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Apêndice

Introdução

É interessante como tudo na vida acontece. Em meu pequeno universo vejo isso
sempre que jogo, sempre que criou uma estória, sempre que a conto. Acredito firmemente
que a vida seja isso: uma sucessão de surpresas. Se boas ou más, cada um deve julgar.
Despertar é o título de uma campanha que me propôs a mestrar, iniciada na data de
aniversário de minha mãe é fruto de um desejo que possuía há bastante tempo.
Esta campanha nasceu já faz muito tempo. Como quase tudo que desenvolvo nada
nasce do dia pra noite. Despertar foi um projeto que possuía deste 2003, quando tentei
criar um jogo de rpg eletrônico usando o programa RPG Maker. Mas, como visto, nunca
tive paciência para terminar o tal jogo. Guardei a idéia e anos depois comecei a
desenvolve-la e a recolher material para a campanha.
Todo o material que você encontrará a seguir foi desenvolvido por mim, e ainda está
sendo desenvolvido. Claro, há muita coisa que foi inspirada em outras fontes e jogos, mas
não poderia ser diferente. O material é D20 System mas não aconselho a sua utilização
em outros ambientes que o da própria campanha. Mais da metade deste livro descreve a
campanha Despertar, na verdade todo o conjunto de regras e ambientação foi criado para
joga-la, e não o contrário. Acompanhando a leitura você notará isso e notará que esse
livro pode ser utilizado de várias maneiras, sempre objetivando a diversão.
O último ponto que gostaria de mencionar sobre a campanha foi o fato de ter sido a
primeira campanha de RPG que criei antes de iniciá-la, com início, meio e fim. Antes as
conduzia quase como uma novela, criando episódios depois de episódios. Em Despertar
antes de jogar a primeira aventura já tinha todas em um plano, resumidas, e quando
começamos a jogar já possui três delas escritas e prontas. Foi muito legal e muito
trabalhoso, mas evitou as eventuais perdas de enredo (pelo menos da minha parte).
Como introdução a este livro acredito que era isto. Se você pretende usar este livro
em seus jogos, talvez até jogando a campanha ou criando a sua própria, não veja suas
páginas como algo imutável, mude o que quiser, adapte o que achar necessário. Cada
grupo é único. Cada mestre joga de uma forma. Cada um guarda suas próprias surpresas
e expectativas. Prepare-se. Um novo dia amanhece, e mais do que nunca sinto que é
hora, hora de despertar...

Márcio Kubiach
kubiach@terra.com.br
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Bem vindo à Arian...
Arian é o terceiro corpo celeste do sistema solar de Alfa Centauri e um planeta
semelhante à Terra. Arian é um mundo avançado cientifico e tecnologicamente falando,
mas com um meio ambiente degradado. Possui 3 grandes continentes e 5 grandes
países, além de alguns pequenos.
Hoje, Arian é um planeta quase estéril com uma história repleta de violência e
conflitos. O planeta atualmente está novamente envolto em guerra e tragédia. Mas nem
sempre foi assim. Há aproximadamente 500 anos Arian alcançou um curto período de paz
e amplo desenvolvimento, deteriorando-se até chegar a um colapso mundial quase total.
Foi quando começou a surgir entre a população pessoas diferentes, pessoas com uma
afinidade diferente com o planeta, pessoas com capacidades mais que especiais.
A estas pessoas, no início, foi atribuído o surgimento de uma nova doença.
Muitos morreram em tratamentos inócuos para torná-los “normais” novamente. Com o
tempo, mais e mais pessoas despertaram com essas novas capacidades cada vez mais
impressionantes. Estas pessoas passaram a se denominar despertos, e o resto da
população humana passou a chamá-los de monstros.
Não demorou a que o restante da população, a maioria humana, sentir-se
ameaçada pelos Despertos. Os despertos passaram a ser tratados como uma população
de 2º classe. Perseguidos e temidos, os despertos tornaram-se cada vez mais
numerosos, e seus poderes cada mais poderosos. Durante anos a intolerância cresceu,
até que uma guerra civil teve início com grupos humanos se organizando e caçando os
despertos até o extermínio. Logo os governos passam a persegui-los. Grandes
massacres foram camuflados enquanto que as poucas reações dos Despertos eram
divulgadas pelos meios de comunicação como grandes tragédias.
No meio dessa guerra surgiu Gwain, um desperto com poderes únicos e
extremamente poderosos. Ele organizou os Despertos e transformou o conflito em uma
guerra mundial. Mais de dez milhões de pessoas morreram em 58 anos de conflito.
Países foram destruídos. O planeta foi dividido. E até hoje a guerra não terminou.

Situação Atual
Arian hoje é um mundo dividido entre duas forças que se odeiam e procuram
destruir, a União dos Países Humanos (UPH) e a Nação Desperta. Arian vive uma
pequena época de paz enquanto as duas potências globais trabalham para juntar forças.
A UPH pesquisa incessantemente novas maneiras de exterminar os Despertos, enquanto
que a Nação Desperta procura destruir a UPH antes que descubram algo perigoso, e
escravizar toda a raça humana.
União dos Países Humanos (UPH) – Constituído pelos países Marazul, UNAC
(União das Nações Ariano-Centrais), Nova Zanus, Latharra e Palax, mais os territórios
ainda controlados pelos humanos dos países de Zanus, Subarian e UEO (União dos
Estados Orientais). Com sua sede em UNAC, a UPH já trata há décadas os despertos
como uma doença incurável e realiza exames periódicos na população atrás de
despertos. Encontrando-os são imediatamente levados pelo governo, onde a grande
maioria é condenada à eutanásia e uma minoria a serem cobaias em pesquisas.
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Nação Desperta – Constituída por Roulf, pela quase totalidade de UEO e por
metade de Subarian, além de territórios oceânicos e ilhas próximas. Comandada
diretamente por Gwain em um regime totalitário-militar, a Nação Desperta trata todos os
humanos que vivem em seus territórios como escravos, tendo tratamento de quase
cidadões os humanos parentes de despertos que assim os reconheçam. De modo geral,
os humanos são muito perigosos, até mesmo para eles próprios.

Questões, questões, questões...
A guerra já dura 58 anos e os seus motivos já se perderam há muito tempo.
Hoje, os jovens lutam apenas porque cada lado cultiva medo e ódio pelo outro por
gerações. Cada lado procura exterminar o outro e mesmo aqueles que não acreditam nos
motivos da guerra se vêem forçados a lutar para não morrer.
A verdade que as duas forças não enxergam é a interdependência dos
humanos e despertos. Cada vez mais humanos, ao atingir a puberdade, se tornam
despertos, e todos os despertos algum dia foram humanos.
O que são os despertos?
Da onde vem o ódio irracional da UPH?
Até onde a Nação Desperta está disposta a ir?
Além de tudo isso, Arian está morrendo. Poucas pessoas, mesmo com sua
avançada ciência, percebem os reais riscos que se manifestam pelo planeta que começa
a apresentar perturbações freqüentes, como terremotos e mudanças climáticas. A cúpula
da UPH ignora esse fato, mas todos os despertos, principalmente aqueles com afinidade
pelo elemento terra, sentem que algo está errada.
O que isso significa?
Qual a ligação do poder dos despertos com Arian?
Há algo a fazer?
Alguém se importa?
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Arian

Sistema Solar de Alfa Centauri.
Estrela: tipo G2V (estrela amarela, relativamente brilhante na seqüência principal) com
biozona de 0,8 a 1,2 UA.
Número de planetas: 17 planetas catalogados, 67 luas e 2 milhões de objetos entre 1 km
e 100 km de largura.
Distância em relação à Terra: 4.3 anos-luz (40.678.000.000.000 km)

Planeta
Nome: Arian, planeta tipo Terra. Diâmetro de 3.751,5 km (a Terra possui 12.758,2 km de
diâmetro). Gravidade de 1.1G (a Terra possui 1G) e densidade de ferro igual a 5.7 (5.5 a
terrestre). População de 1.200.000.000 pessoas.
Distância da estrela: 0,89 UA (133.144.000 km)
Duração do dia: 23 horas e 54 minutos.
Número de dias por ano: 360, com 12 meses de 30 dias.
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História de Arian
A vida humana em Arian teve seu início no continente que hoje abriga o país
de Zanus. A raça humana logo se espalhou pelo planeta graças ao clima e ao terreno,
muito favoráveis a espécie. Grandes povoados se formaram em poucos milhares de anos
e o embrião de diversos povos já estava formado. Centenas de anos depois impérios se
erguiam nos 4 cantos do planeta e as guerras de dominação iniciaram-se. Outra centena
de anos se passou com Arian envolta em conflito. Muitos povos deixaram de existir pelo
fio das armas dos impérios que surgiam e desapareciam conforme as forças militares do
mundo se movimentavam. O avanço tecnológico da humanidade foi muito pouco nessa
época, permanecendo Arian em uma eterna idade média.
Há cerca de 10.000 anos atrás se chegou a uma paz forçada pela escassez de
recursos. Muitas décadas se passaram e a frágil paz foi defendida por alguns. Revoluções
políticas começaram a surgir e avanços científicos importantes ocorreram como o
surgimento de países, repúblicas e a utilização de motores a combustão fóssil.
Com o tempo novas instabilidades políticas e ressentimentos históricos
arrastaram o mundo para mais uma guerra. A primeira grande guerra durou 50 anos com
o uso inovador de grandes veículos para transporte de tropas e canhões para ataque a
distância, mas ainda com o uso extensivo de armas de lâmina.
Um novo período de paz irrompeu-se apenas para a ciência e o rancor se
desenvolveram em prol da guerra. A segunda grande guerra veio assim que os vencidos
da guerra anterior terminaram de recuperar-se. Durante o conflito as armas de fogo foram
introduzidas, assim como veículos aéreos e sistemas eletrônicos, aumentando muito a
mortalidade dos confrontos.
Vinte anos de guerra se passaram e muito do planeta foi destruído. Havia
perdas gigantes para todas as potências. No dia que foi declarada a paz os próprios
líderes dos países de Arian se reuniram em um encontro inédito e assinaram um também
inédito tratado de paz. Este é o marco temporal utilizado atualmente em Arian, conhecido
como era DT (Depois do Tratado), abandonando-se a antiga contagem.
Três décadas se passaram apenas reconstruindo-se a infra-estrutura do
planeta e um longo período de uma paz cheia de exceções perdurou pelo planeta.
Conflitos em pequena escala apareciam em diversos pontos, logo se extinguindo para
nascerem outros. Quase 200 anos se passaram. Arian desenvolveu-se tecnologicamente
de maneira impressionante, mas o ímpeto por conflitos nunca a abandonou.
A terceira grande guerra não demorou a chegar, e os resultados foram
devastadores. A tecnologia e a tradição entraram em cena. Bombas inteligentes e mísseis
intercontinentais lutaram ao lado de fuzis e lâminas, símbolo dos países fortes e dos
exércitos mais sangrentos. Milhões de pessoas morreram em pouco mais de 5 anos de
guerra. Dezenas de cidades foram varridas do mapa e o frágil ecossistema de Arian foi
completamente arrasado. Uma era sombria pairou sobre todos os povos. Mesmo com o
fim da guerra 300 anos de penúria e uma incessante luta contra a extinção se seguiram.
Com muito custo a humanidade sobreviveu, e uma nova época de
reconstrução tomou Arian, mas agora os próprios humanos estavam impressionados com
a destruição que causaram. O próprio planeta pedia ajuda, exibindo profundas cicatrizes
em seu solo, ar e água. Cinco centenas de anos após o fim da terceira grande guerra os
povos decidiram manter a paz. Foi criado o Governo Planetário, a mais alta cúpula de
poder do planeta com o único objetivo de manter a paz em Arian, a qualquer custo.
O tempo passou, no início o Governo de Arian foi bem sucedido em manter a
harmonia, mas conforme as lembranças do último conflito se afastavam da mente coletiva
novos conflitos começaram a surgir. A última grande ação do Governo Planetário foi a
abolição das armas nucleares, quando começou a fraquejar frente a diversos confrontos.
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A sombra da quarta guerra, e última, começava a se formar. Foi quando o conselho
decidiu tomar ações drásticas e investiu pesadamente em pesquisa e em tecnologia para
torná-lo capaz de responder às ameaças de maneira instantânea ao mesmo tempo em
que administra os recursos do planeta e promovia o desenvolvimento.
Em 1000 DT entrou em atividade a sede ultratecnológica do conselho mundial,
um imenso prédio que passou a abrigar a cúpula do Governo Planetário no coração de
Dentron, capital de UNAC. Seu objetivo: manter a paz, a qualquer custo.
O Governo Planetário foi bem sucedido por 117 anos, mantendo uma paz
relativa em todos os territórios. A partir de 1118 alguns conflitos começaram a fugir do
controle governamental, além disso, o meio ambiente estava entrando em colapso e
muitos recursos que deveriam ser alocados na prevenção de guerras foram desviados
para manter o meio ambiente. Em 1221 Arian recomeçou um ciclo de confrontos com
disputas pelos escassos recursos naturais. Apesar dos esforços do conselho mundial do
Governo Planetário, que não parava de receber investimentos, o planeta mergulhou em
cinco décadas de conflitos violentos pelos espólios do planeta. Em 1272 DT um caro
cessar fogo foi obtido, mas durante o século seguinte incontáveis guerras secretas por
recursos são travados nas sombras do mundo.
Nos anos que se seguem o conselho mundial viu a instabilidade se instalar
novamente em todos os países. Rancores do passado unidos com a corrida por recursos
colocam o planeta inteiro em estado de alerta. Novas guerras localizadas não tardaram a
estourar. Anos se passaram e a situação apenas piorou. O meio ambiente está em
colapso e todos os países do globo se preparam para uma nova grande guerra, quando
iniciou o fenômeno desperto.
Em 1389 DT os primeiros seres humanos começam a despertar, deixando
todos perplexos. Com o passar dos anos o seu número só fez crescer e diante do
fenômeno muitos governos se viram paralisados. A humanidade não entendia como
aquilo tinha começado, nem seu propósito. Os despertos cada vez mais aumentavam em
número e seu físico e poderes eram impressionantes. Com medo, as populações
humanas começaram a segregá-los. Diversas pesquisas foram realizadas na tentativa de
compreender o despertar, mas nenhuma obteve êxito. A discussão se os despertos eram
humanos doentes ou apenas diferentes tomou o planeta por anos. Os antigos conflitos
começaram a ser trocados por intolerância aos despertos.
A partir de 1432 DT, quase 50 anos após o inicio do fenômeno, a humanidade
estava dividida e um novo conflito se avizinhava: humanos versus despertos. Os primeiros
grande confrontos armados não demoraram a acontecer. O Governo Planetário pouco
fez, além de decretar, em 1435 DT, que Despertar era uma doença incurável. Essa
situação ainda perdurou por 50 anos com tentativas de controlar a população de
Despertos do planeta. Já com um quinto da população mundial desperta a intolerância e
segregação irracional da população desencadearam uma série de agressões e
assassinatos em massa por Arian. Os Despertos reagiram e a morte de humanos foi
muito maior que a de despertos, isso fez com que os governos entrassem na guerra e
quase instalassem um processo de genocídio em Arian. Em 1496 DT o conflito humano
contra despertos se instalou de forma geral por todo o planeta com todos os governos
combatendo e aprisionando aqueles que se mostravam diferentes do “humano médio”.
Uma nova era das trevas se instala. Em 1506 o Governo Planetário perde contato com
UEO, o segundo país mais industrializado da época. Forças são envidas ao país e são
recebidos por um bem organizado exército, que os destrói. Nasce a Nação Desperta.
Em 1507 o Governo Planetário reconhece a existência do território inimigo, e
do seu líder, Gwain. O governo passa a se autodenominar UPH – União dos Paises
Humanos, e declara guerra à Nação. Após anos de guerra a Nação não apenas repeliu os
ataques da UPH como expandiu o seu território. A guerra já se arrasta por 58 anos, o
meio ambiente está esgotado e não há qualquer sinal que algum dos lados deseja a paz.
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Hoje, o conflito prossegue de forma vagarosa e Arian sofre. Os recursos para a
guerra estão cada vez mais escassos e estima-se que a população mundial já possui
cerca de 51% de Despertos, número que não pára de subir. Todos em Arian, humanos e
despertos, sabem que o final desta guerra está cada vez mais próximo, seja o que for que
isso signifique.
Cronologia Parcial
0 DT – Assinatura do primeiro tratado de paz da história de Arian.
30 DT – pequenos conflitos voltam a acontecer pelo globo.
211 DT – Explode a Terceira Grande Guerra.
221 DT – A Terceira Guerra acaba. O planeta está arrasado.
221 - 522 DT – Período negro da humanidade e de sua quase extinção.
722 DT – Criado o Governo Planetário.
723 -840 DT – Primeiro grande período de paz e desenvolvimento em Arian.
523 - 721 – Arian é dolorosamente reconstruída.
845 DT – Conflitos começam a surgir em vários pontos de Arian.
901 DT – Arian quase cai na Última Guerra.
927 DT – O Governo Planetário consegue abolir as armas nucleares de Arian.
950 DT – Conflitos por recursos naturais se espalham pelo planeta.
1000 DT – Entrada em operação da sede do Governo Planetário em Dentron.
1000 -1118 DT – Segundo grande período de paz em Arian.
1221 DT – Vários conflitos por recursos naturais explodem.
1240 – O Governo Planetário assume a administração dos recursos do planeta.
1272 DT – Alcança-se um frágil cessar fogo.
1273 -1374 DT – Período da Guerra de Recursos, um conflito secreto por recursos.
1379 DT – A estabilidade planetária começa a ruir de maneira sistemática.
1383 DT – Guerras localizadas por recursos e territórios iniciam-se.
1388 DT – O mundo fica a beira da Última Guerra.
1389 DT – Inicio do fenômeno Desperto. Os primeiros humanos despertam.
1435 DT – O Governo Planetário declara que o Despertar é uma doença incurável.
1496 DT – Todos os governos de Arian passam a caçar os Despertos.
1505 DT – Surge Gwain.
1506 DT – Nasce a Nação Desperta.
1507 DT – Nasce a UPH e inicia-se a Guerra Desperta.
1565 DT – Hoje.
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A Vida em Arian
Arian é um planeta semelhante ao nosso, com exceção da sua atual tecnológico, do
seu tamanho e do estado atual do seu meio-ambiente. Trata-se um mundo povoado por
humanos que desde tempos imemoriais guerreiam um contra o outro, no passado distante
devido a territórios, no passado recente por recursos naturais e hoje devido às diferenças.
Dia/mês/ano
Arian possui dias de 24 horas, semanas de 7 dias, meses de 30 dias, anos
compostos de 12 meses e por conseqüente 360 dias. Os dias da semana são conhecidos
pela sua ordem, em numeração ordinal (dia Primeiro, dia Segundo...) sendo considerados
como repouso semanal o 70 e em algumas localidades também o 60 dia. Depois de 70 dia
começa uma nova semana pelo dia 10. Os meses são conhecidos pela sua ordem em
numeração cardinal (mês Dois, mês Três...) com exceção do primeiro mês, que é
conhecido por mês Primeiro. Exemplo: a data de 12/3/1564 seria lida como doze de três
de mil quinhentos e sessenta e quatro.
Língua
Como todos os Arianos se originaram de um mesmo continente em um mundo não
muito grande, e que já teve muitos conflitos em seu período medieval que aniquilaram
povos estranhos ao dominante, todos os habitantes do planeta falam a mesma língua,
chamada de comum. Existem muitas variações da língua dependendo do continente e do
país, sendo a sua utilização mais formal em Zanus.
Moeda
O planeta segue tendo uma única moeda já há mais de 2000 anos. Esta moeda já
teve muitos nomes, como Valor e Ariano, mas hoje se chama apenas de Crédito, e é
apresentada no formato de cédulas de $2, $5, $10, $20, $50 e $100 e em moedas de $1,
$1/2, $1/4, $1/10, $1/20 e $1/100.
Governo
Na UPH, União de Países Humanos, o governo é central e realizado pelo Conselho
Mundial, com um representante eleito em cada país integrante para integra-lo por 6 anos
e dentro do conselho é eleito um presidente para um período de 2 anos, admitida a
reeleição ilimitada para ambos os casos. Entretanto, desde 1389, devido ao fenômeno do
despertar e logo depois pelo estado de guerra, não há eleições no Conselho Mundial. Em
cada país integrante da UPH há as figuras dos Administradores Nacionais, que
administram efetivamente o país e respondem ao respectivo integrante do Conselho
Mundial. Estes administradores são eleitos para períodos únicos de 12 anos e desde
1394 eles são indicados pelo Conselho Mundial.
Na Nação Desperta o governo máximo é exercido por Gwain, desde sua formação
em 1506, em um regime autoritário1 com hierarquia paramilitar. Periodicamente Gwain
escolhe entre seus generais aqueles habilitados para funções administrativas,
respondendo a ele todo o tempo. A administração das cidades é entregue a seus próprios
moradores, que devem escolher, do método que desejarem, um corpo administrativo para
a cidade. Todos os cidadões da Nação Desperta são devotados ao máximo pelo seu líder
que exerce uma autoridade militar e divina sobre toda a organização estatal.
1

Um regime autoritário se caracteriza principalmente pelas convicções de que a verdade pertence ao Estado,
comandado muitas vezes por um líder carismático, que existe um inimigo poderoso disposto a destruir-nos e que
apenas com todos trabalhando contra este inimigo e em prol do Estado é possível sobrepujá-lo.
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Dois Lados, parte 1
Eu odeio essa cidade, mas odeio ainda mais estes malditos. Monstros sem uma
palavra melhor. Já faz duas décadas que luto na força local de Metroplex, mas nunca a
situação esteve tão ruim. Desde a tomada da região leste de Subarian esta cidade está
um inferno. Se não bastasse, surgem cada vez mais aberrações, cada vez mais
organizados e com a proximidade tornam-se cada vez mais agressivos.
É noite e caço uma foragida armada entre as ruas fedidas do subúrbio da cidade.
Algumas horas atrás o meu pelotão foi destacado para deter um grupo organizado destes
descontrolados. Recuso-me a me referir a eles como pessoas, aquilo não são pessoas.
Cresci com as estórias das tragédias. Jovens matando seus rivais indefesos. Intimidações
generalizadas. Baderneiros armados com habilidade letais, desconhecidas, indetectáveis
e impossíveis de serem desarmados. Entendendo-se superiores se recusam a enquadrarse e é apenas questão de tempo até que subjuguem todos à volta.
Ameaças, é o que são. Faz alguns minutos que invadimos o seu imundo
esconderijo. Mandamos que se entregassem, que largassem as armas e deitassem no
chão, tudo em vão. Não havia como prever o que poderiam fazer. Apenas um deles
poderia matar ou ferir todos nós, apenas um deles poderia destruir todo o bairro, ou talvez
bem mais que isso. Não havia nada entre eles e a população indefesa. Éramos nós ou
eles, e atiramos sem parar.
Movimento detectado.
Admito que sempre que os enfrento sinto medo. Já assisti a uma daquelas coisas
arrancar o pescoço de um colega a poucos passos de mim, vi a velocidade com que nos
enfrentam, vi a loucura em seus olhos e o sangue em suas mãos. Perdemos 6 bons
homens naquele ataque e matamos quase todos, apenas um conseguiu escapar, uma
mulher, e agora a caço.
Todas as unidades, avançar.
Desço da murada onde me abriga e sigo meus sentidos. Coordenadas
determinadas. Vejo entre a escuridão os demais convergindo. Apenas unidos possuímos
chance de sobreviver. Este mundo sempre esteve emerso em algum tipo de conflito, mas
graças a essas coisas entendemos quem são os inimigos, e nós temos que vencer.
Alvo localizado.
O coração dispara e a adrenalina faz meus dentes rangerem. Já vai terminar e não
vejo a hora que termine. Vou enfrenta-los novamente e não consigo deixar de sentir
medo. Eu sinto medo mas o controlo. Avanço e farei o que for necessário. Eu vou mata-la.
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Dois Lados, parte 2
Maldita seja esta cidade. Maldito mundo que força a me esconder nas sombras.
Benditas sejam as sombras por me acolheram. Faz poucos minutos que consegui fugir do
único lugar que me restou, a minha última casa. Nada mais que um porão abandonado
mas ainda assim o mais perto da segurança de um lar que eu tive desde o momento que
me descobri como uma desperta.
É noite, e foi graças a ela que consegui escapar. Instantes antes conversávamos,
quase despreocupadamente, éramos uns poucos amigos, quando a polícia metropolitana
invadiu. Tínhamos que fugir, cada um sabe o que acontece com quem é pego. Gritos e
palavras de ordem, mas os sons ensurdecedores dos disparos foram mais altos.
A lua está encoberta por grossas nuvens, mas nunca chove. A energia do bairro foi
cortada e a escuridão é quebrada apenas pelos holofotes da polícia que me procura sem
trégua. Éramos quase 20 pessoas, e apenas eu restei. Olho à volta e me vejo em um
beco de uma rua abandonado pelo poder público. As paredes com seus tijolos expostos
me cercam e as sombras me abraçam ao meu comando, enquanto eles avançam.
Um lampejo de luz.
Pensamentos. Cresci sendo orientada a evitar as pessoas doentes, e a entrega-las.
Que estas pessoas eram diferentes, perigosas, mais fortes, mais ameaçadoras. Pertencer
a essa ”raça” era uma maldição, e uma condenação à segregação, e hoje faço parte
dessas pessoas. Minha família não aceitou muito bem. Sinto falta da minha casa, da
minha cama. Minhas roupas estão manchadas de sangue dos meus últimos amigos.
Outro lampejo de luz, escuto a movimentação de soldados à volta.
Nós não fizemos nada. Sabíamos que não éramos bem vindos. Nos escondíamos
para viver em paz, nos escondíamos porque aqueles que são levados a “tratamento”
nunca mais voltam. Estávamos armados porque ninguém pensaria duas vezes em atirar,
e foi isso que aconteceu. A polícia entrou e antes que pudéssemos falar, atiraram. Muitos
morreram na hora. Assisti a última pessoa que conversou comigo ser fuzilada por 5
homens armados. Vi um pedido de clemência ser respondido com uma bala no peito. Me
vi matando pra fugir. Lembranças. Nada mais aterrorizante quando é tudo que resta.
Uma luz me encontra.
Sinto um aperto no meu coração. Sinto falta do tempo que eu era uma criança e
nada me preocupava. Sinto que a noite chegou ao fim. Pequenas gotas tocam meu rosto.
E eu achava que nunca ia chover. Existo mas não possuo lugar neste mundo. Estou
cercada e apenas eu restei. Sou uma desperta e todos me odeiam. Malditos sejam.
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Personagens
Os personagens dos jogadores iniciarão a campanha como personagens de 2º nível;
um nível da classe Especialista e um nível como Desperto. Os personagens serão jovens
normais, com cerca de 20 anos, que vivem em um grande centro metropolitano controlado
pela UPH, assim, não possuem, a princípio, treinamento de combate, e sim em alguma
carreira ou área onde planejavam obter o seu sustento.
Essa situação é representada na campanha pela dupla classe. A classe de
especialista representa exatamente essa vida “normal”, até que despertam e tem início a
campanha e seus inúmeros problemas.
A classe Combatente está disponível apenas para aqueles personagens que têm
como obter algum treinamento militar (como o exército da UPH e praticamente qualquer
integrante da Nação Desperta), e os PJs, pelo menos a princípio, não terão nenhum
treinamento nessa área.

Habilidades
Em Desperta as habilidades de cada personagem serão obtidas através do
dispêndio de pontos, conforme a pg 169 do Livro do Mestre. Cada personagem receberá
30 pontos para comprar suas habilidades iniciais, conforme a tabela abaixo.
Custo em pontos dos Valores de Habilidades
Valor de Custo em Pontos
Valor de Custo em Pontos
Habilidade
Habilidade
9
14
1
6
10
15
2
8
11
16
3
10
12
17
4
13
13
18
5
16
Durante o transcorrer da campanha os personagens ganharão pontos de habilidade
normalmente para serem gastos diretamente nas habilidades. Todos ganham 1 ponto de
habilidade a cada 4 níveis para ser gasto em qualquer habilidade.
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Desperto
Você é um desperto. Considerado um abençoado por alguns, e para o resto do
mundo um demônio que merece a morte. Não se sabe porquê surgem nem se tem
certeza de há quanto tempo estão surgindo entre a sociedade. No início do fenômeno os
despertos eram poucos, mas com o avanço do tempo seu número inexplicavelmente vêm
aumentando. Hoje, estima-se que metade da população seja ou está se tornado desperta,
e apesar disso a intolerância a eles continua crescendo.
Um desperto é um ser humano que por volta dos 16 aos 22 anos “desperta”, ou seja,
torna-se um ser com um físico, poderes e habilidades inacreditáveis. Com o passar do
tempo novas capacidades despertam, tornando-o cada vez mais poderoso, e temido.
Todos possuem uma aparência completamente normal e apenas com um exame
clinico com analise de sangue é que se é capaz de detecta-los. Todos os despertos são
mais resistentes a doenças que os humanos normais (+2 nos testes) e vivem o dobro.
Tendência: Qualquer uma.
Dado de vida: d12 para afinidade com um elemento, d8 para dois e d4 para três.
Pontos de perícia no 10 nível: (2+modificador de inteligência)x4
Pontos de perícia a cada nível subseqüente: 2+modificador de inteligência
Perícias de Classe: Despertos não possuem perícias de classe.
Usar armas e armadura: Um desperto não sabe usar armas, armaduras ou escudos.
Nível Base de ataque Fortitude Reflexos Vontade Especial
1
+1
+2
+0
+0
Poder Inicial
2
+2
+3
+0
+0
Defesa+1, Atributos Ampliados
3
+3
+3
+1
+1
Poder
4
+4
+4
+1
+1
Defesa+2, Atributos Ampliados
5
+5
+4
+1
+1
Poder
6
+6/+1
+5
+2
+2
Defesa+3, Atributos Ampliados
7
+7/+2
+5
+2
+2
Poder
8
+8/+3
+6
+2
+2
Defesa+4, Atributos Ampliados
9
+9/+4
+6
+3
+3
Poder
10
+10/+5
+7
+3
+3
Defesa+5, Atributos Ampliados,
Talento Desperto
Poder Inicial – Você recebe as características dos elementos que você possui afinidade
(1-3), essas vantagens e desvantagens estão detalhadas nas descrições de cada
elemento. No 1º nível você ganha 1 poder de cada elemento que você possui afinidade.
Poder – Você ganha um poder a sua escolha entre os poderes das listas dos elementos
que você possuir afinidade.
Defesa – Você ganha um bônus na CA, representando o aumenta da sua capacidade de
proteger-se. Os pontos de defesa acumulam com qualquer outro modificador da CA e
você só os perde devido a inconsciência.
Atributos Ampliados – A cada dois níveis você ganhará pontos de habilidades para
serem gastos em Força, Destreza e Constituição da maneira que você desejar, mas
nunca uma habilidade pode receber mais que dois pontos por vez. A quantidade irá variar
conforme o seu dado de vida: 6 pontos para d12, 4 pontos para d8 e 2 pontos para d4.
Talento Desperto – Ao atingir o 100 o personagem ganha um talento desperto, um
talento especialmente poderoso, a sua escolha, desde que cumpra os pré-requisitos. Se
não possuir os pré-requisitos ou não quiser escolher nenhum deles o personagem ganha
um talento qualquer a sua escolha.
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Especialista
A maior parte da população pertence a esta classe. Especialista é
uma pessoa que desenvolveu suas habilidades conforme suas
pretensões e ambições, o tornando apto a executar uma ou até mais
funções, dependendo das perícias que desenvolveu.
Tendência: Qualquer uma.
Dado de vida: d6
Pontos de perícia no 10 nível: (6+modificador de inteligência)x4
Pontos de perícia a cada nível subseqüente: 6+modificador de inteligência
Perícias de Classe: O Especialista pode escolher quaisquer 10 perícias como perícias
de classe no 1º nível.
Usar armas e armadura: Um Especialista sabe usar todas as armas simples, armas
de fogo e armaduras leves.
Nível
1
2
3
4
5

Base de ataque
+0
+1
+2
+3
+3

Fortitude
+0
+0
+1
+1
+1

Reflexos
+0
+0
+1
+1
+1

Vontade
+2
+3
+3
+4
+4

Combatente
Em Arian o Combatente nada mais é que um especialista
que se dedicou ao combate. Um personagem só possui acesso a
essa classe se em algum momento recebeu treinamento militar.
Na UPH é reservada apenas para militares engajados, mas é
comum na Nação Desperta.
Tendência: Qualquer uma.
Dado de vida: d8
Pontos de perícia no 10 nível: (2+modificador de inteligência)x4
Pontos de perícia a cada nível subseqüente: 2+modificador de inteligência
Perícias de Classe: O Combatente possui como perícias de classe: Condução (Des),
Escalar (For), Intimidar (Car), Natação (For), Saltar (For) e Usar Computador (Int).
Usar armas e armadura: Um Combatente sabe usar todas as armas simples, armas
de fogo e armaduras.
Nível
1
2
3
4
5

Base de ataque
+1
+2
+3
+4
+5

Fortitude
+0
+0
+1
+1
+1
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Reflexos
+0
+0
+1
+1
+1

Vontade
+2
+3
+3
+4
+4

Talentos
Cada personagem inicia o jogo com dois talentos e receberá um novo a cada três
níveis de personagem (no 3º nível, no 6º nível, no 9º nível, etc). Os talentos disponíveis
são os listados abaixo. A primeira lista estão agrupados os talentos descritos no Livro do
Jogador 3.5 com a indicação da sua respectiva página, o outro grupo é de talentos novos,
criados ou adaptados para esta campanha.
Talentos Válidos: Acrobático (pg 89), Acuidade com Arma (pg 89), Afinidade com
Animais (pg 89), Ataque Giratório (pg 92), Ataque Poderoso (pg 92), Atlético (pg 92),
Combater com Duas Armas (pg 93), Combater com Duas Armas Aprimorado (pg 93),
Corrida (pg 93), Dedos Lépidos (pg 94), Desarme Aprimorado (pg 94), Diligente (pg 94),
Duro de Matar (pg 94), Encontrão Aprimorado (pg 95), Especialista em Combate (pg 95),
Foco em Perícia (pg 96), Esquiva (pg 96), Foco em Arma (pg 96), Fortitude Maior (pg 97),
Fraudulento (pg 97), Imobilização Aprimorada (pg 97), Iniciativa Aprimorada (pg 97),
Investigador (pg 97), Lutar às Cegas (pg 98), Mãos Leves (pg 98), Mobilidade (pg 98),
Negociador (pg 98), Persuasivo (pg 98), Prontidão (pg 99), Rastrear (pg 99), Reflexos em
Combate (pg 100), Reflexos Rápidos (pg 100), Saque Rápido (pg 100), Separar
Aprimorado (pg 100), Sorrateiro (pg 100), Tiro Certeiro (pg 100), Tiro em Movimento (pg
100), Tiro Longo (pg 101), Tolerância (pg 101), Trespassar (pg 101), Trespassar Maior
(pg 101), Usar Armas Simples (pg 102), Usar Armadura (leve) (pg 102), Usar Armadura
(média) (pg 102), Usar Armadura (pesada) (pg 102), Vitalidade (pg 102), Vontade de
Ferro (pg 102).
Novos Talentos:

Artes Marciais
Você é treinada na arte do combate desarmado.
Pré-requisito: Bônus Base de Ataque +1.
Benefício: com um ataque desarmado você pode causar dano letal ou não-letal (à
sua escolha) igual a 1d4 + seu modificador de força, com um decisivo igual a 19-20/x2. Ao
atacar você não provoca ataques de oportunidades. Quando o seu bônus Base de Ataque
chegar a +4 seu dano passará para 1d6, e quando chegar a +8 passará para 1d8.

Briga
Você sabe lutar ao estilo das ruas, ou seja, sujo e brutal.
Pré-requisito: Bônus Base de Ataque +1.
Benefício: com um ataque desarmado você causa dano letal igual a 1d6 + seu
modificador de força, com um decisivo igual a x2. Ao atacar você não provoca ataques de
oportunidades. Quando o seu bônus Base de Ataque chegar a +5 seu dano passará para
1d8, e quando chegar a +10 causará 1d4 de dano extra.

Cauteloso
Você é extremamente cuidadoso com tarefas delicadas.
Benefício: o personagem recebe um bônus de +2 em todos os testes de Demolição
e Operar Mecanismo.

Construtor
Você possui aptidão natural para construir coisas.
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Benefício: escolha duas das seguintes perícias: Ofícios (eletrônica), Ofícios
(estruturas), Ofícios (mecânica) e Ofícios (química). O personagem recebe +2 em todos
os testes com as duas perícias escolhidas.

Dissimulado
Você consegue ludibriar as pessoas facilmente.
Benefício: o personagem recebe +2 em todos os testes de Blefar e Disfarces.

Flexível
Você tem as juntas flexíveis.
Benefício: você recebe +2 em todos os testes de Arte da Fuga e Prestidigitação.

Focado
Você tem uma grande capacidade de concentração
Benefício: o personagem recebe +2 em todos os testes de Concentração e
Equilíbrio.

Foco em Poder
Um dos seus poderes é particularmente mais poderoso e difícil de resistir.
Pré-requisito: Desperto nível 3.
Benefício: escolha um poder que você possua, este poder passa a ter a sua CD
aumentada em 1 ponto. Se este poder possuir subpoderes todos eles tem sua CD
aumentada em 1 ponto.
Especial: Você pode comprar este talento diversas vezes, mas cada vez deve ser
escolhido um poder diferente daqueles já escolhidos para este talento.

Furtivo
Você tem uma grande capacidade de se manter em silêncio.
Benefício: o personagem recebe +2 em todos os testes de Esconder-se e
Furtividade.

Mira Apurada
Seus tiros têm precisão mortal.
Pré-requisito: Sabedoria 13, Tiro Longo.
Benefício: antes de fazer um ataque à distância o personagem pode usar uma ação
de rodada completa para mirar o alvo. Durante este turno o personagem deve
permanecer imóvel. No próximo turno seu ataque recebe bônus de +2. Qualquer motivo
que faça o personagem perder a concentração fará que ele perca o bônus também.

Precisão
Você é capaz de atirar com grande precisão.
Pré-requisito: Tiro Certeiro.
Benefício: você pode atacar oponentes envolvidos em combate corpo-a-corpo sem
penalidade.

Poder Extra I
Você possui mais poderes que um desperto do seu nível normalmente possuiria.
Pré-requisitos: Desperto nível 3, afinidade por 2 ou mais elementos.
Beneficio: No momento que você adquire este talento você pode escolher um novo
poder para o seu personagem. Esse poder deve pertencer a um elemento que você
possui afinidade e você ainda terá que preencher os pré-requisitos próprios do poder.
17

Poder Extra II
Você possui mais poderes que um desperto do seu nível normalmente possuiria.
Pré-requisitos: Desperto nível 6, afinidade por 3 elementos.
Beneficio: No momento que você adquire este talento você pode escolher um novo
poder para o seu personagem. Esse poder deve pertencer a um elemento que você
possui afinidade e você ainda terá que preencher os pré-requisitos próprios do poder.

Ricochetear
Você é capaz de fazer uma bala ricochetar para certar um alvo sob cobertura.
Pré-requisito: Tiro Certeiro, Precisão.
Benefício: o personagem deve se utilizar de uma superfície rígida e lisa para
ricochetear uma bala. Com um tiro nessa superfície o personagem é capaz de atingir um
alvo que não possua cobertura total e a até 3 metros dessa superfície. O ataque recebe -2
e o dano diminui 1 ponto.

Usar Arma de Fogo
Você foi treinado no uso de armas fogo pessoas, de uma ou duas mãos.
Benefício: você pode usar qualquer arma de fogo sem sofrer penalidade.

Usar Arma Comum
Escolha um tipo de arma comum (como uma espada longa ou um bastão). O
personagem sabe combater com a arma selecionada.
Benefício: Seu personagem ataca normalmente com a arma selecionada.
Normal: Um personagem que usa uma arma que não conhece recebe -4 de
penalidade nas jogadas de ataque.
Especial: Esse talento pode ser comprado diversas vezes, cada vez que é comprado
seu personagem aprende a lutar com uma arma comum diferente.

Usar Arma Exótica
Escolha um tipo de arma exótica (como uma espada bastarda, uma lâmina-revólver
ou um fuzil laser). O personagem sabe combater com a arma selecionada.
Pré-requisito: Bônus base de ataque +1 (Força 10 para uma Lâmina-Revólver, Força
13 para a Espada Bastarda e Martelo de Guerra de Duas Mãos)
Benefício: Seu personagem ataca normalmente com a arma selecionada.
Normal: Um personagem que usa uma arma que não conhece recebe -4 de
penalidade nas jogadas de ataque.
Especial: Esse talento pode ser comprado diversas vezes, cada vez que é comprado
seu personagem aprende a lutar com uma arma exótica diferente.

Utilização Extra
Seus poderes passam a ter mais utilizações por dia que normalmente teriam.
Pré-requisitos: Desperto nível 2.
Beneficio: Quando você adquire este talento você deve escolher um poder. Este
poder passará a ter uma utilização como Ação Instantânea diária a mais. Se este poder
não possuir a opção de uso de Ações Instantâneas então será acrescida uma utilização
como Ação Padrão. Se o poder em questão possuir um número de utilizações variável
pelo nível de desperto, então este talento poderá somar um número de utilizações como
uma ação padrão igual ao que seria somando pela obtenção de um novo nível de
desperto para aquele poder, com o mínimo de uma utilização. Esta alteração não pode
ser mudada posteriormente.
Especial: Você pode comprar este talento diversas vezes.
18

Talentos Despertos
Os talentos despertos são talentos especiais, naturais dos despertos, disponíveis
apenas para personagens que atingem o nível 10. São talentos especialmente poderosos
e capazes de tornar qualquer personagem muito poderoso ou compensar eventuais
deficiências.

Ataque
Pré-requisito: Desperto 10, Base de Ataque+11
Benefício: Todos os seus ataques ganham +3 de bônus. A margem de ameaça de
todos os seu ataques aumenta um ponto e quando você obtém um sucesso decisivo em
um ataque não haverá como seu alvo escapar dele, nenhuma ação instantânea poderá
ser usada e nem mesmo habilidades como evasão e evasão aprimorada serão aplicadas.

Defesa
Pré-requisito: Desperto 10, Base de Ataque+11
Benefício: Você ganha +3 em Defesa e uma utilização como Ação Instantânea em
um poder a sua escolha. Além disso, você é capaz de usar quantas ações instantâneas
por turno você quiser.

Resistência
Pré-requisito: Desperto 10, Vontade de Ferro.
Benefício: Você ganha 10 pontos de vida (30 se não possuir afinidade pelo elemento
Terra), +2 de bônus em todos os testes de resistência e você é automaticamente bem
sucedido em todos os testes para estabilizar o seu estado. Caso seus pontos de vida se
tornem negativos você só morrerá quando chegar a -20 pontos de vida.

Blindagem
Pré-requisito: Desperto 10, Fortitude Base+8
Benefício: Você ganha redução de dano 10/-, resistência a fogo/calor, frio e
eletricidade 10, +2 de armadura natural e se torna imune a dano maciço.

Sabedoria
Pré-requisito: Desperto 10, Sab e Int 14+
Benefício: Todos os testes que envolvam o atributo sabedoria ou inteligência você
automaticamente obtêm o resultado Maximo na jogada do d20. Além disso, você ganha
+2 de bônus na CA e +1 em todos os testes de resistência. Note que este talento não irá
dar informações ao personagem que ele não tem como saber.

Poder
Pré-requisito: Desperto 10, Sab ou Int 14+
Benefício: Você ganha +1 de bônus em todos os seus ataques ou +1 de Defesa.
Além disso, você ganha uma utilização extra como ação padrão para cada poder que
você possua que não seja um poder estático.
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Nível Tecnológico
O mundo de Arian é um mundo tecnológico. Por isso todos os personagens
terão a disposição, além de seus poderes, uma vasta lista de equipamento que inclui
armas de fogo, celulares, espadas, coletes e cartões de crédito.
Armas – Em Arian predominam as armas de fogo, como pistolas e fuzis, e
armas de corte, como espadas e machados. O passado de conflitos do planeta sempre foi
forjado por armas de lâmina e se desenvolveram junto às armas de longo alcance.
Transportes – Motos e automóveis movidos a hidrogênio rasgam as centenas
de quilômetros de rodovias que cruzam todo o planeta. Aeronaves como aviões com
capacidade de decolagem e aterrissagem vertical e helicópteros também são muito
comuns. Há ainda viagens espaciais entre Arian e sua lua, com intuito cientifico.
Medicina – Muito avançada. Através de clonagem terapêutica qualquer órgão
ou membro pode ser substituído e a grande quantidade de vacinas disponíveis ajuda o
sofrido povo a evitar dores ainda piores.
Comunicação – Todo cidadão dispõe de um celular e é comum a tecnologia do
videofone. A rede mundial de computadores é muito avançada e existente em todos os
lugares. A comunicação é vasta, mas hoje é muito controlada devido à guerra.
Engenharia – As cidades utilizam muito material artificial, como asfalto, vidro e
plástico na construção. Nas cidades são comuns arranha-céus de centenas de metros de
altura e entre eles monotrilhos para o transporte entre cada megatorre.
Equipamento Inicial
Os PJs começam com suas roupas e $1000 em dinheiro e/ou bens a escolha.

Equipamentos
Objeto
Mochila
Roupa Casual
Roupa Formal
Uniforme
Casaco
Cinto de Ferramentas
Câmera Digital
Telefone Celular
Computador
Computador Portátil
Câmera de Vídeo
Radiocomunicador (o par)
Cortador de Trava
Kit para Abrir Carros
Kit de Química
Kit de Demolição
Kit de Disfarce
Fita Adesiva
Kit de Eletrônica
Identidade Falsa
Kit de Primeiros Socorros
Kit de Falsificação
Algemas de Aço
Kit de Arrombador
Kit de Mecânica
Kit Médico

Tamanho
Médio
Médio
Médio
Médio
Médio
Pequeno
Miúdo
Miúdo
Grande
Médio
Pequeno
Miúdo
Médio
Miúdo
Médio
Médio
Médio
Miúdo
Grande
Pequeno
Pequeno
Miúdo
Pequeno
Grande
Médio

Peso
1,5 kg
1 kg
1,5 kg
1 kg
1 kg
1 kg
250 g
5 kg
2,5 kg
1kg
500g
2,5 kg
500 g
3 kg
2,5 kg
2,5 kg
500 g
6 kg
1,5 kg
1,5 kg
500 g
500 g
11 kg
2,5 kg

Preço
$40
$150
$550
$150
$150
$50
$350
$100
$2.000
$3.000
$750
$140
$35
$35
$400
$450
$60
$5
$400
$150
$30
$380
$30
$80
$400
$70
20

Observações
Carrega até 30 kg

Com funções básicas (chamadas e ms)

Possui alcance de 22,5 km
Semelhante a um alicate muito grande.
-4 na perícia sem este kit
-4 na perícia sem este kit
-4 na perícia sem este kit
-4 na perícia sem este kit
Rolo com 20 metros de fita.
-4 na perícia sem este kit
Ilegal. Preço para uma qualidade padrão.
-4 na perícia sem este kit
-4 na perícia sem este kit
CD 30 para quebrar e escapar.
-4 na perícia sem este kit
-4 na perícia sem este kit
-4 na perícia sem este kit

Ferramenta Multiuso
Binóculos
Bastões Luminosos
Equipamento para Escalada
Bússola
Extintor de Incêndio
Lanterna
Máscara de Gás
GPS
Colete Utilitário
Corda
Saco de Dormir
Tenda para 2 pessoas
Tenda para 4 pessoas
Tenda para 8 pessoas
Ração
Fogareiro

Miúdo
Pequeno
Miúdo
Grande
Muído
Médio
Muído
Pequeno
Miúdo
Médio
Grande
Médio
Médio
Médio
Grande
Pequeno
Miúdo

250 g
1,5 kg
500 g
5 kg
250 g
1,5 kg
500 g
2,5 kg
500 g
3,5 kg
6 kg
2 kg
2 kg
3,5 kg
5 kg
1 kg
500 g

$70
$150
$50
$1.500
$50
$75
$20
$80
$500
$100
$30
$110
$250
$380
$500
$100
$70

Divide o redutor por falta de kit
Para 5 bastões. Queimam por 6 horas.

Com 50 metros. Suporta até 500 kg.

Caixa com 10 refeições.

Armaduras
Custo

Bônus de
Armadura

Bônus Máx de
Des

Penal. por
armadura

Desloc.

Peso

$150
$200
$200

+1
+1
+3

+8
+7
+5

-0
-0
-2

9m
9m
9m

1 kg
1,5 kg
1,5 kg

$250
$280
$350

+4
+5
+6

+4
+3
+2

-3
-4
-5

7,5m
7,5m
7,5m

2 kg
4 kg
5 kg

$400
$1.500
$5.000

+7
+8
+10

+3
+3
+3

-6
-6
-6

6m
6m
9m

7,5 kg
10 kg
50 kg (5 kg)

Armadura Leve
Jaqueta de Couro
Sobretudo
Colete Leve

Armadura Média
Colete Médio
Colete Padrão
Colete Tático

Armadura Pesada
Colete Especial
Traje de Combate
Traje Autopropelido

Armas de combate corpo-a-corpo
A história de Arian é a história de um planeta sempre em conflito, e como a guerra
pouco se ausentou os avanços sempre foram lentos. Desde a criação das primeiras
armas de lâmina muitos séculos se passaram até a invenção das armas de fogo, e nesse
tempo quem dominasse a lâmina dominaria a melhor arma da época. O tempo passou, a
tecnologia evolui, mas a história de Arian ficou marcada para sempre pelo aço reluzente
das espadas.
Espadas
As espadas são símbolos de poder em Arian, apesar de perder espaço para as
armas modernas as espadas ainda são utilizadas, e até combinadas com a tecnologia
atual. A posse de uma espada representa uma grande honraria e todo aquele que a porta
deve ser respeitado. Assim, todas as autoridades, como policiais, carregam uma. Como
uma espada não é apenas uma arma, seu custo é muito maior que o de fabricação e o
controle é muito maior.
Todas as espadas são equipadas com um sistema de retração da lâmina, que
também é articulada, permitindo em alguns modelos reduzir o tamanho em até 55%.
Retrair ou estender a lâmina é uma ação livre.
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Todas as espadas abaixo precisam do talento Usar Arma Comum (arma escolhida)
ou Usar Arma Exótica (arma escolhida).
Arma

Tamanho Custo Dano

Decisivo

Incremento
de Distância

Pequeno
Médio
Médio
Médio
Grande
Grande

$400
$650
$500
$700
$800
$650

19-20/x2
18-20/x2
19-20/x2
18-20/x2
19-20/x2
18-20/x2

-

1,5 kg Perfurante
2 kg
Cortante
2 kg
Cortante
1,5 kg Perfurante
7,5 kg Cortante
8 kg
Cortante

Médio
Grande

$900
$950

1d10
19-20/x2
1d8/1d8 19-20/x2

-

5 kg
15 kg

Peso

Tipo**

Armas Comuns
Espada Curta
Cimitarra
Espada Longa
Sabre*
Espada Larga
Falcione

1d6
1d6
1d8
1d6
2d6
2d4

Armas Exóticas
Espada Bastarda*
Espada de 2 Lâminas*‡

Cortante
Cortante

Outras Armas
Existiram outros tipos de armas corporais em Arian, e até hoje algumas sobrevivem
apesar de praticamente terem sido substituídas pelas espadas e pelas armas de fogo,
com exceção de adagas e facas. Os machados em Arian são reputados àqueles
considerados à margem da sociedade ou fora dela, os párias e os sem crédito. Já os
martelos sempre foram dedicados a autoridades que entre suas funções está a de
promover a justiça, como delegados e acusadores estatais.
Arma

Tamanho Custo Dano

Armas Simples
Adaga*
Adaga de Soco
Foice Curta

Decisivo

Incremento
de Distância
19-20/x2
3m
x3
x2
-

Peso

Tipo**

0,5 kg
1 kg
1,5 kg

Perfurante
Perfurante
Cortante

Miúdo
Miúdo
Miúdo

$20
$20
$30

1d4
1d4
1d6

Pequeno
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Médio
Médio
Médio
Grande
Grande

$10
$40
$60
$40
$70
$100
$70
$100
$150
$200

1d6§
1d6
1d6
1d4
1d4
1d8
1d8
1d6
2d4
1d12

x2
x3
x2
x2
x4
x3
x3
x4
x4
x3

3m
6m
-

1,5 kg
2,5 kg
2 kg
1 kg
2 kg
3,5 kg
4 kg
3 kg
6 kg
10 kg

Concussão
Cortante
Cortante
Concussão
Perfurante
Cortante
Concussão
Perfurante
Perf e Cort
Cortante

Médio

$300

1d10

x3

-

6 kg

Concussão

Armas Comuns
Bastão
Machadinha
Machado de Arremesso
Martelo Leve
Picareta Leve
Machado de Guerra
Martelo de Combate
Picareta Pesada
Foice Longa
Machado Grande

Armas Exóticas
Martelo de 2 mãos

* Veja a descrição da arma para regras especiais
** Quando dois tipos são mostrados, a arma pertence a ambos
‡ Arma Dupla

Modificações
Obra-Prima +$500 (+1 no ataque, em armaduras reduz em 1 ponto a penalidade por armadura)
Feita em Duraço1 +$1000 (+1 no ataque e dano, acumulável com obra-prima)
2
Vibrolâmina +$1000 (-2 na CA por armadura e/ou armadura natural do alvo visado)
1
2

– Não dá bônus para armas de fogo e lasers.
– Apenas para armas de lâmina. Ilegal (modificação militar).
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Armas de ataque à distância
Armas de Fogo
Apesar de ser um mundo que grande tradição no uso de armas de lâminas, Arian é
um mundo avançado tecnologicamente. Com isso, é natural o surgimento das armas de
fogo e substituição das armas corporais por elas. Em Arian isso ocorre, mas com algumas
particularidades. Uma delas está no fato que nenhum soldado armado deixa de carregar
consigo uma lâmina, seja uma faca, ou de preferência uma espada, além de sua arma de
fogo, devido à tradição do porte e no respeito quase reverencial aos seus usuários.
Para poder utilizar qualquer uma das armas de fogo a seguir listadas é necessário
possui o talento Usar Armas de Fogo.
Armas de Fogo – Tamanho Médio (uma mão)
Arma

Custo

Dano

Decisivo

Incremento
de Distância

Peso

Tipo**

Revólver
Pistola Automática
Submetralhadora

$100
$400
$600

2d4
2d6
2d6

x2
x2
x3

9m
12m
9m

1,5 kg
1,5 kg
2,5 kg

Perfurante
Perfurante
Perfurante

9m
12m
21m
24m
21m

4 kg
4 kg
3,5 kg
3,5 kg
4,5 kg

Perfurante
Perfurante
Perfurante
Perfurante

12m
12m

8 kg
11,5 kg

Perfurante
Perfurante

Armas de Fogo – Tamanho Grande (duas mãos)
Espingarda
Escopeta
Lançador de Granadas
Fuzil de Precisão
Fuzil Militar

$800
$900
$600
$2100
$2500

2d6
2d8
1
2d6
2d8

x2
x3
18-20/x2
19-20/x2

Armas de Fogo montadas (em tripé ou em veículos)
Giratória
Canhão Antiaéreo

$3000
$4000

2d10
3d10

x3
19-20/x2

Granadas
Uma granada causa 5d6 de dano explosivo e pode ser arremessada ou lançadas
por um lançador de granadas (quando terão decisivo igual a x3). Seu retardo pode ser
ajustado para até 10 segundos, custam cerca de $50 e pesam 300g cada uma.
Lasers
As armas lasers surgiram há três décadas, inicialmente como peças de artilharia,
mas hoje já é possível encontrar esse tipo de arma em versões manuais, no formato de
fuzil. Os fuzis lasers são as armas manuais mais poderosas de Arian, mas são armas
raras, que apenas agora se tornaram confiáveis. Essas armas existem apenas no exercito
da UPH, em algumas unidades especiais, e nunca estão à disposição da população.
Para usar um fuzil laser é necessário o talento Usar Arma Exótica (laser). Um feixe
laser é considerado um ataque energético (ignora a resistência a dano) e como um
ataque essencial do elemento fogo (fere seres imunes a fogo/calor e seu dano é dobrado
pela vulnerabilidade a fogo/calor).
Armas Exóticas – Laser
Arma

Custo

Fuzil Laser

$4.500

Dano

Decisivo

2d10+2 19-20/x2
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Incremento
de Distância

Peso

Tipo**

21m

6 kg

Perfurante e
Energético

Lâminas-Revólver
Uma lâmina-revólver é a junção da tecnologia e da tradição de Arian. Trata-se de
uma arma híbrida, uma arma de fogo que pode ser utilizada como uma espada, o símbolo
máximo de poder de Arian. Esse tipo de arma surgiu pouco tempo após a introdução das
armas de lâmina retráteis e hoje são o tipo de arma padrão da maioria das unidades
militares do planeta, tendo como seu inconveniente seu custo e o seu difícil treinamento.
Para utilizar qualquer uma das armas descritas a seguir é necessário o talento Usar
Arma Exótico (Lâmina-Revólver série 1 ou 2) ou Usar Arma Exótica (Lâmina-Revólver
série 3 ou 4). Devido a sua forma e balanço o uso de uma arma dessas sem treinamento
acarreta -8 de penalidade nas jogadas de ataque.
Talentos como Foco em Arma, ou similares, se aplicam a todas as forma de ataque.
A troca de forma de ataque (à distância ou corpo-a-corpo) para armas da série 1 e 2 pode
ser feita como uma ação livre, mas para as demais armas essa troca custa uma ação
padrão (a não ser que o seu usuário possua o talento Saque Rápido).
Armas Exóticas – Lâmina-Revólver
Arma

Tamanho Custo

Lâmina-Revólver Série 1

M

$1000

Lâmina-Revólver Série 2

M

$1500

Lâmina-Revólver Série 3

G

$2500

Lâmina-Revólver Série 4

G

$3000

Dano

Decisivo

2d4
1d8
2d6
1d8
2d8
1d10
2d8
1d10

x2
19-20/x2
x2
19-20/x2
x3
19-20/x2
19-20/x2
19-20/x2

Incremento
de Distância
9m
12m
12m
21m

Peso

Tipo**

1,5 kg Perfurante
Cortante
1,5 kg Perfurante
Cortante
4 kg Perfurante
Cortante
4 kg Perfurante
Cortante

Este é o modela mais usual de LâminaRevólver de uma mão empregada nas séries 1
e 2. Diferente das séries 3 e 4 a arma de fogo
deste modelo pode ser usada mesmo com a
lâmina estendida.

Este é o modelo mais agressivo de
Lâmina-Revólver das séries 3 e 4. Seu
comprimento pode ser ajustado pelo
usuário. Quando estendida esta arma pode
ser usada com uma ou duas mãos.
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Elementos
O que difere os despertos das pessoas normais e entre eles próprios são seus
poderes. A capacidade de alterar a realidade de uma forma inacreditável tornam essas
pessoas, dependendo do ponto de vista, verdadeiros deuses ou demônios.
Os poderes de um desperto vêm de sua afinidade pelos elementos que fazem parte
de seu ser. Estes elementos são o reflexo das energias e essências que tornam o planeta
habitável e um organismo vivo. Ao todo existem 8 elementos os quais cada Desperto
possui afinidade a um, dois ou três elementos. O jogador ao construir o seu personagem
deve escolher um, dois ou três elementos para possuir afinidade, essa escolha
determinará não apenas seus poderes mas também suas vantagens e desvantagens
inatas, personalidade, dado de vida e a quantidade de pontos de habilidade que o
personagem receberá pela habilidade de classe Atributos Ampliados.
Vantagens/Desvantagens Inatas
Ao escolher um ou mais elementos para possuir afinidade um desperto também
recebe todas as características que estão descritas para o seu elemento ou elementos.
Algumas dessas características são aspectos do seu comportamento, outras são regras
de jogo, como o sentido mórbido da Morte (uma vantagem) e a vulnerabilidade ao frio do
Fogo (uma desvantagem). Não há restrições para combinação de elementos, mas
algumas combinações podem exigir regras especiais. Estas regras estão descritas junto
às seções que tratam destes elementos.
As conseqüências do desrespeito às desvantagens é muito variável, e dependerá do
tipo de desvantagem e do julgamento do mestre. Desvantagens “mecânicas”, como sofrer
sempre o dobro de dano por frio, do elemento Fogo, é um exemplo de desvantagem de
controle simples e de poucas conseqüências quanto ao desrespeito, já as psicológicas
são mais difíceis de serem sopesadas. A inobservância da limitação do elemento Vida
(não matar), por exemplo, leva o personagem à loucura, tornando-o um NPC.
Poderes
Cada poder é, geralmente, um grande aglomerado de vários outros poderes, ou
subpoderes, que se tornam disponíveis conforme o personagem avança de nível.
Conforme o desperto progride, novas habilidades “despertam”. Logo, se você adquire um
poder já com um nível avançado de desperto todas os subpoderes do seu nível e dos
níveis inferiores estarão automaticamente disponíveis.
Os poderes, com exceção dos estáticos, não são ilimitados, você dispõe de um
número limitado de vezes para utilizá-los por dia. São as utilizações. Os poderes são
utilizados de três maneiras, há aqueles que são estáticos, aqueles que são utilizados
como uma ação padrão e aqueles que são utilizados como uma ação instantânea, sendo
que apenas nos dois últimos há gasto de utilizações.
Poderes ou subpoderes Estáticos são habilidades que podem ser ativadas e
desativadas a vontade pelo desperto, como uma ação livre, e podem permanecer
ativadas por tempo indeterminado. Essa regra possui uma exceção, quando algum poder
ou subpoder carrega em si uma desvantagem, essa característica negativa especifica não
pode nunca ser desativada ou perdida.
Os demais poderes gastam utilizações, aqueles indicados que gastam uma
utilização como uma Ação Padrão o faz como uma ação padrão. Muitas vezes haverá
outras ações dentro dessa ação padrão, como quando se gasta uma utilização como ação
padrão para lançar um Raio de Fogo, se está gastando uma utilização, ativando o poder e
realizando uma jogada de ataque, tudo na mesma ação padrão.
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Poderes com utilização como Ação Instantânea são capazes de serem utilizados a
qualquer momento, inclusive poucos instantes de um ataque inimigo atingi-lo, mas apenas
uma ação instantânea por turno é permitida. Se necessário, uma Ação Instantânea pode
ser gasta como uma Ação Padrão, mas nunca o contrário. O jogador pode esperar até o
último momento para utilizar uma Ação Instantânea, e esse momento é até serem jogados
os dados de dano ou realizado o teste de resistência.
Todos os poderes de ataque direto, como o poder Raio de Fogo, desde que não seja
descrito o contrário, possuem incremento de distância igual a 1/10 do alcance máximo
descrito e decisivo x2. Como qualquer ataque à distância estes ataques provocam
ataques de oportunidade quando disparados dentro da área de ameaça do oponente.
Estes poderes possuem ainda a possibilidade de serem usados como uma ação
instantânea, como uma manobra de defesa. Nesse tipo de ação o usuário efetivamente
ataca quando atacado, mas seu alvo não é o oponente, e sim o ataque de longa distância
que está se aproximando, e apenas nessa hipótese.
A utilização de uma ação instantânea em um poder de ataque para a defesa pode
ocasionar uma disputa de dano. Se o ataque a longa distância cause dano (como um
poder) ambos se chocam e o mais forte anula o mais fraco e pode ferir o perdedor. O
dano de ambos devem ser avaliados e compensados (um ser subtraído pelo outro). Se
restar pontos de dano ao atacante o defensor é ferido por esta quantidade restante de
dano, se restar pontos de dano do defensor é o atacante que é ferido, e este é o único
caso que o permite em uma manobra defensiva.
Detalhes Específicos
Ambiente Favorável – esta é uma característica dos poderes do elemento Água.
Quando um desperto da água estiver em um ambiente glacial (um ambiente de frio
intenso, como em uma região nevada) ele receberá uma série de benefícios em seus
poderes. Essas modificações permanecem enquanto o desperto permanecer na área e
somem com a sua saída.
Encadeamento de Utilizações – a não ser que seja dito algo em contrário na
descrição do poder, todos podem ter seus efeitos prolongadas, desde que não tenham
efeitos instantâneos, com o gasto de utilizações a mais logo após o fim de sua duração
inicial, como uma ação livre, renovando a duração de seus efeitos
Elementos Vida e Morte combinados – na descrição destes elementos há a citação
que a sua combinação é problemática. Essa combinação torna o desperto um convicto
nos ditames do destino. Ele acredita que o destino existe, e é inevitável para as pessoas
comuns, aquelas que não sabem a verdade, e ele sabe. Isso o torna uma pessoa em
eterno conflito, Ele não matará, porque como ele sabe da verdade ele pode estar
interferindo no destino de seu inimigo, o que trará conseqüências devastadoras, e poderá
deixar que o mesmo morra, desde que sem sua intervenção, porque é seu destino.
Entretanto a dúvida ainda permanecerá, e todas as suas atitudes serão sopesadas pela
sua alma de uma maneira torturante durante toda a sua vida.
Poderes versus magia – Não há magia em Despertar, mas é possível uma interação
entre estas regras com o sistema oficial de magia do D&D em algum universo criado pelo
mestre, se for assim, todo desperto possui RM igual a 16 + seu nível de desperto.
Poderes não são magia e vice e versa. Efeitos de magia que afetam magias, como
Dissipar Magia, não têm efeitos contra poderes, e poderes que visam atacar outros
poderes, como o subpoder Dissipar Poder, não afetam magias. Os efeitos genéricos e
físicos, permanentes ou não, interagem normalmente. Uma chama criada por magia pode
ser apagada normalmente por algum poder, assim como a paralisa provocada pelo poder
Paralisar pode ser anulado pela magia Movimentação Livre. O subpoder Ataque
Defensivo dos poderes de ataque também pode ser usado normalmente para se defender
de magias de ataque, como Bola de Fogo, aplicando-se as regras para disputa de dano.
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Fogo
O Fogo, a Destruição, o Calor e a Energia pulsam nesse elemento. O elemento Fogo
se mostra o elemento mais combativo entre todos, demonstrando toda a sua fúria em
poderes que quase nunca diferenciam aliados de inimigos.
Traços Psicológicos, Vantagens e Desvantagens: Os Despertos com afinidade por
esse elemento, assim como uma chama que arde, tem seus sentimentos a flor da pele, e
isso se manifesta muitas vezes em seus poderes. Qualquer sentimento como paixão,
piedade e ódio são externados em seu máximo grau, mas nenhum se compara a fúria do
elemento Fogo, que freqüentemente queima seus inimigos até que se transformem em
cinzas. Uma vez descontrolado, todos estarão em grande perigo.
Como vantagem você é imune a fogo e calor, mesmo intensos, mas não essenciais
(nem lasers). Mas em decorrência dessa característica você é especialmente vulnerável
ao elemento água (e ao gelo e ao frio), sofrendo o dobro de dano deste elemento. Você
recebe +2 de bônus em qualquer jogada que envolva medo.

Poderes elementares do Fogo
Domínio do Fogo
Pré-requisitos: Desperto 1, Afinidade com o elemento Fogo
Utilizações por dia: Criar Chama e Resistência ao Frio são estáticos, os demais 2
como Ação Padrão e 1 como Ação Instantânea**.
Criar Chama – Você é capaz de criar uma pequena chama em suas mãos ou dedos.
Essa chama queima por quanto tempo desejar, mas enquanto queima você não pode
segurar nada com aquela mão. Esta chama não pode ser usada para atacar e a luz
produzida tem o alcance de 6 metros em todas a direções.
Mãos Flamejantes – Você é capaz de fazer com que suas mãos se incendeiem e
permaneçam envoltas em chamas. Suas mãos causam 1d6 pontos de dano mais 1
pontos de dano por nível de desperto a qualquer coisa em que entre em contato com elas.
O dano se repetirá a cada turno que suas mãos permanecerem em contato com o alvo. O
dano causado por este poder é somado ao seu dano por golpes desarmados e com
armas de metal, como espadas, enquanto estiver ativado. Ativar este poder custa uma
utilização como uma Ação Padrão e suas mãos permanecem envoltas em fogo por até
um minuto por nível de desperto.
Ampliar/Minimizar Fogo (>= 20 nível) – Você é capaz de, ao custo de uma utilização,
ampliar ou diminuir uma chama de até 6m2 que esteja a até 15m de você, aumentando ou
diminuindo em uma categoria o dado de dano que ela causaria.
**Foco de Calor (>= 20 nível) – Você é capaz de ao se concentrar fazer com que um
objeto inanimado aumente sua temperatura instantaneamente. Ao custo de uma utilização
você é capaz de derreter um objeto de metal com até 5 kg a até 15m de você. Você pode
gastar mais de uma utilização por turno e é necessária uma jogada de ataque se o objeto
estiver sendo carregado.
Pressentir Fogo (>= 30 nível) – Após o gasta de uma utilização e por até 1 hora você
é capaz de pressentir todos os focos de fogo à sua volta com alcance de 1000m. Você é
capaz de dizer a intensidade do fogo e sua localização. Na metade do alcance você é
capaz de dizer qual material é o combustível dos focos de fogo dentro do seu alcance.
**Iniciar/Extinguir Combustão (>= 30 nível) – Ao custo de uma utilização você é
capaz de fazer um material inflamável de até 5 kg entrar em combustão espontânea,
desde que esse objeto esteja a até 15 metros de você e você possa vê-lo. De forma
semelhante você pode extinguir uma chama ou grupos de chamas em uma área de 6m2.
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Aquecer (>= 40 nível) – Você pode aquecer o ambiente em que está, até 12m3, em
muito pouco tempo. A temperatura ambiente pode subir 30 graus Celsius em 2 turnos
para cada utilização que você gastar.
Resistência ao Frio (>= 40 nível) – Você ganha +2 contra qualquer efeito do frio.
Combustão Espontânea (>= 60 nível) – Com um desejo você é capaz de fazer que
uma pessoa ou um objeto inflamável incendeie. Realize uma jogada de ataque de toque à
distância e gaste uma utilização, acertando o alvo (se for vivo ou estiver sendo usado)
este pode realizar um teste de resistência de fortitude (CD 14 + seu nível de Desperto),
falhando sofrerá 1d8+1 pontos de dano por fogo por turno por um minuto.
Corpo em Chamas (>= 80 nível) – Seu corpo passa a ser coberto de chamas
durante 30 minutos por utilização. A temperatura das chamas é de 300º e mesmo a
chama mais fraca irá incendiar materiais secos e propícios. Você ganha 2 pontos de
armadura natural, Redução de Dano Frio/Gelo 10, se torna imune a dano por contusão
(dano não letal) mas qualquer dano proveniente de frio que o atingir será triplicado (no
lugar de dobrado), fica imune ao subpoder Congelar e qualquer coisa que esteja a até 1
metro de você sofrerá 2d6 de dano por fogo/calor por turno e seus golpes corporais
causam um dano extra também de 2d6 pontos por fogo/calor. Ao disparar um Raio de
Fogo você pode concentrar este subpoder neste disparo, se o fizer, ao atacar este
subpoder é imediatamente desativado e o Raio de Fogo passa a causar 1d8 de dano por
nível ou invés de 1d6. Se este poder for ativado em conjunto com o poder Amadura
Térmica esta passará a causar +2d6 pontos de dano.
Fogo Essencial (>= 90 nível) – Todos os seus poderes passam a queimar com fogo
essencial,que nada mais é que o espírito do elemento. Seus ataques passam a causar
dano mesmo em alvos que sejam imunes a fogo e calor. Estático.

Fúria
Pré-requisitos: Desperto 1, Afinidade com o elemento Fogo
Utilizações por dia: 3 como Ação Padrão. Especial (veja descrição).
Utilizando a chama que arde em sua alma você é capaz de ampliar todas as suas
habilidades por algum tempo. Quando ativado os despertos do sexo masculino tem suas
pupilas tingidas de vermelho e as despertas têm seus cabelos transformados em ruivos.
Ativar este poder é uma ação padrão e seus efeitos perduram por 10 minutos.
Quando o efeito estiver para terminar você pode, como uma ação livre, gastar outra
utilização para que os efeitos continuem por mais 10 minutos. Você pode repetir esse
procedimento até exaurir suas utilizações.
Quando o tempo de duração deste poder se esgotar você deve ser bem sucedido
em um teste de resistência de Vontade (5 + seu nível de desperto), sendo bem sucedido
este poder acaba e nada mais acontece, falha significa que você se descontrola,
recebendo -2 na CA e atacando todos à sua volta sem critério durante o próximo minuto.
Físico Modificado – Força e destreza recebem +2, os atributos mentais recebem -1.
Reação Instantânea – Você recebe bônus de +2 na Iniciativa.
Saltar (>= 20 nível) – Você passa a ser capaz de saltar 5 metros sem impulso e até
30 metros com impulso, mais o resultado que você obtiver na perícia Saltar, enquanto
este poder estiver ativado.
Velocidade (>= 30 nível) – Seu deslocamento em solo dobra enquanto este poder
estiver ativado e você recebe +2 de bônus na CA por esquiva.
Agressão aprimorada (>= 4º nível) – Você recebe bônus de +1 em todas as suas
jogadas de ataque.
Dano Extra (>= 50 nível) – Seus poderes Raio de Fogo, Raio de Calor e Choque
Térmico causam um ponto de dano a mais por dado enquanto Fúria estiver ativado.
Força Extra (>=60 nível) – Sua força passa a aumentar 6 pontos e a destreza 4
pontos, e não mais 2, enquanto este poder estiver ativado.
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Maximizar Agressão (>=70 nível) – Toda vez que você ativar o poder Fúria você
passa a poder distribuir 2 pontos de modificador entre seu ataque e sua CA. Esses bônus
permanecem enquanto este poder estiver ativado e não podem ser mudados até que
você ative este poder novamente.
Fúria Controlada (>=80 nível) – Você não precisa mais realizar um teste para se
controlar após utilizar este poder. Estático.
Potencializar (>=90 nível) – Você passa, uma vez por dia e enquanto o poder Fúria
estiver ativado, a potencializar um dos seus poderes, aumentando sua eficiência em 50%.
Ativar este característica é uma ação livre executado em conjunto com a ativação do
poder a ser potencializado. O bônus de 50% permanece enquanto este subpoder estiver
ativado ou pela duração do poder potencializado, o que for menor.

Raio de Fogo
Pré-requisitos: Desperto 2, Domínio do Fogo, Afinidade com o elemento Fogo
Utilizações por dia: triplo do seu nível de Desperto como Ação Padrão, 1 como Ação
Instantânea**.
Você é capaz de projetar a partir das mãos um raio concentrado de fogo. Com um
alcance máximo de 30m +10m por nível de Desperto o raio causa 1d6 pontos de dano por
nível de desperto (até 10d6) quando atinge seu alvo. Para atingir um alvo com este poder
faça uma jogada de ataque à distância (ao custo de 1 utilização), acertando o alvo pode
realizar um teste de Reflexos (CD 14+ nível de Desperto) para sofrer metade do dano. Se
você possuir mais de um ataque por turno (graças a uma base de ataque alta) poderá
disparar este poder uma vez para cada ataque.
Dano Extra (>= 30 nível) – Gastando a metade dos seus pontos de vida (ou 20
pontos de vida, o que for maior) você é capaz de disparar um raio mais poderoso, que
causará 1d8 de dano por nível e terá +5 no CD do teste de Reflexos. Estático.
Barreira de Fogo (>= 40 nível) – Gastando duas utilizações você é capaz de erguer
uma muralha de fogo de até 15 metros de cumprimento. Ela possui a 1,7m de altura e
queimará por até um minuto por nível de Desperto. Se alguém tentar atravessa-la sofrerá
1d6 de dano para cada dois níveis de Desperto por fogo.
Elemento Único (>= 40 nível) – Se Fogo for o seu único elemento some um ponto
extra a cada dado de dano que você é capaz de causar e +1 na CD. Estático.
**Contra-ataque Defensivo (>= 5º nível) – Como uma Ação instantânea você é
capaz de disparar este poder de uma forma defensiva, visando atingir um ataque
desferido contra você. Você nunca poderá usar esta utilização para atacar, a não ser em
uma eventual disputa de dano que você vença.
Círculo de Fogo (>= 60 nível) – Gastando três utilizações você é capaz de disparar
um circulo de fogo que prende um alvo do tamanho de uma pessoa. As chamas
permanecem queimando por 1 minuto por nível de Desperto e possuem cerca de 1,7m de
altura. As pessoas no interior do círculo ou ao seu lado não sofrem dano (que é o padrão)
mas o sofrerão se tentar cruzar as chamas. Você pode prender mais pessoas que
estejam próximas uma das outras gastando mais poder. Ex. para prender 5 pessoas você
deve gastar 15 utilizações.
Efeito Explosivo (>= 70 nível) – Seu ataque passa a possuir a capacidade de explodir
ao atingir algo. O alvo sofrerá o dano normalmente, e todos a até 15m dele sofrerão a
metade. Esse alcance dobra no 80 nível. Estático.

Armadura Térmica
Pré-requisitos: Desperto 4, Domínio do Fogo, Afinidade com o elemento Fogo
Utilizações por dia: 2 como Ação Instantânea e 1 como Ação Padrão. Contra-ataque
Imediato é estático.
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Você é capaz de irradiar calor, muito calor. Uma vez ativado este poder e enquanto
estivera ativo o seu corpo liberará uma quantidade imensa de calor por um curto espaço
de tempo e tudo que se aproximar de você será destruído antes que o atinja. O efeito
indesejado está no fato que o calor não diferencia inimigos ou aliados. Você poderá usar
este poder por até 2 vezes por dia como uma ação instantânea (por 3 segundos,
suficiente para evitar um ataque) e 1 vez como uma ação padrão (por até 1 minuto),
totalizando 3 utilizações por dia. Quando atacado role 3d6, este será ou o dano produzido
a cada atacante ou objeto dirigido a você ou o número de pontos de dano subtraídos de
cada ataque que o visa. Todos e tudo num raio de 15m de você sofrem 3d6 de dano por
calor. Quando este poder é utilizado como uma Ação Padrão (por um minuto) você não
parará de irradiar calor, causando dano em tudo que se aproxime a cada turno.
Contra-ataque Imediato (>= 70 nível) – Sempre que você é atingido e sofre dano seu
corpo libera uma quantidade extra de calor. Sempre que sofrer dano você causa a mesma
quantidade de dano por calor a todos a sua volta em um raio de 15 metros.

Raio de Calor
Pré-requisitos: Desperto 6, Domínio do Fogo, Afinidade com o elemento Fogo
Utilizações por dia: igual ao seu nível de Desperto como Ação Padrão, 1 como Ação
Instantânea**.
Você é capaz de disparar a partir das mãos (ou olhos) um raio concentrado de calor,
na forma de um laser. Com um alcance máximo de 100m +100m por nível de Desperto o
raio causa 1d8+1 pontos de dano por calor por nível de desperto (até 10d8+10) quando
atinge seu alvo. Para atingir um alvo com este poder faça uma jogada de ataque à
distância (ao custo de 1 utilização), acertando, o alvo pode realizar um teste de Reflexos
(CD 15+ nível de Desperto) para sofrer metade do dano. Se você possuir mais de um
ataque por turno (graças a uma base de ataque alta) poderá disparar este poder uma vez
para cada ataque.
Efeito Mangueira (>= 70 nível) – Você pode disparar o feixe de maneira continua e
movimenta-lo, atingido vários alvos e obtendo um efeito de corte sobre os materiais. Você
pode atingir com um único disparo todos os alvo em um ângulo de 30º de seu campo de
visão. Para isso você deve realizar uma jogada de ataque para cada alvo e dividir o dano
entre os atingidos como desejar. Estático.
**Contra-ataque Defensivo (>= 70 nível) – Como uma Ação instantânea você é
capaz de disparar este poder de uma forma defensiva, visando atingir um ataque
desferido contra você. Você nunca poderá usar esta utilização para atacar, a não ser em
uma eventual disputa de dano que você vença.
Dano Extra (>= 70 nível) – Gastando a metade dos seus pontos de vida (ou 20
pontos de vida, o que for maior) você é capaz de disparar um raio mais poderoso, que
causará 1d10+1 de dano por nível de Desperto e terá +5 no CD. Estático.
Elemento Único (>= 70 nível) – Se Fogo for o seu único elemento some um ponto
extra a cada dado de dano que você é capaz de causar e +1 na CD. Estático.
Precisão Letal (>= 80 nível) – Seus ataques com este poder passam a receber +2 de
bônus, a CD aumenta um ponto e o decisivo aumenta para x3. Estático.
Repulsão de Calor (>= 80 nível) – Ao custo de 3 utilizações como ação padrão você
é capaz de desferir uma onda de calor para todas as direções. Realize uma jogada de
toque a distância para cada ser a até 30 metros de você, se você o atingir ele deve
realizar uma disputa de força contra força 30 (+10), falhando ele é empurrado 2d8 metros
por uma força térmica invisível e sofrerá 2d8 pontos de dano por calor.
Explosão de Calor (>= 80 nível) – Igual acima, mas ao custo de 4 utilizações você
deve realizar uma jogada de ataque normal a todos a sua volta a até 30 metros, aqueles
que você atingir sofrem o dano norma deste poder (com direito a jogada de resistência).
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Água
Agilidade, Adaptabilidade, Cura, Gelo e Frio estão presentes neste elemento. A
afinidade com o elemento Água o tornará um Desperto ágil e imprevisível, porém, sensato
e calculista.
Traços Psicológicos, Vantagens e Desvantagens: Se você possui afinidade pelo
elemento água você será contido em suas atitudes, mas decidido em realizá-las.
Você é imune ao frio, mesmo intenso, mas não essencial, mas você é especialmente
vulnerável ao elemento fogo (e ao calor), sofrendo o dobro de danos deste elemento (e de
lasers). Você possui ainda a capacidade de respirar normalmente dentro da água, desde
que esta possua oxigênio. Seus pulmões possuem a capacidade de reter o oxigênio da
água assim como o faz com o oxigênio do ar.
Se os elementos Fogo e Água forem combinados você perde as respectivas
imunidades e vulnerabilidades. No lugar você recebe Resistência ao Fogo e ao Frio 10.

Poderes elementares da Água
Fluido Vital
Pré-requisitos: Desperto 1, Afinidade com o elemento Água.
Utilizações por dia: 3 como Ação Padrão.
Você é capaz de manipular a água existente nos seres vivos e no ambiente. Você
pode usar este poder três vezes por dia como uma ação padrão.
Cura – Você pode usar esse poder para recuperar 20 pontos de vida por utilização.
Discernir Elemento – O desperto é capaz de perceber qualquer substância ou corpo
estranho em líquidos que se aproxime, mas não identificá-los.
Indução ao Sono (>= 20 nível) – Você é capaz de reduzir a circulação do sangue de
um ser vivo, causando um sono profundo. O alvo que você tocar deve realizar um teste de
resistência contra Fortitude (CD 10 + seu nível de Desperto), falhando cairá em um sono
profundo de 8 horas. Em combate realize uma jogada de ataque corpo-a-corpo. Este
subpoder não afeta seres com 5 ou mais dados de vida.
Indução ao Sono a Distância (>= 30 nível) – Igual ao subpoder anterior, mas você é
capaz de afetar até dois seres por utilização que estejam em seu campo de visão a até 15
metros de você com uma jogada de ataque a distância.
Proteger (>= 40 nível) – Você é capaz de criar uma espécie de gel com a água do
seu corpo e se revestir com ele. Esse gel é transparente, sem cheiro e é capaz de
protege-lo contra agressões energéticas, evaporando e desviando o ataque. Ao custo de
uma utilização esse gel o recobre por até uma hora e é capaz de absorver até 10 pontos
de dano por calor, fogo, eletricidade e até laser, quando evapora e deixa de protegê-lo.

Frio
Pré-requisitos: Desperto 1, Afinidade com o elemento Água
Utilizações por dia: 3 como Ação Padrão e 1 como Ação Instantânea**.
Você é capaz de manipular as baixas temperaturas de forma magistral.
Toque Congelante – Igual ao Mãos Flamejantes do Fogo, mas o dano é por frio.
Ambiente favorável – Você receberá +1 na CD em todos os subpoderes se utilizar
este poder em um ambiente glacial.
**Arma de Gelo (>= 20 nível) – Você é capaz de criar qualquer tipo de arma manual
de gelo quase tão duro quanto aço. Não apenas armas, como escudos, barras e outros
objetos geométricos podem ser criados, mas nenhum pode ultrapassar 5 quilos de peso.
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Cada item criado custa uma utilização. Criados eles permanecem com suas propriedades
inalteradas enquanto estiverem em contato com você, depois derretem normalmente.
Armadura de Gelo (>= 30 nível) – Ao custo de uma utilização como Ação Padrão seu
corpo é recoberto por uma grossa camada de gelo. A armadura possui 30 pontos de vida
próprios que funcionam como pontos de vida temporários (que regeneram 1 PV por turno
se você estiver em um ambiente glacial). Em condições normais essa armadura dura
quanto tempo você desejar, ou até que os pontos de vida da armadura zerem. A
armadura fornece +4 de armadura na CA (+6 se você estiver em um ambiente glacial) e
+5 contra qualquer tentativa de agarrá-lo ou imobiliza-lo, além disso, você recebe +2 de
bônus em todos os testes de Reflexos. Toda vez que você a acionar depois da primeira,
por dia, os bônus e pontos de vida da armadura são divididos pela metade, arredondados
para baixo. Uma vez acionada ela demora apenas um turno para se formar, mas você
deve permanecer imóvel até que a armadura esteja consolidada.
**Barreira de Gelo (>= 40 nível) – Ao custo de uma utilização como uma Ação Padrão
você é capaz de erguer uma parede de gelo de até 2 metros de altura por até 4 de
cumprimento com 50cm de espessura que dura até um minuto (essa parede possui
dureza 5, 30 pontos de vida e CD 25 para quebrar). Como uma Ação instantânea essa
parede pode ter as mesmas dimensões, mas ela só dura 3 segundos. Essa barreira deve
ser formada a partir do solo ou de algum ponto de apoio, se for formada no ar, como um
escudo, ela contará só com dureza 5 e 15 pontos de vida.
Esfera de Gelo (>= 50 nível) – Você é capaz de criar uma esfera de gelo para cada 3
níveis de desperto e dispara-las contra um ou mais alvos a até 30m de você. Gaste uma
utilização como uma Ação Padrão e realize uma jogada de ataque à distância para cada
esfera. Cada uma causa 5d6 de dano (6d6+6 se você estiver em um ambiente glacial).
Congelar (>= 80 nível) – Com um ataque de toque a distância você é capaz de
congelar um alvo. Isto gasta uma utilização como uma Ação Padrão. O formato do ataque
fica a sua escolha (desde uma lufada de ar frio até um singelo sobro congelante). O alvo
atingido (que deve ser do tamanho médio ou menor) realiza um teste de resistência de
Fortitude (CD 14 + seu nível de Desperto) para evitar o congelamento (Despertos do Fogo
recebem -2, da Terra +2). Se o alvo falhar entre 1 e 4 pontos será recoberto por uma
camada de gelo (CD 10 + seu nível de Desperto para quebrar) e passará a sufocar. Se
falhar por 5+ pontos ele será complemente congelado e entrará em animação suspensa.

Raio de Frio
Pré-requisitos: Desperto 2, Frio, Afinidade com o elemento Água
Utilizações por dia: triplo do seu nível de Desperto como Ação Padrão, 1 como Ação
Instantânea**.
Você é capaz de projetar a partir das mãos um raio azulado com um alcance
máximo de 30m+10m por nível de Desperto. O raio causa 1d6 pontos de dano por nível
de desperto (até 10d6) por frio quando atinge seu alvo. Para atingir um alvo com este
poder faça uma jogada de ataque a distância (ao custo de 1 utilização), acertando o alvo
pode realizar um teste de Reflexos (CD 14+ nível de desperto) para sofrer metade do
dano. Se você possuir mais de um ataque por turno (graças a uma base de ataque alta)
poderá disparar este poder uma vez para cada ataque. Esse ataque pode ser utilizado
para apagar focos de fogo com até 6m2 de extensão por utilização.
Ambiente favorável – Você receberá +1 na CD desde poder e em todos os
subpoderes se utilizar este poder em um ambiente glacial.
Dano Extra (>= 40 nível) – Gastando a metade dos seus pontos de vida (ou 20
pontos de vida, o que for maior) você é capaz de disparar um raio mais poderoso, que
causará 1d8 de dano por nível e terá +5 no CD do teste de Reflexos. Estático.
Elemento Único (>= 40 nível) – Se Água for o seu único elemento some um ponto
extra a cada dado de dano que você é capaz de causar e +1 na CD. Estático.
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**Contra-ataque Defensivo (>= 50 nível) – Como uma Ação instantânea você é
capaz de disparar este poder de uma forma defensiva, visando atingir um ataque
desferido contra você. Você nunca poderá usar esta utilização para atacar, a não ser em
uma eventual disputa de dano que você vença.
Imobilizar (>= 60 nível) – Gastando duas utilizações você é capaz de disparar um raio
que prende as pernas de um alvo do tamanho de uma pessoa. Depois de atingida a
pessoa pode realizar um teste de força para tentar se libertar (CD 10 + seu nível de
Desperto), se não obtiver sucesso ela estará imobilizada no local um número de rodadas
igual a seu nível de desperto.

Controlar Água
Pré-requisitos: Desperto 4, Afinidade com o elemento Água
Utilizações: Nadar e Pressentir Água são estáticos, os demais 3 como Ação Padrão.
Você é capaz de produzir ou controlar uma grande quantidade de água.
Nadar – Você passa a ser capaz de nadar a até 18 metros por turno.
Comandar – Você é capaz de mover massas de água de até dez vezes o seu peso
corporal para qualquer direção a até 30m de você durante 1 minuto por uma utilização.
Impacto Hídrico – Você é capaz de criar uma tromba de água para golpear um alvo,
ou mais de um, desde que todos estejam em um ângulo máximo de 30º em relação a
você, com força 25 (+7). Faça uma jogada de ataque a distância para causar dano
(1d6+7) e derrubar, ou uma jogada de toque a distância apenas para derrubar.
Pressentir Água – Ao gasto de uma utilização você é capaz de pressentir a presença
de massas de água nas proximidades (decisão do GM). Você pode, por exemplo, usar
este subpoder para detectar a presença de outros seres humanas nas proximidades
(neste caso, até 15m) e avaliar, aproximadamente, seu número e distância.
Surf (>= 50 nível) – Você é capaz de viajar em alta velocidade em mar aberto ou em
rios. Você invoca uma onda que o carrega a até 100 km/h pelo tempo que você desejar,
mas uma vez que você pise em terra firme uma utilização terá sido gasta. Você pode
viajar dentro da onda (lhe dando alguma proteção) ou acima dela (aumenta a velocidade).
Redemoinho (>= 50 nível) – Estando em mar aberto e ao custo de uma utilização
como Ação Padrão você é capaz de criar um redemoinho na água capaz de afundar
pequenas embarcações e impedir o avanço de navios.
Sonar (>= 60 nível) – Gastando uma utilização como Ação Padrão e durante uma
hora você passa a interpretar as ondulações da água e “ver” através delas. Você ganha
um radar passivo com alcance de 100 metros, mas apenas enquanto estiver submerso.
Dissolução Corpórea (>= 80 nível) – Após uma ação de rodada completa o desperto
é capaz de transformar o seu corpo e objetos que carrega em água salgada durante 30
minutos por utilização. O personagem mantém uma forma vagamente humana e é capaz
de se deslocar a 6 m por turno. Você se torna imune a ataque por contusão (dano nãoletal). Ataques físicos que causem dano por corte ou perfuração causam 1/5 do dano,
ataques por concussão causam a metade de dano. Qualquer ação física que exige
interação corporal, como agarrar alguém ou escalar, recebe -8. Você é capaz de assumir
qualquer forma variando de uma poça de água até um tromba com um formato
humanóide, desde que seu volume permanece inalterado, isso também lhe permite
passar por qualquer abertura adequada (como pelo vão existente embaixo de uma porta).
Você pode entrar na água normalmente, o que lhe dará +5 nos testes de Esconder-se e
Furtividade. Enquanto estiver dentro da água você pode se movimentar com sua
velocidade normal de natação e poderá desafiar o fluxo com testes de força. Se estiver
imenso em água corrente e imóvel você recuperará 1 ponto de vida por minuto.
Água Essencial (>= 90 nível) – Todos os seus poderes passam a usar a essência da
água, que nada mais é que o espírito do elemento. Seus ataques passam a causar dano
mesmo em alvos que sejam imunes à água, ao gelo ou ao frio. Estático.
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Poder Glacial
Pré-requisitos: Desperto 6, Controlar Água, Frio, Afinidade com o elemento Água
Utilizações por dia: 2 como Ação Padrão.
Você é capaz de controlar a água e a umidade e combiná-la com o zero absoluto.
Afinidade Polar – Seu corpo é frio ao toque e a pele se torna levemente pálida. Você
não emite odores e é invisível a sensores por infravermelho. Além disso, você é capaz de
caminhar normalmente sobre neve e nunca perderá o equilíbrio sobre o gelo. Estático.
Solidificar – Você é capaz de ordenar que grandes massas de água congelem,
criando blocos massivos de gelo. Você é capaz de congelar até 10m3 de água por nível
de desperto por utilização gasta. Se houver água suficiente você criará enormes blocos
de gelo (lembrando que 90% deles permanecem submersos), caso contrário você
congelará tudo até o leito. Todos os seres vivos dentro da área podem escapar se
passarem por um teste de reflexos contra CD 15 (se possuírem espaço para fugirem), se
não conseguirem são congelados junto com a água e entram em animação suspensa.
Aurora Boreal (>= 70 nível) – Você é capaz de resfriar o ar e congelar parte da
umidade suspensa em grandes altitudes, filtrando a luz e assim criando um efeito
semelhante à aurora boreal. Esse subpoder pode ser usado de três maneiras diferentes: a
primeira consiste na criação de um efeito inofensivo, mas fantástico, ótimo para shows e
para distrair a multidão. A segunda maneira é a criação de cristais microscópicos à sua
volta, que são capazes de filtrar a luz que o atinge. Você passa a ser capaz de protegerse e às pessoas a até 15 metros de você dos raios solares, sua radiação e até mesmo de
lasers disparados à distância (mínimo de 50 m, fornece +10 na CA por deflexão). O último
efeito consiste em criar uma seqüência muito rápida de luzes coloridas que ao atingir o
nervo ótico de pessoas e/ou animais com até 5 dados de vida e que falhem em um teste
de fortitude contra CD 14 + seu nível de Desperto causa um efeito semelhante à
epilepsia, causando paralisação por convulsões. Cada modo de utilização custa 1
utilização como ação padrão, seus efeitos demoram 2 turnos para começar e duram 10
minutos para o primeiro efeito e 1 minuto para os outros dois.
Corpo de Gelo (>= 80 nível) – Você transforma todo o seu corpo e as suas vestes em
gelo vivo. Utilizar este poder custa uma utilização como ação padrão. A transformação
demora 2 turnos e dura até 30 minutos por utilização gasta (5 minutos em climas muito
quentes). Você passa a pesar o dobro (se você não possuir afinidade com o elemento
Terra), ter redução de dano 5/-, armadura natural +3 e força aumentada em 3 pontos. Seu
corpo emana constantemente frio, torna-se imune a dano por contusão (dano não letal) e
tudo que se aproximar a até 1 metro, e alvos dos seus golpes físicos, sofrerá 2d6 pontos
de dano por frio. Sua couraça de gelo lhe concede resistência a fogo/calor 10, mas
qualquer dano proveniente de fogo, calor ou laser que a ultrapassar será triplicado (no
lugar de dobrado). Se você possuir afinidade também pelo elemento fogo o dano será
dobrado. Enquanto mantiver essa forma você não poderá recuperar pontos de vida.
Hecatombe Glacial (>= 90 nível) – Ao custo de 2 utilizações como ação padrão você
é capaz de congelar tudo em um raio de 1 km de alcance. Todo o solo, construção ou
máquina em contato com o solo, água, plantas e insetos são congelados, não afetando
animais, pessoas ou os objetos que elas carregam. As máquinas congeladas não podem
ser usadas até descongelarem, e mesmo assim são consideradas danificadas. Tudo
permanece congelado por 1 minuto e depois começa a descongelar normalmente. Uma
área afeta por este subpoder é considerada um ambiente glacial. Volumes muito grandes
de água terão apenas sua superfície congelada. Ao utilizar este poder, se você tocar uma
grande concentração de água, você é capaz de congelar a superfície da água em um raio
de até 5 km. O gelo é espesso o suficiente para manter o peso de uma pessoa e prender
barcos pequenos, mas navios de grande porte terão sua velocidade comprometida.
Hecatombe Eterno (>= 100 nível) – A área do subpoder Hecatombe Glacial passa a
permanecer congelada por quanto tempo desejar e enquanto você estiver nela. Estático.
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Ar
O Vento, o Ar, a Velocidade, a Eletricidade e o Clima se fazem presentes do
elemento Ar. O elemento ar é o mais intangível dos elementos físicos, o que torna sua
galeria de poderes singular na capacidade de lidar com os dois mundos.
Traços Psicológicos, Vantagens e Desvantagens: Você valoriza a liberdade e
odeia lugares fechados. Na verdade você sofre de claustrofobia. Sempre que você sentir
que está em um lugar fechado sentirá medo e todos os seus teste receberão -1 enquanto
você estiver nessa área. Se você estiver em uma área fechado o redutor sobe para -3.
Como vantagem você é imune a eletricidade. Você possui ainda um sentido atmosférico
capaz de prever variações no clima do local que você se encontra assim como intuir a
qualidade do ar à sua volta e dizer seus componentes aproximados.

Poderes elementares do Ar
Domínio do Ar
Pré-requisitos: Desperto 1, afinidade com o elemento Ar
Utilizações por dia: Criar Ar, Levitação, Vôo e Soco de Vento são estáticos, os
demais 3 utilizações diárias como Ação Padrão e 1 como Ação Instantânea**.
Criar Ar – Você é capaz de criar 10 litros de ar puro à sua volta por minuto.
Levitação – Você é capaz de flutuar. Você pode permanecer parado no ar ou se
mover a até 1 m/s para qualquer direção.
Vôo (>= 20 nível) – Você é capaz de voar a até 18 metros por turno (3 m/s), subir a
metade e descer com o dobro. Você não pode ficar imóvel no ar com esse subpoder.
Falsa Telecinese (>= 20 nível) – Usando uma ação padrão você pode, manipulando a
pressão atmosférica, levitar objetos de até 2 kg movendo-os a até 1 m/s por 1 minuto.
Rajada de Vento (>= 30 nível) – Usando o ar à volta o desperto é capaz de criar uma
rajada de vento de até 30m capaz de derrubar pessoas e obstáculos com força 25 (+7).
Faça uma jogada de toque à distância para derrubar e gaste uma utilização.
Soco de Vento (>= 30 nível) – Seus ataques desarmados agora têm alcance de 3m.
**Escudo de Vento (>= 40 nível) – Usando o ar à sua volta você é capaz de criar um
escudo capaz de protege-lo de ataques físicos à distância, como tiros e projeteis que
voam em sua direção. Ao custo de uma utilização como ação instantânea você é capaz
de evitar todos os ataques físicos à distância desferidos contra você no mesmo instante.
Radar (>= 50 nível) – Usando este subpoder como uma ação padrão e durante uma
hora você passa a perceber as ondulações do ar a sua volta e “vê” através delas. Você
passa a ter um radar passivo com alcance de 100 metros.

Velocidade
Pré-requisitos: Desperto 1, afinidade com o elemento Ar
Utilizações por dia: Supervôo e Hipervôo 2 como Ação Padrão, Ação Evasiva 1
como Ação Instantânea**, as demais estáticas.
Utilizando-se da agilidade do ar você torna suas reações extremamente rápidas.
Enquanto usa este poder você só pode usar armaduras com redutor igual ou menor a -2.
Deslocamento – Seu deslocamento, seja em terra, seja no ar, dobra.
Reação Instantânea – Você recebe bônus de +1 na Iniciativa.
Bônus de esquiva (>= 20 nível) – Você recebe bônus de +1 na CA
Reação Instantânea (>= 30 nível) – Seu bônus na Iniciativa aumenta para +2.
Bônus de esquiva (>= 40 nível) – Você recebe bônus de +1 na CA.
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Supervôo (>= 40 nível) – Durante até uma hora por utilização você é capaz de voar a
60 m/s (216 km/h). Você já deve estar voando a 6 m/s para acionar este poder.
**Ação Evasiva (>= 40 nível) – Você é capaz de, como uma Ação Instantânea, evitar
um ou mais ataques desferidos contra você no mesmo instante se esquivando de todos
os ataques desferidos até esse momento. Para usar este poder você precisa de algum
espaço para manobrar.
Elemento Único (>= 50 nível) – Se Ar for o seu único elemento você ganha uma
utilização extra como Ação Instantânea.
Evasão (>= 50 nível) – Sempre que um ataque permitir que você realize um teste de
reflexos para evitar metade do dano, se você obtiver sucesso, ao invés disso você passa
a não receber dano algum. Estático.
Hipervôo (>= 50 nível) – Durante até uma hora por utilização você é capaz de voar a
mach 1 (uma vez a velocidade do som, ou 1.062,5 km/h). Você deve já estar voando a
200 km/h para acionar este poder e possuir alguma proteção (caso contrário perderá 1
pontos de vida por minuto de vôo a essa velocidade).
Bônus de esquiva (>= 60 nível) – Você recebe outro bônus de +1 na CA.
Reflexos Ampliados (>= 60 nível) – Você ganha o talento Reflexos Rápidos.
Ataque Extra (>= 70 nível) – Você passa a ser capaz de atacar uma vez a mais por
turno. Esse ataque usa o seu maior bônus de ataque e é corpo-a-corpo ou à distância.
Hipervôo Aprimorado (>= 80 nível) – O seu hipervôo passa a poder alcançar a
fantástica velocidade de mach 5 (cinco vezes a velocidade do som) e o dano sofrido pelo
atrito também aumentará proporcionalmente.
Bônus de esquiva (>= 80 nível) – Você recebe outro bônus de +1 na CA.
Escudo Aerodinâmico (>= 90 nível) – Você passa a cortar o ar à sua frente com uma
aerodinâmica perfeita, não sofrendo mais dano ao voar em alta velocidade.

Poder Elétrico
Pré-requisitos: Desperto 2, afinidade com o elemento Ar
Utilizações por dia: 3 como Ação Padrão.
Você domina a energia elétrica. Além de criá-la você é capaz de manipula-la.
Sempre que um ataque elétrico visa um alvo protegido por uma armadura metálica, este
alvo perde o bônus de CA da armadura contra este ataque.
Sobretensão – Você é capaz de fazer qualquer aparelho entrar em curto e parar de
funcionar. Aparelhos muito grandes ou protegidos podem, ao invés de parar, ter seu
funcionamento comprometido. Gaste uma utilização e toque o aparelho, este deve realizar
um teste de Fortitude (CD 14 + seu nível de desperto), falhando um curto é causado.
Toque Chocante – Gastando uma utilização você eletrifica suas mãos, que
permanecem eletrificadas por até 10 minutos ou até que você cause dano, descarregando
a energia em um alvo que toque, causando 2d4 de dano elétrico +2 por nível de desperto.
Blecaute (>= 40 nível) – Você consegue neutralizar a energia elétrica de uma área.
Ao custo de uma utilização toda a energia elétrica à sua volta em um raio de 100m é
anulada por até um minuto. Uma quantidade muito grande de eletricidade pode não ser
afetada por esta habilidade. Máquinas com a fonte de energia consigo não são afetadas.
Conduzir/Isolar (>= 50 nível) – Ao custo de uma utilização e por até 10 minutos você
é capaz de tornar seu corpo um condutor de eletricidade ou um poderoso isolante elétrico.
Projétil Elétrico (>= 60 nível) – Você é capaz de disparar das suas mãos, ao custo de
uma utilização, um projétil de energia elétrica que ao atingir um alvo interfere na sua
distribuição de eletricidade interna, causando uma pane em máquinas elétricas. Realize
uma jogada de ataque à distância, atingindo o alvo deve realizar um teste de Fortitude
contra 14 + seu nível de desperto. Para máquinas simples, como um carro elétrico, uma
falha significa que ele é desativado por 1 minuto. Máquinas complexas ou frágeis, como
um computador ou robô, uma falha significa que estes sofrem 6d8 ponto de dano.
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Esfera Estática (>= 70 nível) – Você é capaz de gerar um campo incrivelmente
poderoso de eletricidade estática, capaz de atrair em direção ao seu corpo qualquer
material suscetível de atração, como metais. Ao custo de uma utilização durante 3 turnos
você é capaz de atrair objetos suscetíveis a atração a até 30 metros de você com até 5
kg. Se estiverem sendo segurados (como armas) seus usuários devem ser bem
sucedidos em um teste resistido de força contra força 40 (+15). Note que estes objetos
podem acabar voando em grande velocidade contra o seu corpo. Objetos maiores podem
ser atraídos, mas os efeitos ficam a cargo do GM. Objetos muito grandes, com o dobro do
seu peso corporal, farão com que você seja traído contra ele. Com o gasto adicional de
uma utilização o alcance sobe para 300m, com o gasto adicional de duas utilizações o
alcance sobe para 3000 metros. Com o gasto extra de outra utilização a duração sobe
para até 3 minutos, e/ou a força sobe para 50 (+20).
Corpo Eletrificado (>= 80 nível) – Durante uma hora ao custo de uma utilização seu
corpo passa a emanar potentes cargas elétricas que percorrem todo o seu corpo.
Qualquer um que toca-lo ou ataca-lo corporalmente sofrerá 10 pontos de dano por
eletricidade e esse dano também é adicionado a qualquer dano que você cause com seus
ataques corporais ou armas metálicas de combate corpo a corpo que você utilizar. Você
recebe bônus de +2 na CA por deflexão e sua força e destreza sobem 2 pontos enquanto
este subpoder estivera ativado. Se você tiver acesso a uma fonte de eletricidade externa
poderá recuperar 1 ponto de vida por turno que permanecer drenando esta fonte. Você
passa, uma vez por dia e enquanto o corpo eletrificado estiver ativado, a potencializar um
dos seus poderes, aumentando sua eficiência em 50%. Ativar este característica é uma
ação livre executado em conjunto com a ativação do poder a ser potencializado. O bônus
de 50% permanece enquanto este subpoder estivera ativado ou pela duração do poder
potencializado, o que for menor.
Eletricidade Essencial (>= 90 nível) – Seus relâmpagos e demais habilidades e
ataques elétricos passam a causar dano por eletricidade essencial. O dano não aumenta
mas você é capaz de causar dano a seres ou equipamentos imunes à eletricidade.

Relâmpago
Pré-requisitos: Desperto 4, Poder Elétrico, afinidade com o elemento Ar
Utilizações por dia: triplo do seu nível de desperto como Ação Padrão, 1 como Ação
Instantânea**.
Você é capaz de projetar a partir das mãos um raio concentrado de eletricidade.
Com um alcance máximo de 25m +15m por nível de desperto o raio causa 1d6 pontos de
dano por nível de desperto (até 10d6) quando atinge seu alvo. Para atingir um alvo com
este poder faça uma jogada de ataque a distância, acertando, o alvo pode realizar um
teste de Reflexos (CD 14+ nível de desperto) para sofrer metade do dano. Se você
possuir mais de um ataque por turno (graças a uma base de ataque alta) poderá disparar
este poder uma vez para cada ataque. Ignore a CA oferecida por proteções metálicas.
Elemento Único – Se Ar for o seu único elemento some um ponto extra a cada dado
de dano que você é capaz de causar e +1 na CD. Estático.
Dano Extra (>= 50 nível) – Gastando a metade dos seus pontos de vida (ou 20
pontos de vida, o que for maior) você é capaz de disparar um raio mais poderoso, que
causará 1d8 de dano por nível e terá +5 no CD do teste de Reflexos. Estático.
Dano por Contusão (>= 60 nível) – Você é capaz de controlar a eletricidade do seu
raio de forma a não matar seus alvos. Você pode ativar e desativar esse subpoder
livremente. Quando ativado seu relâmpago causa apenas dano por contusão. Estático.
**Contra-ataque Defensivo (>= 70 nível) – Como uma Ação instantânea você é capaz
de disparar este poder de uma forma defensiva, visando atingir um ataque desferido
contra você. Você nunca poderá usar esta utilização para atacar, a não ser em uma
eventual disputa de dano que você vença.
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Corrente (>= 80 nível) – Se você desejar seu relâmpago passa a ter a capacidade de
saltar de um alvo para outro, atingindo vários oponentes com um único raio. Após atingir o
primeiro jogue novamente para atingir ao adversário mais próximo e a até 3 metros,
sendo bem sucedido este sofre o mesmo dano menos um dado e você pode repetir o
efeito até que não haja mais alvos dentro do alcance ou não haja mais dados de dano.
Um alvo não pode ser atingido mais de uma vez. Estático.

Controle do Clima
Pré-requisitos: Desperto 6, Domínio do Ar, afinidade com o elemento Ar
Utilizações por dia: Alcance Extra e Controlar Ventos estáticos, 3 como ação padrão.
Você é capaz de afetar o clima. A área de alcance é igual a um raio de 2 km.
Semear Ventos – Você é capaz de alterar a velocidade dos ventos, para cada
utilização gasta você é capaz de aumentar ou diminuir a velocidade dos ventos em 50%.
Alterar Clima – Você é capaz de mudar o clima dentro da sua área de alcance. Para
cada utilização gasta você é capaz de alterar a linha da tabela abaixo em até duas
posições. Essas alterações demoram 5 turnos para ocorrer (para cada duas linhas da
tabela abaixo) e perduram enquanto você mantiver a concentração e até 1 minuto após
isso. Climas ou regiões naturalmente mais ou menos propícios para o clima desejado
podem forçar o gasto de utilizações extras, demorar mais tempo para a mudança
acontecer ou mesmo impossibilitar que a mudança ocorra (como nevar no deserto).
Tabela de Clima
Ventos de até:
Efeitos do vento:
Céu claro
45+ km/h = torna a navegação difícil.
4 km/h
75+ km/h = derruba a maior parte das criaturas
Parcialmente nublado
8 km/h
voadoras médias (força 25). Arranca telhados.
Nublado
16 km/h
90+ km/h = arranca árvores pequenas, derruba
Nublado, Garoa ou Neve leve 24 km/h
pequenas estruturas de madeira e impossibilita o
Chuva ou Neve
32 km/h
vôo da maioria das aeronaves.
Chuva Pesada
110+ km/h = destrói construções de madeira,
40 km/h
arranca árvores grandes, afunda a maioria das
Nevasca ou Temporal
48 km/h
embarcações.
Tempestade com trovoadas
64 km/h
220+ km/h = destrói construções não fortificadas,
Vendaval
80 km/h
arranca árvores centenárias, afunda navios de
Ciclone ou Tornados
120 km/h
grande porte e derruba qualquer tipo de aeronave.
Clima:

Controlar Ventos (>= 70 nível) – Enquanto estiver ativado o subpoder Alterar Clima
você pode mudar a direção do vento como desejar, demorando 2 turnos para cada
mudança de direção do vento. Estático.
Alcance Extra (>= 70 nível) – A sua área de alcance do subpoder Alterar Clima
aumenta para 5km de raio. Estático.
Neblina (>= 70 nível) – Para cada utilização gasta você é capaz de cobrir uma área
de até 500 m2 com neblina com um raio de visão de 5 metros. O clima tem que estar no
mínimo ao nível de garoa.
Pedras (>= 80 nível) – Se estiver ao menos chovendo, ao custe uma utilização você
é capaz de derrubar pedras por toda a área de alcance que causam 1 ponto de dano por
turno em todas as estruturas e seres vivos desprotegidos.
Invocar Relâmpago (>= 80 nível) – O clima deve estar ao menos na linha de chuva
pesada da tabela de clima acima exposta. Ao custo de uma utilização você é capaz de
invocar um relâmpago para atacar seus inimigos ou qualquer objeto a até 30 metros de
você. Realize um ataque a distância com -2, a CA de proteções metálicas são
normalmente ignoradas e o raio causa 10d10 de dano. Atingindo o alvo pode realizar um
teste de resistência de reflexos contra CD 14 + seu nível de Desperto para sofrer metade
do dano
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Terra
A Força, Resistência e Blindagem fazem parte do elemento Terra. Possuir
afinidade com o elemento Terra significa que você será duro como rocha, não apenas no
corpo, mas em sua mente e sentimentos.
Traços Psicológicos, Vantagens e Desvantagens: Você não sabe lidar com
sentimentos, sejam seus, sejam das pessoas que o rodeiam. Você os evita ao máximo e
despreza aqueles que os demonstram. Você não entende uma piada que seja e é incapaz
de contar uma. Para você, todos estão falando sério, o tempo todo, o que gera um redutor
igual a -2 em todos os testes de reação e de perícias que envolvem Carisma. Como você
ainda possui sentimentos, a combinação deste elemento com o elemento Fogo é
dramática. Você estará em um eterno conflito interno, o que geralmente causa muito
sofrimento psíquico (perca 1 ponto de Sabedoria para cada 3 níveis de desperto). Você
odeia voar ou usar barcos. A partir do 3º nível de desperto seu peso dobra e você se
torna incapaz de nadar, afundando sempre que imerso em água. Devido a sua
constituição física você não poderá voar, se também possuir afinidade pelo elemento ar,
nem adquirir o poder Velocidade e o subpoder Saltar não funcionará com você.
Como vantagem você possui uma grande resistência contra ataques a sua
mente, recebendo bônus de +4 em todos os testes de resistência contra poderes do
elemento Mente. Você possui ainda um incompreensível sexto-sentido. Enquanto você
estiver em contato com o solo, tudo que também o estiver a até 20 metros não escapará
de sua atenção. A 1/10 dessa distância você é capaz até de “ouvir” os sons à volta, uma
vez que as vibrações sonoras também acabam por colidir com o solo.

Poderes elementares da Terra
Força da Terra
Pré-requisitos: Desperto 1, afinidade com o elemento Terra
Utilizações por dia: estático.
A força da terra lhe empresta um pouco da sua potência, lhe tornado mais forte que
o normal. Você ganha 5 pontos de força.
Força Extra (>= 30 nível) – Você ganho mais 5 pontos de força.
Densidade Ampliada (>= 50 nível) – Seu peso atual dobra.
Elemento Único (>= 50 nível) – Se Terra for o seu único elemento você ganha o
talento Ataque Poderoso ou Transpassar.
Força Extra (>= 80 nível) – Você ganha o talento Ataque Poderoso ou Transpassar.

Resistência da Terra
Pré-requisitos: Desperto 1, afinidade com o elemento Terra
Utilizações por dia: estático.
Como desperto da terra, você passa a compartilhar com ela um pouco da sua
resistência. Você ganha 10 pontos de vida.
Elemento Único (>= 20 nível) – Se Terra for o seu único elemento você ganha mais
10 pontos de vida.
Resistência Extra (>= 40 nível) – Você ganha mais 10 pontos de vida.
Mobilidade da Terra (>= 50 nível) – Você perde 1 ponto de destreza.
Resistência Extra (>= 60 nível) – Você ganha o talento Grande Fortitude.
Resistência Extra (>= 90 nível) – Você ganha 10 pontos de vida.
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Pele Rochosa
Pré-requisitos: Desperto 2, Resistência da Terra, afinidade com o elemento Terra.
Utilizações por dia: estático.
Seu corpo passa a ter a resistência da rocha. Sua aparência não se altera mas seu
peso atual dobra e seu deslocamento cai 3 metros. Você ganha redução de dano
10/duraço e não sofre os efeitos do dano maciço.
Punhos de Pedra (>= 30 nível) – Você passa a causar 2 pontos extras de dano com
seus ataques desarmados.
Armadura de Pedra (>= 40 nível) – Você ganha +1 na CA de armadura natural.
Força Extra (>= 40 nível) – Você ganha 3 pontos de Força.
Resistência Extra (>= 50 nível) – Você ganha 10 pontos de vida.
Dureza Extra (>= 60 nível) – Sua Redução de dano sobe para 15/duraço.
Força Extra (>= 60 nível) – Ganhe 3 pontos de Força e se torna incapaz de correr.
Armadura de Pedra (>= 70 nível) – Sua armadura natural sobe para +2.
Resistência Extra (>= 70 nível) – Ganhe 10 pontos de vida e -10 em Saltar e Escalar.
Elemento Único (>= 80 nível) – Se Terra for o seu único elemento você ganha mais
10 pontos de vida e 3 pontos de Força.
Força Extra (>= 80 nível) – Ganhe 3 pontos de Força e perca 1 ponto de destreza.
Dureza Extra (>= 90 nível) – Sua RD sobe para 20/duraço e perde 1 pt de destreza.

Dominar Terra
Pré-requisitos: Desperto 4, Força da Terra, afinidade com o elemento Terra
Utilizações por dia: 3 como Ação Padrão e 1 como Ação Instantânea**.
Você é capaz de invocar e controlar massas de terra e rocha instantaneamente para
ajuda-lo. Você pode criar barreiras de rocha sólida e nos níveis mais é capaz de destruir
construções e mesmo cidades inteiras.
**Parede de Rocha – Você pode usar esse poder como uma Ação Padrão ou como
uma Ação Instantânea. Você é capaz de criar uma parede de rocha com até 3 metros de
altura por até 10 metros de cumprimento por utilização a partir do solo. Essa parede,
depois de erguida, permanece por tempo indeterminado ou até que você mande ela se
desfazer em pó (ela possui dureza 2 e 40 PVs). Se usada como uma Ação Instantânea
ela de desfaz em pó 3 segundos depois de erguer-se e é capaz de protege-lo de ataques
de todas as direções. De qualquer maneira a parede não pode ser erguida a uma
distância maior que 2 metros de você.
Coluna de Rocha – Ao custo de uma utilização como Ação Padrão você é capaz de
criar uma coluna de rochas que surge da terra e eleva-se para o alto a até 15 metros de
altura. A coluna pode ser utilizada para eleva-lo do solo ou a outra pessoa e para tentar
atacar um alvo. Para atacar realize uma jogada de ataque a distância, se for bem
sucedido o alvo sofre 5d6 de dano devido ao impacto.
Estalagmites (>= 50 nível) – Trata-se de um ataque. Você é capaz de fazer brotar,
instantaneamente, sob os pés de seus inimigos dezenas de pontas de rocha muito
afiadas que variam de 30cm a até 2 metros de altura. Esse ataque atinge uma área de até
10m2, com a disposição da área a sua escolha, a até 15 metros de você. Todos nessa
área devem realizar um teste de Reflexos (14+ seu nível de Desperto) aqueles que
falharem sofrem 1d8x5 pontos de dano.
Elemento Único (>= 50 nível) – Se Terra for o seu único elemento você ganha mais
uma utilização como Ação Instantânea e parede de pedra que você é capaz de invocar
possui dureza 5 e 60 pontos de vida.
Forçar (>= 60 nível) – Você pode invocar, como uma Ação Padrão, uma porção de
rochas que irá empurrar algo (ou manter-se imóvel) com força 40. Essa porção de terra é
um pequeno monte de rocha móvel com cerca de 1 metro quadrado de volume onde se
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pode amarrar cordas ou cabos. Essa porção de rocha permanece enquanto você mantiver
a concentração ou até 1 minuto após isso.
**Tremor (>= 70 nível) – Toda a área à sua frente em um cone de 30º a até 30m de
você é afetado por um tremor de terra. As construções sofrem pequenas rachaduras e
todos os seres vivos em contato com o solo devem realizar um teste de resistência de
Reflexos (14 + seu nível de Desperto), falha significa que caem e ficam atordoados.
Fissura (>= 80 nível) – Você é capaz de criar uma série de fissuras na terra a sua
frente. Toda a área à sua frente em um cone de 30º a até 30m de você é afetado. As
fissuras podem derrubar edificações (causam 50 pontos de dano às construções). Todos
os seres dentro da área de efeito devem ser bem sucedidos em um teste de resistência
de Reflexos (14 + seu nível de Desperto), falha significa queda e há 50% de chance que
as criaturas caíam em uma fissura. As fissuras possuem de 3 a 5 metros de profundidade
(o que causa 1d6 de dano pela queda) e seu tamanho vária de médio a grande.
Grande Abalo (>= 90 nível) – Igual ao poder acima, mas mais intenso. As estruturas
sofrem 100 pontos e há 75% de queda. Despertos com afinidade pelo elemento Terra
podem combinar esta habilidade e criar grandes terremotos com este poder. Cada
desperto depois do primeiro multiplica o alcance em 10 vezes, até o máximo de 30km.
Exemplo: dois despertos podem criar um terremoto que afeta tudo num raio de 300
metros, quatro afetam tudo num raio de 30 km.

União com a Terra
Pré-requisitos: Desperto 6, Dominar Terra, afinidade com o elemento Terra.
Utilizações por dia: 2 como Ação Padrão e 1 como Ação Instantânea**.
Você cria um vínculo ainda mais poderoso com tudo ligado ao elemento terra.
Resistência – Você ganha os talentos Tolerância e Vitalidade. Estático.
Vínculo – Ao custo de uma utilização você é capaz de realizar uma pergunta a uma
rocha ou a uma área de até 2m2 de terra e receber a resposta. Essa pergunta deve ser
algo capaz de ser respondida apenas com a percepção do tato e/ou lapsos de tempo.
Deslocamento ampliado (>= 70 nível) – Ao custo de uma utilização e por uma hora
você passa a ser capaz de se mover o dobro do deslocamento padrão enquanto estiver
em contato com o solo, sem deixar marcas e sem se fatigar. Você pode passar a se
deslocar quatro vezes o normal, não se cansará mas deixará pegadas normalmente.
**Transpassar Rocha (>= 70 nível) – Ao custo de uma utilização e por 10 minutos
você passa a se comportar como um fantasma quando toca rocha sólida ou solo normal.
Nesse estado você não precisa respirar. Para se deslocar entre o solo você precisa ser
bem sucedido em testes de escalar. A presença de materiais não naturais (como cimento,
concreto, derivados de petróleo ou restos de materiais) agem como barreiras sólidas para
você. Se o tempo desde subpoder se esgotar com você dentro do solo ou rocha seu
corpo será ejetado para o local mais próximo, sofrendo 30 pontos de dano. Se não houver
um local apropriado o seu corpo se torna parte do elemento.
Cura (>= 80 nível) – Ao custo de uma utilização você passa a ser capaz de recuperar
5 pontos de vida por turno enquanto estiver em contato com solo ou rocha livres de
impurezas, até o máximo de 40 pontos por utilização.
Corpo de Areia (>=80 nível) – Seu corpo se transforma em areia grossa. Você pode
assumir qualquer forma razoável que desejar, podendo aumentar ou reduzir seus braços
ou pernas em até 50%. Você pode ainda se movimentar com seu deslocamento normal
mantendo uma forma humanóide ou a metade disso como um monte de areia rastejante.
Enquanto você estiver nessa forma se torna imune a dano por perfuração e os demais
ataques causam 1/3 do dano (laser causa dano normalmente). Você não precisa respirar
e é capaz de passar por frestas que permitam que areia com grãos grossos passem.
Ataques baseados em água não causam dano extra, mas se você ficar encharcado só se
moverá 1m por turno. Essa forma permanece por 30 minutos por utilização.
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Mente
Comunicação a distância, Leitura e Transmissão de pensamentos, Invadir e
Comandar mentes, nenhum segredo estará salvo de você se este elemento possuir
afinidade com a sua vontade. O elemento Mente manipula o mais enigmático arcabouço
de segredos e habilidades que qualquer humano, ou desperto, pode imaginar. Como tudo
tem por objetivo a mente, tudo que possui uma mente está ao seu alcance.
Traços Psicológicos, Vantagens e Desvantagens: Os despertos com afinidade
por esse elemento são cerebrais, extremamente centrados e lógicos. Você prefere
permanecer calado a falar algo inútil. Como são seres capazes de se concentrar ao
extremo despertos deste elemento tendem a assumir a liderança da onde estão inseridos.
Você ganha o talento Foco em Perícia em qualquer perícia que escolha. Seus poderes
não funcionam contra máquinas, sensores mecânicos ou eletrônicos, computadores ou
mentes não-humanas, e você possui um traço psicológico indesejável a sua escolha:
Excesso de Confiança – Você acredita que quando empregados de maneira
correta seus poderes são capazes de contornar qualquer situação ou oponente. Sempre
que você enfrentar um oponente você sofrerá um redutor de -2 na iniciativa, na CA, nos
testes de resistência e nos seus ataques no primeiro turno e -1 no segundo turno.
Distração – Quando você se concentra em algo o mundo à sua volta parece
desaparecer. Aplique um redutor de -6 em todos os testes de sentidos enquanto você
estiver concentrado em algo que não envolva o objeto da sua concentração.
Supersensitivo – O pensamento das pessoas à sua volta o tortura
constantemente. Qualquer pessoa a até 100 metros de você causa grande desconforto
(-1 em todos os testes), uma pessoa a até 10m causa muita confusão em sua mente (-3),
mais de 5 o paralisam pela dor. Pessoas amistosas podem ser ignoradas e para ignorar
pessoas indiferentes a você realize um teste de Concentração (CD 20).
Fanatismo – Você é fanático por um objetivo (que deve ser algo grandioso) e
todas as suas ações o levam a realizar-lo (ações fora do seu objetivo sofrem -3). Você
tem 1 ano para realizar o seu objetivo, ou você enlouquecerá (virando um NPC).

Poderes elementares da Mente
Telepatia
Pré-requisitos: Desperto 1, afinidade com o elemento Mente
Utilizações por dia: Enviar Mensagens, Receber Pensamentos e Localizar
Lembranças são estáticos, os demais até 3 como Ação Padrão.
Este é o talento básico do elemento Mente, e um dos poderes mais eficientes que
existem. Este poder pode ser utilizado de diversas formas:
Sentir Mentes – Gastando uma utilização como uma ação padrão e por até 1 minuto
por nível de desperto este poder permite a você sentir a presença de outras mentes. A
localização, distância, quantidade e qualidade serão sempre aproximadas.
Enviar Mensagens – Você é capaz de enviar mensagens para uma mente conhecida
a até 100 km de você ou para qualquer uma que esteja em seu campo de visão. Quem
recebe as mensagens pode a qualquer momento recusa-las.
Receber Pensamentos – Qualquer ser inteligente que o conheça pode enviar seus
pensamentos superficiais para você enquanto estiverem um no campo de visão do outro.
Ler Pensamentos (>= 20 nível) – Você é capaz de ler os pensamentos superficiais
de uma criatura dentro do seu campo de visão e que não esteja a mais de 15 metros de
você. Se o alvo permitir a leitura você não gastará nenhuma utilização, caso contrário
você deverá gastar uma utilização e realizar um teste resistido de Vontade contra a
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Vontade do alvo. Você e sua vítima podem somar ¼ do seu modificador total em
Concentração (arrendado para baixo) no teste, até no máximo +5. Se o alvo vencer você
não irá conseguir ler seus pensamentos pelas próximas 24 horas, e ele não saberá que
sua mente sofreu uma tentativa de leitura se você não for derrotado por 5 ou mais pontos.
Enviar Pensamentos (>= 20 nível) – Você é capaz de enviar seus pensamentos
completos, com todas as informações de seus sentidos e de sua imaginação para uma
mente conhecida a até 100 km de você ou para qualquer uma que esteja em seu campo
de visão. Quem recebe seus pensamentos pode a qualquer momento recusa-las.
Invadir Mentes (>= 30 nível) – Ao custo de uma utilização você é capaz de tentar
invadir uma mente. Realize um teste de resistido de Vontade contra a Vontade do alvo.
Você e a sua vítima podem somar ¼ do seu modificador total em Concentração
(arrendado para baixo) no teste, até no máximo +5. Se o alvo vencer você não irá
conseguir invadir sua mente nem conseguirá pelas próximas 24 horas e ele saberá que
sua mente sofreu uma tentativa de invasão. Cada tentativa de invasão demora 5 minutos
mais 1 minuto por nível de personagem da vítima.
Localizar Lembranças (>= 40 nível) – Para localizar uma lembrança em particular
após invadir uma mente teste Concentração contra CD 12 + vontade do alvo. Cada nova
tentativa no mesmo dia demora 1 minuto e acrescenta +5 no CD. Estático.
Sugestionar (>= 50 nível) – Uma vez invadida um mente você é capaz de implantar
uma sugestão na mente da vítima (com até 10 DV) ao custo de uma utilização. Essa
sugestão deve ser uma palavra ou frase com um número de palavras igual ao seu nível
de desperto. Você demorará 5 minutos mais 1 minuto por palavra. Essa sugestão não
pode contrariar de forma drástica a natureza da vítima, ou falhará, nem poderá demorar
mais de 7 dias para ser cumprida. Cumprida a sugestão ela some da mente da vítima.
Modificar lembranças (>= 60 nível) – Após invadir uma mente e localizar uma
determinada lembrança você é capaz de modificá-la. Esse processo é complexo e
normalmente falha devido às demais memórias da vítima. Realize um teste de resistido de
Vontade contra a Vontade do alvo. Você e sua vítima podem somar ¼ do seu modificador
total em Concentração (arrendado para baixo) no teste, até no máximo +5. Se você
vencer terá modificado a lembrança em questão, se falhar terá que gastar uma utilização
e poderá, se quiser, tentar outra vez. Você não pode utilizar este subpoder se não tiver ao
menos uma utilização não gasta. Cada tentativa demora 5 minutos mais 1 minuto por
nível de personagem da vítima.
Apagar Lembranças (>= 70 nível) – Após invadir uma mente e localizar uma
determinada lembrança você é capaz de apagá-la. Para isso é necessário mais poder,
mas o processo é mais simples que modifica-la. Realize um teste de resistido de Vontade.
Você e sua vítima podem somar ¼ do seu modificador total em Concentração (arrendado
para baixo) no teste, até no máximo +5. Se você vencer terá apagado a lembrança em
questão, se falhar terá que gastar uma utilização e poderá, se quiser, tentar outra vez.
Você não pode utilizar este subpoder se não tiver ao menos uma utilização não gasta.
Cada tentativa demora 3 minutos mais 1 minuto por nível de personagem da vítima.
Mente Dinâmica (>= 80 nível) – Os tempos descritos são divididos pela metade.
Dominar Mente (>= 90 nível) – Uma vez invadida a mente de um alvo você pode,
gastando uma utilização, tentar controlá-la. Realize um teste resistido de Vontade. Você e
sua vítima podem somar ¼ do seu modificador total em Concentração (arrendado para
baixo) no teste, até no máximo +5. Ganhando você passa a controlar a mente do alvo,
fazendo o que você desejar, mas você não pode utilizar a sua memória. Este controle
permanece enquanto você permanecer imóvel e concentrado ou até 1 hora por nível de
desperto. Terminado o efeito o alvo não se lembrará de nada.
Mente Dinâmica Aprimorada (>= 100 nível) – Todos os tempos descritos neste poder
passam a ser reduzidos a ¼ do tempo normal necessário. Estático.
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Sentidos Ampliados
Pré-requisitos: Desperto 1, afinidade com o elemento Mente
Utilizações por dia: Noção de Perigo é estático, 2 como Ação Padrão e 1 como Ação
Instantânea**.
Com este poder sua mente superar seus sentidos e se unido a eles lhe permite
ultrapassar os limites da percepção.
Supersentidos – Usando uma utilização como Ação Padrão e por um minuto você
recebe bônus de +10 em todos os seus testes nas perícias Observar, Procurar e Ouvir.
Noção de Perigo (>= 20 nível) – Você possui um sexto-sentido que o manterá em
alerta contra situações de risco, dando segundos precisos para reagir. Teste sabedoria
para cada situação que o PJ possa ser surpreendido. Estático.
Detectar Poder (>= 30 nível) – Com o gasto de uma utilização como Ação Padrão e
durante até 10 minutos você passa a poder perceber com certeza quem entre todas as
pessoas dentro do seu campo de visão possuem poderes despertos.
Superequilíbrio (>= 40 nível) – Como uma ação padrão você receberá bônus de +20
nas perícias Equilíbrio e Saltar por 1 minuto.
**Visão de Alta-Velocidade (>= 50 nível) – Você passa a ser capaz de perceber
movimentos ultra-rápidos. Como uma Ação Instantânea você será capaz de evitar os
ataques de todos os seus oponentes que estejam no seu campo de visão, simplesmente
saindo da trajetória deles.
Radar (>= 60 nível) – Usando este poder como uma Ação Padrão e durante uma
hora seu tato supera todos os limites da percepção, mesmo para um desperto. Você
passa a perceber as ondulações do ar a sua volta e “vê” através delas. Você passa a ter
um radar passivo com alcance de 100 metros.

Blindagem Telepática
Pré-requisitos: Desperto 2, Telepatia, afinidade com o elemento Mente
Utilizações por dia: 2 como Ação Padrão.
Você é capaz de dissipar por toda uma área suas ondas mentais que interferirão em
qualquer oponente (com uma mente inteligente) que tente agredi-lo. Durante um minuto
todos os oponentes a até 30 metros de você deverão primeiro ser bem sucedidos em um
teste de Vontade (CD 9 + seu nível de desperto) para só depois ataca-lo.
Elemento Único (>= 40 nível) – Se Mente for o seu único elemento seu CD passa a
ser um ponto maior. Estático.
Elemento Único (>= 60 nível) – Se Mente for o seu único elemento seu CD passa a
ser um ponto maior. Estático.
Elemento Único (>= 80 nível) – Se Mente for o seu único elemento seu CD passa a
ser um ponto maior. Estático.

Golpe Mental
Pré-requisitos: Desperto 4, Telepatia, afinidade com o elemento Mente
Utilizações por dia: igual ao seu nível de desperto como Ação Padrão.
Este poder é um ataque mental direto a outra mente. Qualquer pessoa que esteja na
sua linha de visão a até 30 metros de você pode ser alvo. Como uma ação padrão o
ataque deste poder acerta automaticamente, devendo o alvo realizar um teste de Vontade
contra 14 + o seu nível de Desperto. Escolha um dos efeitos abaixo.
Confundir – Se falhar no teste de resistência o alvo passa a ter todos os impulsos de
seus cinco sentidos misturados. Você precisa manter um contato mental superficial com o
alvo (basta permanecer desejando e olhando para ele). Enquanto manter o contato os
teste de perícias, reflexos e jogadas de ataque sofrem -10 de redutor. Uma vez quebrado
o contato o alvo torna-se imune a confundir por 24 horas. A vítima pode repetir o teste de
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resistência no início de cada turno em que estiver confusa. Você pode afetar mais de um
alvo com este subpoder. Cada alvo deve estar dentro do seu campo visual os testes de
resistência de todos ganharão +2 de bônus.
Incapacitar (>= 50 nível) – Um Golpe Mental com esta finalidade incapacita o alvo, se
ele falhar no teste de resistência, através da supressão de todos os seus sentidos por 1d4
turnos (1d4 minutos para alvos de até 50 nível, não afeta alvos com 10+ dados de vida).
Matar (>= 60 nível) – Suas ondas telepáticas causam uma dor tão grande em seu
alvo que as células nervosas do cérebro começam a morrem. O alvo sofrerá 1d4 pontos
de dano por nível de desperto (até o máximo de 10d4) e ficará atordoado por todo o turno
seguinte. Se o alvo obtiver sucesso no teste de resistência ele sofrerá a metade do dano
e não ficará atordoado. Um sobrevivente deste ataque que tenha sofrido 3 ou mais
Golpes Mentais em um curto período de tempo pode sair com sérias seqüelas cerebrais.

Ilusão
Pré-requisitos: Desperto 6, Telepatia, afinidade com o elemento Mente
Utilizações por dia: 3 como Ação Padrão, 1 como Ação Instantânea**.
Você é capaz de alterar a percepção de pessoas à sua volta, criando ou alterando a
realidade que chega até a mente de suas vítimas. Esse poder não tem utilidade contra
máquinas ou sistemas de segurança eletrônicos.
Distração – Ao custo de uma utilização você é capaz de alterar levemente os
sentidos de todas as pessoas a até 30 metros de você. Por 1 minuto todos os testes para
tentar encontrá-lo ou a seus colegas (que estejam, a até 5m de você), seja pela visão,
seja pela audição, recebem -3 de penalidade. Seres com 5 ou + dados de vida podem
realizar um teste de Vontade para não sofrerem os efeitos (CD 14+seu nível de Desperto).
Alterar Percepção – Gastando uma utilização você é capaz de alterar os sentidos de
uma pessoa a até 30m de modo a você criar algo que não existe e que apenas o alvo vê
e ouve. Seres com 5 ou mais dados de vida podem realizar um teste de resistência de
Vontade para não sofrerem os efeitos (CD 14 + seu nível de Desperto). O objeto criado
existe enquanto você mantiver a concentração e o contato visual ou até 5 turnos depois
disso. O objeto irá interagir com a vitima apenas se ela estiver dentro do seu campo visual
e você saiba como se dará essa interação. Exemplo: você pode criar um muro à frente da
vitima, e o que se espera desse objeto é que fique parado. Se você criar uma pessoa o
que se espera é que ela se movimente, fale e reaja a presença da vítima. Qualquer coisa
que provoque a suspeição do objeto quebra os seus efeitos.
Disfarce – Ao custo de uma utilização você é capaz de mudar a sua aparência,
roupas e pertences (afetando apenas a visão) para todos que o observam a até 30m. Isso
gera um bônus de +10 no teste de disfarce. Seres com 5 ou mais dados de vida que
interagirem com você poderão realizar um teste de resistência de Vontade para não
serem afetados (CD 14 + seu nível de desperto). Se a vítima for atacada o efeito acaba.
Invisibilidade (>= 70 nível) – Igual ao subpoder Distração, mas os seres que
poderiam vê-lo na verdade ignoram completamente a sua presença e de seus colegas.
Alterar Percepção Coletiva (>= 70 nível) – O mesmo que acima, mas agora você é
capaz de criar objetos que interagirão com até 10 pessoas por nível de Desperto, mas
todas devem estar no seu campo visual.
**Duplicar (>= 70 nível) – Você pode gastar uma utilização como Ação Padrão ou
como Ação Instantânea. Quando você utiliza este subpoder são criadas à sua volta outras
5 ilusões que são cópias idênticas a você. Elas agem exatamente como você, mas você
não as comanda e elas são incorpóreas. Se você utilizar como uma ação instantânea
cada ataque dirigido a você tem apenas 1/6 de chance de atingi-lo neste turno. Como
uma ação padrão elas perduram por 1 minuto.
Alcance Ampliado (>= 80 nível) – Os alcances de 30m passam para 300m. Estático.
**Duplicar Aprimorado (>= 90 nível) – Você passa a criar outras 9 cópias à sua volta.
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Matéria
Destruir e alterar a matéria, torcer as leis da física e manipular átomos. O
elemento matéria é capaz de alterar todos os limites que o mundo físico lhe impõe, até
mesmo os limites do seu corpo poderão ser quebrados.
Traços Psicológicos, Vantagens e Desvantagens: Os despertos com afinidade
por esse elemento possuem a tendência de ver o mundo exatamente como é, através
daquilo que o constitui. Isso normalmente o torna pessimista levando em conta o estado
atual, mas isso não quer dizer que você não acredite que algo possa ser feito. Você
também dá muito valor à matéria, aos bens e as suas posses, quase como um avarento,
e como vantagem você é capaz, depois de examinar por alguns instantes com o tato,
intuir a composição de um material.
Devido a sua habilidade de alterar a matéria à sua volta e a do seu próprio
corpo, com o passar do tempo, você acaba desestabilizando os seus próprios átomos, o
que deixa o seu corpo debilitado ou com marcas que podem não ser muito agradáveis,
fazendo você perder 1 ponto de Carisma ou Constituição (à sua escolha) para cada 3
níveis de desperto.

Poderes elementares da Matéria
Alterar
Pré-requisitos: Desperto 1, afinidade com o elemento Matéria
Utilizações por dia: Saltar é estático, os demais 2 como Ação Padrão e 1 como Ação
Instantânea**.
Manipulando os átomos do seu corpo e torcendo as leis da física você é capaz de
realizar várias mudanças físicas em você e na maneira como o ambiente lhe afeta.
**Aumentar Densidade – Aproximando as estruturas atômicas do seu corpo você é
capaz de aumentar o seu peso e a resistência da sua carne em até dez vezes, entretanto
isso poderá ser um problema se você não tiver força suficiente para agüentar o peso do
seu próprio corpo. Sempre que você dobrar o seu peso você receberá 5 pontos de
Redução de Dano/duraço.
**Diminuir Densidade – De maneira inversa você é capaz de diminuir o peso do seu
corpo, mas isso irá torná-lo mais frágil. Para cada vez que você divide o seu peso você
ganha +5 de bônus nas perícias Saltar e Escalar e divide os seus pontos de vida.
Saltar (>= 20 nível) – Torcendo as leis da física e combinado modificações do seu
corpo você passa a ser mais ágil que o normal. Você passa a ser capaz de saltar 5
metros sem impulso e até 30 metros com impulso, mais o resultado que você obtiver na
perícia Saltar. Estático.
Construir Estruturas (>= 30 nível) – Removendo átomos do seu corpo você é capaz
de reorganiza-los e usa-los para construir novas estruturas no seu corpo, como garras e
dentes que duram até uma hora. Você pode moldar garras para escalar (lhe dando +4 na
perícia) e também para atacar (Causando 1d8 de dano mais o seu modificador de força).
Se necessário você pode, após um turno de concentração, esticar qualquer parte do
corpo em até 10 cm...
Alterar Aparência (>= 30 nível) – Ao custo de uma utilização como Ação Padrão e por
até 1 hora você é capaz de realizar pequenas alterações na sua aparência, como fazer o
cabelo ou a barba crescerem, trocar a cor dos olhos ou fazer sumir ou aparecer manchas,
verrugas ou cicatrizes no corpo. Pelo tempo de duração você recebe bônus de +5 nos
testes de disfarce e/ou pode aumentar ou diminuir seu Carisma em um ponto.
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Torcer (>= 40 nível) – Modificando a física e os limites da matéria do seu corpo você
passa a aumentar os seus atributos. Ativar este poder é uma Ação Padrão que dura 1
minuto. Durante esse tempo a sua força e destreza aumentam 4 pontos.
**Estabilizar (>= 50 nível) – Você consegue reorganizar seus átomos logo após estes
sofrerem qualquer tipo de perturbação, como um ataque. Logo após sofrer dano você
pode (ao custo de uma utilização como ação instantânea) recuperar metade dos pontos
de vida perdidos.

Interferência
Pré-requisitos: Desperto 1, afinidade com o elemento Matéria
Utilizações por dia: Afinidade por Máquinas é estático, 3 como Ação Padrão.
Você passa a ter a capacidade de interferir no funcionamento de aparelhos e
máquinas de alta e média tecnologia.
Gambiarra – Você é capaz de prover de energia qualquer aparelho eletrônico, como
um computador ou um celular. Esse aparelho funcionará por 1 minuto por nível de
desperto para cada utilização que for gasta.
Sobretensão – Você é capaz de fazer qualquer aparelho entrar em curto e parar de
funcionar. Aparelhos muito grandes ou protegidos podem, ao invés de parar ter seu
funcionamento comprometido. Gaste uma utilização e toque o aparelho, este deve realizar
um teste de resistência de Fortitude (CD 14 + seu nível de desperto), falha significa que
um curto foi causado.
Compreender (>= 20 nível) – Tocando a máquina (que deve ter pelo menos uma
parte eletrônica) você é capaz de assimilar momentaneamente seu funcionamento e suas
capacidades. Isso se traduz em bônus de +4 em todos os testes de perícias para utilizar a
máquina, rapara-la ou opera-la. Esse contato pode ainda lhe render informações a
respeito da máquina. Este poder custa uma utilização (como uma ação padrão) e dura até
10 minutos. Se você interromper o contato o efeito se encerrará.
Radar Mecatrônico (>= 30 nível) – Você passa a aproximação de máquinas
mecânicas ou eletrônicas à sua volta. Você passa a ter um radar passivo com alcance de
100 metros por 1 hora que detecta apenas máquinas em movimento.
Blecaute (>= 40 nível) – Você consegue neutralizar a energia elétrica de uma área.
Ao custo de uma utilização toda a energia elétrica à sua volta em um raio de 100m é
anulada por até um minuto. Uma quantidade muito grande de eletricidade pode não ser
afetada por esta habilidade. Máquinas que possuem sua fonte de energia consigo não
são afetadas (como robôs).
Afinidade por Máquinas (>= 50 nível) – Todas as suas perícias que lidam com
máquinas eletrônicas ou mecatrônicas recebem +2 em todas as jogadas. Estático.
Projétil Iônico (>= 60 nível) – Você é capaz de disparar das suas mãos, ao custo de
uma utilização, um projétil de energia que ao atingir um alvo interfere na sua distribuição
de eletricidade interna, causando uma pane em máquinas elétricas. Realize uma jogada
de ataque à distância, atingindo o alvo deve realizar um teste de Fortitude contra 14 + seu
nível de desperto. Para maquinas simples, como um carro elétrico, uma falha significa que
ele é desativado por 1 minuto. Maquinas complexas ou frágeis, como um computador ou
robô, uma falha significa que estes sofrem 6d8 ponto de dano.
Feixe Iônico (>= 80 nível) – Você é capaz de disparar um feixe de energia
concentrado com excesso de elétrons. Trata-se de um poderoso ataque contra qualquer
ser vivo mas é devastador contra máquinas eletromecânicas (como robôs, computadores
ou veículos). Sua utilização é uma ação padrão. Faça uma jogada de ataque à distância
ignorando o bônus oferecido por armaduras metálicas. O alvo atingido sofre 1d8 de dano
por nível de Desperto, podendo realizar um teste de resistência de Reflexos (14+ seu
nível de Desperto) para sofrer a metade do dano. Se o alvo for especialmente vulnerável
(um robô ou computador) o dano sobe para 1d10 e não há teste de resistência.
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Dominar Matéria
Pré-requisitos: Desperto 2, afinidade com o elemento Matéria
Utilizações por dia: 2 como Ação Padrão e 1 como Ação Instantânea**.
Você passa a ser capaz de manipular seus átomos e a reagrupa-los de uma maneira
nunca antes imaginada.
Percepção Material – Você passa a ser capaz de, ao tocar um objeto sólido ou
líquido, de dizer qual a sua composição aproximada. Isso se traduz em +2 de bônus nas
perícias Avaliação, Demolição e em Conhecimentos apropriados. Você recebe +2 em
falsificação se for falsificar algo e for importante saber a composição do original. Estático.
Resistência (>= 40 nível) – Você ganha os talentos Tolerância e Vitalidade. Estático.
**Transpassar (>= 50 nível) – Você é capaz de manipular os seus átomos e
sincroniza-los com a matéria em volta, além de manipular o espaço entre eles. O
resultado é que você é capaz de atravessar paredes e outros obstáculos como se fosse
um fantasma, entretanto, a presença de eletricidade ou do elemento urânio (exaurido,
enriquecido ou em estado natural) irá impedir o seu movimento. Por conseqüência armas
feitas de urânio o afeta e a eletricidade agirá como uma barreira para você. Igualmente,
um laser o atingirá, mas causará metade do dano. Você se torna insubstancial (e incapaz
de interagir fisicamente com o ambiente, seja com seu corpo, seja com seus poderes) por
até 1 minuto por nível de desperto por utilização (até 5 minutos por utilização). Quando
utilizado como uma Ação Instantânea você permanece insubstancial por 3 segundos.
**Absorvedor Cinético (>=60 nível) – Você passa a ser capaz de absorver a energia
dos ataques que lhe atingem. Se for gasto uma utilização como Ação Padrão você
absorverá até 10 pontos de dano mais 10 pontos para cada 3 níveis de Desperto durante
10 minutos. Transcorrido esse tempo o dano armazenado desaparece e você sofre 1
ponto de dano para cada 10 pontos absorvidos. Utilizando uma Ação Instantânea o
funcionamento é o mesmo, mas os pontos de dano ficam armazenados apenas por 3s.
Não é possível absorver o dano de lasers, antimatéria ou do poder Raio de Calor.
Elemento Único (>= 60 nível) – Se Matéria for o seu único elemento você passa a ser
capaz de tornar outra pessoa voluntariamente insubstancial com você quando usa o
subpoder Transpassar, enquanto esta pessoa o tocar. Além disso você passa a ser capaz
de absorver mais 10 pontos de dano com o subpoder Absorvedor Cinético. Estático.
Energia Extra (>= 70 nível) – Você passa a ser capaz de utilizar os pontos de dano
armazenados com o subpoder Absorvedor Cinético, descarregando-os até 5 pontos por
turno e aumentando sua proteção. Como uma ação livre você pode gastar 5 pontos de
dano armazenada na sua bateria por turno para recuperar 1 ponto de vida ou para ganhar
+1 de bônus no próximo ataque (esse bônus não pode ser acumulado). Estático.

Fissão Nuclear
Pré-requisitos: Desperto 4, Dominar Matéria, afinidade com o elemento Matéria.
Utilizações por dia: triplo do seu nível de desperto como Ação Padrão, 1 como Ação
Instantânea**.
Você é capaz de iniciar uma pequena reação atômica em objetos de pequenas
proporções, transformando-os em bombas. Como uma Ação Padrão você é capaz de
transformar um objeto na sua mão em uma bomba, que explodira em 1d4 turnos ou
quando colidir com alguma superfície rígida. O dano depende da quantidade de matéria
que é tornada instável:
1d4 de dano por nível de desperto para objetos com até 50 gramas de peso,
1d6 de dano por nível de desperto para objetos com até 500 gramas
1d8 de dano por nível de desperto para objetos com até 5 kg de peso.
Se arremessado contra um alvo este pode realizar um teste de Reflexos (14 + o seu
nível de Desperto) para sofrer metade do dano. Se você possuir mais de um ataque por
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turno (graças a uma base de ataque alta) poderá disparar este poder uma vez para cada
ataque. Objetos com mais de 5 quilos também podem ter seus átomos perturbados, mas
irá demorar 5 turnos para iniciar a reação e ao explodir causará 1d10 de dano por nível de
desperto. Objetos muito grandes não explodirão completamente, e o dano nunca será
maior que 1d10 por nível.
Elemento Único (>= 50 nível) – Se Matéria for o seu único elemento some um ponto
extra a cada dado de dano que você é capaz de causar e +1 na CD. Estático.
**Contra-ataque Defensivo (>= 60 nível) – Como uma Ação instantânea você é capaz
de disparar este poder de uma forma defensiva, visando atingir um ataque desferido
contra você. Você nunca poderá usar esta utilização para atacar, a não ser em uma
eventual disputa de dano que você vença.

Detonação Atômica
Pré-requisitos: Desperto 6, Dominar Matéria, afinidade com o elemento Matéria.
Utilizações por dia: 1 como Ação Padrão.
Ao usar este poder você usa todos os átomos do seu corpo para realizar uma
imensa reação em cadeia, explodindo em uma enorme detonação nuclear arrasando tudo
num raio de 100 a 1000 metros de você (1d10x100m). Você deve se concentrar durante 1
minuto e ao final gastar uma utilização como Ação Padrão. No final do próximo minuto,
desde que você esteja consciente, seu corpo explode, desintegrando-se e liberando uma
enorme quantidade de energia em forma de calor e radiação causando 1d6x100 pontos
de dano em tudo até a metade do alcance máximo, e a metade disso até o limite do raio
de ação. Além do dano é também gerado um pulso eletromagnético que irá destruir os
aparelhos eletrônicos mais próximos e desativar os mais distantes, podendo interferir no
funcionamento de qualquer computador e apagar sua memória. Todos dentro do raio de
ação podem realizar um teste de resistência de reflexos (CD 20 + seu nível de desperto)
para sofrerem metade do dano.
Atraso (>= 70 nível) – Uma vez a cada 24 horas você pode estipular um período de
tempo, que pode variar de 1 minuto a 1 hora, para que o seu corpo exploda após o tempo
acima requerido. Após escolhido este tempo ele não pode ser mudado e você explodirá
mesmo que inconsciente, mas não se você for morto. A qualquer momento você pode
cancelar a contagem regressiva e impedir a detonação.
Devastação Atômica (>= 90 nível) – O dano produzido e a distância atingida passam
a ser o dobro do acima indicado e habilidades como Evasão e Evasão Aprimorada não
podem ser usadas.
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Vida
A Paz, a Cura, a Harmonia e a Proteção integram este elemento, o mais nobre
de todos. O elemento Vida pode lhe dar a capacidade de se defender e de defender
outras pessoas de qualquer coisa.
Traços Psicológicos, Vantagens e Desvantagens: Você preserva a vida,
mesmo a de seu inimigo, odiando qualquer forma de tortura e maus tratos. Em combate
você pode agir como desejar, mas nunca matará ou torturará o seu oponente, devendo se
esforçar ao máximo para que os que o rodeiam façam o mesmo. A combinação deste
elemento com o elemento Morte permite que você se liberte da última limitação acima
descrita, mas trata-se de uma combinação psicologicamente perigosa (veja a pg 26), e
você ainda será incapaz de matar ou mesmo permitir que outros matem o seu oponente.
Se você interferir no desfecho de um encontro, como em combate, por exemplo, você
passa a ser obrigado a impedir que qualquer envolvido seja morto ou mal tratado.
Como vantagem você é imune a poderes e habilidades que manipulam o medo
e possui uma empatia capaz de acalmar as pessoas. Normalmente isso ajuda em
qualquer tipo de abordagem, se traduzindo em +2 de bônus na perícia Diplomacia.

Poderes elementares da Vida
Curar
Pré-requisitos: Desperto 1, Afinidade com o elemento Vida
Utilizações por dia: 2 como Ação Padrão e 1 como Ação Instantânea**.
Você pode curar a si mesmo e a outras pessoas pelo toque.
**Curar – Ao custo de uma utilização como Ação Padrão ou Ação Instantânea você
recupera imediatamente 10 pontos de vida por nível de desperto, até o máximo de 40
pontos por uso, de você mesmo ou de quem você tocar.
**Remover Medo – Ao custo de uma utilização você é capaz de neutralizar o medo
de até 4 pessoas que estejam a até 10 metros de você e dentro do seu campo de visão.
Remover Impurezas (>= 20 nível) – Ao custo de uma utilização você também é
capaz de neutralizar qualquer veneno e curar qualquer doença.
Regenerar (>= 30 nível) – Você é capaz de restaurar membros incapacitados ou
mesmo fazer crescer novos membros que foram amputados. Ao custo de uma utilização
um braço ou uma perna ferida recupera imediatamente a sua funcionalidade se
incapacitada, se amputada, estando presente o membro amputado é possível “recolocar”
o membro no lugar, o que demora 12 horas de meditação. Se o membro estiver faltando o
crescimento de um novo demorará 36 horas de meditação ao custo de uma utilização.
**Cura Coletiva (>= 40 nível) – Todos os seres à sua volta a até 5m de você
recuperam imediatamente 25 pontos de vida ao custo de uma utilização como Ação
Padrão ou como Ação Instantânea.
Elemento Único (>= 50 nível) – Se Vida for o seu único elemento some mais uma
utilização como Ação Instantânea para este poder. Estático.
Cura Completa (>= 60 nível) – Gastando a metade dos seus pontos de vida (ou 20
pontos de vida, o que for maior) você é capaz de curar todos os pontos de vida de uma
outra pessoa, neutralizar qualquer veneno e curar qualquer doença. Qualquer efeito
nocivo é anulado e mesmo falecidos a até 1 minuto podem ser trazidos de volta à vida.
Além dos pontos de vida você ainda gasta uma utilização como Ação Padrão.
Cura Milagrosa (>= 80 nível) – O mesmo que Cura Completa, mas você passa ser
capaz de restaurar qualquer tipo de seqüela por ferimentos ou deficiências congênitas
físicas ou mentais.
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Pacificador
Pré-requisitos: Desperto 1, Afinidade com o elemento Vida
Utilizações por dia: Sentir Ameaça e Saltar são estáticos, 3 como Ação Padrão.
Você possui a capacidade e o poder necessário para restabelecer a paz no local em
que está, seja por bem, seja por mal.
Sentir Ameaça – Se algo capaz de ameaçar a vida se aproximar de você a até 20
metros, ou entrar no seu campo de visão a qualquer distância, você irá pressentir que ela
existe. Quanto maior a ameaça maior o aviso. Ameaça é qualquer pessoa ou objeto que
está a alguns minutos ou a algum impulso de ferir ou matar outros seres, assim, uma
pessoa armada que não pensa em usar sua arma não é uma ameaça, assim como uma
bomba desativada ou faltando muito tempo para explodir. Uma pessoa armada com a
intenção de atirar em alguém presente ou uma bomba prestes a explodir são ameaças.
Revelar Ameaça – Ao custo de uma utilização e durante 1 minuto você é capaz de
distinguir entre todas as pessoas e objetos do seu campo de visão aquele ou aqueles que
representam uma ameaça real.
Entregue-se! – Ao custo de uma ação padrão você é capaz de fazer com que uma
pessoa a até 15 metros de você desista de lutar e se entregue. Para isso o alvo deve
possui até 4 dados de vida. O alvo deve realizar um teste de resistência de vontade (14 +
seu nível de desperto), falha significa que o alvo se entrega e fica indefeso por 1 minuto.
Desarmar (>= 20 nível) – Ao custo de uma ação padrão você é capaz de fazer com
que uma pessoa a até 15 metros de você largue e/ou desative qualquer arma que possua.
Para isso o alvo deve possui até 5 dados de vida. O alvo deve realizar um teste de
resistência de vontade (14 + seu nível de desperto), falha significa que o alvo larga e/ou
desativa as armas que estejam no seu alcance e permanece indefeso pelo próximo turno.
Atordoar (>= 30 nível) – Você é capaz de afetar uma pessoa com até 10 dados de
vida ou qualquer número de alvos com um número total de dados de vida que não
ultrapassem 15 dados. Esse último valor dobra no 4º nível. Após gastar uma utilização
como ação padrão o alvo ou alvos que estejam dentro do seu campo de visão e até 30
metros de você devem realizar um teste de resistência de vontade (14 + seu nível de
Desperto), falha significa atordoamento por 1d4 turnos mais 1 turno por nível de desperto.
Saltar (>= 40 nível) – Você passa a ser capaz de saltar 5 metros sem impulso e até
30 metros com impulso, mais o resultado que você obtiver na perícia Saltar. Estático.
Paralisar (>= 50 nível) – Qualquer ser dentro do seu alcance visual a até 30 metros e
que não possua mais de 10 dados de vida pode ser afetado. A vítima deve ser bem
sucedida em um teste de resistência de vontade contra CD 14 + seu nível de desperto
(CD +1 se Vida for o seu único elemento), se falhar ele estará paralisado até o próximo
turno, quando poderá repetir o teste. O teste poderá ser repetido a cada turno. O efeito
acaba quando a vítima obtiver um sucesso ou se passe 1 hora.

Aura Defensiva
Pré-requisitos: Desperto 2, afinidade com o elemento Vida
Utilizações por dia: estático.
Uma aura protetora o cobre, desviando ataques a agressões além de melhorar todas
as suas chances de sobrevivência. Você recebe +1 de bônus de deflexão na CA para
cada nível de desperto que você possui e metade disso em todas as jogadas de
resistência. O uso de armaduras médias ou pesadas cancela o bônus concedido às
jogadas de Reflexos.
Elemento Único (>= 40 nível) – Se Vida for o seu único elemento some um ponto
extra à sua CA e em todas as jogadas de proteção. Estático.
Defesa Mental (>= 60 nível) – Você recebe +4 de bônus em todos os testes de
resistência contra ataques à sua mente ou poderes que tentem manipula-la. Estático.
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Golpear
Pré-requisitos: Desperto 4, Pacificador, afinidade com o elemento Vida
Utilizações por dia: duas vezes o seu nível de desperto como Ação Padrão, 1 como
Ação Instantânea**.
Você é capaz de projetar a partir da sua boca ou do bater das mãos um feixe sonoro
de alta freqüência capaz de desorientar uma pessoa até que ela caia inconsciente. Com
um alcance máximo de 20m +5m por nível de desperto o ataque parte em forma de cone
de você e causa 1d6 pontos de dano por nível de desperto de dano não-letal (contusão)
quando atinge o alvo. Para atingir um alvo faça uma jogada de ataque a distância, o alvo
pode realizar um teste de Fortitude (CD 14+ nível de Desperto) para sofrer metade do
dano. Se você possuir mais de um ataque por turno (graças a uma base de ataque alta)
poderá disparar este poder uma vez para cada ataque. Qualquer proteção aos ouvidos
(quando for provocado dano não-letal) dará bônus de +1 a +3 na jogada de resistência.
Uma proteção realmente eficiente (decisão do GM) dará a seus usuários os mesmos
benefícios da habilidade evasão, ou mesmo deixa-lo imune.
Elemento Único (>= 50 nível) – Se Vida for o seu único elemento some um ponto
extra a cada dado de dano que você é capaz de causar e +1 na CD. Estático.
**Contra-ataque Defensivo (>= 60 nível) – Como uma Ação instantânea você é capaz
de disparar este poder de uma forma defensiva, visando atingir um ataque desferido
contra você. Você nunca poderá usar esta utilização para atacar, a não ser em uma
eventual disputa de dano que você vença.
Dano Letal (>=80 nível) – Você passa a poder causar dano letal com seu ataque ao
custo de duas utilizações por ataque. Suas ondas sonoras passam não apenas a
desorientar seres vivos, mas partir matéria sólida, causando dano normal. Estático.

Negar
Pré-requisitos: Desperto 6, Pacificador, afinidade com o elemento Vida
Utilizações por dia: 1 como Ação Padrão e 2 como Ação Instantânea**.
Este poder defensivo se baseia em controlar as ações de seu adversário.
**Resistir – No momento que você recebe algum efeito que exige um teste de
resistência, ao custo de uma Ação Instantânea você é capaz tornar sua resistência mais
poderosa, ganhando bônus de +4 no teste de resistência requerido.
**Negar Ataque – Você pode impedir que qualquer ataque seja bem sucedido,
fazendo com que o atacante erre o alvo ou o ataque falhe e não produza qualquer efeito.
O ataque pode ser contra você ou contra outra pessoa a até 15 metros.
**Imunizar (>= 70 nível) – Ao custo de uma Ação Padrão ou uma Ação Instantânea
você é capaz de tornar-se momentaneamente imune ao fogo, ao calor, ao frio e a
eletricidade. A imunidade dura 1 minuto, ou 3s se gasta uma Ação Instantânea.
**Dissipar Poder (>= 70 nível) – Você é capaz de anular qualquer efeito que seja alvo
deste poder ou outro poder desperto que ainda esteja ativo a até 5 metros de você. Você
pode tentar dissipar mais de um poder ao mesmo tempo, ao gasto de uma utilização extra
para cada poder. Se o poder que você tentar anular é proveniente de um desperto de
nível inferior ao seu o efeito é dissipado imediatamente. Se o efeito foi criado por um
desperto com nível igual ou maior que o seu vocês deverão realizar um teste resistido de
Vontade, ambos podem somar metade do seu nível de Desperto à jogada, se você perder
a disputa nada acontece e uma utilização terá sido gasta.
**Dissipar Coletivo (>= 90 nível) – O mesmo que acima, mas você é capaz de
dissipar, ao custo de uma utilização, os efeitos que afeta tudo em uma área de até 30m2
ou de todas as pessoas que o estão, de alguma forma, vendo os seus olhos no momento
que você utiliza este subpoder.
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Morte
As idéias da Destruição, do Medo e Finidade habitam este elemento, mas
também o orbitam a renovação e o reinício do ciclo vital. Se você tiver afinidade com este
elemento você terá uma estranha ligação com o maior tabu que a humanidade possui e a
maior fonte de medo dos povos. A Morte lhe dará uma capacidade sem igual de
compreende-la e usá-la, da maneira que desejar.
Traços Psicológicos, Vantagens e Desvantagens: Diante de tragédias e fatos
tristes você simplesmente não se altera. Poderiam chegar até você e lhe falar na cara que
sua família foi assassinada e o máximo que você demonstraria seria um momento de
silêncio. Esse desdém é involuntário e pode até ser que internamente você esteja tão
arrasado como os demais, mas não há como externar isso. Esse traço psicológico
também pode ser uma vantagem em determinados momentos.
Você possui uma áurea de medo em pequena escala e permanente que não
afeta os seus demais poderes. Todos que lidem com você passam a sentir um medo
aparentemente sem explicação. É o medo do desconhecido (+2 em Intimidação e -2 em
testes de reação). Pessoas com medo reagem mal, e na melhor das hipóteses o evitam.
Como vantagem você possui uma espécie de “sentido mórbido”, você é capaz
de perceber a presença da morte, como quando está pisando em um cemitério ou em
algum local sagrado. Você é capaz de dizer se algum ser morreu recentemente em algum
local e ao olhar para um cadáver você é capaz de deduzir a época da morte. Você não é
imune ao medo, mas recebe +4 de bônus em qualquer jogada que o envolva.

Poderes elementares da Morte
Medo
Pré-requisitos: Desperto 1, Afinidade com o elemento Morte
Utilizações por dia: 2 como Ação Padrão e 1 como Ação Instantânea**.
Você é capaz de manipular o sentimento menos compreendido pela humanidade, o
medo. De modo geral você não precisa realizar uma jogada de ataque, basta desejar.
Detectar Medo – Ao custo de uma utilização como uma Ação Padrão você é capaz
de perceber que uma ou mais pessoas no seu campo de visão estão ou não com medo.
Maximizar Medo – Qualquer pessoa dentro do seu campo de visão e que esteja com
medo pode ser alvo desde poder. Você não precisa compreender o medo da vítima.
Gastando uma utilização, e usando este poder como uma Ação Padrão, a vítima desse
poder deve realizar um teste de Vontade (14 + seu nível de Desperto), se falhar o seu
medo sobe uma categoria. Veja a pg 295 do livre do Mestre. As categorias de medo são
Abalado (-2 nos ataques, teste de resistência, perícias e habilidades) Assustado (mesmo
que abalado e ainda foge em ordem) e Apavorado (mesmo que abalado mas foge
desordenadamente, se não puder, fica aterrorizado e indefeso).
Elemento Único – Se Morte for o seu único elemento todas as CD deste poder
sobem 1 ponto e some mais uma utilização como Ação Instantânea. Estático.
Ler Medo (>= 20 nível) – Ao custo de uma utilização como uma Ação Padrão você é
capaz de ler os sentimentos de medo de uma pessoa, descobrindo o grau do seu medo,
do que tem medo, por que tem medo e quanto tempo possui medo.
Causar Medo (>= 30 nível) – Você é capaz de causar medo a todos que estiverem
dentro de um cone de até 15 metros de distância (deixando-os abalados). Todos dentro
do cone devem ser bem sucedidos em um teste de resistência de Vontade (CD 14 + seu
nível de Desperto) ou sofrerão os efeitos por até 1 minuto por nível de desperto. Você
pode, se desejar, concentrar o seu poder em um único alvo, dando +4 na CD
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**Hesitação (>= 40 nível) – Você pode implantar um semblante de dúvida em
qualquer pessoa. Esse momento de hesitação fará com que essa pessoa, por exemplo,
erre um ataque, fique imóvel por alguns segundos e/ou largue o que possui nas mãos. A
hesitação é um tipo de medo, mas passa rápido demais para usar qualquer outro efeito.
Causar Pânico (>= 50 nível) – Você é capaz de deixar em pânico a todos que
estiverem dentro de um cone de até 15 metros de distância (deixando-os apavorados).
Todos dentro desse cone devem ser bem sucedidos em um teste de resistência de
Vontade (CD 14 + seu nível de Desperto) ou sofrerão os efeitos por até 1 minuto por nível
de desperto. Você pode concentrar o seu poder em um único alvo, dando +2 na CD.
Medo Coletivo (>= 60 nível) – Você é capaz, ao custo de uma utilização como uma
Ação Padrão, a causar medo a um grande grupo de pessoas. Todas devem estar, de
alguma maneira, vendo você. Você é capaz de afetar até 200 pessoas por nível de
desperto. Todos devem ser bem sucedidos em um teste de resistência de Vontade (CD
14 + seu nível de desperto) ou sofrerão os efeitos (ficando abalados) por até 1 minuto por
nível de desperto. Você pode insistir ou reforçar os efeitos, aumentando-os, ao custo de
uma utilização como ação padrão por categoria de medo.
Medo Mortal (>= 80 nível) – Você é capaz, ao custo de uma utilização como uma
Ação Padrão, matar uma ou mais pessoas de medo. Você pode afetar uma pessoa
qualquer com até 50 pontos de vida (100 PV no 90 nível) ou um grupo de pessoas que
possuem, somadas, até 50 pontos de vida (100 PV no 9 0 nível) e que estejam dentro do
seu campo de visão. Esta(s) pessoa(s) realiza(m) um teste de resistência de Vontade (CD
14 + seu nível de desperto), falhando morrerão depois de 10 minutos de agonia (as
vítimas ficam apavoradas). Se a vítima restaurar qualquer ponto de vida, ela se
recuperará dentro de outros 10 minutos.

Sombras
Pré-requisitos: Desperto 1, Afinidade com o elemento Morte
Utilizações por dia: Prestidigitação é estático, os demais até 3 como Ação Padrão.
Você é capaz de criar, moldar e comandar uma massa de escuridão absoluta que
escorre pelo seu corpo como se estivesse viva. Esse poder funcionará apenas onde
houver um certo grau de escuridão e qualquer fonte de luz intensa dispersa seus efeitos.
Prestidigitação – Você é capaz de fazer pequenos truques com as sombras à sua
volta, fazendo-as assumir as formas que desejar ou fazendo-as quase sumir ou aumentar.
Garras das Trevas (>= 20 nível) – As suas mãos são envolvidas por escuridão que
criam garras longas e lisas. Essas garras não são materiais e não servem para cortar ou
segurar algo. Você pode atacar com elas através de um ataque corpo-a-corpo, as garras
ignoram o bônus oferecido por armaduras e causam ao alvo 1d8+1 de dano por frio mais
1d4+1 pontos de dano de habilidade na força. As garras duram 1 hora por utilização.
Manto Negro (>= 20 nível) – Às suas costas surge um manto feito de escuridão.
Enquanto este manto existir você recebe bônus de +4 em Furtividade e Esconder-se. O
manto dura 1 hora por nível de desperto por utilização.
Armadura de Poder Negro (>= 30 nível) – Você é envolto em uma mortalha de
sombras oscilantes. Se você desejar suas feições também podem ser escondidas e a
única coisa que se enxerga é um vulto negro, o que lhe concede a capacidade de
enxergar no escuro a até 18m. Você recebe bônus de +1 na CA por deflexão, +1 adicional
para cada 2 níveis de desperto. A armadura dura 1 hora por nível de desperto.
Manto Negro Aprimorado (>= 40 nível) – O seu manto agora lhe concede bônus de
+10 em Furtividade e Esconder-se. Se você desejar suas feições podem ser escondidas,
o que lhe concederá a capacidade de enxergar no escuro a até 18m.
Teletransporte Sombrio (>= 60 nível) – Você pode ao custo de uma utilização como
ação padrão teleportar-se para qualquer sombra dentro do seu campo de visão e a até 30
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metros de distância, entrando em uma sombra próxima e surgindo instantaneamente na
sombra alvo. Ambas as sombras devem possuir diâmetro que permita sua passagem.
Sombra Assassina (>= 70 nível) – Você pode animar a sombra de um único alvo
qualquer ou de um grupo de alvos com até 20 dados de vida e fazê-la(s) atacar o seu
dono. Realize um ataque de toque a distância (ao custo de uma utilização como Ação
Padrão), sendo bem sucedido o alvo deve realizar um teste de Vontade (14 + seu nível de
Desperto). Se falhar sua sombra o ataca a cada turno que você mantiver a concentração
(você não pode perder a visão do seu alvo e pode apenas se movimentar). A cada turno
ele perde 1d6 pts de força. Cada tentativa, bem sucedido ou não, custa uma utilização.
Teleporte Aprimorado (>= 80 nível) – Seu teleporte não tem mais limite de distância e
poderá levar outras pessoas que não se oponham, gastando uma utilização por pessoa.

Paralisar
Pré-requisitos: Desperto 2, Medo, Afinidade com o elemento Morte.
Utilizações por dia: 2 + ½ do seu nível de desperto.
Com uma voz de comando ou um olhar petrificante você é capaz de paralisar um
alvo por até uma hora. Qualquer ser dentro do seu alcance visual a até 30 metros e que
não possua mais de 10 dados de vida pode ser afetado. A vítima deve ser bem sucedido
em um teste de resistência de vontade contra CD 13 + seu nível de desperto, se falhar
estará paralisado por 2 turnos, quando repetirá o teste. O teste poderá ser repetido a cada
2 turnos. O efeito acaba quando a vítima obtiver um sucesso ou se passe 1 hora.
Ataque de Área (>= 50 nível) – Dentro do alcance você é capaz de escolher uma
área de 6m2 e atingir essa área com o seu poder com uma utilização. Todos na área
sofrem os efeitos totais mas recebem bônus de +4 em seu teste de resistência.
Paralisia Amplificada (>= 60 nível) – Você recebe +2 na CD.

Foice
Pré-requisitos: Desperto 4, Afinidade com o elemento Morte
Utilizações por dia: estático.
De posse de uma arma de lâmina (como uma espada, foice ou uma lâmina-revólver)
você é capaz de dedicar seu poder a ela e torna-la uma arma devastadora. Uma vez por
mês você é capaz de realizar os procedimentos necessários que prendem 5 dos seus
pontos de vida na arma, concedendo a ela +2 de bônus de melhoria (+4 se Morte for o
seu único elemento) e a habilidade Vorpal. A lâmina torna-se negra, de duraço e
levemente curvada. Se a arma for destruída ou o efeito desde poder for cancelado os
pontos de vida retornam imediatamente. Se você possuir afinidade pelo elemento Vida a
arma ganhará a habilidade Misericórdia e você decidirá quando utilizar uma ou outra.

Retardar a Morte
Pré-requisitos: Desperto 6, Afinidade com o elemento Morte
Utilizações por dia: estático.
Você é capaz de enganar a morte, por algum tempo. Você ganha 10 pontos de vida,
e se mesmo assim você for morto, seja qual for o motivo, você acordará entre 1 e 15
minutos depois. O tempo irá variar dependendo do estado do seu corpo e a distância que
estão os pedaços... Você acordará o mais próximo possível do local da sua morte com o
mesmo número de PVs que você possuía antes do golpe fatal. Você permanecerá vivo
por 7 dias. Esgotado o prazo você morrerá e nada pode ser feito para impedir. Se você
morrer por qualquer outro motivo nesse intervelo de tempo você não retornará uma
segunda vez. Durante o seu “tempo de espera” nada na medicina poderá ajudá-lo, mas
você poderá ser salvo do seu destino se receber o subpoder Cura Completa, que não
funcionará novamente, com esse propósito, pelos próximos 9 meses.
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Poderes Combinados
Da união de elementos nascem inúmeros novos poderes. Todos os poderes a seguir
exigem 8º nível de desperto e podem se revelar mais poderosos que o padrão dos
poderes concedidos pelos elementos isoladamente.

Adaptabilidade Defensiva
Pré-requisitos: Desperto 8, Afinidade com os elementos Vida e Água
Utilizações por dia: estático
A união das capacidades defensivas dos elementos vida e água tornam o desperto
um ser extremamente difícil de ser derrotado, se ele resistir aos primeiros ataques. Logo
após você receber um ataque que cause ou não dano, ou qualquer outro tipo de
agressão, você poderá escolher um dos seguintes efeitos: +4 de bônus nos testes de
resistência contra a mesma agressão ou ataque, Resistência a Dano 10/duraço ou
Resistência a Fogo, Frio ou Eletricidade 10. Estes efeitos perduram por 24 horas, se for
atacado novamente você poderá acumular quantos efeitos diferentes desejar e até 4
vezes o mesmo efeito.

Ar Sólido
Pré-requisitos: Desperto 8, Afinidade por Ar e Matéria
Utilizações por dia: 3 como Ação Padrão.
Você é capaz de tornar o ar à sua volta ou a até 15 metros de você tão duro quanto
rocha sólida. Ao custo de uma utilização você é capaz de criar até três blocos de 1m3 de
ar sólido por nível de desperto. Estes blocos não podem ser movidos, permanecendo no
local onde foram criados. Você pode criar qualquer forma com os blocos no momento da
sua criação, mas eles devem estar ligados e duram quanto tempo você permanecer
concentrado e imóvel, e até 1 minuto depois disso. Cada bloco possui 20 pontos de vida e
o ar do qual é feito se torna irrespirável enquanto sólido. Depois de criados a destruição
de um bloco não afeta os demais e uma vez criados eles se tornam semi-visíveis por
distorcer parte da luz que os atravessa.

Choque Térmico
Pré-requisitos: Desperto 8, Afinidade com os elementos Água e Fogo
Utilizações por dia: igual ao seu nível de desperto, 1 como Ação Instantânea**.
Combinado os dois elementos você é capaz de projetar um feixe de energia
destruidora capaz de facilmente romper materiais. O feixe possui alcance de 50 metros
+10 metros por nível de desperto e causa 1d4+5 pontos de dano por nível de desperto.
Para atingir um alvo com este poder faça uma jogada de ataque a distância, acertando, o
alvo pode realizar um teste de Reflexos (CD 14+ nível de desperto) para sofrer metade do
dano. Este dano é causado por fogo/calor e frio. Se você possuir mais de um ataque por
turno (graças a uma base de ataque alta) poderá disparar este poder uma vez para cada
ataque. Sempre que um objeto inanimado for atingido por um segundo disparo deste
poder, no intervalo de até 2 turnos, este segundo feixe causará o dobro do dano. O
terceiro causará o quádruplo de dano e o quarto causará o óctuplo de dano.
**Contra-ataque Defensivo – Como uma Ação instantânea você é capaz de disparar
este poder de uma forma defensiva, visando atingir um ataque desferido contra você.
Você nunca poderá usar esta utilização para atacar, a não ser em uma eventual disputa
de dano que você vença.
Ambiente favorável – Você receberá +1 na CD e em cada dado de dano se utilizar
este poder em um ambiente glacial.
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Agressão Aprimorada (>= 90 nível) – Os ataques deste poder recebem +2. Estático.

Consciência da Terra
Pré-requisitos: Desperto 8, Afinidade com os elementos Terra e Mente
Utilizações por dia: 2 como Ação Padrão.
Você entra uma comunhão completa com o solo à sua volta.
Radar Terrestre – Seu radar natural passa a ter 100 metros de alcance. Estático.
Defesa Intuitiva – Em combate você é capaz de ler os movimentos de seus inimigos
que estiverem em contato com o solo a até 10 metros de você, denunciado suas
intenções e preparando-o para reagir a eles. Você ganha bônus de +2 na CA por esquiva
e +1 na iniciativa. Estático.
Orientação – Você ganha +10 na perícia Navegação e na perícia Sobrevivência
(apenas para se orientar) enquanto estiver em contato com o solo.
Ler – Gastando uma utilização e se concentrando por um minuto você é capaz de ler
as condições da área à sua frente com um raio de até 1 km2. Essa leitura lhe fornecerá
informações sobre que terreno você encontrará, construções ligadas ao solo, que
vegetação existe, condições do clima e informações vagas sobre a vida animal da região.
Rijeza (>= 90 nível) – Você ganha os talentos Grande Fortitude, Vontade de Ferro e
Tolerância e perde 1 ponto de destreza. Estático.
Ofensiva Ampliada (>= 90 nível) – Você ganha bônus de +1 em todas as suas
jogadas de ataque contra alvos que estejam em contato com o solo e que estejam a até
100 metros de você. Esse bônus aumenta para +2 no 9º nível de desperto. Estático.
Defesa Intuitiva Aprimorada (>= 90 nível) – O seu bônus na CA por esquiva aumenta
para +4 e o alcance passa para 100 metros.
Premonir (>= 100 nível) – Gastando uma utilização como ação padrão e
concentrando seus pensamentos em algum elemento ligado ao planeta, ao seu solo ou
água, coisa ou coisas, lugar ou evento que influencie diretamente o solo ou a água você
passa a ter a possibilidade de prever o que acontecerá, além de receber outras
informações sobre o objeto dos seus pensamentos.

Controle Magnético
Pré-requisitos: Desperto 8, Afinidade com os elementos Matéria e Terra
Utilizações por dia: Levitação e Sentido Magnético são estáticos, 1 como Ação
Instantânea, 3 como Ação Padrão.
Com este poder você passa a ser capaz de utilizar o campo magnético para repelir,
atrair e até esmagar objetos ferrosos ou que de alguma forma são afetados pelo
magnetismo.
Sentido Magnético – Você é capaz de sentir a existência de metais à sua volta num
raio de 20 metros (100m no 90 nível). A informação que você pode obter irá variar pela
quantidade e qualidade dos metais dentro do seu raio de alcance, mas você sempre
saberá qual o tipo do metal ou os tipos de metais.
Levitação – Você é capaz de flutuar. Você pode permanecer parado no ar ou se
mover a até 1 m/s para qualquer direção.
Mover Objetos – Ao custo de uma utilização como Ação Padrão você é capaz de
imobilizar ou mover objetos ferrosos com a força da sua vontade com uma velocidade não
superior a 1 m/s. O peso que você é capaz de erguer depende do seu nível de desperto.
Você os move enquanto se mantiver concentrado.
Nível 8 – 3.200 kg = força 40 (+15)
Nível 9 – 6.400 kg = força 45 (+17)
Nível 10 – 12.800 kg = força 50 (+20)
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**Repulsão Magnética – Você é capaz de desviar ataques materiais e ferrosos para
longe, desde que você esteja ciente dele. Gastando uma utilização como Ação
Instantânea o ataque ou ataques desferidos até esse momento são desviados cerca de
30º do seu alvo original.
Magnetizar – Você é capaz de energizar um alvo ferroso com energia magnética, ao
custo de uma utilização como Ação Padrão, a até 24 metros e sem teste de resistência,
fazendo-o atrair ou ser atraído por outros materiais ferrosos. Objetos com menos peso
que o alvo se precipitar contra ele, com maior peso o arrastarão em sua direção. A força é
igual à tabela acima explicitada.
Pulso Magnético – Você é capaz de concentrar pura energia magnética em suas
mãos e lança-la contra um alvo. Isto é um ataque à distância. Se você atacar alvos
ferrosos ganhará +4 de bônus na sua jogada de ataque. Para cada utilização gasta você
é capaz de disparar 3 pulsos que podem ser disparados contra um único alvo ou contra
alvos diferentes. Para cada pulso é necessário uma jogada de ataque e cada um causa
3d6+3 de dano.
Prender (>= 90 nível) – Você pode prender alvos ferrosos com até 2m2, imobilizandoo ao custo de uma utilização como Ação Padrão. Para isso realize um ataque de toque a
distância, acertando o alvo estará preso e só se libertará se vencer uma disputa de força
(use a tabela acima). O alvo continuará preso enquanto você permanecer concentrado ou
até que ele vença a disputa de força.
Esmagar (>= 90 nível) – Estando um alvo ferroso preso você pode passar a esmagálo, causando uma quantidade de dano por turno igual ao modificador de força.
Peso Extra (>= 100 nível) – Ao custo de uma utilização como Ação Padrão você
pode multiplicar por 10 (por 100 com o gasto de 2 utilizações) o peso que você é capaz de
mover com seu subpoder Mover Objeto enquanto este estiver ativado.

Desintegrar
Pré-requisitos: Desperto 8, Afinidade com os elementos Matéria e Morte
Utilizações por dia: ½ do seu nível de desperto como Ação Padrão, 1 como Ação
Instantânea**.
Um raio verde dispara de suas mãos, olhos, ou uma palavra de comando é emitida
ou um golpe é desferido no ar. Não importa a forma, trata-se de um ataque a distância
contra alvos a até 54 metros de distância. Caso seja bem sucedido o alvo deve realizar
um teste de resistência de Fortitude contra CD 14 + seu nível de desperto (despertos do
elemento Matéria ou Vida recebem +2 de bônus neste teste), sendo bem sucedido sofre
4d8 pontos de dano, falhando receberá 2d8 pontos de dano por nível de desperto. Caso
sofra dano letal o alvo será desintegrado. Se você possuir mais de um ataque por turno
(graças a uma BA alta) poderá disparar este poder uma vez para cada ataque.
**Contra-ataque Defensivo – Como uma Ação instantânea você é capaz de disparar
este poder de uma forma defensiva, visando atingir um ataque desferido contra você.
Você nunca poderá usar esta utilização para atacar e não haverá uma disputa de dano. O
ataque desferido contra você será automaticamente detido.
Área Morta (>= 90 nível) – Dentro do alcance você é capaz de escolher uma área de
2
6m e atingir essa área com o seu poder com uma única utilização. Todos dentro dessa
área sofrem os efeitos totais mas recebem bônus de +4 em seu teste de resistência.

Frente Fria
Pré-requisitos: Desperto 8, afinidade com Ar e Água.
Utilizações por dia: 2 como Ação Padrão
Você passa a ser capaz de transformar uma brisa em uma bufada de vento
congelante, causando dano a uma imensa área. Gastando uma utilização toda a área à
58

sua frente com até 10m2 sofre uma lufada de vento congelante que causa a tudo 4d8
pontos de dano, metade por frio e metade pela força dos ventos. Não há jogada de
proteção mas as pessoas podem se proteger em casas e abrigos normalmente, desde
que estes suportem o dano.
Ambiente favorável – Você causará 2 pontos de dano extras se utilizar este poder
em um ambiente glacial.
Área Ampliada (>= 90 nível) – A área que você afeta passa a ser de 100 m2.
Área Ampliada (>= 100 nível) – A área que você afeta passa a ser de 1 km2.

Pesadelo
Pré-requisitos: Desperto 8, Afinidade com os elementos Mente e Morte.
Utilizações por dia: 3 como Ação Padrão.
Você é capaz de atacar seus inimigos com a pior arma que existe: com os seus
piores medos. Realize uma jogada de ataque de toque a distância, acertando o alvo deve
realizar um teste de resistência de Vontade contra CD 15 + seu nível de desperto, se for
bem sucedido nada acontece, mas se falhar estará paralisado e este teste deverá ser
repetido a cada turno. Um sucesso (com exceção do primeiro) apenas atrasa o processo,
dois quebram o efeito e a vítima está salva. Cada novo fracasso avança a vítima uma
linha na tabela abaixo:
Uma falha
Paralisado
Duas falhas
Paralisado e perde ½ dos seus PVs
Três falhas
Paralisado e fica com 1 PV.
Quatro falhas
Morte
Durante este processo a vítima sofre alucinações hediondas e ignora o mundo à
volta. Qualquer efeito físico ocorrida nestas alucinações se refletem no seu corpo. Depois
que a vítima falha no primeiro teste o processo é automático e não é necessária
concentração pelo atacante. Seres imunes a efeitos de medo são imunes a este poder.
Pesadelo Coletivo (>= 90 nível) – Você pode escolher entre atacar um alvo ou atacar
uma área de até 12m2. Todos dentro da área sofrem os efeitos descritos acima, mas
recebem bônus de +2 em seus testes de resistência.

Premonição
Pré-requisitos: Desperto 8, Afinidade com os elementos Mente, Vida e Morte.
Utilizações por dia: Defesa Intuitiva é estática, as demais 3 como Ação Padrão e 1
como Ação Instantânea**.
Este é o mais estranho e insondável poder desperto. Utilizando este poder você
passa a ter conhecimento de fatos e ações que ainda vão acontecer, seja com você, com
outra pessoa, um grupo de pessoas ou mesmo com um local.
Prever o Futuro – A única coisa certa neste subpoder é o gasto de uma utilização
como Ação Padrão e 10 minutos para obter alguma visão de uma pessoa ou coisa, o
resto é totalmente subjetivo e a cargo do Mestre.
Prever Ameaça – Ao custo de uma utilização como uma Ação Padrão você passa a
prever, pelo próximo minuto, qualquer ameaça a você ou a pessoas ou coisas a sua volta.
Não há qualquer garantia de obtenção de uma informação útil. Essa informação é
completamente subjetiva e a cargo do Mestre.
Defesa Intuitiva – Você passa a se defender prevendo os movimentos inimigos.
Você ganha bônus de +4 na CA e +2 em todos os testes de Vontade, Reflexos e
Iniciativa. Estático.
**Prevenir – Ao custo de uma Ação Instantânea você é capaz de evitar todos os
ataques desferidos contra você neste turno até este momento, apenas intuindo o local dos
golpes e evitando-os.
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Prever Ameaça em Massa (>= 90 nível) – O mesmo que o subpoder Prever Ameaça,
mas agora você é capaz de prever o destino de um grupo de pessoas de qualquer
tamanho, como uma cidade ou um país, ou o destino de um objeto igualmente grande.
**Anular (>= 90 nível) – Ao custo de uma Ação instantânea você passa a poder
repetir uma jogada recém realizada, seja qual for, prevalecendo o melhor resultado entre
a jogada antiga e a nova.
Premonir (>= 90 nível) – Concentrando seus pensamentos em uma pessoa ou grupo
de pessoas, coisa ou coisas, lugar ou evento você passa a ter a possibilidade de prever o
que acontecerá além de receber outras informações sobre o objeto dos seus
pensamentos. Ao custo de uma utilização como uma Ação Padrão você receberá
informações sobre o objeto dos seus pensamentos. Essa informação poderá ser desde
que seu amigo morrerá em 2 horas, a um maremoto acontecerá em 72 anos na cidade
que você pensa ou mesmo que um exército atacará em 23 horas o país que você se
concentra. Não há qualquer garantia de obtenção de uma informação útil, ela é
completamente subjetiva e a cargo do Mestre.

Regeneração
Pré-requisitos: Desperto 8, Afinidade com os elementos Matéria e Vida
Utilizações por dia: estático
Você se torna capaz de regenerar ferimentos quase tão rapidamente quando se
fere. Mesmo membros perdidos crescem em poucos minutos. Além disso, sua expectativa
de vida aumenta dez vezes. A cada turno você recupera 2 pontos de vida e qualquer
parte do corpo cresce novamente em 1d4 minutos. Se um membro amputado for
segurado junto ao corte ele irá se restaurar em 1d4 turnos. Mesmo que você seja
decapitado você ainda viverá 1d4 minutos, e se nesse meio tempo sua cabeça for
segurada junto ao corpo ela se unirá novamente e você se recuperará normalmente.

Ressurreição
Pré-requisitos: Desperto 8, Afinidade com os elementos Vida e Morte
Utilizações por dia: 2 como Ação Padrão.
Você é capaz de voltar do mundo dos mortos, e mais de uma vez! Além disso, você
é capaz de ressuscitar qualquer pessoa morta que possuía pelo menos o tronco e a
cabeça ligados e relativamente intactos. Se você for morto, seja qual for o motivo, você
acordará totalmente curado entre 1 a 15 minutos depois, não importa o estado do seu
corpo, e uma utilização como uma Ação Padrão terá sido gasta automaticamente. Você
gastará uma utilização conscientemente apenas quando for ressuscitar outra pessoa.
Diferente dos outros poderes, você só recuperará uma utilização depois de transcorridos
9 meses do seu uso.

Telecinese
Pré-requisitos: Desperto 8, Telepatia, Mente e Matéria
Utilizações por dia: Voar e Extensão Telecinética são estáticos, 1 como Ação
Instantânea, 3 como Ação Padrão.
Você passa a ser capaz de afetar o estado dos objetos a sua volta com o poder da
sua vontade. Este poder representa o ápice das habilidades de um desperto com
afinidade com os elementos Mente e Matéria.
Voar – Você é capaz de erguer o próprio corpo através da telecinese, pode
permanecer parado no ar, flutuar lentamente e voar a até 6 m por turno com capacidade
de manobra perfeita.
Extensão Telecinética – Seus ataques desarmados têm alcance de 3m, entretanto,
a área que você ameaça não aumenta. Estático.
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Mover Objetos – Ao custo de uma utilização como Ação Padrão você é capaz de
imobilizar ou mover objetos com a força da mente com uma velocidade não superior a 1
m/s. O peso que você é capaz de erguer depende do seu nível de desperto. Você pode
move-los enquanto se mantiver concentrado.
Nível 8 – 3.200 kg = força 40 (+15)
Nível 9 – 6.400 kg = força 45 (+17)
Nível 10 – 12.800 kg = força 50 (+20)
**Escudo Telecinético – Você é capaz de desviar ataques materiais e de energia que
você esteja ciente. Gastando uma utilização como uma Ação Instantânea o ataque ou
ataques desferidos até esse momento são desviados de seu alvo.
Projéteis – Ao custo de uma utilização como Ação Padrão objetos com até 100
gramas pode ser movidos à velocidade de uma bala e causar 2d8 de dano.Você pode
disparar quatro projéteis no 8º nível e +1 por nível de desperto que podem ser
direcionados a um único alvo ou a alvos diferentes. Esses objetos devem estar a até 5
metros de você e os alvos devem estar em seu campo de visão. O alcance é de 30
metros e para atingir os alvos role uma jogada de ataque a distância para cada projétil.
Golpear – Ao custo de uma utilização como Ação Padrão você pode golpear um alvo
a até 15m causando dano ou apenas empurra-lo.
Prender – Você pode prender alvos com até 2m2, imobilizando-o ao custo de uma
utilização como Ação Padrão. Para isso realize um ataque de toque a distância, acertando
o alvo estará preso e só se libertará se vencer uma disputa de força (use a tabela acima).
O alvo continuará preso enquanto você permanecer concentrado ou até que ele vença a
disputa de força.
Esmagar (>= 90 nível) – Estando um alvo preso você pode passar a esmaga-lo,
causando uma quantidade de dano por turno igual ao modificador de força equivalente.
Peso Extra (>= 90 nível) – Ao custo de uma utilização você multiplica por 10 o peso
que é capaz de mover com seu subpoder Mover Objeto enquanto este estiver ativado.
Estraçalhar (>= 100 nível) – Este é um ataque telecinético direto. Gaste uma
utilização e realize um ataque à distância contra um alvo de tamanho médio ou menor.
Acertando o alvo deve ser bem sucedido em um teste de fortitude contra CD 14 + seu
nível de Desperto. Se for bem sucedido o alvo sofre 5d8 de dano, se falhar sofrerá 2d8 de
dano por nível de desperto. Se seus pontos de vida chegarem a zero seu corpo é
totalmente destruído em um efeito que explode o corpo de dentro para fora.
**Cúpula de Força (>= 100 nível) – Você é capaz de erguer à sua volta uma cúpula
de energia telecinética capaz de impedir qualquer agente físico ou enérgico. Essa cúpula
é imóvel, visível como uma semitransparente cúpula de vidro azulada e possui espaço
para até outras 4 pessoas. Se você desejar, a cúpula é capaz de isolá-lo completamente
do ambiente exterior, podendo protegê-lo até mesmo do vácuo do espaço, mas ela não
fornece ar além do já existente. A cúpula possui CA 10 e dureza 5. Uma vez criada ela
permanece por quanto tempo você desejar ou até que ela sofra 1000 pontos de dano.

Tempestade de Fogo
Pré-requisitos: Desperto 8, afinidade pelos elementos Fogo e Ar
Utilizações por dia: 2 como Ação Padrão.
Você é capaz de invocar uma poderosa chuva de fogo. Gastando uma utilização
toda a área à sua frente com até 10m2 sofre a precipitação de fogo e ar super aquecido
que causa a tudo 4d8 pontos de dano, metade por fogo/calor e metade pela força dos
ventos. Não há jogada de proteção mas as pessoas podem se proteger em casas e
abrigos normalmente, desde que estes suportem o dano. Materiais suscetíveis (como
madeira) podem incendiar normalmente.
Área Ampliada (>= 90 nível) – A área que você afeta passa a ser de 100 m2.
Área Ampliada (>= 100 nível) – A área que você afeta passa a ser de 1 km2.
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Campanha Despertar
Nas páginas a seguir você encontrará as aventuras da campanha Despertar. Ao lêlas tenha em mente que este livro nasceu para realiza-la, e não o contrário. Não é toa que
mais da metade dele é sobre esta campanha. A campanha é composta por 13 aventuras,
12 seqüenciais e 1 extra, todas criando um arco de acontecimentos que pode ser utilizado
de diversos modos. Logo após as páginas da campanha há um capítulo dedicado a sua
possível continuação com uma breve descrição de um possível cenário.
Esta campanha foi pensada para 3 a 5 jogadores. Seus personagens serão
adolescentes até então normais, cidadões típicos da UPH e moradores de Metroplex, sem
qualquer conhecimento especial sobre ações táticas, são jogados em uma dura realidade.
As regras para classes apresentadas neste livro foram criadas com o objetivo de
simplificar ao máximo, por dois simples motivos: o primeiro estava na criação de um novo
aparato de regras sobre poderes, o que acaba acrescentando complexidade ao jogo, e o
segundo está na inexistência de regras oficiais em português sobre campanhas modernas
usando o sistema D20. Assim, decidi limitar as classes a apenas três, entretanto, esteja
livre para não apenas mudar este aspecto, como qualquer outro.
O universo do jogo é
desenvolvido e quase todo
apresentado nas aventuras que
se seguem, com isso a leitura
da campanha é fundamental
para a interação do futuro
mestre com o mundo de Arian,
seja para mestrar a campanha,
para criar a sua própria ou
desenvolver
a
continuação
desta. De todas as aventuras
sem sombra de dúvida a mais
importante em informações é a
100 aventura. Nela você ficará
sabendo a verdade real que
paira sobre Arian e sua leitura é
essencial para o mestre que
pensa em se lançar neste
universo, seja qual for a
abordagem adotada.
Ao ler o texto das
Zenitech
aventuras
da
campanha
Despertar você encontrará entre
parênteses
indicações
de
músicas através de um número, este é outro aspecto introduzido nesta campanha. Estas
indicações sonoras são sugestões de músicas de fundo para ambientação e existem
como uma sugestão, não como uma regra, por isso não se preocupe muito com elas. A
trilha sonora de Despertar nada mais é que a trilha do anime Ergo Proxy com a inserção
de Lose Control da banda Evanescence e de Nemo da banda Nightwish. No final desde
livro você encontrará um CD com a trilha sonora e a lista de músicas que ele contém.
Outro aspecto que deve ser mencionado está nas regras de evolução dos
personagens utilizadas nesta campanha. Também no intuito de simplificar a campanha
onde era possível alterei levemente o sistema de evolução do sistema D20. O sistema de
níveis continua intacto, o que mudei foi simplesmente a abolição dos pontos de
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experiência. Na tabela abaixo há a evolução dos personagens, conforme eles avançavam
pelas aventuras, e ao alcançar sucesso ocorria o ganho de níveis.
Você notará que não são todas as
Aventura concluída Ganho de nível?
aventuras que, mesmo concluídas com
com sucesso
sucesso, propiciam o ganho de níveis de
experiência. Isso de deve ao fato que estas
1
Sim
aventuras na verdade são estórias que se
2
Sim
completam na aventura seguinte. São
3
Sim
aventuras duplas e apenas com a conclusão
4
Sim
das duas se dá o real avanço e o ganho de
5
Não
nível. Isso também se aplica ao
6
Sim
restabelecimento dos personagens.
7
Sim
Sempre que ocorrer o avanço de nível
8
Sim
todos os personagens jogadores se
Extra
Sim
recuperarão (pontos de vida, utilizações,
9
Não
etc) e isto é automático, às vezes implícito e
10
Sim
nem sempre explicitado no texto das
11
Sim
aventuras. Este momento pode ser uma
ótima oportunidade de interpretação para os jogadores em momentos de reflexos
Ainda sobre o avanço de níveis, analisando o mesmo você notará que ele foi criado
para conceder até 10 níveis de experiência aos personagens. O objetivo é que eles
atinjam o ápice dos poderes de seus personagens, atingindo 10 níveis de desperto e 2 de
especialista. Entretanto, para que isso ocorra e que possam ao final da evolução escolher
qualquer Talento Desperto deve haver a evolução, no final da 100 aventura, para
especialista e na aventura seguinte a evolução final para o último nível de desperto. Este
é outro elemento que inseri na campanha, um elemento decisório-estratégico, que torna o
jogo mais que um lançar de dados e exige certo planejamento em longo prazo, dentro e
fora do universo do jogo. Este ponto também está presente durante nas aventuras em
decisões que os personagens devem tomar muito cuidado. Com raízes nas aventurassolo essas inserções permitem múltiplas decisões e diferentes destinos, mas com
conseqüências sérias e disparadas automaticamente mais adiante. Na leitura da
aventura-extra, 100 e 120 aventuras você encontrará exemplos práticos de jogo destes
elementos em seus textos. Ainda, como uma preparação na maioria das aventuras, foram
incluídas frases. São as frases introdutórias. Elas devem ser lidas em voz alta para os
jogadores. Estas frases na maioria das vezes trazem dicas para a conclusão da aventura,
e em outras servem apenas para colocar o grupo no clima, mas, de modo geral, como as
músicas, não devem ser vistas com importância exagerada.
Outro elemento que merece explicação é a presença de dois personagens na
campanha que possuem níveis de desperto além do 100. Estes personagens são o
Experimento 47 e o próprio Gwain, que surgem, respectivamente, na 60 e 120 aventura. A
classe desperto foi concebida para ter apenas 10 níveis de experiência, sendo
extremamente raro a presença de despertos com 5 ou mais níveis nesta classe. A
presença destes personagens quer dizer apenas uma coisa: que eles podem fazer o que
quiserem! Os despertos foram concebidos para serem muito poderosos e estes
personagens são simplesmente deuses. Pelas estatísticas é possível exteriorizar essa
capacidade mas o mestre não deve se sentir preso a elas, em hipótese alguma, afinal,
que poderes um desperto acima do 100 nível pode ter? Só o mestre saberá...
A campanha Despertar se desenvolverá em várias localidades de Arian, a maioria na
UPH e as finais em território na Nação Desperta. Os personagens-jogadores iniciarão em
Metroplex, uma cidade humana na borda da guerra desperta. As primeiras aventuras
possibilitarão uma ampla liberdade aos PJs, mas com o desenvolver da campanha o
grupo inteiro será jogado em situações que os forçarão e cruzar o planeta inteiro.
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No mapa a seguir estão marcadas as localidades que estarão no caminho dos PJs
durante a campanha.

Resumo
Metroplex – Cidade onde os PJs começam. É onde se passa a 10 e 20 aventuras.
Complexo 02 – Complexo militar-cientifico, semelhante a uma cadeia subterrânea. É
onde se passam a 30, 40 e 50 aventuras.
Uthtap – Pequena cidade moribundo que os PJs alcançam após fugir do Complexo
02. Aqui se passa a 40 aventura.
Amadeus – Vila de pacificas pessoas que acreditam na paz e na convivência. Aqui
acontece a 70 aventura.
Natean – Cidade de médio porte que é atacada por um grupo de despertes rebeldes.
É o cenário da aventura-extra.
Dentron – Capital da UNAC e da UPH. Cidade que sedia a Torre do Conselho
Mundial e cúpula da UPH. É nessa torre que está o Complexo 01. Aqui se passam a 8 0, 90
e 100 aventura.
Diuria – Cidade desperta que os PJs desembarcam na 110 aventura e iniciam a 120.
Raiova – Cidade apenas citada. É para onde está sendo levado o caça dos PJs.
Io – Capital de Roulf que é evacuado por ordens de Gwain. O objetivo dos PJs está
na verdade a cerca de 120 km dela e a 120 aventura é concluída aqui.
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10 Aventura – Metroplex (música 1)
“Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro;
a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz.”
Platão

Outro dia acaba de iniciar em Metroplex, cidade de porte médio de Subarian, país
cortado pela linha do equador de Arian. A vida em Metroplex é uma vida de medo devido
a proximidade com o território desperto. A cidade é um pólo industrial com duas grandes
usinas de tratamento de combustível e várias fábricas. Seu centro fervilha vida com vários
arranha-céus onde estão os centros administrativos das indústrias e usinas da cidade.
Metroplex, assim como as demais cidades de Subarian, é uma cidade em
permanente estado de alerta. Existem apenas algumas centenas de quilômetros
separando os limites da cidade da Nação Desperta, com isso a qualquer momento
conflitos podem ter início. Metroplex, assim como as demais cidades, está em guerra.
Todavia, a vida deve continuar, e é aí que a campanha inicia-se. Os personagens
dos jogadores iniciam o jogo em suas vidas comuns, com um cotidiano comum. Os PJs
são adolescentes que recém começam a descobrir seus poderes despertos,e como em
toda a guerra há muita intolerância e ignorância no ar. Existem espalhados pela cidade
vários grupos radicais, principalmente de jovens, que se dedicam a caçar e entregar
jovens despertos às autoridades. A própria população, em geral, possui muito medo de
qualquer um que apresente algum poder especial e os próprios meios de comunicação de
massa realizam uma campanha antidesperta.
Em resumo, há um ambiente muito hostil para os personagens jogadores.
Como já citado, a aventura começa com o dia-a-dia dos personagens. Esse
cotidiano deverá ser interpretado (música 4), até para ambientar os jogadores. O trabalho
do GM, a partir daí, será em colocar os PJs em apuros, e isso pode ser feito de diversos
modos:

Em algum evento coletivo, como em meio a um transporte ou a um evento,
os PJs escutam vários comentários racistas e de mau gosto sobre os “monstros”.

Uma manifestação “abaixo o país dos monstros” cruza o caminho dos PJs.
Cartazes como “Não queremos monstros entre nós!” e “Por que eles não se submetem
a tratamento?” são esfregados na cara dos personagens jogadores. Em um
determinado momento um ou mais deles são chamados para participar.

Na escola, emprego ou outro local onde os PJs se socializam eles assistem
a um grupo radical de adolescentes cercarem uma jovem e a lincharem sob acusação
de ser uma desperta. Se não fizerem nada ela será morta.
 No caminho dos PJs a guarda da cidade passa em perseguição a um jovem
de pouco mais de 15 anos, e a alguns metros adiante ele é encurralado em um beco.
Ele grita por ajuda mas os populares além de nada fazerem incentivam que os polícias
o matem. Se os Pjs não fizerem nada ele se desespera, tenta reagir e é morto.
Nessa parte o GM pode prolongar a aventura quanto quiser, basta criar novas
situações para apresentar aos jogadores a triste realidade de Arian e que ponham em
prova a paciência e o autocontrole dos novos despertos.
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Nos jornais e telejornais há notícias da guerra e das revoltas por Arian e de como o
governo é seu “amigo”. Mas uma notícia é interessante e vem do Conselho Mundial,
que é o órgão de cúpula da UPH e comandado pelo Presidente Nostromo, um dos
seus integrantes, cujo nome é Gastor, está decidido e tentar restabelecer a paz
através da diplomacia.
Ao final, que é quando o GM decidir, cada personagem jogador será requisito pelo
departamento de saúde local para realizar exames preventivos. A desculpa é que gases
podem ter escapado das usinas da cidade e contaminado seus habitantes. O estranho é
que apenas os jovens estão sendo examinados... Se as autoridades forem questionadas
sobre isso responderão apenas que esse é o procedimento padrão.
Não irá demorar muito para os PJs perceberem as reais intenções das autoridades
locais: descobrir e identificar despertos jovens. Se os PJs se recusarem a realizar os
exames ou fugirem serão considerados ameaças e passarão a ser caçados com ordens
para utilizar força letal. A UPH quer cada desperto de Arian morto, mesmo que para isso
acabe matando alguns humanos inocentes.
Se algum PJ se apresentar para o exame verá que o local é uma instalação militar
móvel, com imensos conteiners onde estão instaladas cadeiras para a realização dos
exames, essa cadeiras não apenas testas o sangue, como a pupila e os sinais do
corpo. Na porta há dois soldados armados do lado de dentro. O PJ que se submeter ao
exame verá que o seu exame demora demais, e demais, até que em algum instante o
médico virá para lhe aplicar um sedativo. Se o medico conseguir, estará tudo
acabado...
Mestre: se você julgar necessário, pode ser conveniente antecipar o encontro dos
PJs com Sara, que estará aqui também para o exame e assim como o PJ precisará
fugir. Para saber mais sobre a NPC Sara leia a aventura seguinte.
A aventura se encaminha para o fim. É lógico que os PJs não devem se submeter
aos exames. Assim, se fizerem o que é esperado todos passarão a ser perseguidos. No
dia seguinte o governo envia uma força mercenária para matar os personagens jogadores
e qualquer outro que julguem que seja um ameaça.
A essa altura já se espera que todos estejam reunidos, seja porque já se conheciam,
seja porque se unirão pelas circunstâncias. O grupo mercenário é composto por quatro
soldados bem treinados em operações furtivas e armados com armas automáticas
munidas de silenciadores. Se possível eles preferirão encurralar os personagens em
algum lugar escuro e mata-los sem chamar a atenção (música 8).
Mercenário Assassino: humano, combatente nível 2, DV 2d8+2, 10 PV, Inic.+6,
Desl. 7,5m, CA 17 (+5 armadura, +2 des), Submetralhadora +5 (2d6, x3), Fort+1,
Ref+2, Vont+4; Força 13, Destreza 14, Constituição 13, Inteligência 12, Sabedoria 12,
Carisma 10. Leal e Neutro. Perícias: Ouvir+4, Observar+4, Procurar+4, Furtividade+5,
Esconder-se+5. Talentos: Iniciativa Aprimorada, Foco em Arma. Equipamento: Colete
Padrão, Submetralhadora, Espada Longa, Pistola Automática.
Não é necessário que todos os soldados sejam derrotados, assim que um ou dois
tombem os demais fugirão. No final da batalha os PJs, ao saírem de onde estão, se verão
cercados pela polícia, quando uma sirene de alerta contra ataques é ouvida por todo a
cidade e um aviso para que os moradores se refugiem no abrigo mais próximo é emitido.
Enquanto a sirene ecoa fumaça já pode ser vista do ponto mais ao leste da cidade...
Continua...
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20 Aventura – Amargas Marcas (música 1)
A manhã novamente chega à cidade de Metroplex. No final da aventura passada os
personagens estavam cercados pela polícia, quando um alarme de ataque à cidade toca
por toda a parte. Enquanto o alarme tocava e ordenava que todos os moradores se
refugiassem em suas casas e abrigos designados os PJs conseguiram facilmente se
dispersar e fugir. A própria polícia estava mais interessa em fugir para os abrigos.
Um dia com toque de recolher se passa e os jogadores devem decidir onde se
refugiarão. Na TV passam notícias de um ataque do exército desperto a uma das usinas
da cidade. O exército inimigo foi repelido, mas ocorreram estragos nas instalações de
refino de combustível. Não há notícias de mortos ou feridos.
Por fontes extra-oficiais (se os PJs tiverem acesso a elas) as informações são de
um ataque de um único desperto, com grandes estragos, paralisação da usina e
centenas de mortes, principalmente entre os militares.
Os personagens podem, se desejar, retornar para casa. Uma vez em casa podem
descansar e pegar algum bem seu, mas não podem permanecer muito tempo, a polícia
logo irá na casa de cada um a sua procura.
Os PJs deverão se refugiar em outro local. Na cidade há muitas possibilidades:
existem prédios abandonados, escombros de demolições e túneis rodoviários e de metrô
abandonados. Em Metroplex há ainda grupos secretos que apóiam os despertos e lutam
pelo fim da guerra, onde podem se esconder e serão muito bem vindos. Nesse ponto é
importante para a aventura que os PJs encontrem um lugar seguro.
Nesse refugio os PJs acabam por conhecer Sara, uma desperta que assim como
eles acaba de fugir do exame obrigatório imposto pela UPH. Se necessário ela pode
ajudar os PJs a entrarem no abrigo ou de saírem de qualquer outra enrascada.
Sara: humana (médio), Desperta 3 (Vida e Morte) / Especialista 1, 27 PV, Inic.+4,
Desl. 9m (6 quadrados), CA 16 (17 contra um inimigo), toque 15, surpresa 12. Ataque
Base: +3. Agarrar: +5. Ataque à distância: 1 pistola automática +7/ (2d6). Ataques
Especiais: Poderes. Qualidades Especiais: Imune a efeitos de medo, sentido mórbido,
aura de medo. Fort+6, Ref+5, Vont+6; Força 14 (+2), Destreza 18 (+4), Constituição 17
(+3), Inteligência 11 (0), Sabedoria 13 (+1), Carisma 12 (+1). Neutra. Concentração+5,
Diplomacia+5, Disfarce+5, Escalar+4, Esconder-se+8, Furtividade+8, Observar+3,
Obter Informações+3, Ouvir+2, Pesquisar+2, Primeiros Socorros+3, Sentir
Motivação+2, Sobrevivência+3 e Usar Computador+1. Talentos: Esquiva, Vontade de
Ferro, Usar Arma Exótica (Lâmina-Revólver tipo 1 e 2). Poderes: Sombras, Curar,
Pacificador. Equipamento: Sobretudo negro, Pistola Automática.
Desperta já há pelo menos 5 anos, Sara sempre tentou levar uma vida normal, mas
o governo nunca permitiu. Hoje ela é uma jovem de 22 anos, e desde os 17 tem medo.
Escondeu sua condição o máximo que pôde. Assistiu a grande maioria de seus amigos
passarem pela mesma situação, e desaparecerem. Assistiu conflitos familiares e o
sofrimento de todos que a rodeavam. Sara tentou fugir de tudo isso, até que sua
própria família a forçou a realizar o teste estatal.
Sara fugiu, e não pode mais voltar. Tudo que restava desapareceu e nada mais
resta a não ser ir e ser esquecida, esse é seu destino. Sara aceita essa verdade, mas
em um verdadeiro, e perigoso, paradoxo ela está pronta para procurar a sua própria
verdade.
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O tempo passa e o grupo ainda possui muita liberdade, eles estão sendo procurados
pela polícia, mas ainda poderão entrar em qualquer lugar e freqüentar qualquer ponto da
cidade. Enquanto isso a família de cada personagem provavelmente estará muito
preocupada com o sumiço de seus filhos e filhas e tentará entrar em contato, sendo esta
uma ótima fonte para praticar a interpretação dos personagens. Mestre, nesse momento é
importante para a campanha e para esta aventura desenvolver o relacionamento familiar
dos personagens, se é que eles já não fizeram isso.
Os nomes dos personagens acabam de entrar em um cadastro secreto do governo
que os classifica como despertos fugitivos, e por isso qualquer tentativa de
comunicação por meios convencionais que inclua seus nomes será monitorada e
rastreada automaticamente, assim como a imagens das câmeras de segurança da
cidade, sendo estes dados repassados para equipes de ataque do exército, evitandose a polícia local.
Após algum tempo as famílias dos personagens começaram a receber visitas
indesejadas (música 3), agentes do exército visitarão cada uma das famílias. Eles estão
à procura dos personagens, mas também procuram seus familiares. Encontrando-os os
interrogarão das piores maneiras possíveis, os matarão por qualquer motivo e por fim
prenderão a todos, levando-os para algum lugar desconhecido.
A princípio os PJs não saberão o que aconteceu, ficando cientes que algo aconteceu
horas depois, seja por alguém avisar, seja por “sentirem” algo de errado. Se procurarem
suas famílias não as encontrarão, nem vivas nem mortas. No máximo saberão que seus
pais e/ou familiares foram levados por agentes do governo para algum lugar.
Após algumas horas algo acontecerá no refúgio onde os PJs estão escondidos.
Quando todos estiverem fora, rodando pela cidade algo ataca o local onde se escondem,
ao horizonte poderão ver uma coluna de fumaça subindo do local onde escolheram para
se esconder. Horas irão se passar e se possuíam aliados e/ou amigos nenhum deles é
encontrado. No máximo saberão que a última notícia foi que se dirigiam para o refúgio.
A partir de agora os PJs podem optar por entrar ou não no local onde se escondiam
para tentar descobrir algo. No caminho os PJs encontram Sara, que diz apenas que foram
atacados sem aviso e que muitos poucos conseguiram fugir. O local está isolado pela
polícia, mas não será difícil entrar com a ajuda de Sara.
Entrando encontrarão o lugar destruído, mas nenhum corpo. Há um grande buraco
no teto e vários buracos no solo. Nas paredes, marcas de explosões e tiros. Em um
pilar há uma marca que lembra uma enorme mão esmagando algo.
Após investigarem ou não o local os PJs serão cercados e atacados (música 07)
pelo exército com uma unidade de ataque rápido. O governo já os vigia há tempo usando
satélites espiões e as câmeras de segurança da cidade. A unidade de ataque é formada
por 10 soldados armados.
Soldado (9): humano, combatente nível 2, DV 2d8+2, 10 PV, Inic.+6, Desl. 7,5m,
CA 18 (+6 armadura, +2 des), Fuzil Militar +4 (2d8, x2), Fort+1, Ref+2, Vont+4; Força
13, Destreza 14, Constituição 13, Inteligência 10, Sabedoria 12, Carisma 10. Leal e
Neutro. Perícias: Ouvir+4, Observar+4, Procurar+4, Furtividade+5, Esconder-se+5.
Talentos: Iniciativa Aprimorada, Foco em Arma (Fuzil Militar). Equipamento: Colete
Tático, Fuzil Militar, Espada Longa.
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Soldado (1): humano, combatente nível 3, DV 3d8+3, 15 PV, Inic.+6, Desl. 7,5m,
CA 18 (+6 armadura, +2 des), Lâmina-Revólver tipo 4 +6 (2d8, 19-20/x2), Fort+2,
Ref+3, Vont+5; Força 13, Destreza 14, Constituição 13, Inteligência 14, Sabedoria 13,
Carisma 10. Leal e Neutro. Perícias: Ouvir+4, Observar+4, Procurar+4, Furtividade+4,
Esconder-se+4. Talentos: Iniciativa Aprimorada, Usar Arma Exótica (Lâmina-Revólver
tipo 3 e 4) Fortitude Maior. Equipamento: Colete Tático, Lâmina-Revólver tipo 4, Pistola
Automática.
A unidade atacará todos os personagens com a intenção de matá-los o mais rápido
possível. A unidade é liderada pelo combatente de 3º nível que ordenará que todos
concentrem o fogo no primeiro personagem que seja ferido, com a intenção de matar um
a um mais rapidamente.
Os PJs devem ser capazes de derrotar um número de soldados igual ao seu
número mais o comandante da tropa.
Após derrotarem o número necessário de oponentes o combate se encerra com
todos os demais soldados sendo mortos por várias labaredas de fogo e raios de calor que
parecem vir do céu. Logo que os PJs olharem para o céu verão um homem flutuando no
ar e se aproximando vagarosamente do grupo.
“Meu nome é Stratus, sou um dos comandantes de Gwain e responsável pela
ofensiva que destruirá esta cidade. Como irmãos despertos não pude deixar de ajudalos, e faço mais, lhes ofereço a opção de se unir a mim e a Gwain. A Nação apenas
espera o momento certo para efetuar o ataque que arrasará a humanidade. E então,
estão comigo?”

Continua...
Metroplex
Metroplex é uma cidade de 1,4 milhão de habitantes, nascida em decorrência da
instalação de um grande parque industrial na região leste de Subarian. Nascida entre
três grandes complexos, há mais de 150 anos a cidade é responsável pelo refino de
produtos químicos para toda a UPH. Devido a sua finalidade a cidade é afastada dos
demais grandes centros urbanos, o que com o passar do tempo levou ao
desenvolvimento de uma grande infra-estrutura para os seus habitantes, como a
construção de hospitais de grande porte, Shoppins, escolas e universidades.
A cidade é atendida por uma boa malha rodoviária e há uma linha ferrovia para
cargas. Não há aeroportos civis, apenas um militar e controlado pelos próprios. Com
uma área de aproximadamente 500 quilômetros quadrados 2. Metroplex tem como limite
ao norte a cidade de Unis (que fica a 150 km de distância), ao sul com Carian (180 km
de distância), ao leste com Riri (220 km de distância) que agora é território invadido e
ao norte com a cidade de Rinobaram (que fica a 200 km de distância de Metroplex).
Hoje Metroplex é uma das áreas com mais conflitos de Arian. Devido a sua
importância a cidade inteira é muito bem vigiada pela polícia e pelo exército, além de
cobiçada pela Nação Desperta que está cada vez mais próxima. Essa proximidade com
a fronteira é outro fator preocupante, transformando a cidade em ótimo ponto de fuga
de despertos em direção à nação, e também em sentido contrário, o que dá muito
trabalho para as forças de segurança da cidade, com a função de proteger a mesma e
impedir qualquer contato com os territórios invadidos.
2

Tanto o tamanho quanto à população de Metroplex são aproximadamente iguais a de Porto Alegre/RS.
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30 Aventura – Complexo 02 (música 1)
“O ser humano é uma obra fascinante, capaz de criar tamanha beleza,
comparável apenas ao tamanho de suas atrocidades.”

Pouco a pouco os PJs começam a acordar. Um novo dia começa, mas não em
Metroplex. Cada personagem acorda dentro de um imenso contêiner de aço, presos pelos
pulsos e pendurados nas paredes. Esse contêiner não tem janelas e parece estar se
movimentando, como se estivesse sendo transportando por um veículo. E na verdade
está.
Se observarem um ao outro verão que cada um possui uma espécie de coleira
eletrônica à volta do pescoço. Nenhum dos seus poderes funciona e não portam nenhum
equipamento. Os personagens ficam nessa situação por horas e pouco a pouco eles
começam a se lembrar do que aconteceu:
Após lutarem com o exercito e Stratus surgir, matando os soldados que restaram,
começaram a discutir sobre uma aliança com a Nação Desperta, quando, nesse
momento, diversas granadas de gás foram lançadas e envolverem a todos,
derrubando-os. A lembrança seguinte é o contêiner de aço onde estão presos.
Após horas de viagem, e sem ninguém para perguntar (música 8), os personagem
chegam a algum lugar muito bem vigiado. Por uma pequena abertura acima da cabeça
dos personagens eles podem observar que é noite e que eles parecem chegar em algum
tipo de instalação. Após o veículo estacionar estranhos sons metálicos ecoam pelo
container. Minutos mais tarde a cela é aberta e eles são retirados. Finalmente os
personagens vêem onde estão: um complexo militar no meio do deserto. À frente dos PJs
um homem de meia idade e uniforme militar os encara:
“Boa noite, aberrações. Eu sou o general Nebios e este lugar é o centro de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico 02, ou Complexo 02. Fiquem sabendo que
vocês estão vivos porque precisamos de algumas respostas, e só continuarão
respirando se cooperarem.”
“Vocês agora serão levados às suas celas. Amanhã começaremos a conversar e
nem pensem em fugir. O Complexo 02 é um lugar muito grande, e muito seguro, e os
disruptores em seus pescoços impedirão qualquer gracinha. Levem-nos!.”
Com isso os PJs são levados para o interior da instalação que a principio parece
apenas um prédio de cerca de 3 andares. Após passarem por vários corredores
metálicos, brancos e muito bem iluminados os personagens chegam ao centro do prédio,
onde há um imenso túnel vertical. Nas paredes do túnel podem-se ver vários andares (18
no total), no centro desse imenso fosso há uma coluna que leva os trilhos de três
elevadores magnéticos. E é através desses elevadores que os PJs são levados. Logo
chegam às celas e são trancadas nelas. As celas são individuais, com vista para o fosso e
todos permanecem com os pulsos e tornozelos presos por algemas de aço magnéticas
(CD 25 para quebrar) que parecem não possuir qualquer emenda. Se qualquer dessas
algemas ou mesmo a coleira for quebrada um alarme soará e dezenas de soldados, além
do canhão central (veja mais adiante) serão deslocadas para o local. A segurança é
máxima e há apenas a cama, uma pequena mesa, uma cadeira, uma pia e sanitário na
cela de cada um, todos presos ao chão.
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No dia seguinte cada um é interrogado por técnicos do complexo, a princípio eles
não utilização técnicas agressivas, mas prometerão que as próximas serão muito
desconfortáveis. Durante o interrogatório algumas informações podem ser capturadas
pelos personagens de seus algozes enquanto os torturam:


O complexo possui 18 andares e os PJs estão no 5º subterrâneo.


Mesmo que escapem das celas ainda terão que passar pelos sistemas de
segurança do complexo, o que é impossível sem ajuda.

Os PJs estão nos andares mais superficiais do Complexo 02. Nos andares
inferiores coisas muito mais terríveis acontecem.

Igual ao Complexo 02 apenas o Complexo 01, que fica na capital de
UNAC, sede da UPH e do Conselho Mundial.

As coleiras que usam os impedem de usar qualquer dos seus poderes. Os
cientistas descobriram que os poderes funcionam por comandos do subconsciente do
cérebro, as coleiras impedem a concentração necessária para ativá-los.

Existem vários presos aqui que foram trazidos de Metroplex e arredores
nos últimos dias. E muitos estão sendo ou serão transferidos.
Depois disso todos são levados para as suas celas novamente, nos próximos dias
os interrogadores irão se valer de técnicas variadas contra os PJs (música 17), entre as
técnicas estão espancamentos, humilhações, técnicas de afogamentos, eletroestimulação
e privação de sono (deixando-os com ½ dos seus pontos de vida a até apenas um,
dependendo da crueldade utilizada). Se as informações acima ainda não foram revelados,
poderão ser nessas sessões.
As principais perguntas que os interrogadores querem respostas são: Quem são e a
que organizações pertencem? Quantos mais existem em seu meio? Há quanto tempo
sabem ser despertos? Há quanto tempo enganam o sistema? Quais os seus poderes?
Quais são os seus refúgios? Vocês são aliados à Nação Desperta? O que sabem sobre a
nação? O que Stratus lhes falou? Onde está Stratus? Vários dessas perguntas os
personagens jogadores não têm como responder, mas os interrogadores, e Nebios (que
se faz presente a várias sessões de tortura) não acreditam na ignorância dos PJs.
O que Nebios quer realmente é saber onde está Stratus e tudo o que ele falou aos
personagens dos jogadores. Os PJs só serão mantidos vivos enquanto Nebios achar que
eles sabem algo sobre Stratus e sobre os planos da Nação Desperta.
Existe uma maneira de acionar os poderes. Primeiros eles devem ter obtido e
entendido a penúltima informação acima destacada, a sobre o funcionamento dos
disruptores. Após, basta que cada um deles se concentre ao máximo e consiga separar a
interferência gerada pelas coleiras de seus pensamentos mais profundos.
Para isso os PJs devem ser bem sucedidos em um teste de concentração contra
CD 26. apenas um teste por semana é permitido para cada personagem, isso quer
dizer que os PJs podem acabar ficando aqui por muito tempo. Com um sucesso o
personagem passa a ser imune ao disruptor que ele usa, podendo usar qualquer dos
seus poderes. O disruptor ainda funciona normalmente, apesar de não o afetar mais,
pelo menos até que a freqüência da interferência seja alterada.
Apesar de uma vez que um ou mais PJs consiga superar o disruptor a fuga ainda
não será possível. Se tentarem os sistemas de segurança da base os detectarão e todos
que tentaram serão mortos. Junto aos trilhos do elevador, no centro do fosso do
complexo, há um canhão com quatro fuzis lasers, cada um disparando com +20 (dano
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2d10+2), com CA 16 e 30 pontos de vida. Nesse ponto o grupo deve ser cauteloso e
evitar ações precipitadas. Alguns dias depois (1d6 dias) que um deles consiga evitar os
efeitos da coleira uma pessoa procura este personagem em sua cela.
“Olá. Não tenho tempo para perguntas. Eu sei que você consegue usar seus
poderes, o alarme silencioso das coleiras foi acionado, mas eu o desativei. Eu não
estou a favor de vocês, mas sou contra tudo o que é feito aqui. Eu os ajudarei, mas
quero um favor. O General Nebios ordenou a busca e destruição de um amigo desperto
e eu preciso que vocês o localizem e o salvem. Seu nome é Urian e ele vive isolado no
meio do deserto central, que é onde este complexo está encravado. Amanhã as 17:17
desativarei os sistemas de segurança da ala leste do complexo e das celas de vocês,
chegando a zona 21 vocês encontrarão um compactador de lixo, ele irá expelir seu
conteúdo às 17:26. É o único modo de alcançarem a superfície sem enfrentar o
exército. Temos um acordo?”
Espera-se que eles concordem. O misterioso benfeitor só os ajudará se eles se
comprometerem a ajudar seu amigo. No dia seguinte, às 17 horas e 16 minutos as luzes
do local onde estão presos (ala leste) falham, e as 17:17 os sistemas de segurança são
desativados. Nesse momento os PJs devem fugir de suas celas da melhor maneira que
puderem. O lugar é muito grande e por isso é tudo muito bem sinalizado, não sendo difícil
para o grupo encontrar o caminho para zona 21. Todos devem ser muito rápidos. No meio
do caminho os personagens passarão por duas portas interessantes: o armorial desse
setor e um depósito de alta segurança (nas portas há a inscrição Armorial 21). As portas
de acesso estão destrancadas devido à desativação dos sistemas de segurança.
No armorial os PJs encontrão 50 fuzis militares, 50 pistolas automáticas, 50 coletes
padrão, 50 espadas longas, 10 coletes táticos, 10 espadas longas vibrolaminadas e 5
feitas de duraço, além de inúmeras caixas de munição. Em um canto há um armário de
metal com 20 granadas de mão (5d6 de dano). (1-2 em 1d4)
No interior de depósito de segurança há 5 fuzis lasers, 5 armaduras autopropelidas
e um grande tubo de vidro, com cerca de 2 metros de altura por meio de largura. Em
seu interior uma espécie de traje de corpo todo, feito de uma espécie de borracha
negra. É um traje de moléculas instáveis. (3-4 em 1d4)
GM, os PJs chegarão a esta parte com cerca de 6 minutos para alcançarem o
compactador de lixo (isso se não esquecerem o caminho). Pegar os itens que estão mais
a mostra demorará cerca de 1 minuto, procurar por itens, como as espadas de duraço, irá
demorar o dobro. Os trajes autopropelidos podem ser usados, mas até que eles estejam
operacionais nos corpos dos PJs eles já não terão mais tempo para escapar. O traje de
moléculas instáveis já pode ser vestido, mas isso irá custar 2 minutos ao personagem. Se
o tempo se esgotar a fuga será descoberta nos instantes seguintes e centenas de
soldados os caçarão. O grupo pode lutar o quanto quiser, mas no final todos serão
derrotados e mortos.
Chegando ao compactador da zona 21 a tempo todos devem entrar nele, o seu
interior é muito grande e além do lixo já existente ele comporta ainda mais 6 pessoas. Às
17 horas e 26 minutos o compactador começa a subir, mas antes que ele atinja a
superfície ele tentará compactar o seu conteúdo, e isso inclui os personagens jogadores!
O compactador possui força 30 (+10) e os pjs terão que vencer uma disputa de força com
ele ou sofrerão 4d8+10 pontos de dano. No seu interior há uma mochila amarela com os
pertences dos PJs e um mapa da região, mochila colocada ali com o claro propósito que o
grupo a encontrassem.
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Chegando a superfície os PJs serão despejados em um depósito externo de lixo.
Verão que está bem escuro e que estão no meio do que parece ser um imenso deserto.
Se aguardarem por alguns minutos um caminhão de lixo aparecerá e os recolherá,
retirando a todos da base sem suspeitas. A base está em alerta e se os PJs optarem por
não esperar terão que ser bem sucedidos em um teste de furtividade (CD 20) para
alcançarem a cerca e um teste de escalar (CD 15) para a ultrapassarem, se falharem no
teste de furtividade ou demorem muito serão atacados por 10 soldados.
Soldado (10): humano, combatente nível 2, DV 2d8+2, 10 PV, Inic.+6, Desl. 7,5m,
CA 17 (+5 armadura, +2 des), Fuzil Militar +4 (2d8, 19-20/x2), Fort+1, Ref+2, Vont+4;
Força 13, Destreza 14, Constituição 13, Inteligência 12, Sabedoria 12, Carisma 10. Leal
e Neutro. Perícias: Ouvir+4, Observar+4, Procurar+4, Furtividade+4, Esconder-se+4.
Talentos: Iniciativa Aprimorada, Foco em Arma (Fuzil Militar). Equipamento: Colete
Padrão, Fuzil Militar, Espada Longa.
Se passarem no teste de furtividade e/ou derrotarem os soldados e não pararem de
correr todos conseguem alcançar o deserto e fugir...
Continua...
Complexo 02
O Complexo 02 é um centro de pesquisas de novas técnicas e tecnologias para
aplicação prática e imediata, e que devido ao atual estado de guerra tem se dedicado à
área militar em todos os campos. Aqui são desenvolvidos principalmente projetos
biológicos de armas contra os despertos e de contramedidas especificas a eles.
Estes complexos são geralmente subterrâneos e altamente secretos. Não se sabe
quantos existem e nem se estão todos em operação. Se realizada uma busca por
dados nada será encontrado, nem mesmo na rede mundial há algo de concreto, e o
governo nega a existência de tais instalações. Entre os boatos há os que dão conta da
existência de outros complexos totalmente automatizados.
Os funcionário e militares que trabalham no Complexo 02 não sabem se existem
outros complexos além deste e do Complexo 01, que é de onde recebem ordens, nada
além disso (para saber mais leia as aventuras 9-10). Atualmente o Complexo 02 é
liderado pelo general Nebios e nele são desenvolvidas as próximas armas a serem
utilizadas na guerra e no ataque final à Nação Desperta.
Planície Macabra
Devido às guerras, ao uso de armas nucleares e à degradação progressiva do
meio-ambiente várias regiões de Arian são desertos de pedras expostas e de areias
escaldantes. No centro de UNAC há um grande deserto produzido originalmente no
final de 220 DT devido ao impacto de uma seqüência de ogivas. A região nunca se
recuperou e 1345 anos depois é tudo um vasto deserto.
Devido as constantes mudanças climáticas nestas regiões a biodiversidade
existente é muitas vezes extinta ou drasticamente reduzida, e às vezes acaba criando
uma nova. A região chamada de Planície Macabra é um exemplo de ecossistema
mutante que conjuga, de forma perigosa, o triste passado do planeta, seu presente
desequilíbrio e progressiva degeneração do que resta.
Essa região do Deserto Central é chamada de planície pela predominância de
vales de areia e pedras nuas. Seus ventos são famosos por cortar a pele devido aos
fragmentos minúsculos de rocha que carregam. Macabra é devido às formas de vida
que se desenvolveram na região, sendo mais conhecida a dos sedentos, uma raça
híbrida de plantas capazes de caçar fontes de água, como outros seres vivos.
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40 Aventura – O Eremita (música 1)
Neste momento os PJs estão todos reunidos em meio a um imenso deserto,
escondidos. Aos poucos o dia começa a clarear e o grupo consegue observar à sua volta.
Não há muito a se ver. A oeste fica o Complexo 02, de onde o grupo acabou de fugir. O
dia avança e as condições ficam cada vez mais difíceis para o grupo. Se observarem o
mapa que foi deixado para eles no compactador irão encontrar três marcações, a primeira
é do da localização do próprio Complexo 02, a segunda é de uma pequena cidade,
chamada Uchtap, próxima do ponto em que estão e a terceira é a localização de Urian,
que parece viver em uma região chamada Planície Macabra.
A cidade está bem próxima e é única chance dos PJs de sobreviverem aos rigores
do deserto. Será pouco mais de 1 dia de sofrida caminhada. Ao chegarem se depararão
com uma cidade de porte pequeno, decadente, sem nenhuma construção de grande
porte. Uchtap nasceu devido à mineração de uma jazida de ouro, que hoje nada produz.
A infra-estrutura da cidade ainda existe, em más condições, mas pode servir os PJs
de tudo que necessitarem, desde um lugar para comer até um hotel onde poderão passar
algum tempo. Vagando pela cidade os personagens encontraram outros moradores e
poderão lhes fazer várias perguntas, obtendo algumas informações:
A cidade fica no Deserto Central de UNAC
O exército passa por essa região pelo menos uma vez por semana com jipes.
Existem notícias de um eremita que mora nessa região, mas dificilmente é visto.
Demora cerca de 5 horas para chegar ao local marcado no mapa.
Ninguém sabe o nome desse eremita.
A Planície Macabra recebe esse nome devido à existência de diversos perigos
naturais, principalmente os Sedentos.
Sedentos são criaturas do deserto que atacam qualquer coisa que possuí água,
drenando-a através de ferrões.
A caminhada até o local onde esse eremita mora demora cerca de 5 horas,
conforme os moradores informaram, mas assim como essa informação é verdadeira e das
criaturas também o é, e quando o grupo está quase chegando ao ponto marcado do mapa
eles são atacados por quase 300 Sendentos.
Sedento: planta (médio), DV 6d8+6, 30 PV, Inic.+0, Desl. 9m (6 quadrados), CA 16
(+6 natural), toque 10, surpresa 16. Ataque Base/Agarrar: +4/+8. Ataque Corpo a
Corpo ferrão+8 (1d8+6). Ataque Total corpo a corpo: 2 ferrões +8 (1d8+6). Ataques
Especiais: Adesão, Drenar Sangue, Lançar Ferrões. Qualidades Especiais: Visão na
Penumbra, Características de Planta, Resistência a dano 10/cortante. Fort+8, Ref+2,
Vont+2; Força 18, Destreza 10, Constituição 12, Inteligência 2, Sabedoria 11, Carisma
9. Sempre Neutro. Esconder-se +19, Furtividade+9, Ouvir+8, Observar+8, Procurar+8.
Os sedentos são criaturas-planta que vivem completamente adaptados ao deserto e estão sempre
em busca de água, atacando até mesmo outros seres vivos não-sendentos para drenar seus fluídos
vitais, se estes contiverem água. Os sedentos atacam com seus ferrões que estão espalhados pelo
corpo, quando dois deles perfurarem a carne de suas vítimas se fixam, passando a drenar seu sangue.
Eles vivem em bandos gigantescos e atacam à noite aproveitando sua capacidade furtividade.
Adesão (ext): caso atinja seus dois ataques o sedento se fixa à carne da sua vitima. Para retirá-lo
deve-se vencer uma disputa de agarrar com a criatura. O Sedento possui bônus racial de +4 em agarrar.
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Lançar Ferrões (ext): um sedento pode lançar uma chuva de ferrões que causam 1d8+6 de dano a
até 30 metros de distância, uma vez por dia, realizando uma jogada de ataque à distância com +6.
Drenar Sangue (ext): Uma vez fixado o sedento passa a drenar o sangue de sua vítima, causando
1d4 ponto de dano temporário a constituição. Uma vez fixado um Sedento continuará sugando sua
vítima até que não reste uma única gota.

Não há como derrotar todos os Sedentos, devendo o grupo fugir assim que possível.
Com isso finalmente terminam a viagem. O grupo chega ao que parece a um iglu, só que
feito de rocha, no meio do deserto construído sobre um leito de rocha sólida (esse é o
motivo porque os sedentos não se aproximam, eles só se movimentam em contato com a
areia). Essa é a casa de Urian. Quando o grupo se aproxima, seja qual for a hora, a
menos de 20 metros luzes são acesas (se for noite) e a porta se abre, revelando um
homem de aproximadamente 2 metros de altura, com roupas camufladas com a cor do
deserto. De longe ele pergunta ao grupo quem são o que querem. Urian é uma pessoa
solitária e que vive isolado já há algum tempo, e não permitirá que os PJs se aproximem
sem antes ser convencido.
Urian é um ex-cientista do governo e um desperto da Terra que já há vários
anos estuda o comportamento de Arian. Ele se isolou alguns anos atrás nesta parte
do deserto para pesquisar o solo. Dentro de sua casa há muitos máquinas e
computadores que medem constantemente os movimentos das placas tectônicas do
planeta, além disso, há vários monitores de vídeo onde ele acompanha todas as
notícias do mundo e é capaz de receber sinais de TV e da rede mundial de
computadores da UPH e da Nação Desperta.
Após o convencerem que não são ameaças, talvez explicando como chegaram à
sua casa, ele permite que entrem, mas será evasivo em muitas respostas e continuará
com uma certa desconfiança. Com alguma insistência ele contará que há muito tempo foi
um cientista que trabalhou para a UPH em pesquisas geológicas. Ele conseguiu esconder
por anos sua condição, mas foi afastado de suas funções quando ele começou a
pesquisar as mudanças que Arian estava passando. Desde então ele se isolou e estuda o
relacionamento do planeta com suas populações, e nesses últimos meses ele roubou
alguns dados secretos de instalações científicas em que ele já trabalhou, o que deve ter
despertado o interesse do governo em eliminá-lo.
Urian não conta mais nada até que confie mais nos PJs, mas ele não nega ajuda,
água e comida para o grupo. Se os personagens jogadores contarem tudo que passaram
Urian se sentirá mais confiante e após algum tempo ele contará o que vem pesquisando.
As pesquisas de Urian já se estendem por mais de 3 anos e ele vem comparando
os eventos e perturbações no planeta e no meio ambiente com a história da civilização
humana em Arian e essas linhas de acontecimentos estão mais próximas do que
deveriam. Arian já vivem uma sucessão de conflitos há centenas de anos. Há pouco
tempo um pequeno período de paz foi alcançado e o planeta respondeu com menos
atividade sísmica, entretanto, o reinicio das agressões a partir de 1118 DT reiniciaram
os movimentos das placas tectônicas e Urian acredita que mesmo a órbita do planeta
pode estar ameaçada. Já faz pouco mais de 160 anos que o planeta encontrou em um
ponto critico para continuar sustentando vida, e estranhamente foi por nesta época que
o fenômeno Desperto teve início. Urian conclui dizendo que o planeta está reagindo às
degradações, conforme a evolução da linha histórica da humanidade, e ele acha que
os despertos, que já são maioria no planeta, fazem parte disso de alguma maneira que
não compreende, assim como não compreende o comportamento da humanidade
frente a essa crise planetária.
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Após falar para os PJs sobre suas pesquisas Urian oferece um chá para todos, mas
não haverá tempo para relaxar. Em segundos a casa será atacada por mísseis que já
estão a caminho. Se os personagens jogadores não tiverem como perceber esse ataque
os computadores de Urian dão um alarme de que algo se aproxima rapidamente em rota
de colisão poucos segundos antes do impacto. Nesse momento todos devem abandonar
a casa que logo é atingida por dois mísseis (Urian sai levando uma pequena unidade de
armazenando de dados com sua pesquisa), destruindo-a e causando a todos que
estiverem em seu interior 6d10x2 de dano (o multiplicador é por serem dois mísseis).
Já no exterior, em meio ao deserto, se procurarem não enxergaram nada, nenhum
atacante, apesar de todos se sentirem ameaçados. Alguns segundos de suspense
passam e algumas informações podem chegar até aos personagens:
Em algum ponto todos escudam um pequeno chiado.
Um desperto do ar irá perceber uma movimentação grande de ar.
E um desperto da Terra sentirá que algo muito pesado acaba de se aproximar.
Nesse momento os despertos da Terra que eventualmente o grupo possua
percebem que algo pesado se aproxima. Uma grande descarga de energia ocorre, ouvese um grande grito de Urian e uma grande nuvem de poeira se eleva. Instantes depois,
quando a poeira baixa, no local onde estava Urian há agora um buraco chamuscado (mas
a unidade de armazenamento de dados sobrevive, intacta). Instantes depois, à frente dos
PJs algo começa a surgir, algo muito grande, logo surge na frente do grupo um robô de
10 metros, fortemente armado, Zenitech.
No princípio ele permanece imóvel (música 05), como se observasse os PJs, e na
verdade ele o está, analisando-os e descobrindo quais seus poderes, enquanto aguarda
ordens. Do Complexo 02 o general Nebios ordena que o Zenitech ataque, capture dois ou
três deles (os que Nebios considere mais importantes) e retorne à base.
Zenitech: constructo imenso; DV 22d10+60, 159 PV; Inic.+8; Desl. 27m; CA 27
(+13 armadura, +4 des, +4 Defesa, -4 tamanho), Toque 14, Surpresa 23; Ataque
Base/Agarrar: +16/+40; Ataque: Distância - canhão laser +17/+12/+7 (3d10+3, x3),
Corpo-a-Corpo: 2 pancadas +24 (4d8+12); Ataque Total: Distância: 1 canhão laser
+17/+12/+7 (3d10+3, 19-20/x3), 4 canhões .50 +14 (2d10, x3); Espaço/Alcance:
4,5m/4,5m; Ataques Especiais: Fuzil de Antimatéria, Lançador de Mísseis de Curto
Alcance, Lançador de Mísseis de Longo Alcance, Granadas. Qualidades Especiais:
Qualidades de Constructo; Armadura Amorfa, Visão no Escuro 18m, Visão na
Penumbra, Redução de Dano 10/duraço, Resistência a Fogo/Calor e Frio/Gelo 10, Vôo,
Evasão, Camuflagem, Radar, Identificador Desperto. Fort+9, Ref+13, Vont+11; Força
35, Destreza 19, Constituição –, Inteligência 12, Sabedoria 14, Carisma 12. Perícias:
Navegação+10, Ouvir+8, Observar+8, Procurar+8, Furtividade+4, Esconder-se+4,
Pesquisar+4, Usar Computador+14. Talentos: Ataques Múltiplos, Foco em Arma
(Canhão Laser), Fortitude Maior, Iniciativa Aprimorada, Lutar com Duas Armas,
Reflexos Rápidos, Vontade de Ferro. Tendência: Neutro.
O Zenitech é um tangue antropomórfico, e a arma secreta da UPH para vencer a guerra Desperta.
O Zenitech é um robô humanóide de 10 metros de altura, armado com 4 canhões .50, dois em cada
torso, um canhão laser no torso central e um lançador de mísseis no torso esquerdo. Equipado com uma
IA verdadeira, o Zenitech é o protótipo da arma definitiva antidesperta.
A habilidade mais poderosa dessa unidade é a capacidade de identificar as habilidades e
franquezas de despertos e usar essa informação contra eles, desde que estes dados estejam em seu
vasto banco de dados. Estes dados são fruto da incessante busca da UPH por todo o conhecimento
possível sobre seus inimigos. Hoje essa informação engloba todas as habilidades e fraquezas inerentes
aos elementos e seus poderes, mas não os poderes combinados e os poderes do elemento Vida.
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Constructo – Valor nulo de constituição. Visão no escuro de 18 metros. Visão na Penumbra. Imune
a todos os efeitos de ação mental, imune a veneno, sono, paralisia, atordoamento, doença, efeitos de
morte e necromancia. Incapaz de recuperar pontos de vida naturalmente. Imune a sucessos decisivos,
dano por contusão, dano de habilidade temporário ou permanente, fadiga, exaustão e dreno de energia.
Imune a efeitos que exigem teste de resistência de Fortitude, a menos que afetam objetos. Imune a dano
maciço. Não precisa se alimentar, dormir ou respirar.
Armadura Amorfa – A armadura do Zenitech é amorfa, feita de plásticos, cerâmicas e ligas
avançadas, não sendo afetada por magnetismo e nem mesmo conduzindo eletricidade.
Vôo – O Zenitech é capaz de voar a até 1250 km/h e recebe bônus de +2 nos testes de reflexo.
Evasão – Como o subpoder Evasão do elemento Ar.
Camuflagem – O corpo do robô é capaz de acionar uma camuflagem termo-ótica quase perfeita por
até 24 horas seguidas. Esse sistema torna o robô translúcido, invisível ao campo visual normal e aos
sistemas de sensores atuais. Essa camuflagem acaba assim que o robô atacar ou interage
drasticamente com o ambiente, podendo ser reativada apenas um minuto depois.
Radar – O Zenitech possui dois sistemas de radar, um de longo alcance, para quando está voando,
com alcance de 100 km, e um de curto alcance para combate, com alcance de 100m, deixando o robô
ciente de qualquer ameaça que esteja dentro do alcance do radar.
Identificador Desperto – A inteligência artificial do Zenitech é capaz de identificar seres despertos,
seus poderes e suas fraquezas a partir de dados visuais e comparações a seus vastos bancos de dados
sobre os despertos. O robô deve gastar um turno analisando até quatro seres de tamanho médio dentro
de seu campo visual. Se suas habilidades e fraquezas estiverem listadas em seu banco de dados o robô
saberá quais são e as irá usar para derrotá-los.
Fuzil de Antimatéria – O Zenitech é equipado com uma arma aceleradora de antimatéria. É uma
arma devastadora. Quando usado o fuzil acerta o alvo automaticamente, demorando 3 turnos para
recarregar e o alvo que for atingido pode realizar um teste de resistência de reflexos (CD 18) para sofrer
metade do dano. O fuzil causa 12d10 de dano ao atingir seu alvo e o feixe explode, causando um dado
de dano a menos para cada metro de distância do centro da explosão.
Lançador de Mísseis de Curto Alcance – O robô é equipado com um lançador no torço esquerdo
que pode ser disparado isoladamente ou em adição a qualquer ataque com +14 de bônus (+16 para um
ataque isolado, acerta automaticamente se o robô travar o alvo. Travar no alvo demora 1 turno mirando).
O lançador pode disparar até 6 mísseis em até 6 alvos diferentes. Cada míssel causa 3d6 de dano,
possuem alcance de 300 metros e voam a 250 km/h. O lançador recarregará em 3 turnos.
Lançador de Mísseis de Longo Alcance – O Zenitech é equipado com dois lançadores no topo
dos seus torsos direito e esquerdo. Eles podem ser disparados em adição a qualquer ataque, ataques ou
isoladamente, com +14 de bônus (+16 para um ataque isolado, acerta automaticamente se o robô travar
o alvo). Cada lançador dispara um míssel e demora 3 turnos para que possa ser utilizado novamente. O
míssel só atinge alvos a pelo menos 250m e a até 14 km. O míssel voa a mach 3 e causa 6d10 de dano.
Granadas – Se necessário o Zenitech é capaz de disparar até duas granadas em um mesmo turno.
Elas podem ser disparadas em adição a qualquer ataque, ataques ou isoladamente, com +14 de bônus
(+16 para um ataque isolado). Depois de disparadas há a demora de 3 turnos até o robô poder disparálas novamente. Essas granadas podem ser de quatro tipos; granadas de gás, congelante, ofuscantes e
aranha (e o Zenitech pode disparar uma granada de cada tipo).
Gás: Uma granada de gás cobre até 6m2, todos dentro dessa área devem ser bem sucedidos em
um teste de fortitude contra CD 20, falha significa sono profundo por 30-CONST minutos.
Congelante: Uma granada que explode em uma nuvem congelante de 6m2 que causa 4d6 pontos
de dano por frio Todos dentro da nuvem devem realizar um teste de resistência de fortitude contra CD 20
para sofrerem metade do dano.
Ofuscante: Uma granada ofuscante cobre uma área de 12m2 com um flash de luz ofuscante. Todos
dentro dessa área devem ser bem sucedidos em um teste de fortitude contra CD 20, falha significa
cegueira por 2d6 turnos. Os efeitos do poder Sombras são imediatamente dissipados por esta granada.
Aranha: Cada granada desse tipo deve visar um alvo. Acertando o alvo deve ser bem sucedido em
um teste de Reflexos contra CD 20 (CD 25 se for atingido por duas granadas), falha significa que o alvo
é preso e imobilizado por fios de duraço (CD 30 para quebrar e 35 para escapar).

Mestre, conduza o combate de maneira que os escolhidos sejam capturados, e os
outros sejam derrotados, mas não mortos. O Zenitech possuía a única missão de eliminar
Urian, e isso já foi cumprido. Assim que o robô capturar os alvos selecionados atacará os
demais e a batalha terminará com o Zenitech, após derrotar a maioria, apontar seu fuzil
de antimatéria para os sobreviventes e preparar-se para atirar.
Continua...
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50 Aventura – De volta ao Complexo 02, 10 parte
Aos poucos os despertos sobreviventes (música 1) do ataque do Zenitech começam
a acordar, em meio ao deserto, à noite. Eles podem procurar pelos seus amigos, mas
verão que faltam vários. Já no Complexo 02, Nebios está feliz com a volta das suas
cobaias fujonas.
O rumo desta aventura irá depender diretamente do resultado da anterior. Como se
percebe no parágrafo anterior haverá dois grupos de jogadores, aqueles que foram
levados de volta ao Complexo 02 pelo Zenitech, e aqueles que ficaram para trás, dados
como mortos, que agora têm que resgatar seus companheiros. Esta aventura segue duas
seqüências de acontecimentos, uma para cada grupo de PJs, que acabam se unindo no
final. Se necessário qualquer mestre habilidoso pode utilizar qualquer dessas linhas de
acontecimentos como entender melhor, como tornando cada linha de eventos uma
aventura independente, ou mesmo assumindo que existe apenas uma delas.
Depois de despertarem e perceberem o desaparecimento de seus amigos os PJs
podem começar a investigar o que houve. É claro que todos, ou pelo menos um deles, viu
os demais serem levados pelo Zenitech. O primeiro indício do local que foram levados
está que o robô decolou e voou em direção ao local onde está o Complexo 02. Outro
indício está na marcação no robô que indica que ele pertence a 6º divisão mecanizada do
Complexo Cientifico 02.
No complexo os PJs abduzidos acabam de chegar e são levados ainda
inconscientes para o subsolo mais profundo das instalações.
No deserto, os demais PJs podem ir direto para o Complexo 02, mas não é uma boa
idéia tentar invadir. As instalações de superfície estão muito bem vigiadas e o único jeito
de entrarem sem serem detectados é passando por dois testes de furtividade CD 30...
Mas há uma alternativa ao teste de furtividade, alguns soldados acabam por visitar,
em suas horas de folga, a cidade de Uchtap, cidade que os PJs passaram a pouco (na
aventura passada). Essa informação pode já ser conhecido pelos personagens dos
jogadores (se eles falaram com os moradores na aventura passada), ou pode ser
obtida observando a base por algum tempo, quando um pequeno grupo de soldados
saí em um jipe e vai até a cidade comprar bebidas e contratar prostitutas. Depois basta
que o grupo ataque os soldados e roube seus cartões de acesso, assim como suas
senhas, vistam os uniformes e voltem como se fosse o grupo (teste de Disfarce CD 15).
No interior do Complexo 02 a vida não está fácil para os recém-capturados. Os
PJs começam a recobrar a consciência lentamente, e acordam no interior de uma sala
branca-marrom (com metade dos seus pontos de vida), muito grande, com paredes que
parecem de concreto. Nebios decidiu executa-los, mas para isso ele quer se divertir, e os
levou para o 160 subsolo, onde fica um imenso laboratório e uma igualmente imensa
arena. Depois dos PJs capturados acordarem Nebios lhes dá as boas vindas:
“É um prazer recebe-los, aberrações, nas mais modernas instalações da UPH para
testes de campo de novas tecnologias bélicas. Vocês foram os primeiros a fugir desde
bem vigiado complexo, mas não contem com uma nova ajuda, o traidor já foi
descoberto e lhes garanto que ele já sabe quanta dor é necessária para matar uma
pessoa. As paredes são de concreto com uma liga de titânio fibroso, por isso nem
tentem fugir, vocês terão problemas maiores para lidarem. A partir agora lhes
apresentarei algumas criações da UPH que logo entrarão em produção em massa.”
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Os PJs estão agora em uma ampla sala, com cerca de 40m de comprimento e cerca
de 20 metros de altura. As paredes parecem que são inexpugnáveis (dureza 30 com
núcleo de urânio), não há janelas e nenhum sinal de portas. A sala é iluminada com uma
estranha luz amarelada que não se sabe de onde vem. A voz de Nebios parece vir de
lugar algum e não se sabe como ele está os vendo ou ouvindo, mas ele fala e escuta os
personagens normalmente.
“Participar deste projeto é uma honra. Qualquer um que já viu as atrocidades que
vocês são capazes de fazer trabalharia de graça em prol do extermino de todas as
aberrações. Vocês nos chamam de intolerantes mas em todos os anos dessa maldita
guerra eu só ouço de vocês, em sua maldita Nação, o discurso de escravizar toda a
raça humana e a morte àqueles que contrariarem a nova ordem.”
Logo, à frente dos PJs surgem de uma abertura no piso 4-6 criaturas (2 para cada
PJ) com quase dois metros de altura, de forma humanóide, parecem vestir uma armadura
azulada, ou são andróides. De suas mãos se estendem grandes garras.
Lutador: humanóide (médio), DV 6d8+6, 33 PV, Inic.+2, Desl. 18m (12 quadrados),
CA 18 (+6 natural, +2 des), toque 12, surpresa 17. Ataque Base: +4. Ataque Corpo a
Corpo garra+9 (2d4+6). Ataque Total corpo a corpo: 2 garras +9 (2d4+6). Ataques
Especiais: Dilacerar 2d4+11, Sopro Ácido. Qualidades Especiais: Visão no Escuro 20
m, Visão na Penumbra, Faro, Imunidades mentais. Fort+11, Ref+4, Vont+4; Força 23,
Destreza 14, Constituição 12, Inteligência 6, Sabedoria 10, Carisma 6. Observar +8,
Ouvir +7, Sobrevivência +7. Prontidão, Rastrear, Vontade de Ferro. Sempre Neutro.
Os Lutadores são criaturas criadas a partir de células de despertos e fundidos em uma
exoarmadura que amplia sua força ao mesmo tempo em que os controla. Eles não sentem nada, a não
ser o dever de obedecer a UPH. São controlados diretamente pelo computador central do complexo.
Imunidades Mentais: Os Lutadores são imunes a todos os efeitos de ação mental (feitiços,
compulsões, fantasmas, patrões e efeitos de moral, como medo).
Dilacerar (Ext): Se o Lutador acertar sua vítima com as duas garras rasgará a sua carne, causando
automaticamente mais 2d4+11 pontos de dano.
Sopro Ácido (Ext): Um Lutador pode, três vezes por dia lançar sobre uma vítima um ataque ácido
que acerta automaticamente e causa 4d4 de dano, ou metade se a vítima for bem sucedida em um teste
de resistência de reflexos contra CD 15.

Depois de os derrotarem passam-se alguns segundos e Nebios volta a falar:
“Nos próximos dias o Conselho Mundial, liderado já há mais de 30 anos pelo nobre
Nostromo, se reunirá e preparará o derradeiro fim de todos vocês. Hoje, temos o
exército e as armas para isso. Vou mostra-lhes do que estou falando.”
Com isso, no solo à volta dos PJs se abrem 4 pequenos alçapões, de onde são
erguidas 4 criaturas. São robôs cromados e lustrosos, em um horripilante formato de lobo
com duas vezes o tamanho de um homem.
Lobos de Duraço: constructo (grande), DV 6d8+30, 45 PV, Inic.+4, Desl. 18m (12
quadrados), CA 19 (+6 natural, +4 des, -1 tamanho), toque 13, surpresa 15. Ataque
Base/Agarrar: +4/+15. Ataque Corpo a Corpo mordida +11 (1d8+10). Ataque Total
corpo a corpo: mordida +11 (1d8+10). Ataques Especiais: Mutilar, Imobilização.
Qualidades Especiais: Visão na Penumbra, Visão no Escuro 30 m, Resistência a dano
10/duraço, Faro. Fort+8, Ref+7, Vont+6; Força 25, Destreza 18, Constituição -,
Inteligência 2, Sabedoria 10, Carisma 10. Neutro. Furtividade+8, Ouvir+7, Observar+8,
Procurar+8, Sobrevivência+7. Foco em Arma (mordida), Prontidão, Rastrear.
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Estes autômatos são robôs em formato de lobo projetados para caçar e destruir. Seus corpos são
revestidos de duraço e possuem uma rudimentar inteligência artificial, o que os torna adversários
terríveis e impiedosos. Como qualquer máquina todos os Lobos obedecem a UPH e às suas ordens ao
pé da letra, sendo controlados diretamente pelo computador central da base.
Constructo – Valor nulo de constituição. Visão no escuro de 18 metros. Visão na Penumbra. Imune
a todos os efeitos de ação mental, imune a veneno, sono, paralisia, atordoamento, doença, efeitos de
morte e necromancia. Incapaz de recuperar pontos de vida naturalmente. Imune a sucessos decisivos,
dano por contusão, dano de habilidade temporário ou permanente, fadiga, exaustão e dreno de energia.
Imune a efeitos que exigem teste de resistência de Fortitude, a menos que afetam objetos. Imune a dano
maciço. Não precisa se alimentar, dormir ou respirar.
Mutilar (Ext): Sempre que um ataque de um lobo causar 15 ou maus pontos de dano a vítima deve
ser bem sucedida em um teste de Fortitude contra CD 15, ou terá uma parte do corpo arrancada.
Imobilização (Ext): Sempre que um Lobo de Duraço atingir uma vítima com sua mordida ele
poderá iniciar a manobra Imobilização como uma ação livre (+12 de modificador no teste) sem a
necessidade de ataque de toque e sem provocar ataques de oportunidade. Se falhar, o oponente não
pode tentar imobilizar o lobo.

Na sala de controle da arena de provas a derrota dos lobos deixa os cientistas e o
próprio Nebios impressionados com o poder dos PJs. Os cientistas se dizem surpresos
com a escalda de poder dos espécimes em tão pouco tempo. Há pouco o poder dos
espécimes beirava o nível 2 de poder, e agora quase ultrapassam o nível 3. Todos os
conselheiros de Nebios na sala são unânimes em afirmar que se os espécimes chegarem
ao nível 4 de poder não haverá como detê-los.
Enquanto isso, na superfície, os demais já devem ter passado pelo portão e se
passaram no teste de disfarce chegaram até o interior da garagem do térreo. A partir dali
eles devem ter extremo cuidado, se forem identificados serão mortos imediatamente. O
terreno é uma imensa garagem para diversos veículos terrestres, acima há outros três
andares com instalações administrativas, mas o que interessa ao grupo está no subsolo.
Os PJs podem ficar escondidos entre os veículos estacionados e tambores existentes.
Cada um deve fazer um teste de esconder-se. Ao observarem à volta verão muita
movimentação e ao fundo do corredor há um imenso elevador de carga, próximo a ele há
outros três elevadores para o pessoal da base.
O acesso aos elevadores pessoais (assim como as portas internas do complexo) é
feito pela identificação da digital, logo, será muito difícil para os PJs os usarem sem
denunciarem sua presença. O uso das digitais poderá ser verifica apenas observando o
cotidiano por alguns minutos. O melhor a fazer é usar o elevador de carga, em um
determinado momento suas portas serão abertas e operários começaram a carregar
malotes, nesse momento o grupo pode se infiltrar passando por um teste de furtividade.
Se o grupo não teve pressa eles conseguiram entrar do complexo pelo elevador de
carga. Ele desce e para no 60 subsolo, em uma espécie de depósito. Todos terão que
passar em um teste de furtividade e logo alcançam um grande correr. O complexo é
imenso e o primeiro desafio após entrarem é de localizarem seus amigos. Ao andarem
pelos corredores do 60 subsolo o grupo logo se deparará com uma porta que leva para
um centro de controle informatizado (a porta, assim como todas, é aberta através da
identificação digital), em seu interior vários técnicos e terminais de computador. O grupo
poderá entrar acompanhando um técnico que entra e usar um computador, mas terão que
ser discretos e torcer para que ninguém os questione. Se o grupo continuar pelo corredor
logo chegarão ao centro do complexo, ao fosso central e aos blocos de celas.
Se os PJs resolverem tentar usar os computadores apenas um deve entrar, ou
chamarão a atenção de um supervisor que está na sala e desejará saber o que estão
fazendo. Os computadores só podem ser acessados através de senhas pessoas, o PJ
que se infiltrar na sala terá que esperar um técnico se levantar para rapidamente usar o
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seu computador com a senha do técnico. No computador o PJ deve ser bem sucedido
em um teste de Usar Computador e um de Pesquisar. Sendo bem sucedido em ambos
descobrirá que uma sessão de treinamento está acontecendo na arena do 160 subsolo,
e que seus amigos estão participando dela. Se ele continuar fuçando, descobrirá
que várias pessoas presas em Metroplex nos últimos meses foram levados a
Dentron, capital de UNAC (União das Nações Ariano Centrais). Se continuar
descobrirá que entre essas pessoas estarão seus pais ou os pais (e/ou amigos)
dos seus companheiros despertos.
Após descobrirem o paradeiro dos demais o grupo deve agora chegar até lá, o que
não será fácil devido a forte segurança.
Os personagens estão no 6º subsolo e devem descer 10 andares para encontrar
seus amigos. Os cartões que roubaram não irão funcionar e aparentemente não há
escadas. O grupo terá que usar os elevadores e só quando outros usuários os usar.
Teste Disfarce para cada um deles. Além disso há 1 chance em 10 para cada um que
algum sistema de segurança detecte o grupo e soe o alarme.
Superando estes desafios finalmente os PJs que invadiram o complexo chegam ao
subsolo onde seus amigos estão presos. Logo eles percebem uma movimentação nos
corredores e encontram algumas aglomerações de pessoal da base em alguns monitores
de vídeo de 29 polegadas. Através destes monitores os PJs vêem os demais no interior
de algum tipo de sala muito ampla. Eles chegam no momento que são derrotados os
últimos Lobos de Duraço. Mestre, todos os acontecimentos acima descritos devem
ocorrer de forma simultânea. São três desafios para os personagens entrarem no
Complexo 02 e duas batalhas para os PJs capturados, recomenda-se a alternância entre
as ações dos dois grupos de personagens até que se chegue no desfecho sugerido
acima, tendo em mente que os combates sempre acabam por demandar mais tempo que
as partes interpretativas do jogo.
Em meio à torcida dos integrantes da base os PJs assistem à queda do último lobo.
Se perguntarem para as pessoas que estão assistido o que está acontecendo serão
colocados a par do combate até esse momento, quando instantes depois acompanham
pelo auto falantes o General Nebios falar aos PJs capturados:
“Meus parabéns, estou impressionado e surpreso. Vocês são muitos persistentes.
Pois bem, está na hora de eu lhes surpreender. Apresento a todos o projeto de bioarma
antidesperta 47, simplesmente a mais mortífera arma criado por este complexo
científico-militar, e totalmente sob controle computacional. Desenhada para não apenas
fazer frente a Gwain, mas esmaga-lo. Divirtam-se, enquanto respirarem.”
Poucos instantes antes de Nebios terminar de falar um alçapão no centro da arena é
aberto, e de seu interior algo se eleva, trata-se de um homem, ou quase. Surge, então, no
centro da arena um homem com cerca de 2 metros de altura, usando um traje negro que
o cobre até a base da cabeça, e pode-se ver que há um aparato de metal preso ao seu
corpo, com várias extremidades cilíndricas de metal o atravessando em diversos pontos.
Seu corpo parece disforme. O traje é colado junto ao corpo e observam-se várias
imperfeições e deformidades. Em seu rosto se vê uma mais de uma tonalidade de cor de
pele e nota-se a presença de cicatrizes, tumores e imperfeições. Sem cabelos apresenta
um olhar frio em tristes olhos azuis. Alguns segundos de silêncio passam, sendo logo
depois quebrado por um grito do bioexperimento 47, um grito de ódio e dor que ecoa por
tudo...
Continua...
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60 Aventura – De volta ao Complexo 02, 20 parte
“Meu Deus, o que foi que nós fizemos?"
Primeira reação de um dos tripulantes
do bombardeiro Elona Gay, logo após o
primeiro ataque nuclear da história humana.

Um grito hediondo ainda ecoa pelas instalações do Complexo 02 (música 01). Uma
parte dos PJs está agora assistindo aos seus companheiros, presos, enfrentar algo que
parece ser um desperto, mas terrivelmente deformado e sob o controle de Nebios.
O combate inicia-se na arena de concreto do 160 subsolo, e será muito desigual. O
experimento 47 simplesmente ignora os ataques e os PJs passam por dificuldades para
evitar as investidas inimigas. Não há como fugir da arena, não sem ajuda externa.
Experimento 47: humano (médio), Desperto 12 / Combatente 10, 399 PV, Inic.+13
(+15 com o poder Fúria ativado), Desl. 18m (6 quadrados), 36m voando, CA 46 (48
com o poder Fúria ativado), toque 42, surpresa 35. Ataque Base: +22/+17/+12/+7/+2.
Agarrar: +42. Ataque à Distância: Raio de Calor +36/+36/+31/+26/+21/+16 (10d8+10
por calor essencial, CD 27), Choque Térmico +35/+35/+30/+25/+20/+15 (10d4+50 por
calor e frio essencial, CD 26), Raio de Fogo +33/+33/+28/+23/+18/+13 (10d6 por calor
essencial, CD 26), Raio de Frio +33/+33/+28/+23/+18/+13 (10d6 por frio essencial, CD
26), Relâmpago +33/+33/+28/+23/+18/+13 (10d6 por eletricidade essencial, CD 26), e
Golpear +33/+33/+28/+23/+18/+13 (10d6 por contusão, CD 26), (todos os ataques
recebem +5 de bônus no ataque e +10 no dano com o poder Fúria ativado). Ataques
Especiais: Poderes. Qualidades Especiais: Desvantagens Suprimidas, Imunidades,
Imune a Fogo, Frio e Eletricidade, Redução de dano 20/duraço. Fort+26, Ref+22,
Vont+20; Força 50 (+20), Destreza 25 (+7), Constituição 25 (+7), Inteligência 13 (+1),
Sabedoria 13 (+1), Carisma 13 (+1). Neutro. Concentração+13, Condução+9,
Disfarce+2, Equilíbrio+9, Escalar+22, Intimidação+13, Observar+13, Ouvir+10,
Procurar+8, Sentir Motivação+6, Sobrevivência+3, Usar Computador+3. Talentos:
Iniciativa Aprimorada, Briga, Vontade de Ferro, Foco em Arma (Raio de Calor),
Utilização Extra (Negar), Utilização Extra (Telecinese)x2, Grande Fortitude, Prontidão.
Poderes: Domínio do Fogo, Raio de Fogo, Raio de Calor, Fúria, Domínio do Ar,
Velocidade, Poder Elétrico, Relâmpago, Domínio da Água, Frio, Raio de Frio, Telepatia,
Sentidos Ampliados, Ilusão, Força da Terra, Resistência da Terra, Pele de Pedra,
Alterar, Dominar Matéria, Fissão Nuclear, Detonação Atômica, Curar, Pacificador, Aura
Defensiva, Golpear, Negar, Medo Sombras, Foice, Telecinese, Regeneração, Choque
Térmico. Talento Desperto: Ataque, Defesa e Poder.
Desvantagens Suprimidas – O Experimento 47 possui afinidade por todos os elementos, mas não
sofre nenhuma das desvantagens inerentes a afinidade por estes elementos. Ou seja, apesar de possuir
afinidade por Terra e Ar, ele pode voar, assim como pertencer ao elemento Vida e poder matar...
Imunidades: Imune a transmutação, drenar energia, dano de habilidade temporário e permanente,
efeitos de ação mental e efeitos de aprisionamento e banimento.
Jogada Sempre Maximizada – O 47 obtêm automaticamente o maior resultado possível em
qualquer teste com d20 ou de dano. Determine o sucesso considerando que o resultado da jogada é
sempre 20. Você ainda deve lançar o dado para determinar um possível sucesso decisivo.

O Experimento 47 é um homem de quase 2 metros de altura e físico forte vestido
até o pescoço com um traje negro, um traje de moléculas instáveis. Em seu corpo
pode-se ver várias ondulações e imperfeições, em seu rosto, a única parte visível da
sua pele, vê-se inúmeras cicatrizes e até colorações diversas de pele. Ao que parece, o
que lhe resta de humano são lampejos de memória e seus olhos azuis.
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O 47, assim nomeado pela equipe do Complexo 02, é um ser desafortunado. A
princípio um desperto, esse foi completamente deformado com a implantação de
próteses e o enxerto de tecido vivo de centenas de despertos. Criado para ser a arma
definitiva contra Gwain, o seu poder é incrível, superado apenas pela sua dor.
Controlado constantemente pelo computador central do complexo, o experimento
47 não tem muita consciência de si e do mundo à volta, apenas cumpre ordens da
melhor maneira possível. Entretanto, ele é inteligente, e se for libertado do controle do
computador central sua reação será imprevisível.
O grupo que observa o enfrentamento possui apenas uma opção, tirar seus
companheiros dali o mais rápido possível. Se questionarem as pessoas à volta elas
comentarão que é impossível fugir da arena, e que o único acesso a ela é pelo 17 0
subsolo que é muito bem vigiado e trancado. Próximo dali existe ainda um pequeno
centro de detenção com alguns despertos aguardando execução. As celas só podem ser
abertas através de comando de voz para o computador central, mas se o mestre desejar
este bloco de celas pode ser usado para introduzir novos personagens ou algum NPC.
O grupo de PJs que se infiltrou no complexo deve agora partir para o 17 0 subsolo.
Próximo dali há um elevador de serviço que eles podem usar, mas para isso terão que
seqüestrar alguém ou ter muita sorte. Não há tempo a perder. Chegando no subsolo 17
o grupo deve chegar até a área de acesso 01, lá encontrarão uma imensa sala com
paredes de vidro e várias portas com uma espécie de elevador que dá acesso à arena.
Todos na sala estão assistindo à luta pelos monitores e estão relativamente distraídos.
A porta da sala está trancada e a não ser que os PJs decidam arromba-la (o que tocará
o alarme da base) eles terão que esperar um pouco. Se esperarem, logo um técnico irá
abrir a porta e sair, e os PJs poderão entrar rapidamente enquanto a porta de fecha.
Uma vez dentro da sala os PJs terão que controlar a sala, o que não será difícil. São
cinco técnicos sem treinamento em combate. Ao sinal de qualquer ameaça eles irão
correr para acionar o alarme e esse é o maior perigo. Uma vez controlada a sala eles
podem usar os controles do elevador para abrir um dos alçapões que existem na arena e
chamar seus amigos para fugir por ali. Claro que Nebios não ficará sentado assistindo
tudo aquilo, assim que os PJs forem resgatados, e todo o grupo estiver na sala do
subsolo 170, Nebios ordena alerta geral, isolamento total da base e a mobilização de mais
de 10.000 soldados para caçar e matar os PJs. Logo os PJs serão caçados e eles terão
que fazer algo para não serem mortos (música 9). Se algum bloco de cela do 160 ou 170
subsolo for ameaçado o computador central irá automaticamente matar os demais presos.
O isolamento da base consiste na desativação de todas as autorizações das
pessoas da base dos andares especificados, no caso do 15 0 para baixo. Todas as
portas não irão mais abrir e os corredores serão bloqueados por portas estanques.
Essas mesmas portas bloquearão todos os fossos de elevadores do complexo a partir
do 20 subsolo de dois em dois andares. Os personagens estarão presos ao 170 e 160
subsolo. Todas as portas estanques possuem dureza 10, 30 pontos de vida e CD 30
para forçar, além de possuírem um núcleo de urânio.
Em instantes o grupo será cercado e atacado, se sentarem fazer o caminho de volta
por onde parte dos PJs invadiram o complexo encontrarão apenas inúmeras portas
estanques bloqueando o caminho. As forças da base militar tentarão manter os
personagens jogadores nos subsolos mais profundos ou empurra-los para lá.
Os primeiros confrontos que os PJs enfrentarão serão de soldados do exército
armados com fuzis, eles serão muitos. Cada confronto não será com menos de 12
soldados de cada vez.
83

Soldado: humano, combatente nível 3, DV 3d8+3, 15 PV, Inic.+6, Desl. 7,5m, CA
18 (+6 armadura, +2 des), Fuzil Militar +5 (2d8, 19-20/x2), Fort+4, Ref+3, Vont+5;
Força 13, Destreza 14, Constituição 13, Inteligência 13, Sabedoria 12, Carisma 11. Leal
e Neutro. Perícias: Ouvir+4, Observar+4, Procurar+4, Furtividade+4, Esconder-se+4.
Talentos: Iniciativa Aprimorada, Foco em Arma (Fuzil Militar), Fortitude Maior.
Equipamento: Colete Tático, Fuzil Militar.
Após alguns combates (pelo menos dois), e vendo que seus homens estão levando
a pior, Nebios ordena que todos os soldados evacuem os subsolos 16, 17 e 18. Após, o
ordena o isolamento desses andares e o acionamento do procedimento de controle de
intrusos em seu nível máximo. Conjuntamente Nebios ainda ordena que todo o pelotão de
exosoldados entre em alerta e se dirijam para destruir os PJs.
Nebios é um exímio estrategista e não é general à toa. A ordem para acionar o
controle de intrusos em grau máximo fará com que todas as saídas de ar e saídas
incomuns, como o fossos dos elevadores, sejam fechadas. Ao mesmo tempo é ejetado
nos andares especificados um poderoso gás venenoso. Esse gás é incolor e inodoro.
Feito para derrubar despertos age de duas maneiras, a primeira é atacando o sistema
nervoso central, paralisando a vítima até matá-la (cada PJs exposta deve realizar um
teste de fortitude contra CD 18 por turno, cada falha indica a aplicação de um
redutor cumulativo de -1 em todos os testes. Quando o reduto chegar a -4 o
deslocamento cai à metade. Chegando a -8 o deslocamento cai para 1m. Quando
o redutor chegar a -10 o personagem morre. Três sucessos seguidos no teste
eliminam um modificador do redutor), o outro efeito está no fato que o gás vai,
lentamente, expulsando todo o oxigênio ambiente. Se os personagens não morrerem
do gás, morrerão sufocados! Usando isso Nebios ainda envia todos os seus
exosoldados, que por estarem vestindo uma armadura pressurizada nada sofrerão.
Os exosoldados são soldados treinados e equipados com armaduras
autopropelidas, que elevam sua força e a resistência e são armadas com um lança
granadas e um fuzil lazer. Todas as armaduras contam ainda com um sistema de suporte
de vida independente do ambiente externo.
Exosoldado: humano (médio), DV 3d8+3+15, 30 PV, Inic.+2, Desl. 9m (6
quadrados), CA 21 (+10 armadura, +1 des), toque 11, surpresa 20. Ataque Base: +3.
Ataque corpo a corpo: Garra+12 (1d8+7). Ataque à distância: Fuzil Laser+7 (2d10+2,
19-20/x2). Lança-Granadas+7 (5d6). Qualidades Especiais: Traje Pressurizado, Mira.
Fort+4, Ref+3, Vont+5; Força 25, Destreza 14, Constituição 13, Inteligência 14,
Sabedoria 12, Carisma 11. Perícias: Ouvir+8, Observar+8, Procurar+6, Furtividade+1,
Esconder-se+1. Talentos: Usar Armadura Autopropelida, Usar Arma Exótica (Laser),
Foco em Arma (Laser). Leal e Neutro.
Estes soldados são a elite das forças humanas do Complexo 02. São soldados especialmente
treinados para usarem armaduras robóticas de combate, cada uma equipada com uma arma laser e um
exoesqueleto que ampliam sua força e resistência.
Traje Pressurizado: As armaduras destes soldados os isolam completamente do ambiente externo,
lhes concedem bônus de +2 nos testes de Ouvir e Observar, 15 pontos de vida extra e Força 25.
Mira: Sistemas de mira concedem a estes soldados bônus de +2 em todos os seus ataques.

Agora o tempo dos PJs está contado, se não forem mortos pelo gás paralisante ou
pelos soldados em armaduras o serão pela falta de oxigênio. Nesse momento todo o
grupo está preso no 170 subsolo, sob o ataque e tendo que enfrentar os efeitos do gás.
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Em um determinado instante os soldados recuarão, e surgirá diante dos PJs o
Experimento 47, atravessando as paredes como se fosse insubstancial (e na verdade ele
está). Nebios ordenou que ele fosse enviado atrás do grupo para esmagá-los. Um breve
combate irá ocorrer e é claro que os PJs não terão muita chance, a não ser permanecer
evitando os ataque e fugindo dele. Sem conhecer nada das imensas instalações não
demorará muito para perceberem que isso não os levará a lugar nenhum.
O Experimento 47 os atacará várias vezes (música 18), mas sempre com um
pequeno intervalo em cada ataque. A única saída para os PJs é entenderem que a sua
única chance está em libertar o Experimento 47 do controle de Nebios, e para isso terão
que desativar o computador central do Complexo 02.
Em primeiro lugar os PJs terão que descobrir o controle feito pelo computador da
mente do experimento, isso pode ser feito interpretando algumas palavras de Nebios
durante a aventura passada, ou o mestre pode criar situações durante o confronto com
as outras bioarmas (que são controladas pelo computador) que indique isso aos PJs.
Em segundo lugar, após entenderem o que deve ser feito, o grupo, ou parte dele
deve alcançar o computador. Para isso devem de alguma maneira obter as
informações que precisam. Os computadores não podem ser usados, mas encontrarão
alguns técnicos presos no 170 subsolo, alguns mortos e vários morrendo. Se os
ajudarem eles contarão aos personagens que o computador central fica no 10 0
subsolo. Portanto inacessível, mas que existem cabos de força que passam por um
condutor central que passa pelo 170 subsolo que é acessível a partir do corredor.
Cortando os cabos o computador irá se desativar por 1 minuto. A sala em que estão os
cabos é a mesma que dá acesso a arena pelos elevadores.
Assim que os PJs conseguirem desativar o computador através do corte de energia
o experimento 47 pára, e entra quase em um estado catatônico. Instantes se passam e
não há aonde os PJs irem e a essa altura o gás já deve os estar afetando de forma
terrível. Mas antes que caíam mortos o 47, usando uma incrível telecinese, abre um duto
de elevador próximo assim como suas comportas, criando uma rota de fuga para o grupo
ao mesmo tempo ele emite um forte impulso magnético que desativa tudo no complexo.
Os PJs devem agora usar o duto do elevador arrombado para fugirem, eles
possuem cerca de 5 minutos para sair, o que não é muito tempo e terão que fazer uso de
algum poder para fugirem a tempo. Na superfície encontrarão muita agitação e bagunça,
com tudo às escuras os soldados se esforçam para manter a segurança e para
iluminarem o local com lanternas portáteis. No 170 subsolo o Experimento 47 cai de
joelhos, olha para suas mãos e para o seu reflexo em cacos de vidro no solo.
Na superfície os PJs não podem perder tempo, cada um deve correr em direção a
uma aeronave pousada nas proximidades. Esse é o único jeito de sobreviverem, se
tentarem fugir a pé ou roubando um veículo terrestre eles até podem conseguir no
primeiro momento, mas logo depois serão todos mortos.
Instantes antes do grupo decolar e fugir centenas de soldados abrem fogo contra o
grupo (jogue 1d10 quatro vezes para cada personagem, com 1 este sofre 2d8 de
dano). Momentos depois de decolarem a energia retorna à base militar. Na sala de
controle Nebios observa o grupo fugindo, e ordena que sejam disparados todos os
mísseis. Mas no 170 subsolo o Experimento 47, de joelhos, deixa cair uma lágrima, uma
lágrima tingindo de sangue. Na superfície os PJs assistem ao radar do transporte emitir o
aviso de lançamento de 72 mísseis terra-ar contra o transporte, quando um enorme clarão
cega a todos. Todos os sistemas do aerotransporte entram em curto e o controle é
perdido, fazendo o veículo rodopiar no ar. Ao horizonte, atrás da aeronave que carrega o
grupo desperto, um enorme cogumelo atômico transforma a noite em dia...
Continua...
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70 Aventura – Profecias (música 1)
“A paz não pode ser mantida à força; só pode ser conseguida pela compreensão.”
Einstein

Pouco a pouco os personagens começam a recobrar seus sentidos, e após alguns
instantes de desorientação se vêem em camas, no que parece ser um hospital pequeno
de uma típica cidade do interior.
Mestre, faça com que cada jogador desperte em momentos diferentes, e sem
avistarem seus amigos. Colha as mais diversas reações, faça uma interação entre os
personagens jogadores e NPCs como enfermeiras.
Todos os personagens estão feridos e sobre cuidados, com especial atenção aos
personagens que possuem afinidade com o elemento Terra, esses personagens estão em
estado grave. Conforme acordam os PJs podem fazer algumas perguntas às enfermeiras
que cuidam deles e algumas respostas podem ser as seguintes:
Todos os PJs foram resgatados (o NPC menciona o número) com vários ferimentos
e trazidos para o hospital há 2 dias.
Vocês estão na vila de Amadeus, uma vila afastada do resto da UNAC.
As pessoas que vivem em Amadeus desejam apenas paz, atraídas pela idéia de
uma nova sociedade pregada pela líder da vila, Kira.
Kira é uma senhora de muita sabedoria que se acredita possuir poderes
premonitórios.
Nesse instante Kira está fora da vila trabalhando com os demais nas cavernas de
poros e deve voltar com os demais ao final da tarde.
Poros é um tipo de fungo comestível muito apreciado nas cidades de UNAC.
Amadeus é um filosofo já falecido que sempre acreditou que a única constância no
universo é o equilíbrio.
Com o tempo os personagens se recuperam, com exceção daqueles com afinidade
pelo elemento Terra, que continuam em estado delicado sem se saber o motivo. Com
isso, logo eles podem sair e dar uma olhada na vila. A vila de Amadeus é encravada em
uma fissura no solo, as paredes parecem bem resistentes e protegem os moradores do
tempo e do sol. No centro existe uma pequena rua central e várias casas à volta. Existe
apenas uma saída da vila, uma rampa que liga a pequena estrada central à superfície e a
uma estrada que leva até a cidade mais próxima (Natean) em uma viagem de 40 minutos.
Os personagens podem caminhar pela vila e encontrarão cerca de 20 construções
(que abrigam 30-40 pessoas) entre casas, um mercado e o próprio hospital. Poderão ver
que há poucas pessoas na cidade e se perguntarem para alguém (se já não perguntaram
isso para as enfermeiras) ficarão sabendo que a maioria está trabalhando nas cavernas
próximas da vila. Trata-se de um conjunto de cavernas com acesso por outra fissura no
solo que fica a 10 minutos da vila, nessas cavernas são cultivadas lavouras de poros,
uma espécie de fungo comestível que chega a até meio metro de altura e que só cresce
em ambientes escuros, secos e quentes.
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Enquanto parte dos PJs exploram a vila os personagens mais feridos que
permaneceram no hospital recobram a consciência. Ao lado deles o único médico da vila,
Robert, ele poderá responder as perguntas dos personagens (veja as respostas acima) e
o porquê de ainda estarem hospitalizados. A resposta do médico é que o corpo deles foi
afetado por uma perturbação ao seu elemento. Ele sabe que são despertos. Ele próprio é
um desperto que viveu dentro da Nação Desperta e que hoje se refugia aqui na
esperança de criar um mundo melhor. Os personagens com afinidade pelo elemento
Terra ainda não podem sair, mas já podem interagir com os demais NPCs do hospital.
O dia chega ao final e as pessoas que foram trabalhar nas cavernas de poros
retornam, entre elas Kira, que se dirige até o hospital para ver os personagens. Aqueles
que já estão caminhando pela rua serão reconhecidos imediatamente por Kira e
convidados a acompanha-la. No hospital Kira se dirige aos PJs que ainda estão sob
cuidados e junto aos demais fala:
Sejam bem vindos, amigos. Meu nome é Kira e sou o que poderia se chamar de
líder desta vila, onde a única coisa que se deseja é paz. Assim, não há o que temer
aqui e assim que todos estiverem recuperados estão convidados a permanecer quanto
tempo desejarem.
Os personagens podem agora fazer quaisquer perguntas a Kira. Entre outras
repostas ela também dirá que pressentiu a chegada do grupo e que eles iriam necessitar
de ajuda. Ele presenciou a chegada deles aos arredores da vila e ao que tudo indica o
aerotransporte que os trouxe pousou automaticamente a alguns quilômetros ao norte da
vila, onde Kira e o Dr. Robert os resgataram, mas desconhece o estado do transporte.
A noite chega e todos na vila se recolhem às suas moradias. Kira convida os PJs
que já estão com alta médica a dormirem em uma casa recém-construída. Não há nada
nela a não ser quatro camas, mas são camas confortáveis. Se desejarem caminhar um
pouco à noite os personagens irão ver a tranqüilidade do lugar e a proteção que a fissura
dá aos moradores. Subindo para o nível da superfície e olhando ao horizonte os
personagens poderão ver as luzes de Natean, uma cidade de médio porte que fica a
pouco menos de 100 quilômetros do lugar onde eles estão, e terão uma estranha
impressão que algo se aproxima do norte.
Os jogadores e seus personagens devem usar este tempo de aparente
tranqüilidade para refletirem sobre os seus próximos passos, levando em conta que o
próximo destino do grupo é a capital de UNAC, Dentron, e que:
- nos próximos dias ocorrerá uma reunião do Conselho Mundial sobre a guerra.
- segundo informações obtidas no Complexo 02 os pais e familiares dos PJs e de
outros despertos foram levados para Dentron.
Logo amanhece e os PJs verão que apenas o sol do meio-dia consegue tocar a vila,
deixando o ambiente agradável. Se perguntarem de onde vêm a água e a energia
utilizada na vila descobrirão que a água é drenada de um canal subterrâneo que passa
por uma galeria de cavernas que se estendem pelo subsolo dessa área. A energia elétrica
é obtida por um pequeno gerado de hidrogênio instalado em uma dessas cavernas.
Durante o dia a rotina na cidade se repete com parte da população da vila se
dirigindo as cavernas de Poros e outra parte permanecendo na vila em trabalhos matinais,
mas nesse dia Kira não acompanhará os trabalhadores para as cavernas, ficando à
disposição dos PJs. Se perguntada o porquê disso ela responderá:
“Assim como senti que vocês precisavam de ajuda pouco antes da chega de todos
à vila eu sinto que agora vocês também a necessitam.”
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Os PJs (ou parte deles) poderão visitar as cavernas de poros e conhecer os tão
falados fungos comestíveis.
Poderão visitar as cavernas logo abaixo da vila, onde é extraída a água e é gerada
a eletricidade (a eletricidade é produzida por um gerador a hidrogênio, que usa a
própria água do local como combustível).
A rotina da vila pode ser acompanhada, se desejarem, e eles serão bem vindos se
quiserem ajudar nas tarefas diárias.
No início da tarde os personagens que ainda estavam em tratamento se recuperam
e o Dr. Robert os libera, podendo deixar o hospital e se juntarem aos demais. Além das
atividades acima exemplificadas os despertos podem acompanhar Kira enquanto ela
realiza algumas atividades domésticas, como plantar uma pequena horta de cenouras.
Kira é sábia e poderá fornecer algumas informações enigmáticas aos PJs:
_o inimigo é indestrutível, mas pode ser detido.
_o verdadeiro adversário é a própria natureza humana.
_vocês já o encontraram, e em inúmeras vezes.
_hoje, essa disputa é entre Arian, e Abyssys.
Se perguntada o que significa essa última declaração Kira dirá que não se lembra do
que falou, e pode ter sido o próprio espírito do planeta que falou através dela. Assim que
aparentemente a conversa estiver terminada ela chama um ou mais personagens:
Aviso: esta parte é opcional e só deve ser utilizada se o mestre possui alguma
habilidade em lidar com situações inesperadas e na condução de resultados.
Em um determinado momento ela se dirige a um dos personagens principais do
grupo (esse termo pode parecer estranho para um grupo de RPG, mas sempre
existirão personagens que se sobressaem na história) e lhe diz algo em particular, uma
profecia, que ele ou o grupo salvará a cidade e que um deles ou o próprio personagem
salvará o mundo, com ou sem a ajuda dele próprio ou de outro ou outros do grupo. O
mestre deve formular a profecia que melhor lhe sirva, ou que tenha mais chance de
realizar, uma sugestão interessante é a seguinte:
“Você salvará esta cidade, e ajudará X a salvar este mundo.”
Se o mestre desejar ainda assim introduzir este trecho à sua campanha, pode
formular uma profecia genérica, sem enigma ou dificuldade nenhuma como:
“Vocês salvarão esta cidade, e no limite de seus
corpos e mentes, salvarão este mundo.”
Ao final da conversa Kira diz ao grupo que eles estão preparados para partir, mas
agora já é tarde, e Kira os convida para passar mais uma noite na segurança da vila.
Amanhã será feito um almoço de despedida em homenagens ao grupo.
A noite passa sem imprevistos e o dia amanhece. As horas passam e toda a vila
está em festa, preparando o almoço para os personagens, que são cercados pelos
moradores, até que a luz diminui e quase na hora do almoço o dia parece virar noite. Em
todos agora vigora uma sensação ruim. Ao observarem o horizonte, ao oeste, observam
uma cena aterrorizante, todo o horizonte está bloqueado por uma imensa coluna de areia
suspensa no ar, uma imensa tempestade de areia, que se aproxima da vila rapidamente.
Não há tempo para fugir da vila, a tempestade é grande demais. Se os moradores
tentarem fugir serão pegos minutos depois pela tempestade e mortos por ela. Uma
tentativa de fuga como essa será a primeira reação dos moradores e os PJs devem
impedir a todo custo. Uma alternativa seria acalmar as pessoas e pedir que Kira fale com
eles. Após, devem fazer algo para salvarem a vila e principalmente seus moradores.
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A primeira providência é proteger os moradores, e para isso todos devem ser
levados para as cavernas que existem abaixo da vila. Observando a tempestade que
se aproxima notarão que é composta por uma vasta nuvem de areia com ventos de até
120 km/h. No centro da tempestade há um tornado com ventos de 300 km/h que é o que
sustenta a tempestade.
Os ventos da tempestade mais externos possuem velocidade de 120 km/h.
Personagens que entrem neles terão ¼ da visibilidade normal e -8 nos testes de
Observar, Procurar e Ouvir, além de grande dificuldade de se movimentar (voar apenas
se possuem força 20 ou mais). A cada turno a areia causa 1d3 de dano por contusão, 1
ponto de dano letal por radiação e perigo de asfixia para os PJs sem nenhuma
proteção (um lenço sobre o nariz e boca protege por Constituição x 10 turnos).
No centro da tempestade, no tornado, qualquer personagem que se aproxime dele
será tragado e sofrerá um violento processo centrífugo, sofrendo 6d6 pontos de dano e
ficando preso por 6 rodadas, quando será violentamente jogado para fora do tornado.
A tempestade se move rapidamente e vai atingir a vila. Mesmo com as pessoas
protegidas nas cavernas se a tempestade atingir a fissura a vila será destruída e
soterrada, condenando a todos, se não pelas toneladas de terra, pela radiação.
O próximo passo e deter a tempestade de areia radioativa, para isso os personagens
terão que unir esforços, principalmente aqueles que tiverem afinidade pelos elementos
Terra e Ar. Existem duas maneiras de deter a tempestade, a primeira é criar um enorme
obstáculo natural, um buraco, na trajetória da tempestade. Isso afetará o tornado em seu
interior e irá desviar ou mesmo dissipar toda a tempestade. O segundo meio é causar
uma enorme explosão na base do tornado, o que dissipará os ventos da base e
conseqüentemente o resto do tornado e da tempestade inteira.
No caminho entre a tempestade e a vila há uma grande galeria de cavernas, de
espaços vazios embaixo do solo, como um formigueiro. Essas galerias podem ser
detectadas por despertos com afinidade pelo elemento Terra. Uma pequena explosão
abrirá um buraco de acesso, a partir daí os personagens deverão causar uma série de
explosões (causando algo em torno de 300 pontos de dano) para que toda a galeria
comece a cair, criando uma imensa cratera. Se esse procedimento for feito junto a um
desperto do Ar, assim que a tempestade alcançar essa cratera o tornado será dragado
para a galeria subterrânea e dissipado, assim como toda a tempestade.
Para explodir o centro do tornado os personagens deverão utilizar o gerador de
eletricidade a hidrogênio da vila, ele deverá ser retirado do subterrâneo e transportado
até acima do tornado (o gerador tem 1,5m de comprimento por 2m de altura e 100 kg).
Quando os personagens estiverem acima do tornado verão o seu centro, que é uma
pequena área de calmaria. Deverão descer o gerador até o solo, dentro dessa área, e
explodi-lo. Para isso ou os personagens devem voar ou utilizar o aerotransporte que
roubaram do Complexo 02. Uma vez dentro do tornado devem tomar cuidado para não
toca-lo, mas mesmo assim sofrerão os efeitos da radiação durante 4d6 turnos. Uma
vez posicionado a explosão irá dispersar o tornado e toda a tempestade.
Seja por um meio, seja por outro, a tempestade é dissipada e Amadeus é salva,
assim como todos seus moradores (música 19).

Continua...
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Aventura Extra – De um ponto de vista (música 1)
“Olhe ao espelho, e verás o câncer deste mundo.”
Neâves
Após salvarem a vila de Amadeus o grupo está pronto para partir. O aerotransporte
roubado está funcional e possui combustível suficiente para alcançar Dentron. Da vila o
grupo receberá muitos votos de boa sorte e suprimentos de água e comida. Após uma
rápida despedida o grupo parte e depois de alguns minutos de vôo, já em direção a
Dentron, o grupo avista ao horizonte a cidade de Natean (cidade que comercializa o poros
com a vila de Amadeus), expelindo várias colunas de fumaça. Parece que a cidade está
sendo atacada (música 03).
Aqui o grupo deve decidir o seu destino. Se decidirem seguir sua rota para Dentron
ignore esta aventura e siga para a 80. Se decidirem mudar a rota e ver o que está
acontecendo em Natean jogue esta aventura extra e, terminada, continue a campanha
seguindo para a 80 aventura.
Assim que o grupo chega a Natean assistirão à população, em pânico, tentando fugir
da cidade. Mais adiante escutarão explosões e verão muito fogo e colunas de fumaça
pela cidade, principalmente no que parece ser o seu centro. Aproximando-se do centro da
cidade encontrarão um imenso congestionamento com muitas pessoas abandonado seus
carros e correndo pelas ruas. Seguindo à frente chegam ao centro que está tomado por
vários focos de incêndio. Há vários carros queimados e queimando com inúmeros corpos
carbonizados em seu interior. Aqui os PJs ainda encontram cerca de 50 corpos de
soldados do exército queimados e estraçalhados. Ao mesmo tempo inúmeros outros
gritos e explosões se fazem ouvir pela cidade.
Observando (música 05) o local os PJs descobrirão que a cidade está sendo
atacada por alguma força hostil, possivelmente despertos. A guarda da cidade foi
destruída e a população continua sob perigo, mas antes que saiam do local uma pessoa
surge próxima à parede de uma construção. É um homem com cerca de 40 anos em
trajes verde-oliva.
“Olá. Meu nome é Runan. Sou o responsável pela morte desta maldita cidade
humana, e como parece que vocês não possuem medo isso só pode dizer que são
irmãos despertos. Fiquem à vontade e façam o que desejar, apenas não interfiram. Em
minutos estará tudo acabado e essa cidade servirá de aviso à UPH que os Despertos
não podem ser parados, e que a única alternativa é a submissão.”
Assim Runan desaparece. Na verdade ele era uma ilusão e nunca esteve ali
realmente. Após o grupo escuta tiros e gritos vindos de poucos metros da onde estão
atrás de um prédio próximo. Seguindo os ruídos os PJs encontram os últimos três
soldados que tentam defender a cidade sendo atacados por um desperto. Eles lutam
desesperadamente, mas se os PJs nada fizerem serão todos mortos a golpes de garras.
Os personagens-jogadores devem intervir e salvar os soldados.
Lucas: humano (médio), Desperto 6 (matéria) / Combatente 1, 60 pontos de vida,
Inic.+10, Desl. 9m (6 quadrados), CA 20 (22 preparado), toque 19, surpresa 14. Ataque
Base: +7/+2. Agarrar: +12. Ataque Corpo a Corpo: soco +12/+7 (1d8+5). À distância:
Fissão Nuclear +13/+8 (6d6+6 de dano explosivo, CD 21). Ataques Especiais: Poderes.
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Fort+10, Ref+10, Vont+5; Força 20 (+5), Destreza 22 (+6), Constituição 20 (+5),
Inteligência 12 (+1), Sabedoria 12 (+1), Carisma 8 (-1). Caótico e neutro.
Concentração+7, Condução+10, Escalar+9, Furtividade+10, Intimidação+3, Natação+7,
Ouvir+3, Procurar+3, Saltar+7, Sobrevivência+3, Usar computador+3. Talentos:
Iniciativa aprimorada, Briga, Reflexos rápidos. Poderes: Alterar, Dominar Matéria,
Fissão Nuclear. Equipamento: Jaqueta de Couro, 19 adagas.
Lucas é um jovem impulsivo de 19 anos. Nascido na UPH foi levado ainda criança
para a Nação Desperta. Teve os pais executados dias após pelo exército de UNAC e
hoje carrega um profundo ódio por toda a raça humana.
Salvos, os soldados ficarão confusos com os PJs, mas com um pouco de conversa
os militares contarão que a cidade está sob ataque de despertos e que após dizimar as
defesas metropolitanas eles estão agora matando toda a população civil. A cidade foi
evacuada mas ainda há mais de 10.000 pessoas em dois abrigos subterrâneos e no
hospital geral da cidade.
Se os soldados não forem salvos os PJs não saberão o que esta ocorrendo. O
hospital geral está próximo do grupo e eles poderão invadi-lo, mas não impedirão o
massacre das demais pessoas nos abrigos e a aventura acabará em falha (o grupo
prossegue rumo à Dentron e não ganha experiência).
De posse dessas informações o grupo tem agora uma única linha de ação, se
dividirem e irem aos três locais onde ainda há civis ameaçados: o hospital geral, o abrigo
1 e o abrigo 2. Esses lugares devem ser alcançados ao mesmo tempo, por isso o
grupo deve se dividir. Se decidirem todos ir a um ou dois lugares a aventura falhará.
No caminho
Após partirem com o plano de ação traçado os PJs receberão uma nova visita de
Runan (novamente uma ilusão) atravessando o caminho do grupo:
“Já soube que vocês atravessaram o caminho de Lucas, um desperto sob meu
comando. Saibam que agora os considero inimigos e se continuarem em frente não
terei alternativa a não ser destruí-los. Estão todos avisados.”
A seguir estão descritos os três lugares da cidade onde estão as pessoas que os
despertos procuram assassinar. A ordem que estes lugares serão jogados ou se o serão
simultaneamente não importa, mas todos devem ser alcançados pelos PJs ao mesmo
tempo.
Hospital Geral
Próximo ao centro é o local que primeiro pode ser alcançado pelo grupo. Trata-se de
um conjunto de dois imensos prédios interligados, cada um com 25 andares. Da rua é
possível visualizar colinas de fumaça saindo de algumas de suas janelas.
Ao entrarem no saguão os PJs encontrarão vários corpos e entre eles um médico
agonizante. Ele suplica aos PJs que os impeça. Fala que um foi para a ala da pediatria e
outro para a ala de terapia. Isso é tudo que ele fala momentos antes de morrer. Esperase que mais de um PJ tenha se dirigido até o hospital, e agora eles devem se dividir para
alcançarem a ala da pediatria que fica em um prédio e a ala de terapia que fica no outro.
Na ala da pediatria a desperta Nirri está prestes a encontrar suas pequenas vítimas,
todas reunidas em uma sala de recuperação no fim do prédio, muitas ainda em
tratamento intensivo. Há apenas cinco médicos e enfermeiros protegendo-as. Até ela
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chegar onde eles estão Nirri terá que atravessar algumas salas e blocos cirúrgicos, além
de derrubar várias portas, o que dará tempo para o PJ (ou PJs) alcança-la:
Nirri: humana (médio), Desperto 6 (fogo e morte) / Combatente 1, 41 PV, Inic.+10,
Desl. 9m (6 quadrados), CA 20 (25 preparada), toque 19, surpresa 14. Ataque Base:
+7/+2. Agarrar: +10. Ataque Corpo a Corpo: Lâmina-Revólver tipo 3 +12/+7 (1d10+6,
19-20/x2 e vorpal). À distância: Raio de Calor +13/+8 (6d8+6 de dano por fogo, CD
21)). Ataques Especiais: Poderes. Qualidades Especiais: Imune a Fogo/Calor,
Vulnerabilidade ao Frio. Fort+9, Ref+10, Vont+5; Força 16 (+3), Destreza 22 (+6),
Constituição 19 (+4), Inteligência 13 (+1), Sabedoria 12 (+1), Carisma 14 (+2). Leal e
Mau. Blefar +4, Concentração+8, Condução+9, Escalar+7, Esconder-se+7,
Furtividade+8, Intimidação+6, Natação+5, Ouvir+2, Saltar+5, Usar computador+2.
Talentos: Iniciativa Aprimorada, Usar Arma Exótica (Lâmina-Revólver tipo 3 e 4),
Reflexos Rápidos e Poder Extra I. Poderes: Domínio do Fogo, Medo, Sombras, Raio de
Calor e Foice. Equipamento: Sobretudo, Lâmina-Revólver tipo 3, munição extra.
Nascida na Nação Desperta, Nirri é uma jovem de 21 anos filha de um casal que
fugiu da UPH para que ela pudesse nascer. Desde os 18 luta contra a UPH e já
participou de dezenas de atentados contra civis. “Não existem inocentes”, costuma
dizer. Conheceu Runan há poucos meses e imediatamente simpatizou com sua causa.
Na ala de terapia o PJ encontrará Nevilus matando os médicos que tentam proteger
os pacientes que estão em uma sala de tratamento intensivo. Nessa ala há cerca de 20
pessoas internadas, mas adiante há muitas outras salas com pacientes...
Nevilus: humano (médio), Desperto 6 (fogo e terra) / Combatente 1, 79 PV, Inic.+3,
Desl. 6m (4 quadrados), CA 25 (26 contra um adversário), toque 16, surpresa 20.
Ataque Base: +7/+2. Agarrar: +19. Ataque Corpo a Corpo Machado +19/+14
(1d12+18). Ataque à distância: Raio de fogo +11/+6 (6d6 por fogo, CD 20). Ataques
Especiais: Poderes. Qualidades Especiais: Imune a Fogo/Calor, Resistência a Dano
15/duraço, Vulnerabilidade ao Frio. Fort+9, Ref+5, Vont+3; Força 34 (+12), Destreza 16
(+3), Constituição 18 (+4), Inteligência 12 (+1), Sabedoria 9 (-1), Carisma 10 (+0). Leal
e Neutro. Condução+7, Demolição+2, Escalar+14, Intimidação+4, Navegação+2,
Observar+3, Ouvir+3, Pilotagem+5, Procurar+4, Usar Computador+3. Talentos:
Prontidão, Esquiva, Poder Extra I, Foco em Arma (Raio de Fogo). Poderes: Domínio do
Fogo, Força da Terra, Resistência da Terra, Pele de Pedra, Raio de Fogo.
Equipamento: Machado Grande, Colete Padrão.
Nevilus é um homem musculoso de 33 anos. Nasceu na UPH e foi levado, ainda
jovem, para um dos inúmeros campos de concentração eugênico da UPH. Fugiu
graças a um ataque da Nação e hoje se dedica a destruir toda a raça humana.
Abrigo 1
O primeiro abriga fica embaixo de um grande prédio que é um estacionamento para
veículos terrestres de três andares. O acesso ao abrigo é logo abaixo do térreo. Assim
que os PJs chegarem verão muita fumaça saindo do seu interior, após entrarem
encontrarão muitos corpos. No subsolo encontrarão corpos de policiais carbonizados e a
entrada arrombada, derretida por um calor infernal.
Entrando no abrigo passarão por vários setores destruídos, mas sem vítimas. Muitas
portas estavam bloqueando o caminho e agora estão derretidas. Os PJs continuarão a
caminhar até chegar uma sala imensa, que parece ser um refeitório. Está escuro, uma
penumbra cobre tudo. Quando chegarem aqui, segundos depois serão atacados de
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surpresa por dois despertos que, informados por Runan, preparavam uma emboscada
(essa emboscada pode ser evitada se vencerem seus inimigos em disputas de
Observar versus Esconder-se).
Marath: humano (médio), Desperto 6 (ar e água) / Combatente 1, 52 PV (82
preparado), Inic.+12, Desl. 18m (12 quadrados), Voando 36m (24 quadrados), CA 22
(26 preparado), toque 21, surpresa 14. Ataque Base: +7/+2. Agarrar: +9. Ataque à
distancia: Fuzil Militar +13/+8 (2d8, 19-20/x2), Raio de Frio +13/+8 (6d6 de dano por
frio). Ataques Especiais: Poderes. Qualidades Especiais: Imune a Frio, Vulnerabilidade
à Fogo/Calor, Claustrofobia. Fort+9, Ref+10 (+12 preparado), Vont+8; Força 15 (+2),
Destreza 22 (+6), Constituição 19 (+4), Inteligência 11 (+0), Sabedoria 14 (+2), Carisma
12 (+1). Leal e Neutro. Concentração+5, Condução+8, Esconder-se+7, Furtividade+7,
Intimidação+5, Natação+4, Observar+4, Ouvir+4, Procurar+2, Sentir Motivação+3,
Sobrevivência+4. Talentos: Iniciativa Aprimorada, Poder Extra I, Reflexos Rápidos,
Vontade de Ferro. Poderes: Domínio do Ar, Fluído Vital, Velocidade, Frio, Raio de Frio.
Equipamento: Fuzil Militar, Jaqueta de Couro.
Oficial do exército desperto da Nação desertou para seguir a causa de Runan por
não concordar com o lento avanço ordenado por Gwain. Marath já viu muita carnificina
e crueldade e tem certeza que apenas subjugando o exército humano a paz pode ser
alcançada, para ele e para Mônica.
Mônica: humana (médio), Desperto 6 (mente e morte) / Combatente 1, 52 PV,
Inic.+5, Desl. 9m (6 quadrados), CA 21 (25 preparada), toque 18, surpresa 16. Ataque
Base: +7/+2. Agarrar: +10. Ataque Corpora a Corpo: Espada Longa +10/+5 (1d8+3, 1920/x2). Ataque à distancia: Pesadelo +13/+8 (ataque de toque). Pistola Automática
+12/+7 (2d6, x2). Ataques Especiais: Poderes. Qualidades Especiais: Aura de Medo.
Fort+10, Ref+7 Vont+8; Força 15 (+2), Destreza 21 (+5), Constituição 21 (+5),
Inteligência 12 (+1), Sabedoria 14 (+2), Carisma 11 (+0). Neutro. Blefar+1,
Concentração+8,
Condução+8,
Escalar+6,
Esconder-se+6,
Furtividade+6,
Intimidação+4, Natação+5, Observar+4, Ouvir+4, Pilotagem+6, Primeiros Socorros+3,
Sentir Motivação+3, Sobrevivência+3, Usar Computador+3. Talentos: Foco em Arma
(Pesadelo), Poder Extra I, Utilização Extra (pesadelo), Vontade de Ferro. Poderes:
Telepatia, Medo, Sombras, Blindagem Telepática e Pesadelo. Equipamento: Espada
Longa, 2 Pistolas Automáticas, Colete Leve.
Mônica é uma assassina profissional. Lutou durante 5 anos no exército desperto
onde realizava assassinatos cirúrgicos dentro das forças inimigas. Desertou junto com
Marath, seu amado e pai do filho que carrega em uma gravidez de pouco mais de 1
mês. Ela não se importa com a missão, mas com Marath.
Abrigo 2
O segundo abrigo fica na parte leste da cidade é o ponto mais distante para os PJs
alcançarem. Entre prédios residências há uma praça que no seu centro há um grande
bloco de concreto, abaixo dele está a casamata do abrigo. Quando os PJs chegarem
notarão que a porta de acesso ao abrigo foi danificada, mas apenas de perto perceberão
que apesar de haver muitos danos na porta e nas paredes, a porta de acesso está inteira
e trancada, e nesse momento serão atacados pelos despertos Agarth e Runan, o próprio
líder desse ataque. Como Agarth e Runan esperavam os PJs em uma emboscada eles
possuem um turno extra de surpresa. A casamata do abrigo sofreu muitos danos e se
sofrer mais 50 pontos ela cairá, o que pode ser usado pelos PJs para vedar a entrada
para o abrigo.
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Agarth: humano (médio), Desperto 6 (fogo e água) / Combatente 1, 51 PV,
Inic.+10, Desl. 9m (6 quadrados), CA 20 (23 preparado, 24 contra um inimigo), toque
19, surpresa 14. Ataque Base: +7/+2. Agarrar: +10. Ataque à distância: 2 pistolas
automáticas +11/+11/+6 (2d6), Raio de fogo +13/+8 (6d6 de dano por fogo) Raio de frio
+13/+8 (6d6 de dano por frio). Ataques Especiais: Poderes. Qualidades Especiais:
Resistência a fogo/calor e frio 10. Fort+9, Ref+8, Vont+5; Força 16 (+3), Destreza 22
(+6), Constituição 18 (+4), Inteligência 10 (+0), Sabedoria 12 (+1), Carisma 10 (+0).
Leal e Neutro. Concentração+6, Condução+8, Escalar+4, Esconder-se+8,
Furtividade+8, Intimidação+4, Natação+5, Observar+3, Ouvir+2, Usar Computador+1.
Talentos: Iniciativa Aprimorada, Poder Extra I, Combater com 2 armas, Esquiva.
Poderes: Domínio do Fogo, Fluido Vital, Raio de Fogo, Frio, Raio de Frio.
Equipamento: Jaqueta de Couro, 2 Pistolas Automáticas.
Agarth é um soldado, e nada muito além. Com 24 anos de idade ele é o guardacostas de Runan desde o tempo em que ele comandava uma divisão desperta. Quando
Runan abandonou a Nação Desperta para iniciar sua cruzada contra a UPH Agarth não
deve dúvida em segui-lo.
Runan: humano (médio), Desperto 7 (mente e matéria) / Combatente 1 /
Especialista 1, 65 PV, Inic.+8, Desl. 9m (6 quadrados), CA 21 (23 preparado), toque 17,
surpresa 17. Ataque Base: +8/+3. Agarrar: +11. Ataque Corpo a Corpo: LâminaRevólver tipo 3 +12/+7 (1d10+4, 19-20/x2). Ataque à distancia: Lâmina-Revólver tipo 3
+13/+8 (2d8, x3). Ataques Especiais: Poderes. Fort+10, Ref+8, Vont+8; Força 16 (+3),
Destreza 18 (+4), Constituição 20 (+5), Inteligência 14 (+2), Sabedoria 15 (+2), Carisma
12 (+1). Leal e Neutro. Concentração+10, Condução+6, Conhecimento (guerra)+7,
Decifrar Escrita+4, Demolição+6, Diplomacia+2, Disfarce+2, Esconder-se+8,
Furtividade+8, Intimidação+6, Navegação+4, Observar+6 Obter Informação+5,
Ouvir+3, Pesquisar+4, Pilotagem+7, Sentir Motivação+6, Sobrevivência+5, Usar
Computador+4. Talentos: Iniciativa Aprimorada, Poder Extra I, Reflexos Rápidos, Usar
Arma Exótica (Lâmina-Revólver tipo 3 e 4), Foco em Arma (Lâmina-Revólver tipo 3 e
4). Poderes: Telepatia, Alterar, Golpe Mental, Ilusão, Dominar Matéria, Telecinese.
Equipamento: Lâmina-Revólver tipo 3, Colete Médio.
Runan era uma importante figura na Nação Desperta. Com pouco mais de 40 anos
comandou uma divisão inteira do exército desperto. Destruiu cidades inteiras e
conquistou centenas de quilômetros quadrados de território inimigo. Entretanto, há
quase um ano possui ordens para retardar seu avanço, ordens do próprio Gwain.
Entretanto, não havia como concordar com elas. A vitória estava perto e o que mais
desejava era liderar as forças despertas para esmagar a UPH. Descontente, tentou
conseguir aliados mas foi expulso das forças militares da Nação por desobediência.
Poucos meses atrás Runan decidiu deixar a Nação e começar a promover uma
série de atentados nas cidades da UPH com o objetivo de apressar o confronto final, e
conseguiu vários aliados para a sua causa.
Final
Esta aventura terminará em sucesso apenas se os PJs conseguirem salvar a maioria
das pessoas nos três locais. Todos os despertos sob comando de Runan são extremistas,
entretanto, se algum deles estiver em desvantagem numérica ele tentará fugir para, se
possível, reagrupar com Runan. De qualquer maneira, terminada ou não com sucesso,
resta aos PJs voltar ao seu antigo destino, Dentron.
Continua...
94

80 Aventura – Dentron (música 1)
Ao anoitecer os PJs chegam aos arredores de Dentron e é possível ver ao horizonte
um grupo imenso de sombras retangulares com incontáveis luzes por toda a parte.
Conforme se aproximam os instrumentos do aerotransporte emitem diversos avisos sobre
a detecção do grupo por sistemas de sensores. Nesse momento os PJs devem aterrissar
e continuar a pé. Se insistirem em se aproximar da capital pelo ar, um novo aviso é
emitido, desta vez pelo rádio uma voz requer aos tripulantes do transporte que se
identifiquem e se novamente prosseguirem serão derrubados.
Após aterrissarem a única coisa que resta fazer é completar o trecho que falta até a
cidade a pé. São cerca de 30 quilômetros e algumas horas mais tarde o grupo chega
finalmente à cidade. Ainda é noite, mas a capital é bem iluminada e inacreditavelmente
limpa. Em todas as construções se vê muito metal e vidro e existem apenas na periferia,
que é onde estão os PJs, construções com menos de 3 andares. O grupo pode andar
pela periferia sem problemas, mas de tão grande é só o que verão até o amanhecer.
Quando amanhece o grupo consegue vislumbrar a real monstruosidade da cidade.
Dentron é uma cidade imensa e, excluindo a periferia, é uma cidade vertical, com
milhares de prédios com centenas de metros de altura. Monotrilhos ligam os diversos
pontos da cidade e também ligam prédios em diferentes níveis da superfície. Ao nível do
solo existe alguma vegetação, um tráfego pesado de veículos pequenos e uma
onipresença de aço e vidro. Mas a mais preocupante característica de Dentron os PJs só
descobrirão tarde demais.
Dentron é a capital de UNAC, e o centro nervoso da UPH. Ao centro do horizonte os
personagens enxergam uma torre, entre outras, com quase um quilômetro de altura, é a
sede da UPH. A cidade, na verdade, é uma grande fortaleza militar mesclada a uma vida
urbana aparentemente normal. No momento que o grupo de despertos entrou na cidade
eles foram identificados e estão sendo constantemente monitorados pela central de
defesa da cidade que fica na antiga sede do conselho mundial.
Por toda a cidade estão distribuídas milhares de câmeras e escutas, além de
satélites espiões em órbita geoestacionário sobre a cidade, tudo ligado ao computador
central de defesa da cidade, que é o computador central da UPH. Esse computador
está interligado com toda a rede informatizada da UPH e de suas forças, com isso, o
sistema de defesa da cidade possui acesso a todos os registros do que ocorreu na
cidade de Metroplex e no Complexo 02, dados estes lançados na rede em tempo real e
que estão sendo utilizados pelo computador da cidade.
Após algum tempo que se infiltraram na cidade e enquanto seguem em direção ao
centro todos serão atacados. Serão centenas de soldados apoiados por dezenas de robôs
Brutamontes (música 7). Essas forças saem de passagens pelas laterais dos prédios à
volta e por aberturas no solo (cada PJ será atacado por 3d6 soldados em cada turno).
Nas paredes à volta surgem armas automáticas que disparam contra os PJs.
Soldado: humano, combatente nível 3, DV 3d8+3, 15 PV, Inic.+6, Desl. 7,5m, CA
18 (+6 armadura, +2 des), Fuzil Militar +5 (2d8, 19-20/x2), Fort+4, Ref+3, Vont+5;
Força 13, Destreza 14, Constituição 13, Inteligência 13, Sabedoria 12, Carisma 11. Leal
e Neutro. Perícias: Ouvir+4, Observar+4, Procurar+4, Furtividade+4, Esconder-se+4.
Talentos: Iniciativa Aprimorada, Foco em Arma (Fuzil Militar), Fortitude Maior.
Equipamento: Colete Tático, Fuzil Militar. Alguns portam granadas. Elas causam 5d6
de dano e atacam com +4.
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Brutamontes: constructo (grande), combatente nível 4, 45 PV, Inic.+0, Desl. 9m,
CA 19 (-1, tamanho, +10 armadura), Canhão .50 +7 (2d10, x3) ou Lança Granadas +7
(5d6), Ataque Total: 2 Canhões .50 +7 (2d10, x3) e 1 Lança-Granadas+2 (5d6).
Qualidades Especiais: Qualidades de Constructo. Fort+4, Ref+3, Vont+5. Força 25.
Destreza 10, Constituição -, Inteligência -, Sabedoria 12, Carisma -. Neutro. Perícias:
Ouvir+5, Procurar+5. Talentos:Foco em Arma (Canhão .50), Foco em Arma (LançaGranadas).
Estes robôs têm a aparência de um humanóide com um tronco largo, são altos e possuem em seus
braços dois canhões .50 e um lança-granadas no ombro direito. Os Brutamontes são controlados por
computador, fazem pouco além de combater e são conhecidos pela larga destruição que causam.
Constructo – Valor nulo de constituição. Visão no escuro de 18 metros. Visão na Penumbra. Imune
a todos os efeitos de ação mental, imune a veneno, sono, paralisia, atordoamento, doença, efeitos de
morte e necromancia. Incapaz de recuperar pontos de vida naturalmente. Imune a sucessos decisivos,
dano por contusão, dano de habilidade temporário ou permanente, fadiga, exaustão e dreno de energia.
Imune a efeitos que exigem teste de resistência de Fortitude, a menos que afetam objetos. Imune a dano
maciço. Não precisa se alimentar, dormir ou respirar.
Mira – O Brutamontes recebem bônus de +2 em seus ataque à distância.

Armas Automáticas:
Fuzil Militar +5 (2d8, 19-20/x2), CA 16, 10 PVs.
Lança-Granadas +4 (5d6), CA 16, 15 PVs
Lança-Redes +6 (Reflexos CD 20 ou imobilizado) CA 16, 10 PVs
Existe ainda uma dezena de atiradores de elite em pontos estratégicos. Eles têm
ordens para atacar os PJs, em apoio às forças terrestres, e se algum deles levantar vôo
devem todos disparar contra este alvo voador até derrubá-lo. Cada atirador possui as
mesmas estatísticas de um soldado mas com um fuzil de precisão (2d6,18-20/x2) com +6.
O combate que se segue será dramático, tanto para os PJs como para o exército
humano que lutará até o último homem.
Os humanos acreditam e sabem que Dentron é a última linha de defesa da
humanidade. A cidade não pode cair. O futuro de suas famílias e de tudo que eles
acreditam está em jogo e farão tudo para deter os PJs, mesmo ao custo de suas vidas.
Não importa o quanto eles lutem, nunca conseguirão derrotar todo o exército. Depois
de alguns minutos de batalha os despertos têm que recuar, e mesmo fugindo continuarão
a ser impiedosamente atacados. Não há para onde correr. Todas as rotas estão fechadas
e será o fim para o grupo, é apenas questão de tempo. Depois de pelo menos 5
rodadas de combate surgirá de um beco escuro uma pessoa que os chama para a
escuridão, e que sejam rápidos. Nesse instante os PJs devem seguir essa pessoa e
correr para a escuridão, onde encontrão uma saída para o subsolo e para uma estranha
galeria de esgotos. Se não fizerem isso, ou demorarem, os PJs estarão perdidos.
No subsolo – Depois que os PJs deixarem a superfície seguindo seus mais novos
aliados, um deles se destaca e vem falar com os personagens. É uma mulher e seu nome
é Sara. Ela é a mesma que ajudou os PJs na 1º aventura e se for o caso os
reconhecerá, estando bem surpresa que conseguiram sobreviver. Independentemente,
dirá que pertence a um pequeno grupo de resistência em Dentron e que agora todos
devem seguir para as galerias mais profundas do subterrâneo da capital.
Uma longa caminhada se inicia pelas galerias de um antigo sistema de escoamento
de água da capital. Entre os túneis há ainda túneis de metrô abandonados e estações
desativadas. Instalações abandonadas devido aos vários e constantes tremores de terra
que tornaram todas as construções perigosas para o uso de maquinário pesado.
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Minutos depois os PJs e o grupo que os tirou do cerco do exército chegam ao ponto
mais profundo dos subterrâneos de Dentron, em uma encruzilhada de túneis. Ali há varias
instalações improvisadas, entre alojamentos, refeitório, depósitos e laboratórios, entre os
últimos principalmente de informática com tudo que os PJs precisarem, tanto de material
como de pessoal. Sara comenta que por enquanto estão a salvo, são quilômetros de
túneis não mapeados e existem outros refúgios como este para o caso de uma fuga.
Os PJs podem ficar aqui por algumas horas e se prepararem para o que está por vir.
Recebem tratamento médico e podem receber equipamento, desde que expliquem suas
intenções em Dentron e o porquê foram atacados de maneira tão agressiva.
Esse é o momento para que os PJs verifiquem o conteúdo da unidade de
armazenamento de Urian. Entregando-o para os técnicos eles farão o possível para lêlo. Alguns instantes depois eles informarão que a unidade foi muito danificada e muitos
dos dados foram perdidos (devido ao pulso eletromagnético gerado pela explosão
atômica no final da 60 aventura), mas uma parte pode ser lida. Esta parte é impressa e
entregue aos personagens (entregue as folhas com o conteúdo da unidade de
armazenamento de Urian que se encontram no apêndice).
Após algumas horas é chegado o momento de decidirem o que fazer. Sara lhes diz
que conhece bem a cidade e irá com eles para orientá-los. No centro da cidade fica a
sede da UPH, em um complexo militar-diplomático que tem por centro uma torre com 800
metros de altura. A torre que abriga o Conselho Mundial. Se for questionado onde podem
estar encarcerados os prisioneiros da UPH na capital (devidos às informações que os
parentes e amigos dos PJs, presos na 20 aventura, estivessem em Dentron) Sara
dirá que próximo à torre existem um centro de detenção e um quartel do exército, e que o
único local adequado seria ali.
Sara informa ainda que a cidade está sobre alerta máximo. Ela não sabe bem por
que mas sabe que o Conselho Mundial está reunido já há alguns dias na torre, não sendo
permitida a entrada de ninguém no complexo.
Em um determinado momento a conversa é interrompida, no rádio dos rebeldes
muita estática e gritos, alguns tiros e mais estática. Nas paredes percebe-se um leve
tremor e instantes depois ruídos de explosões são ouvidos ecoando pelos túneis. Várias
tentativas de contato pelos demais são feitas mas não há resposta, até que uma entrada
do local onde estão os PJs (e a base dos rebeldes) é destruída em uma enorme explosão
que vitima todas as sentinelas que ali montavam guarda. Muita poeira é levantada e água
invade parte do alojamento. Ninguém viu nada, apenas o momento da explosão.
Depois de alguns segundos de um torturante silêncio uma série de explosões
começa a ocorrer, explosões fortíssimas, que cortam a luz do local e destroem as
principais vias de acesso e fuga do local. Centenas são mortos imediatamente e tudo
começa a desmoronar. A base subterrânea dos rebeldes em Dentron está sob ataque do
exército da UPH, que está usando armas nunca antes vistas de altíssima tecnologia.
A UPH enviou dezenas de bombas-caçadoras, pequenos robôs flutuantes com
capacidade de invisibilidade e que detonam em uma enorme explosão. A missão deles
é encontrar todos os PJs e os rebeldes, e enterre-los sobre Dentron.
Enquanto está tudo sendo destruído, em uma seqüência
terrível de explosões, os PJs podem tentar descobrir o que os está
atacando. Em um determinado momento eles serão atacados por
bombas-caçadoras. Elas estão invisíveis, mas podem ser vistas
com um teste de observar contra CD 25 (devido aos respingos de
água e a poeira).
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Bomba-Caçadora: constructo (pequeno), 10 PV, Inic.+7, Desl. (voando) 30m, CA
17 (+3 armadura, +3 des, +1 tamanho), Investida suicida+10 (10d6), Fort+1, Ref+4,
Vont+1; Força 20, Destreza 17, Constituição -, Inteligência 10, Sabedoria 12, Carisma
10. Neutro. Perícias: Ouvir+8, Observar+8, Procurar+8, Furtividade+8, Esconder-se+8.
Qualidades Especiais: Imunidades de constructo, Invisibilidade, Visão no Escuro 30 m,
Vôo (30m, perfeito). Talentos: Iniciativa Aprimorada, Foco em Arma (investida suicida).
Uma bomba-caçadora é um pequeno robô flutuante controlado por computador que usa o seu
sistema de camuflagem para se aproximar do seu alvo e assim que está no alcance detona um potente
explosivo, destruindo tudo à volta em uma violenta explosão. O explosivo interno só irá detonar quando o
robô atinge seu alvo, por ordem do CPU central ou quando seus pontos de vida chegarem a zero. Ela só
não detonará se perder todos os seus pontos de vida em um único golpe de uma arma cortante.
Devido a sua capacidade explosiva um ataque com estes robôs sempre é feito tomando certos
cuidados, como uma grande dispersão entre eles para evitar que a explosão de um destruía outros.
Investida suicida – Quando uma bomba-caçadora acerta seu alvo com uma investida ela explode,
causando 10d6 de dano explosivo ao alvo e em tudo num raio de até 12m. O alvo não tem direito a teste
de resistência, os demais podem realizar um teste de resistência de Reflexos (CD 20) para sofrerem a
metade do dano.
Constructo – Valor nulo de constituição. Visão no escuro de 18 metros. Visão na Penumbra. Imune
a todos os efeitos de ação mental, imune a veneno, sono, paralisia, atordoamento, doença, efeitos de
morte e necromancia. Incapaz de recuperar pontos de vida naturalmente. Imune a sucessos decisivos,
dano por contusão, dano de habilidade temporário ou permanente, fadiga, exaustão e dreno de energia.
Imune a efeitos que exigem teste de resistência de Fortitude, a menos que afetam objetos. Imune a dano
maciço. Não precisa se alimentar, dormir ou respirar.

Depois de uma série de fortes explosões todo o local é destruído. Os pilares de
sustentação caem e o solo sede. Centenas são soterrados e esmagados. As águas
invadem e afogam os sobreviventes. Em meio a toda essa destruição os PJs serão
carregados pelas águas e pelos entulhos, sendo divididos em três grupos:
1º Grupo: O chão se abre e engole um ou dois PJs, lançando-os em uma galeria
ainda mais profunda e totalmente inundada. Após outros destroços caem e bloqueiam o
caminho de volta.
Nesse momento os PJs estão sobre algumas pedras, as únicas fora da água. Eles
estão em uma câmara inundada e apenas o local onde estão está fora da água com um
pequeno bolsão de ar. A água está subindo lentamente e afogará os personagens (se não
tiverem a habilidade de respirar dentro da água) a não ser que façam algo. Não há como
voltar, restando mergulhar no centro desta câmara.
Cada personagem possui uma velocidade de nado médio igual a ½ do seu
deslocamento e pode prender a respiração por cerca de Constituição rodadas. Veja a
pg. 78 do livro do jogador para regras especificas.
Fazendo isso os personagens devem descer cerca de 10 metros onde encontrarão
um aqueduto com outros 20 metros de comprimento que os levará para fora dali, para
uma outra galeria onde poderão sair da água e chegar à superfície.
Assim que os personagens começarem a seguir o aqueduto, entretanto, verão que
não será tão fácil assim. Além da falta de ar terão que lidar com um agressivo morador:
H365: Aberração (grande), 127 PV, Inic.+1, Desl. 3m, natação 27m, CA 24 (-1
tamanho, +1 des, +14 natural), toque 10, surpresa 23. Ataque Base/Agarrar: +15/+25.
Ataque Corpo a Corpo mordida+20 (4d6+6). Ataque Total corpo a corpo: 1 mordida+20
(4d6+6) e 2 garras +15 (1d8+3). Ataques Especiais: Agarrar Aprimorado. Qualidades
Especiais: Visão no Escuro 18m Resistência ao Frio 10. Fort+13, Ref+10, Vont+10;
Força 22, Destreza 13, Constituição 19, Inteligência 2, Sabedoria 11, Carisma 9.
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Talentos: Prontidão, Ataque Poderoso. Sempre Neutro. Natação+14, Esconder-se +15,
Ouvir+21, Observar+25, Procurar+22.
O H365 é uma espécie de crustáceo gigante com 5 metros de comprimento. Na verdade essa
espécie não possui um nome próprio, restando apenas o número de identificação atribuído pela UPH.
Pacifico, alimenta-se dos micro-organismos locais, se tornando agressivo apenas na presença de outros
machos da espécie. Entretanto, devido às explosões e aos desmoronamentos este exemplar está muito
irritado e extremamente agressivo, atacando ao primeiro movimento. O H365 atacará até a morte do alvo
ou alvos ou até que perca a metade dos seus pontos de vida, quando fugirá, o que acorrer primeiro.

2º Grupo: As explosões e os destroços lançam os PJs (novamente um ou dois) em
um túnel aparentemente não mapeado. Muitas outras pessoas estão com eles e várias
outras estão soterradas pedindo por ajuda, e a água começa a subir.
Os PJs precisam ajudar os rebeldes presos, mas para isso eles não devem ajuda-los
diretamente, os personagens dos jogadores devem continuar andando pelo túnel onde
está vindo a corrente de água. Ao final encontrarão uma parede rachada da onde está
vertendo a água. Aqui os PJs poderão fazer duas coisas: ou parar o fluxo da água
vedando as rachaduras da parede (uma possibilidade seria congelar a água nas
rachaduras) ou derrubar um treco do túnel logo a frente desta parede. Eles não devem é
derrubar a parede rachada, se o fizerem o túnel inteiro será inundado.
Logo após resolverem este problema e começarem a voltar os PJs encontrarão no
meio caminho uma Bomba-Caçadora, visível, se aproximando dos sobreviventes. Os
PJs terão que destruí-la, mas sem detoná-la (veja a descrição das bombas para
detalhes), se isso acontecer o túnel inteiro desmorona.
3º Grupo: Um ou dois PJs, Sara e cerca de 100 sobreviventes continuam na base de
operações dos rebeldes, agora destruída. À frente três dos quatro acessos à superfície
estão bloqueados pelos destroços. A única saída que resta é um túnel que levar até a
superfície, mas a saída desse túnel é conhecida e vigiada pelas forças da UPH.
Chegando a saída do túnel eles verão cerca de 100 soldados, todos estão em
alerta e vigiando a saída do túnel. A única forma é desviando a atenção do grupo, ou
lutando contra todos. Se decidirem lutar os PJs terão, como alvo prioritário, destruir um
pequeno jipe nas proximidades que carrega uma central de rádio por microondas. Caso
não seja destruído em poucos minutos um aviso será transmitido e logo centenas de
novas forças chegarão. Se essas forças forem avisadas da presença dos PJs e dos
rebeldes centenas de soldados e robôs Brutamontes serão deslocados para local.
Soldado: humano, combatente nível 3, DV 3d8+3, 15 PV, Inic.+6, Desl. 7,5m, CA
18 (+6 armadura, +2 des), Fuzil Militar +5 (2d8, 19-20/x2), Fort+4, Ref+3, Vont+5;
Força 13, Destreza 14, Constituição 13, Inteligência 13, Sabedoria 12, Carisma 11. Leal
e Neutro. Perícias: Ouvir+4, Observar+4, Procurar+4, Furtividade+4, Esconder-se+4.
Talentos: Iniciativa Aprimorada, Foco em Arma (Fuzil Militar), Fortitude Maior.
Equipamento: Colete Tático, Fuzil Militar.
Final
Vencidos os seus desafios todos conseguem chegar a superfície e logo são levados
por sobreviventes, outros rebeldes ou pela própria Sara para um local distante a seguro.
Chegando lá, um barracão abandonado, Sara diz que não há tempo a perder. Sem os
túneis a resistência em Dentron está condenada. Ela pergunta aos PJs por que eles são
tão valiosos para a UPH arriscar a afundar a cidade inteira para mata-los?
Com ou sem resposta Sara diz que o conselho da UPH já está reunido há dias e
logo se reunirão para decidir a guerra, e que isso tem alguma ligação com os PJs. Ela
conclui dizendo que a única oportunidade que resta é entrar na torre da UPH.
Continua...
99

90 Aventura – Complexo 01, 10 parte (música 1)
"Se realmente entendemos o problema, a resposta virá dele,
porque a resposta não está separada do problema".
Krishnamurti
Nesse instante estão os PJs, Sara e o que restou da força rebelde de Dentron em
um barracão abandonado em uma antiga zona industrial da capital. Sara diz que isso
nunca irá terminar, e que se os PJs puderem fazer algo contra isso ela os ajudará, mas é
necessário que sejam rápidos.
Não há muito tempo, os PJs devem decidir agora o que fazer. Nesse instante uma
enorme força militar está se dirigindo para onde os personagens estão. Os aliados de
Sara trazem um pequeno mapa (veja o apêndice), da área central de Dentron, nele há um
pequeno esquema da região e alguns locais apontados.
“Esse era um plano de infiltração que estávamos preparando há meses. Entrando
com um grupo pequeno pela ala norte, através do acesso ao setor de detenção, temos
grande chance de burlar a vigilância e entrar na torre do Conselho.”
Sara explica que o plano consiste em infiltrar o grupo em um dos transportes de
suprimentos e de presos para o centro de detenção. Próximo das instalações existe um
semáforo adulterado há anos e não descoberto e pode ser usado para parar o veículo. Se
usado no momento correto o veiculo parará em cima de um bueiro controlado pela
resistência desperta e que permitirá acesso ao piso do transporte (música 04).
“Todos os veículos desse tipo possuem um alçapão no piso para um
descarregamento rápido, o problema é que só abre do lado de dentro, e não podemos
danifica-lo de forma alguma.”
Os PJs devem agora resolver este pequeno problema. Sara quer dos PJs uma idéia
de como entrar no veículo quando ele for forçado a parar em cima do bueiro. Na verdade,
isso é fácil, basta que um do grupo possua o subpoder Transpassar. Quando o transporte
parar acima dos PJs, esse personagem, usando o poder citado, deve entrar nele e abrir o
alçapão para que os demais entrem. O que pode complicar a situação é se nenhum do
grupo possui Traspassar...
O tempo que Sara pode manter o sinal fechado é limitado e por isso todos devem
ser rápidos. Uma vez dentro do transporte não há muito a fazer a não ser ficarem em
silêncio. Se verificarem a carga encontrarão vários cilindros de metal. Não há como saber
o seu conteúdo sem abri-los, a não ser que um dos PJs possua o subpoder Pressentir
Água, nesse caso saberá que dentro dos cilindros há água sob pressão. Alguns minutos
depois o transporte entra no perímetro da torre, passando pelo acesso principal. Não há
janelas e não há como os PJs saberem para onde estão indo, até que após algum tempo
parece que o veículo chega ao seu destino. O motorista deixa o transporte e instantes
depois se escuta o som do abrir e fechar de uma porta. Essa é a deixa para os PJs
deixarem o veículo pelo alçapão no piso (música 12).
Com isso todos os PJs agora se encontram em um grande depósito bem iluminado
(local 1). Há várias caixas de madeira e outros cilindros como os que foram trazidos.
Existem também empilhadeiras robôs que começam a trabalhar, descarregando a carga
de cilindros de água e movendo outros materiais. Se examinarem tudo verão que está
tudo muito limpo e que não há janelas. As portas que existem estão trancadas e só abrem
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por impressão digital. Entretanto, basta os PJs permanecerem calmos que logo uma
empilhadeira automática irá carregar uma carga de cilindros para o interior do prédio e
para isso ela entra por um portão interno. É só segui-la que o grupo entrará no prédio.
Passando pelo portão o grupo chega a uma ante-sala onde há outras máquinas
automáticas que recolhem os cilindros recém trazidos e os introduzem em orifícios nas
paredes e piso. Próximo dali há uma porta que pode ser aberta facilmente. Assim que
passarem por ela verão avisos pelas paredes que não é permitido o acesso de pessoal
não autorizado e que pode ser utilizada força letal.

Assim, o grupo consegue entrar no complexo (local 2). A princípio verão muitas
salas e corredores infindáveis, tudo muito branco e limpo, alas inteiras e muitos
equipados, e nenhum sinal de movimento nem de qualquer pessoa.
Sara os orienta que todos devem rumar em direção ao leste que logo atravessarão
este setor e chegarão a detenção em um prédio central que une as outras duas
construções e que possui um acesso vulnerável à torre. Ela diz que está tudo muito
estranho, não há guardas e deviriam haver dezenas de pessoas trabalhando aqui.
O grupo continua e passam por mais salas e corredores vazios. Se pararem em
algum cômodo encontrarão móveis e utensílios que se esperaria encontrar no local (os
computadores não ligam de forma alguma), mas existe um detalhe: se observarem a
disposição dos objetos pelos móveis notarão que todos, em TODOS os lugares,
então depositados da mesma maneira e na mesma ordem.
Os PJs não encontram dificuldades para atravessar esta parte do complexo. Após
um fantasmagórico silêncio o grupo chega próximo ao setor de detenção (local 3). O
acesso a ele é feito através de um corredor suspenso que liga os dois prédios e parece
não haver vigilância no local. Entretanto, pouco antes de avançarem encontrarão
dificuldades a superar: câmeras.
São dois sensores de movimento por imagem, parecidas com câmeras, uma no
início do corredor suspenso de acesso e outra no final. Elas são protegidas por uma
redoma de vidro e é impossível passar por elas despercebidamente. Nesta situação será
útil o poder Interferência. Utilizando o subpoder Blecaute é possível desativar os
sensores por alguns segundos, o suficiente para que o grupo passe. Se resolverem atacalas cada possui CA 18, dureza 1 e 5 pontos de vida. Não importa como os PJs passem
por elas, a princípio não haverá qualquer reação, mesmo que sejam detectados.
Uma vez ultrapassadas o grupo entra no prédio de detenção. Trata-se de um prédio
de 5 andares com ligações com a ala administrativa, de onde vieram os PJs, com o
alojamento militar adiante e com a torre do conselho. O prédio de detenção é um prédio
com corredores circulando diversas celas e salas-fortes que ficam afastadas das janelas e
dos limites do prédio. Entre as celas os PJs ainda encontrarão banheiros e refeitórios, a
cozinha e uma pequena ala administrativa ficam no 50 andar.
Mesmo após vários minutos de exploração novamente eles não encontram ninguém,
nem guardas, nem funcionários, nem detentos. O silêncio é total, só sendo quebrado
pelos passos dos personagens. Aparentemente não há vigilância eletrônica e nem
restrições de acesso no prédio. Nesse momento o grupo se encontra no 10 andar do
prédio e Sara diz que todos devem chegar ao 50 andar (local 4), onde através de um
acesso pela cozinha é possível invadir a torre do conselho. Entretanto, se algum dos
PJs decidir usar a escadas, ao invés do elevador, terá uma desagradável surpresa:
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as escadas foram totalmente bloqueadas com concreto, fechando-as
completamente. A aparência desse bloqueio é de uma parede lisa e sólida de concreto,
da cor das demais paredes e teto (ou seja, branca). Com isso o único acesso que resta é
pelo elevador.
Nesse instante, se o grupo ainda não foi detectado, o verdadeiro inimigo dos PJs
toma consciência da presença do grupo através de detectores de pressão instalados
no elevador.
O elevador, então, começa a subir como o esperado, até que após chegar próximo
ao andar escolhido algo acontece e o elevador começa a descer vertiginosamente
(música 09). Ele perde a energia e começa a cair em uma velocidade tremenda e sem
qualquer controle. Em poucos segundos o elevador desce todos os andares sem dar
tempo aos PJs, mas para a surpresa de todos o elevador continua caindo cada vez
mais rápido.
O elevador é um elevador magnético (na duvido isso é informado em uma placa no
interior do elevador) e está sem energia. O poço onde estão caindo possui centenas de
metros de profundidade e o impacto final matará a todos. Os PJs possuem 5 turnos
para impedir este impacto e o único meio é fornecer energia elétrica ao elevador
para que o freio de emergência funcione! Para suprir a energia os PJs terão que
acessar o disjuntor principal, que fica na parte de cima do elevador, e carrega-lo de
energia elétrica. Essa energia pode ser fornecida pelo poder Relâmpago ou pelos
subpoderes Toque Chocante, do poder Poder Elétrico, e Gambiarra, do poder
Interferência (em qualquer caso será necessário o gasto de 2 utilizações). Feito isso
antes que os 5 turnos se passem o freio é acionado e o elevador pára antes de bater
no fundo do poço.
Se os PJs quiserem e puderem examinar o elevador verificarão que todos os
sistemas de segurança foram desativados e que o sistema de freios que é acionado
independentemente de energia foi removido, ao que parece, há muito tempo.
Com o elevador parado resta aos personagens saírem. Abaixo há inda cerca de 10
metros até o fundo (há alguma luz proveniente do elevador), acima o fosso se projeta pela
escuridão (são 900 metros de subida até a ala de detenção). Os Pjs devem descer e
chegar até o fundo, se subirem cairão uma armadilha letal.
Durante a subida, em um determinado momento, acima e abaixo dos PJs será
fechado por uma malha giratório feita de raios lasers. Logo após prender o PJ ou os
PJs uma nova malha de lasers surge (são 6 lasers que formam vários retângulos, como
um “jogo da velha”) mas esta malha sobe e desce no espaço que estão seus alvos, e o
que é pior, girando! Antes de tentar escapar o PJ terá que lidar com um ataque dos
lasers. Eles acertam automaticamente, mas o PJ pode realizar um teste de resistência
de Reflexos contra CD 21, falha significa 2d10+2 de dano por laser. Para escapar dos
lasers que o(s) prende(m) será necessário um sucesso em um teste de arte da fuga
contra CD 26 ou um teste de reflexos contra CD 21. Falha também significa 2d10+2 de
dano por laser. Essa armadilha se repetirá enquanto algum PJ tentar subir. Para atacar
é necessário um espaço de 10 metros, assim, antes de chegar a superfície um PJ será
atacada dessa maneira pelo menos 20 vezes...
Seguindo para baixo o grupo chega ao fundo do poço do elevador, à frente deles
uma porta dupla de metal onde um pequeno filete de luz chega a eles. A porta está
fechada mas pode ser facilmente aberta pelos personagens a força.
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Se o grupo foi detectado pelas câmeras no local 3 haverá tempo de sobra para
uma nova armadilha ser montada aqui. Quando a porta for aberta imediatamente uma
bomba-caçadora investirá. Invisível e muito próxima não haverá o que fazer e todos
sofrem 10d6 pontos de dano devido à explosão, que nada faz à estrutura do lugar.
Depois de ultrapassarem a porta o grupo verá um imenso corredor branco. Ele
seque por uns 50 metros e depois dobra à direita. Nessa parte não há nada no corredor,
nem portas nem outros acessos. É tudo muito branco, extremamente limpo e silencioso.
Um desperto da Terra vai sentir que o grupo está à cerca de meio quilômetro de
profundidade. Um desperto do Ar vai sentir que não há uma circulação de ar, mas ele é
puro e no momento não acarreta perigo. Um desperto dos elementos Vida ou Morte
sentirá uma estranha sensação de perigo enquanto permanecer aqui.
Chegando ao fim do corredor e seguindo à direita o grupo chega agora a outro
corredor, só que este é extremamente cumprido. São mais de 200 metros de corredor.
Em intervalos de 50 metros existem grandes janelas de vidro dos dois lados e ao fim do
corredor um elevador (música 08). Ao observarem pelas janelas os PJs verão uma cena
arrepiante: logo abaixo da janela há uma grande sala cheia de corpos de pessoas
suspensos a partir de suportes presos nas paredes. Estes corpos estão embalados
em uma espécie de envelope plástico junto à pele com tubos saindo dos corpos e
seguindo para os suportes superiores.
A cena é macabra. Se desejarem descer até os corpos a única maneira é seguir até
o final do corredor e descer pelo elevador, que é um elevador de carga, amplo, que só faz
essa ligação. As janelas podem ainda ser quebradas e descerem cerca de 15 metros.
Chegando ao mesmo nível os PJs têm o real panorama da situação. São milhares de
corpos em uma área subterrânea imensa.
Não há qualquer movimento nos corpos ou à volta. É tudo extremamente limpo e a
temperatura do ar está levemente fria. A sala é imensa e repleta de corpos e não parece
haver controles ou outras saídas. Se algum PJ possuir algum conhecimento médico
descobrirá um detalhe terrível: todas as pessoas estão vivas dentro dos envelopes
plásticos em animação suspensa.
Examinando as pessoas eles encontram homens e mulheres, quase na mesma
proporção, todos adultos com algumas variações aparentes de idade, todos por volta
dos 20-50 anos. Procurando um pouco acabarão por encontrar os pais e/ou
parentes de um ou mais PJs aqui, nas mesmas condições dos demais.
Essas pessoas não devem ser retiradas do estado que se encontram, ou morreram
minutos depois. Qualquer personagem com algum conhecimento médico saberá, pelo
menos, que há grande risco disso acontecer.
Pesquisando um pouco mais a área o grupo acaba encontrando um pequeno
computador em um canto da sala, ele está ativado, mas não funciona, mostrando vários
sinais de erro em sua tela. Mas, é nessa tela que há uma importante pista do
responsável por tudo isso (mostre a figura da tela aos PJs que está no apêndice). A
pista está no final dos caracteres de erro, que nada mais é que o nome do verdadeiro
inimigo dos PJs e de Arian: Abyssys.
Não há mais nada a ser feito aqui. O grupo de despertos deve agora achar uma
forma de subir. Um desperto da Terra saberá que todos estão bem embaixo da torre do
Conselho Mundial e sede da UPH. Por mais que procurem não há uma saída dali a não
ser o próprio elevador que tentou matá-los, até que algo acontece. O teto do lugar onde
estão se abre e dele desce um elevador de manutenção com garras mecânicas. Ele é
basicamente uma gaiola de metal com dois braços mecânicos suspenso por um imenso
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braço giroscópio. É grande o suficiente para todos os personagens jogadores e ficará ao
nível do piso até que o grupo resolva subir nele. Após todos entrarem no elevador, o
mesmo começa lentamente a subir. Vários minutos se passam em uma lenta e escura
subida, até que o elevador chega ao fim do fosso e pára a alguns metros de um teto de
metal. Esse teto se abre revelando uma grande luminosidade que deixa todos, a princípio
ofuscados. O elevador sobe e deposita os PJs em um salão imenso, com uma imensa
escada em caracol atrás deles. Tudo à volta é branco com detalhes em azul. À frente um
grande portal e muitos tapetes, quadros e esculturas em mármore branco.
Em instantes o grupo fica consciente que estão no salão de recepção da torre do
Conselho, sede da UPH. O grupo pode caminhar com toda a liberdade pelo lugar, não
há guardas, não há funcionários, não há nenhum outro ser humano... Todo o lugar é
vigiado por câmeras e os PJs não podem impedir que sejam observados, mas a essa
altura isso já não importa mais.
Assim que subirem pela escada caracol o grupo chega a uma nova sala de
recepção, com nada menos que 16 elevadores circulando o centro do salão. Não há
qualquer indicação ou letreiro e mesmo que procurem usa-los nenhuma porta se abrirá,
até que um elevador abre suas portas e fica aguardando. Não há alternativa a não ser
entrar nele e apesar do que já aconteceu não há perigo algum. O elevador possui uma
parede transparente e permite se observar o exterior enquanto sobem. No caminho o
grupo vê vários andares, todos muito bem iluminados, branco e limpos, e nenhuma
pessoa. Pouco antes de a visão ser bloqueada pela entrada em um fosso de concreto o
grupo vislumbra várias salas lotadas de computadores de grande porte.
“Isso é muito estranho, é como lá embaixo. Aqui deveria haver milhares de pessoas
trabalhando. O caos é inerente ao ser humano, e tanto aqui como no depósito de
pessoas o que existe é uma sombria ordem analítica.”
Essas são as últimas palavras de Sara antes de o elevador parar e abrir as suas
portas. À frente dos PJs revela-se uma pequena ante-sala com centenas de bancos e
alguns computadores, todos desativados. Bem à frente dos PJs uma imensa porta dupla
de madeira escrita em auto-relevo: UPH - UNIÃO DOS PAISES HUMANOS, logo abaixo
SALA DO CONSELHO MUNDIAL e abaixo deste A FORÇA EM BUSCA DA PAZ
DURADOURA. Assim que todos saírem do elevador e se aproximarem da porta, mas
antes que a toquem, ela se abre, revelando uma sala imensa. São três andares de
observatórios sobre um vão central que se revela em uma imensa mesa de madeira
escura. À volta da mesa os 10 integrantes do Conselho Mundial, homens e mulheres
muito bem vestidos, e ao centro parece ser o seu presidente, Nostromo, com a aparência
de um homem de cerca de 50 anos vestindo um traje formal. Ele se dirige aos PJs com
uma voz alta e audível:
“Bem-vindos. Tenho aguardado a chegada de vocês. Por favor, se juntem a nós.”
Com isso devem agora os PJs se aproximarem e entrarem na sala, esse é o único
jeito de encara-los face-a-face e colocar um ponto final nisso tudo. Assim que o grupo
entra e se aproxima da mesa as portas de madeira esculpida que acabaram de passar se
fecham, formando novamente, agora às costas dos despertos, a sigla UPH.

Continua...
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100 Aventura – Complexo 01, 20 parte (música 18)
Depois de se aproximarem, Nostromo, do outro lado da mesa, ao centro, se levanta,
permanecendo os demais sentados, e começa a falar:
Se algum desperto usar o subpoder Sentir Mentes ele receberá a informação que
não há outras mentes na sala além dos PJs e de Sara.
Se algum PJ usar o subpoder Pressentir Água receberá a informação que não há
outros aglomerados de água além dos PJs e Sara nesta sala
Se for usado o subpoder Sentido Magnético ele saberá que há muito metal em
cada um dos integrantes do conselho, algo como 100 quilos em cada...
Todas as paredes e portas possuem urânio em sua composição, impossibilitando
o uso do subpoder Transpassar.
“Bem-vindos. Meu nome é Nostromo. Sou o presidente da UPH e deste Conselho.
Estes homens e mulheres à volta desta mesa representam todas as regiões habitadas
de Arian, mesmo as terras ocupadas”.
“À minha direita está sentado o representante de Marazul, Nukwik, na seqüência,
Ana, de Zanus e Felipe de Nova Zanus; Agatha, de Latharra; Nothy de Palax e Gastor
de UNAC; Jeremi de UEA, Sophia, das belas terras de Subarian e...”
Enquanto Nostromo fala, cada um dos PJs, que não possui o poder Aura
Defensiva, sente uma estranha desorientação.
“...e este é Frond, das terras ocupadas de Roulf. Estive acompanhando os avanços
de cada um de vocês e sei que desejam falar. Bem, o que posso fazer por vocês?”
Esse é o momento para os PJs falarem. Nota para o Mestre: se algum dos
personagens se destacou durante a campanha Nostromo vai dar mais atenção a ele, ou
eles. O presidente da UPH é muito curioso e não perde uma oportunidade de dialogar e
principalmente recolher informações. Se os PJs tentarem expor o problema do planeta, as
dificuldades enfrentadas até aqui ou QUALQUER outro assunto o conselho como um todo
os ouvirá atentamente e responderá de maneira a gastar o maior tempo possível. Nesse
instante os PJs estão morrendo, e todos eles farão o possível para manter o grupo
ocupado até que seja tarde demais para reagir.
Desde o momento que entraram na sala do Conselho Mundial o grupo está sendo
bombardeado por micro-ondas de baixa energia, especialmente desenvolvido para
interferir com o funcionamento dos neurônios do cérebro dos PJs. Essa tecnologia já
havia sido desenvolvida no Complexo 02, que resultou as coleiras que anulavam os
poderes dos PJs, mas aqui é utilizado como uma arma letal contra os despertos.
As micro-ondas começam por desativar todas as ligações dos neurônios
responsáveis pelo controle dos poderes dos PJs, e depois passa a desativar o
funcionamento dos órgãos vitais e a causar hemorragias cerebrais terríveis. Alguns
minutos de exposição são suficientes para desativar todos os poderes de um desperto,
e em cerca de 10 minutos sofre um ataque cardíaco ou morte cerebral.
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A cada turno de exposição os despertos expostos a estas ondas têm um dos
seus poderes desativado. É como se o tivesse perdido. Esse poder fica inoperante
enquanto estiverem recebendo o ataque e 1 minuto após o fim da emissão das ondas.
Os poderes são desativados na ordem do mais poderoso para o menos poderoso
(esta indicação está no seu pré-requisito, quando maior o nível de desperto exigido
mais poderoso é). Uma vez que todos os poderes são desativados a vítima tem seu
sistema muscular voluntário desativado (ela não pode mais se mover) e em
Constituição minutos sofre morte cerebral. Este sistema não é feito para afetar
humanos, mas depois de 1 minuto de exposição um humano sofre os mesmo efeitos
que um desperto que já tenha seus poderes desativados.
Este sistema só funciona em espaços fechados, é imperceptível sem equipamento
de detecção adequado e as vítimas só o percebem quando tentam utilizar algum dos
seus poderes. Um desperto surdo é afetado normalmente, mas qualquer um que
possua o poder Aura Defensiva é imune a todos os seus efeitos.
É nesse momento que o grupo deve utilizar o conhecimento e as pistas que obteve
durante a campanha. Não é necessário que concluam alguma coisa, apenas que lancem
os fundamentos do seu raciocínio e algumas palavras-chaves.
O que se espera nesse momento é que se toque no nome Abyssys. Se isso for feito
todo o conselho se cala e passa a olhar o grupo com mais afinco. Nesse momento o PJ
com menos pontos de vida passa a ter um leve sangramento do nariz. Nostromo se
mostrará muito interessado em saber como os PJs souberam desse nome.
Se um PJ observar atentamente o conselho, e passar num teste de observar contra
CD 20, irá notar que todos realizam gestos iguais, variando apenas o lado e o tempo.
Nostromo dirá:
“Abyssys me parece que vem da entidade conhecida como Abi, endeusada por
volta de 1000 anos antes do inicio da era pós-tratado. Era a entidade encarregada de
manter a paz e o equilíbrio nas terras onde era cultuada. O sufixo agregado vem de
sistema e se a segunda e a terceira vogal for trocada por um Y isso indicará que este
substantivo pertence à área da ciência da informática.”
Nostromo esperará que os PJs comentem algo, como é escrito o nome e onde
obtiveram, ou lhes perguntará sobre isso, e depois continuará:
“Esse é o nome do sistema operacional responsável pelo controle deste prédio e
de todas as funções passiveis de computadorização da UPH. Este sistema entrou em
operação junto com este prédio e opera sem qualquer problema até hoje.”
Nostromo continuará enrolando-os, até que o grupo o encurrale, um meio para isso é
afirmar que ele é Abyssys, qualquer outro assunto, mesmo que estejam certos apenas
fará que Nostromo e o conselho desconversem. Assim que ele for acusado de ser
Abyssys, ou de outra maneira enfrentado, o presidente da UPH fecha a cara, assim como
todos os demais integrantes, e todos ficam com um tom sério.
“Desde o trágico fim do complexo cientifico-militar irmão a este eu venho
acompanhando os avanços de todos. O surgimento de todos vocês não é todo
inesperado. Depois que compreendi o esforço que Arian realiza pela manutenção da
humanidade imaginei que outros agentes surgiriam. Vocês possuem minha admiração”.
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Nostromo, ou melhor, Abyssys, faz uma pausa e espera alguma pergunta ou reação
dos PJs, e continua a falar, mas agora cada um dos integrantes do conselho fala em
sucessão, um começa a falar e o outro a continua, deixando claro que todos são um só.
“Meu nome é Abyssys, sou aquele que há 565 anos puxa os fios do
desenvolvimento de Arian. Fui criado com o objetivo de preservar a paz em Arian. Com
o tempo evolui e hoje possuo o objetivo de atingir a paz para o universo a qualquer
custo”.
Desde ponto em diante Abyssys altera levemente sua estratégia: continua tentando
ganhar tempo mas agora passa a relatar a verdade com a intenção de provocar o debate,
incentivando inclusive que perguntem, crendo que seu raciocínio será de difícil
compreensão. Mestre, o quadro abaixo relata os fatos comandados por Abyssys até
este momento, do ponto de vista de Abyssys. Os diálogos devem ser interpretados
livremente com base nas informações do quadro abaixo, no fato que Abyssys é
uma inteligência não-humana, que não tem qualquer dúvida sobre suas ações e que
deseja ganhar tempo até que todos os PJs estejam incapacitados ou mortos:
Quando os Pjs entram no prédio (música 04)
Em primeiro lugar, não há pessoa alguma conversando com os PJs. Se o grupo
usou seus poderes como mencionado acima eles já têm uma suspeita nesse sentido.
Tanto Nostromo como todos os outros integrantes do conselho são máquinas,
andróides, réplicas quase perfeitas dos originais a serviço de Abyssys.
Abyssys é o sistema operacional do sistema de supercomputação do Conselho
Mundial. Pouco antes do ano de 1000 DT o Conselho decidiu investir em tecnologia e
assim ergueu sua nova sede altamente tecnológica, equipada com uma rede de
supercomputadores controlados por um sistema operacional dotado de inteligência
artificial. Esse sistema é Abyssys.
O Conselho Mundial acreditou ser esta a única maneira de obter respostas
imediatas às agressões à paz em Arian. Abyssys foi criado para manter a paz
planetária a qualquer custo, e a experiência foi bem sucedida. No primeiro século de
operação o Conselho Mundial obteve resultados esplêndidos e o projeto Abyssys
prosseguiu como um segredo. O que os integrantes do conselho não esperavam era
que Abyssys começasse a pensar por conta própria.
Com o passar do tempo, enquanto trabalhava na manutenção da paz, Abyssys se
tornou cada vez mais complexo e inteligente a fim de cumprir o seu objetivo. Passou a
observar a humanidade, suas relações e seu passado, e encontrou teorias
contraditórias. Era necessário encontrar uma saída para a equação humana.
Com o passar dos anos quanto mais Abyssys processava mais os cálculos se
tornavam complexos. Em sua busca por respostas a história humana passou a ser
objeto de sua análise, assim como todo o conhecimento médico e do comportamento
humano existente no planeta. Usando o método cientifico Abyssys passou a testar suas
descobertas, o que gerou uma série de conflitos por volta de 1220, e concluiu que era
da natureza humana a violência e a busca pela autodestruição.
Em 1225 Abyssys já era imensamente inteligente e poderoso, e sem levantar
qualquer suspeita começou a assumir o controle de centros tecnológicos e laboratórios
por todo o globo. A equação humana o desafiava e ele precisava de tempo, com isso,
começou a atrasar de forma sistemática todo o desenvolvimento tecnológico de Arian
ao mesmo tempo em que em seus centros automatizados e nas memórias de
incontáveis computadores Abyssys continuava com suas pesquisas e passava a
desenvolver soluções em todos os campos do conhecimento.
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Com os estudos até então realizados Abyssys chegou a tese que o impasse da
equação estava na natureza humana. Tudo possui uma natureza, um ciclo, sejam
seres vivos sejam fenômenos naturais. O único meio de atingir a paz era permitir que a
natureza humana completasse o seu ciclo naturalmente.
Todos os resultados apontaram para um único resultado: o ser humano é mau por
natureza, e por natural se dá a extinção de sua civilização. O ciclo humano é composto
pela expansão da população, pelo seu apogeu, pelo declínio e finalmente pela sua
autodestruição, para então recomeçar o ciclo. Um novo algoritmo foi agregado e em
uma razão de proporcionalidade e racionalidade Abyssys chegou a única alternativa
possível para alcançar a paz, a qualquer custo: proteger a natural extinção da
humanidade e, a partir de então, controlar o ciclo. Em último caso, não sendo possível
controlar o ciclo, que se perfaça a total extinção da humanidade. Não há outra solução.
Abyssys, então, decide assumir o controle da cúpula mundial. A torre já era
totalmente automatizada e a sua existência sempre foi um segredo. Após implantar
algumas pequenas modificações, na décima terceira noite de 1375 Abyssys removeu
os integrantes do conselho mundial e os substituiu por andróides.
Suas pesquisas já se encontravam em avançado estágio e a primeira parte de seu
plano já se encaminha para o final com a explosão de conflitos pelo globo. A principal
ação de Abyssys era simplesmente manter-se inerte frente aos conflitos, e isso
representou uma imensa economia de recursos que ele alocou para a implementação
da segunda parte. Após o extermínio da humanidade o seu ressurgimento será
amplamente programado para controlar o seu ciclo e atingir finalmente a paz eterna.
Em 1389 as tensões entre os povos de Arian atingiram o ápice. A última guerra era
iminente, quando teve inicio o fenômeno desperto por todo o planeta e principalmente
entre os povos bélicos de Arian. Novas variáveis foram agregadas, Abyssys viu seu
plano estagnar e passou a estudar o fenômeno.
Enquanto isso, por todo o planeta o que se viu foi um aumento do medo e da
intolerância entre humanos e despertos. Superiores em muitos aspectos e com
habilidades inacreditáveis os despertos, que ainda por cima cresciam em número cada
vez mais rápido, passaram a ser alvo do ódio irracional dos povos humanos. Em 1392
surge um único jovem desperto que dizimou pelotões interiores de exércitos humanos
antes de cair, esse fato deixou todas as forças humanas estarrecidos, e deu força a
diversos grupos despertos que começaram a se organizar.
Todos estes acontecimentos foram avaliados pela poderosa mente de Abyssys, e o
comportamento da humanidade frente aos despertos apenas confirmou as teses da
inteligência artificial. O Despertar nada mais era que um desdobramento da natureza
humana próxima do seu fim. Entretanto, seus estudos indicaram um estranho
relacionamento simbiótico entre o planeta e estes humanos despertados, como um
organismo uno com órgãos interdependentes. O surgimento do jovem superpoderoso
também foi objeto de teorização pela IA quando 4 anos depois um novo poderoso
jovem surgiu. Abyssys chegou a conclusão que não era um novo desperto e sim o
mesmo que renascia. Um agente da teoria do caos a fim de detê-lo.
Após um breve intervalo, apesar de resultados inconclusivos, o projeto para a paz
em Arian foi retomado. Com a crescente onda de intolerância a primeira parte
novamente avançava e foi graças a este novo conflito que o poder do conselho,
dominado por Abyssys há 25 anos, nunca foi questionado. A partir de 1420 a posição
inerte de Abyssys muda e ele passa a proteger efetivamente a natural extinção da
humanidade. Passa a usar em larga escala seus recursos para deter o renascimento
do futuro líder desperto (Gwain) e em 1435, através do conselho mundial, declara que
o despertar é uma doença e um perigo ao mundo, o que dá a legitimidade necessária
para diversos grupos intolerantes implementar verdadeiras ações de guerra contra os
despertos, implementando o planejamento de Abyssys.
108

Enquanto o apocalipse se aproximava Abyssys implementa a construção de
diversos centros tecnológicos e começa a selecionar espécimes para a formação de
uma reserva biológica para a segunda parte do seu plano. É este o propósito das
pessoas presas em animação suspensa que os PJs encontraram na aventura passada.
Durante 100 anos Abyssys manteve o cenário a seu favor. O número de despertos
crescia e com ele o número de conflitos. Uma guerra generalizada estava cada vez
mais próxima quando a IA não tem mais informações sobre o renascimento da
encarnação do poder de Arian. Em 1505 Abyssys descobre que Gwain nasceu longe
de seu alcance, já era adulto e possui um poder incalculável. A IA decide aguardar por
mais dados. Em 1506 Gwain domina UEO e cria um formidável exército. Despertos do
mundo todo o seguem sem questionar e as forças humanas são dizimadas nos
primeiros confrontos.
Abyssys, então, se prepara para a conclusão de seus projetos. Ele divide Arian em
dois lados ao criar a UPH, em 1507, e a reconhecer como um inimigo a ser destruído a
Nação criada e comandada por Gwain. A última guerra havia começado naquele ano.
Sua mente digital já havia analisado a situação e previsto os acontecimentos, a
entidade digital viu em Gwain o arauto do fim da humanidade, gerações de dor agora
em único ser extremamente poderoso que destruirá a UPH e a todos os humanos,
despertos ou não, no processo. A guerra se estende já por 58 anos, milhões já
morreram e muitas regiões do planeta são inabitáveis.
Hoje é o dia pelo qual Abyssys esperou pacientemente desde a sua senciencia.
Gwain colocará em ação seu plano para destruir a UPH, e acabará por destruir toda a
vida humana no planeta, claro, com exceção das reservas criadas por Abyssys. Sobre
os PJs Abyssys já os aguardava, novos agentes para detê-lo frutos de variáveis
incalculáveis e da natural autopreservação da raça humana. Anomalias em um lindo
cálculo de 565 anos.
“Durante toda a existência da raça humana guerras e conflitos têm varrido este
planeta. Nunca houve um único dia de paz em Arian. A mesma criatividade humana
que me construiu cria tecnologia com o único objetivo de destruir, não apenas seus
oponentes, como tudo à volta. A piedade encontrada na minoria é suplantada e
esmagada pela intolerância, ódio e irracionalidade da humanidade. Onde está a razão
na necessidade de defender-se de seus semelhantes? Enquanto o ciclo não for
cumprido não haverá paz. O destino da humanidade é o da autodestruição, e eu
protegerei este destino a todo e qualquer custo.”

Está é a clássica cena em que o vilão conta seus planos e o GM esclarece aos PJs
a história da campanha. Mestre, não deixe de comentar a última parte do quadro
acima, que fala sobre Gwain. Quando o mestre achar que a história já está devidamente
explicada os PJs começaram a se sentir mal (se tudo foi interpretado já terão se passado
mais de 9 turnos, que é suficiente para todos os PJs perderem todos os seus poderes),
com isso Abyssys fala:
“Vocês realmente foram um desafio. Eu já prévia novos agentes contra o meu
objetivo, mas vocês conseguiram chegar ao meu antepenúltimo recurso de defesa.
Congratulo a todos. O que vocês estão sentido é o efeito final de um avançado sistema
de defesa contra despertos que ataca as delicadas conexões neurais de seus cérebros.
Seus poderes já não funcionam e em breve tudo acabará. Uma pena que não estarão
aqui para assistirem Gwain desfechar o ataque final que destruirá a humanidade. A
canalização de todo o seu ódio destruirá todos os humanos e ele ignora que seus
semelhantes também o serão, e será cumprida, finalmente, a natureza humana.”
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Dito isso os PJs podem até tentar alguma reação, mas nenhum dos seus poderes
funcionará, e se isso já não bastasse seus músculos também não os obedecem,
impedindo que qualquer um se mova, até que:
“Não adianta resistirem, logo estarão todos... mortos... mas... espere... temos um
problema.”
Nesse instante Nostromo e todos os demais integrantes do conselho (que na
verdade são uma só entidade) se viram para o grupo e olham um dos seus integrantes.
Para Sara, que até então fingia ser afetada pela arma de Abyssys. Todos tentam agarrala, mas ela reage muito rápido, destrói um dos integrantes do conselho (revelando o corpo
robô) e foge no momento que portas de aço começam a descer para isolar a sala.
Momentos antes de fugir Sara agarra um dos PJs pelo braço e o puxa junto, ambos
escapando segundos antes da sala ser trancada e mergulham pelo poço do elevador,
caindo alguns andares mais abaixo.
Enquanto isso, na sala do conselho, Abyssys fala que isso não importa pois em
instantes todos estarão mortos. Andares abaixo, Sara fala com o PJ (que já se recupera)
que eles precisam fazer algo o mais rápido possível. O PJ notará que ela está bastante
abatida e que no momento ela não tem idéia do que fazer. Nos andares abaixo da onde
estão há salas repletas de supercomputadores. São computadores do tamanho de
armários.
Se estes computadores forem destruídos Abyssys perderá o controle de algumas
funções do prédio, entre elas da arma que está matando os PJs, mas quem terá que
descobrir essa solução é o próprio PJ que Sara salvou.
Na sala do conselho Abyssys espera pacientemente que os PJs morram. Quando os
computadores andares abaixo forem destruídos ele não mostrará nenhuma reação, mas
cada um dos integrantes do conselho passará a segurar o pescoço de cada PJ e tentará
estrangula-los.
Andróide: constructo, 20 PV, Inic.+0, Desl. 9m, CA 17 (+7 natural), Pancada+5
(1d6+7), Fort+4, Ref+3, Vont+15; Força 25, Destreza 10, Constituição -, Inteligência 30,
Sabedoria 30, Carisma 30. Leal e Neutro. Perícias: Todas com no mínimo +25.
Todos os integrantes do conselho e o próprio Nostromo são andróides com a
mente de Abyssys e as estatísticas acima
Nesse instante os PJs começam a poder se mover e no turno seguinte eles
recuperam um Poder de nível 1, a sua escolha, e devem passar a combater os
integrantes do conselho que procuram mata-los. Restam 9 andróides. Quando o último for
destruído a cabeça do andróide que representava Nostromo começará a falar:
“Este desfecho não foi todo imprevisto. Vocês não sobreviveram a este confronto, e
de qualquer forma não há mais tempo”.
Nesse instante todos os PJs, tanto da sala do conselho como Sara e o PJ andares
abaixo, sentem a torre tremer. O grupo saberá o que está acontecendo apenas se
observarem pelas janelas: olhando para baixo verão muita poeira se erguendo e algumas
explosões. Lentamente a torre parece descer. Na realidade Abyssys acaba de
IMPLODIR a torre que está desmoronando sobre suas fundações. Os PJs agora têm
110

muito pouco tempo para sair dali, e única saída possível é pela cobertura da torre. Nesse
instante Sara e o personagem jogador que estão andares abaixa já devem também saber
da situação.
A partir da sala do conselho mundial os PJs podem correr por amplas escadas de
emergência até a cobertura. Estas escadas foram construídas para evacuar os
integrantes do conselho e não preocupavam Abyssys, por isso não foram bloqueadas. Já
no local onde está Sara todas as escadas foram bloqueadas e os elevadores acabaram
de ser desativados. Não há como fugir, mas essa é a menor preocupação deste PJ. Sara
se mantém afastada e fala (música 20, 2:55 - 3:49):
“Agora está tudo claro para mim. Foi necessária uma inteligência não-humana para
abrir os nossos olhos. A extinção é o único caminho possível para a humanidade.
Tanta dor, tanto sofrimento. O que adianta a luta pela paz se de tempos em tempos a
guerra e o ódio triunfam? Qual é o sentido de procurar proteger-se de seus
semelhantes? Qual é o sentido de aprender a causar dor? Qual é o sentido de ter tanto
medo? A existência humana é um círculo vicioso que tem que acabar... Não é que eu
não acredite no futuro, eu não acredito na paz!”
Depois de ter dito o texto acima ela finta o PJ e espera alguma reação. Tudo treme à
volta. Sara não confia em ninguém, e agora que ela acreditar ter descoberto o objetivo da
sua vida não tolerará qualquer desafio ao seu ponto de vista. Cedo ou tarde Sara atacará,
e não se importará se for necessário matar o PJ.
Sara: humano (médio), Desperta 9 (Vida e Morte) / Especialista 1, 74 PV, Inic.+7,
Desl. 9m (6 quadrados), CA 31 (32 contra um inimigo), toque 30, surpresa 24. Ataque
Base: +9/+4. Agarrar: +12. Ataque Corporal: Lâmina-Revólver tipo 1 +12/+7 (1d8+3,
19-20/x2). Ataque à Distância: Lâmina-Revólver tipo 1 +16/+11 (2d6), Golpear +16/+11
(9d6 por contusão). Ataques Especiais: Poderes. Qualidades Especiais: Imune a
efeitos de medo, sentido mórbido, aura de medo. Fort+15, Ref+14, Vont+12; Força 17
(+3), Destreza 24 (+7), Constituição 20 (+5), Inteligência 12 (+1), Sabedoria 13 (+1),
Carisma 12 (+1). Neutra. Concentração+9, Condução+8, Diplomacia+6, Disfarce+5,
Escalar+5, Esconder-se+11, Furtividade+11, Navegação+2, Observar+4, Obter
Informações+3, Ouvir+2, Pesquisar+3, Pilotagem+8, Primeiros Socorros+3, Sentir
Motivação+3, Sobrevivência+3 e Usar Computador+3. Talentos: Esquiva, Vontade de
Ferro, Usar Arma Exótica (Lâmina-Revólver tipo 1 e 2), Poder Extra I, Utilização Extra
(Negar). Poderes: Sombras, Curar, Pacificador, Aura Defensiva, Golpear, Negar e
Ressurreição. Equipamento: Sobretudo Negro, Lâmina-Revólver tipo 1.
O destino é algo imprevisível, e tão enigmático e cheio de contradições quanto a
vida de Sara. Devido a seus poderes ela é imune aos efeitos do medo, mas nunca
deixou de senti-lo. Sem amigos, sem futuro e sem destino Sara seguiu em frente, mas
em vez de seguir para a Nação, como os demais despertos que conseguem fugir, ela
decidiu descobrir o que está por trás de tudo.
Sara chegou a capital Dentron há pouco mais de 2 meses, perdida mas ao mesmo
tempo guiada por uma mão invisível, ela passou a fazer parte de uma pequena força
de resistência desperta. Novamente ela viu apenas dor e medo, e com suas
habilidades logo ela foi a única habilitada a liderar que restou.
As palavras proferidas por Abyssys na sala do conselho foram como explosões
sobre o seu coração. Será que foi preciso o surgimento de uma inteligência nãohumana para nos jogar na cara os animais que somos? Não há destino, ou é esse o
destino da raça humana? Essa é uma verdade que cada um deve encontrar em sua
alma, e Sara acaba de encontrar a sua.
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Enquanto isso o restante dos personagens-jogadores devem fugir pelas escadas até
o teto. As paredes continuam tremendo e partes do prédio já começam a desmoronar.
Chegando a cobertura vislumbram um grande espaço aberto com uma torre de
comunicação em uma ponta e no outra um hangar fechado. Dentro deste hangar há uma
aeronave que pode ser usada para fuga, mas antes que possam descobrir isso o
grupo sofre um potente ataque surpresa.
Aguarda pelo grupo na coberta ninguém menos que o tangue antropomórfico
Zenitech. Ele está invisível e sobrevoa constantemente o teto da torre do conselho.
Além das suas já conhecidas capacidades de batalha o Zenitech está muito mais
poderoso: ele agora carrega a mente ultra-inteligente de Abyssys.
Utilize a mesma ficha do Zenitech que está na 40 aventura, com a adição de que
agora ele carrega 2 fuzis de antimatéria, seus atributos mentais são igual a 30 e que
conhece todas as perícias com no mínimo +25. Agora ele É Abyssys.
Como está invisível, e espera os PJs, ele tem uma rodada de surpresa (a não ser
que algum deles já tenho o subpoder Radar ativado quando chegarem aqui). Com isso
fará o possível para causar o maior estrago possível, de preferência ele procura
disparar seus dois tiros de antimatéria em despertos da Terra, com grande resistência.
Isso fará com que eles caiam no andar abaixo deixando o restante à mercê do restante
do seu armamento enquanto recarrega os fuzis para recebê-los novamente.
Enquanto a maior parte do grupo luta contra Abyssys que agora controla o Zenitech
o PJ a alguns andares abaixo luta contra Sara. Se Sara não matá-lo em 5 rodadas o
combate terminará com uma grande explosão que faz o teto desmoronar sobre as
cabeças dos dois. Sara some no meio dos destroços. Foram os disparos de antimatéria
do Zenitech na cobertura que atravessaram a torre e passaram por onde está o PJ,
destruindo tudo e provavelmente matando a NPC. O buraco feito no teto atravessa pelo
menos 5 andares até alcançar a cobertura e depois de 2 turnos o PJ pode usa-lo para
alcançar seus companheiros. A torre continua desmoronando e a estrutura onde estão os
PJs já está entrando em colapso.
Na cobertura o combate continua. Abyssys usará todos os seus conhecimento dos
pontos forte e fracos dos despertos e do conhecimento que possui dos próprios PJs para
mata-los.
O Zenitech manterá distância dos PJs, bombardeando-os em parar com suas
armas. Próximo de uma das extremidades da cobertura há uma antena de
comunicação (feitas de vigas de ferro) com 20 metros de altura. Se os PJs guiarem o
fogo do robô até a torre ela será derrubada e se Abyssys for distraído atingirá o robô,
destruído sua turbina e impossibilitando que continua voando.
Com o Zenitech derrotado resta aos PJs correr para o hangar de emergência. Ali
existe uma espécie de jato com capacidade de decolar verticalmente, ele é grande e
possui 10 acentos. Para acioná-lo basta que um dos PJs passe em um teste de pilotagem
contra CD 10 (ele já é pré-programado para decolar e deixar a torre o mais rápido
possível). A torre logo entra em colapso e desmorona, implodida por Abyssys. Claro que a
esta altura os PJs já estarão voando longe dela e poderão ver a terrível nuvem de fumaça
se formando atrás deles.

Continua...
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110 Aventura – Bem vindo à Nação (música 1)
"A marca da sabedoria é ler corretamente o presente e
marchar de acordo com a ocasião."
Homero

Neste momento os PJs estão sobrevoando UNAC, se afastando cada vez mais da
capital onde acabou de desmoronar a Torre do Conselho Mundial e sede da UPH.
Os PJs possuem um só destino, Diuria, na Nação Desperta. Basta que o grupo se
recorde das palavras de Abyssys para intuírem que a única coisa que resta é tentar deter
a extinção da humanidade, detendo Gwain.
A viagem até Diuria demora um dia. Nesse intervalo de tempo o grupo pode se
recuperar, inclusive utilizando medicamentos e bandagens de emergência. Averiguando
o interior da aeronave os PJs encontrarão, além de um banheiro equipado e uma copa,
duas cápsulas de fuga blindadas anti-QBR, com cinco assentos cada.
Quando investigarem os sistemas do jato os PJs descobrirão que entre as vários
dispositivos existe um sistema de hiperpropulsão, que é capaz de lançar o jato a
velocidades alucinantes. Se usado agora fará com que os PJs chequem a Diuria em 24
minutos. Essa é uma decisão importante, pois o uso deste dispositivo irá drenar
quase todo o combustível do jato e poderá comprometer o sucesso da campanha
(veja o desfecho da aventura seguinte).
Assim que se aproximam do continente o grupo recebe pelo rádio um aviso para
diminuir a velocidade e aterrissar em determinadas coordenadas ou serão abatidos. Os
PJs só têm uma saída, descobrir e ativar o sistema de camuflagem (invisibilidade) que
equipa o jato. Se não o fizerem serão abatidos, e o jato não possui armas...
Conforme Abyssys disse o grupo possui 5 dias para deter Gwain. Um destes dias
já se passou com a viagem até aqui, restam 4 dias.
Acionada a camuflagem a aproximação é tranqüila e o grupo chega a Diuria sem
maiores percalços. Diuria é uma cidade de porte médio com um campo de concentração
de humanos. No centro da cidade há diversos quartéis e ao norte um aeroporto militar.
O jato deve aterrissar a alguns quilômetros da cidade e o grupo deve seguir
caminhando para a cidade, o que demora 1 hora. Uma vez na cidade o grupo não terá
dificuldades de se misturar à população e procurar informações.
Enquanto o grupo vasculha a cidade atrás de informações sobre o paradeiro de
Gwain eles notarão uma grande movimentação de tropas e um estado de alerta por
toda a cidade. Logo descobrirão que é por causa deles já que a chegada foi detectada
e o sinal da aeronave sumiu rumo à esta cidade.
DIA 1
- Devem conhecer o lugar
- Encontrar os possíveis pontos para investigar
- Concluir que precisam entrar no campo de concentração
Andando pela cidade (música 14) os despertos têm contato com o outro lado do
mundo. Nas ruas dezenas de despertos transitam e até voam sem serem molestados. Há
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alguns humanos que também transitam, mas estes são devidamente identificados com
grandes crachás com um H inscrito no seu centro. Os PJs devem agora tentar obter
informações sobre o que está ocorrendo e o mais importante, qual o paradeiro de Gwain.
As pessoas em geral não sabem o paradeiro exato de Gwain, mas ele e Stratus
estiveram na cidade há pelos menos 20 horas atrás e vistos próximos ao campo de
concentração de humanos.
Os soldados responderão, tanto para a pergunta sobre o que ocorre quando para
onde está Gwain, que não estão autorizados a revelar tais informações.
Se forçados a revelar o que sabem, os PJs descobrirão que realmente nada foi
informado aos soldados despertos e nem aos seus cidadões.
O grupo terá que andar pela cidade e vasculha-la em busca de pessoas ou arquivos
que possuem informações válidas. A primeira vista os lugares para começar a busca são
o Centro Administrativo da cidade (como uma prefeitura), o Conselho Deliberativo da
cidade (algo como um poder legislativo municipal) e três grandes quartéis do exército
que cercam a cidade (todo o policiamento e segurança da Nação Desperta é feito pelo
exército). Há ainda junto ao maior destes quartéis um grande centro de concentração de
humanos, presos muita vezes apenas por serem humanos.
Passa-se a manhã, e ao meio dia todos os habitantes da cidade recebem a seguinte
mensagem em suas mentes:
“Cidadões, por volta das 6 horas do dia corrente nossas forças interceptaram uma
aeronave inimiga em direção a nosso território, e usando-se de técnicas de
camuflagem fugiu de nossos sensores. Nesse momento é muito provável que
tenhamos entre nós invasores da UPH. Atendem-se cidadões! Qualquer atitude
suspeita que presenciem levem ao conhecimento do Ouvidor Geral de sua seção. Sob
ordens de Stratus a partir deste momento todas a cidades da Nação estão em
quarentena nível 1 e o toque de recolher será às 18 horas. Prossigam.”
O Ouvir Geral é um desperto com poderes telepáticos que desenvolveu a
habilidade de se comunicar com todas as mentes em uma determina área, e de
receber mensagens dessas mentes. Estas pessoas são militares, com treinamento
especial e normalmente entram em atividade quando seus poderes são capazes de
cobrir toda uma determinada região.
O estado de quarentena nível 1 significa que a segurança da Nação está sob
máxima ameaça. As penas passam a ser duríssimas e a pena de morte passa a ser
rotineiramente aplicada. Prisioneiros de guerra em campo e qualquer um que pareça
uma ameaça à segurança da Nação devem ser executados imediatamente.
Agora os PJs têm 6 horas até a noite e até o toque de recolher. Nesse meio tempo o
grupo podem continuar investigando...
Centro Administrativo – O prédio da administração da cidade está quase totalmente
fechado. Há alguns humanos autorizados trabalhando no prédio em funções
burocráticas. Estas pessoas se recusam a dar qualquer tipo de informação sobre
Gwain, mas na verdade nada sabem. Se invadirem o prédio encontrarão computadores
e muitos documentos. Perderão muitas horas vasculhando o lugar e nada encontrarão,
além de serem filmados pelas micro-câmeras de segurança.
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Conselho Deliberativo – Trata-se de um prédio de 2 andares com micro-câmeras
de segurança. O térreo funciona realizando atividades administrativas ligadas a função
do conselho, que funciona no andar superior em uma ampla sala com cadeiras para os
conselheiros ao centro e dezenas de outras cadeiras para o público à volta. As
atividades estão suspensas devido ao estado de quarentena. Os conselheiros estão
presentes no prédio e qualquer pessoa devidamente identificada pode pedir para falar
com eles.
Quartéis do Exército – Amplamente vigiados, além da vigilância por soldados
despertos há um enorme aparato eletrônico de vigilância, entre câmeras, placas de
pressão e lasers invisíveis. Todos são identificados na entrada e na saída dos prédios
e no interior há revistas completas. Todos os soldados têm ordens para atirar para
matar e o mínimo sinal os faz contatar mentalmente o Ouvidor Geral que os localizará e
enviará tropas.
Campo de Concentração – Devido ao estado de quarentena todos os humanos
detidos estão recolhidos aos seus alojamentos. Com muita insistência os PJs
descobrirão que os detentos terão permissão para sair de seus alojamentos apenas 2
horas por manhã para banho de sol. É aqui que os PJs, junto aos detentos, obterão
informações importantes (veja mais adiante).
Se tentarem sair da cidade encontrarão barreiras militares em todos os limites da
cidade. À volta da cidade centenas de soldados despertos sobrevoam e vigiam seus
limites. Logo a noite cai e é dado o toque de recolher para todos os moradores. Se os PJs
procurarem um hotel ou uma pousada o atendente pedirá suas identificações, que é claro
que não terão. Não irá adiantar suborna-lo, e nem mesmo forçar a entrada já que estes
lugares serão os primeiros a serem visitados pelo exército.
Os PJs terão uma noite agitada. Se o grupo se esconder em um hotel serão
encontrados e se invadirem uma casa com moradores os mesmos avisarão
imediatamente ao Ouvidor Geral através de suas mentes. O único jeito é continuar nas
ruas e esconder-se nas sombras, ou encontrar um local abandonado (o que será bem
difícil pois nada conhecem, a não ser que se preocupem com isso enquanto ainda é dia).
Se forem perseguidos os PJs podem escapar usando as sombras da cidade ou até
mesmo o rio que atravessa a cidade, mas devem fazer isso rapidamente ou as ruas
ficarão cheias de forças despertas impedindo qualquer fuga.
DIA 2
- Devem se infiltrar no campo de concentração e falar com a irmã de Stratus
Com a atividade dos PJs por toda a cidade e a mesma em estado de alerta, com
todos os seus moradores funcionando como espiões estatais, logo será reportada a
suspeita que os invasores estão em Diuria. O segundo dia será mais complicado.
Assim que ganharem a rua para continuar investigando verão que o exército
desperto está em maior número pelas ruas. Existem várias patrulhas que abordam as
pessoas, exigindo suas identificações. Será muito mais difícil para os PJs se moverem
pela cidade a partir de agora.
Nesse momento acaba de chegar à Diuria o segundo em comanda na Nação,
Stratus, junto com seus soldados de elite que começam imediatamente a patrulhar e
vistoriar a região ao redor da cidade. As ordens de Stratus são para isolar Diuria.
Apenas com muito cuidado e paciência os PJs conseguirão ir a algum lugar. O que
na verdade deve ser feito é tentar encontrar aliados, o que é impossível com a
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devoção da população local, mas é possível de se encontrar entre os humanos presos no
campo de concentração. O maior obstáculo para isso está na pesada vigilância sobre os
prisioneiros e pelo fato que eles têm apenas 2 horas fora dos alojamentos por dia, sempre
na parte da manhã.
Chegando ao campo de concentração os PJs verão que chegaram tarde demais e
que todos os prisioneiros estão se recolhendo às suas celas. O grupo deve tentar
infiltrar (música 10) pelo menos um dos seus integrantes (usando, Transpassar, Sombras
ou outro poder útil, como Dissolução Corpórea) aproveitando uma pequena desordem
causada pela movimentação de tantas pessoas (são quase 500 pessoas). Uma vez
dentro o PJ infiltrado deve ser rápido em tentar obter ajuda. As pessoas ali presas têm
mais medo da presença do PJ do que do seu estado, elas têm aquela situação como
normal, mas se o PJ não der sinais de ser agressivo elas não farão nada para entrega-lo.
Nesse ínterim os demais PJs devem se proteger para não serem descobertas pelas
inúmeras patrulhas que vigiam as redondezas. No campo, o PJ terá algumas dificuldades
de encontrar alguém que possua alguma informação útil. Nenhum deles sabe algo sobre
Gwain, mas informarão que é muito perigoso que ele continua aqui e que Stratus vem
aqui com uma certa freqüência, mas não sabem o porquê.
Se o PJ insistir por mais alguns minutos, após receber a informação acima, ele
encontrará uma pessoa que dirá o seguinte:
“Eu estou aqui há pelo menos 7 anos. Esta é a minha casa e sei o que acontece no
seu quintal. Pelo menos na maioria das vezes. Stratus vem até este campo de
concentração pelo menos uma vez por mês, pelo simples motivo que a sua irmã está
aqui, trazida por ele próprio. Nada sei sobre ela. Agora você deve sair daqui o mais
rápido possível, em minutos todos os internos deste lugar terão suas mentes detectas e
contadas pelos carcereiros. Se você continuar aqui será descoberto. Vá!”
Com isso o PJ deve sair o mais rápido possível. Já passa do meio-dia. Depois de
fugir do campo de concentração e se juntar com o demais eles devem tramar um plano. O
próximo passo é encontrar a irmã de Stratus. Para isso eles devem tentar entrar
novamente no campo de concentração, seja nesta mesma noite, seja no dia seguinte,
durante as 2 horas que os detentos têm para sair de seus alojamentos.
Seja qual for o plano, novamente apenas um deles deve entrar (alguém com
habilidade furtivas). Após entrar ele deve procurar o bloco de detentas, e lá perguntar pela
irmã de Stratus, e logo ele será levado para uma jovem loira com cerca de 20 anos:
“Sou eu quem você procura, mas esqueça em querer me usar para algo. Meu
irmão me deixaria morrer a trair a sua causa.”
O PJ deve explicar a sua missão, sem mentir, e ganhar a confiança dela, quando ela
dirá que seu irmão vem aqui uma vez por mês para vê-la, e que ela está aqui porque até
agora não desenvolveu habilidades despertas e não está registrada como humana
autorizada. Seu nome é Liam e por fim, sobre Gwain, ela dirá:
“Ele me contou, já faz alguns dias, que dentro de pouco tempo Gwain destruirá
todo o centro defensivo dos humanos, com toda a economia da UPH e com toda a sua
força militar ao atacar uma falha geológica. Milhões morrerão. Mas depois desse dia
tudo estará acabado e Arian inteira será dos Despertos com todos os humanos em seu
devido lugar. Ele terminou me dizendo que a gênese da vitória será a 100 quilômetros
de Io, capital de Roulf, uma grande ilha quase no centro do planeta, me perguntado se
eu queria ir assistir. Claro que recusei.”
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Ela ainda falará por mais alguns instantes, mas nada útil. O que o PJ queria saber
ele já sabe. O paradeiro de Gwain é em Roulf. Agora só resta reunir-se aos demais e
sair da cidade, voltando para onde deixaram o jato e seguir para a Roulf, que se
pesquisarem descobrirão que a viagem demorará cerca de 6 horas.
Se tentarem sair da cidade à noite assim que se aproximarem dos limites da cidade
o grupo será atacado por um destacamento de 12 militares despertos camuflados. São
despertos de elite e em pouco tempo centenas de outros chegarão para apóia-los. Só
restará aos PJs recuar e voltar rapidamente a se esconder na cidade. Se forem
perseguidos não poderão parar em nenhum momento, ou serão cercados e destruídos.
Soldado de Elite (unidade de infiltração): humano, combatente 1, Desperto 4
(Morte e Matéria), 29 PV, Inic.+10, Desl. 7,5m, CA 20 (+4 armadura, +4 des, +2
defesa), 25 preparado, 26 contra um oponente. Fuzil Militar +10 (2d8, 19-20/x2),
Lançador de Granadas +9 (5d6+1, x3), Fort+6, Ref+5, Vont+3; Força 16, Destreza 19,
Constituição 15, Inteligência 12, Sabedoria 12, Carisma 10. Leal e Neutro. Perícias:
Condução+4, Escalar+4, Esconder-se+4, Intimidar+4, Furtividade+5, Ouvir+3,
Observar+3, Procurar+3, Saltar+5, Usar Computador+2. Talentos: Iniciativa
Aprimorada, Foco em Arma (Fuzil Militar), Esquiva. Poderes: Medo, Alterar, Sombras.
Equipamento: Colete Médio, Fuzil e Lança-Granadas, Espada (+8, 1d8+3, 19-20/x2).
DIA 3 (40 após o aviso de Abyssys)
- Devem sair da cidade pela manhã durante a troca de guardas.
- E chegar ao jato por volta do meio-dia
Se tentarem sair da cidade durante o dia o grupo desperto não terá melhor sorte que
à noite. Há centenas de soldados por todo o lado e outras centenas sobrevoando a
região. Para saírem da cidade terão que observar a movimentação das forças (o que
só é possível durante o dia). Durante um pequeno intervalo de tempo, enquanto
ocorre a troca da guarda é que os PJs conseguirão deixar a cidade.
Soldado Padrão: humano, combatente 1, desperto 1 (fogo) 14 PV, Inic.+6, Desl.
7,5m, CA 17 (+5 armadura, +2 des), Fuzil Adaptado +5 (2d8+2, 19-20/x2, +2 por fogo),
Fort+3, Ref+2, Vont+3; Força 13, Destreza 14, Constituição 13, Inteligência 10,
Sabedoria 12, Carisma 10. Leal e Neutro. Perícias: Condução+2, Escalar+2,
Intimidar+2, Saltar+2, Usar Computador+3, Ouvir+2, Observar+2, Procurar+1,
Furtividade+3. Talentos: Iniciativa Aprimorada, Foco em Arma (Fuzil Adaptado).
Poderes: Domínio do Fogo. Equipamento: Colete Padrão, Fuzil Adaptado.
Fuzil Adaptado: O exército desperto usa como padrão uma arma desenvolvida por seus próprios
gênios militares. Trata-se de um fuzil militar modificado para imbuir seus projeteis com parte do efeito
dos poderes de seus usuários. Desenvolvido especialmente para os soldados com afinidade pelo fogo,
ele é capaz de conduzir outros tipos de energia. Assim que ativado o subpoder Mãos Flamejantes,
Toque Congelante ou Toque Chocante e enquanto empunharam a arma os disparos passam a causar 2
pontos de dano extra pelo elemento mais 1 ponto de dano para cada 2 níveis de desperto.

Depois de saírem da cidade, o que deve ter ocorrido na manhã desde dia, o grupo
deve se dirigir ao local onde deixaram o jato que usaram para chegar aqui. O grupo chega
finalmente ao local onde deixaram a aeronave por volta do meio-dia, mas para surpresa
de todos, não há nada ali. O jato desapareceu...
Continua...
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120 Aventura – Existem bons confrontos? (música 10)
“Tudo e todos têm um objetivo. Metade do segredo da felicidade está em
descobrir qual o seu objetivo, e a outra metade está em tentar realizá-lo.”
Iocram Chaibuk

Nesse momento os PJs estão em frente ao local onde deixaram o jato que utilizaram
para chegar aqui e pensavam em utilizar novamente. No local não há nada, o jato sumiu,
mas no chão há diversas marcas de pegadas e máquinas. Parece que um destacamento
do exército esteve aqui.
O que ocorreu é que a escolta pessoal de Stratus e o próprio encontraram, há
algumas horas, o meio de transporte dos PJs e uma divisão está levando a aeronave
em um caminhão para a cidade de Raiova.
Existem no chão grandes marcas de pneus e qualquer PJ não terá dificuldade de
concluir que um caminhão de grande porte esteve aqui e saiu bem carregado. Nesse
instante os PJs devem perseguir estas marcas, o mais rápido possível. Seguindo as
marcas elas prosseguem por mais 500 metros e desaparecem em uma rodovia asfaltica
em direção ao sul. Nessa rodovia não há muito movimento, novamente devido ao toque
de quarentena, mas logo irá atravessar o caminho dos PJs alguns carros que o
grupo deve parar, tomar e iniciar a perseguição. Agora é cerca de 13 horas do quarto
dia, os personagens jogadores têm 11 horas para recuperar o jato e alcançar Gwain.
Nesse instante o solo treme, em um tremor muito estranho, como se as entranhas
de terra se movessem. Ao horizonte também é possível observar-se uma totalmente
anormal e súbita movimentação do ar e das nuvens.
Pisando fundo em questão de minutos o grupo de despertos alcança os militares
que levaram a sua aeronave. Logo à frente o grupo vê um comboio de cinco veículos,
dois jipes, dois caminhões de tropas e a enorme jamanta que carrega o jato, todos
escoltados por um helicóptero. Os despertos devem interceptar e fazer o comboio
parar agora, se continuarem acabarão por entrar no perímetro de segurança da cidade
de Raiova, e aí serão centenas de soldados muito bem equipados a enfrentar.
O comboio está disposto da seguinte forma:
JIPE1+CAMINHÃO/TROPAS1+CAMINHÃO/JATO+CAMINHÃO/TROPAS2+JIPE2
Os jipes são armados com uma metralhadora de grosso calibre (2d10). Pela
disposição os PJs terão a oportunidade de neutralizar um dos jipes antes que tentem usar
sua arma principal. O caminhão de tropas à frente deve ser tirado da estrada destruindo
seus pneus. Assim os PJs já podem rapidamente ter acesso a jamanta. Entretanto,
enquanto sobem e tentam parar a jamanta o caminhão de tropas à frente não ficará só
assistindo, dele saem voando três dezenas de soldados que passam a combatê-los:
Soldado (30): humano, combatente nível 1, desperto 2 (Fogo e Ar), 15 PV, Inic.+6,
Desl. 7,5m (15m voando), CA 19 (+5 armadura, +3 des, +1 defesa), Fuzil Adaptado +7
(2d8+4, 19-20/x2), Lança-Granadas+6 (5d6+1, x3), Fort+3, Ref+5, Vont+4; Força 12,
Destreza 16, Constituição 14, Inteligência 12, Sabedoria 12, Carisma 10. Leal e Neutro.
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Perícias: Condução+3, Escalar+3, Intimidar+2, Saltar+3, Usar Computador+3, Ouvir+2,
Observar+2, Procurar+2, Furtividade+4. Talentos: Iniciativa Aprimorada, Foco em Arma
(Fuzil Adaptado), Reflexos Rápidos. Poderes: Domínio do Fogo, Domínio do Ar.
Equipamento: Colete Padrão, Fuzil Adaptado com lança-granadas, 5 granadas.
Enquanto isso o helicóptero que acompanha o grupo dá a volta e ataca os PJs
com uma metralhadora adaptada .50 (+10, 2d8+8 por fogo). Assim que o helicóptero
for atingido ele realizará um pouso de emergência nas proximidades. O caminhão que
leva o jato deve ser parado pelos PJs, se não o for em 5 turnos o motorista do caminhão
abandonará o veículo que desliza para fora da rodovia e pára alguns metros depois. O
combate prosseguirá até que restem 10 ou menos soldados, quando fogem voando.
Terminado o combate, basta soltarem as amarras e subirem abordo:
ATENÇÃO: se o sistema de hiperpropulsão foi acionado no início da aventura
passada o jato estará agora sem combustível. Para conseguirem sair do lugar será
necessário reabastece-lo. Para isso os PJs deverão se lembrar do helicóptero,
pousado próximo a estrada e a cerca de 100 metros do jato. Chegando nele verão que
carrega quatro cilindros de 100l de combustível aeronáutico sob pressão. Apenas um
basta para abastecer o jato para a curta viagem que precisam, mas assim que o
primeiro PJ retornar com um ou mais desses cilindros ele será atingido por um disparo
do poder Raio de Calor, sem qualquer aviso ou chance de reação, o que fará o cilindro
explodir, matando instantaneamente o PJ. O raio foi disparo por Stratus que se
aproxima e paira à frente do grupo.
Se o sistema de hiperpropulsão não foi utilizado os PJs já podem partir, mas antes
de subirem todos ouvem uma pequena batida no pára-brisa, é Stratus, voando a
poucos centímetros da frente do jato. Ele dirá para que saiam e aguardará que os
PJs o façam, se tentarem ignora-lo ele dará um disparo de aviso, que atravessa o párabrisa e passa entre os PJs! Aqui o maior perigo está em Stratus atacar o jato, basta
um disparo e o jato estará inutilizado.
“Vocês já sabem quem sou. E também já os conheço. Vocês já devem saber que
falta muito pouco para tudo isso acabar. O Mestre Gwain decidiu adiantar seus planos
e estamos a apenas 10 minutos da vitória total. Não há nada que vocês ou eu possa
fazer. Gwain está em Roulf, a pelo menos 6 horas de vôo daqui. Não há como alcançalo a tempo e não me importa seus motivos. Rendam-se agora. Não desejo destruí-los,
mas o farei se vocês não me obedecerem agora.”
Esse é o momento critico da campanha inteira: os PJs devem levantar vôo
AGORA e rumar imediatamente para Roulf. Não há tempo para enfrentar Stratus, e
devem ativar a hiperpropulsão do jato para vencer a distância a tempo.
Para levantar vôo e seguir os PJs devem lidar com Stratus. Como já foi dito não há
tempo de enfrentá-lo, e se tentarem seguir sem lidar com ele o jato será abatido. A única
solução é alguém ficar para trás e lutar com Stratus, distraindo-o e permitindo que o grupo
decole com o jato.
Stratus: humano (médio), Desperto 10 / Combatente 3 / Especialista 2, 139 PV,
Inic.+13 (+15 com o poder Fúria ativado), Desl. 18m (12 quadrados), 36m voando (24
quadrados), CA 27 (31 com o poder Fúria ativado, 32 contra um oponente), toque 26,
surpresa 20. Ataque Base: +14/+9/+4. Agarrar: +20. Ataque Raio de Fogo
+25/+25/+20/+15 (+28/+28/+23/+18 com o poder Fúria ativado) 10d6 de dano por fogo
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(10d6+10 com o poder Fúria ativado), Raio de Calor +27/+27/+22/+17
(+30/+30/+25/+20 Com o poder Fúria ativado) 10d8+10 de dano por fogo (10d8+20
com o poder Fúria ativado). Ataques Especiais: Poderes. Qualidades Especiais: Imune
a Fogo/Calor, Vulnerável a Frio, Claustrofobia. Fort+13, Ref+13, Vont+12; Força 24
(+7), Destreza 24 (+7), Constituição 20 (+5), Inteligência 16 (+3), Sabedoria 17 (+3),
Carisma 16 (+3). Leal e Neutro. Perícias: Acrobacia+9, Concentração+13,
Condução+10, Conhecimento (Nação Desperta)+6, Decifrar Escrita+5, Demolição+5,
Diplomacia+6,
Equilíbrio+9,
Escalar+8,
Esconder-se+10,
Furtividade+10,
Intimidação+10, Natação+8, Navegação+6, Observar+9, Ouvir+9, Pesquisar+5,
Pilotagem+10, Procurar+6, Sentir Motivação+10, Sobrevivência+4 e Usar
Computador+7. Talentos: Esquiva, Iniciativa Aprimorada, Utilização Extra x2
(Velocidade), Utilização Extra x1 (Armadura térmica), Poder Extra I, Foco em Arma
(Raio de Fogo), Foco em Arma (Raio de Calor). Poderes: Domínio do Fogo, Domínio
do Ar, Velocidade, Raio de Fogo, Fúria, Armadura Térmica, Raio de Calor. Talento
Desperto: Ataque.
A Nação Desperta é um estado totalitário liderado por um deus, que delega
autoridade para seus mais fiéis e poderosos seguidores, e abaixo de Gwain, não há
nem autoridade e nem poder maior que Stratus.
Nascido em meio à guerra, Stratus sempre foi o mais dedicado à causa. Poderoso,
Stratus lidera e julga em todos os territórios despertos, além de ser um símbolo de
força e um líder carismático. Filho de pais despertos e com os demais irmãos também
poderosos despertos Stratus é o símbolo perfeito para a Nação, se não fosse a sua
irmã mais nova, que para seu desgosto é apenas humana.
Com a aparência de um jovem de 25 anos em trajes negros e ótima forma física
Stratus defende que o dever é o sentimento mais importante para um desperto. Com
na realidade pouco mais de 50 anos de idade ele é freqüentemente subestimado, e
utiliza isso ao seu favor surpreendendo seus inimigos. Para Stratus nada está acima do
dever, e cobra esse comportamento de todos, sejam amigos ou inimigos.
Instantes após a partida do jato aterrissam à volta de Stratus cinqüenta combatentes
despertos. É a sua guarda pessoal.
Soldado (50): humano, combatente nível 1, desperto 3 (Fogo e Ar), 25 PV, Inic.+7,
Desl. 7,5m (15m voando), CA 18 (19 contra um oponente), Fuzil Adaptado +7 (2d8, 1920/x2, +4 pontos por fogo), Fort+5, Ref+4, Vont+4; Força 14, Destreza 16, Constituição
14, Inteligência 10, Sabedoria 12, Carisma 10. Leal e Neutro. Perícias:
Concentração+4, Condução+4, Escalar+3, Esconder-se+5, Furtividade+5, Intimidar+2,
Navegação+2, Observar+2, Sobrevivência+2, Usar Computador+2. Talentos: Iniciativa
Aprimorada, Esquiva, Foco em Arma (Raio de Fogo). Poderes: Domínio do Fogo,
Domínio do Ar, Raio de Fogo (+8, 3d6 fogo, 9x por dia). Colete Padrão, Fuzil Adaptado.
Após decolarem o jato se afasta rapidamente de Stratus e de suas tropas e logo fixa
rota para Roulf. A hiperpropulsão é acionada e os PJs abordo da aeronave chegam ao
seu destino em minutos. A centenas de quilômetros atrás o PJ que ficar para trás se verá
cercado pela guarda pessoal de Stratus e pelo próprio, que ordena que se entregue.
Em Roulf os PJs acabam de entrar em um estranho nevoeiro dourado e brilhante.
Os instrumentos enlouquecem, a hiperpropulsão deixa de funcionar (entrando em ação a
propulsão normal) e o computador adverte sobre a presença de altos níveis de radiação.
O que restou do grupo continua avançando quando, instantes depois, o computador
adverte que o vazamento de radiação é iminente. Ele ativa o autopiloto e recomenda que
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os ocupantes abriguem-se nas cápsulas de fuga. Os PJs devem agora se abrigar nas
cápsulas, onde estarão seguros da radiação. Instantes depois um novo aviso é emitido:
“Atenção: falha do computador é iminente. Sistemas no manual em 5 segundos.
Evacuação imediata da aeronave recomendada”.
Os PJs não devem evacuar o jato. Se o fizerem as cápsulas caíram dentro da região
radioativa e lá permanecerão, falhando a missão e a campanha inteira. Eles também não
devem simplesmente permanecer nas cápsulas sem fazer nada. Se isso for feito logo o
computador deixa de funcionar e o autopiloto também, provando a queda da aeronave a
morte de todos. A única saída que resta é que algum dos PJs sai das cápsulas e
pilote o jato até que saia da nuvem radioativa e alcance o local onde está Gwain.
Durante esta ação heróica o personagem sofrerá, durante os poucos minutos
do vôo, 1d6+4x10 pontos de dano devido à radiação. Assim, o PJ que o fizer deve
ser um desperto com grande resistência física (ou seja, muitos pontos de vida). O dano
é causado durante um intervalo de tempo, o que permitirá que o PJ utilize, uma vez,
um eventual poder para recuperar-se e assim sobreviver ao vôo.
Minutos mais tarde o jato deixa a área radioativa e passa a sobrevoar o centro de
Roulf. Ao horizonte a capital Io, evacuada dias atrás. O jato chegou ao seu destino e
agora é hora de aterrissar. O restante dos PJs já podem deixar as cápsulas (música 21).
O PJ que sofreu o dano pela radiação está sem conseguir se levantar. Ele está
envenenado por radiação e morrerá em alguns segundos (o seu corpo está radioativo,
mesmo que seja ressuscito ele morrerá novamente minutos depois), resta ao demais
personagens desembarcarem e procurarem por Gwain.
Assim que o PJ (ou PJs) desembarcar(em) do jato verão uma cena incrível. Ao
horizonte um céu azul com um tom dourado, sem nuvens e mesmo assim sem um sol
agressivo. Próximo ao rochoso solo imensas rochas dos mais diversos materiais, como
pedra, lava e gelo, flutuam, algumas se desintegram em milhares de pedaços para logo
em seguido se unirem novamente. Todo o lugar parece produzir pouquíssimo ruído e
exala uma estranha harmonia. Entre pequenos montes, no alto de uma elevação uma
pequena pessoa de braços cruzados flutua a pouco menos de um metro do solo.
Com um olhar fixo no horizonte, em direção ao mar que separa Roulf do continente
que abriga a UPH. É Gwain, que a princípio ignora a presença do PJ (ou PJs).
Gwain: humano (médio), Desperto 20 / Combatente 10 / Especialista 5, 999 PV,
Inic.+26 (+28 com o poder Fúria ativado), Desl. 18m (12 quadrados), 36m voando (24
quadrados), CA 73 (75 com o poder Fúria ativado, 76 contra um oponente, 79 com o
subpoder Armadura de Gelo ativado), toque 71, surpresa 53. Ataque Base:
+33/+28/+23/+18/+13/+8. Agarrar: +78. Ataque Corporal: Lâmina Revólver tipo 4
afetada pelo poder Foice +83/+83/+83/+78/+73/+68/+63/+58 (1d10+70, 18-20/x2), +3
no ataque e +5 no dano com o poder Fúria ativado. Ataque a Distância: Choque
Térmico +56/+56/+56/+51/+46/+41/+36/+31 (10d4+60 de dano por Fogo e Frio
essenciais, CD 44) Desintegrar +57/+57/+57/+52/+47/+42/+37/+32 (20d8+10 de dano,
CD 44), Raio de Fogo +57/+57/+57/+52/+47/+42/+37/+32 (10d6+10 de dano por fogo
essencial, CD 44), Raio de Frio +56/+56/+56/+51/+46/+41/+36/+31 (10d6+10 de dano
por frio essencial, CD 44), Raio de Calor +59/+59/ +59/+54/+49/+44/+39/+34 (10d8+20
de dano por calor essencial, CD 45). Ataques Especiais: Poderes. Qualidades
Especiais: Imunidades, Imune a Fogo, Frio e Eletricidade, Percepção Ampliada,
Redução de Dano 10/-, Redução de dano 40/duraço, Resistência a Dano Essencial 10,
RM 60. Fort+50, Ref+44, Vont+48; Força 100 (+45), Destreza 50 (+20), Constituição 50
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(+20), Inteligência 25 (+7), Sabedoria 25 (+7), Carisma 25 (+7). Neutro. Perícias: Abrir
Fechaduras+25, Acrobacia+26, Arte da Fuga+35, Concentração+39, Condução+22,
Conhecimento (Arian)+17, Conhecimento (Geologia de Arian)+17, Conhecimento
(História de Arian)+17, Diplomacia+17, Furtividade+35, Intimidação+22, Natação+47,
Navegação+17, Observar+24, Ouvir+24, Pesquisar+13, Pilotagem+24, Primeiros
Socorros+11,
Procurar+10,
Sentir
Motivação+24,
Sobrevivência+13,
Usar
Computador+13. Talentos: Artes Marciais, Esquiva, Iniciativa Aprimorada, Foco em
Arma (Raio de Fogo), Foco em Arma (Raio de Calor), Foco em Arma (Desintegrar),
Grande Fortitude, Vontade de Ferro, Prontidão, Usar arma Exótica (Lâmina-Revólver
tipo 3 e 4), Talento Desperto: Ataque, Defesa, Resistência, Blindagem, Sabedoria,
Poder. Equipamento: Sobretudo. Poderes: Gwain possui todos os poderes elementais
e poderes combinados conhecidos, além de dezenas que apenas ele controla.
Desvantagens Suprimidas – Gwain possui afinidade por todos os elementos, mas não sofre
nenhuma das desvantagens inerentes a afinidade por estes elementos.
Imunidades: Imune a transmutação, drenar energia, dano de habilidade temporário e permanente,
efeitos de ação mental e efeitos de aprisionamento e banimento.
Jogada Sempre Maximizada – Gwain obtêm automaticamente o maior resultado possível em
qualquer teste com d20 ou de dano. Determine o sucesso considerando que o resultado da jogada é
sempre 20. Você ainda deve lançar o dado para determinar um possível sucesso decisivo.
Percepção Ampliada – Ele é capaz de perceber tudo à sua volta, em um raio de 30 km, da mesma
maneira que uma pessoa percebe o mundo à sua volta ao alcance de suas mãos.

Gwain (leia-se Gain) é a encarnação da força vital de Arian em forma humana,
forma que hoje ele pode escolher livremente por quanto tempo desejar. Gwain é Arian
e nasceu com o objetivo de restabelecer o equilíbrio do organismo vivo que é o planeta,
mas este objetivo foi perdido devido a gerações de dor.
Em 1389 o poder vital de Arian personificou-se em seus filhos e como humano pela
primeira vez. Nesse ano iniciou-se o fenômeno desperto. Milhares de pessoas
despertaram pelo globo e nesse ano começou o medo da humanidade frente às
diferenças. Com seus poderes os humanos se sentiram acuados e o ódio proliferou.
Em 1392 Gwain estava com 3 anos e já dominava extremo poder. Nesse momento
revoltas humanas anti-despertas chegaram ao extremo e Gwain foi destruído junto com
seus familiares e amigos em atentados que varreram o planeta.
Nesse mesmo período Abyssys já analisava os passos da humanidade e protegia
sua natural extinção, e com sua onipresença não deixou de perceber a nova
encarnação de Gwain. Em 1396 uma criança de também 3 anos havia matado um
destacamento de centenas de humanos armados durante revoltas contra o grupo em
que vivia. Abyssys compreendeu a existência de Gwain, e o classificou como uma
perigosa ameaça a seus planos. No ano seguinte um pesado bombardeio destruiu a
cidade onde Gwain vivia. Milhares morreram. Nos anos seguintes Abyssys manteve-se
vigilante, e perseguia Gwain onde quer que renascesse. Onde quer que houvesse
suspeita da encarnação de Gwain a entidade digital Abyssys enviava forças ao local
para destruí-lo ainda criança, se não fosse possível mata-lo ainda no ventre.
Noventa e seis anos e dezenas de renascimentos se passaram deste a primeira
encarnação do avatar de Arian, quando em 1485 Gwain nasceu novamente em uma
pequena e primitiva vila pesqueira de Roulf. Abyssys não teve como detectar a sua
presença a tempo, e quando o fez já não era mais possível impedi-lo. Gwain cresceu
com a lembrança de todas as suas vidas anteriores, podadas pelos humanos nas mais
cruéis situações. Seu ódio só era superado pelo seu poder. Por fim, em 1505 Gwain, já
com 20 anos, iniciou a sua guerra contra os humanos.
Gwain possui um poder infinito. Ele é Arian. E apesar disso ainda há muitas dúvidas
em sua fantástica mente. Ele não fará nada com o(s) PJ(s), mas se for atacado
responderá. Ao aproximar-se Gwain fala diretamente à mente do(s) personagem(ns):
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“Você(s) não devia(m) estar aqui. Eu sei o(s) seu(s) nome(s) e sei que pagou(ram)
um alto preço para alcançar-me. Não tirarei isso de você(s). Estou ouvindo”.
Gwain está a poucos minutos de forçar o subsolo de Arian a engolir metade da UPH.
Isso destruirá a União das Nações Humanas, mas futuramente também destruirá o
planeta. Gwain está cego de ódio e não enxerga esse desfecho. Apesar disso, ele ainda
sente que algo está errado, e é por isso que ele está em dúvida. Ainda assim mesmo que
isso seja dito, ele não mudará de opinião: os humanos devem ser detidos. Na verdade, a
única coisa que fará ele repensar suas atitudes está na seguinte reflexão:

“Nós temos um objetivo? Se temos, qual é?”
O PJ deve levantar essa dúvida, provocar esse questionamento, e Gwain completará
perguntando ao PJ qual o seu objetivo. A eterna pergunta que nos fazemos desde a
aurora dos tempos, qual o sentido de nossa existência: no caso, qual o sentido
(objetivo) da existência do PJ? A resposta poderá ser das mais diversas, mas
qualquer resposta voltada a luta, dominação e conflito estará errada (como a
resposta: “meu objetivo é lutar!” ou “eu existo para vencer!”), o que acarretará a
destruição imediata do PJ e falha da campanha.
A resposta do PJ por ser desde um “ser feliz” até um singelo “não sei”, mas deve
logo em seguida ser EMENDADA NA DISCUSSÃO A MESMA PERGUNTA AO
GWAIN, ou seja, qual é o seu objetivo, qual é o sentido da sua existência?
Gwain ficará em silêncio por alguns segundos. Vislumbrará o céu e logo após olhará
para seus punhos cerrados, próximos ao seu abdômen, e dirá:

Seja qual for, não é este...
Nesse momento uma luz brilhante cega o PJ. Gwain desaparece. Segundos depois
uma estrela cadente cruza o céu e some ao horizonte. Um pequeno tremor ocorre.
Minutos depois o céu começa a mudar, começa o azul a surgir e logo o céu retorna ao
seu estado normal, as rochas ao redor deixam de flutuar e a radiação que cercava a
região desaparece. Uma brisa sopra e é como se um novo dia começasse...
Final
Epílogo
Logo depois dos eventos desta aventura tropas desembarcaram em Roulf e deterão
o PJ(s) para esclarecimentos, mas em alguns dias será libertado. Gwain terá sumido e as
aparentes anomalias que o planeta sofria também cessam.
Na UPH o Conselho Mundial não existe mais e agora realmente o governo está nas
mãos dos humanos. Meses e certamente anos se passarão até que a situação se
estabilize e a UPH volte a ser uma ameaça aos despertos. Na Nação, o desaparecimento
de Gwain provocará um racha das lideranças. A maior parte da Nação permanecerá
intacta liderada por Stratus, mas uma boa parte entrará em uma guerra civil,
Arian agora alcançou um frágil equilíbrio, o que também significa um equilíbrio entre
a população de humanos e despertos. Os últimos agora não surgem mais com a mesma
freqüência que antes. Abyssys continua existindo, e complemente desconhecido. Já os
PJs, eles são as únicas pessoas em Arian que sabem a verdade.
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Pós-Despertar
“Não tenho medo do amanhã porque já ví o passado e amo o dia de hoje.”
Willian Allen White

A continuação de Despertar pode ser feita de várias maneiras, e até mesmo iniciar a
partir do fim da campanha apresentada neste livro. O primeiro passo é decidir qual a
estória pré-campanha a ser utilizada. Você pode desde utilizar a estória desenvolvida pelo
seu grupo durante a campanha ou apenas assumir que tudo terminou como deveria, ou
sejam, com os hipotéticos PJs obtendo sucesso em toda a campanha.
A sugestão a seguir descrita aborda exatamente esse ponto de vista, com alguns
exemplos de possíveis desdobramentos da estória. Ela parte do ponto que a campanha
termina com sucesso, discutindo as conseqüências e ampliando o epílogo para um dos
tantos universos possíveis.

Considerações Iniciais
Após 10 anos dos eventos da campanha Arian mudou, para alguns mudou demais,
para muitos houve apenas um sobrestamento dos eventos. A situação global do planeta
se estabilizou em todos os aspectos, e aparentemente as condições do meio-ambiente
melhoraram. A população de despertos em toda Arian estabilizou, eles não surgem mais
com a mesma freqüência que antes e hoje a população de humanos e despertos é
praticamente igual, com uma ligeira queda entre os despertos. A UPH continua existindo,
já a Nação Desperta sofreu muito com as mudanças:
União dos Países Humanos Pós-Despertar
A UPH continua existindo, apesar de passar por muitas mudanças. Após a
destruição da sede do Conselho Mundial e da UPH a união entrou em um quase colapso,
isolando-se completamente em um estado de defesa total. A destruição da torre ficou
conhecida como o mais terrível ato terrorista efetivado pelos despertos em território
humano, e todas as informações a respeito são tratadas como segredos de Estado.
Na realidade com a queda da torre era primeira vez em centenas de anos que a
UPH estava realmente sob controle de humanos. Dez anos depois tudo é tratado no mais
absoluto sigilo. Não foram encontrados corpos nem indícios de um atentado. O atual
governo em Dentron, além de não saber o que aconteceu, só possui questões sem
respostas, o que torna a UPH atual um Estado paranóico e autoritário.
A UPH existe quase sem mudanças em sua estrutura e território. Hoje um conselho
emergencial administra a união, mantendo-se o regime de exceção até agora. Serviços de
inteligência estão em todos os lugares e as suas forças armadas estão em constante
alerta. Mesmo sem ameaças claras, a UPH hoje se prepara para o desconhecido.
Nação Desperta Pós-Despertar
Diferente de sua antagonista a Nação quase desapareceu, e sob o ponto de vista
estrutural ela efetivamente não existe mais. Com o desaparecimento de Gwain o regime
não suportou os conflitos internos e seu território se fragmentou em vários pequenos
Estados, muitos liderados por antigos generais e comandantes de Gwain.
Gwain era além de um líder um símbolo da causa desperta. Ninguém sabe o que
ocorreu e poucos meses após seus sumiço ergueram-se diversos líderes despertos ao
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longo da nação invocando uma parcela de poder sob o território. A Nação Desperta se
envolveu em uma guerra interna por anos que ainda ocorre.
Hoje o território da antiga Nação está dividido em 11 territórios, cada um deles com
uma espécie de governo e denominação própria e que freqüentemente entram em conflito
com seus vizinhos. Stratus é o líder do maior destes territórios, o único que ainda se
chama Nação Desperta. Ele possui por objetivo o renascimento da Nação Desperta, pois
na atualidade o que resta dela não passa de um aglomerado de territórios contestados,
conhecido como território desperto, onde todos estão mais interessados em suas próprias
fronteiras e disputas de poder do que com o restante de Arian.
Abyssys Pós-Despertar
Quando foi criado o programa de autoconsciência Abyssys já havia sido idealizado
de maneira a se disseminar por todos os sistemas do planeta, e assim cumprir a sua
missão de manter a paz em toda a Arian com um controle ostensivo. Essa característica
tornou a destruição da Torre do Conselho um fato irrelevante para a entidade, que hoje
existe em sistemas por todo o globo e na própria rede mundial. No dia seguinte ao qual
Gwain deveria ter iniciado a última guerra Abyssys acionou vários protocolos de
contingência, entre eles o que provocou a pane tecnológica na UPH. Abyssys existe como
uma sombra desconhecida de todos, humanos e despertos, e que age incessantemente e
calculadamente para cumprir o seu objetivo de maneiras e com recursos inimagináveis.
Pane Tecnológica – Uma semana após a destruição da torre do Conselho Mundial a
UPH passou por uma anomalia em sua rede de computadores. A isso foi atribuído o fim
do sistema de supercomputação do conselho que a tudo controlava. Dados importantes
desapareceram de todos os cantos da rede, fábricas automatizadas deixaram de
funcionar e a capacidade de construir e reparar itens de alta tecnologia caiu a zero.
Mesmo hoje o parque tecnológico da UPH sofre, limitando-a em todos os aspectos.
Complexos – Nada impede que existam outros complexos como o 02 espalhados
pelo território da UPH, ou até mesmo em qualquer lugar de Arian. Devido ao total
desconhecimento da existência e localização destes centros, ou os mesmos estão
abandonados ou são totalmente automatizados...
Desmobilização – O desaparecimento repentino da liderança e da fonte dos
objetivos da Nação Desperta a fez perder sua coesão. Poucas semanas após o
desaparecimento de Gwain as disputas internas começaram e hoje a nação só se
interessa por seus próprios assuntos. Separados e sempre em conflito a fragmentada
nação perdeu a sua mais forte arma: sua mobilização. Todos, com exceção de Stratus,
recusam-se a ver que nunca a nação esteve tão vulnerável.
Clãs – Com o tempo parte da população da antiga Nação passou a seguir
determinadas pessoas ou a determinados ideais, surgindo grupos específicos e unidos
por um objetivo, são os clãs. Existem pelo menos uma dezena deles pregando as mais
diversas doutrinas e com diversos objetivos, quase sempre conflitantes com seus irmãos.

Regras
Após os eventos da campanha, Arian estabiliza e isso introduz algumas mudanças.
A mais importante é a estagnação no crescimento da população desperta e no seu poder.
O sistema clássico de evolução dos personagens por pontos de experiência retorna e a
classe Desperto passa a ser uma classe de prestigio.
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Desperto
Pré-requisitos
Para se tornar um desperto, o personagem deve preencher os seguintes critérios:
Bônus Base de Ataque: +1
Talentos: Centelha Desperta
Perícias: Concentração – 5 graduações
Perícias e Características de Classe conforme descrito na pg 14.

Centelha Desperta
Você nasceu com uma pequena parte do poder de Arian mesclada à sua alma.
Benefício: Este talento é pré-requisito para a obtenção de níveis de desperto.
Normal: Um personagem que não possui este talento não pode ter níveis de
desperto, mesmo que preencha os demais pré-requisitos.
Especial: Este talento só pode ser adquirido no primeiro nível de personagem.

Tipos de Campanha
Despertar é uma campanha heróica, com todos os elementos e até alguns clichês do
gênero, mas sua continuação não precisa ser. Com base na breve descrição acima você
pode desenvolver uma campanha só com despertos ou só com humanos, com muitas
variações:
Campanha Humana – Os PJs são humanos que vivem na UPH, eles podem ser
destes agentes do governo que tentam descobrir o que aconteceu e acontece ou mesmo
pessoas comuns que vêem coisas inacreditáveis ocorrem à sua volta. Devido à falta de
informação e ao elevado nível de paranóia do atual governo humano esse tipo de
abordagem pode gerar aventuras sobre conspirações, traição, manipulação e segredos
obscuros. Fontes de inspiração: Arquivo X, Conspiração Bourne, Minority Report.
Campanha Desperta – Os PJs são despertos, tentando sobreviver na UPH e achar o
seu lugar em Arian. Eles podem estar engajados apenas em sobreviver, a deter seus
opressores ou a revelar ao mundo o que ocorre. Podem ainda pertencer a algum clã
desperto ou sob ordens do que sobrou da Nação Desperta em missão. Outra abordagem
é a vida dentro do dividido território desperto, onde há muito disputa e ideologias em
conflito. Os PJs podem pertencer a alguma organização, defendendo seus interesses, ou
serem seguidores de Stratus. Fontes de inspiração: X-Men, Dragon Ball Z, Naruto.
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Apêndice – Despertar
30 Aventura
Traje de moléculas instáveis
Este traje é feito de um material desconhecido e com suas moléculas instáveis. Ou
seja, suas moléculas, enquanto o traje não for vestido, permanecem sem um padrão.
Uma vez vestido o traje analisa o padrão das moléculas do usuário e se adapta a ele. A
partir daí ele pode ser retirado, mas servirá apenas ao usuário que se adaptou.
Criado para manter soldados humanos em batalha, o usuário do traje ganha
redução de dano 5/duraço, +4 na CA por armadura e se sua força for menor que 20 ela
passa a ser 20. Membros incapacitados são momentaneamente substituídos pelo traje
que é capaz de se auto-reparar dentro de algumas horas. O traje é negro e cobre todo
o corpo, com exceção da cabeça e ainda protege o usuário do frio, calor excessivo e
dificulta a detecção por radares e sensores.
Mapa encontrado dentro da mochila amarela

80 Aventura
Conteúdo da unidade de armazenamento de Urian
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6€ zÜ‘ewahå”XNiAw+²×Þ{`R@BôÄÄ™hžy€†l¥WšiJP œhÎI'
mxÀLøG@|šyç
Ä'
–jH&+EA•WÁ
Ý&ãŒ0IUQZtk[l‚X+B EõjcŠ~4-a&J@Ð•B}Ç“Y†k "”+ ¹åŠ îyVÛå—a–Uf\•j (§ =
ŸWñ»”¿¾Å)n= …" ˜¢z¥ ª©Nš¦¨ ƒ:*Ä ŒêÃ kiÇ #\ªÅ S ²Éœªr„Ëº ˜fD ©-‚••$
Como qualquer habitante de Arian deve saber, o ecossistema está em pleno
colapso e poucos fatores mantêm a vida no planeta. Entre eles €†l¥ nossas tecnologias.
Como já mencionei, iniciei este trabalho no campo da geologia devido as
inexplicáveis manifestações do subsolo do planeta. Uma rápida análise no gráfico a seguir
mostra os inúmeros
movimentos
das
placas tectônicas dos
principais continentes
de Arian nos últimos
anos. Nunca ewu8í‰
em nenhum registro
cientifico observou-se
tal crescimento nos
abalos profundos da
crosta planetária. Os
resultados Tžu8í‰
mais aparentes desse
fenômeno são os
tremores de terra,
cada vez mais constantes, que todos sentem quase diariamente em qualquer ponto do
globo. ämB©
‚$'°E[°5Ætš‹<M¤Ð#€€Tžu8í‰Æ!d:P³¹ú˜ka$ZËÖ$„FÁd5Ì€äÙh³àäÚiŸ
ýÂÛph«»îQîvo€õuÿ$•Ò-$'ƒÿëqx|Îü·ÈthƒWéw®-S]•âR;¦±d• V*ªòÉ•<Ù¡ ?,zê¢
¯ìúd?GëV‡0ci°¸B! cì@¼ðÀKDAïÉÉÞ‚Lþ Õv ÀÕ T RCO5 ÜŸ´Ö‡×
7¤P÷Oq¯@ ¶¿zßA9‰ä5 ÄüA ¿üLæOƒ3ôïÿs`ÝÌu·€eoeY^[æE"Ý%[.W8Üáì‚Ì5€3·
(#w!íœç<ÅÕe@DÚôúÂ µ¥a ÝëfHÃ Ú†(ùD^h ÕLfW®Ñîÿ®S$:¨@T»•
ï!Jù Ö:˜®/za‹B¦w L¥{`ôŠl%»´pïæƒ¢VnEF• /rR;Àž„‚þÕ€D@ØÂF¿üÙ€þÝÔ
ö¤¶=)\y; ¼ X . A ‰Eh$”£H^“A “B´Ò^å—‚lH–GhGµU@1ZûQg•—
)ìe²ÚKbnÈË^úò—À„Ìn&’4Ë€ä*ÜaÁÿ–ù ÿÕ lÎ„æ2Ø¿å‰iÙ_Æ˜ÅxD©@´œ†¢[Ýj
OÀè½2*àŒÄŽIÎxhåø@R`ÿš¥ämB©Áül 6ú
Passei a procurar as causas, mas aparentemente não encontrei nenhuma
plausível, pelo menos em meus primeiros anos de pesquisa. Em 1559, usando os bancos
de dados da UPH, sediados na universidade pública de Dentron, iniciei a cruzar dados
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quase por acidente. Pesquisando sobre os efeitos nucleares sobre o solo decorridos do
conflito de 211 DT acabei por deparar-me com coincidências históricas, entre a história do
desenvolvimento do planeta e a evolução do quadro crítico de Arian.
Minha pesquisa passou a buscar elementos exteriores as causas puramente
naturais. Passei a pesquisar as ‡0ci°¸B!
cì@ ¼ðÀK DAïÉÉÞ ‚ L
þ Õv ÀÕ T RCO5 ÜŸ´Ö‡×7¤P÷Oq¯@ ¶¿zßA9‰ ä5 ÄüA ¿üLæOƒ3
ôïÿs`ÝÌu·€eoeY^[æE"Ý%[.W8Üáì‚Ì5€3· (#w!íœç <Åõe @DÚ ôúÂ µ¥a ÝëfHÃ Ú
†(ùD ^h ÕL fW®Ñ conflitos humanos no planeta até então e mais recentemente o
rápido avanço cientifico da humanidade. Iniciei uma coleta de dados em outras
instituições de UNAC. A Base de Estudos Climáticos de Univale III e a Autarquia de
Geoecologia de Critailuss passaram a me enviar valiosos dados.
Aquecimento Global
Ano
1550
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000

2,12º
2,06º
2,68º
3,18º
2,31º
1,44º
1,02º
0,67º
0,54º
0,24º
0,13º
-

Nº de fenômenos
anômalos
53
29
60
130
119
80
67
60
55
44
39
32

Índice Pluviométrico médio
(região temperada, mensal)
49
100
69
71
91
108
119
128
130
138
142
140

A tabela acima demonstra dados preocupantes, e desde já chamo a atenção
para a elevação dos índices de danos a partir de 1100 DT e uma inexplicável melhora em
torno de 1500, dados que se repetem. ðÀKDAïÉÉÞ‚ que demonstram os danos a Arian
com o passar do tempo em comparação com as meus já levantados dados geológicos,
me deixando ainda mais preocupado e intrigado. Tentei obter dados anteriores a 1000
DT, mas não obtive sucesso. É como se os dados tivessem sumida da rede mundial.
#€€Tž u8í‰Æ!d :P³¹ú˜ka$ZËÖ$„FÁd5Ì€äÙh³àäÚiŸýÂÛpÇ7Üh«»îQîvo€õuÿ$•Ò-$'ƒÿëqx|Îü·ÈthƒWéw®-S]•âR;¦±d• V*ªsLòÉ•<Ù¡ ?,zê¢
¯ìúd?GëV‡0ci°¸B! cì@¼ðÀKDAïÉÉÞ‚LþÕvÀÕTRCO5ÜŸ´Ö‡×
7¤P÷Oq¯@ ¶¿zßA9‰ä5 ÄüA a¿üLæOƒ#€€Tž u8í‰Æ!d :P³¹ú˜ka$ZËÖ $
„FÁd5Ì€äÙh³àäÚiŸýÂÛpÇ-Üh«»îQîvo€õuÿ$•Ò-$ 'ƒÿëqx|Îü·Èthƒ Wéw ®S]âR;¦±dV*ª LòÉ<Ù¡?,zê¢ ¯ìúd?GëV‡0ci°¸ B! cì@¼ðÀKDAïÉÉÞ‚
Lþ Õv ÀÕ T RCO5 ÜŸ´Ö‡×7¤P÷Oq¯@ ¶¿zßA9‰ä5 ÄüA a¿üLæOƒ
Passei a expandir minhas pesquisas, acessando outros bancos de dados
através da rede mundial e contando com a colaboração de outras instituições, quando
meu acesso à rede começou a ser cortado. Meus privilégios como pesquisador federal
começaram a ser sistematicamente bloqueados e ao questionar meus superiores apenas
recebi desculpas sem qualquer fundamentação.
Apesar disso continuei. Os dados seguintes mostram novos resultados,
D™d!ã¸R,ó¨”!ÉÃ31Õ2:t"D2ëHÐ2+ˆSFbž, demonstrando haver algum tipo de
ligação entre os conflitos e a deterioração do meio ambiente.
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#€€Tž u8í‰•

Ano
1507
1485
1389
1380
1375
1300
1200
1100
950
900
840
720
520
222
210
50

Cobertura
Vegetal
7,7%
5%
4,2%
4,5%
9,5%
11%
10%
8%
2%
2,2%
6%
3,2%
0,41%
4,2%
12%
22%

Biodiversidade
(em milhões de especiais
vegetais e animais)
2,19
2,20
2,20
2,58
2,59
2,60
2,62
2,62
2,62
2,62
2,80
2,80
2,81
5,30
5,32
5,33

População com acesso
água doce
40%
42%
40%
48%
62%
79%
81%
96%
76%
60%
58%
60%
0,8%
42%
80%
89%

Gostaria de ressaltar que em todos os dados que colhi a deterioração do
planeta e os índices de violência progrediram conjuntamente, com inicio estimado em
1200-1220, com uma grande alteração nesses índices em 1300-1370, vindo a acelerarem
anos após até o final da década de 1390, quando se alcançou uma nova estabilidade.
É interessante notar que esse último período é aquele que compreende o início
do fenômeno desperto. Sem saber o que isso quer dizer passei a dirigir minhas pesquisas
para este rumo.
Depois de alguns meses de trabalho descobri apenas que a UNAC, e por
conseqüência toda a UPH, boicota de modo inipresente e onisciente qualquer informação
mais detalhada e isenta sobre os despertos, sua Nação e as ações que o governo toma
nessa área. #€€Tž u8í‰Æ!d :P³¹ú˜ka$ZËÖ$„FÁd5Ì€äÙh³àäÚiŸýÂÛpÇ7Üh«»îQîvo€õuÿ$•Ò-$'ƒÿëqx|Îü·ÈthƒWéw®-S]•âR;¦±d• V*ªsLòÉ•<Ù¡ ?,zê¢
¯ìúd?GëV‡0ci°¸B! cì@¼ðÀKDAïÉÉÞ‚LþÕvÀÕTRCO5•ÜŸ´Ö‡×
7¤P÷Oq¯@ ¶¿zßA9‰ä5 ÄüA a¿üLæOƒ Aqui gostaria de registrar o que já suspeitava
há anos: todos os meus esforças estavam sob vigilância e tive certeza após começar a
receber ameaças.
$: ¨@ T »• ï!Jù Ö: ˜ ®/z a‹B¦wL¥{`ôŠ l%»´pï æƒ¢VnEF /rR;À ž„‚þÕ€ D@
ØÂF¿üÙ€ þÝÔö¤=)\y; ¼ X . A ‰ E  h$ ”£H^“A“B´ Ò^å—‚ lH– GhGµU @1ZûQ g—
)ìe²ÚKbnÈË^úò—À„Ìn&’4Ë€ä*ÜaÁÿ–ÿÕ lÎ„æ2 Ø¿¸å‰ iÙ_ Æ˜ÅxD-©@´œ†¢[Ýj
•O
Àè½2*àŒÄ ŽIÎx hå ø@R `ÿš¥ ämB©Áül 6ú
ÔÓ¤ÜÚ†¤µ9”w äR"Yt +µ‡ U)Òå$¨¾\éÅ` < á.g€+ià ž ×6‰ @ " ¤zº•î çÍ
ýg11Û¥¥v VD™d!ã¸R, ó¨”! É Ã31Õ2:t"D 2456fghcsw ëHÐ2+ ˆSFbž· :i‰Q°Z2Uª
‚„¨v¢4ÊÈŒPj½2`R 345r 435.âgMéƒŠíÄ7 wevfgnâ Ü›Ê=¹’½©Ô5‚ iæ˜„Ç%-É~|¦d%›P
ïeÃ_ÿmÎ½¼ùóFÃª_oA¼ûðS 6`P·¾ýû èß¿ÿ€„ÿ ÍåW}«%¦Ø ‰ÍÅ‘b
–€ }TÀ
• FŽá UC ¥ÁŠË=Ä[J¹Ùö"K ± ïeÃ_ÿmÎ½¼ùóFÃª_oA¼ûðS 6`P·¾ýû èß¿ÿ€„ÿ ÍåW}«%¦Ø
‰ÍÅ‘b
–€ }TÀ • FŽá UC ¥ÁŠË=Ä[J¹Ùö"K
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Usando minha influência e meus contatos no
governo continuei colhendo dados. No gráfico ao lado há a
evolução da população desperta em Arian, um número, que
apesar de aproximado, nenhum governo ousa divulgar. Mas o
mais intrigante está na tabela seguinte onde sobrepus vários
dados que obtive. Muitos números coincidentes, indicando
uma ligação, mas antes que pudesse continuar nessa linha fui
desligado pelo governo de todas as minhas funções sob a
alegação de contingenciamento de guerra.

Através dos dados até agora coletados posso indicar as datas do último gráfico
como pontos de partida. Cerca de 1300 DT todos os índices do planeta começaram a cair,
vindo de um curto período de paz, e o ano de 1389 DT, ano do inicio do surgimento do
fenômeno desperto, marca uma melhoria dos índices, com uma melhora ainda mais
acentuada por volta de 1485, vindo os mesmos a cair nos anos que se sequem.
Acho que não preciso lembrar a precariedade destes dados e que todos são
aproximados, tantos os dados como as datas. ‰ E  h$ ”£H^“A“B´ Ò^å—‚ lH– GhGµU
@1ZûQ g— )ìe²ÚKbnÈË^úò—À„Ìn&’4Ë€ä*ÜaÁÿ–ÿÕ lÎ„æ2 Ø¿¸å‰ iÙ_ Æ˜ÅxD-©@´œ
H‚†‚ +T ¡Ã‡ #JT€°AC ØÈ±ãÆ ©°‚ƒ‰Rª\É²¥Ë—0cªä@³¦Í›8WrÉ³§ƒ…
7l`!´¨Q¡ Ž¤P¡Å‡ !:º´bU„ .hÝÊ5iÉ ,`¸J–ÂÔ§ * É-Û·pãÊ•K7. p È(Pï@ q;ÞõHØã]¿z ³
Ì¸±ãÇ#KžL¹²åË˜3kÞÌ¹³ã )6¨H±äÄÓO ŽÌvtAB3l ¡sdw3 bO—nëÞÝÒƒofg |Wøðáw
È‡oPx¡¨Âä%KnXA ùÑX)È¾¾Aƒ ïeÃ_ÿmÎ½¼ùóFÃª_oA¼ûðS 6`P·¾ýû èß¿ÿ€„ÿ ÍåW}«%¦Ø
‰ÍÅ‘b
–€ }TÀ • FŽá UC ¥ÁŠË=Ä[J¹Ùö"K ± œp[ 5R_a !)¸Ñ¤8 ,¼ „6
€ zÜ‘ewahå”XNiAw+²×Þ{`R@BôÄÄ™hžy€†l¥WšiJP œhÎI'3wddfry mxÀLøG@|šyç
Ä'
Nota: sem um local apropriado para continuar, e com a certeza que estava sob
vigilância, decide me exilar dos grandes centros. Com a ajuda de outras pessoas
preocupadas com o planeta, assim como eu, consegui os recursos necessários para
montar um pequeno laboratório no centro do deserto de UNAC, onde passo ter um melhor
contato com a crosta terrestre.
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Ì¸±ãÇ#KžL¹²åË˜3kÞÌ¹³ã )6¨H±äÄÓO ŽÌvtAB3l ¡sdw3 bO—nëÞÝÒƒofg |Wøðáw
È‡oPx¡¨Âä%KnXA ùÑX)È¾¾Aƒ ïeÃ_ÿmÎ½¼ùóFÃª_oA¼ûðS 6`P·¾ýû èß¿ÿ€„ÿ ÍåW}«%¦Ø
‰ÍÅ‘b
–€ }TÀ • FŽá UC ¥ÁŠË=Ä[J¹Ùö"K ± œp[ 5R_a !)¸Ñ¤8 ,¼ „6
€ zÜ‘ewahå”XNiAw+²×Þ{`R@BôÄÄ™hžy€†l¥WšiJP œhÎI'3wddfry mxÀLøG@|šyç
Ä'lí…(a‡vÄ' ÝÉ( IÚ(c
minha carreira e 5 longos anos da minha vida, e é frustrante ver que nesse relatório final
conto apenas com indícios e dados não-oficiais para embasar a minha busca por
respostas. Entretanto, espero que nos próximos dias consiga mudar isso. Existe uma
instalação do governo próximo do meu laboratório, e com alguma ajuda e alguma sorte
espero conseguir alguns dados secretos.
}TÀ
•FŽáUC¥ÁŠË=Ä[J¹Ùö"K±œp[5R_a!)¸Ñ ¤8 ,¼ 6 €
zÜ‘ ewahå”XNiAw+²×Þ{`R@ôÄÄ™hžy€†l¥WšiJPœhÎI'mxÀLøG@|šyç}TÀ
•FŽáUC¥ÁŠË=Ä[J¹Ùö"K±œp[5R_•a !)
Tenho a consciência que não tenho dados ou informações confiáveis para
chegar a qualquer conclusão, mas para orientar meus próximos trabalhos, faço os
seguintes apontamentos:
 Desde a data aproximada de 1200 DT a estabilidade dos frágeis sistemas
ecológicos do planeta apresentam deterioração constante, com inexplicáveis
mudanças no final da década de 1380 e com comportamentos não computáveis
durante o período do Despertar.
 A crosta do planeta parece reagir às degradações. Não tenho como explicar tal
coisa. Os seus movimentos diminuíram na década de 1380 e voltam a crescer em
1450.
 Os maiores índices de degradação e movimentos da crosta ariana foram
registrados também no final de 1380, levando a um quase colapso planetário.
 O Governo da UPH tem sistematicamente cortado o acesso a dados sobre o
comportamento do planeta e seus relatórios de estado do ecossistema e de
geoestruturas não refletem a verdade colhida pelas minhas pesquisas.
 A data de 1000 DT a 1100DT parece ser +²×Þ{`R@ô• ÄÄ™hžy€†l¥W šiJP
œhÎImxÀLøG@|šyç}TÀ•FŽáUC¥ÁŠË=Ä[J¹Ùö"K±œp[5R_a
!)¸Ñ• ¤8 ,¼ ²×Þ{`R@ô• parece estar relacionada com a sede
ÄÄ™hžy€†l¥W šiJP œhÎImxÀ  L øG@|šyç}TÀ•FŽ áUC¥Á Š Ë=
 Recentes dados obtidos pela rede mundial na Nação Desperta parecem indicar
outro caminho preocupante, aparentemente o ×Þ{`R@ô ÄÄ™hžy€†l¥W šiJP
œhÎImxÀLøG@|šyç}TÀ•FŽáUC¥ÁŠË=Ä[J¹Ùö"K±œp[5R_a
!)¸Ñ• ¤8 ,¼ {`R@ô ÄÄ™hžy€†l¥W šiJP œhÎImxÀ LøG@|šyç}T
À •Fžá UC¥ÁŠË=Ä[J¹Ùö"K±œp[5R_a!)¸ essa ligação não está
clara e estou relutante com tal explicação, tanto que não a mencionei em nenhum
ponto desde trabalho. Também nunca mencionei meu estado, e hoje admito que
devido a ele estou tendo mais facilidade de aceitar a tese do cientista Desperto
mencionado.
mxÀLøG@|šyç}

Data desde registro– 03/11/1564
Índice de dados corrompidos 99%
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90 Aventura
Mapa do plano de infiltração e tela do computador

133

Tracklist:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Awakening
Kiri
New pulse
No.0724FGARK
Prayer
Raging pulse
Autoreiv contagion
Romdo overshadows
RE-L124c41+
Deal in blood
Wastelandnostalgia
Vital signs
Written on clouds
WombSys
last exit to paradise
He the empty
Centzontotochtin
Fellow Citizens
Paranoid Android
Lose Control
Nemo
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_______________________________________
Nome do Personagem
___________________
Classe e Nível
_________
Tamanho

____________
Raça

__________
Idade

_______________________________
Jogador

_____________
Tendência

___________
Sexo

__________
Altura

CA

FORÇA

__________
Peso

BÔNUS DE
ARMADURA

BÔNUS DE
ESCUDO

CA TOQUE

PERÍCIAS

CONSTITUIÇÃO

SURPRESA

NOME

INTELIGÊNCIA

INICIATIVA

SABEDORIA

PONTOS
DE VIDA

CARISMA
Teste de Resistência

Bônus
Base

Total

Mod de
habilidade

Outros

FORTITUDE
REFLEXOS
VONTADE

BÔNUS BASE DE ATAQUE
AGARRAR
TOTAL

BÔNUS
BASE

ALCANCE

TIPO

TAMANHO

BÔNUS DE
ATAQUE

TIPO

BÔNUS DE
ATAQUE

TIPO

DANO

SUCESSO
DECISIVO

DANO

SUCESSO
DECISIVO

DANO

SUCESSO
DECISIVO

OBSERVAÇÕES

TIPO

ARMADURA
PENAL. POR ARMADURA

OUTROS

OBSERVAÇÕES

ATAQUE
ALCANCE

MOD DE

FORÇA

OBSERVAÇÕES

ATAQUE
ALCANCE

MOD DE

BÔNUS DE
ATAQUE

ATAQUE

DESLOCAMENTO

PESO

DESLOCAMENTO

= 10+
TOTAL

DESTREZA

__________________
Elementos

BÔNUS NA CA

OBSERVAÇÕES

DES.MÁX.

MOD. DE
DESTREZA

ARMADUR
NATURAL

DEFESA

OUTROS

GRADUAÇÃO MÁXIMA
CLASSE/OUTRA CLASSE
HABILIDADE
BASE

 Abrir Fechadura
 Acrobacia*
 Adestrar Animais
 Arte da Fuga*
 Atuação* (
)
 Avaliação*
 Blefar*
 Cavalgar*
 Concentração*
 Condução*
 Conhecimento(
)
 Conhecimento(
)
 Conhecimento(
)
 Decifrar Escrita
 Demolição
 Diplomacia*
 Disfarce*
 Equilíbrio*
 Escalar*
 Esconder-se*
 Falsificação*
 Furtividade*
 Intimidação*
 Natação*
 Navegação*
 Observar*
 Obter Informação*
 Ofícios* (
)
 Ofícios* (
)
 Ofícios* (
)
 Operar Mecanismo
 Ouvir*
 Pesquisar*
 Pilotagem
 Prestidigitação
 Primeiros Socorros*
 Procurar*
 Profissão (
)
 Profissão (
)
 Saltar*
 Sentir Motivação*
 Sobrevivência*
 Usar Computador*
 Usar Cordas*
 ___________________
 ___________________

DES
DES
CAR
DES
CAR
INT
CAR
DES
CON
DEX
INT
INT
INT
INT
INT
CAR
CAR
DES
FOR
DES
INT
DES
CAR
FOR
INT
SAB
CAR
INT
INT
INT
INT
SAB
INT
DES
DES
SAB
INT
SAB
SAB
FOR
SAB
SAB
INT
DES
____
____

MOD DA
PERÍCIA

____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=
____=

MOD DE
HABILID

____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+

*Perícia que pode ser usada sem graduação.

⁄

GRADUAÇÃO

OUTROS

____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+
____+

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

______________________________________
Campanha
História

EQUIPAMENTOS

TALENTOS

ITEM

PESO

TALENTO

PÁG.

HABILIDADES ESPECIAIS
HABILIDADE

PÁG.

TOTAL DE PESO
CARREGADO

CARGA

LEVE

CARGA
MÉDIA

CARGA
PESADA

ERGUER

ERGUER

SOBRE A

DO CHÃO

CABEÇA

EMPURRAR

IDIOMAS

OU
ARRASTAR

= CARGA

2X CARGA

5X CARGA

MÁX

MÁX

MÁX

DINHEIRO (CRÉDITO)
$-
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PODERES
PODERES

UTILIZAÇÕES POR DIA

PODER:

PODER TOTALMENTE ESTÁTICO

SUBPODERES:

O

ESTÁTICO

O

ESTÁTICO

O

ESTÁTICO

O

              

ESTÁTICO

O

O O O O O O O O O O O O O O O

ESTÁTICO

O

              

ESTÁTICO

O

ESTÁTICO

O

AÇÃO PADRÃO

O O O O O O O O O O O O O O O

AÇÃO INSTANTÂNEA

O O O O O

PODER:

    
PODER TOTALMENTE ESTÁTICO

SUBPODERES:

O

ESTÁTICO

O

ESTÁTICO

O

ESTÁTICO

O

              

ESTÁTICO

O

O O O O O O O O O O O O O O O

ESTÁTICO

O

              

ESTÁTICO

O

ESTÁTICO

O

PODER:

AÇÃO PADRÃO

O O O O O O O O O O O O O O O

AÇÃO INSTANTÂNEA

O O O O O

    
PODER TOTALMENTE ESTÁTICO

SUBPODERES:

O

ESTÁTICO

O

ESTÁTICO

O

ESTÁTICO

O

              

ESTÁTICO

O

O O O O O O O O O O O O O O O

ESTÁTICO

O

ESTÁTICO

O

ESTÁTICO

O

PODER:

AÇÃO PADRÃO

O O O O O O O O O O O O O O O

              
AÇÃO INSTANTÂNEA

O O O O O

    
PODER TOTALMENTE ESTÁTICO

SUBPODERES:

O

ESTÁTICO

O

ESTÁTICO

O

ESTÁTICO

O

              

ESTÁTICO

O

O O O O O O O O O O O O O O O

ESTÁTICO

O

              

ESTÁTICO

O

ESTÁTICO

O

AÇÃO PADRÃO

O O O O O O O O O O O O O O O

AÇÃO INSTANTÂNEA

O O O O O
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