar diante de sua vontade e nunca o contrário. 
Não meça forças para atingir seus objetivos, e 
sempre preconize o uso desta força frente a outras 
soluções.

 Um Colérico é pouco empático com 
os outros, mas pode desenvolver o amor e 
amizade com laços fortes, para as quais se sentirá 
responsável desde então.

 Não confunda sua ira com prepotência. 
Um colérico é irratadiço, mas não é idiota a ponto 
de colocar a si ou aos seus em risco de forma boba. 
No entanto, em meio a uma situação extrema, o 
Colérico nunca recua frente ao seu inimigo. Ele 
prefere demonstrar força ao invés de compaixão e 
considera os inimios indignos de clemência.

 Conduza todos seus assuntos com mão 
forte e poderosa e nunca... nunca se arrependa.



 Tirano           A Cólera não é só a manifestação 
de seu humor, mas também uma de suas armas. Sempre que 
você agir de forma sagaz e ameaçadora ao Impor sua vontade, 
participar de uma escaramuça ou Duelar, você conta uma face de 
Justiça como uma moeda de Prata, caso tire uma moeda de bronze.  
Caso tire uma moeda de Ouro com a face de Justiça ao agir de 
forma ameaçadora, você adiciona uma condição de Rancor, com 
um personagem carregará seu ódio profundo de você pela vida.

 Cruel                 Um rastro Sangrento é deixado 
com seus atos. Se você de alguma forma puder sentir o cheiro do 
sangue de um inimigo, pode ignorar o resultado das moedas de um 
Impulso e considerar uma moeda dourada consumindo 3 pontos 
de ímpeto. Sua situação irá amedrontar àqueles em torno de você 
pela selvageria com que você irá se comportar logo em seguida. 
Adicione um ponto de rancor a todos personagens na cena. Se 
algum legado estiver na cena, adiciona um ponto extra de rancor.

 Retaliação    Aqueles    que 
cruzaram o seu caminho sabem o quanto a sua vingança pode ser 
implacável. Ao tomar um impulso em resposta a um revés em uma 
cena, e para isso entoar que é uma retaliação, você conta uma face 
de Vingança como uma moeda de Prata, caso tire uma moeda 
de bronze. Se você tirara uma moeda de bronze com a face da 
Vingança, passe a considerar seu alvo um inimigo definitivo e não 
descanse até que o tenha o destruído ou humilhado.

 Sentença       
Como dedo em riste, escolha um alvo e sentencie sua morte. 
Qualquer resultado com a face do Caos considere como uma 
moeda dourada enquanto perseguir a morte de seu alvo.

Impulsos

De onde vem o seu Poder? 
 Seu poder é sua força, sua capacidade de 
fazer diferença no mundo e torce-lo a sua vontade.  
Não importa se você exercerá seu poder esmagando 
literalmente a cabeça de seus inimigos, ou destruindo 
completamente suas vidas. Mas não era isso que 
você pretendia par si... tudo que você busca é a 
tranquilidade não é mesmo?
 Ao descrever seu Poder, detalhe como 
você é capaz de influenciar ou interferir nas pessoas 
e no mundo ao seu redor. Escolha uma marca 
para seu Poder  e  o  descreva  tudo  aquilo  que 
lhe faz poderoso considerando-a. Este traço irá lhe 
acompanhar nos momentos de decisões rápidas e 
resoluções de problemas.

Até onde vai sua Filosofia?
 O conhecimento sempre será uma arma 
mortal, talvez mais mortal que pólvora nesses tempos. 
Aquilo que você sabe, faz de você uma solução ou um 
perigo para os que lhe rodeiam. Sua filosofia é o traço 
que delimita seu saber e de onde ele vem. Aquilo que 
você é capaz de alcançar com suas conexões.
 Ao descrever sua filosofia, detalhe quais os 
caminhos que lhe levaram a este conhecimento e qual 
sua extensão, se é específico ou abrangente conforme 
sua Marca.



Em que se baseia sua Honra?
 A resistência de sua moral tem limites? 
O quanto você está convicto de suas decisões ou 
daquilo que escolheste para sua vida? O Jogo irá 
testá-lo a todo tempo e apenas você pode dizer até 
que ponto sua Honra permanecerá intacta. Ela 
representa sua resistência para seguir em frente, o 
valor de cada peso em suas decisões, para defender 
aquilo que você acredita e canalizar o seu ímpeto 
em prol de seus votos. Escolha uma marca para sua 
Honra e o descreva tudo aquilo em que ela se baseia 
considerando-a.
 Ao descrever sua honra, detalhe quais os 
pilares de sua vida, onde está calcada sua reputação 
e o compromisso com as pessoas que ama.

Qual o combustível de sua Arte? 
 Há os que acreditam na arte como 
expressão, mas se já aprendemos algo neste velho 
mundo é que a arte está conectada com algo além 
de nossa compreensão. Mesmo que de forma 
imperceptível, ela revela parte do espírito imaterial e 
do seu ímpeto para concretizar o impossível. Ou para 
igualmente negá-lo.
 Ao descrever sua arte, aborde a relação de 
seu personagem com sua espiritualidade e aquilo que 
é óculo e está para além da compreensão humana.

As Marcas
 Ao criar o protagonista escolha uma marca para cada Traço de sua personalidade e história. 
O Protagonistas deve definir uma marca diferente para cada Traço, podendo repetir apenas uma 
delas, pois os Traços são em número de quatro e as Marcas apenas três. Esta Marca que irá se repetir 
irá definir sua principal visão de mundo, ou seja, o lado para onde pende suas decisões.



 Impor sua vontade Sempre que um protagonista tentar forçar um personagem (seja ele do Destino, 
ou outro Protagonista)   fazer algo contra a vontade dele, este impulso é configurado. Isso pode acontecer de várias maneiras, 
seja uma coerção física, forçando literalmente o personagem a algo ou uma intimidação através de um discurso. O Traço 
utilizado neste impulso é o Poder do personagem e o efeito na cena depende da descrição que o protagonista fez de sua ação que 
configurou  impulso.

 Escaramuça Baseado em seu Poder. Sempre que um protagonistas entrar em conflito físico, ou assumir 
um risco físico em uma cena, este impulso é configurado. Uma escaramuça é um evento onde sua resistência e habilidade física 
é exigida. Uma moeda dourada significa que o Protagonista conseguiu sua proeza e saiu ileso. Uma moeda de Prata indica que 
um ferimento ou uma perda existirão. Uma moeda de Bronze pode significar um Legado temporário.

 A Morte que vem das Sombras   Baseado em sua Arte. Quando um protagonista estiver 
agindo sem levantar suspeitas, esgueirando-se, ou disparando com uma arma á uma distância a qual o alvo não o perceba, este 
impulso é configurado. A morte vem das sombras impulsiona a historia para graves ferimentos ou a total desorientação dos 
inimigos com uma moeda dourada. Ou pode cobrar o preço de uma revelação de uma posição indefesa ou revés surpresa em 
caso de uma moeda de prata.

 Olhar do Veterano Baseado em seu Filosofia. Sempre que um jogador (sim, este movimento se 
configura pelo interesse do jogador e não de seu protagonista) tentar ver algo que está além do que aquilo que está há sua 
volta ou que lhe é dito por um personagem dentro da história, este impulso é configurado. O Olhar do Veterano impulsiona a 
história obrigando o jogador (protagonista ou destino) a responder 2 das perguntas relacionadas com uma moeda dourada. Ou 
responder apenas uma delas com uma moeda de prata.

 Há algo na Cena que não está evidente?
 O personagem (diga o nome do personagem) está me dizendo toda a verdade?
 O que é potencialmente perigoso para mim nesta Cena?
 Quem realmente está no controle aqui?
 Há algo de valioso para mim?

Impulsos Base

 Junte-se a minha causa   Baseado em sua Honra. Quando um protagonista falar sinceramente 
sobre seu objetivos buscando apoio com um personagem ou discursar da mesma forma para um grupo este impulso será 
configurado. Juntar-se causa do protagonista impulsiona os personagens a agirem de forma positiva, ajudando o personagem 
do protagonista com uma moeda dourada.Ou os personagens ajudarão pontualmente o protagonista, cobrando-lhe alguma 
retribuição com uma moeda prateada.

 Monólogo  Baseado em seu Filosofia. Quando um protagonista contar uma história sobre sua relação com 
um de seus legados, seja um discurso inflamado, uma conversa particular ou mesmo um pensamento profundo este impulso 
será configurado. Um monólogo impulsiona a história para a recuperação de todo o ímpeto do personagem, mesmo repleto de 
marcas. Cada protagonista pode fazer apenas um monólogo por capítulo.


