
De Viajante
Por Waynara, Monja Marcial da Deusa Guerreira

Neste cordel, venho falar muito brevemente 
de como se aprende e realiza feitos na Terra 
Nova, de modo que o/a viajante tenha em mãos as 
informações mais imediatas e necessárias. Caso 
o/a viajente queira uma versão mais completa, deve 
se dirigir a uma biblioteca, onde poderá encontrar 
litogravuras coloridas dos pergaminhos originais, 
que ficam guardados na sede da Caveira Negra 
[http://historias.interativas.nom.br/terranova].
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DOS ENCARTES

Este encarte pode ser utilizado apenas como guia para 
utilização da aventura solo ou pode ser usado pelo/a 
Mestre de Jogo do RPG. Em ambos os casos, sugerimos 
primeiro ler o texto do diário e as regras do sistema 
Incorporais Básico [também disponíveis em http://
historias.interativas.nom.br/incorporais/
pdfs/incorporais-basico.pdf] no caderno do qual 
este encarte faz parte e visitar o blogue do cenário 
[http://historias.interativas.nom.br/terranova/].

Depois, sugerimos jogar a aventura solo, disponível 
no ENCARTE DE JOGADOR para se familiarizar com 
o cenário e os tipos de personagem que podem ser 
construídos.

Se você pretende mestrar RPG com a aventura 
pronta deste encarte para um grupo de jogadores, 
primeiro imprima, monte - conforme o tutorial 
disponível no blog do cenário - e distribua os Encartes 
de Jogador/a para os/as jogadores, ou peça que eles/
as façam isso.  

As regras de Criação de Personagem e de Resolução 
de ações estão nos seus respectivos Diagramas, 
após o sistema de regras.

Leia a aventura pronta e prepare-se para mestrar 
depois que os/as jogadores estiverem com suas 
personagens finalizadas.

A Aventura Pronta é uma introdução ao cenário e às 
regras do sistema Incorporais Básico. Leia para seu 
grupo os textos grafados no mesmo tipo que o deste 
texto (American Uncial). Os textos grafados no tipo 
Gentium Basic devem ser lidos apenas pelo/a Mestre.

10
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: 10 ANOS, segundo o Guia 
Prático do Ministério da Justiça [http://pfdc.pgr.mpf.
mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/
comunicacao/guia-pratico-da-classificacao-indicativa]. 



Humanos: variam de tez muito clara 
e cabelos lisos (possivelmente 
devido à ascendência élfica) 
até muito escura, mas a grande 
maioria é de tez morena, cabelos 
cacheados e olhos castanhos. 
Cabelos muito lisos e negros 
indicam ascendência de povos 
nativos. Os mais escuros são 
considerados mais belos. Vivem 
cerca de 60 anos. A altura varia 
entre 1,40 e 1,80m.

Elfos: tem a mesma altura e 
variação de tez e cabelos dos 
humanos, tendendo à compleição 
longilínea. Os mais morenos 
são considerados os mais belos. 
Diferem dos elfos do velho 
mundo, porque se misturaram 
com os humanos. As grandes 
diferença para os humanos são 
as orelhas, pontiagudas, os olhos, 
amendoados, e o tempo de vida de 
600 anos.

Anões: também misturados com 
elfos e humanos, têm a mesma 
variação de tons de pele. Vivem 
cerca de 200 anos e sua altura 
varia entre 1,20 e 1,60m.

Pequeninos: de fato, não 
apresentam diferenças físicas 
em relação aos do velho mundo, 
pois aparentemente não são 
compatíveis para procriação 
com os outros povos. Vivem 
cerca de 100 anos e sua altura 
varia entre 1,10 e 1,40.

N

Nativos: povos presentes antes da colonização, apelidados 
pejorativamente de “orcos”, com diferentes culturas, de pele 
morena ou escura, olhos muito amendoados e estreitos com 
íris muito grandes, maxilar inferior proeminente, orelhas 
pontiagudas e cabelos lisos e grossos; compleição física 
atarracada, de estatura variando entre 1,40 e 1,80m. Vivem 
cerca de 60 anos. Habitam as cidades ou agrupam-se em 
tribos nômades com animais de criação. Seu comportamento 
varia de muito agressivo até pacífico.

Mestiços: à exceção dos Pequeninos, todos os povos presentes 
são de fato mestiços. Assim considera-se mestiço na Terra 
Nova somente aqueles que têm pais de povos diferentes, pois 
daí em diante os traços misturados se diluem.

dos povos1



VALORES representam a dualidade entre uma evolução 
positiva da personagem e a possibilidade de sua perda em 
uma evolução negativa. Neste cenário, os valores são os 
mesmos, mas a combinação entre eles varia de acordo com 
o caminho espiritual da personagem: divino, elemental ou 
xamânico.

Se a personagem for adepta da crença ou usuária da magia 
das DIVINDADES, deve escolhaer um valor positivo de uma 
divindade (caminho) e um negativo da outra divindade 
(demanda):

Divindade Caminhos Demandas
Mensageiro objetividade ou sagacidade frieza ou cisnismo
General ousadia ou comedimento imprudência ou avareza
Caçador provimento ou determinação ganância ou obssessão
Menestrel diplomacia ou objetividade falsidade ou frieza
Rainha diplomacia ou provimento falsidade ou ganância
Feiticeira comendimento ou objetividade avareza ou frieza
Guerreira ousadia ou determinação imprudência ou obssessão
Rei ousadia ou provimento imprudência ou ganância
Matriarca zelo ou determinação autoritarismo ou obssessão
Trindade qualquer acima qualquer acima

Se a personagem for adepta da crença ou usuária de 
magia dos ELEMENTOS, deve escolher um par valor positivo 
(atributo) / valor negativo (tendência) de acordo com seu 
elemento regente. Essa dualidade representa um valor 
positivo que pode se tornar negativo se a personagem se 
descontrolar.

Elemento Pares Atributo / Tendência

Água diplomacia / falsidade ou zelo / autoritarismo

Fogo sagacidade / cinismo ou ousadia / imprudência

Terra comedimento / avareza ou provimento / ganância

Ar objetividade / frieza ou determinação / obssessão

Para adeptos ou usuários de magia do XAMANISMO, os 
valores funcionam como duplas fechadas de virtude 
(positivo)/desafio (negativo). A virtude representa um 
valor positivo de um animal, planta ou fenômeno natural 
que ajuda a personagem a superar seu desafio, o valor 
negativo de um outro animal, planta ou fenômeno natural. 
Por exemplo: comedimento de um felino e falsidade do 
mar; ousadia do raio e frieza de uma ave de rapina. Para 
facilitar a atribuição de virtudes e desafios a seres vivos e 

personagens: valores, conceitos e perfis
fenômenos, sugerimos associá-los aos elementos segundo a 
tabela de atributos/tendências. Nos exemplos anteriores, 
o felino foi associado à terra e o mar à água; o raio ao fogo 
e a ave de rapina ao ar. Também são possíveis valores mais 
abstratos: “aquele/a que resolve problemas” = objetividade/
qualquer valor negativo; “aquele/a que deseja” = qualquer 
valor positivo/obssessão; “aquele/a que guarda” = zelo/
qualquer valor negativo; “aquele que não admite ser 
questionado” = qualquer valor positivo/autoritarismo. 

Ao longo das sessões de RPG as personagens, de acordo com 
suas ações, acumulam pontos de valor positivo e pontos de 
valor negativo. A diferença entre eles deve ser somada 
ou subtraída de resolução de ações pertinentes ao valor. 
Caso a diferença ultrapasse -5, ou atinja o nível de [-21], a 
personagem se torna coadjuvante, passando ao controle 
do/a Mestre.
Mestre e jogador/a podem gastar pontos positivos e 
eliminar negativos por comum acordo de ambas as partes 
da seguinte forma: cena ou sina.
>>Cena: os pontos positivos podem ser usados para criar 

um momento importante, uma vitória ética na vida da 
personagem que leve ao seu desenvolvimento pessoal. 
Quanto mais pontos forem gastos, mais importante é a cena. 
O comum acordo evita que a cena em questão desequilibre o 
cenário e/ou a história sendo criada com o Mestre.

>>Sina: os pontos negativos podem ser “gastos” construindo 
um evento na vida da personagem de resgate de seu 
compromisso ético. A personagem deve assumir a 
responsabilidade buscando de alguma forma reparar 
o mal que fez agindo dentre de seu valor positivo e/ou 
agir para transcender seu valor negativo recuando em 
sua caminhada destrutiva. O comum acordo é para que o 
evento tenha significado tanto para a trama do Mestre 
quanto para a personagem do/a jogador/a.

Valores também servem para derivar CARACTERÍSTICAS. 
Veja mais em http://historias.interativas.nom.br/
incorporais/pdfs/incorporais-basico.pdf.

CONCEITOS são maneiras de classificar os diferentes 
tipos de profissionais e atuações no cenário, ou seja, o QUE 
a personagem faz, e determinam os CONHECIMENTOS que 
ela tem. Os conhecimentos são agrupados por tipos e alguns 
são mais detalhados no Baralho de Ações.
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ONCEITOSc NEGOCIANTES: comerciantes de bens, como vendedores, 
mascates, camelôs, costumam atuar como espiões, 
negociadores, diplomatas e mensageiros. Podem ser 
itinerantes e autônomos ou filiados a guildas comerciais, 
o que costuma ser mais seguro e mais vantajoso 
financeiramente, porém mais difícil de conseguir, 
requerendo investimento prévio. Conhecimentos: um 
serviço, comércio, leis e costumes.

PROFESSORES: ensinam história, conhecimentos eruditos, 
ler e escrever, matemática, leis e costumes. Podem atuar 
em escolas ou como tutores particulares, em geral para 
crianças, jovens e pessoas do povo. 

MÁGICOS
CURANDEIROS/AS: usuários de magia pessoal ou divina, 

especializados em medicina que têm salvo conduto para 
cruzar fronteiras e atravessar campos de batalha sem 
serem atacados. Conhecimentos: uma erudição ou um 
serviço, curandeirismo, ocultismo ou religião.

FEITICEIROS/AS: usuári@s de magia pessoal que oferecem 
serviços como mercenários ou soldados, laicos ou 
religiosos. Necessitam de autorização de alguma Escola 
de Magia oficial para atuarem profissionalmente sem a 
qual são considerados clandestinos e podem ser presos. 
Conhecimentos: um serviço ou uma erudição, ocultismo, 
mitos e lendas.

SACERDOTES E SACERDOTISAS: usuários de magia divina que 
exercem função de orientação espiritual num templo, no 
caso dos clérigos, monges, campeões e elementalistas; 
ou pertencem a uma comunidade nativa, como os xamãs. 
Podem pertencer a associações religiosas e laicas, 
mas sua primeira fidelidade será sempre à divindade, 
elemento ou espírito. Conhecimentos: uma erudição ou 
um serviço, religião, mitos e lendas.

USUÁRIOS DE MAGIA PESSOAL: CURANDEIROS/AS E FEITICEI-
ROS/AS

Aqueles que optarem pela feitiçaria podem realizar 
qualquer efeito mágico sem precisar atender a nenhuma 
condição ética ou comportamental, exceto obter os 
componentes materiais e realizar os rituais necessários, 
tal e qual receitas culinárias. Para tanto, precisam entrar 
em contato com as receitas e, ou memorizá-las, ou registrá-
las. Na maioria dos reinos e cidades-estado é necessário ter 
uma licença para exercer a profissão, obtida em escolas 
de magia, como a de Ervantes. As receitas requerem um 
tempo de preparo de acordo com o nível de intensidade 
conforme detalhado na tabela acima. Este saber deve ser 
expresso pelo CONHECIMENTO OCULTISMO. Veja nas cartas  
do Baralho de Ações receitas de feitiços muito comuns.

FÍSICOS
GUERREIROS/AS: tem como principal função entrar em 

combate físico terrestre, aquático ou aéreo. Podem 
ser mercenários, autônomos ou filiados a uma guilda 
e/ou ordem de cavalaria; milicianos, pertencentes a 
um corpo de guarda. Costumam se especializar nas 
suas armas, como infantaria, artilharia, arqueria, 
cavalaria. Conhecimentos: um combate, leis e costumes, 
sobrevivência.

OPERÁRIOS/AS: trabalhadores braçais que atuam 
em construções, operações de máquinas, condução 
de veículos e animais como pedreiros, navegantes, 
tropeiros, ou em trabalhos de coleta e subsistência, como 
lavradores, mineiros, mateiros, caçadores, pescadores, 
limpadores, pastores. Conhecimentos: um serviço, 
comércio, sobrevivência.

RASTREADORES: hábeis em localizar rastros e capturar 
presas, preferencialmente sem serem percebidos, 
atuando como espiões ou caçadores. Podem ser 
mercenários, milicianos. Conhecimentos: um 
subterfúgio, investigação, sobrevivência.

INTELECTUAIS
ACADÊMICOS/AS: fazem pesquisas e produzem 

conhecimentos diversos, como conselheiros, alquimistas, 
naturalistas, astrônomos. Conhecimentos: uma erudição, 
pesquisa, ler/escrever.

ARTESÃOS: criam objetos e utensílios tanto com finalidade 
estética quanto utilitária, como pintores, escultores, 
ferreiros, alfaiates, sapateiros, ourives. Conhecimentos: 
um serviço, comércio, leis e costumes.

PROJETISTAS: projetam objetos ou serviços, como 
arquitetos, bibliotecários, engenheiros, estrategistas, 
inventores. Podem ser mercenários, autônomos ou 
filiados a uma guilda, ou, se forem, militares, ordem de 
cavalaria ou corpo de guarda.

SOCIAIS
ARTISTAS: menestréis, atores dançarin@s, acrobatas, 

poetas, contadores de histórias, podem atuar como 
negociadores, espiões, diplomatas e mensageiros. 
Costumam agir em trupes e companhias itinerantes 
ou em contratos fixos em castelos e mansões. Os 
Bardos, menestréis sacerdotais de Soluna são sempre 
filiados a um templo. Conhecimentos: uma expressão, 
performance, leis e costumes.



PODERES DOS TEMPLOS ELEMENTAIS:
Templo Norte, da Água = Linha Emocional, que inclui os 

efeitos Cognição e Empatia. Fica na famosa Torre 
da Sabedoria, a universidade da cidade de Lunara, 
na ilha Artel.

Templo Leste, do Fogo = Linha Espiritual, que inclui 
os efeitos Conjuração e Projeção Astral.  Fica 
na cadeia de montanhas que separa a República 
Arezza do deserto.

Templo Oeste, do Ar = Linha Mental, que inclui os 
efeitos Sincronicidade e Ilusão. Fica nos arredores 
da capital de Orana.

Templo Sul, da Terra = Linha Material, que inclui 
os efeitos Vitalidade e Transmutação. Fica nos 
arredores da cidade de Victória.

PODERES DAS DIVINDADES:
Mensageiro = caminhos, negócios, fertilidade. Poder 

principal: troca de favores (Conjuração). Amuleto 
clerical: moedas de negociação (Sincronicidade).

General = minérios, estratégia, artesania. Poder 
principal: bênção (Sincronicidade). Amuleto 
clerical: pomo inquebrável (Transmutação).

Caçador = fauna e flora, caça, agricultura. Poder 
principal: metamorfose (Vitalidade). Amuleto 
clerical: arco certeiro (Psicocinese).

Menestrel = arco-íris, artes, transformações. Poder 
principal: miragem (Ilusão). Amuleto clerical: pele 
de serpente (Vitalidade).

Rainha = água doce corrente, beleza, fertilidade. 
Poder principal: encantamento (Empatia). Amuleto 
clerical: controle das águas doces (Psicocinese).

Feiticeira = Lua, sabedoria, magia. Poder principal: 
medicina (Vitalidade). Amuleto clerical: chocalho 
dos espíritos (Conjuração).

Guerreira = ventos, conflitos, combate. Poder 
principal: excomunhão (Esconjuração). Amuleto 
clerical: colar da tempestade (Psicocinese).

Rei = Sol, justiça, riqueza. Poder principal: controle de 
energias (Psicocinese). Amuleto clerical: medalhão 
de abundância (Transmutação).

Matriarca = água salgada, administração, família. 
Poder principal: sugestão (Empatia). Amuleto 
clerical: controle das águas salgadas (Psicocinese).

Trindade = céu e terra, vida e morte, sanidade e 
loucura. Poderes principais: oráculo (Cognição) e 
portal divino (Projeção Astral).

Veja a descrição dos poderes no Baralho de Ações e 
dos Amuletos no Baralho de Itens. 

USUÁRIOS DE MAGIA DIVINA: CURANDEIROS/AS E SACERDOTES/ISAS

Os EFEITOS MÁGICOS sacerdotais se manifestam através de rituais que canalizam 
energia primordial da criação, sem requerer tempo de preparo. Na Terra Nova, 
esta energia se apresenta de duas maneiras: a natureza, corrente cultuada pelo 
elementalismo e o xamanismo, ou as divindades, corrente cultuada pelo clericato. 
Todos devem observar os preceitos e dogmas da religião escolhida, expressos 
pelo CONHECIMENTO RELIGIÃO, caso contrário podem ser penalizados com a 
suspensão das suas virtudes ocultas. Todos recebem o poder Quebra de Encantos 
(ESCONJURAÇÃO). Não há impedimentos para que sacerdotes também aprendam 

feitiços, desde que os utilizem respeitando seus preceitos religiosos.

XAMANISMO: 
corrente dos povos nativos que 
cultua a relação entre os eventos 
naturais, espirituais e sociais. Os/
As Xamãs utilizam o poder Troca 
de Favores (CONJURAÇÃO) para 
pegar emprestados com espíritos 
outros efeitos sem custo de poder 
mágico. O empréstimo dura tanto 
quanto durar o resultado do efeito 
de Conjuração. Recuperam poder 
mágico testando o conhecimento 

Religião em ambiente selvagem.

ELEMENTALISMO: 
culto à natureza e seus quatro 
elementos (ar, água, fogo e terra) 

como representantes da força primordial 
da vida da qual surgiu o mundo e todos 
os seus seres - inclusive as divindades. 
Não gastam pontos de Poder Mágico para 
realizar os efeitos PSICOCINESE sobre seu 
elemento e os dois do seu Templo (ver lista 
a seguir e Baralho de Ações). Recuperam 
poder mágico testando o conhecimento 
Religião em contato com seu elemento em 

ambiente selvagem.

           CLERICATO: 
culto às divindades, outrora ancestrais de destaque, como 
representantes dos 3 aspectos da criação (natural, cultural e 
individual). Recebem o poder Corpo Fechado (SINCRONICIDADE) 

e recuperam poder mágico testando o conhecimento Religião fazendo 
oferendas nos templos.

Clérigos/as de Transe: recebem um amuleto de cada divindade; o transe 
permite usar os outros dois Poderes de cada divindade (ver lista a seguir 
e Baralho de Ações) sem custo de poder mágico,  testando apenas o 
conhecimento Religião com a competência Magia. O resultado, associado 
ao nível na competência, indicará a duração do Transe, durante o qual 
o/a clerigoá perde o controle de seus atos, ficando semi-consciente, e só 
pode realizar os Poderes e ações de sobrevivência, exceto se o transe for 

mediado por campeão ou monge.

Campeões/ãs: 
recebem um amuleto da 
segunda divindade e um Poder 
da divindade principal mas não 
entram em transe, por isso 

gastam poder mágico.

Monges/jas: 
recebem uma linha de Poderes de 
uma só divindade (ver Baralho de 
Ações)e não entram em transe, por 

isso gastam poder mágico.

ONCEITOSc



 Além dos Conhecimentos do Conceito, escolha livremente mais 
conhecimentos desta lista, de acordo com o nível de aprendizado. Para mais 
detalhes sobre ações de Combate e Magia, consulte o Baralho de Ações.

COMBATE
Armas brancas: técnicas de combate próximo com objetos ou armas brancas (lâminas, 

bastões etc.).
Armas de fogo: técnicas de combate a distância com armas de fogo portáteis (revólveres, 

pistolas, espeingardas, fuzis, metralhadoras etc).
Engenharia militar: construção e destruição de máquinas e edificações para ataque, 

defesa e deslocamento.
Luta desarmada: técnicas de combate utilizando o próprio corpo.
Artilharia: combate com máquinas bélicas de grande porte como canhões, lançadores de 

mísseis etc.
Projéteis: técnicas de combate a distância com projéteis que requerem pontaria (arcos, 

bestas, lanças, zarabatanas, fundas, armas de fogo etc).
Sobrevivência: conhecimento de equipamentos e procedimentos de sobrevivência em 

ambientes inóspitos naturais ou urbanos e situações de risco.
Técnicas militares: conhecimentos teórico-práticos para gerenciamento e comando de 

ações bélicas.

COMUNICAÇÃO
Canto: utilização melodiosa da voz.
Dança: capacidade de mover o corpo de acordo com um ritmo.
Ensino: técnicas para transmitir e construir competências, habilidades e conhecimentos 

e capacidade de pesquisa.
Idioma: comunicação em língua viva diferente da de origem.
Instrumento musical: tocar instrumento musical; pode incluir conhecimento técnico 

sobre e de construção e manutenção do instrumento.
Leis e costumes: conhecimento e aplicação de leis e costumes de uma cultura.
Ler/escrever: ser alfabetizado num idioma, incluindo matemática básica.
Mitos e lendas: conhecimento geral de mitos, lendas, tradições, folclore e crendices.
Performance: técnicas de uso do corpo e/ou instrumentos para atuações cênicas e 

apresentações públicas.
Persuasão: técnicas de manipulação, convencimento e argumentação.

ERUDIÇÃO
Ciências da Natureza: biologia, química, física.
Ciências Humanas: geografia, história, antropoligia, filosofia etc.
Ciências da Saúde: conhecimentos sobre o funcionamento do corpo, realização de 

tratamentos e cirurgias complexos, aplicação de medicamentos.
Ciências Exatas: matemática, lógica, computação.
Ciências da Linguagem: artes, letras, música, dança, comunicação, etc.
Ocultismo: conhecimentos teórico-práticos específicos sobre feitiçaria (receitas, rituais, 

materias, etc).
Religião: conhecimentos teórico-práticos específicos sobre uma crença religiosa 

(mitologia, ritualística, hierarquias etc).
Pesquisa: técnicas de coletar informações em diferentes fontes e organizá-las de forma 

produtiva

ESPORTE
Acrobático: técnicas de agilidade e proeza corporais.
Deslocamento: esportes que envolvem transportes ou velocidade.
Escalada: técnicas para subir em superfícies verticais (escarpas, paredes, árvores etc).
Jogo: atividade física ou mental com finalidade lúdica ou competitiva.
Prestididgitação: técnicas de agilidade e proeza manuais.
Montaria: técnicas para utilizar animais como meio de transporte.
Mergulho: utilização de equipamentos para deslocamento na água.
Natação: uso do corpo para deslocar-se na superfície da água.

SERVIÇO
Administração: técnicas de organização, gerenciamento, liderança e contabilidade.
Agricultura: técnicas de criação e armazenamento de víveres vegetais ou animais.

Artesanato: técnicas de confecção de imagens e objetos (incluindo vestuário) para fins 
utilitários, devocionais e/ou decorativos.

Aviação: condução e conhecimentos de transporte aéreo.
Comércio: negociação de bens e serviços com base em conhecimento de economia e 

finanças.
Design: planejamento e construção de serviços e objetos.
Direção: condução e conhecimento de transporte terrestre.
Engenharia: confecção de edificações e equipamentos.
Curandeirismo: práticas de primeiros socorros, pequenas cirurgias e confecção de 

remédios caseiros ou naturais.
Extrativismo: técnicas de coleta de víveres vegetais, animais (pesca e caça) ou minerais.
Informática: utilização e programação de computadores e similares.
Náutica: condução e conhecimento de transporte aquático.
Trabalho doméstico: serviços de manutenção e rotina em espaços privados (higiene, 

alimentação, arrumação etc.).
Treinar animais: técnicas de comunicação com e treinamento de animais para várias 

funções, inclusive condução de transportes.

SUBTERFÚGIO
Disfarces: técnicas para mudar a aparência através de vestuário, maquiagem e linguagem 

corporal.
Fraude: técnicas para forjar e falsificar objetos.
Furto: técnicas de surrupiar objetos e seres de modo imperceptível.
Furtividade: técnicas de esconder-se, esgueirar-se e mover-se sem ser percebido.
Interrogatório: técnicas de induzir a entrega de informações.
Investigação: técnicas de extrair informações de fontes secretas ou veladas.
Malandragem: conhecimento da cultura marginal, incluindo golpes e trapaças.
Segurança: conhecimento de equipamentos e procedimentos de rastreamento, 

despistamento, captura e detecção.

EFEITOS MÁGICOS
Cognição: teste relativo à dificuldade do nível; clarividência, clariaudiência, presságios, 

sonhos, etc, do presente, passado ou futuro; distância física e temporal aumentam a 
dificuldade. 

Conjuração: teste comparativo com competência do alvo; invocação de espíritos e troca 
de favores, incorporação e materialização de entidades não-carnais, permitindo ao 
usuário chegar aos outros efeitos através do espírito invocado. As exigências dos 
espíritos são as mais variadas e podem ficar a critério da/o Mestre.

Empatia: teste comparativo com competência do alvo; manipulação mental, desde a 
detecção de pensamentos, sentimentos e emoções até comunicação mental direta 
e projeção empática, por auto-sugestão; nos níveis mais altos, permite alteração de 
padrões mentais, como programação de memórias, traumas, repressões e desejos.

Esconjuração: teste relativo à dificuldade do nível ou comparativo com competência 
do alvo; remoção de feitiços e esconjuração de entidades e possessões não-carnais; 
necessita contato direto.

Ilusão: teste comparativo com competência do alvo; manipulação sensorial fisiológica, 
incluindo ilusões sensitivas e alucinações. 

Projeção Astral: teste relativo à dificuldade do nível; capacidade de sair do corpo na forma 
astral, desde a simples visão do plano astral até a viagem astral; o corpo físico fica 
inconsciente, e o corpo astral não pode agir diretamente no plano físico, apesar de 
poder se comunicar.

Psicocinese: teste relativo à dificuldade do nível ou comparativo com competência 
do alvo; manipulação de energia cinética, ou de ação, desde a simples detecção de 
movimentos até levitação e teletransporte.

Sincronicidade: teste relativo à dificuldade do nível; manipulação de coincidências e de 
destino, baseada em auto-sugestão, como maldições ou bênçãos, pragas, maus-olhados 
etc; proteção mística contra magia, possessão, e em níveis mais elevados, contra danos 
físicos.

Transmutação: teste relativo à dificuldade do nível; manipulação de matéria inanimada 
e energias, desde a forma até a composição química e propriedades físicas; inclui a 
manipulação dos quatro elementos alquímicos (fogo, terra, água e ar).

Vitalidade: teste comparativo com competência do alvo ou relativo à dificuldade do nível; 
alteração de matéria animada, humana, vegetal ou animal, incluindo mudar de forma, 
curar ou provocar doenças, intoxicações, ferimentos, etc, desde a diagnose até cura 
completa ou morte.

L ISTA DE CONHECIMENTOS



ERFIS DE PERSONAGEMP
ALTRUISTA COMPETITIVO: privilegia os métodos de conciliação e busca pela solução 
harmônica, muitas vezes incorrendo em sacrifícios pessoais ou de outros; e privilegia a 
rivalidade, o conflito e o questionamento, acreditando que o crescimento acontece pela 
comparação e superação entre os indivíduos e que a felicidade de uns implica infelicidade 
de outros, eternamente numa tensão de interesses; as vantagens dos competitivos são a 
inovação e rompimento de fronteiras e limites; as desvantagens são uma tendência ao 
egoísmo, à agressividade e à intolerância.

Tipo de situação >
Habilidades \/

superação interação introspecção

físico 2 2 1

intelecto 2 2 1

social 2 2 1

ALTRUISTA COOPERATIVO: privilegia os métodos de conciliação e busca pela solução 
harmônica, muitas vezes incorrendo em sacrifícios pessoais ou de outros; e privilegia 
as ações em equipe, a harmonia, a ordem acreditando que todo crescimento é coletivo 
e que só serão felizes se seu grupo social também o for; as vantagens são a facilidade de 
aceitação no grupo, e certa tranqüilidade e segurança; as desvantagens são uma possível 
tendência ao conservadorismo e acomodação (“time que está ganhando não se mexe”).

Tipo de situação >
Habilidades \/

superação interação introspecção

físico 1 3 1

intelecto 1 3 1

social 1 3 1

ALTRUISTA ISOLACIONISTA: privilegia os métodos de conciliação e busca pela solução 
harmônica, muitas vezes incorrendo em sacrifícios pessoais ou de outros; e prioriza o 
individualismo e o isolamento social, não acreditando na interação com o outro, apesar 
de sabermos que isto é praticamente impossível; busca a felicidade e o crescimento na 
solidão, tentando não se definir a partir de outras ou de um grupo; nem se interessa em 
competir e se provar melhor, nem em cooperar e melhorar o grupo; as vantagens são 
certa despreocupação com as opiniões alheias e desprendimento de regras sociais e as 
desvantagens são a tendência à alienação e à indiferença.

Tipo de situação >
Habilidades \/

superação interação introspecção

físico 1 2 2

intelecto 1 2 2

social 1 2 2

ALTRUISTA REBELDE: privilegia os métodos de conciliação e busca pela solução 
harmônica, muitas vezes incorrendo em sacrifícios pessoais ou de outros; e prioriza a 
transgressão às regras, sejam elas quais forem: “Hay gobierno, soy contra!”; não se 
preocupam em competir ou cooperar, mas também não se mantém a parte da sociedade: 
na verdade estão sempre presentes provocando conflitos e questionamentos que não tem 
pretensão de inovação, mas sim de abalo das estruturas e do tecido social. As vantagens 
são que suas ações muitas vezes são o pontapé inicial para uma mudança necessária e as 
desvantagens são eventuais “rebeldias sem causa” que destroem o velho sem propor um 
novo para substituí-lo.

Tipo de situação >
Habilidades \/

superação interação introspecção

físico 1 2 2

intelecto 1 2 2

social 2 2 1

HEDONISTA COMPETITIVO: privilegia os métodos de evasão buscando a solução mais fácil 
e confortável, preferencialmente sem sacrifícios, porém correndo riscos éticos e morais; 
e privilegia a rivalidade, o conflito e o questionamento, acreditando que o crescimento 
acontece pela comparação e superação entre os indivíduos e que a felicidade de uns 
implica infelicidade de outros, eternamente numa tensão de interesses; as vantagens dos 
competitivos são a inovação e rompimento de fronteiras e limites; as desvantagens são 
uma tendência ao egoísmo, à agressividade e à intolerância.

Tipo de situação >
Habilidades \/

superação interação introspecção

físico 2 1 2

intelecto 2 2 1

social 2 1 2

HEDONISTA COOPERATIVO: privilegia os métodos de evasão buscando a solução mais fácil 
e confortável, preferencialmente sem sacrifícios, porém correndo riscos éticos e morais; 
e privilegia as ações em equipe, a harmonia, a ordem acreditando que todo crescimento 
é coletivo e que só serão felizes se seu grupo social também o for; as vantagens são a 
facilidade de aceitação no grupo, e certa tranqüilidade e segurança; as desvantagens são 
uma possível tendência ao conservadorismo e acomodação (“time que está ganhando não 
se mexe”).

Tipo de situação >
Habilidades \/

superação interação introspecção

físico 2 2 1

intelecto 1 2 2

social 2 2 1

HEDONISTA ISOLACIONISTA: privilegia os métodos de evasão buscando a solução mais 
fácil e confortável, preferencialmente sem sacrifícios, porém correndo riscos éticos e 
morais; e prioriza o individualismo e o isolamento social, não acreditando na interação 
com o outro, apesar de sabermos que isto é praticamente impossível; busca a felicidade e 
o crescimento na solidão, tentando não se definir a partir de outras ou de um grupo; nem 
se interessa em competir e se provar melhor, nem em cooperar e melhorar o grupo; as 
vantagens são certa despreocupação com as opiniões alheias e desprendimento de regras 
sociais e as desvantagens são a tendência à alienação e à indiferença.

Tipo de situação >
Habilidades \/

superação interação introspecção

físico 2 1 2

intelecto 2 1 2

social 1 2 2

HEDONISTA REBELDE: privilegia os métodos de evasão buscando a solução mais fácil e 
confortável, preferencialmente sem sacrifícios, porém correndo riscos éticos e morais; 
e prioriza a transgressão às regras, sejam elas quais forem: “Hay gobierno, soy contra!”; 
não se preocupam em competir ou cooperar, mas também não se mantém a parte da 
sociedade: na verdade estão sempre presentes provocando conflitos e questionamentos 
que não tem pretensão de inovação, mas sim de abalo das estruturas e do tecido social. 
As vantagens são que suas ações muitas vezes são o pontapé inicial para uma mudança 
necessária e as desvantagens são eventuais “rebeldias sem causa” que destroem o velho 
sem propor um novo para substituí-lo.

Tipo de situação >
Habilidades \/

superação interação introspecção

físico 1 3 1

intelecto 1 1 3

social 3 1 1



INVESTIGATIVO COMPETITIVO: privilegia os métodos de observação, análise e 
dedução, buscando compreender o problema a fundo para escolher a melhor estratégia, 
porém arriscando-se a não ter tempo hábil; e privilegia a rivalidade, o conflito e o 
questionamento, acreditando que o crescimento acontece pela comparação e superação 
entre os indivíduos e que a felicidade de uns implica infelicidade de outros, eternamente 
numa tensão de interesses; as vantagens dos competitivos são a inovação e rompimento 
de fronteiras e limites; as desvantagens são uma tendência ao egoísmo, à agressividade 
e à intolerância.

Tipo de situação >
Habilidades \/

superação interação introspecção

físico 2 1 2

intelecto 2 1 2

social 2 1 2

INVESTIGATIVO COOPERATIVO: privilegia os métodos de observação, análise e dedução, 
buscando compreender o problema a fundo para escolher a melhor estratégia, porém 
arriscando-se a não ter tempo hábil; e privilegia as ações em equipe, a harmonia, a 
ordem acreditando que todo crescimento é coletivo e que só será feliz se seu grupo social 
também o for; as vantagens são a facilidade de aceitação no grupo, e certa tranqüilidade 
e segurança; as desvantagens são uma possível tendência ao conservadorismo e 
acomodação (“time que está ganhando não se mexe”).

Tipo de situação >
Habilidades \/

superação interação introspecção

físico 1 2 2

intelecto 1 2 2

social 1 2 2

INVESTIGATIVO ISOLACIONISTA: privilegia os métodos de observação, análise e dedução, 
buscando compreender o problema a fundo para escolher a melhor estratégia, porém 
arriscando-se a não ter tempo hábil; e prioriza o individualismo e o isolamento social, não 
acreditando na interação com o outro, apesar de sabermos que isto é praticamente impossível; 
busca a felicidade e o crescimento na solidão, tentando não se definir a partir de outras ou de 
um grupo; nem se interessa em competir e se provar melhor, nem em cooperar e melhorar o 
grupo; as vantagens são certa despreocupação com as opiniões alheias e desprendimento de 
regras sociais e as desvantagens são a tendência à alienação e à indiferença.

Tipo de situação >
Habilidades \/

superação interação introspecção

físico 1 1 3

intelecto 1 1 3

social 1 1 3

INVESTIGATIVO REBELDE: privilegia os métodos de observação, análise e dedução, 
buscando compreender o problema a fundo para escolher a melhor estratégia, porém 
arriscando-se a não ter tempo hábil; e prioriza a transgressão às regras, sejam elas 
quais forem: “Hay gobierno, soy contra!”; não se preocupam em competir ou cooperar, 
mas também não se mantém a parte da sociedade: na verdade estão sempre presentes 
provocando conflitos e questionamentos que não tem pretensão de inovação, mas sim de 
abalo das estruturas e do tecido social. As vantagens são que suas ações muitas vezes são o 
pontapé inicial para uma mudança necessária e as desvantagens são eventuais “rebeldias 
sem causa” que destroem o velho sem propor um novo para substituí-lo.

Tipo de situação >
Habilidades \/

superação interação introspecção

físico 3 1 1

intelecto 1 3 1

social 1 1 3

MARCIAL COMPETITIVO: privilegia os métodos de enfrentamento direto do desafio, 
assumindo a possibilidade de perdas no processo; e privilegia a rivalidade, o conflito e o 
questionamento, acreditando que o crescimento acontece pela comparação e superação 
entre os indivíduos e que a felicidade de uns implica infelicidade de outros, eternamente 
numa tensão de interesses; as vantagens dos competitivos são a inovação e rompimento 
de fronteiras e limites; as desvantagens são uma tendência ao egoísmo, à agressividade 
e à intolerância.

Tipo de situação >
Habilidades \/

superação interação introspecção

físico 3 1 1

intelecto 3 1 1

social 3 1 1

MARCIAL COOPERATIVO: privilegia os métodos de enfrentamento direto do desafio, 
assumindo a possibilidade de perdas no processo; e privilegia as ações em equipe, a 
harmonia, a ordem acreditando que todo crescimento é coletivo e que só serão felizes 
se seu grupo social também o for; as vantagens são a facilidade de aceitação no grupo, 
e certa tranqüilidade e segurança; as desvantagens são uma possível tendência ao 
conservadorismo e acomodação (“time que está ganhando não se mexe”).

Tipo de situação >
Habilidades \/

superação interação introspecção

físico 2 2 1

intelecto 2 2 1

social 2 2 1

MARCIAL ISOLACIONISTA: privilegia os métodos de enfrentamento direto do desafio, 
assumindo a possibilidade de perdas no processo; e prioriza o individualismo e o 
isolamento social, não acreditando na interação com o outro, apesar de sabermos que isto 
é praticamente impossível; busca a felicidade e o crescimento na solidão, tentando não 
se definir a partir de outras ou de um grupo; nem se interessa em competir e se provar 
melhor, nem em cooperar e melhorar o grupo; as vantagens são certa despreocupação 
com as opiniões alheias e desprendimento de regras sociais e as desvantagens são a 
tendência à alienação e à indiferença.

Tipo de situação >
Habilidades \/

superação interação introspecção

físico 2 1 2

intelecto 2 1 2

social 2 1 2

MARCIAL REBELDE: privilegia os métodos de enfrentamento direto do desafio, assumindo 
a possibilidade de perdas no processo; e prioriza a transgressão às regras, sejam elas 
quais forem: “Hay gobierno, soy contra!”; não se preocupam em competir ou cooperar, 
mas também não se mantém a parte da sociedade: na verdade estão sempre presentes 
provocando conflitos e questionamentos que não tem pretensão de inovação, mas sim de 
abalo das estruturas e do tecido social. As vantagens são que suas ações muitas vezes são o 
pontapé inicial para uma mudança necessária e as desvantagens são eventuais “rebeldias 
sem causa” que destroem o velho sem propor um novo para substituí-lo.

Tipo de situação >
Habilidades \/

superação interação introspecção

físico 3 1 1

intelecto 1 1 3

social 1 3 1



TESTE DE COMPETÊNCIA (PONTO DE COMPETÊNCIA + 2D6 OU 1 CARTA NUMERAL):

Resultado Dificuldade/Descrição

:( Desastre (sorteie) 

2 a 5 Falha

6 a 7 Fácil/sucesso medíocre

8 a 9 Média/sucesso normal

10 a 11 Difícil/ sucesso grande

12 a 13 Múito difícil/sucesso excepcional

14 em diante Quase impossível 

:) Golpe de Mestre (sorteie)

COMBATE (FÍSICO EM SUPERAÇÃO + 2D6 OU 1 CARTA NUMERAL): USE AS CARTAS DE AÇÃO 
DE COMBATE DO BARALHO DE AÇÕES OU A TABELA:

Tipo de Teste Dificuldade Dano Alcance

Luta desarmada fácil 5* --

Arma branca fácil 10* 7m

Projétil média 12** 150m

Arma de fogo média 24** 700m
*Somar a diferença entre os resultados.**Somar a diferença entre a dificuldade e o resultado.

PROTEÇÃO: USE O BARALHO DE ITENS OU A TABELA:

Material Penalidade Absorção

Lona ou Couro rígidos 0 2

Lona ou Couro rígidos reforçados -1 4

Placas de madeira, osso, cerâmica -2 6

Malha de metal -4* 8

Placa de metal -5* 10

Polímeros (cenários atuais ou futuristas) -2 10
*Característica Força: abater o nível da penalidade.

SAÚDE: 10 + PONTOS DE FÍSICO EM SUPERAÇÃO

Pontos de Saúde Resultado de Dano/Fadiga Recupera/descanso

Total:                                       a 1 Escoriado/Cansado: teste 
normal

físico em superação/
hora

0 a -4:                                                             Machucado/Exausto: -1 nos 
testes

físico em superação/
dia

-5 a -9:                                                        Ferido/Extenuado: -3 nos 
testes

físico em superação/
semana

-10 a -14:                                                                                  Inerte tratamento 

-15 a -20:                                                    Inconsciente tratamento

-21 ou menos Morte --

NOTAS:
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PERSONAGEM

VALOR [+                                                     ][-                                                 ]
PERFIL

Tipo de situação >
Habilidades \/

superação interação introspecção

FÍSICO

INTELECTO

SOCIAL
Cada perfil tem uma pontuação mínima de 15 pontos e um nível qualitativo correspondente em cada cruzamento de Habilidade 
com o Tipo de Situação. Este cruzamento é a Competência. É com esta pontuação mais o resultado do rolamento de 2 dados de 6 
lados (2D6) ou do soreteio de uma carta que você vai usar os Conhecimentos, conforme a situação, comparando com a dificuldade.

Pontuação Nível qualitativo

1 a 3 Habilitado =  9 conhecimentos iniciais (3 do conceito + 6 à escolha) 

4 e 5 Experiente = 14 conhecimentos iniciais ou +5

6 Perito = 20 conhecimentos iniciais ou +6 em diante

XP: Pontos de 
Experiência

Criatividade =                                                                                                                                        
Gestão =       

Para aumentar Habilidade, gaste tantos XP quanto cada nível desejado x3: de 1 para 2, 6 pontos; de 2 para 3, 9 pontos; de 
1 para 4, 6+9+12=27 pontos. Distribuição de XP: Criatividade = 0 a 3 (livres, exceto Aspecto);  Gestão = 0 a 3 (Habilidades, 
Especialidades e Características); Ética = 0 a 3 (somente Aspecto).

CARACTERÍSTICAS positivas negativas

físicas

intelectuais

sociais

A pontuação entre positivas e negativas deve ser a mesma; somam ou subtraem 1, 2 ou 3 numa habilidade.

CONCEITO

CONHECIMENTOS ESPECIALIDADES* CONHECIMENTOS ESPECIALIDADES*

*A partir do nível Experiente: adquira com 9 pontos de XP para cada; +1 no conhecimento escolhido; Perito: +2; daí em 
diante: 9x cada nível.



Magia em >
Perfil \/

superação interação introspecção Pontos de PM

Altruista 
competitivo

2 2 1 5

Altruista 
cooperativo

1 3 1 5

Altruista 
isolacionista

1 2 2 5

Altruista rebelde 2 2 1 5

Hedonista 
competitivo

2 2 1 5

Hedonista 
cooperativo

2 2 1 5

Hedonista 
isolacionista

2 1 2 5

Hedonista 
rebelde

2 1 2 5

Investigativo 
competitivo

2 1 2 5

Investigativo 
cooperativo

1 2 2 5

Investigativo 
isolacionista

1 1 3 5

Investigativo 
rebelde

2 1 2 5

Marcial 
competitivo

3 1 1 5

Marcial 
cooperativo

2 2 1 5

Marcial 
isolacionista

2 1 2 5

Marcial rebelde 2 2 1 5

EFEITO

Preparo

Habilitado

Experiente

Perito

EFEITO

Preparo

Habilitado

Experiente

Perito

EFEITO

Preparo

Habilitado

Experiente

Perito

EFEITO

Preparo

Habilitado

Experiente

Perito

EFEITO

Preparo

Habilitado

Experiente

Perito

EFEITO

Preparo

Habilitado

Experiente

Perito

Nível Habilitado (HBL) Experiente (XPT) Perito (PRT)

Dificuldade 6 a 9 10 a 12 13 e 15

Custo de PM* 3 pontos 6 pontos 12 pontos

Duração resultado em rodadas resultado em horas resultado em semanas

Alvos 1 resultado à escolha

Preparo** imediato 1 hora 24 horas

**Recuperação: 1, 2 ou 3 pontos por hora; no. de horas = resultado de teste da competência 
mágica.***Tempo de preparo só se aplica a feitiços. A abrangência dos efeitos (distância, área, 
peso, velocidade etc) é medida pelo resultado obtido no teste somado aos pontos totais de PM.

Se o CONCEITO da sua personagem utiliza MAGIA, veja na tabela como fica a competência 
mágica a partir do PERFIL. Todos começam com 5 pontos de Poder Mágico (PM), que é a 
soma dos valores numéricos da competência. Deste modo, cada vez que um desses valores 
for aumentado com Pontos de Experiência (XP), automaticamente aumentam os pontos de 
PM. Caso queira aumentar os pontos de PM sem aumentar a competência, o/a jogador/a 
pode gastar tantos XP quanto o valor desejado de PM (de 5 para 6, 6 pontos de XP). Quando a 
competência chegar a 6 nas três situações e os pontos de PM a 18, só será possível aumentá-los 
com tantos XP quanto cada valor até o desejado (por exemplo de 18 para 20: 18 + 19 + 20 = 39 
XP). Todos começam com 1 EFEITO MÁGICO, ou de acordo com o Conceito. Quando chegar a 
Experiente (4 ou 5) em um dos valores numéricos, pode escolher mais 3 e uma especialização 
(+1 num efeito); quando chegar a Perito (6), mais 6 e +2 na especialização.Saiba mais em http://
www.historias.interativas.nom.br/incorporais/pdfs/magia.pdf.
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Para criar Itens ou Ações Mágicos, descreva:
>>tipo de Efeito Mágico;
>> maneira de preparar o Feitiço, se for o caso;
>>o que acontece em cada nível de intensidade do 

poder ou item (habilitado, experiente, perito);
>>em caso de Item, quantos pontos de Poder 

Mágico ele tem e como os recupera.

Para criar Itens ou Ações de Combate, descreva:
>>tipo: Luta Desarmada (LD), Arma Branca (AB), 

Projétil (PR);
>>modificadores para esquiva e bloqueio em 

relação aos outros tipos de combate;
>>golpes e suas dificuldades (mediano, fácil, difícil, 

muito difícil, quase impossível).
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personagem
Para converter ou criar uma personagem no Sistema 

Rápido, monte o MAPA DE PERFIL, em 12, e anote o Perfil 
(Comportamento + Atitude). 

Anote os VALORES conforme explicado em 11.

Indique o Nível (NIV): 
>>HBL = HaBiLitado, 1 a 3. 
>>XPT = eXPerienTe, 4 e 5. 
>>PRT = PeRiTo, 6.

Calcule os parâmteros numéricos a partir da Matriz de 
Competências do MAPA DE PERFIL (12):

>>FIS = pontos de físico em superação.
>>PS = 10 + pontos de físico em superação.
>>SOC = pontos de social em interação.
>>INT = pontos de intelecto em introspecção.
>>MAG = pontos de magia em superação.
>>PM = soma dos pontos da competência magia.

Some características, se houver, nas respectivas 
habilidades.

Indique o Status de acordo com o cenário e o Local 
de atuação:
>> I = Itinerante: circula por qualquer local do 

cenário.
>> F/I = Fixa com Itinerância: residência em algum 

local do cenário com liberdade de circulação.
>> F = Fixa: residência em algum local do cenário 

com circulação restrita ou impossível.
Liste até 6 conhecimentos e/ou efeitos mágicos 

fundamentais com as respectivas especialidades, 
se houver, e os itens mais importantes, de acordo 
com o CONCEITO (10).

ação
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doador/a
oponente

mandante

cartas:
comuns

senhoriais
regentes

Sorteie ou escolha cartas do 
Baralho de Personagens para 
cada função marcada no 
Diagrama. Se a carta sair em 
posição normal, a função será a 
escrita em posição normal; se a 
carta sair em posição invertida, 
a função será a escrita em 
posição invertida. 

cartas:
comuns

senhoriais

rival

Fornece recursos, 
informações, pistas 
ou itens.

Compete com sua 
personagem pelo mesmo 
objetivo.

Proponente da missão 
ou desafio.

Antagoniza sua 
personagem de 
algum modo 
destrutivo.

auxiliar

vítima

cartas:
comuns

Participa ativamente dos 
desafios da história ao 
lado da sua personagem.

Sofre algum dano que a sua 
personagem deve reparar.

CARACTERÍSTICA RELAÇÕES SOCIAIS: 
carta invertida, relacionamento negativo, penalidade 

na competência social; normal, relacionamento 
positivo, bônus na competência social) e com o status 
da personagem sorteada/escolhida (Comum, 1 ponto; 
Senhorial ou Gerente, 2 pontos; Regente ou Presidente, 
3 pontos).

>>C = Comum: sem influência ou influência sobre 
grupo restrito.

>>S = Senhorial: influência sobre mais de um grupo 
ou sobre uma organização ou comunidade.

>>R = Regente: influência sobre mais de uma 
organização ou comunidade.



eventos preliminares
(2)Cumplicidade: a personagem 

é enredada pela oponente, 
seja por sedução, persuasão 
ou coação; a coação pode 
ser ameaça explícita ou 
chantagem baseada em 
alguma fragilidade prévia 
da vítima, que pode incluir a 
violação.

(3)Violação: a personagem 
quebra ou é levada a quebrar 
uma interdição.
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Este diagrama representa situações-chave que 
movem a trama e que sofrem interferências 
diretas das decisões dos/as jogadores. 

1. Esse diagrama pode ser montado antes da sessão, 
por sorteio ou escolha, e guiar o/a Mestre na 
construção de um roteiro. Ou pode ser usado 
durante a sessão, alterando a história conforme 
as ações das personagens.

2. Separar as cartas por tipo de evento: 
Preliminares, Busca, Regresso e Acerto de 
Contas.

3. Sortear ou escolher o aspecto que irá reger 
aquele evento; 

4. Observar as cartas de evento similar sorteadas 
por cada jogador/a nos seus respectivos 
Diagramas de Missão: o/a Mestre pode absorver 
as interferências de cada personagem no 
evento coletivo, gerando resultados múltiplos 
e complexos, que vão afetar individualmente 
cada personagem.

5. Caso queira relacionar eventos sorteados 
e personagens sorteadas no Diagrama de 
Relacionamentos, utilize a lista:

Protagonista (PC): violação, cumplicidade; prova, 
marca, embate; perseguição, chegada icógnita, 
tarefa  recompensa, reconhecimento.

Vítima: violação, cumplicidade; perseguição; 
recompensa, reconhecimento.

Auxiliar: embate; perseguição; chegada icógnita, 
tarefa; recompensa, reconhecimento.

Rival: cumplicidade; embate; perseguição; 
punição.

Doador/a: prova; reconhecimento.
Oponente: cumplicidade; embate; perseguição; 

punição.
Mandante: prova; tarefa; reconhecimento.
Para mais eventos, consulte o Sistema de Regras 

Básico, seção Dicas para Criação de Aventuras 
[http://www.historias.interativas.nom.br/
incorporais/pdfs/incorporais-basico.pdf].

aspecto:

eventos de acerto de contas
(10)Punição: a rival e a oponente 

são castigadas.
(11)Reconhecimento: graças 

à marca ou estigma, objeto 
marcante, reconhecimento de 
aparência ou comportamento, 
ou pelo resultado satisfatório 
da tarefa.

(12)Recompensa: em bens, poder, 
desejos satisfeitos etc.

aspecto:

eventos de busca
(4)Embate: envolve a oponente 

responsável pelo evento 
preliminar, que vai terminar 
com a vitória ou derrota da 
protagonista sobre a oponente. 

(5)Marca ou estigma: a personagem 
recebe uma marca sob a forma 
de cicatriz ou sinal mágico.

(6)Prova: para recebimento de 
um auxílio, em geral implica 
interação, conciliadora ou hostil, 
com outra(s) personagem(ns), 
na condição de doadora(s) e uma 
reação bem-sucedida ou falha.

aspecto:

eventos de regresso
(7)Chegada icógnita: a protagonista 

chega icógnita ou disfarçada 
onde se espera resolver a nova 
missão.

(8)Perseguição: tentativa da 
oponente de recuperar o objeto 
de busca ou simplesmente de se 
vingar; termina com o resgate 
caso a protagonista e a vítima se 
safem da perseguição.

(9)Tarefa: para permitir o 
reconhecimento da protagonista 
e a localização do objeto de 
busca, implicando solução 
bem ou mal-sucedida; em 
geral a protagonista goza de 
alguma vantagem sobre seus 
competidores.

aspecto:

7
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1 Diário de Viagem de Waynara de Zinga
16º dia do Mês da Senhora Guerreira (1º mês 
do outono) do ano 4.008 da Era Livre.

A Grande Guerra entre o Império Varini e o 
Eixo Sul chegou ao fim no 20º dia do mês do 
Menestrel quando o imperador Suetônio 
se rendeu ao rei Elcmar e à rainha Tiana. 
Por todo o mês da Rainha foram feitas as 
negociações pós-guerra, enquanto o povo 
comemorava o fim do grande conflito. Findo 
o mês da Rainha, findo o verão, os monarcas 
Elcmar, Tiana, Ednardo e Diveine, retornaram 
aos seus respectivos domínios do novo reino 
de Concórdia, Reino Unido, Valência e Alistae.

A Grande Guerra deixou o Reino Unido 
como o mais forte militarmente e com um 
grande território, seguido pelo novo reino 
de Concórdia do rei Elcmar (composto 
pela Magocracia Elvenar e um bom 
pedaço do Império), reino de Alistae (forte 
economicamente e também com um pedaço 
do Império) e, por fim, o reino de Valência 
que pouco participou da guerra, mas ainda 
recebeu seu quinhão do Império sendo o reino 
mais fraco econômica e militarmente. 

O rei Ednardo de Valência não está nada feliz 
com isso e busca se aliar à rainha Diveine de 
Alistae que se ressente da importância que o 
Reino Unido e a Rainha Tiana adquiriram com 
o conflito. Afinal, Tiana é de origem plebéia, 
começou como mercenária e conseguiu 
persuadir o príncipe Elcmar a se casar com 
ela em uma aliança militar. 

Os reinos mais antigos e tradicionais estão 
se sentindo ameaçados pelas reformas 
meritocráticas que Tiana vem impondo, 
autoritariamente, ao Reino Unido: concursos 
para cargos de governo; novas leis de 
herança de bens, excluindo os direitos de 
primogênitos masculinos; direitos iguais de 
trabalho e salário para homens e mulheres e 
para todos os povos; liberdade de casamento 
para pessoas de mesmo sexo e até para 
casamentos coletivos; castração pública para 
crimes de estupro e apedrejamento coletivo 
para crimes de discriminação; e por aí vai. 
Uma espécie de tolerância social imposta a 
ferro e fogo: aceite as diferenças ou morra.

A rainha Tiana, minha mãe, 
chegou à Bertachia, 
centro do Reino Unido, no 
dia 14 do corrente mês. 
Seguiram-se dois dias de 
festejos e todos de volta 
para o trabalho porque o 
amanhã se constrói hoje. 

Finalmente posso retornar 
para Fonte Viva.

Aventura para personagens 
habilitadas. Mais informações 
no blog: http://historias.
interativas.nom.br/terranova/

As seguintes cartas do Baralho 
de Personagens deverão 
estar entre as cartas a serem 
sorteadas no Diagrama 
de Relacionamentos das 
personagens dos jogadores:
Tiana, Ednardo, Divaine, 
Landaus, Waynara, Falcar, 
Ifor e Alinor.

Esta aventura se passa no 
Reino de Bertachia. Se quiser 
referências para imaginar o 
lugar, baixe o arquivo http://
www.historias.interativas.
nom.br/incorporais/pdfs/
tnreferencias-bertachia.pdf.





2Diário de Viagem de Falcar
21º dia do Mês da Senhora Guerreira (1º mês do 
outono) do ano 4.008 da Era Livre.

Recebi a difícil missão diplomática de conseguir que 
sábios da Academia de Magia de Valência tenham 
permissão para pesquisar as propriedades da fonte. 
Agora preciso contratar pessoas competentes e de 
confiança, o que é quase impossível diante de tantas 
agendas secretas e conspirações da alta nobreza. 

Valência é o mais antigo reino humano tendo sido fundada 
pelo próprio Augur, quando ainda era mortal e não um 
deus, há mais de 4.000 anos. Nestes séculos, Valência 
passou por altos e baixos e diferentes dinastias. A 
atual casa real, de Aviz, está no trono desde 3.778. Na 
capital de Valência, Ervantes, fica o grande Templo do 
Sol, o maior templo de Augur, a sede da Ordem do Sol 
dos paladinos do reino, e a Grande Academia de Magia 
do Círculo da Lua, que autoriza feiticeiros a atuarem 
profissionalmente. 

Nosso povo é alegre, jovial, brincalhão, festeiro, pouco afeito 
ao planejamento, muito patriota e amante de seu reino. 
Mas também bastante mal educado, indisciplinado e sem 
higiene coletiva. Há séculos convivemos com burocracia 
estúpida, violência e autoritarismo, corrupção, 
grande desigualdade social, governos incompetentes 
e cargos indicados por politicagem. Não conseguimos 
admitir que carregamos fortes preconceitos raciais 
(principalmente contra orcos), de gênero e opções 
sexuais. Lamentavelmente, nossa guarda é considerada 
a mais violenta e corrupta do Eixo Sul. Mas eu afirmo, 
sem sombra de dúvida, que nossos soldados não puxam o 
gatilho das suas balestras sozinhos.

Sei que me escolheram pela minha história pessoal 
com Waynara. Na verdade, acho que foi uma 
péssima escolha. Não sei se tenho a imparcialidade 
necessária. Mas, missão dada é missão cumprida.

Chegamos na Praia dos Orcos, capital do Reino de 
Bertachia, sede da Cia de Mercenários Caveira 
Negra e da Guilda Balança de Ouro, as fontes do 
poder econômico e militar do Reino Unido. Aqui devo 
contratar o grupo que vai me acompanhar até Fonte 
Viva, pessoas que podem ter vindo de Ervantes, e 
nesse caso terão vindo pelo Grande Canal do mar 
para o lado, ou podem vir de Avilar, segunda cidade 
de Valência que fica no Lago Lunara. É uma cidade 
menor, mas bem cuidada, sendo a cidade natal da 
dinastia de Aviz e do Rei Ednardo.

Subindo a montanha atrás da fortaleza de Ponte 
Alta, residência de Tiana em Bertachia, fica a rota 
comercial para Victoria. Nesta rota há um desvio 
para a comunidade Fonte Viva. Esta comunidade 
foi fundada por mim e por meu companheiro, e é 
governada por um conselho.

Nossa estrutura social não segue as classes 
tradicionais, não há nobreza nem plebe, todas as 
pessoas são iguais com os mesmos direitos e acesso 
aos mesmos cargos. O trabalho é cooperativo e 
deve ser prazeroso, ou seja, todos devem buscar 
trabalhar naquilo que gostam de fazer. E todos tem 
que gostar de alguma coisa, pessoas improdutivas 
não são aceitas. Isso é a base da nossa economia, 
a troca de serviços e produtos. Não temos moeda 
nem posse de terras, por isso só são admitidas na 
comunidade pessoas que não tenham como principal 
desejo ou objetivo de vida acumular riquezas.

As relações matrimoniais são livres (como aliás o 
são em Bertachia), sendo permitidas uniões entre 
pessoas do mesmo sexo e de espécies diferentes. Eu 
mesma sou casada com um pequenino, uma união 
julgada impossível, e temos uma filha.

Não bastasse essa perigosa anarquia que contraria 
os princípios deixados pelos deuses”, citando o Rei 
Ednardo de Valencia, a grande questão é que nossa 
comunidade guarda um segredo: uma fonte mágica. 
Essa fonte, da qual a comunidade tirou o seu nome, 
tem estranhas propriedades: pode curar qualquer 
ferimento ou doença; retarda o envelhecimento; 
se usada para irrigar plantações, nenhuma praga as 
afeta; restaura e altera a fertilidade, permitindo 
que eu, uma elfana, engravidasse de um pequenino.

A Caveira Negra faz a proteção militar da comunidade 
e o conselho determina quem pode visitar o local.

Mas eu me preocupo, pois tenho que viajar com certa 
frequencia, seja para atuar no meu cargo de Alta 
Inquisidora (condição imposta pela minha mãe 
em troca da proteção militar da comunidade), 
seja para trazer a água da fonte para o Feiticeiro 
Chefe de Ponte Alta, que está tentado isolar suas 
propriedades mágicas. Sabe-se que quanto mais 
pura, mais poderosa ela é. Ou seja, se você encher 
um cantil com essa água e bebê-la no dia seguinte, 
os efeitos não serão tão poderosos. Valência e 
Alistae temem que o Reino Unido monopolize essa 
descoberta e enriqueça ainda mais, mas nosso 
desejo real é que essas propriedades curativas, 
uma vez isoladas e reproduzidas em qualquer água, 
sejam disponibilizadas para todos no continente.

Além da mais poderosa 
cia. de mercenários e da 
carne de ogro, Bertachia 
também é conhecida 
pelas suas buganvilas, 
trepadeira preferida 
da Rainha Tiana, cuja 
minúscula flor fica 
encoberta pelas vistosas 
folhas coloridas, 
formando frondosas 
touceiras vermelhas 
ou cor-de-rosa que 
escondem espinhos 
enormes e pontiagudos.

O temido brasão da 
Caveira Negra



Bertachia já foi chamada Costa dos Mercenários, 
por ter sido pagamento para guerreiros que 
atuaram na guerra entre Alistae e Góia e pela 
sua peculiar geografia com montanhas que 
terminam, por vezes abruptamente, em vales 
junto ao lago. O local foi por muitos anos uma 
região pobre onde habitavam pescadores e 
criadores de cabras. Sob nova administração 
prosperou tremendamente nos últimos doze 
anos. 

Na criação das personagens, 
os jogadores sortearam cartas 
estabelecendo relações de 
colaboração ou oposição com 
coadjuvanyes comuns, regentes 
e senhoriais, e as anotaram 
em seus encartes. Dependendo 
das relações de colaboração 
ou conflito com regentes e 
senhoriais faça os ajustes 
conforme as tabelas a seguir.

Regentes Reino Mandante Oponente

Tiana Bertachia Carta autorizando acesso à Fonte 
Viva

Recompensa por captura. Personagem tem de 
se esconder

Ednardo Valência Amuleto de Esconjuração (1 uso). Volte com a água ou a Ordem da Encruzilhada 
será contratada para te matar.

Diveine Alistae Amuleto de Empatia (1 uso): Alvo 
simpatiza com você.

Agente de Alistae fica fazendo intrigas/
incrimina /trai.

Landaus Victória Saco com 20 moedas de ouro. Cobradores a/o caçam para cobrar dívida de 10 
moedas de ouro.

Senhoriais Reino Mandante ou Doador/a Oponente ou Rival
Waynara Bertachia Proteção espiritual - Esconjuração Condena a trabalhos forçados.
Falcar Valência Conselhos - Dicas Autoritarismo – Dar ordens
Ifor Alistae Doa 5   moedas ouro Só ajuda por pagamento
Alinor Victória Conselhos - Dicas Desconfia/ dá dicas ruins

O porto é movimentado, a cidade apinhada 
de prédios comerciais, diplomáticos e 
residenciais. Ela termina em uma colina que 
sobre para as conhecidas montanhas de 
Bertachia. 

Apesar do grande movimento de entrada 
e saída de comerciantes e marujos, a 
cidade é bem cuidada, limpa, com fontes 
de água potável, ruas e calçadas largas 
e pavimentadas com pedras, flores nas 
janelas, jardins e praças públicas. 

No alto do penhasco fica o Castelo da Caveira 
Negra, sede da companhia de mercenários 
da Rainha Tiana. Neste castelo, ela 
administra o reino e os contratos, faz 
o recrutamento e treinamento dos 
mercenários e recebe representantes 
de outros reinos e cidades-estado. Mas 
sua residência fica em Ponte Alta, uma 
fortaleza inexpugnável à qual somente 
poucos convidados tem acesso. Estive lá uma 
única vez e o que mais me impressionou foi 
uma grande porta de madeira e ferro toda 
entalhada que, segundo me disseram, seria 
a porta do harém de concubátors dela.

3Mensagem secreta para o alquimista Ifor
21º dia do Mês da Senhora Guerreira (1º 
mês do outono) do ano 4.008 da Era Livre.

Suas ordens são obter uma amostra da água 
e pesquisar suas propriedades custe o que 
custar. O grupo contratado pelo paladino 
palaciano Falcar na Praia dos Orcos deverá  
ajudá-lo nisso; lembre-se que Falcar não 
pode desconfiar de nada. Procure usar 
as motivações pessoais desse grupo a 
seu favor: lealdade ao reino de Valência; 
recompensa em dinheiro, títulos ou terras; 
perdão real para seus crimes ou crimes de 
parentes; fanatismo religioso ao Templo de 
Augur ou à Ordem do Sol de Valência.

Espalhe boatos de que em Fonte Viva há 
rituais tenebrosos e proibidos (porque só 
eles têm essa água?) e que o objetivo é que 
todos tenham acesso aos benefícios da 
água milagrosa. Por fim, ofereça 10.000 
moedas de ouro por litro de água milagrosa. 

O Castelo  Sforzesco, em 
Milão, Itália, é a principal 
referência para o Castelo 
de Praia dos Orcos, sede 
da Caveira Negra.

Eventos 
Preliminares: 

entrega de 
informação (rival) 

ou sondagem 
(oponente). 

Aspecto: material.



Será preciso explorar 
com cuidado, evitando 
os vigias para achar 
o local. Waynara, seu 
companheiro pequenino, 
os curandeiros da 
Casa de Cura e alguns 
guardas e locais sabem 
o local da fonte mágica. 
Seguir um curandeiro 
é possível, mas deve-se 
tomar muito cuidado 
para não ser visto.

batata doce e também de verduras e legumes. Cabras, 
galinhas e porcos são criados em grandes cercados. O 
povo parece bem alimentado e asseado, assim como 
o local. Aliás, observo uma construção onde o lixo 
orgânico é despejado. Wayanara me explica que estão 
desenvolvendo um processo chamado compostagem, 
em que os resíduos alimentares são convertidos 
em adubo. Em outra construção, são despejados os 
excrementos de pessoas e animais, que também serão 
convertidos em adubo. 

As construções são circulares, em adobe compacto e 
pedras, muitas aproveitando a própria topografia, 
com telhados verdes. Há um templo central que não 
funciona como nas cidades, onde um templo pertence 
a uma divindade e no qual as outras divindades são 
convidadas; o templo é simultaneamente de todas 
as divindades. Há, também, uma clareira na mata 
dedicada ao culto elementalista.

Há uma grande construção com um centro hexagonal 
de cujos vértices saem cômodos hexagonais 
menores. No centro fica a biblioteca, o repositório 
de conhecimento, com as prensas litográficas e 
xilográficas. Em cinco dos seis cômodos menores, 
dividem-se oficinas para estudo e aplicação 
de conhecimento em diferentes áreas de 
interesse: saúde, construção, artes, comunicação, 
naturalismo. O sexto cômodo menor é um escritório 
administrativo. Waynara explica que essas oficinas 
são locais ao mesmo tempo de aprendizagem e 
de atuação profissional. As crianças e jovens 
circulam livremente entre essas oficinas até 
escolherem uma área de maior interesse, na qual se 
especializarão.

As ruas são cobertas com brita para evitar a lama, 
apesar de em geral não serem de granito ou pedra 
amarela como em Praia dos Orcos. O local é rústico, 
eficiente e agradável. 

Há um riacho que corre por toda a vila, mas não 
há placa indicando onde fica a fonte. Quando 
perguntamos, os locais desconversam.  Apesar da 
curiosidade sobre nós, e de uma certa hospitalidade, 
os habitantes também manisfestam grande 
desconfiança.

É chegada a hora de negociar com Waynara. Eu a 
conheço de longa data e sei que não será fácil. 
Principalmente porque ela parece desconfiada de 
alguns membros do grupo. Sei que o treinamento 
das monjas de Zinga inclui terríveis técnicas de 
interrogatório, às quais elas mesmas se submetem 
para adquirir resistência. Não à toa, a Rainha Tiana 
a nomeou Alta Inquisidora do Reino Unido. Qualquer 
deslize da minha parte pode condenar a negociação 
ao fracasso e à morte o 
grupo que me acompanha. E 
para piorar, ela menciona 
que os bandos de ogros 
que vivem dispersos pela 
região andam irrequietos 
ultimamente.

O/A Mestre pode 
pedir um teste difícil 
de intuição. Quem 
tiver um sucesso bom 
perceberá que Falcar 
está disfarçando uma 
reação de desequilíbrio 
emocional diante de 
Waynara .

4Diário de Viagem de Falcar
22º dia do Mês da Senhora Guerreira 
(1º mês do outono) do ano 4.008 da Era 

Livre.
Uma caravana de 12 pessoas liderada por 

mim deixa a Praia dos Orcos e segue pela 
grande estrada que sobe as montanhas 
de Bertachia. 

A estrada de pedra é bem cuidada e 
vigiada. O primeiro dia de viagem segue 
sem incidentes e termina junto a uma 
pousada de viajantes.

Na metade da manhã do 2º dia chegamos 
ao Lago Dragonir, um belo local com uma 
caverna onde habitava um dragonete 
que atualmente é súdito e mensageiro 
de Tiana. O local é aprazível, mas é 
proibido pescar no lago. A estrada então 
se bifurca. Quem vai em frente segue 
pela rota comercial até Victória. À 
direita segue-se uma estrada paralela 
que se comunica com os outros feudos de 
Bertachia. À esquerda segue-e por uma 
estrada menor para Fonte Viva. À noite, 
acampamos em uma clareira.
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23º dia do Mês da Senhora Guerreira 
(1º mês do outono) do ano 4.008 da Era 

Livre.
Nossa jornada prossegue pelas montanhas 

de Bertachia. Depois de ma extenuante 
caminhada por entre rochedos 
afiados, finalmente chegamos a um 
vale verdejante bem mais agradável. 
Somos recebidos por uma patrulha de 
seis mateiros da Caveira Negra que 
perguntam nossas intenções. 

Os patrulheiros nos acompanham por um 
tempo e depois pedem que 
esperemos num abrigo 
junto a uma fonte.
Após duas horas, chega 
Waynara para negociar 
comigo, examina o grupo 
e decide nos deixar 
entrar em Fonte Viva.
Confesso que fico 
impressionado com os 
pomares bem cuidados, 
plantados em terraços. Há 
cultivo de milho, mandioca, 

Alguém pode pressentir perigo: o 
grupo está sendo seguido por 12 
guerreiros habilitados acompanhado 
de um feiticeiro experiente que traz 
três mortos-vivos (equivalentes a 
guerreiros experientes) na esperança 
de assustar o grupo. Eles querem o 
mapa com a rota para Fonte Viva. 
Falcar cria uma espada flamejante 
e avança sobre os zumbis. As 
personagens devem tentar acabar com 
os demais. Se vencerem, os inimigos 
fogem, são mortos ou capturados.



Os ogros equivalem a 
guerreiros experientes 
fazendo o dobro do dano; os 
guerreiros são habilitados e 
estão sempre na proporção 
de 2 para cada protagonista.
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25º dia do Mês da Senhora Guerreira 
(1º mês do outono) do ano 4.008 da 
Era Livre.

Na noite seguinte à nossa chegada, a vila foi 
atacada por um grupo de 5 ogros incitados 
por um feiticeiro acompanhado por 
guerreiros. Houve uma grande confusão 
deliberadamente causada por eles para 
distrair os mercenários da Caveira 
Negra e facilitar o acesso à fonte.

Graças à ação  conjunta da Caveira Negra 
e do nosso grupo, os ogros foram mortos 
e suas carnes preparadas para consumo 
e os atacantes capturados. Descobrimos 
que eles fazem parte da guilda de 
criminosos conhecida como Mantícora 
e que haviam conseguido seguir o grupo 
mercante anterior ao nosso. Depois de 
interrogados, foram sumariamente 
executados.

No entanto, durante o ataque, a sentinela 
da fonte foi gravemente ferida e foram 
encontrados potes cheios, indicando que 
alguém aproveitou para roubar  água 
mágica.

Sei que seremos todos interrogadas e 
revistadas. Se alguém do nosso grupo 
estiver com água da fonte, será 
interrogado/a diretamente por Waynara 
e depois julgado/a pelo conselho. E eu 
terei que prestar contas à ela e à Rainha 
Tiana pelo meu descuido. Confio na justiça 
de Augur e no bom senso de Zinga para 
iluminar as decisões dela e do conselho.

Durante o ataque, Ifor pede para as personagens esconderem cada uma meio litro de água milagrosa 
em suas coisas oferecendo o dobro da recompensa.
As personagens devem decidir:
>> Ajudam a defender a Fonte Viva
>> Aproveitam para roubar amostras da água milagrosa na Casa de Cura ou na própria Fonte se a 

tiverem localizado.
Caso alguém seja julgado/a e condenado/a, a pena varia caso a caso:
>> Se está com a água para vender – execução em Fonte Viva
>> Se está com água por lealdade ao trono de Valência – prisão em Praia dos Orcos
>> Se está com a água para conseguir perdão para alguém da família, depende do crime esta pessoa 

cometeu – execução, prisão ou trabalho forçado em Praia dos Orcos
>> Se está com a água por idealismo, ela deve ser de todos – trabalho forçados em Praia dos Orcos.







Manual de viajante:
mapas e diagramas de mestre
ENCARTE DE MESTRE PARA  
CRIAÇÃO DE AVENTURAS
Este encarte contém a aventura pronta e 
diagramas que devem ficar em posse dos/
as mestres. Para repor, siga uma das opções:
1. faça cópias deste encarte disponível no diário;
2. baixe e imprima frente e verso o arquivo 

ENCARTE CRIACAO DE AVENTURA disponível 
no site do cenário Terra Nova: http://historias.
interativas.nom.br/gazetterranova.

kit incorporais
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