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Magia | Efeito:                                                         

   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Nome:                                                                                 
Preparo:                                                                             
                                                                                         
                                                                                   
HBL:                                                                           
                                                                                        
XPT:                                                                             
                                                                                           
PRT:                                                                              
                                                                                            

Magia | Efeito: COGNIÇÃO                       
   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Visões ou Oráculo: presságios, sonhos, etc, do 
presente, passado ou futuro que aparecem como 
imagens ou cenas; distância física e temporal 
aumentam a dificuldade. Preparo para Feitiço: 
concentrar-se sobre uma superfície reflexiva, 
como um objeto de metal polido e brilhante ou 
água parada.
HBL: insights, detecção de perigo ou mudança 

iminente; cognição presente de eventos 
imediatos espacial e/ou temporalmente.

XPT: cognição presente ou passada de eventos 
próximos espacial e/ou temporalmente; refinar a 
cognição de modo a obter detalhes como nomes, 
endereços, etc. 

PRT: cognição presente, passada ou futura, de 
eventos sem limite espacial e/ou temporal.

Magia | Efeito: CONJURAÇÃO                       
   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Invocação e Troca de favores: permite chegar aos 
outros efeitos através do espírito invocado. Preparo 
para Feitiço: traçar uma inscrição onde será feito o 
pacto. O material utilizado e a hora dependem do 
espírito a ser invocado. Por exemplo, sangue atrai 
espíritos predadores ou violentos; os 4 elementos 
atraem seus respectivos elementais. 
HBL: detectar presença de e comunicar-se 

mentalmente com espíritos.
XPT: tornar o/s espírito/s presentes perceptível/is 

no plano físico, ou incorporá-lo/s, ou controlar 
sua/s vontade /s. 

PRT: atrair ou chamar espíritos que não estejam 
presentes; materializar-lo/s dando-lhe/s atuação 
no plano físico. 

Pagamento: sortear uma carta de Evento.

Magia | Efeito: EMPATIA                       
   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Encantamento: controlar sentimentos sociais do/s 
alvo/s, sempre em relação a outras pessoas, 
incluindo o/a usuário. Preparo para Feitiço: fazer 
o/a alvo ingerir algo que tenha sido preparado 
pelo/a usuário. 
HBL: captar os sentimentos que estão na mente do 

alvo naquele momento; aumentar ou diminuir um 
destes sentimentos. 

XPT: converter o sentimento mais intenso e evidente 
do alvo naquele momento em outro, cabível no 
contexto da situação; aprofundar um sentimento 
pré-existente.

PRT: criar um turbilhão emocional a partir de referências 
mentais do alvo provocando penalidade nas ações 
de tanto quanto o resultado; criar um sentimento 
profundo antes inexistente.

Magia | Efeito: EMPATIA                       
   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Sugestão: sugestionar a mente do alvo, usando as 
próprias emoções e memórias deste. Preparo para 
Feitiço: hipnotizar o alvo com invocação verbal ou 
movimentos corporais. 
HBL: captar pensamentos e emoções superficiais 

que estão na mente do alvo naquele momento; 
aumentar ou diminuir uma destas emoções. 

XPT: converter uma emoção em outra, enviar uma 
mensagem telepática ou alterar uma lembrança 
muito recente: alterar memórias ou padrões de 
comportamento. 

PRT: implantar uma sugestão subliminar utilizando 
referências mentais do alvo como memórias, 
traumas, experiências ou aproveitando a situação 
momentânea; remover ou acrescentar memórias, 
a ponto de criar uma nova personalidade.

Magia | Efeito: ESCONJURAÇÃO                       
   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Excomunhão  ou Exorcismo: esconjuração de 
entidades e possessões não-carnais; necessita 
contato direto. Preparo para Feitiço: traçar uma 
inscrição no possuído; o material varia de acordo 
com o espírito a ser exorcizado.  
HBL: sentir presença de espíritos; aumentar 

resistência do possuído tanto quanto for o 
resultado (isto pode ser o suficiente para quebar 
a possessão, se ela for deste nível).

XPT: reestabelecer ao possuído o controle 
do próprio corpo; controlar o/s espírito/s 
possessores. 

PRT: expurgar o/s espírito/s possessores e tornar 
o possuído imune a eles; destruir o/s espírito/s 
possessores.



EdE

[ação](problema)[item]

EdE

[ação](problema)[item]

EdE

[ação](problema)[item]

EdE

[ação](problema)[item]

EdE

[ação](problema)[item]

EdE

[ação](problema)[item]

Magia | Efeito: ESCONJURAÇÃO                       
   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Quebra de Encantos: contrafeitiços; pode ser 
somado aos testes de resistência à magia (nível na 
competência + nível em Esconjuração). Preparo do 
Feitiço: descobrir como foi preparado o feitiço a ser 
desfeito e usar os mesmos ingredientes. 
HBL: perceber presença inespecífica de magia; 

aumentar resistência a magia (somar o resultado 
numérico do teste da magia ao resultado do teste 
de resistência do usuário). 

XPT: quebrar feitiços até este nível; reconhecer 
tipo de efeito mágico e nível; quebrar feitiços 
até este nível. 

PRT: compreender e classificar um feitiço 
desconhecido; quebrar feitiços até este nível; 
tornar-se, ou alguém, imune a um determinado 
efeito mágico; quebrar feitiços.

Magia | Efeito: ILUSÃO                       
   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Miragem: manipulação sensorial fisiológica, 
incluindo ilusões sensitivas e alucinações; 
sugestionar os sentidos do alvo, usando as próprias 
sensações deste.Preparo para Feitiço: traçar uma 
inscrição diante do alvo. 
HBL: captar, aumentar ou diminuir uma sensação 

específica (sono, frio, calor, desconforto, etc) 
que o alvo esteja sentindo naquele momento. 

XPT: converter a sensação mais intensa e evidente 
do alvo naquele momento em uma ilusão 
envolvendo um dos sentidos do mesmo.

PRT: induzir falsas percepções recorrentes a 
partir de referências mentais do mesmo como 
memórias, traumas, experiências, etc; criar uma 
alucinação envolvendo todos os sentidos do alvo, 
que perde o contato com a realidade.

Magia | Efeito: PROJEÇÃO ASTRAL                      
   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Viagem Astral: capacidade de sair do corpo na forma 
astral, desde a simples visão do plano astral até 
a viagem astral; o físico fica inconsciente, e o 
astral não pode agir diretamente no plano físico, 
somente se comunicar.Preparo para feitiço: 
traçar um símbolo no chão e meditar dentro dele; 
desse modo, o corpo fica protegido de ataques 
místicos (mas não de ataques físicos).

HBL: observar e estabelecer comunicação.
XPT: deslocar-se intangivelmente e imperceptivelmente 

por este plano; atuar fisicamente neste plano, 
através de efeito poltergeist.

PRT: tornar-se perceptível neste plano, como um 
fantasma; criar um duplo corpóreo neste plano, 
ou seja, materializar-se nele sem perder o corpo 
original.

Magia | Efeito: PSICOCINESE                       
   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Telecinese: mover ou parar sem tocar objetos ou 
seres. Preparo para feitiço: invocação verbal e 
movimentos com as mãos.

HBL: perceber movimentos, mesmo fora do alcance 
dos sentidos; diminuir/aumentar velocidade de 
deslocamento do alvo (penalidade ou bônus 
tanto quanto o resultado).

XPT: alterar direção e sentido de um alvo em 
movimento; controlar movimentos existentes. 

PRT: controlar ou prever movimentos de alvos fora 
do alcance ou imperceptíveis; alterar estado 
cinético (mover alvo inerte ou parar movimento); 
velocidade igual a resultado em medida cabível 
(metros por segundo, quilômetros por hora etc.).

Magia | Efeito: SINCRONICIDADE                       
   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Bênção: impor ao/s alvo/s ou a si uma sorte 
específica. Preparo de feitiço: rogar a bênção 
borrifando no alvo água limpa e potável, recolhida 
em fonte natural. 

HBL: perceber virtudes do alvo (características 
positivas); aumentar (igual a resultado) o modificador 
de uma característica relativa positiva. 

XPT: converter uma característica relativa negativa 
em positiva sem alterar o modificador; impor 
ao alvo um bônus (igual a resultado) numa 
competência relativa (por exemplo, +2 na coluna 
de ação de luta desarmada). 

PRT: impor ao alvo um bônus (igual a resultado) nos 
rolamentos de uma competência relativa: criar 
no alvo uma característica relativa ou genérica 
positiva de modificador igual a resultado.

Magia | Efeito: SINCRONICIDADE                       
   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Maldição: impor um azar ou frustração específicos. 
Preparo de feitiço: rogar a praga borrifando no 
alvo sangue de um animal sacrificado na hora. 

HBL: perceber temores, segredos, fraquezas 
ou falhas do alvo (características negativas); 
aumentar (igual a resultado) o modificador de 
uma característica relativa negativa. 

XPT: converter uma característica relativa positiva 
em negativa, sem alterar o modificador; impor 
ao alvo uma penalidade (igual a resultado) numa 
competência relativa (por exemplo, -2 na coluna 
de ação de luta desarmada). 

PRT: impor ao alvo uma penalidade (igual a resultado) 
nos rolamentos de uma competência relativa: criar 
no alvo uma característica relativa ou genérica 
negativa de modificador igual a resultado.
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Magia | Efeito: TRANSMUTAÇÃO                      
   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Análise estrutural: manipulação de matéria 
inanimada e energias, desde a forma até a 
composição química e propriedades físicas; refere-
se ao funcionamento de mecanismos.Preparo 
de feitiço: analisar o objeto com instrumentos 
apropriados, de preferência numa oficina ou 
laboratório.
HBL: perceber pontos fracos ou fortes na estrutura 

de um objeto; fragilizar/reforçar estes pontos. 
XPT: desmontar/reparar um objeto simples e inerte; 

analisar um objeto complexo ou mecânico. 
PRT: prever o mecanismo de mecanismos 

complexos desconhecidos; destruir/construir 
mecanismos complexos funcionais.

Magia | Efeito: TRANSMUTAÇÃO                      
   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Análise de propriedades: manipulação de matéria 
inanimada e energias, desde a forma até a 
composição química e propriedades físicas; refere-
se aos atributos da energia inerte (matéria) 
e plasmas (como o fogo). Preparo de feitiço: 
analisar o objeto com instrumentos apropriados, de 
preferência numa oficina ou laboratório.
HBL: perceber propriedades físicas e químicas de 

um objeto/elemento inerte; aumentar ou diminuir 
tamanho e massa. 

XPT: alterar a forma de um objeto/elemento inerte: 
analisar/alterar propriedades físicas ou químicas 
(por exemplo, congelar água). 

PRT: prever/projetar novas propriedades físicas ou 
químicas sintetizar um objeto/elemento inerte 
com propriedades físicas ou químicas novas.

Magia | Efeito: VITALIDADE                       
   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Cura: alteração de matéria viva, tratamento de 
doenças, ferimentos e infecções.Preparo de feitiço: 
invocação verbal durante aplicação do tratamento 
(poção, unguento, costura etc).

HBL: diagnóstico; aumentar capacidade de 
regeneração (tantos pontos de Saúde quanto 
for o resultado do teste).

XPT: alterar capacidade de regeneração ou 
recuperação (tantos níveis de Saúde quanto for o 
resultado) mantendo o paciente estável; remover 
pequenas seqüelas; remover uma doença ou 
intoxicação não-fatal e não-degenerativa. 

PRT: estancar hemorragia, prevenir infecções e 
seqüelas: recuperar todos os pontos de Saúde; 
reimplantar imediatamente membros remover 
seqüelas e problemas crônicos.

Magia | Efeito:                                                         

   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Nome:                                                                                 
Preparo:                                                                             
                                                                                         
                                                                                   
HBL:                                                                           
                                                                                        
XPT:                                                                             
                                                                                           
PRT:                                                                              
                                                                                            

Magia | Efeito:                                                         

   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Nome:                                                                                 
Preparo:                                                                             
                                                                                         
                                                                                   
HBL:                                                                           
                                                                                        
XPT:                                                                             
                                                                                           
PRT:                                                                              
                                                                                            

Magia | Efeito:                                                         

   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Nome:                                                                                 
Preparo:                                                                             
                                                                                         
                                                                                   
HBL:                                                                           
                                                                                        
XPT:                                                                             
                                                                                           
PRT:                                                                              
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Magia | Efeito: EMPATIA                                 
   

Guitarra Skald

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Ativação: tocar uma melodia. 
PM [12] Nível: provocar fascinação somando +3 
(HBL), +6 (XPT) ou +12 (PRT) na dificuldade para 
ser atacado/a.

Magia | Efeito: ILUSÃO                                   

Colete Daoine

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Ativação: vestir o colete e fechar o zíper. 
PM [12] Nível: esconder-se nas sombras somando 
+3 (HBL), +6 (XPT) ou +12 (PRT) na dificuldade 
para ser encontrado/a.

Magia | Efeito: VITALIDADE                                 
   

Óleo de Circe

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Ativação: passar o óleo na pele. 
PM [12] Nível: aumentar odor do corpo somando 
+3 (HBL), +6 (XPT) ou +12 (PRT) na dificuldade 
para ser atacado/a.

Magia | Efeito: EMPATIA                                 
   

Bokken de Musashi

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Ativação: usar em combate. 
PM [12] Nível: provocar pavor somando +3 (HBL), 
+6 (XPT) ou +12 (PRT) na dificuldade para ser 
atacado/a.

Magia | Efeito: PROJEÇÃO ASTRAL                       
   

Dado da Vidência                                                   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Ativação: tirar o dado do suporte e rolá-lo ou apontá-lo.                                           
PM [24] Nível: permite ver (HBL), comunicar-se 
com (XPT) e atravessar para (PRT) até 20 planos 
astrais diferentes                                                                                      

Magia | Efeito: ESCONJURAÇÃO                                                        
   

Bastão de Chico Rei                                                             

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Ativação: tocar no objeto ou ser a ser esconjurado.                                                     
PM [18] Nível: cancelar efeitos mágicos de mesmo 
nível; assustar seres mágicos (XPT), desencantar 
seres mágicos (PRT).                 
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Magia | Efeito: EMPATIA                                 
   

Flauta Iranxe

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Ativação: tocar uma melodia. 
PM [12] Nível: provocar fascinação somando +3 
(HBL), +6 (XPT) ou +12 (PRT) na dificuldade para 
ser atacado/a.

Magia | Efeito: VITALIDADE                                 
   

Pó de Mico

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Ativação: jogar na pele. 
PM [12] Nível: provoca coceiras que dão +3 (HBL), 
+6 (XPT) ou +12 (PRT) de penalidade nas ações.

Magia | Efeito: EMPATIA                                 
   

Borduna Amoa Konoya

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Ativação: usar em combate. 
PM [12] Nível: provocar pavor somando +3 (HBL), 
+6 (XPT) ou +12 (PRT) na dificuldade para ser 
atacado/a.

Magia | Efeito: ILUSÃO                                   

Papagaio Moreno

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Ativação: sussurrar “fala, Moreno”. 
PM [12] Nível:o papagaio imita qualquer voz (HBL 
3), reproduz qualquer som (XPT 6) ou articula frases 
complexas como um ser humano (PRT 12).

Magia | Efeito: PSICOCINESE                                
   

Arpão de Poseidon                                                                     

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Ativação: saber arremessar (arma branca)                              
PM [12] Nível: mirando no alvo, o arpão vai direto no 
seu ponto mais fraco, fazendo 12 de dano (PRT); atinge 
seres mágicos e espíritos mesmo no plano astral.                                                   
                                                                                      

Magia | Efeito: VITALIDADE                                   
   

Arco dos Cataguazes                                                                                 

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Ativação: saber atirar (projéteis ou arqueria).                                       
PM [18] Nível: as flechas provocam 3 (HBL), 6 (XPT) 
ou 12  (PRT) de dano em seres mágicos e espíritos, 
mesmo no plano astral.                                                                
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Magia | Efeito: PSICOCINESE                                   
   

Facão Quilombola                                                                     

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Ativação: saber lutar e arremessar (arma branca).                                                
PM [12] Nível:  +3 (HBL), +6 (XPT) ou +12 (PRT) 
para atacar seres mágicos e espirituais mesmo no 
plano astral.                                                                    
                                                                                      

Magia | Efeito: ESCONJURAÇÃO                    
   

Lampião dos Abolicionostas                                                                     

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Ativação: acender e iluminar o alvo.                                      
PM [12] Nível: cancelar efeitos mágicos de mesmo 
nível (HBL, XPT e PRT).                  
                                                                                      

Magia | Efeito: EMPATIA                                                       
   

Dico                                                                    

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h
Ativação: acenar e dizer “pega, Dico”.                                 
PM [12] Nível: o cão prende a atenção do alvo, que 
fica com -3 (HBL), -6 (XPT) ou -12 (PRT) nas ações; 
atua sobre seres mágicos e espirituais mesmo no 
plano astral.                                                                                      

Magia | Efeito: ESCONJURAÇÃO                        
   

Lança dos Emboabas                                                                     

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Ativação: arremessar (arma branca).                              
PM [12] Nível: ao acertar, cancela todos os pontos 
de poder mágico (PRT) de seres mágicos e 
espirituais mesmo no plano astral.                                                                     
                                                                                      

Magia | Efeito:                                                         
   

Tocha das Minas                                                                    

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Ativação: acender e brandir perto do alvo.                                                                           
PM [12] Nível: quando o fogo pega no alvo,  cancela 
3 (HBL), 6 (XPT) ou 12 (PRT) pontos de PM de 
seres mágicos e espirituais mesmo no plano astral.        

Magia | Efeito:                                                         
   

Rede de Hefesto                                                                     

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Ativação: arremessar ou montar armadilha.                                         
PM [12] Nível: o alvo fica com -3 (HBL), -6 (XPT) 
ou -12 (PRT) para se desvencilhar; prende seres 
mágicos e espirituais mesmo no plano astral.                                                                     
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Combate | Tipo:                                                         
   

Bloqueio   LD:                 AB:                  PR:               

Esquiva    LD:                 AB:                  PR:

Dano:                                                                      
Descrição:                                                                                                                                   
                                                                                     

Teste fácil, dano 16 + diferença entre 
resultado e dificuldade; alcance  250m.

Combate | Tipo: ARMA DE FOGO [PR]                             
   

Bloqueio   LD: x              AB: x               PR: x              

Esquiva    LD: x              AB: x               PR: x

PETRA CIVIL
O polímero de 
lignina leve, flexí-
vel e altamente re-
sistente que você 
já conhece agora 
pode ser inserido 
na sua roupa, 
ao seu gosto e 
necessidade. 
Consulte-nos.
www.biotechshop.
com

Absorção 10
Penalidade 2

PETRA LIGHT
Tecido de polímero de 
lignina leve, flexível e 
altamente resistente, 
liso ou em padro-
nagens especiais. 
Consultoria para 
isntituições públicas e 
privadas. Produto de 
circulação controlada.
www.biotechconsult.
com

Absorção 10
Penalidade 1

SPIDER
Tecido de polímero de 
teia de aranha  leve, 
flexível e altamente 
resistente, com camu-
flagem. 
Consultoria para 
isntituições públicas e 
privadas. Produto de 
circulação restrita.
www.biotechconsult.
com

Absorção 9
Penalidade 0






