
MAGO 
Armas e armaduras: o mago sabe usar armas 

leves, mas nenhuma armadura ou escudo. 

PVs por Nível: +4 

 

Habilidades de Classe 

Arcanismo: o mago conhece muito sobre 

magias e itens mágicos, bem como efeitos de 

rituais e poderes. Cada vez que realizar um 

teste que exija este conhecimento, ele 

receberá +5 no teste. 

Somente um mago pode ler pergaminhos e 

escrituras mágicas. 

 

Nível 1 - Poderes sem Limite 

 

Luz 
O mago conjura a magia em um objeto 

e este passa a brilhar como uma tocha. Ela 

ilumina cerca de 6m. Somente uma luz pode 

ser mantida por vez. 

 

Mãos Mágicas 
Uma mão espectral é criada para servir 

ao conjurador. Ela flutua e pode carregar até 

10 Kg de matéria. A mão não pode se afastar 

mais que 10m do conjurador ou será dissipada.  

Somente uma mão espectral pode ser 

conjurada por vez. 

 

Mísseis Mágicos 
Uma esfera de energia é lançada 

contra o alvo. O mago realiza um teste de 

ataque mágico contra a CA do alvo e se 

passar, causa 1d6+Int de dano. 

 

Nível 1 - Poderes por Encontro 

 

Mãos Ardentes 
Uma onda de chamas sai da mão do 

conjurador em direção ao alvo. O mago faz 

um teste de ataque mágico contra a CA do 

alvo e se passar, causa 2d8+int de dano. 

 

 

 

 

Raio de Enfraquecimento 
O mago ergue sua mão em forma de 

garra e uma névoa negra começa a brotar do 

corpo do inimigo. Ele deverá fazer um teste de 

Força (10+int do mago) ou sofrerá 1d10+int de 

dano e ficará enfraquecido (apenas 

movimento ou ação). 

 

Golpe Congelante 
Um raio de gelo é lançado no alvo, 

congelando-o. O mago realiza um teste de 

ataque mágico, se acertar, causa 1d12 de 

dano e o alvo fica paralisado até a próxima 

rodada. 

 

Nível 1 - Poderes Diários 

 

Flecha Ácida 
Uma flecha verde luminosa acerta o 

alvo, cobrindo-o de ácido corrosivo. O mago 

faz um teste de ataque mágico, se acertar, o 

alvo sofre 2d8+int de dano e +5 de dano por 

rodada. Um teste de FOR (10+int do mago) 

encerra o dano contínuo. 

 

Sono 
O mago fixa seus olhos no inimigo, 

causando uma onda de cansaço em seu 

corpo. O alvo deve fazer um teste de INT 

(10+int do mago) ou cairá inconsciente e assim 

ficará pela próxima hora ou até ser atacado. 

Um sucesso no teste de INT deixará ele 

cansado, ou seja, somente ações parciais 

(mover ou atacar). 

 

 

 

 

 


