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Introdução 
 
 

Criado por Masami Kurumada a obra Saint Seiya marcou época e até na atualidade é 
cultuada. Com o lançamento das obras originais em diversas línguas e de novas obras o 
universo foi renovado e muito expandido o que fez renascer o interesse de antigos fãs 
pelo universo. É assim que nasceu esta adaptação. 

Nestas duas décadas (e mais um pouco) em que me dedico aos jogos de RPG 
sempre tive o desejo de jogar Cavaleiros do Zodíaco, inclusive com algumas tímidas 
tentativas, mas já fazia tempo que tinha deixado isso de lado. Foi quando assisti a The 
Lost Canvas. Eu queria jogar, mas não tinha nenhuma adaptação que eu gostasse, 
nenhuma para GURPS, pesquisei na internet e nada, e nem as existentes até então me 
empolgavam. Foi quando decidi criar a minha própria e disponibilizar para quem por 
ventura tiver interesse, isso no longínquo ano de 2013. 

Este livro nasceu do meu desejo de jogar Cavaleiros do Zodíaco com meus amigos, 
em uma Guerra Santa onde cada PJ seria um Cavaleiro de Ouro, é esse seu objetivo e 
escolhi o sistema GURPS porque é o meu sistema preferido. Elegi como prioridade na 
adaptação tentar alcançar a maior quantidade possível de imersão no universo proposto e 
satisfação dos jogadores. Também tentei reunir o máximo de material, restringi-me à 
estória original dos mangás de Saint Seiya e de The Lost Canvas, mas você notará que 
existem referências a outras obras e algum material autoral, tudo com a intenção de criar 
uma boa base para a criação de estórias de RPG. 

Sobre as regras
1
, seguindo a máxima que o sistema existe para servir à diversão dos 

jogadores, criei um microssistema, muito comum nos suplementos da 3
0
 edição, para 

tentar emular a realidade de Saint Seiya, criando toda uma coleção de regras que se 
enlaçam com o sistema original, mas de uma forma fechada, uma vez que elas existem 
para serem utilizadas apenas nesta adaptação. Dessa forma o próprio sistema contribui 
para lançar os jogadores no universo.  

Quanto ao trabalho da adaptação gostaria de expor que esse livro reflete, 

inevitavelmente, uma visão de Saint Seiya. Conforme fui reunindo material e estudando a 
obra encontrei muitas incongruências quanto aos poderes e capacidades dos personagens 
e também na cronologia das obras. Muita coisa resolvi criando regras e exceções (como 
admitindo que os cinco Cavaleiros de Bronze são inigualáveis), mas ainda há várias 
situações que exigirão bom senso e outras que decidi não abordar, caso contrário nunca 
terminaria este livro, e por consequência este material sempre estará sujeito a revisões. 

Essas eram as minhas palavras iniciais. Espero que apreciem este livro, que ele lhe 
seja útil e principalmente que renda momentos divertidos. Se as regras ou as minhas 
escolhas não lhe agradam mude o que achar necessário, ou quem sabe aproveite este 
trabalho para criar a sua própria adaptação, o importante é que todos se divirtam. 

 
 
 

Márcio Kubiach 
Por Atena! 
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HIPERMITO2 

 
O nascimento 
O princípio dos tempos se deu com o Big Bang, a gigantesca explosão que deu início 

ao próprio universo. Cronos
3
, o deus do tempo, foi o responsável, mas ninguém sabe com 

certeza o que ocorreu ou como ocorreu e muito menos o que existia antes da grande 
explosão. Do Big Bang nasceram as primeiras manifestações do Cosmo e delas nasceu a 
Suprema Virtude como feixes de luz que se espalharam pelo universo, criando as estrelas, 
os planetas e os vários reinos. De um dos seus feixes nasceu a própria Terra, que viu 
surgir três entidades: Gaia (o seu solo), Urano (o seu céu) e Pontos (seus oceanos). Mais 
tarde, graças à energia da Suprema Virtude, a vida em todo o seu esplendor brotou na 
Terra, nascendo assim os seres humanos. 

 
A era dos Deuses 
Com o tempo a humanidade se tornou numerosa e logo os humanos descobriram o 

Cosmo. Evoluíram, uns poucos chegaram a dominar o Sétimo Sentido, menos ainda o 
Oitavo Sentido e nessa época raros humanos atingiram o domínio do Nono Sentido, a 
Suprema Virtude, e se tornaram os primeiros Deuses do universo. Os primeiros e mais 
poderosos foram Zeus, Hades e Poseidon. Zeus, o mais poderoso entre eles, tomou para 
si como seus reinos a Terra e os Céus, Hades 
tomou como seu reino o Submundo dos mortos 
e Poseidon tornou os Oceanos seu reino. Com o 
tempo outros humanos atingiram a Suprema 
Virtude, como Buda e Odin, e novos deuses que 
nunca foram humanos nasceram dos primeiros. 
Todavia, não se tem notícia se esse processo 
ainda está atuando. Com o tempo, e com o 
imenso poder, os deuses esqueceram-se de sua 
antiga condição a ponto de odiar os humanos. 

E a mitologia mundial? 
Com o passar do tempo e o aumento da 
compreensão do Cosmo outros humanos pelo 
mundo despertaram o nono sentido e se 
tornaram deuses, e esse é o motivo da existência 
de diversas mitologias e religiões, todavia, 
nenhuma reflete a verdade do Hipermito. O fato é 
que nem a mitologia grega está totalmente 
correta, ela é simplesmente a que mais se 
aproxima da verdade que apenas os deuses 
conhecem e não partilham completamente. 
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Atena e as Guerras Santas 
Filha de Zeus, a Deusa da Justiça Atena nasceu de uma forma ainda desconhecida e 

herdou do seu pai a Terra, tornando-se responsável por todos os humanos e 
permanecendo o Deus dos Deuses com os Céus. Todavia, depois de entregar a Terra a 
Atena, inexplicavelmente Zeus desapareceu. Com o seu desaparecimento o equilíbrio de 
poder entre os Deuses foi perdido e a cobiça por poder falou alto. Poseidon foi o primeiro 
deus a desafiar Atena pelo domínio do reino deixado por Zeus. O deus dos oceanos criou 
um exército de guerreiros e nomeou-os Marinas, equipando-os com armaduras de 
oricalco, as Escamas. A invasão das terras da superfície foi devastadora, nenhum 
guerreiro era capaz de fazer frente aos Marinas e suas impenetráveis Escamas e logo 
Poseidon estabeleceu sua base em uma cidade em meio ao oceano atlântico, batizando-a 
de Atlântida. Era o início da primeira Guerra Santa. 

 
A Primeira Guerra Santa 
Após a construção de Atlântida a invasão de Poseidon passou a ser mais intensa. 

Centenas de soldados liderados pelos Generais Marinas e baseados em Atlântida 
avançaram sob a terra. Devido ao seu tamanho colossal a cidade ficou conhecida como a 
"fortaleza continental", com um imenso poder defensivo. Com as repetidas investidas em 
pouco tempo a maioria dos guerreiros da terra já haviam sido destruídos pelos Marinas. 
Como não havia alternativa agora jovens e crianças teriam que lutar, mas Atena, 
mortificada com tanto sofrimento, decidiu fazer o impossível para proteger seus guerreiros 
que desafiavam as forças invasoras apenas com seus corpos. Apesar de odiar armas, 
abençoou seus escolhidos com peças protetoras vivas muito mais poderosas que as 
Escamas, as Armaduras de Atena. 

 
Os Cavaleiros Sagrados de Atena 
Equipados com armaduras abençoadas e sob a 

proteção das 88 constelações dos céus os jovens agora 
conhecidos como Cavaleiros entram em batalha com os 
Marinas. As Armaduras, forjadas tendo como projetos as 
estrelas e como forjadores o sábio povo do Continente 
Mu, mostraram-se superiores as Escamas em todos os 
aspectos, e o exército dos oceanos pela primeira vez foi 
forçado a recuar. Em uma última tentativa de resolver o 
conflito Atena tentou sem sucesso convencer Poseidon a 
desistir de seus planos, que, furioso pela reviravolta na guerra, passou a criar maremotos 
e terremotos. Com a possibilidade de milhares ou mesmo milhões de vítimas Atena 
ordenou aos seus oito Cavaleiros mais poderosos que atacassem Atlântida e após uma 
dura batalha a cidade foi completamente destruída e afundada. Após a derrota de 
Poseidon, a Deusa da Sabedoria selou a alma do deus dos mares e a enviou ao pólo 
norte, designando alguns Cavaleiros para vigiarem o selo, depois de muitos anos esses 
Cavaleiros renunciaram aos seus postos e passaram a denominarem-se Guerreiros Azuis. 

 
O Santuário e a Gigantomaquia 
Passaram-se sete gerações desde a 

derrota de Poseidon nesse meio tempo 
Atena ergueu seu templo próximo à cidade 
de Atenas, abençoando aquela terra e 
passando a ser conhecido como Santuário. Muito tempo e Guerras Santas depois os 

Gigantes 
Gigantomaquia é a guerra com os gigantes enviados 
em segredo pela deusa terra, Gaia, em uma caverna 
do norte da Grécia, na frente de todos os deuses. O 
último dos gigantes foi Encélado, morto por Atena. 
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Cavaleiros de Atena foram desafiados pelos gigantes, de origem desconhecida e com um 
grande poder foram um duro teste. A batalha contra os Gigas não é considerada uma 
Guerra Santa e é chamada nos registros do Santuário como Gigantomaquia.  

 
O fim do Continente Mu 
Na mesma época da Gigantomaquia a terra natal das Armaduras Sagradas, o 

Continente Mu, afundou no Oceano Pacífico. Muitos mestres e conhecimento quanto à 
construção e reparos de armaduras foram perdidos para sempre, os sobreviventes 
refugiaram-se em uma região montanhosa e de difícil acesso entre a China e a Índia, hoje 
chamada de Jamiel. Esse episódio até hoje não possui explicação, apesar das inúmeras 
suspeitas sobre o Deus dos Mares, e apenas pequenas ilhas, dentre elas a ilha da Rainha 
da Morte, sobraram como prova de que algo sobreviveu. 

 
A Guerra Santa contra Ares 
Algum tempo depois uma nova Guerra Santa colocava em risco à Terra, mas pela 

primeira vez o conflito seria contra o Deus da Guerra, Ares. De todas as Guerras Santas 
esta foi a mais difícil, especialmente para Atena. Ares é o deus mais violento de todos os 
deuses, e ele não hesitava em massacrar milhões de inocentes para cumprir seu 
propósito. Plantou o conflito em todo o planeta e inspirou inúmeras guerras na 
humanidade, Ares sabia o quanto Atena se importava com os humanos e fez de tudo para 
atingi-la através deles. Seus soldados, os Berserkers, eram sanguinários e mesmo diante 
da morte certa faziam todo o possível para matar o maior número possível de vítimas. 
Ares nunca foi um deus bem visto pelos demais, mas devido as suas ações acabou 
chamando a atenção de Hades que passou a recebê-lo como aliado. A Guerra Santa 
avançou e os quatro exércitos de Ares confrontavam diretamente os Cavaleiros de Atena 
com uma violência e crueldade nunca antes vista. Eram 58 Cavaleiros contra as forças de 
Ares superiores em número, mas destes uns poucos era notáveis. Apesar de muito 
superiores, os Cavaleiros caiam frente ao número e a violência dos Berserkers, quando 

Atena autorizou pela primeira vez a 
utilização das armas da Armadura Sagrada 
de Libra. Com os Cavaleiros Sagrados de 
Atena armados, as tropas de Ares foram 
rapidamente destruídas, o que forçou o 
Deus da Guerra a fugir e a refugiar-se no 
Mundo dos Mortos governado por Hades. 

 
A Era dos Humanos 
Apesar da importância que vencer as consecutivas 

Guerras Santas possui, significando de fato a 
continuidade da vida na Terra, a humanidade seguiu 
ignorante, e isso foi e é fruto da vontade da deusa Atena 
que sempre desejou que a vida na Terra prosseguisse 
em paz e sem alterações por séculos. No ano de 1743 
iniciou-se mais uma Guerra Santa contra as forças de 
Hades. Nesta época havia ao todo 79 cavaleiros, o maior 
número de cavaleiros reunidos da história até então, mas 
ao seu final apenas Dohko de Libra e Shion de Áries 
restaram como sobreviventes do conflito contra as forças 
do submundo mais violento que se teve notícia até então. 

Guerras Santas 
Toda guerra que confronta as forças que despertaram 
a Suprema Virtude é chamada de Guerra Santa, e 
atualmente a disputa pela Terra e pelos humanos 
devido ao desaparecimento de Zeus é o seu motivo. 
As Guerras Santas acontecem em média a cada 200 
anos e é precedida pelo retorna de Atena à Terra. 
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Um Novo Ciclo 
Sob o comando de Shion, que assume a cargo de Grande 
Mestre, o Santuário se reergue e uma nova era de 
prosperidade chega trazendo novos Cavaleiros. Todavia, 
um destes Cavaleiros, Saga, se mostra um traidor e nas 
sombras mata Shion, tomando o seu lugar como Grande 
Mestre e trazendo uma época de obscuridade ao Santuário. 
Na idade moderna Atena voltou a reencarnar próximo a sua 
estátua, mas pouco tempo depois quase foi morta por 
Saga, que não concretizou seu intento graças à 
interferência de Aiolos, o Cavaleiro de Ouro de Sagitário, 
que consegue fugir com o bebê. Aiolos consegue fugir, mas 
é mortalmente ferido por Shura e antes de morrer entrega a 
pequena Atena e a Armadura de Ouro de Sagitário a 

Mitsumasa Kido que na ocasião visitava os arredores do Santuário.  
 
A Purificação do Santuário 
Em 1986 a consciência de Atena desperta e a deusa, com 13 anos e chamando-se 

Saori Kido, sente que as sombras tomaram o Santuário. Ela usa a instituição Graad, do 
seu falecido pai adotivo, Mitsumasa Kida, para reunir Cavaleiros leais que anos antes seu 
pai havia enviado para treinamento à volta do globo. Saga sente a ameaça da deusa e 
envia os Cavaleiros de Prata que são derrotados pelos Cavaleiros de Bronze Seiya, 
Shiryu, Yoga, Shun e Ikki. Por fim, Atena e seus leais Cavaleiros atacam o Santuário para 
purificá-lo, Atena é ferida e ao final de uma dura batalha contra os Cavaleiros de Ouro a 
deusa é salva e Saga se suicida.  

 
O Deus Adormecido 
Treze anos antes Kanon, irmão de Saga, acidentalmente encontra e liberta a alma de 

Poseidon, que volta a dormir no corpo de Julian Solo. Canon engana o deus dos Mares, 
se torna um General Marina e manipula a situação para manter Poseidon adormecido ao 
mesmo tempo em que procura obter poder. Na atualidade Julian Solo, portador da alma 
adormecido de Poseidon, ordena o sequestro de Atena. Os Cavaleiros de Bronze invadem 
o Santuário Submarino, derrotam os Generais Marinas e mesmo com o despertar de 
Poseidon conseguem salvá-la. Atena novamente prende a alma do deus na ânfora. 

 
A última Guerra Santa contra Hades 
Uma nova Guerra Santa inicia com a invasão do Santuário pelos Espectros de 

Hades. A princípio proibidos de retornarem ao Santuário, os Cavaleiros de Bronze 
desobedecem e entram na batalha. Os Cavaleiros de Ouro já mortos, Shion, Saga, Shura, 
Camus, Máscara da Morte e Afrodite são trazidos de volta à vida por Hades para ajudá-lo, 
mas na realidade retornam para ajudar Atena a vencer a Guerra Santa. Os Cavaleiros 
despertam o Oitavo Sentido e levam a guerra até os domínios de Hades. Após cruzar o 
Inferno todos os Cavaleiros de Ouro morrem ao abrir um buraco no Mura das 
Lamentações, permitindo que Seiya e os outros Cavaleiros de Bronze chegassem ao 
Elisios, onde derrotam os deuses Thanatos e Hypnos e junto à Atena enfrentam Hades em 
seu corpo original. O Deus do Submundo é destruído por Atena, mas Seiya é mortalmente 
ferido pela espada de Hades. 

 

Era Atual 
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Cronologia
4
 

 

1543 
Fim da Guerra Santa anterior contra Hades. 
 

1735 
Aldebaran viaja em missão até o Monte Etna, encontra Selinsa e enfrenta o gigante 

Encélado (Saint Seiya: The Lost Canvas Gaiden 9). 
 

1738-1739 
Albafica viaja até a Ilha dos Curandeiros para investigar a presença de Espectros. 

Na ilha o Cavaleiro de Peixes conhece o jovem Pefko e encontra Luco, irmão de seu 
mestre, que é um Espectro, forçando Albafica a matá-lo. (Saint Seiya: The Lost Canvas 
Gaiden 1). Degel atende um pedido de ajuda de seu antigo mestre Krest e parte para a 
França. Chegando lá encontra um grupo liderado pela dama Garnet que rouba energia 
vital para obter a vida eterna. Degel tem que enfrentar seu mestre, que se congela pela 
eternidade em um esquife de gelo junto a Garnet. (Saint Seiya: The Lost Canvas Gaiden 
3). Sasha e Kardia de Escorpião viajam até o México e salvam uma jovem de sacerdotes 
de um antigo deus asteca. Nesse confronto Sasha assume sua posição como Atena. 
(Saint Seiya: The Lost Canvas Gaiden 2). Manigoldo e Albafica são enviados a Veneza 
para investigar a ação de Cavaleiros Negros, encontram a organização criminosa Nero, 
liderada por Ávido de Altar Negro, e a destroem (Saint Seiya: The Lost Canvas Gaiden 4). 

 

1741 
Defteros e Degel enfrentam os Berserkers Ema e Kokalo no Santuário (Saint Seiya: 

The Lost Canvas Gaiden 11). Dohko encontra pela primeira vez Tenma e se oferece para 
treiná-lo como um Cavaleiro de Atena. Tenma chega ao Santuário. 

 

1743 
Tenma conclui seu treinamento e se torna Cavaleiro de Pégaso. Hades desperta no 

corpo de Alone e inicia-se mais uma Guerra Santa contra Hades. O 
Deus do Submundo começa a pintar o Lost Canvas no céu da Terra, 
quando concluí-lo todos os seres vivos morrerão. A guerra avança 
com extrema violência. Usando o Barco da Esperança a deusa 
Atena leva a Guerra até os domínios de Hades. Sasha, Tenma e o 
próprio Alone se unem e selam Hades nos Campos Elíseos. Dohko 
de Libra e Shion de Áries são os únicos sobreviventes. Dohko vai 
para os Cinco Picos e Shion começa a reconstruir o Santuário com 
ajuda de Teneo. Pandora guarda a caixa onde estão selados os 
deuses gêmeos e desaparece. (The Lost Canvas) 

 
 

1749 
Teneo vai ao Monte Etna em missão e derrota Encélado (Saint Seiya: The Lost 

Canvas Gaiden 9).  
  

1755 
Dohko é atacado pelos Taonia (Saint Seiya: The Lost Canvas Gaiden 6). 
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1973  
Atena renasce no Santuário. Saga de Gêmeos 

aprisiona seu irmão Kanon na Prisão do Cabo Súrion. O 
mestre do Santuário, Shion, é secretamente morto por 
Saga de Gêmeos que assume sua identidade. Aiolos salva 
Atena de ser morta por Saga, mas é acusado de traidor e é 
ferido mortalmente por Shura. Antes de morrer Aiolos 
entrega Atena e a Armadura de Ouro de Sagitário a 
Mitsumasa Kido. Mitsumasa adota a pequena Atena e lhe 
dá o nome de Saori Kido. Kanon liberta-se de sua prisão e 
encontra o caminho para a Fortaleza Submarina de 
Poseidon, onde encontra a alma do deus aprisionada na ânfora, libertando-a. 
 

1980 
Mitsumasa envia 100 órfãs, que na verdade são todos seus filhos

5
, para diferentes 

pontos do globo, sem se importar em separar irmãos, para treinarem e retornarem como 
Cavaleiros. No ano seguinte Mitsumasa Kido morre de causas naturais. 
 

1986-1987
6
 

Dos 100 órfãos enviados por Mitsumada para se tornarem Cavaleiros apenas 10 
retornam. Seiya consagra-se Cavaleiro de Bronze de Pégaso. 
Início da Guerra Galáctica. Ikki tenta roubar a Armadura de 
Ouro. Seiya, Shiryu, Hyoga e Shun lutam contra Ikki que, ao 
fim, torna-se um aliado. Sob as ordens de Saga, que se faz 
passar pelo Grande Mestre, o Santuário passa a acusar de 
traidores os cinco Cavaleiros de Bronze que lutam ao lado de 
Saori. Os Cavaleiros de Prata são derrotados. Seiya e os 
demais invadem o Santuário para purificá-lo, mas Atena é ferida 
e eles passam a percorrer as 12 casas para salvá-la. Atena é 
salva e o traidor Saga é finalmente derrotado e desmascarado, 
suicidando-se. O Santuário é purificado (Saga do Santuário). 
Após se recuperar Hyoga visita a Sibéria, onde enfrenta e 
detêm os Guerreiros Azuis. (Saga Solo de Hyoga de Cisne). 

Em uma festa oferecida por Julian Solo a deusa Atena é 
seqüestrada pelo Deus dos Mares, mas é salva por Aiolia. Em uma nova tentativa a 
Comandante Thetis, com a ajuda de Sorento de Sirene, conseguem sequestrar Atena e 
levá-la ao Santuário Submarino. Os Cavaleiros de Bronze seguem Thetis e invadem os 
domínios de Poseidon, lutam e derrotam os Generais Marinas, até que enfrentam o 
próprio deus que usava o corpo de Julian Solo. Derrotado, Atena é libertada e ela 
novamente sela a alma de Poseidon. (Saga de Poseidon) 

Inicia-se a última Guerra Santa contra Hades. O deus dá inicio ao grande eclipse que 
dará fim a toda a vida na Terra. Os Cavaleiros já mortos Shion, Saga, Shura, Camus, 
Máscara da Morte e Afrodite retornam como espectros de Hades, mas era tudo parte de 
um plano para derrotar Hades. Os Cavaleiros invadem o Inferno e todos os Cavaleiros de 
Ouro morrem para permitir o acesso ao Elíseos. Os Cavaleiros de Bronze invadem o 
Elisios e confrontam Hades em seu verdadeiro corpo. Seiya é mortalmente ferido pela 
espada do deus do Submundo. Hades é destruído por Atena. (Saga de Hades). 
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DEUSES 

 
 

Com exceção dos deuses primordiais e outras exceções pontuais, como os Titãs, e 
tendo por base o Hipermito os deuses, especificamente os primeiros e mais poderosos 
chamados de Deuses Olímpicos, são mortais que despertaram o seu Cosmo e o elevaram 
de tal maneira que chegaram a Suprema Virtude, deixando de serem humanos e 
passando a condição de deus. O Hipermito menciona que com o tempo outros humanos 
ascenderam esse nível de poder, talvez um exemplo seja Buda, mas também existem 
deuses que nasceram de outros deuses, nunca passando pela condição de mortal, sendo 
que é muito comum que o seu poder seja bem menor. Nesse último caso esses seres são 
deuses porque nasceram assim e não devido ao seu nível de poder. Os principais deuses 
são Zeus, rei dos deuses e governante do Monte Olimpo; deus do céu e das tempestades; 
Hera, rainha dos deuses e deusa do casamento e da maternidade. Poseidon deus dos 
mares, das tempestades e dos terremotos; Deméter, deusa da fertilidade, natureza e 
estações do ano; Hades, deus dos mortos e do Submundo; Héstia, deusa do lar e da 
lareira. Afrodite, deusa do amor, da beleza e da sexualidade; Apolo, deus do sol, da cura e 
da peste; Ares, deus da guerra; Ártemis, deusa da caça e da lua; Atena, deusa da 
sabedoria, estratégia militar e combate honrado e Dioniso, deus do vinho, festas e êxtase. 
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Nível de Poder 
O nível de poder dos deuses principais varia pouco e não deveria ter muito foco, 

basta a interpretação que são extremamente poderosos e que pouco é impossível para 
eles, sendo limitados apenas pela existência de outros deuses que lhe fazem frente 
(normalmente isso se refere a existência de Atena). Para os grandes deuses, como Atena, 
Hades e Poseidon, o nível de Cosmo ultrapassa o nível 100 com facilidade (sobre o 
Cosmo, e seus níveis, veja o capítulo Cosmo). Deuses poderosos que já nasceram assim, 
como Hypnos, Thanatos e a combinação 
dos quatro deuses dos sonhos, possuem 
um nível de Cosmo entre o nível 80-90, já 
deuses menores, como Oneiros de Sonho, 
Morfeu de Modelador, Fântaso de Retratista 
e Ícelo de Visão, assim como os Titãs, têm 
seu Cosmo no patamar do nível 65-75 e 
podem vir a se tornar adversários diretos 
dos PJs com uma ficha e características 
semelhantes a um Cavaleiro de Ouro. 

 

Motivação 
A principal motivação da maioria dos deuses é de obter poder e/ou fazer prevalecer o 

seu ponto de vista sobre os demais seres do universo. Enquanto Zeus permanecia ativo 
no Reino dos Céus um frágil equilíbrio de poder mantinha os planos em paz, mas com o 
seu inexplicável desaparecimento cada deus iniciou uma campanha pessoal, e ao que 
parece por todos passa o desejo pelo domínio ou destruição do Reino da Terra. 

 

Morte 
Em inúmeras passagens, especialmente no final da Saga de Hades, é demonstrado 

que os deuses não apenas podem ser derrotados como destruídos, mesmo com seus 
altíssimos níveis de Cosmo. Um ponto que a série não deixa claro é o seu destino depois 
da morte: se eles simplesmente deixam de existir, se a alma sobrevive, se de alguma 
forma reencarnam como os mortais ou se algum tempo depois eles voltam a existir como 
antes (imortais). Uma teoria interessante, ligada à origem das divindades segundo o 
Hipermito, é que para deuses que eram mortais e que ascenderam a esse patamar de 
poder através da Suprema Virtude a 
morte significa o retorno ao ciclo da 
reencarnação, renascendo eras após 
como um mortal (talvez esse tenha 
sido o destino de Hades). Em The 
Lost Canvas é dito que eles existem 
em uma dimensão incompreensível 
para os mortais e parece que 
retornam para lá ao serem mortos 
(isso é dito e parece ser 
demonstrado na luta de El Cid). 
Talvez depois de algumas eras ou 
séculos eles retornam, semelhante 
ao ciclo de reencarnação dos 
mortais, mas, de fato, não há certeza e apenas os próprios deuses sabem a verdade. 

Quem veio primeiro? 
Logo após o Big Bang as primeiras entidades a 
surgiram através da Suprema Virtude foram os 
deuses primordiais, Gaia, Urano e Pontos, sendo 
nesse tempo também criada a humanidade. De Gaia 
nasceram os Titãs, seis deuses e seis deusas, que 
controlavam o Dunamis, o Cosmo da criação. 
Posteriormente surgiram da humanidade os deuses 
olímpicos, despertados pela Suprema Virtude, eles se 
mostraram muito mais poderosos e derrotam os Titãs, 
expulsando-os para o Tártaro, o inferno primordial. 

Sangue dos Deuses 
O poder divino que corre nas veias dos deuses pode ter 
diferentes efeitos quando os mortais entram em contato com 
ele. Esses efeitos variam de divindade para divindade e do ser 
que recebe essa benção (humano, espectro, etc), mas o 
sofrimento inicial (adaptação ao sangue divino) é comum a 
todos e que quando é ministrado a feridos ou doentes, mesmo 
que uma gota, essa pessoa é totalmente curada se sobreviver. 
No caso de Atena, quando um humano recebe o seu sangue 
ele deve realizar imediatamente um teste de HT+1, falha 
significa que o corpo não se adapta ao sangue e ele próprio 
deixa o corpo, sem qualquer efeito, uma falha crítica significa a 
morte e qualquer outro resultado significa um sucesso, 
curando-o e dando-lhe a vantagem Sangue de Atena. O 
grande problema dessa prática está que muitos deuses a 
enxergam como um pecado mortal, uma afronta sem medida à 
divindade que só pode ser reparada com a destruição total... 
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ATENA 

 
 

“Ela é a reencarnação da deusa Atena, que retorna à Terra a cada duzentos ou trezentos anos para 

combater as forças do mal, com o tempo jovens corajosos vão se  juntar a ela para combater  

o mal e defender o amor e a justiça”. 

Aiolos, Cavaleiro de Ouro de Sagitário              

 
Títulos: Protetora da Humanidade, Guardiã da Terra, Deusa da Sabedoria 
Domínio: Reino da Terra 
Aliados Conhecidos: Nikki, a deusa da vitória. Eventualmente Poseidon.  
Inimigos Declarados: Hades e Ares. 
Principais Dogmas: Em qualquer disputa deve haver paridade de armas, honra e 

honestidade. Os únicos valores soberanos são o Amor e a Justiça. 
 

Atena é a deusa da Esperança, da Estratégia, da Sabedoria, da Justiça, das Artes e 
das Civilizações. Filha de Zeus, Atena é a deusa guardiã da Terra e defensora dos seres 
humanos. Possui um especial conflito com os deuses Poseidon e Hades e sempre que o 
Reino da Terra é ameaçado Atena retorna, literalmente renascendo com seu corpo e alma 
originais como uma humana devido ao seu amor pela humanidade, geralmente ao pé de 
sua estátua no Santuário, ao contrário dos deuses dos Mares e Submundo.  

Sabe-se que a deusa nasceu da cabeça de Zeus com sua armadura e portando o 
seu escudo, e que seu cetro é a representação da deusa da vitória, Nikki. Entre todos os 
filhos e filhas de Zeus, Atena foi a que mais se aproximou do Rei dos Deuses, tanto que 
pouco antes de desaparecer entregou o Reino da Terra a cargo e proteção de Atena. 
Aparentemente ela possui um bom relacionamento com sua irmã mais velha, Artemis, mas 
seu irmão mais novo, Ares, nutre um profundo ódio da escolhida de Zeus. 

O relacionamento de Atena com Poseidon e Hades, considerados deuses-irmãos de 
Zeus por terem sido os três os primeiros a ascenderem a Suprema Virtude, é e foi muito 
conturbado. Poseidon nunca aceitou a divisão ordenada por Zeus e com seu 
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desaparecimento tentou tomar 
os domínios entregues a Atena 
para si. Após quase ser 
destruído na primeira Guerra 
Santa o deus dos mares 
passou a esconder seu corpo e 
lutar encarnando em humanos 
escolhidos. Hades, diferente de 
Poseidon, não quer o Reino da 
Terra para dominar, e sim para 
destruir, o que o tornou o principal inimigo de Atena por gerações onde também adotou a 
tática de esconder seu corpo, até que Atena o destruiu em seu corpo original.  

Apesar de já ter nascido uma deusa Atena ama a humanidade. Aceita a todos, 
independentemente de seus defeitos, e apesar de tantos erros acredita na humanidade 
graças a sua principal característica: a capacidade de amar. 

 

Conflitos 
A epopéia de Atena iniciou na Era Mitológica, quando Zeus entregou o Reino da 

Terra à sua proteção e desapareceu sem deixar vestígios. O primeiro conflito em que 
Atena se envolveu, a Primeira Guerra Santa, foi um conflito violento contra o deus dos 
mares, Poseidon, que invadiu o Reino da Terra com a intenção de a tudo governar. Nessa 
guerra Atena criou seus Cavaleiros que derrotaram as forças de Poseidon.  

Sete gerações após a primeira Guerra Santa foi erguido o Santuário de Atena e logo 
após uma nova Guerra Santa estoura, agora contra Ares, o Deus da Guerra. Essa foi a 
guerra mais selvagem e difícil que os Cavaleiros enfrentaram. Gerações após Hades, o 
Deus dos Mortos, reúne suas forças e declara guerra à deusa Atena com o objetivo de 
destruir toda a humanidade devido a seus pecados, uma guerra que duraria milênios em 
inúmeras Guerras Santas. Na primeira Guerra Santa contra Hades o Deus do Submundo 
é ferido pelo Cavaleiro de Pégaso, dando início a estratégia de usar corpos humanos. 

Entre as poucas documentadas, por volta do primeiro século (1-100 D.C.) houve uma 
nova Guerra Santa contra Poseidon, ocorrendo predominantemente na península de Ática, 
na Grécia. Nessa época o Cabo Sounion e suas masmorras pertenciam à Poseidon, que 
servia como prisão, sendo tomado pelos Cavaleiros de Atena. Outro conflito foi travado no 
século XIII e o último contra o Senhor dos Mares ocorreu em 1986. No Século XIII (1201-
1300 D.C.) Hades combateu mais uma vez Atena, no século XVI (1501-1600 D.C.), em 
nova Guerra Santa, Hades usou o corpo de um jovem príncipe para novamente tentar 
derrotar Atena e seus Cavaleiros e em 1743 novamente tenta destruir a Terra usando 
outro humano, Alone, como hospedeiro. As investidas do Senhor dos Mortos chegaram ao 
fim no ano de 1986 onde Hades em seu corpo original foi destruído por Atena. 

Além das investidas de outros deuses Atena ainda enfrentou invasões de outras 
poderosas criaturas. Atena sempre retorna quando uma nova ameaça se levanta contra a 
Terra, seja qual for a época. Se ela ainda se encontra encarnada permanecerá para 
enfrentá-la, caso contrário ela retornará seja qual for a época para defender a Terra e 
todos os seres humanos. 

 

Situação Atual 
Com a destruição de Hades a deusa Atena retornou à Terra, trazendo os Cavaleiros 

Seiya (gravemente ferido), Hyoga, Shiryu, Shun e Ikki. A partir desse fato é uma incógnita, 
podendo haver o fim do ciclo da atual reencarnação de Atena até uma nova Guerra Santa. 

Então você acha mesmo que possa existir mesmo um 

ser humano, capaz de viver sem matar um único inseto 

ou arrancar uma única flor do chão? Os humanos não 

são deuses por isso por mais bondosos que sejam, 

acabam cometendo alguns erros, mesmo sem querer. 

Isso é o que significa viver, isso é algo inevitável para se 

poder viver, mas mesmo esses pecados não são todos 

purificados com a morte Hades. 

Atena, para Hares 
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POSEIDON 

 
 

"Eu sou o Imperador Poseidon." 

          Poseidon, para Atena 

 
Títulos: Imperador dos Mares, Deus do Mar e dos Terremotos, Senhor dos Oceanos 
Domínio: Reino dos Mares 
Aliados Conhecidos: eventualmente Atena 
Inimigos Declarados: Hades, Ares 
Principais Dogmas: A vida emergiu graças aos oceanos e isso torna Poseidon o 

soberano de todos e quem de direito que deve governar os Reinos da Terra e dos Mares. 
 

Poseidon é o deus dos Oceanos, Terremotos e da Vida Marinha, capaz de criar 
qualquer tipo de ser vivo e lhe dar novas formas e tarefas. Foi um dos três primeiros 
deuses do universo quando, juntamente a Zeus e a Hades, despertou a Suprema Virtude, 
deixando de ser humano para ascender a ser divino e iniciando a era dos deuses. 
Poseidon enxergava-se digno de governar a todos e nunca aceitou a divisão de Zeus. 

Quando Zeus desapareceu e deixou um vácuo de poder o Senhor dos Oceanos viu a 
oportunidade de reinar sobre o Reino da Terra e atacou Atena, na primeira Guerra Santa. 
Com sua habilidade de criar formas de vida equipou seus guerreiros com peças protetoras 
divinas e quase a derrotou. Para vencer Atena foi forçada a criar sua própria força, os 
Cavaleiros. Quase no fim do conflito Poseidon avaliou o poder de Atena e foi o primeiro a 
usar a estratégia da possessão de humanos para proteger-se durante as Guerras Santas. 

Poseidon ergueu três Santuários Submarinos, sendo um de localização ignorada 
onde esconde seu verdadeiro corpo. Desde então o Imperador dos Mares trava batalhas 
com Atena pelo Reino da Terra, e cada derrota tem sua alma selada pela deusa, mas em 
algumas ocasiões age como um aliado, especialmente contra Hades ou forças que 
desejam a extinção da vida, atitude que ele considera intolerável. 
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Conflitos 
Poseidon foi o primeiro deus a deflagrar uma Guerra 

Santa conta Atena objetivando reinar sobre a Terra e 
também foi o primeiro a formar um exército divino com 
peças protetoras vivas. No final da primeira Guerra Santa 
a alma de Poseidon foi aprisionada em uma ânfora e 
Atena a enviou para o Pólo Norte com um pequeno grupo 
de Cavaleiros encarregados de guardá-la. Além da 
primeira Guerra Santa, durante a Era Mitológica, o deus 
dos mares também deflagrou outros conflitos contra 
Atena, notadamente durante o primeiro século (1-100 D.C) 
na península de Ática, na Grécia, durante o século XVII, 
brevemente no século XVIII e durante o século XX, 
quando despertou apenas parcialmente.  

Como o Rei dos Mares deseja a Terra para governar 
e ele pessoalmente nutre um grande amor pelas formas de 
vida como um todo Poseidon sempre se levantou contra 
aqueles que tiveram alguma intenção de extinguir a vida 

de forma generalizada. Isso sempre o levou a ser considerado um inimigo por Hades e 
leva Poseidon a realizar alianças temporárias com Atena ou qualquer um que o ajude a 
impedir esse tipo de plano. Uma possibilidade de aventura inédita seria uma união 
temporária de um grupo de Cavaleiros com alguns Marinas para deter uma ação de 
Hades, Ares ou outro inimigo com intenções genocidas.  

 

Situação Atual 
Após ser novamente derrotado a alma de Poseidon foi trancada em uma ânfora 

selada pelo poder da Deusa da Justiça. O poder do selo de Atena costuma permanecer 
forte por 1 ou 2 séculos, logo é improvável que o Rei dos Mares surja em um futuro 
próximo, entretanto, ele já demonstrou que o seu poder pode se manifestar brevemente e 
não seria fora do comum se ele utilizasse esses breves momentos para escapar, como por 
exemplo, contatando algum Marina para encontrar a ânfora e arrancar o selo. 
 

Atlântida 
Também chamada de Fortaleza Continental, 

Atlântida foi uma imensa e reluzente cidade no 
centro da maior ilha de um arquipélago localizado 
no mar Egeu, ao largo da ilha de Creta

7
, usada 

como base pelos Marinas foi afundada por volta 
de 9.000 anos A.C

8
 pelos Cavaleiros de Atena no 

final da primeira Guerra Santa. 
Atlântida foi o grande trunfo de Poseidon 

que o ajudou a ganhar terreno no início da 
Guerra Santa, servindo ao mesmo tempo de 
base militar, centro de treinamento, templo de Poseidon e lar dos Marinas. Sabe-se que a 
cidade foi atacada e afundada pelos 9 mais poderosos Cavaleiros da época, mas nada 
além disso, nem sobre o paradeiro dos seus restos. Uma teoria é que nos séculos 
seguintes Poseidon usou suas ruínas para construir os seus três Santuários Submarinos 
e, sendo isso verdadeiro, possivelmente muitas relíquias, algumas de grande poder, ainda 
estão aguardando a vontade do Imperador para serem novamente utilizadas em batalha. 
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HADES 

 
 

"Vocês seres humanos... Sempre tentam fazer loucuras em meio ao desespero, sem se dar conta de suas 

habilidades e força física... Agora não se contentam apenas com a terra que foi dada pelos deuses, e já 

tentam tomar o universo para magoá-lo e ainda por cima ousam desafiar um deus dessa forma". 

           Hades 

 
Títulos: Rei das Trevas, Deus dos Mortos e Submundo, Deus do Mundo dos Mortos 
Domínio: Reino dos Mortos 
Aliados Conhecidos: Ares; Hypnos, deus dos sonhos; Thanatos, deus da morte.  
Inimigos Declarados: Atena, Poseidon 
Principais Dogmas: A morte é uma benção e a verdadeira libertação. Apenas a morte 

é capaz de purificar os pecados da humanidade e um verdadeiro ato de piedade. 
 

Hades é o Senhor do Submundo, do Mundo dos Mortos, Deus dos Mortos e Rei das 
Trevas. Extremamente poderoso ele é um dos três deuses nascidos com os primeiros 
humanos a atingir a Suprema Virtude. Após tomar para si o Mundo dos Mortos como seu 
reino criou uma série de estruturas, como o Portal do Inferno e o seu Palácio (Giudecca), 
além dos Campos Elíseos. Desde as eras mitológicas Hades desejou purificar a terra dos 
humanos, desgostoso com todo o mal causado pela humanidade e do desrespeito aos 
deuses desejou dar um fim à humanidade e a toda vida na Terra. 

Por esse fim travou inúmeras Guerras Santas contra Atena desde o 
desaparecimento de Zeus, sendo ferido pelo Cavaleiro de Pégasos, o primeiro humano a 
realizar tal feito, fazendo-o esconder o seu corpo original nos Elíseos e a usar um corpo 
humano nos inúmeros conflitos seguintes. Hades foi o deus que mais batalhou com Atena 
pelo fim do Reino da Terra, sendo ele e seus Espectros derrotados por Atena com uma 
eventual ajuda de Poseidon, uma vez que ao deus dos mares não interessa a extinção da 
vida. O Deus do Submundo também foi o que mais angariou aliados contra Atena, foi ele 
que manipulou Ares contra Atena e após a sua derrota lhe concedeu asilo. 
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Após eras de conflitos e muitos embates na 
última Guerra Santa Hades foi confrontado por 
Atena em seus próprios domínios e se viu forçado a 
usar seu verdadeiro corpo, quando foi destruído 
pela deusa. Com a sua morte os Campos Elíseos 
desmoronaram e deixaram de existir, mas o 
Submundo como um todo permanece uma vez que 
foi criado antes dos deuses.  

 

Conflitos 
Liderando um vasto exército formado por 

Espectros, seres nem vivos e nem mortos, que 
representam as 108 estrelas malignas, Hades foi o 
principal oponente de Atena engajando-se em um 
grande número de Guerras Santas com o objetivo 
de extinguir a vida na Terra. Eventualmente, em 
mais de uma Guerra Santa, Poseidon ajudou as 
fileiras de Atena contra o Hades e isso os tornou 
inimigos jurados, todavia, não se tem notícia de 
conflitos bélicos entre Hades e Poseidon. 

Entre as várias Guerras Santas travadas, inúmeras sem registros confiáveis, 
destacam-se as guerras travadas em nos séculos XIII, XVI, em 1743 e a última Guerra 
Santa contra Hades, no século XX, em que resultou na destruição do próprio deus Hades 
em seu corpo original pelas mãos de Atena. 

 

Situação Atual 
Hades foi destruído na última guerra que travou contra Atena, o que pôs fim ao semi-

plano dos Elíseos e as estruturas criados por ele no Submundo, mas esse plano continua 
a existir, hoje exibindo as ruínas dos antigos templos. Os espectros de Hades também 
deixaram de existir, mas não se tem qualquer informação sobre o seu paradeiro, se 
transformaram-se em algo diferente, se suas almas permanecem vagando no Submundo 
ou se foram arrebatados pela extinção definitiva. 

O fim de Hades é uma situação que o GM deve enfrentar se deseja utilizá-lo, talvez 
em uma Guerra Santa anterior, já que é o inimigo mais freqüente de Atena, ou 
respondendo as questões que são levantadas no início deste capítulo e talvez o trazendo 
de volta. Uma alternativa seria que a alma do Deus dos Mortos sobreviveu e agora vaga 
pelos planos, até que consegue forças para encarnar novamente em um hospedeiro. 
Agora sem seu corpo original, o único objetivo de Hades é se vingar... 
 

 

Å morte é a salvação  
é o fim sereno. 
A salvação absoluta 
que chega a todos os humanos 
de forma igual. 
Eles estão todos sorrindo 
Eles também... 
E não serão mais discriminados. 
E não passaram mais fome. 
E não terão que temer o 
dia de amanhã. 
A morte é a libertação. 

 

“Óh Atena, quando é que você, como 
Deusa, virá a perceber que o amor não 
passa de uma alucinação criada pelos 
humanos? Que este amor invisível aos 

olhos é, apesar de tudo, desprezado por 
todos...por todos...” 

 

— Hades, para Atena. 
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ARES 

 
 
"Para mim, você é o mais detestável dos deuses que mantêm o Olimpo, para sempre a luta é  

mais querida para você, e guerras e matança". 

          Zeus, para Ares 

 
Títulos: Deus da Guerra, Deus da Guerra Sangrenta 
Domínio: Nenhum 
Aliados Conhecidos: Seus 4 filhos: Fobos, deus do medo; Deimos, deus do terror; 

Ênio, deusa da carnificina e Anteros, deus do anti-amor, e Hades. 
Inimigos Declarados: Atena, Poseidon 
Principais Dogmas: Apenas o mais forte deve sobreviver. Tudo é válido para atingir 

os seus objetivos. Tudo que existe é de propriedade dos mais poderosos e os fracos 
devem servir, ou serem aniquilados. 

 
Ares é o deus da guerra feroz e sanguinária e o mais cruel e imprevisível entre os 

deuses. Filho de Zeus sempre invejou Atena e seu ódio chegou ao grau máximo ao 
testemunhar a entrega a ela do Reino da Terra pelo seu pai. Hades, também desgostoso, 
aproveitou-se da situação se aproximou de Ares, manipulando-o a lançar-se em 
campanha bélica. Cruel e sádico, Ares não demorou e aproveitou-se de um recente 
conflito que Atena travou contra os Gigantes para atacar com o único propósito de destruir 
sua meia-irmã. 

O Deus da Guerra Sangrenta foi o protagonista da mais difícil Guerra Santa vencida 
por Atena em defesa da Terra. Sem escrúpulos, durante a Guerra Santa o deus Ares usou 
o sofrimento dos humanos contra Atena e os seus guerreiros, os Berserkers de Ares, 
enfrentaram os Cavaleiros de Atena em batalhas devastadoras e sem nenhuma honra. 
Quase foram derrotados frente à ferocidade dos Berserkers, mas os Cavaleiros 
reverteram o conflito com o uso pela primeira vez das armas de Libra em combate e 
destruíram as legiões do deus da guerra.  
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Derrotado pela irmã que tanto odiava e invejava 
Ares fugiu e encontrou refúgio no Submundo, aceitando 
o asilo oferecido pelo Deus do Mundo dos Mortos, 
permanecendo inerte deste então. Não se sabe se o fim 
de Hades o afetou, nem como, mas uma coisa é fato: 
Ares liderou uma única Guerra Santa, a que mais 
colocou em risco Atena e seus Cavaleiros, e uma nova 
investida seria extremamente perigosa à Terra. 

 

Conflitos 
Em muitas oportunidades foi creditado ao deus da 

guerra o início de incontáveis conflitos, mas Ares nunca 
havia agido diretamente até o seu único ataque ao Reino 
da Terra. Em sua única Guerra Santa contra a deusa 
Atena, ainda durante a era mitológica, ela quase foi 
derrotada, todavia inverteu a situação com as armas da 
armadura de Libra e os seus Cavaleiros dizimaram as 
forças de Ares que nunca se rendiam. Após a derrota de 

seus Berserkers o deus da guerra fugiu, evitando um combate direto com Atena e 
recebendo asilo de Hades. Nesse conflito Ares lutou em seu próprio corpo, mas nada 
impede que ele se utilize do mesmo método utilizado por Hades e Poseidon para se 
proteger em caso de nova guerra, ficando por definir o local onde ficará repousando seu 
corpo original (que poderia ser o mesmo local do seu asilo...). 

 

Situação Atual 
O paradeiro atual do Deus da Guerra segue um grande mistério. O certo é que ele 

havia recebido asilo de Hades e sempre se acreditou que devido a esse fato ele 
permanecia escondido em algum 
ponto do Submundo. Agora com a 
destruição do senhor do Mundo 
dos Mortos é provável que a 
situação de Ares mude e ele seja 
forçado a deixar sua inércia, talvez 
movido pelo desejo de vingança e 
do seu puro ódio por Atena. 

 

E os Berserkers? 
O paradeiro atual dos guerreiros de Ares é tão misterioso quando 
a do seu mestre, mas devido a sua derrota para os Cavaleiros de 
Atena não é difícil de supor que muitos destes terríveis soldados 
(provavelmente apenas suas almas) estão selados em algum 
local, como no Santuário, mas não todos, pois aparições isoladas 
de Guerreiros Berserkers são observadas ao redor do mundo de 
tempos em tempos. 
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ZEUS 

 
 

"O soberano dos céus". 

           

 
Títulos: Deus/Rei dos Deuses, Senhor do Olímpio, Deus do Trovão e dos Céus 
Domínio: Reino dos Céus 
Aliados Conhecidos: Apolo, Artemis 
Inimigos Declarados: Titãs 
Principais Dogmas: A palavra de Zeus é lei e seus julgamentos são perfeitos. Como 

o juiz perfeito, Zeus equilibra e mantém o universo. 
 

Zeus é o Deus dos Deuses, o ser mais poderoso do universo e possuidor de um 
Cosmo infinito. Ele pertence à tríade dos primeiros deuses nascidos da humanidade, de 
indivíduos que ascenderam à Suprema Virtude e lidera todo o panteão olímpico. No início 
dos tempos Zeus dividiu a criação entre os deuses, especialmente os Reinos da Terra e 
do Céu, que ele regia, e os Reinos dos Mares para Poseidon e o Reino dos Mortos para 
Hades, e apenas sua presença gerava um equilíbrio entre as forças e dissuadia os 
ímpetos conquistadores dos demais.  

Entretanto tudo isso mudou ainda no princípio da Era Mitológica. Por um motivo que 
até hoje é desconhecido Zeus desapareceu, o que fez desaparecer o frágil equilíbrio que 
existia entre os deuses e inaugurou eras de conflitos, especialmente entre Poseidon e 
Hades contra Atena, que recebeu de seu pai a responsabilidade de proteger o Reino da 
Terra pouco antes de sumir. Essa situação perdura até os dias de hoje e ninguém, mortal 
ou deus, sabe o destino e paradeiro do Deus dos Deuses. 
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MUNDOS 

Também chamados de Reinos, muitos são verdadeiros planos de existência que 
foram adotados ou criados pelos deuses. Os principais mundos são a Terra, o Céu, o 
Mundo dos Mortos e o Mundo Submarino. Entre muitos outros também existem o Mundo 
dos Sonhos e A Terra Encantada, mas de todos o mais vasto e importante é o Reino da 
Terra, que está sob proteção da deusa da justiça Atena e de seus Cavaleiros. 

 

   A Terra 
 
O Reino da Terra, também conhecido como O Mundo dos Humanos, foi criado pela 

Suprema Virtude após o Big Bang, a qual também criou os humanos e todas as coisas 
vivas. O maior e o mais importante de todos os mundos, a Terra era inicialmente regida 
por Zeus que também dominava o Reino do Céu. Com o nascimento de Atena o rei dos 
deuses entregou-a aos cuidados de sua filha e logo após desapareceu. 

A Terra compreende todas as terras habitáveis e tem como seus mais importantes 
locais o Santuário de Atena, Os Cinco Picos de Rozan e Jamiel. 

 

O Santuário de Atena 
O Santuário é a sede do poder de 

Atena na Terra e é o único obstáculo das 
forças divinas que buscam se apoderar da 
terra dos humanos. Erguido após a 1º 
Guerra Santa localiza-se nos arredores da 
cidade de Atenas, na Grécia, país localizado 
no sudeste da Europa. Cada canto do 
Santuário carrega o poder divino de Atena e 
é o quartel general e centro de treinamento 
de todos os Cavaleiros. Graças a Atena o 
Santuário não pode ser observado ou localizado por qualquer aparato humano, nenhuma 
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técnica de teleporte ou para espionagem pode ser usada e pessoas comuns não 
conseguem alcançá-lo devido a uma seqüência de rochedos e desfiladeiros que o cerca. 

Liderado pela deusa e, especialmente na sua falta, pelo Grande Mestre o Santuário é 
construído em grande parte sob uma montanha e é composto pelo Templo de Atena, 
Salão do Grande Mestre, pelas Doze Casas, Coliseu, Relógio de Fogo, Monte das 
Estrelas, Cemitério e Fonte de Atena. Na base da montanha existe uma infinidade de 
outras estruturas, como centros de treinamento (um exclusivo para Amazonas), 
alojamentos e quartéis para os soldados. Aqui ainda estão situados o Salão de Torturas e 
o Templo da Biblioteca Oficial, onde assuntos administrativos menores são resolvidos. 

Diante da biblioteca fica o pátio principal, onde a maioria dos Cavaleiros de Prata e 
Bronze esperam ordens, e que leva até a base da montanha 
sagrada onde fica a entrada para a primeira das Doze Casas, 
também guardada por Cavaleiros. Logo após a entrada fica o 
Relógio de Fogo, uma torre de quatro faces que pode ser vista 
de qualquer lugar do Santuário. O relógio só é acesso quando o 
Santuário é invadido e cada face possui doze espaços onde 
uma chama representa cada um dos signos do zodíaco. 
Ultrapassada a entrada para as Doze Casas e o Relógio de 

Fogo chega-se a primeira Casa Zodiacal, Áries. Cada casa é protegida por um Cavaleiro 
de Ouro, que quando em prontidão de batalha torna-se uma arena para batalhas 
apocalípticas, mas em tempos de tranquilidade transformam-se em verdadeiras moradas, 
possuindo todo o necessário para funcionarem como habitação dos Cavaleiros e serviçais 
do Santuário. O único modo de alcançar o topo é passando pelas Doze Casas devido à 
proteção de Atena que impede técnicas de teleporte. 

Após os templos zodiacais, no topo da montanha, está 
o Templo do Grande Mestre, local onde ele e a deusa Atena 
vivem e comandam o Santuário. Em seu amplo salão são 
feitas as mais importantes reuniões e ouvidos os relatórios 
do campo de batalha. Por fim, depois do templo, no ponto 
mais alto do Santuário, fica a Estátua de Atena, uma 
colossal figura de rocha sagrada portando um escudo. 
Geralmente é ao lado dela que Atena renasce na Terra e abaixo da estátua fica a câmara 
do selo, onde está guardada a Sohma Megas Drepanon, a arma definitiva de Cronos

9
. O 

conjunto das Doze Casas, Templo do Grande Mestre, Estátua de Atena e a própria 
montanha é chamado de Zodíaco de Ouro. 

Além das estruturas já citadas existe o Coliseu, uma enorme arena onde grandes 
treinamentos e competições são realizados, o que inclui os confrontos finais de candidatos 
a Cavaleiros de Prata e Bronze. Um 
pouco mais afastado existe o Monte 
das Estrelas, um templo no alto de 
uma imensa e íngreme formação 
rochosa de acesso restrito ao 
Grande Mestre que o usa para ler 
as estrelas e assim prever o futuro. 
Entre essa colina e o Zodíaco de 
Ouro existe a Fonte de Atena

10
, um 

templo em meio a um lindo bosque 
que é usado como um hospital para 
os cavaleiros feridos. Reza a lenda 

A Barreira do Santuário 
Todo o Santuário é protegido por uma barreira de Cosmo invisível 
que a deusa Atena ergueu ainda durante a Era Mitológica. Essa 
barreira tem como a principal função tornar o Santuário invisível 
para os humanos. Nenhum humano ou mesmo sua tecnologia, 
como os satélites em órbita, é capaz de localizar o Santuário. 
Outro efeito está na negação de qualquer efeito de teletransporte 
dentro do Santuário por não-Cavaleiros e o seu último efeito está 
em alertar Atena e os Cavaleiros de Ouro da presença de 
inimigos nas Doze Casas, com sua quantidade e localização. 
Outras propriedades podem ser aplicadas por Atena, como evitar 
que Espectros ressuscitem, mas isso exige um esforço continuo. 
Os efeitos não podem ser evitados ou anulados, com exceção à 
outros Deuses igualmente poderosos, como Hades ou Poseidon, 
que são capazes de desafiar Atena. 
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que esse bosque nasceu de uma lágrima que verteu da Estátua de Atena e caiu neste 
lugar, abençoando-o com propriedades curativas. E nos limites do Santuário, junto a um 
desfiladeiro, fica o Cemitério, onde os Cavaleiros mortos em defesa de Atena e da 
humanidade descansam pela eternidade. Os túmulos são simples, demarcados apenas 
por uma lápide de pedra com o nome do Cavaleiro, seu nível de poder e sua constelação, 
mas adornados pela natureza. 

 

Vila de Rodorio 
Situada próxima ao Santuário Rodorio abriga uma pequena cidade de casas bem 

trabalhadas e estradas pavimentadas de pedra. Formou-se com o passar do tempo por 
pessoas que procuravam a proteção de Atena e hoje é um ponto de comércio e descanso, 
sendo muito comum a visita de Cavaleiros e do Grande Mestre. É em Rodorio que Marin 
localizou Seika que, tentado alcançar Seiya, sofreu um acidente e um morador a ajudou, 
desde então Seika permaneceu na vila ajudando-o em seu comércio. 

 

Os Cinco Picos Antigos de Rozan 
Também conhecida por Os Cinco Picos de Rozan, Os Cinco Picos Antigos ou 

apenas por Rozan, situada em Lushan, uma região montanhosa no sudeste da China. 
Ricamente adornado por cascatas e cachoeiras. Sua tranquilidade 
proporcionada pelo isolamento da região torna este lugar propício 
a meditação e ao autoconhecimento. Pela sua proximidade e 
confluências de Cosmo os Cinco Picos Antigos são utilizados 
como um posto de vigília, sempre a observar a Terra 
Enclausurada, sendo o primeiro a avisar ao mundo todo que uma 
nova Guerra Santa contra Hades está prestes a começar. 

 

A Terra Enclausurada 
Esta é uma região localizada a cerca de 1km a oeste dos Cinco Picos Antigos, 

colocando sua localização aproximada perto das Montanhas Wudang. A torre situada aqui 
tem o poder de aprisionar as Estrelas Malignas, e é onde os Espectros geralmente são 
selados ao fim de cada Guerra Santa. Com o fim da última Guerra Santa contra Hades a 
torre-prisão está inerte como nunca esteve em toda a sua existência, mas até quando? 

 

Jamiel 
Trata-se de uma região montanhosa entre a 

China e a Índia que foi adotada como o novo lar dos 
sobreviventes do Continente Mu. Os descendentes do 
continente perdido fundaram uma pequena 
comunidade nestas terras rochosas onde tentam viver 
conforme seus antigos costumes. As construções mais 
notáveis desta região é o Palácio de Mu, uma torre 
onde é praticada a antiga arte do conserto de 
Armaduras Sagradas, e a ponte de pedra que lhe dá acesso. A ponte é suspensa sobre 
um precipício que ostenta centenas de afiadas estalagmites. Como uma defesa contra 
intrusos, a ponte é capaz de criar uma ilusão mortal naqueles que tentem atravessá-la. Em 
Jamiel também fica um intrigante local, o Cemitério das Armaduras, onde estão 
depositadas dezenas, se não centenas, de restos de armaduras mortas há muito tempo. 
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Ilha da Rainha da Morte 
A Ilha da Rainha da Morte é uma 

pequena ilha localizada no Pacífico Sul, na 
Oceania, que guardou a Armadura de Bronze 
de Fênix por gerações. Trata-se do último 
resquício existente do continente Mu, mas 
nem de perto lembra uma terra de alquimistas 
sábios. A ilha possui um grande vulcão de 
atividade imprevisível e constante, tornando-a 
um inferno para qualquer ser vivo, mas um lar 
para os Cavaleiros Negros. Diz a lenda que 
há muitos séculos candidatos a cavaleiro 
rejeitados e que se voltaram ao mal 
encontraram nesta ilha antigos registros semi-
destruídos dos antigos alquimistas e das cinzas do vulcão criaram cópias das Armaduras 
Sagradas de Bronze e de Prata. Devido a tamanho sacrilégio Atena selou a ilha e os 
condenou a nunca mais deixarem sua ilha amaldiçoada sob pena de serem caçados até a 
morte. De tempos em tempos um Cavaleiro é enviado à ilha para proteger o selo, ele usa 
uma máscara que representa o selo e apenas com sua morte que os Cavaleiros Negros 
podem deixar a ilha. 

 

Ilha de Andrômeda 
Localizada no Oceano Índico, junto às costas da Somária e Etiópia, a Ilha de 

Andrômeda é uma ilha vulcânica e que devido a sua localização próxima à linha do 
equador é submetida a variações extremas de temperatura entre o dia e a noite, sendo um 
ambiente árido e desfavorável à vida. A ilha é um depósito de armaduras e entre elas 
estavam guardadas as Armaduras de Bronze de Andrômeda e de Camaleão. 

 

Castelo de Hades 
A principal base de operações de Hades na Terra é um castelo originariamente 

situado na Alemanha e que pertencia à família de Pandora. Dominado pelo Cosmo de 
Hades não há nenhum ser vivo naquela construção sem que possua a autorização de 
Hades e nem mesmo plantas crescem ali. O Castelo de Hades possui uma ligação com 
Mundo dos Mortos e é envolto do 
Cosmo do Deus do Submundo que 
mantém uma terrível barreira que 
enfraquece qualquer ser vivo que 
se aproxime e praticante anula o 
Cosmo de qualquer Cavaleiro. 
Hades pode erguer uma cópia do 
castelo onde desejar, ao que 
parece uma vez por Guerra Santa, 
como o fez no conflito sagrado de 
1743 onde o ergueu na Itália, além 
do poder de criar obstáculos à volta 
dele, como muros ou fossos, e até 
mesmo erguê-lo do solo para 
dificultar tentativas de assalto. 

A Barreira de Hades 
A barreira de Cosmo que Hades mantém à volta do seu castelo 
afeta todos os não-espectros que se aproximem e é capaz de 
derrubar em poucos minutos. A barreira gera dois efeitos: o 
primeiro afeta todos os seres com um nível de Cosmo básico 
menor que 60 que ao serem expostos à barreira começaram a 
perder os seus pontos de fadiga e em HT minutos restará apenas 
10% do total inicial. O segundo efeito ocorre após 1 minuto de 
exposição à barreira e faz com que todos os Ataques de Cosmo-
Energia passem a causar 90% menos dano (aplique esse redutor 
no final da avaliação de dano) e todas as Atribulações, ataques 
de Retenção e demais técnicas que visam afetar um alvo falham 
automaticamente. Todos os seres que possuem Cosmo Básico 
igual ou superior a 60 não sofrem o primeiro efeito, mas o 
segundo os afeta. Deuses não são afetados pela Barreira de 
Hades e mortais que carreguem itens abençoados (como uma 
espada ou pulseira), itens com sangue divino, que estejam 
protegidos por uma Armadura Divina ou possuam a vantagem 
Sangue de Atena também não são afetados por nenhum efeito. 
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O Mundo Submarino 
 
Também conhecido como Reino dos Mares os domínios de Poseidon se estendem 

pelas profundezas dos sete mares e hoje conta com três templos, dois ainda secretos, 
envoltos em bolhas criadas pela Vontade Divina do deus dos mares. Desde a era 
mitológica Poseidon guarda seu verdadeiro corpo em um deles. 

 

O Santuário de Poseidon 
Este Santuário Marinho localiza-se no mar Mediterrâneo e é o único razoavelmente 

conhecido. Protegido pela Vontade Divina de Poseidon é envolto em uma imensa bolha de 
ar com alguns quilômetros quadrados de extensão e os mares do mundo como teto. Assim 
como o Santuário de Atena, o Santuário de Poseidon é constituído de diversas estruturas 
e templos de diferentes utilidades cercados por corais, sendo que as principais são os 
Sete Pilares e o Grande Suporte Principal, que fica junto ao Templo de Poseidon. 

Os Sete Pilares são os principais suportes que seguram os oceanos sobre o 
santuário e são defendidos por um General Marina. Cada pilar sustenta um dos sete 

mares: Oceano Pacífico Norte, Oceano 
Pacífico Sul, Oceano Índico, Oceano 
Antártico, Oceano Ártico, Oceano Atlântico 
Sul e Oceano Atlântico Norte. Cada pilar é 
extremamente resistente e apenas com o 
uso de armas de extremo poder que 
podem ser danificados. Caso sejam 
destruídos a bolha protetora que afasta as 
águas diminui, mas mesmo que todos os 
pilares caiam o Grande Suporte é capaz 
de manter o núcleo do Santuário de 
Poseidon intacto. O Templo de Poseidon 
se localizado no centro do santuário e é 
onde repousam as escamas enquanto 

aguardam seus Marinas. Logo após ultrapassá-lo, passando pelo Trono do Imperador dos 
Mares, encontra-se o Grande Pilar Principal. O grande pilar é indestrutível enquanto existir 
ao menos um dos demais pilares, e mesmo com todos os demais derrubados ele é de 
extrema resistência, cedendo apenas a uma massa muito grande de Cosmo-Energia. 

O Santuário de Poseidon, localizado no Mediterrâneo, é o único conhecido e já foi 
palco de inúmeras Guerras Santas com o passar dos séculos. Muitas vezes muito 
danificado ou destruído sempre é reerguido pela Vontade Divina de Poseidon quando ele 
está prestes a despertar. Em 1986 novamente o seu santuário foi atacado por Cavaleiros 
de Atena e foi deixado em ruínas, permanecendo ali a ânfora com a alma do deus, apenas 
esperando o dia que o Selo de Atena perca a força e permita o seu retorno. 

Quanto aos demais templos do Deus dos Mares nada se sabe, muito menos qual sua 
localização, a única informação que se tem é que em um deles permanece em repouso o 
corpo original de Poseidon. Depois de ser derrotado na primeira Guerra Santa contra 
Atena o deus decidiu não mais usar o seu corpo original nestes conflitos a fim de 
preservar sua existência. Separou sua alma do corpo e enquanto esse permanece seguro 
em uma localização desconhecida a alma reencarna em um hospedeiro adequado 
(normalmente um integrante da família Solo) para dar início a mais uma guerra pelo Reino 
da Terra, região que o deus dos mares deseja a todo custo purificar e governar. 
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O Mundo dos Mortos 
 

Este é o plano de existência para onde as almas condenadas a sofrer eternamente 
se dirigem e permanecem até expirarem seus pecados. Aqui todos os espíritos (e 
consequentemente corpos astrais) são visíveis e materiais. Também conhecido como 
Inferno ou Submundo foi criado pela Suprema Virtude no início dos tempos e foi adotado 
por Hades como seu reino, sendo que Hades é responsável pela existência apenas das 
estruturas, como templos e pontes, e pelo semiplano Elíseos, onde seu corpo descansava 
até a última Guerra Santa. As principais localidades do Mundo dos Mortos são o Monte 
Yomotsu, o Inferno e o Elíseos. 
 

Monte Yomotsu 
Esta é uma região limítrofe entre o Reino 

da Terra e o Reino dos Mortos. Este é o ponto 
mais próximo que um ser humano pode chegar 
do Submundo sem perder a sua vida. Esta 
região se assemelha a um enorme campo 
pedregoso, arrasado e eternamente envolto em 
sombras onde as almas dos seres condenados 
a sofrer eternamente marcham sem vontade até 
o topo de monte, o Monte Yomotsu, onde caem 
em um poço eterno que os leva até o Mundo dos Mortos. Qualquer ser vivo que não tenha 
atingido o Despertar do Oitavo Sentido é imediatamente morto ao cair aqui e nunca mais 
reencarnará. A prisão de Mandrágora se encontra aos pés do Monte Yomotsu e serve de 
morada ao espectro Fiodor de Mandrágora. Neste semi-plano a presença de almas e de 
sua energia se dá em grande quantidade, quase no mesmo nível que no Mundo dos 
Mortos, e técnicas que as utilizem se tornam excepcionalmente poderosas, como no caso 
dos poderes do Cavaleiro de Ouro de Câncer.  

 

Inferno 
O Inferno, ou Submundo, refere-se a todas as estruturas existentes do Mundo dos 

Mortos. Não é exatamente como se fosse o Santuário de Hades porque muitas delas não 
foram criadas por Hades, e sim pela 
Suprema Virtude no Big Bang, havendo 
uma mescla entre elas e os templos 
erguidos pelo Senhor do Submundo de 
forma muito difusa. O Inferno é dividido em 
8 Prisões, 3 Vales, 10 Fossos e 4 Esferas. 

A primeira estrutura que um visitante 
encontraria é o Portal do Inferno, um arco 
de pedra com a seguinte mensagem: 
“Aqueles que aqui entrarem, devem perder 
todas as esperanças”. Logo após há o Rio 
Aqueronte, onde O Barqueiro das Almas 
atravessa os mortos que o pagarem. Após 
o rio está o primeiro templo do Submundo, 

a 1º Prisão, que julga as almas recém chegadas. Normalmente o encarregado desse 
julgamento é um dos Três Juízes, mas esses podem delegar a tarefa a algum outro 
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Espectro. Uma ponte sobre o Vale da Ventania Negra liga a 1º Prisão a 2º Prisão, a qual 
lembra um monumento egípcio e é guardada pelo monstro Cérbero. Em seguida fica a 3º 
Prisão, que é um grande vale onde os mortos pagam sua penitência rolando enormes 
rochas. Adiante fica a 4º Prisão, que se trata de um enorme pântano, o Pântano das 
Trevas, e é protegido por Flégias de Lycaon. A 5º Prisão é um lugar onde os mortos que 
não aceitaram os deuses queimam pela eternidade e é protegido por Stand de Besouro 
Mortal, Estrela Celeste da Feiúra. A 6º Prisão é constituída de 3 vales, sendo o mais 
impressionante o lago de sangue escaldante que é para onde são enviadas as pessoas 
que foram violentas durante a vida. A 7º Prisão é constituída por 10 fossos e possui como 
marco a Cachoeira de Sangue, onde, no seu topo, fica a árvore Mokurenji, o único ser 
vivo no Mundo dos Mortos. Por fim, a 8º Prisão, chamada de Cocyto, é um inferno de gelo 
divido em 4 Esferas, sendo que cada esfera é um templo. A 1º Esfera chama-se Kaina e é 
a morada de Radamanthys de Wyvern. A 2º Esfera é Antenora, morada de Aiacos de 
Garuda. A 3º Esfera chama-se Ptolomeia e onde o último juiz, Minos de Grifon, mora. Por 
fim, a 4º Esfera é nada menos que a Giudecca, o palácio de Hades. Dentro dele, além do 
Trono do Senhor do Submundo, fica o Muro das Lamentações, a última barreira física 
antes da Hiperdimensão e a única coisa capaz de destruí-lo é o brilho do sol. 

 

Elíseos  
Os Campos Elíseos estão localizados, ou se 
localizavam, nas profundezas do Mundo dos 
Mortos e depois de atravessar o Muro das 
Lamentações e a Hiperdimensão. Trata-se 
do paraíso do Mundo dos Mortos criado por 
Hades, com longos campos verdejantes e 
ensolarados, e é lá que fica o templo que 
guardava o seu corpo original. Após a última 
Guerra Santa contra Hades, e a morte do 
deus, esta dimensão foi destruída, deixando 
de existir por completo. 

 

A Hiperdimensão 
 
A Hiperdimensão é uma dimensão 

intermediária também chamada de Caminho dos 
Deuses que liga e separa diferentes dimensões a 
outras acessíveis apenas pelos deuses. 
Distorcendo as leis da física a principal função da 
Hiperdimensão é de barreira contra seres não 
divinos ou que não sejam protegidos por eles. 
Qualquer ser que não seja um deus, ou que não 
possua algum tipo de proteção divina adequada, é 
imediatamente morto e desintegrado ao entrar na 
Hiperdimensão. Um exemplo, e até agora o único 
exemplo, era a ligação entre o Mundo dos Mortos e o Elíseos, mas devido a sua natureza 
nada impede que ela seja usada por outros deuses que trafegam entre dimensões para se 
proteger da invasão de mortais inimigos ou não autorizados. 
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O Mundo dos Sonhos 
 
Trata-se do mundo onde os humanos podem realizar suas fantasias. O Mundo dos 

Sonhos é um mundo amorfo, sem forma, sem localidades ou estruturas. Pode ser visitado 
pelos humanos durante o sono, quando se transforma em sonhos ou pesadelos, mas com 
pouca ou nenhuma consciência. Também pode ser visitado diretamente através de 
brechas dimensionais, todavia, são raras. Esse mundo não possui formas de vida e foi 
governado pelos quatro deuses dos sonhos; Oneiros, Icelos, Fantasus e Morfeu, mas 
todos foram destruídos e acredita-se que hoje o plano esteja complemente desabitado. 

 

A Terra Encantada
11

 
 
Conhecida também como Mundo Senin este plano 

existe em uma dimensão entre os mundos, mas guarda 
uma íntima relação com o Reina da Terra. Neste mundo a 
natureza e as suas forças reinam supremas, possui como 
regente o Dragão Branco Hakuryu e é protegido pelos 
guerreiros Taonias (Sacerdote Taonista Tatuado). Vastas 
florestas e natureza exuberante compõem a paisagem de 
todo o plano, existindo poucas cidades escondidas entre 
as árvores. A entrada para este mundo fica na Terra, mas 
a cada ano muda de local. Outra forma de entrar no 
Mundo Senin é utilizando um espelho sagrado capaz de 
abrir o portal de entrada em qualquer lugar. 
 

O Céu 
 
O Mundo Celestial, ou Reino dos Céus, era governado por Zeus, o deus dos deuses, 

mas desde os tempos mitológicos está desaparecido. Trata-se de um plano de existência 
que existe entre as nuvens do céu e que só pode ser habitado por deuses e seus servos. 

 

Olimpo 
O Olimpo é o Santuário de Zeus e 

se assemelha a templos e esculturas 
monumentais sediadas em picos de 
montanhas que emergem de uma 
vastidão branca. Deuses como Apolo e 
Artemis vivem em templos belíssimos 
estando o de Zeus como a mais alto de 
todos. Ligados por uma imensa escadaria 
branca o seu início possui uma ligação 
com o Reino da Terra através de um 
portal sediado no topo do Monte Olimpo, 
uma alta montanha existente na Grécia e 
próxima ao Santuário de Atena. 



 

31 

 

COSMO 

 
 

O Cosmo é a origem da vida e do universo e é a energia que em tudo flui e anima. A 
Cosmo-Energia é a própria divindade que cada ser vivente possui e se elevada a níveis 
altíssimos é capaz de despertar a Suprema Virtude. Todos os seres possuem o potencial 
de desenvolver seu Cosmo, podendo existir diferentes níveis de talento inato para isso. 

O Cosmo possui origem no pequeno universo que existe no interior dos seres vivos. 
Cada átomo do corpo é similar a um sistema solar, e como o corpo possui bilhões de 
átomos, sua totalidade forma um "pequeno universo". Quando o Cosmo do indivíduo é 
elevado esse universo se expande, criando um fenômeno conhecido como "aura." A aura 
é a manifestação visual da queima do Cosmo, que é um estágio intermediário. Durante a 
queima do Cosmo o universo interior do indivíduo arde e a aura se expande conforme a 
temperatura aumenta. Se o Cosmo for elevado o suficiente, ele explodirá. A explosão do 
Cosmo gera um Big Bang, expandindo sua aura e concedendo ao usuário acesso a 
diferentes patamares da essência do Cosmo. Com treinamento um humano é capaz de 
não apenas acessar o Cosmo como de manter esse poder. Esses são os Cavaleiros. 

Os Cavaleiros de Atena treinam desde a infância para despertar seu Cosmo e 
aprender a queimá-lo impondo sua enorme vontade ao universo em seu interior. Não 
importa a força do guerreiro, sem o uso do Cosmo é impossível vencer os Cavaleiros. 
Queimar Cosmo significa que vários feitos realizados com o Cosmo, que são chamados de 
técnicas, exigem o esforço consciente do Cavaleiro, muitas vezes com gasto de pontos de 
fadiga, mas também existem técnicas que exigem um nível muito baixa de consciência ou 
de subconsciente para serem usadas. Um Cavaleiro pode fazer uso do seu Cosmo e 
queimá-lo até desmaiar, ou seja, até que lhe reste -1xPF, conforme as regras da pg. 426, 
mas não pode ir além, não sendo possível gastar pts de vida no lugar de pts de fadiga. 

Em termos de jogo o Cosmo é uma vantagem comprada em níveis, no momento da 
criação do personagem pelo menos um nível deve ser adquirido, novos níveis podem ser 
comprados normalmente durante a vida do Cavaleiro pagando-se a diferença do nível 
atual para o novo nível desejado. Quanto maior o nível mais poderoso é o Cavaleiro. 
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Cosmo  
Custo: Variável/nível  

O Cosmo está presente em tudo e permeia todos os seres vivos, todavia, 
poucos possuem essa consciência e a capacidade de dominar o seu 
Cosmo. Esta vantagem representa o poder de dominar, manipular e 
desenvolver o Cosmo que habita o coração de cada ser vivente. 
Representada em níveis, quanto maior a quantidade mais poderoso é o 
Cavaleiro, mas também mais difícil se torna a tarefa de desenvolvê-lo. O 
custo é de 30 pontos/nível até o nível 20. Após o custo sobe para 40 
pontos/nível de Cosmo até o nível 40, quando passa a custar 50 
pontos/nível até o nível 60, quando o custo sobe para 70 pontos/nível até 
o nível 80 onde, por fim, novos avanços passam a custar 100 pontos por 

nível a partir daí. Todo PJ com esta vantagem possui dois tipos de 

níveis: o Nível de Cosmo Efetivo, que é o nível obtido com o valor 

dessa vantagem somado a todos os modificadores, como o bônus 

da armadura, e Nível de Cosmo Básico, que é nível de Cosmo 

determinado unicamente pelo nível comprado nesta vantagem.  
 

O domínio do Cosmo é o poder mais extraordinário que um humano pode dominar, 
trata-se da própria essência do universo e a da fonte de poder dos deuses. Com o nível e 
treinamento corretos um humano é capaz até mesmo de desafiar seres divinos! Cada uso 
distinto da Cosmo-Energia é chamado de técnica que pode se melhorada, ou através do 

aumento do Cosmo ou através de treinamento. Além das técnicas descritas neste livro, 

qualquer vantagem no Módulo Básico também pode ser uma técnica, ou seja, ter 

sua origem no domínio do Cosmo. Nesse caso aplique a limitação Técnica Cósmica 

que custa -10%. As técnicas descritas neste livro e que exigem um nível de Cosmo 

como pré-requisito já a levam em conta. Também existem humanos naturalmente mais 
aptos a desenvolver o controle do seu Cosmo, para esses seres existe a vantagem 
Talento para Cosmo que ajuda no controle das técnicas e permite um uso mais intenso. 
 

Talento para Cosmo  

Custo: 6 pontos/nível 
Concede bônus +1 em todos os testes de técnicas (e vantagens 
modificadas pela limitação Técnica Cósmica) e fornece 1 ponto de fadiga 
extra para ser gasto unicamente com técnicas por nível até 4 níveis. 
Todos os Cavaleiros Bronze devem possuir no mínimo um nível, já os 
Cavaleiros de Prata devem possuir no nível 2 e raramente no nível 3 e 
todos os Cavaleiros de Ouro possuem o nível máximo neste talento. 

 
Conforme o nível de Cosmo que o Cavaleiro possua novas habilidades e técnicas 

serão despertadas e adicionadas ao seu repertório, mas não de forma automática. Apesar 
de preencher todos os pré-requisitos necessários ainda assim é necessária a instrução de 
um mestre, ou, raramente, treinamento como autodidata. O nível de Cosmo de um ser 
também define o seu nível de poder, apesar de essa relação só ser verdadeira com o 
devido treinamento. Atena classificou seus Cavaleiros em três níveis de poder: Bronze, 
Prata e Ouro, conforme o nível de Cosmo que cada um é capaz de manter sem esforço no 
momento em que se tornam Cavaleiros ou quando realizam algum grande feito. É muito 
raro, mas pode haver a melhora de categoria de poder na mesma encarnação. 
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  Tabela de Custo em Pontos 
 

Nível de Cosmo Custo  Nível de Cosmo Custo  
50 1900  100** 5800 5400 
49 1850  99 5700 5300 
48 1800  98 5600 5200 
47 1750  97 5500 5100 
46 1700  96 5400 5000 

45 1650  95 5300 4900 
44 1600  94 5200 4800 
43 1550  93 5100 4700 
42 1500  92 5000 4600 
41 1450  91 4900 4500 
40 1400  90 4800 4400 
39 1360  89 4700 4300 
38 1320  88 4600 4200 
37 1280  87 4500 4100 

36 1240  86 4400 4000 
35 1200  85 4300 3900 
34 1160  84 4200 3800 
33 1120  83 4100 3700 
32 1080  82 4000 3600 
31 1040  81 3900 3500 
30 1000  80 3800 3400 
29 960  79 3730 3350 
28 920  78 3660 3300 
27 880  77 3590 3250 
26 840  76 3520 3200 
25 800  75 3450 3150 
24 760  74 3380 3100 
23 720  73 3310 3050 
22 680  72 3240 3000 
21 640  71 3170 2950 
20 600  70 3100 2900 
19 570  69 3030 2850 

18 540  68 2960 2800 
17 510  67 2890 2750 
16 480  66 2820 2700 
15 450  65 2750 2650 
14 420  64 2680 2600 
13 390  63 2610 2550 
12 360  62 2540 2500 
11 330  61 2470 2450 
10 300  60* 2400  
09 270  59 2350  
08 240  58 2300  
07 210  57 2250  
06 180  56 2200  
05 150  55 2150  
04 120  54 2100  
03 90  53 2050  
02 60  52 2000  
01 30  51 1950  

 

* Esse é o nível máximo de Cosmo, efetivo ou básico, que um Cavaleiro pode atingir sem despertar o seu Sétimo Sentido.  
**Para atingir esse nível de Cosmo Efetivo através da técnica Elevar Cosmo além do gasto padrão há o gasto extra de 10 
pontos de fadiga, se não for pago o nível de Cosmo Efetivo máximo é 99. 
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Níveis de Poder 
 

O nível de poder de um Cavaleiro de Atena é definido pela sua capacidade de 
manter o seu Cosmo em um determinado nível sem um esforço extremo. Um Cavaleiro de 
Bronze pode chegar ao Cosmo de um Cavaleiro de Prata, mas esse aumento é 
temporário, enquanto que um Cavaleiro de Prata pode manter seu Cosmo sem esforço. 
Outro momento importante para definir o nível de poder de um Cavaleiro é durante seu 
treinamento, quando o seu Mestre o avalia e o orienta a uma constelação que será a sua 
Constelação Protetora. Esses fatores decidirão se ele será um Cavaleiro de Bronze, Prata 
ou Ouro. Mudanças de níveis de poder depois de definido são raros, mas podem ocorrer. 

A tabela abaixo resume os níveis de poder com foco nos Cavaleiros Sagrados de 
Atena, mas servirá de parâmetro para qualquer outro ser ou usuário do Cosmo.  
 

Cosmo: Nível de Poder Técnicas Inerentes 

100+ Deuses Suprema Virtude 

90  Domínio do Oitavo Sentido 

80  Despertar do Oitavo Sentido 

76  Iluminado 

65  Domínio do Sétimo Sentido 

60 Cavaleiro de Ouro Velocidade da Luz, ST+20, PF+17, DX+3, HT+3 

56  Super Salto nível 3 

50  Grande Dano 

44  Intuição Amplificada 

40 Cavaleiro de Prata Velocidade Hipersônica, ST+14, PF+12, DX+2, HT+2 

36  Deslocamento Ampliado (solo) nível 2 

30  ST+12, PF+10, DX+1, HT+1 

22  Domínio do Sexto Sentido 

20 Cavaleiro de Bronze Velocidade Supersônica, ST+10, PF+9, DX+1, HT+1 

18  Disparo de Cosmo 

16  Noção de Perigo, ST de Golpe+5,  

14  ST+4, PF+3, HT+1 

12  Dano Cósmico, ST de Golpe+4 

10 Candidato a Cavaleiro Super Salto nível 2, Ataque Básico 

08  Super Salto nível 1, ST de Golpe+3 

06  Deslocamento Ampliado (solo) nível 1 

04  ST+2, PF+2, ST de Golpe+2 

02 Aprendiz Cosmo-Energia 

01  ST de Golpe+1 
 

As técnicas neste livro são divididas em Técnicas e Técnicas Inerentes. As últimas 
são habilidades capazes de serem desenvolvidas por qualquer ser que despertou o seu 
Cosmo e o seu conhecimento é um pré-requisito para um Cavaleiro. As chamadas apenas 
de Técnicas também são habilidades de manipular o Cosmo, mas para obtê-las é 
necessário um Mestre ou ter alguma outra forma ter acesso. Em termos de jogo, basta ter 
um determinado nível efetivo de Cosmo para ter acesso as Técnicas Inerentes a este 
nível e inferiores, enquanto as Técnicas precisam ser compradas com mais pontos e 
podem estar descritas neste livro ou serem outras vantagens do Módulo Básico com 
Técnica Cósmica (-10%). Todas as Técnicas, mas não Técnicas Inerentes, podem receber 
as Ampliações e Limitações descritas nas pgs. 102-117 e julgadas adequadas pelo GM. 
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Técnicas Inerentes  

 

Cosmo-Energia 
O domínio da Cosmo-Energia possibilita feitos inacreditáveis. Conforme o Cosmo do 

usuário cresce mais forte fica e novas habilidades se tornam possíveis. A Cosmo-Energia 
fornece dois efeitos imediatos: fortalecimento contra atribulações e acesso as Técnicas 

Inerentes. O efeito de fortalecimento ocorre quando o usuário é alvo de uma Atribulação, 

se o alvo obtiver sucesso em resistir ele não poderá ser afetado pela mesma 

Atribulação até o fim do combate
12

. Já cada habilidade abaixo é uma técnica acessível 
automaticamente bastando que preencha os pré-requisitos, como um nível de Cosmo. 

As técnicas abaixo devem ser usadas no turno do Cavaleiro, a menos que sua 
descrição diga o contrário, mas podem ser utilizadas quantas vezes o usuário deseje e 
possa usar/pagar. Igualmente, elas são Ações Livres, basta um pensamento para acioná-
las, a menos, novamente, que sua descrição exija algum tempo de concentração. 

O uso da técnica Elevar Cosmo pode dar ao Cavaleiros acesso temporário a todas 
as técnicas abaixo ao alcançar o Cosmo exigido (que nesse caso se refere ao nível 
efetivo), mas ainda assim ele terá que atender os demais pré-requisitos, se houverem. 

 

Aura (≥ Cosmo Básico 2) – Sempre que o personagem usa seu Cosmo ele emana 
uma aura que pode ser percebida por todos que possuem Sentir Cosmo e esse Cosmo é 
único, assim como o DNA ou as impressões digitais. Se quem sente o Cosmo conhece o 
personagem ele será capaz de identificá-lo. Além disso, o jogador deve decidir se sua 
aura possui uma caracteriza especial ou não, sendo que essa escolha representa uma das 
peculiaridades (dentro do limite de 5 peculiaridades). Essa característica está ligada ao 
elemento ou força de espírito do personagem, como um Cosmo Congelante, Sombrio ou 
Ardente (fogo) ou um Cosmo Agressivo, Triste ou Vingativo. A princípio essa escolha ou a 
falta dela não influencia no jogo, além de ser um elemento para interpretação, mas pode 
haver situações ou técnicas modificadas por ampliações ou limitações (como Acesso) que 
as levem em conta para os beneficiarem, prejudicarem ou negarem efeitos. Sempre ativo. 
 

Sentir Cosmo (≥ Cosmo Efetivo 2) – O Cavaleiro é capaz de sentir a presença de 
fontes de Cosmo ativa nas proximidades. Essa é uma técnica passiva e dependerá do 
nível de Cosmo da fonte, e não de quem possui esta técnica. Todos os seres que 
possuírem Sentir Cosmo e que estiverem dentro do raio de até 10m por nível de Cosmo 
efetivo da fonte sentirão sua presença e saberão em que distância está, se está próxima, 
distante ou muito distante e se é quase inexistente, fraca, poderosa ou muito poderosa. 
Condições de ânimo, como agressividade, também podem ser percebidas. Todas essas 
definições são subjetivas, dependerão do nível de poder da fonte em comparação ao do 
usuário e principalmente do julgamento do GM. Um Cavaleiro pode também identificar 
Cosmos que ele já encontrou antes para perceber a presença ou não de determinados 
indivíduos e até tentar localizá-los. A qualquer momento o Cavaleiro pode “acalmar” o seu 
Cosmo, privando-se dos seus benefícios (com exceção dos modificadores de atributos), 
mas tornando-se invisível a seres capazes de sentir Cosmo ou com esta técnica. 
 

Fundamentos da Destruição (≥ Cosmo Efetivo 4) – O aprendiz começa a 
compreender os fundamentos da força dos Cavaleiros. Ao custo de 1 ponto de fadiga o 
usuário é capaz de desferir um único golpe que recebe os benefícios da técnica Dano 
Cósmico. Se o golpe não for desferido em até 3 turnos a energia é desperdiçada. 
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Aguçar Sentidos (≥ Cosmo Efetivo 6, IQ 12) – Concentre-se por 1 turno e teste 
Vontade, sendo bem sucedido o Cavaleiro recebe bônus de +1 para cada 2 níveis em 
Talento para Cosmo até o fim do próximo turno. Em caso de falha nada acontece e 
custará 1 pt/fadiga. Um sucesso decisivo estende os efeitos por 10 vezes mais tempo e 
uma falha crítica, além do custo, proíbe que seja usada novamente durante 24 horas. 

 

Ampliar Atributos (≥ Cosmo Efetivo 8) – Os atributos ST, DX ou HT podem ser 
ampliados até o máximo de 1+ seu nível na vantagem Talento para Cosmo ao custo de 1 

pt/fadiga para ST ou HT ou 2 pts/fadiga para DX, até o fim do próximo turno. O aumento 
influenciará no cálculo de PVs, Velocidade Básica e Deslocamento. Apenas 1 uso/turno. 

 

Rajada de Golpes (≥ Cosmo Efetivo 10) – O Cavaleiro é capaz de usar a manobra 
Golpe Rápido (pg. 370 MB) com a metade das penalidades por 1 ponto de fadiga. 

 

Desintegrar Átomos (≥ Cosmo Efetivo 12) – O 
Cavaleiro é capaz de usar o seu Cosmo para destruir os 
átomos de objetos inanimados. Seja bem sucedido em um 
teste de Vontade. Ao custo de 2 pts/fadiga o dano de seus 
golpes corporais, técnicas ou de um Ataque de Cosmo-Energia 
contra objetos sem vida e mundanos (objetos não abençoados 
pelos deuses) será multiplicado por 1/10 do seu nível efetivo de Cosmo. Se desejar, pode 
aplicar GdP de dano multiplicado como acima apenas ao tocar o alvo. 1 uso por turno. 
 

Ampliar Danos (≥ Cosmo Efetivo 14) – O Cavaleiro é capaz de aumentar os danos 
de seus ataques corporais. Ao custo de 1 ponto de fadiga o dano de qualquer dos seus 
ataques corporais (socos, chutes, joelhadas, golpes com armas, etc), em um único ataque, 
aumenta em 1d para cada 2 níveis em Talento para Cosmo e a fadiga só é gasta se o 
golpe atingir o alvo. Se não atingir algo em até 3 turnos a energia é desperdiçada. Com 
Cosmo Efetivo 50 o usuário é capaz de dobrar a projeção de um único golpe corporal seu 
ao custo de 4 pts/fadiga, se errar desperdiça a energia. Apenas 1 uso por turno. 

 

Último Recurso (≥ Cosmo Efetivo 16, Vontade 14) – O Cavaleiro só pode usar 
esta técnica quando estiver sem Armadura ou quando ela estiver com zero pontos de RD 
Ablativa. Na fase de avaliação de dano você pode reduzir a quantidade de dados de dano 
(Cósmico ou não) que serão jogados contra você, ao custo de 10 pts Cósmicos (veja pg. 
136) por dado. Trata-se de uma ação livre e não pode ser usada com Absorção de Dano. 

 

Compartilhar Cosmo (≥ Cosmo Efetivo 18) – O Cavaleiro doador deve realizar a 
manobra Concentração por um turno, estar a menos 10 metros daquele que receberá a 
energia e ser bem sucedido em um teste de Vontade. O custo será de 4 pontos de fadiga. 
O receptor, que deverá ser do mesmo nível de poder ou de nível de poder inferior, não 
gastará nada e não precisará realizar qualquer ação, mas precisa estar disposto a receber 
a energia. O receptor da energia tem seu nível efetivo de Cosmo elevado em 1 nível e 
recupera 1 ponto de fadiga por doador. Ex. Três Cavaleiros podem doar seu Cosmo para 
outro. Para isso cada um gastará 4 pontos de fadiga e deverão ser bem sucedidos em um 
teste de Vontade, com isso o nível efetivo do Cosmo do receptor aumentará três níveis até 
o fim do seu próximo turno e recuperará três pontos de fadiga. Esses efeitos (mas não a 
duração) podem ser dobrados se o custo também dobrar, sendo o aumento máximo. Essa 
técnica também aumenta as chances de ocorrer um Big Bang (veja pg. 37). 
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Fintar à Distância (Cosmo efetivo 20) – Manipulando suas emanações de Cosmo o 
usuário é capaz de transmitir impressões, como a iminência de um ataque, a assunção de 
uma posição defensiva ou a possibilidade da investida ser feito por diversos ângulos, com 
isso ele é capaz de realizar a manobra Finta (pg. 365 do MB) à distância contra todos que 

dominam a técnica Sentir Cosmo, enganando-o. Na disputa o atacante utiliza a perícia 

do Ataque de Cosmo que pretende atacar e o defensor utiliza uma perícia de Ataque 

de Cosmo que ele possua ou sua DX, caso não possua nenhuma. Some +1 ao 
resultado final da disputa de quem possuir o maior nível de Cosmo efetivo (esse bônus 
não dobra por Dissimulado). A distância limite é a mesma da técnica Sentir Cosmo. 

 

Elevar Cosmo (≥ Cosmo Efetivo 22, Vontade 12) – Durante seu turno você é 
capaz de queimar o seu Cosmo para ampliá-lo sem a 

necessidade de testes e é possível utilizá-lo também no turno 

do oponente para elevar o seu nível de Cosmo de modo a 

alcançar a Velocidade de Defesa necessária (nesse caso teste 

Vontade-3 e no caso de fracasso não há gasto de fadiga). Ao 

custo de 1 ponto de fadiga você aumenta em 1 o seu nível 

de Cosmo efetivo até o FIM do próximo turno (seja utilizada 

no seu turno ou no turno do oponente). O Cavaleiro pode 

elevar seu Cosmo em até 1/10 do nível Básico de Cosmo + 1 

+ seu nível em Talento para Cosmo, até o máximo de 10 

níveis Efetivos de Cosmo. Se o Cavaleiro usar 1 turno 

concentrando-se apenas no início do turno seguinte 

ocorrerá o aumento, mas esse será DOBRADO (podendo chegar a até 20 níveis sem 

custo extra). Ex.: Um Cavaleiro de Bronze que pode elevar no máximo 5 níveis se ele 
elevar isso no mesmo turno pagará 5 pts/fadiga e elevará em 5 níveis o Cosmo Efetivo, 
mas se ele se concentrar no turno seguinte o nível 
de Cosmo aumenta 10 níveis pelos mesmos 5 
pts/fadiga. Se o usuário for forçado a se defender 
enquanto se concentra ele deve ser bem sucedido 
em um teste de Vontade-3, ou perderá a 

concentração (mas não gastará fadiga). Todavia, 

se o usuário não tiver já Despertado o Sétimo 

Sentido ou não iniciar o jogo com Nível Básico 

de Cosmo igual a 60 o maior nível Efetivo de 

Cosmo que pode atingir é 60. Elevar o Cosmo 

até o máximo significa elevar ao máximo possível 
o nível de Cosmo Efetivo. Se você elevar o seu 
Cosmo unicamente para ativar um efeito passivo, 
sem utilizar o novo nível para mais nada, parte da 
energia é recuperada, gastando apenas metade da 
energia exigida (por exemplo, elevar o Cosmo ao máximo para chegar ao Submundo, ou 
para despertar sua armadura divina...). Os efeitos não se acumulam e não podem ser 
ampliados com Esforço Adicional em Cosmo-Energia. Se ocorrer uma falha crítica no teste 
de Vontade fica impossibilitado o uso desta técnica até que o Cosmo do usuário se 

acalme
13

. Para elevar o nível de Cosmo Efetivo até o nível 100 há um gasto extra de 

10 pontos de fadiga, se não for pago o nível de Cosmo Efetivo máximo será 99. 

Caso o usuário esteja privado de seus cinco sentidos o custo final cai pela metade. 

Big Bang 
Se o Cavaleiro queimar intensamente o seu 
Cosmo e em seguida realizar um ataque de 
Cosmo-Energia ele tem a possibilidade de 
fazer explodir a sua Cosmo-Energia, como 
um Big Bang. Para isso ele deve primeiro 
elevar o seu nível Efetivo de Cosmo em 3 ou 
mais níveis e no mesmo turno atacar com 
um Ataque de Cosmo-Energia e obter um 
sucesso decisivo. Se o Cavaleiro obter 
sucesso o seu ataque, além do benefícios 
normais de um ataque fulminante (aplique o 
efeito 4 para o 6 e 15), causará o máximo 
dano possível. A técnica inerente 
Compartilhar Cosmo é capaz de aumentar a 
chance de ocorrer um Big Bang. Para cada 
Cosmo compartilhado há chance de 1 em 6 
de ao atacar se obtenha um Big Bang, 
independentemente de um sucesso decisivo. 
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Ampliar Danos Energéticos (≥ Cosmo Efetivo 24) – O Cavaleiro pode aumentar o 
dano de seus ataques à distância. Ao custo de 1 ponto de fadiga o dano de um dos seus 
Ataques de Cosmo-Energia, apenas esse e em um ataque aumenta 1d para cada nível em 
Talento para Cosmo e a fadiga é gasta independentemente do resultado. Apenas 1 uso 
por turno. Você não pode acumular esses efeitos com Maximizar Danos Energéticos. 

 

Repelir (≥ Cosmo Efetivo 26) – O Cavaleiro é capaz de realizar um ataque de área. 
Esse ataque é Cósmico, é um ataque à distância e pode ser executado mesmo se ele 
estiver imobilizado. Concentre-se por 1 turno e teste DX para atingir cada oponente dentro 
do alcance (sem ataque localizado) que poderá bloquear ou se esquivar, mas terá de se 
afastar 1m. Causa uma quantidade de dados de dano igual a 1/3 do nível Básico de 
Cosmo (máximo de 15 dados), custa 5 pts/fadiga e o alcance é de 1m/10 dados de dano. 
Essa técnica é utilizada para escapar de um aglomerado de inimigos ou até de um ataque 

por Retenção destruindo o que o prende, mas nesse caso antes deve-se vencer uma 

disputa de Vontade contra o agressor, se perder essa técnica não pode ser usada. Com 
Cosmo Efetivo 45 o usuário é capaz de aumentar em 10 vezes o raio, mas ele deve usar a 
manobra Ataque Total e o dano produzido dessa forma só causa projeção. 

 

Bloqueio Total (≥ Cosmo 28, Vontade 12) – Trata-se da manobra Defesa Total 
realizado em conjunto com o Cosmo para proteger o Cavaleiro e quem estiver atrás dele. 
É uma técnica poderosa, mas exige que o usuário 
permaneça imóvel. Após escolher a manobra defesa total o 
Cavaleiro deve ser bem sucedido em um teste de Aparar+2 
ou Bloquear+2 (se possuir um escudo preparado), funciona 
mesmo contra técnicas que só permitem esquivas, mas 
nenhum dos demais benefícios da manobra Defesa Total se 
aplicam. Se for bem sucedido ele pode resistir ao ataque. O 
Cavaleiro é automaticamente atingido, mas para cada 2 
pts/fadiga gasto no momento do impacto 5 dados de dano 

são anulados. Qualquer coisa atrás do usuário estará segura, mas Bloqueio Total não 

protege contra ataque de área e se a fadiga gasta não for suficiente para anular todo o 
ataque os dados restantes o atingirão automaticamente (a única defesa será a armadura). 

 

Comunicação pelo Cosmo (≥ Cosmo Efetivo 30, IQ 12) – O Cavaleiro é capaz de 
se comunicar à distância através do Cosmo como uma espécie de telepatia, mas mais 
limitada. O Cavaleiro só pode se comunicar com outros Cavaleiros com no mínimo 5 
níveis efetivos de Cosmo, a distância é igual a 0,1 km por nível Efetivo e apenas 
mensagens curtas (máximo 10 palavras por mensagem). Se ambos os interlocutores 
possuírem Domínio do Sétimo Sentido o alcance passa a ser ilimitado, podendo 
estabelecer comunicação através de planos de existência (pode haver custo em fadiga). 

 

Estabilizar (≥ Cosmo Efetivo 32, IQ 12) – O Cavaleiro é capaz de estabilizar a 
condição física de uma pessoa. Custa 1 pt/fadiga e o Cavaleiro precisa tocar o alvo por 1 
minuto. Não recuperará pts/vida, mas o alvo não precisará mais realizar testes de HT por 
ferimentos, venenos ou doenças que ele já tenha por horas igual a ½ do nível Efetivo de 
Cosmo enquanto permanecer imóvel (não ajuda contra novas agressões). Esta técnica 
pode ser usada para gerar calor, ao custo de 1 pt/fadiga por 10 minutos de calor, e pode 
ser utilizada para diagnosticar doenças, mas nesse caso o usuário precisa possuir a 
perícia Diagnose, que recebe bônus de +4 para um teste ao custo de 1 ponto de fadiga. 
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Rijeza (≥ Cosmo Efetivo 34) – Ao queimar o seu Cosmo em sincronia com sua 
armadura o Cavaleiro é capaz de se tornar quase invulnerável a danos mundanos (danos 
que não possuam a ampliação Cósmica). Para acionar esta técnica você pode optar em 
gastar 2 pontos de fadiga e realizar a manobra Concentração por um turno, usando-a no 
turno seguinte, ou gastar 4 pontos de fadiga e usá-la imediatamente. Em ambos o casos 
seja bem sucedido em um teste de Vontade para acioná-la. Após acionada as RD Básica 
e RD Ablativa serão multiplicadas pelo seu nível Efetivo de Cosmo por até 10 turnos 
contra ataques mundanos, e apenas contra este tipo de ataque. Exemplo: um Cavaleiro de 
Bronze com Cosmo 30 elevará a RD geral de sua armadura de 120 pontos de RD para 
3.600 pontos (600+3.000), enquanto que um Cavaleiro de Ouro com Cosmo 70 elevará a 
Resistência a Dano geral de sua armadura para fantásticos 24.500 pontos de RD! 

 

Prestidigitação (≥ Cosmo Básico 36, Vontade 14) – O usuário pode realizar 
pequenos truques e ilusões. A ilusão pode ter no máximo o tamanho de uma pessoa ou 
interagir com uma. Afeta apenas a visão e é convincente para as pessoas com um nível 
de Cosmo Efetivo menor que 40. Para qualquer um com um nível de Cosmo Efetivo igual 
ou maior que 40 realize uma disputa rápida entre a IQ do usuário + seu nível em Talento 
para Cosmo e a Vontade ou Percepção (o que for maior) da vítima para detectar o truque. 
O usuário também é capaz de mover objetos à distância. Custa 1 pt/fadiga por minuto 
para mover objetos a até 10m com ST 15. Com nível Efetivo de Cosmo 44 ou superior é 
possível teleportar pequenos objetos (100g/nível de Cosmo Efetivo) a até 100 metros. O 
teste a ser feito é o mesmo para a técnica Teleporte e custa 1 ponto de fadiga por objeto. 

 

Suprir Sentidos (≥ Cosmo Efetivo 38, Vontade 13) – O Cavaleiro é capaz de 
suprir sentidos perdidos em batalha. Ao custo de 1 ponto de fadiga por sentido (visão, 
audição, tato, paladar e olfato) o Cavaleiro é capaz de suprir a sua falta por até 10 
minutos, mas todas as ações que utilizam esse sentido sofrem -1 de penalidade. 

 

Destreza Cósmica (Cosmo Efetivo 40, Vontade 12) – O Cavaleiro é capaz realizar 
manobras sobrenaturais. Uma das habilidades é cancelar a projeção de um golpe que o 
atinja. Ao ser atingido teste Vontade. Se for bem sucedido você pode gastar até Vontade 
pontos de fadiga. Cada ponto cancela 1 metro de projeção. Com a queima de 2 pontos de 
fadiga e um sucesso em Vontade o Cavaleiro é capaz de aumentar em 1 nível o seu 
Super-Salto ou o seu Deslocamento Ampliado até o fim do seu próximo do turno. 

 

Curar-se (≥ Cosmo Efetivo 42, Vontade 15 e Não-Espectro) – Usando o seu 
Cosmo e a sua pura força de Vontade você é capaz de recuperar-se. Concentre-se por 1 
turno e teste IQ, em caso de sucesso você recupera 2 pts/vida para cada pt/fadiga gasto, 
o que também o estabiliza. Sucesso decisivo significa que nada é gasto, mas uma falha 
crítica custa 1d pontos de vida. Um personagem não pode recuperar dessa forma mais 
pontos de vida que o seu valor de HT em um intervalo de 24h. Caso você ainda posso 
recuperar algum pt/vida você pode utilizar essa técnica no momento que é ferido (com -3) 
para recuperar 1 pt/vida e evitar teste de HT para verificar a perda de consciência. 

 

Defletir (≥ Cosmo Efetivo 44, DX 14) – Trata-se de uma nova Defesa Ativa. O 
Cavaleiro é capaz de interceptar e anular um ataque de energia inimigo, cósmico ou não, 
mas não golpes físicos, que cause uma quantidade de dados de dano igual a até 1/3 do 

seu nível Básico de Cosmo. Gaste 1 ponto de fadiga e teste Aparar (com base na perícia 
Caratê).Esse ataque deve ser dirigido contra o próprio Cavaleiro ou contra alvos próximos. 
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Maximizar Danos Energéticos (≥ Cosmo Efetivo 46) 
– O Cavaleiro pode aumentar os danos de seus ataques à 
distância. Ao custo de 2 pts de fadiga o dano de qualquer 
dos seus Ataques de Cosmo-Energia, mas apenas essa 
técnica e em um ataque, aumenta em 2d para cada nível em 
Talento para Cosmo, mas a fadiga é gasta antes do ataque, 
independentemente do resultado. Não acumula com Ampliar 
Danos Energéticos. Apenas 1 uso por turno. 

 

Absorção de Dano (≥ Cosmo Efetivo 48, Vontade 

14) – O Cavaleiro é capaz de anular parte do dano cósmico 
como uma ação reflexa. Gaste 5 pontos de fadiga e teste 
Vontade + o nível em Talento para Cosmo -10 para usá-la 
em combate (podendo ser usado até mesmo se o Cavaleiro 

não puder usar uma defesa ativa). Se for bem sucedido 

trate o modificador de ferimento daquele ataque como 

sendo x1 e divida o dano causado, antes de levar em conta a armadura, por 1/10 do 

seu nível de Cosmo Básico +1. Fora de combate realize o mesmo teste, mas sem o 
redutor de -10, para criar uma áurea que protegerá o Cavaleiro e quem estiver próximo de 
dano Cósmico da mesma forma por 1 turno e trinta vezes mais contra dano normal. Essa 
áurea pode ser alterada para proteger contra ambientes hostis, como calor excessivo ou 
radiação, após o custo ser pago a áurea pode ser mantida por quanto tempo o Cavaleiro 
desejar. Outro efeito, que exige Vontade 15, é a capacidade de prender em seu corpo um 
objeto que o perfure. Ao ser atingido teste Vontade, se for bem sucedido ele fica preso 
com uma ST igual ao seu nível Efetivo de Cosmo por 3 segundos. Para mais tempo gaste 
1 pt/fadiga por turno, mas o usuário sofre 1 pt/dano por turno. 

 

Infundir Cosmo (≥ Cosmo Efetivo 50, Vontade 13 e a perícia Armeiro 

[Armaduras Sagradas]) – Em caso de necessidade o Cavaleiro pode usar seu Cosmo 
para recuperar sua armadura. É necessária a manobra Concentração e um teste de 
Vontade. Se for bem sucedido a armadura recuperará pontos de RD Ablativa igual ao seu 
valor de RD básica +5 e custará 2 pontos de fadiga. Esse efeito só poderá ser repetido 
depois da armadura ser completamente e devidamente restaurada. Infundir Cosmo só 
funciona em peças protetoras vivas (ex. não tem efeito sobre as Sapuris de Hades). 

 

Superar Incapacidade (≥ Cosmo Efetivo 52, Vontade 15) – O Cavaleiro é capaz 
de ignorar ferimentos incapacitantes. Teste Vontade e 3 turnos de concentração. Custo de 
1 ponto de fadiga por hora e o Cavaleiro é capaz de devolver a funcionalidade plena a 
qualquer membro ferido e nessa duração não precisa realizar testes de HT para manter a 
consciência devido aos ferimentos. Esse custo é para cada ferimento incapacitante (uma 
mão e um braço quebrados custarão 2 pontos de fadiga/hora). Órgãos incapacitados 
também podem ser supridos. Se o Cavaleiro perder a consciência os efeitos cessarão. 

 

Detonação Atômica (≥ Cosmo Efetivo 54) – Você pode alterar os efeitos do dano 
de um disparo de um Ataque de Cosmo-Energia que você possui. Ao custo de 5 pontos de 
fadiga um ataque que cause dano por contusão passa a também possuir os mesmos 
efeitos do 1

0
 nível (ou +1 nível) da ampliação Explosivo (fl.108). A fadiga é gasta 

independente do resultado e depois de ativada o ataque deve ser desferido, ou o acumulo 
de energia explode e o usuário sofre o dano da própria técnica. Apenas 1 uso por turno. 
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Anular (≥ Cosmo Efetivo 56, Vontade 14) – Trata-se de uma nova Defesa Ativa 
muito difícil de ser realizada devido ao seu custo. O Cavaleiro é capaz de anular os efeitos 
de um Cosmo inimigo, como cancelar um ataque ou remover efeitos, podendo ser usada 
como uma defesa ativa. Sempre que um efeito for usado o Cavaleiro pode anulá-lo, mas 
para isso o custo em pontos de fadiga será alto. Para um ataque o custo é igual à metade 
dos dados de dano (arredondado para cima) causado por Cosmo-Energia, assim, um 
ataque que cause 25D de dano custará 13 pontos de fadiga! Para ataques que não 
causem dano ou outros efeitos o custo é igual a ¼ do nível de Cosmo Efetivo utilizado 
para criar o efeito. Não há testes e desde que o custo seja pago o sucesso é automático. 

 

Queimar a Vida (≥ Cosmo Efetivo 58, Vontade 15) – Em uma atitude extrema o 
Cavaleiro passa a queimar a sua própria vida para elevar o Cosmo. Ao custo de 2 pontos 
de vida gastos o nível de Cosmo Efetivo do Cavaleiro aumenta 1 nível, até um aumento 
máximo igual ao nível na vantagem Talento para Cosmo +2. Esse aumento perdura até o 
início do próximo turno do Cavaleiro e pode ser acumulado com o aumento proporcionado 
pela técnica Elevar Cosmo.  

 

Moldar Cosmo (≥ Cosmo Efetivo 60) – O Cavaleiro é capaz de usar o Cosmo 
emanado pelo seu corpo como extensão de sua vontade, realizando feitos físicos. O 
Cavaleiro pode simular uma telecinese em objetos, controlar o clima ou alterar a aparência 
do ambiente à volta. Tanto os átomos 
do ar como os de enormes rochas 
podem ser manipulados da mesma 
forma. Exige 1 turno de concentração, 
o Cavaleiro tem como alvo tudo que 
seus sentidos podem captar e exige o 
gasto de 1 pontos de fadiga por minuto 
de utilização para efeitos físicos em 
objetos que exigem até uma ST igual a 
15. Efeitos físicos que exigem grande 
força custam ½ pontos de fadiga por 
segundo e considere metade do nível 
de Cosmo Efetivo como o valor de ST 
para esses feitos. Para efeitos 
estáticos, como ilusões e paisagens, o 
gasto passa a ser de 2 pontos de 
fadiga por 10 minutos. 

 

Espírito de Combate (Cosmo 

Efetivo 62, IQ 12) – Use a manobra 
concentração por um turno e realize um 
teste de Vontade. Em caso de sucesso 
o usuário recebe bônus igual ao seu 
nível em Talento para Cosmo em seus 
testes de Vontade ou HT para resistir (não inclui testes de HT devido a ferimentos) a 
qualquer técnica (como Ilusão ou Terror), ataque ou atribulação de um único oponente que 
permanece em seu alcance até que o combate termine. Caso o teste de Vontade falhe a 
técnica só poderá ser utilizada após o Cavaleiro acalmar seu espírito (normalmente 
apenas com o fim do combate ou da ameaça). 

Implosão 
Em um combate desesperado um Cavaleiro pode usar a 
volatilidade do Cosmo para tentar vencer um inimigo 
superior, mesmo ao custo da sua própria vida.  
Concentrando o seu Cosmo o usuário é capaz de fazê-lo 
implodir, o que inevitavelmente o leva à morte, mas é capaz 
de causar um imenso dano a um inimigo. Apenas um 
Cavaleiro com Vontade 15 ou maior é capaz de realizar 

esse ato extremo, e mesmo assim ele deve testar Vontade 

submetido a um redutor igual a 1/10 do nível Efetivo de 

Cosmo (quanto maior o Cosmo mais difícil é fazê-lo 
explodir da forma correta). Um sucesso provoca uma 

implosão no final do turno seguinte que causa o mesmo 
dano ao próprio usuário e tudo a até 1m de raio. Em caso 
de fracasso ocorre uma explosão que causa esse dano ao 

usuário e apenas 1/10 a tudo à volta em um raio de 10m. O 

dano cósmico causado é igual à metade do seu nível 

Efetivo de Cosmo no turno da explosão, ou o dobro 

disso se o usuário naquele momento possuir acesso a 

técnica inerente Domínio do Sétimo Sentido, e a única 

defesa possível é uma Defesa de Cosmo-Energia. Se o 
dano apurado matar o usuário ou qualquer um que seja 
atingido ele terá seu corpo desintegrado e mesmo se o 
usuário tiver alguma forma de escapar da morte (como um 
Espectro que pode ser ressuscitado por Hades, ou possuir 
alguma vantagem que evita ou o trás de volta à vida) ele e 
todos os atingidos sofrem um efeito equivalente à morte 
(quando Ikki usou esse recurso para derrotar Shaka, ele e o 
dourado foram jogados em outra dimensão onde Ikki nunca 
retornaria sem ajuda). 
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Modular Velocidade (Cosmo efetivo 64, Vontade 14) – Ampliando o Cosmo do 
corpo o Cavaleiro é capaz ampliar enormemente sua própria velocidade. A cada utilização 
você deve decidir quantos pontos de fadiga gastará. Para cada ponto de fadiga gasto 
você pode ampliar em 0,25 sua velocidade básica e/ou em 0,5m o seu deslocamento até o 
final do seu próximo turno. No final do seu próximo turno você pode pagar a metade dos 
custos iniciais novamente para prolongar os efeitos por até 1 minuto, mas se o fizer antes 
disso o custo permanece igual e os valores são se acumulam, aplicando o maior. 

 

Percepção Corporal Cósmica (≥ Cosmo Efetivo 66, Percepção 14) – O Cavaleiro 
é capaz de perceber o mundo à volta com qualquer parte do seu corpo e elementos 
separados (ex. membros ou sangue) agem como órgãos sensoriais. A percepção supera 
os sentidos (ganha Percepção +2, +5 para perceber armadilhas) e a perda deles pouco o 
afeta (-1 nos testes) enquanto possuir o Sétimo Sentido. Sem custo e sempre ativo. 

 

Aparar Inabalável (Cosmo Efetivo 68, Vontade 14) – O Cavaleiro é capaz de 
interceptar qualquer ataque com apenas as mãos! É um Aparar e pode ser utilizado uma 
vez por turno. O defensor precisa de um nível de Cosmo Efetivo superior ao do atacante, 
testar DX-10 e gastar 5 pts/fadiga. Em caso de sucesso decisivo um ataque energético é 
enviado de volta ao atacante! Se o ataque aparado for um Ataque de Cosmo-Energia já 
desvendado (pg. 46) não há redutor, nem custo e o ataque é devolvido automaticamente. 

 

Restauração (≥ Cosmo Efetivo 70, Vontade 14) – Usando a força de vontade o 
Cavaleiro é capaz de recuperar suas forças. Pode ser usado uma única vez até que o 
Cavaleiro se recupere totalmente e para isso teste Vontade, em caso de sucesso o próprio 
usuário recupera o dobro do seu nível na vantagem Talento para Cosmo em pontos de 
fadiga e o triplo em pontos de vida. Não há perdas por falhar no teste, mas esgota-se a 
sua utilização. Não há resultados especiais para um sucesso decisivo ou falha crítica. 

 

Despertar da Essência (≥ Cosmo Efetivo 75, IQ 15) – Neste nível a própria 
essência do Cosmo começa a ser revelada ao usuário, o que lhe trás um conhecimento 
nunca antes imaginado. Após meditar por no mínimo 6 horas o usuário deve realizar um 
teste de Meditação-3, caso seja bem sucedido durante a próxima hora uma única perícia 
mental ou física que ele usar recebe bônus de +3 em seu NH. 

 

Além Morte (≥ Cosmo Efetivo 80, Vontade 15, Não-Espectro) – caso o usuário 
morra em paz

14
 o corpo e armadura do Cavaleiro desaparecem e ele imediatamente 

ressurge vivo no Reino dos Mortos totalmente recuperado e a armadura sem danos. 
 

Determinar Destino (≥ Cosmo Efetivo 85, Vontade 15, Não-Espectro) – Uma 
única vez por sessão de jogo o Cavaleiro é capaz de determinar o resultado em uma 
jogada de dados que ele próprio faria. A escolha em utilizar esta técnica deve ser feita 
antes da jogada de dados, que não ocorrerá, e a escolha se dá apenas do resultado, se 
sucesso decisivo, sucesso, falha ou falha crítica, nunca o resultado numérico dos dados. 

 

Semideus (≥ Cosmo Efetivo 90, Vontade 15) – Você não precisa mais fazer testes 
de HT para manter a consciência devido a ferimentos ou para verificar a sua morte por 
dano, mas os efeitos dos ferimentos continuam a ocorrer normalmente e você morrerá se 
for reduzido a menos de -5xPVs. Você também é imune a todas as formas de veneno ou 
doenças, não envelhece e qualquer penalidade por idade é anulada. Sempre ativo. 
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Modificadores e Vantagens 

Os modificadores de atributos e as vantagens Deslocamento Ampliado (solo), Super 
Salto e Noção de Perigo estão sempre ativos enquanto o Cavaleiro desejar e estiver 
consciente. Níveis mais altos substituem os mais baixos e um Cosmo elevado 
temporariamente também dá acesso a estas vantagens. 

 

Ataque Básico  
Você é capaz de desferir um ataque corporal de 

Cosmo-Energia que pode ser um soco ou um chute que 
emitira energia e destruirá o que atingir, todavia, não 
são aplicados os efeitos da técnica inerente Dano 
Cósmico. Esse ataque corporal causará uma quantidade 

de dados de dano por contusão igual a ½ do seu nível 

Básico de Cosmo com a ampliação Cósmica (Ataque 
irresistível, pg. 105, ignora a RD mundana). Teste DX ou 
sua perícia de combate desarmado (normalmente caratê ou briga). Cada ataque custa 5 
pontos de fadiga independentemente se acertar ou não. 

 

Dano Cósmico 
Com a compreensão da estrutura dos átomos o Cavaleiro passa a ser capaz de 

destruir qualquer coisa. Todos os golpes corporais do Cavaleiro (socos, chutes, etc, mas 
nunca um Ataque de Cosmo-Energia, mesmo com a limitação Corpo a Corpo) passam a 
contar com a ampliação Cósmica (Ataque irresistível, pg. 105, ignora toda a RD não-
cósmica). Com Cosmo básico nível 15 a projeção dos golpes é dobrada, com Cosmo 
Básico nível 20 esta técnica divide a RD do alvo que possui a ampliação Cósmica por 5. 

 

Disparo de Cosmo  
O Cavaleiro pode disparar um feixe de energia bruta. Não é muito eficaz, mas pode 

ser usado a qualquer momento. Teste DX para atingir. Seu ataque possui as seguintes 
estatísticas: ½D 20, Max 50, Prec 1, CdT 1, Tiros N/A, Recuo 4 e possui a ampliação 
Cósmica (Ataque irresistível, pg. 105, ignora toda e qualquer RD que não possua essa 

mesma ampliação), causa uma quantidade de dados de dano por contusão igual a ¼ do 

seu nível Efetivo de Cosmo e custa 1 ponto de fadiga. 
 

Velocidade Supersônica  
O cavaleiro possui o controle básico do Cosmo. Os golpes e as ações necessárias 

para tais golpes atingem a velocidade do som e se tornam difíceis de serem defendidos. O 

personagem ganha Velocidade de Ataque 1, o que significa que ele possui preferência 
na iniciativa e os seus golpes são indefensáveis (não há defesa ativa contra seus ataques 
e as Atribulações são irresistíveis) se o alvo não possuir Domínio do Sexto Sentido. 

 

Domínio do Sexto Sentido 
Um cavaleiro que domine o Sexto Sentido é capaz de reagir por intuição, ele recebe 

Velocidade de Defesa 1 e passa a se defender normalmente de golpes disparados com a 
técnica Velocidade Supersônica e recebe bônus de +3 em todas as defesas ativas ou 
testes resistidos de Vontade ou HT contra atacantes que não possuam as técnicas 
Velocidade Supersônica, Velocidade Hipersônica ou Velocidade da Luz. 
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Velocidade Hipersônica 
Os golpes e as ações necessárias para os golpes do cavaleiro conseguem atingir a 

velocidade de mach 2 a 4. O personagem ganha Velocidade de Ataque 2 o que significa 
que ele possui preferência na iniciativa e seus golpes são muito mais difíceis de serem 
defendidos, sendo impossível o uso de defesas ativas contra seus ataques e suas 
Atribulações não podem ser resistidas, a menos que o alvo domine a Intuição Amplificada. 

 

Intuição Amplificada 
Ultrapassando o Sexto Sentido o cavaleiro passa a ter uma nova percepção e a 

reagir a ela. Inclui a vantagem Intuição. Um cavaleiro que domine a Intuição Amplificada 

possui Velocidade de Defesa 2, ou seja, é capaz de se defender de golpes disparados 
por atacantes que possuam a técnica Velocidade Hipersônica, recebe +3 nas defesas 
ativas ou testes resistidos de Vontade ou HT contra qualquer ataque ou atribulação de 
inimigos que utilizem a técnica Velocidade Supersônica e recebe +6 em todas as defesas 
ativas ou testes contra atribulações de atacantes que não possuam essa técnica. 

 

Grande Dano 
Todos os seus Ataques de Cosmo-Energia causam uma quantidade maior de dano. 

Some ¼ do seu nível Básico de Cosmo em pontos de dano como bônus a cada ataque 
de qualquer Ataque de Cosmo-Energia que o usuário possua. 

  

Velocidade da Luz 
O Cosmo do Cavaleiro atinge níveis divinos, arranhando o Sétimo Sentido, ele passa 

a possuir Velocidade de Ataque 3, o que lhe dá preferência na iniciativa e suas ações 
para disparar seus golpes atingem a inacreditável velocidade da luz, sendo indefensáveis 
(não há defesa ativa contra seus ataques e suas Atribulações não podem ser resistidas) 
para quem não domine o Sétimo Sentido. 

 

Domínio do Sétimo Sentido 
O Sétimo Sentido representa a compreensão total do Cosmo e não é simples atingi-

lo (veja a técnica inerente Elevar Cosmo). O cavaleiro passa a interagir com a realidade 

em uma velocidade inacreditável, o que significa que esta técnica inclui a vantagem 

Padrão de Tempo Alterado x1. Um cavaleiro que domine o Sétimo Sentido possui 

Velocidade de Defesa 3, ou seja, é capaz 
de reagir e se defender normalmente de 
golpes e atribulações disparados por 
inimigos que possuam a técnica Velocidade 
da Luz, recebe bônus de +3 em todas as 
defesas ativas e testes resistidos contra 
atribulações em investidas de atacantes que 
possuam a técnica Velocidade Hipersônica, 
recebe +6 em todas as defesas contra 
ataques de inimigos que possuam a    
técnica Velocidade Supersônica e é 
automaticamente bem sucedido em todas as 
defesas (ativas e testes resistidos) contra 
atacantes que não possuam essas técnicas. 

 

Despertar do Sétimo Sentido 
Normalmente o Sétimo Sentido só é atingido por 
predestinados a Cavaleiros de Ouro (PJs que já 
começam o jogo com nível básico de Cosmo 
mínimo igual a 60). Para personagens que iniciam o 

jogo com Cosmo Básico menor que 60 existe um 

obstáculo para atingir a técnica inerente Domínio 

do Sétimo Sentido pela primeira vez, seja 
atingindo-o temporariamente através da técnica 
Elevar Cosmo, seja comprando níveis suficientes da 
vantagem Cosmo. Para ambos é exigido um caso 
de extremo estresse (decisão do GM, idêntico a 
limitação Apenas em Emergências, Pg. 111 do MB), 
e apenas depois de vencido esse obstáculo é que o 
Cavaleiro é capaz de ultrapassar o nível 60 e atingir 
o nível 65 ou maior, seja básico ou efetivo. 
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Iluminado 
O Cavaleiro começa a compreender a essência 

do Cosmo e com ele inicia um mergulho nos mais 
profundos mistérios do universo. Enquanto 
permanecer nesse nível de Cosmo efetivo recebe a 

vantagem Longevidade e os Ataques de Cosmo-

Energia têm seu custo em fadiga reduzido pela 

metade (excluído o custo de ativação de ampliações 
e arredondado para cima). Recebe também a 
vantagem Iluminado se possuir IQ 15 ou maior. 

 

Despertar do Oitavo Sentido 
Também chamado de Arayashiki, permite a 

aquele que o despertar viajar ao Mundo dos Mortos 
sem perder a vida e manter sua consciência e 
controle de suas faculdades mentais. Além disso, aprofundar-se na compreensão da 

essência do Cosmo torna o Cavaleiro imune a todas as Atribulações e a quaisquer 

efeitos que tentem controlar sua Vontade ou seu corpo (como Controle da Mente, 

Terror, Retenção e Telecinese), desde que o atacante não possua 100 ou mais 

níveis de Cosmo Efetivo
15

 (e nesse caso recebe +2 de bônus), sejam efeitos físicos, 
psíquicos, mágicos ou cósmicos. Caso esses efeitos já estejam atuando sobre o Cavaleiro 
no momento que ele atingir o nível 80 de Cosmo efetivo todos eles serão anulados. 

 

Domínio do Oitavo Sentido 
Neste nível o Arayashiki concede ao Cavaleiro a compreensão completa da essência 

do Cosmo e permite a espíritos que mantenham sua consciência, mente e vontade 
intactos. Além disso, graças ao domínio da essência do Cosmo some +2 de bônus em 
todos os testes para utilizar perícias 
relacionadas ao Cosmo e Técnicas, em 

combate ou não, e todos os Ataques por 

Cosmo-Energia do usuário passam a 

causar uma quantidade de dados de 

dano igual ao seu nível Efetivo de 

Cosmo, e não mais a metade. 
 

Suprema Virtude 
Nesse nível de Cosmo o usuário 

chega a patamares divinos e se desejar  
poderá definir o destino. Ao chegar neste 

nível de poder o Cavaleiro pode escolher 

realizar um feito milagroso com o poder equivalente a de um deus, como atacar com 

Velocidade de Ataque 4 ou se defender com Velocidade de Defesa 4, ou qualquer 

outro milagre (como ressuscitar alguém ou criar um poderoso item, mas tudo aprovado 
pelo GM!), tendo como consequência deixar de existir, ou não realizar tal feito e apenas 
acumular cada vez mais níveis efetivos de Cosmo, até o infinito. Caso execute o milagre 
ele deixa de ser um humano e ascende a um nível de existência superior, perdendo o seu 
corpo físico no processo. Depois de um tempo indeterminado sua consciência divina pode 
despertar, tornando-se um deus, ou pode retornar a encarnar como o ser que desejar. 

A Morte e o Oitavo Sentido 
O Oitavo Sentido está intimamente ligado à morte e a 
sua ocorrência muitas vezes se torna o gatilho para a 
sua manifestação, podendo isso ser facilmente verificado 
no caso dos Cavaleiros de Ouro. Aparentemente todos 
os Cavaleiros de Ouro que morrem e que ainda não 
cumpriram com a sua missão ao lado de Atena são 
capazes de despertar e dominar o Oitavo Sentido e 
influir uma vez mais, mesmo que por pouco tempo, no 
mundo dos vivos. Essa último aparição pode ser 
aproveitado de várias formas pelo GM. Certamente será 
mais utilizada para fazer ressurgir NPCs, mas pode 
também ser utilizado para trazer de volta PCs mortos em 
um pequena campanha ou em uma aventura única para 
fechar um grande final em um confronto direto ou para 
usarem o brilho do sol das 12 armaduras de ouro unidas. 
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Técnicas 
 

Ataque de Cosmo-Energia  
Custo: 200 pontos 
Pré-Requisito: Cosmo Básico 20 
Você é capaz de disparar um ataque 

à distância de Cosmo-Energia de alto 
poder com as seguintes estatísticas: ½D 
50, Max 100, Prec 3, CdT 1, Tiros N/A, 
Recuo 4 e seu ataque conta com a 
ampliação Cósmica (Ataque irresistível, 
pg. 105, ignora toda e qualquer RD que 
não possua essa mesma ampliação). Você 
pode comprar esta técnica mais de uma 
vez, o que lhe concede um novo golpe. 

Seu ataque causa uma quantidade de 

dados de dano por contusão igual à metade do seu nível Efetivo de Cosmo, mas a 

quantidade máxima de dados de dano que você é capaz de causar fica limitada a 30 

dados (isso inclui todos os outros efeitos que ampliam o dano, como as técnicas Ampliar 
Danos Energéticos e Elevar Cosmo) e cada ataque custa 2 pontos de fadiga, sendo bem 
sucedido ou não (esse custo em fadiga pode ser reduzido com a ampliação Custo em 

Pontos de Fadiga Reduzido até o mínimo de 1 
ponto de fadiga por ataque, nunca menos que 
isso). Você pode disparar seu ataque apenas 
em pé ou ajoelhado com uma exceção: você 
pode usá-lo deitado, desde que o alvo esteja 
diretamente acima de você. Os alvos podem 
se esquivar ou bloquear, mas se o escudo 
utilizado não for um escudo sagrado, ou seja, 
não possuir a ampliação Cósmica a defesa 
falhará. Para atingir o alvo teste DX-4 ou a 
perícia de ataque correspondente, que terá o 
mesmo nome do golpe e será uma perícia 
DX/Fácil. Essa perícia não pode ser utilizada 
para outros ataques e não pode ser utilizada 

para obter níveis pré-definidos. Se o 

personagem possuir essa perícia com NH 

igual a DX+2 some ao dano ¼ do seu nível 

Básico de Cosmo em pontos de dano 

como bônus. Em um combate todo Ataque 
de Cosmo-Energia pode ser utilizado para 

aparar outro Ataque de Cosmo-Energia ou qualquer ataque enérgico (como lasers) com 

uma exceção: Ataques de Cosmo-Energia que tenham sido bem sucedidos por 10 ou 

mais pontos em seu teste não podem ser aparados com outro Ataque de Cosmo-

Energia (o ataque foi tão bem sucedido que a chance de contra-ataque foi perdida). Essa 

manobra é uma defesa ativa, um Super-Aparar que também pode ser usado contra 

ataques com a ampliação Efeito de Área (o ataque é interceptado antes de causar dano 

à área de efeito), com NH igual a (NH/2)+2. Se a jogada de defesa for bem sucedida 

Desvendando o Golpe 
Se um inimigo for capaz de entender o 
funcionamento de uma técnica ele será incapaz de 
até mesmo anulá-la, o que deu a origem a regra 
“contra um Cavaleiro uma mesma técnica não 
funciona duas vezes!”. Toda vez que uma Técnica, 
que não seja uma Técnica Inerente, ou qualquer 
outra vantagem modificada pela limitação Técnica 
Cósmica for utilizada contra um Cavaleiro ele poderá 
tentar compreender a técnica, para isso ele precisa 
declarar essa intenção, usar a manobra Avaliar (que 
não fornecerá seus benefícios normais) e realizar 
um teste de percepção com -1 para cada 50 pontos 

gastos na técnica que está sendo analisada (até -6), 
desde que naquele momento esse ataque possibilite 
alguma defesa ativa. Em caso de sucesso sempre 
que o defensor for futuramente atacado pelo mesmo 
ataque de Cosmo-Energia receberá +3 nas defesas 

ativas e se obtiver um sucesso decisivo ele não 

apenas se defende como o manda de volta para o 

atacante! No caso de técnicas que não sejam 
Ataques de Cosmo-Energia (como atribulações) o 

Cavaleiro se torna imune a elas. Todos esses 
efeitos persistem até que a técnica seja melhorada 
pelo usuário (aumentando o seu valor em pontos). 
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realize a avaliação de dano de ambos e 
depois subtraia a quantidade de dano 
causado pelo defensor (que aumenta 10% 
caso o defensor esteja utilizando a manobra 
Defesa Total) da quantidade dano gerado 
pelo ataque aparado. Se não restar nenhum 

ponto de dano para o atacante o ataque será cancelado e o que restar irá afetar o 
atacante. Da mesma forma se restarem pontos de dano para o atacante eles serão 
aplicados no defensor. Se o ataque possuir múltiplos projéteis (CdT maior que 1) verifique 
a margem de sucesso, para cada ponto um “tiro” é bloqueado e repita a operação acima 
para cada projétil. Toda manobra aparar usando um Ataque de Cosmo-Energia exige o 

mesmo dispêndio de fadiga usado para atacar, bem sucedido ou não. É permitido 

apenas um Super-Aparar por turno, a menos que esteja sendo utilizada a manobra 

Defesa Total, só pode ser utilizado caso o usuário possa se defender e o atacante que 

tiver seu Ataque de Cosmo-Energia aparado pode iniciar uma disputa de Cosmo (com 
uma disputa de Vontade, veja pg.105), entrando em uma disputa que só acaba quando um 
dos combatentes perde ou desiste (isso exige uma Esquiva pela metade). A disputa de 
Cosmo é feita antes da avaliação de dano de qualquer ataque. Caso o usuário possua NH 
15 ou superior na perícia ele é capaz de controlar a intensidade do seu dano. Antes de 
atacar ele pode decidir quantos dados de dano o ataque causará, de, no mínimo, 1d até o 
máximo, e se será ou não aplicado o bônus de dano por NH elevado ou pela técnica 

Grande Dano. Também é possível que dois usuários se unam para uma combinação de 

golpes. Nesse caso os dois precisam ter a mesma Velocidade de Ataque e a velocidade 
básica (para a iniciativa) será a mais baixa entre eles. Os dois testam e gastam seus 
recursos independentemente, mas é gerado um único ataque. Esse ataque causa a 
mesma quantidade de dados de dano que o ataque mais poderoso individualmente, mas 
compartilha todas as ampliações e limitações que não sejam incompatíveis (nesse caso 

nenhuma delas é aplicada). Podem ser 
aplicadas quaisquer ampliações e limitações 
previstas a seguir e do Módulo Básico que o 
GM julgar adequadas, inclusive as 
modificações de um ataque inato, pgs. 102-

117 MB, com exceção de Cíclico, Efeito 

Colateral, Seletividade e Sintomas que são 

proibidas assim como os modificadores de 
penetração (uma vez que já possui Cósmica), 
mas quanto mais ampliações forem 
adicionadas, ou seja, quanto mais poderoso, 
maior será a exigência de energia para 

dispará-lo. Apenas durante a compra da técnica (seja na construção do personagem 

ou na aquisição de um novo ataque durante o jogo) para cada acréscimo de 100% 

proveniente de Ampliações (sem levar em conta qualquer valor em Limitações) é 

obrigatório o acréscimo de no mínimo 1 nível da Limitação Custa Fadiga (a limitação 
vai gerar o seu desconto no custo da técnica normalmente). Essa é quantidade mínima, 
mas se o jogador desejar pode assumir níveis extra de Custa Fadiga para diminuir ainda 
mais o custo do Ataque de Cosmo-Energia. Durante o jogo ou Campanha o jogador pode 
aplicar os Pontos Cósmicos ganhos para recomprar essas Limitações e assim aprimorar 
sua técnica, da mesmo forma que as demais Limitações que não são obrigatórias. 

Modificador de Penetração 
Todos os Ataques de Cosmo-Energia já possuem 
um modificador de penetração, a ampliação 
Cósmico, e assim nenhum outro pode ser aplicado a 
eles, com as exceções das ampliação Divisor de 
Armadura e Ponta Rígida (veja abaixo).  

Imposição de Limitações 
O sistema proposto busca um equilíbrio entre o 
poder e o seu custo em fadiga para criar um 
combate tático onde seus combatentes devem 
planejar cuidadosamente suas ações. Seguindo a 
lógica de quanto maior o poder maior o seu custo 
em energia é aplicada a imposição da limitação 
Custa Fadiga na criação dos golpes, mas o Mestre 
tem total liberdade para exigir novos custos, custos 
complementares ou substituir e/ou incluir nessa 
imposição outras limitações, como Uso Limitado ou 
Requer Recarga, tudo depende do seu julgamento 
se determinadas Ampliações podem comprometer o 
equilíbrio do sistema ou não. 
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Ampliações Especiais: 
Aríete – O seu golpe é capaz de romper barreiras físicas ou energéticas (ex. Defesa 

de Cosmo com Muralha Rígida). Contra estes tipos de defesas reduza a RD (se for 
aplicável) e os PVs do alvo pela metade. Tentativa de Bloquear o ataque com um escudo 
e um Super-Aparar recebem -1 e caso seja aparado por outro Ataque ou Defesa de 
Cosmo-Energia reduza em 10% o n

0
 de dados do defensor antes da avaliação. +30% 

Aparar Aprimorado – Seu ataque é especializado em aparar. Some metade do seu 
nível em Talento para Cosmo como bônus em suas jogadas de Super-Aparar com o seu 
ataque, mas sempre que atacar aplique -1 de redutor extra na jogada de ataque. +20% 

Caótico – Seu ataque possui uma trajetória imprevisível, o que dificulta a defesa, 
mas também torna o seu controle mais difícil. Aplique -2 em todas as defesas ativas e 
tentativas de Super-Aparar contra o seu ataque, mas o aparar da Defesa de Cosmo-
Energia não é afetado, e aplique -2 de redutor extra no NH no momento do ataque. +30%. 

Combinação de Cosmos – Esta 
ampliação permite que um Ataque de 
Cosmo-Energia combine os níveis 
Efetivos de Cosmo de 2 ou mais 
Cavaleiros, todavia, todos os 
participantes devem possui ao menos 
um Ataque de Cosmo-Energia 
modificado com esta ampliação com o 
mesmo nível. Os participantes não 
precisam se tocar, mas todos devem 
estar a até 1m um do outro. Cada nível 
permite que o Cosmo de 1 Cavaleiro 
seja combinado com o seu, o que 
também aumenta a exigência para 
utilizar o ataque ampliado. Exemplo: 
para utilizar o ataque modificado por 
Combinação de Cosmos x1 você 
precisa que outro Cavaleiro também 
possua um ataque com a mesma 
ampliação no mesmo nível. Se você possui um ataque com Combinação de Cosmos x2 
você precisará de outros 2 Cavaleiros que também possuam um Ataque de Cosmo 
Energia com a ampliação Combinação de Cosmos x2 para atacar. Preenchidos os 
requisitos (nº de Cavaleiros, proximidade e a mesma ampliação e nível) o ataque pode ser 
realizado. A jogada de ataque será feita com o menor NH entre os participantes, sendo 
que a iniciativa também será a mais baixa entre eles. Ampliações e Técnicas Inerentes 
particulares que modificam o ataque de apenas um Cavaleiro não são aplicadas, mas 
limitações particulares modificarão o ataque. Ex: O Cavaleiro A possui um Ataque de 
Cosmo-Energia modificado pelas ampliações Combinação de Cosmos x1 e Efeito 
Explosivo, enquanto que o Cavaleiro B possui um Ataque de Cosmo-Energia modificado 
com a ampliação Combinação de Cosmos x1 e pela limitação Gasto Extra de Fadiga x1. 
Se esses dois Cavaleiros combinarem seus Cosmos o ataque gerado não receberá os 
benefícios da ampliação Efeito Explosivo, mas a limitação será aplicada a todos, forçando 
que cada um gaste 3 pts/fadiga. Para definir o dano causado some o nível de Cosmo 
Efetivo de cada participante, para então definir a quantidade de dados de dano. Como um 
Ataque de Cosmo-Energia causa uma quantidade de dados de dano igual a ½ do nível 
Efetivo de Cosmo o dano causado será igual à metade da soma dos níveis de Cosmo 

Exclamação de Atena 
A Exclamação de Atena é uma técnica extremamente 
poderosa criado nos primórdios dos Cavaleiros de Atena. 
Nascida da combinação do Cosmo de Cavaleiros de Ouro 
essa técnica reproduz e concentra em uma pequena área 
uma fração da energia gerada pelo Big Bang. 
Apesar do poder desta técnica, este golpe concentra o 
Cosmo de 3 Cavaleiros contra um único oponente, o que 
vai de encontro ao dogma de Atena em que todo combate 
deve ser em pé de igualdade, sendo considerado um 
ataque covarde e assim proibido pela própria deusa. Todo 
Cavaleiro que usar esta técnica do modo descrito acima 
sofre a pena de desonra (veja o Código de Honra dos 
Cavaleiros de Atena), mas dependendo da situação sua 
utilização pode ser legítima (como em Lost Canvas, 
quando foi usada para derrubar os portões de Hades), 
mas até o julgamento de sua conduta ele sofre -4 em 
todos os testes de reação frente a outros Cavaleiros. 
Em termos de jogo trata-se de um Ataque de Cosmo-
Energia com as ampliações Cosmo Máximo, Combinação 
de Cosmos x2 (apenas Cavaleiros de Ouro) e Efeito de 
Área (4m) e as limitações Efeito Incômodo (Desonra, 
reação -4 para outros Cavaleiros), Falha Crítica Extrema e 
Custo Extra de Fadiga x8. Custo total de 300 pontos. 
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Efetivos, a menos que todos possuam Domínio do Oitavo Sentido, quando a quantidade 
de dados será igual à soma de todos os níveis Efetivos de Cosmo! Exemplo: 3 Cavaleiros 
de Ouro com 65 de Cosmo Efetivo se unem em uma Exclamação de Atena, o nível de 
Cosmo Efetivo para esse ataque combinado será de 195 (65+65+65), o que resultará em 
97 dados de dano! Se um dos Ataques de Cosmo-Energia não possuir Cosmo Máximo, 
todos terão seu nível de Cosmo Efetivo limitado ao nível 60. O custo dessa ampliação cai 
pela metade se apenas uma classe pode combinar com seu golpe (ex. apenas Cavaleiros 
de Ouro). Pré-Requisito: Cavaleiro de Atena. +10% por nível. 

Corte – O seu ataque passa a causar dano por corte, ao invés de contusão. +30% 
Cosmo Máximo – A quantidade máxima de dados de dano fica limitado a 30 dados, 

mas com esta ampliação essa restrição deixa de existir. +20% 
Dano Extra – Cada nível acrescenta 1d de dano ao ataque. +10%/nível. 
Diâmetro Estendida – O diâmetro do seu ataque é de quase 3m o que o torna muito 

difícil de defender, impõe -2 de penalidade em tentativas de esquivar e -1 em outras 
defesas ativas, mas fácil de atingir com um Super Aparar, concedendo +2 de bônus nesse 
tipo de defesa. Incompatível com Projétil Múltiplo, Fogo Continuo ou Dano Massivo. +30% 

Dissimulado – A técnica é capaz de ultrapassar a defesa inimiga muito facilmente. 

Dobre o redutor na defesa inimiga obtido pela manobra finta à distância. +30% 
Divisor de Armadura – Seu ataque é capaz de penetrar em proteções divinas. Seu 

ataque dividirá a RD Cósmica que atingir (tanto a RD Básica como a RD Ablativa): divisor 
(2) +60%, divisor (3) +120%, divisor (5) +180% e divisor (10) +250%. Trata-se de um 
modificador de penetração, mas devido ao sistema proposto ela é uma exceção, podendo 
ser aplicada a um Ataque de Cosmo-Energia e acumular com os efeitos de Cósmico. 

Elétrico – O ataque causa dano por queimadura ao invés de contusão. Proteções 
metálicas não-Cósmicas atraem os ataques fornecendo até +2 de bônus (decisão do GM). 
Ao dano provocado aplique as regras de Lesão Localizada da pg. 433MB. +30%. 

Esguio – Some metade do seu nível em Talento para Cosmo no resultado final de 
uma finta à distância (esse bônus não é dobrado pelo Dissimulado). +20% 

Estilhaçar – O ataque causa dano adicional a proteções divinas. Quando Armaduras 
Sagradas, Escamas, Sapuris e similares perderem pontos de RD Ablativa devido ao seu 
ataque essa perda aumentará +50%, o que consequentemente também aumenta em 50% 
a quantidade de dano interno causado. Exige Alquimia (Armaduras Sagradas). +40 

Fogo – O seu ataque passa a causar dano por queimadura, ao invés de contusão. 
+0%. Se o ataque for capaz de atear fogo a materiais inflamáveis ela passa a valer +10%. 

Facultatividade – Obrigatoriamente escolha uma Ampliação aplicada ao seu ataque, 
essa Ampliação passa a poder ser usada ou não em cada ataque. +10% 

Gelo – O seu ataque passa a causar dano por congelamento, ao invés de contusão. 
Para criar ataques que prendem o alvo utilize Retenção (pg. 85 MB). +0% 

Hemorrágico – O alvo do seu ataque sofrerá um terrível sangramento que poderá 
levá-lo a morte rapidamente se você causar ao 
menos 1 ponto de dano no alvo. Essa ampliação 
existe em dois níveis, o primeiro causa sangramento 
1 minuto depois do ferimento. Depois desse tempo 
para cada ferimento o alvo deve realizar um teste de 
HT-1 submetido a um redutor extra igual ao maior 
número de ferimentos com essa ampliação 
recebidos além do primeiro em um único turno. 
Falha significa a perda de 1 ponto de vida e força 
um novo teste no minuto seguinte, um sucesso 



 

50 

 

encerra o sangramento. O segundo nível é idêntico acima, mas sempre que o alvo fizer 
uma atividade física extrema, como correr, lutar ou disparar um Ataque de Cosmo-
Energia, ele perde imediatamente 1d pontos de vida, mais a perda de 1 ponto de vida por 
minuto e o sangramento só se encerra com dois sucessos seguidos nos teste de HT-1 (o 
que também encerra a perda de vida por atividade física). Um personagem com hemofilia 
não tem direito a testes de HT! Apenas ataques cortantes, perfurantes ou por perfuração 
podem receber esta ampliação. Hemorrágico não pode ser combinado com Estilhaçar, 
Massivo ou Aríete. +20%/+40% 

Iluminado – A técnica emite uma luz brilhante como o sol, capaz de desfazer ilusões 
e ofuscar. Caso usada contra ilusões, independentemente de atingir ou não um alvo, 
realize uma disputa de Vontade entre o usuário do ataque e quem criou a ilusão. Recebe 
+1 quem possuir o maior nível de Cosmo Efetivo e +1 para cada 5 níveis a mais que 
possuir na disputa. Em caso de sucesso do atacante a ilusão é desfeita. Se utilizado 

contra um alvo pela primeira vez ele ficará automaticamente ofuscado e é forçado a 
escolher a manobra Fazer Nada até o próximo turno. Se o oponente já foi alvo desse 
ataque antes ele só o afetará se perder em uma disputa de Vontade. Se o ataque causar 
ao menos 1 pt/dano no alvo deverá ser realizada uma disputa entre a Vontade do atacante 
e o HT-1 do alvo, se o atacante vencer o alvo fica ofuscada (forçado a escolher a manobra 
Fazer Nada) por um número de turnos extras igual à margem da vitória. +30% 

Massivo – O seu ataque é concentrado 
em um indivíduo ou área. Se atingir o dano 
final aumenta em 50% (não aplique-o em 
disputas de Super-Aparar ou contra uma 
Defesa de Cosmo-Energia), mas aumenta em 
1 pt/fadiga o custo do ataque e é incompatível 
com Estilhaçar, Perfuração, Projétil Múltiplo ou 
Fogo Contínuo e ampliações que dependem 
de dano causado para aplicar efeitos, como 
Hemorrágico, Iluminado ou Neurálgico. +60% 

Neurálgico – Se o seu ataque causar ao 
menos 1 ponto de dano ao oponente ele irá 
também causar uma dor excruciante. O alvo 
deve testar Vontade-3. Hipoalgia fornece +3 e 
hiperalgia dobra a penalidade. Se falhar o alvo 
sofrerá uma dor agonizante por Vontade-15 turnos (mínimo de 1 turno), período em que 
não poderá fazer nada, mas se for bem sucedido poderá agir sofrendo -2 de penalidade 
nos testes de atributos, perícias e defesas ativas pelo mesmo período. Se o ataque 
também possuir Perfuração atingirá os nervos, o que dobra o redutor para resistir, mas o 
tempo de duração permanece o mesmo. +40% 

Negação – Seu ataque é capaz de restringir as defesas do alvo. Ao atacar decida se 
gastará pts/fadiga extras, para cada 3 pts/fadiga aplique -1 em todas as defesas ativas do 
alvo, até o máximo de -5 de penalidade, e essa penalidade dobra (até o máximo de -10) 
contra um Super-Aparar. Pré-Requisito: Privação da Visão. +20% 

Perfuração – Seu ataque perfura o alvo. Ele deixa de ser dano por contusão para ser 
dano por perfuração e reduz 1 ponto por dado do dano causado. +60% 

Perfurante – Seu ataque é veloz, mas pequeno e sem ponta, como um projétil, capaz 
de atingir olhos, órgãos vitais e causar trauma por impacto, aplicando um modificador no 
dano ao atravessar a RD. O tipo do dano passa a ser um dos seguintes tipos: Perfurante 
(pa) +0%, Muito Perfurante (pa+) +20% e Extremamente Perfurante (pa++) +40%. 
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Ponta Rígida – Seu ataque é capaz de concentrar o seu poder em um único ponto 
extremamente pequeno, facilitando a penetração, mas também limitando o seu dano. Seu 
ataque passa a dividir por 10 a RD Cósmica que atingir e reduz o Recuo do ataque em 2 
pontos, todavia, todo o dano que ultrapassar a RD do alvo será reduzido para 1d. Essa 
ampliação é incompatível com Divisor de Armadura, Projétil Múltiplo e Massivo. +120% 

Potencializado – O seu ataque se aprimora e se tornar mais poderoso quando você 
utiliza a técnica Elevar Cosmo. Para cada nível Efetivo de Cosmo que você aumente com 
Elevar Cosmo some 2 pontos extras ao dano causado, até o máximo de 20 pontos de 
dano extras, além de todos os demais benefícios. Pré-Requisito: Vontade 15. +20% 

Projeção Dupla – Se o ataque com esta ampliação causar dano por contusão ou 
corte ele passa a provocar uma projeção duas vezes maior que o normal. +20% 

Projétil Múltiplo – Diferente de Fogo Contínuo 
esta ampliação não fornece novos ataques, e sim 
fragmenta um único ataque de pura energia em 
centenas ou milhares de projéteis que ao atingirem 
o alvo se acumula e se comportam como um único 
ataque, todavia, devido a essa fragmentação esse 
ataque se torna extremamente difícil de ser evitado 
e é mais propenso a infringir golpes fulminantes. 
Com 30 níveis de Cosmo Efetivo essa ampliação 
impõe -1 nas defesas ativas do alvo, que é 
ampliado em -1 para cada outros 10 níveis de 
Cosmo Efetivo, até o máximo de -4, e com 70 
níveis de Cosmo Efetivo é ampliado em 1 ponto a 
margem de sucesso decisivo do ataque (se o 
Cavaleiro ataca com NH 15 seu sucesso decisivo 
passa a ser com 6), que é ampliado em 1 ponto 
com 80 níveis de Cosmo Efetivo, até o máximo de 
2 pontos de ampliação da margem. Além disso o 
custo da ampliação Cone é reduzido pela metade 
quando também é modificado por Projétil Múltiplo. 
No caso de um Super-Aparar se ambos os ataques contarem com Projétil Múltiplo as 
penalidades e benefícios de ambos não são aplicados. Essa ampliação é incompatível 
com Estilhaçar, Massivo, Fogo Contínuo ou Divisor de Armadura. +80% 

Sekishiki – O seu golpe faz uso do conhecimento sobre a morte para potencializar o 
seu efeito ao usar a matéria espiritual como pólvora, podendo, se houver espíritos 
suficientes, até mesmo ferir deuses. A quantidade de almas no ambiente irá determinar o 
aumento percentual do dano enquanto o Cavaleiro permanecer nesse ambiente. Esse 
aumento é aplicado em cada golpe e ao 
total final de pontos de dano.  Pré-
Requisito: Cosmo Sekishiki. +20% 

Soberano – O ataque não pode ser 
aparado por outro Ataque de Cosmo-
Energia, mas também não pode ser 
usado para aparar outros Ataques de 
Cosmo-Enegia. Comum em golpes que 
não tem um “rastro”. Incompatível com 
as modificações Efeito de Área, Massivo, 
Corpo a Corpo e Não Apara. +50% 

Quantidade Mínima, ex: Cemitério +10% 
Quantidade Pequena, ex: Catedral feita de ossos 
humanos ou um campo de batalha que teve ao menos 
uma dezena de mortes +20% 
Quantidade Média, ex: Floresta erguida com o poder da 
morte (energia materializada), qualquer local no Monte 
Yomotsu, antigo campo de concentração nazista. +30%  
Quantidade Grande, ex: Qualquer local no Mundo dos 
Mortos ou local alvo de armas de destruição em massa 
com centenas de mortes +50% 
Quantidade Descomunal de Energia Espiritual, ex: 
Quantidade de almas invocadas pela técnica máxima do 
Deus da Morte, ou o aglomerado de almas de todos os 
Cavaleiros da Guerra Santa anterior. +100% 
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Limitações Especiais: 
Atenuado – Os benefícios da técnica Elevar Cosmo não se aplicam a sua técnica. 

Nenhum dano é aumentado e nenhuma Técnica Inerente que se tornou acessível pela 
elevação do Cosmo pode ser usada para melhorar o seu ataque (como as técnicas 
Ampliar Danos Energéticos ou Detonação Atômica). -30% 

Custo em Pontos de Vida – Cada ataque custa 1 ou mais pontos de vida, devendo o 
custo ser imediatamente pago, independentemente se o ataque atingiu ou não o alvo.       
-10% por ponto de vida consumido. 

Dano Reduzido – O seu golpe causa uma quantidade de dados de dano menor que o 
padrão. Pode ser adquirida em níveis e cada nível reduz o dano em 1 dado. -5% por nível. 

Exclusividade – Sempre que você atacar você deve escolher apenas uma ampliação 
do seu ataque para aplicá-la daquela investida. Essa limitação só pode ser aplicada a um 
ataque com duas ou mais Ampliações e é incompatível com Facultatividade. -10% 

Fácil de Decifrar – O seu golpe é mais fácil de ser compreendido do que o normal 
para os inimigos. Sempre que alguém tentar desvendar seu golpe ele recebe +1 de bônus 
por nível nesta limitação, até o máximo de +4. -5% por nível 

Falha Crítica Extrema – Caso ocorra uma falha crítica ao usar o seu ataque a 
energia é liberada sem controle e explode, causando o dano ao Cavaleiro e tudo à volta 
em um raio de 1d metros. Esse efeito substitui as conseqüências de um erro crítico. -30%. 

Golpe Suicida – O seu golpe não ataca apenas seu oponente, mas você também! Os 
efeitos no jogo podem variar bastante, passando de uma explosão bruta até a elevação do 

Cavaleiro até se desprender da atmosfera, 
todos normalmente apenas efeitos especiais, 
mas requisitos especiais, como exigir um 
ataque pelas costas, podem ser considerados 
uma limitação. Essa limitação existe em dois 
níveis, a de maior desconto faz o seu golpe 
causar +50% do dano, mas todo o dano 
causado no seu oponente também será 
causado em você. O menor desconto faz com 
que apenas ½ do dano seja causado a você, 
mas não há aumento de dano. A armadura 
protege normalmente. -100%/-60% 

Não Apara – O ataque não pode aparar outros Ataques de Cosmo-Energia e nem ser 
usado em uma disputa de Cosmo. A limitação Ataque Corpo a Corpo (pg. 111MB) com a 
proibição de aparar também impede o uso desse ataque em um Super-Aparar. -20% 

Perigoso – Sempre que você utilizar o golpe com seu corpo debilitado há uma 
chance dele entrar em colapso e você morrer! Sempre que o utilizar quando restar apenas 
3 pontos de fadiga ou quando restarem apenas 3 pontos positivos de vida você deve 
realizar um teste de HT, em caso de falha você sofre um ataque cardíaco. -30% 

Ponto Fraco – Seu golpe possui uma fraqueza que pode ser explorada pelo inimigo. 
Essa fraqueza pode fornecer bônus nas defesas inimigas ou nos ataques contra você. 
Sempre que você atacar com esta técnica seu adversário pode testar sua Percepção-1 
(na verdade é o GM quem deve efetuar o teste em segredo), se for bem sucedido ele 
recebe bônus de +1 nas suas defesas para cada -10%, até o máximo de -20%, apenas 
durante aquele turno. Da mesma forma pode-se optar, no momento de compra desta 
limitação, em fornecer bônus no ataque inimigo ao invés de melhorar sua defesa. Sendo 
bem sucedido no teste de percepção ele receberá bônus de +1 em seus ataques para 
cada -5%, até o máximo de -20%, apenas durante aquele turno. Se o bônus de ataque se 
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aplicar a apenas uma área especifica (como aos órgãos vitais) divida ao meio o valor da 
limitação. Se o bônus for permanente (até que o ataque seja melhorado, mas só se aplica 
nos turnos em que o ataque for utilizado) dobre o valor da limitação. 

Pouco Perfurante – Seu ataque ainda pode atingir olhos, órgãos vitais e causar 
trauma por impacto, mas é pouco veloz, causando menos dano após penetrar a RD. O 
tipo do dano deixa de ser por contusão para ser Pouco Perfurante (pa-). -20% 

Prejudicado – A técnica Elevar Cosmo não apenas não tem utilidade para seu 
ataque, como ele o prejudica! Para cada nível de Cosmo Efetivo que você ganhar por 
Elevar Cosmo dominuia em 2 pontos o dano total causado pelo seu ataque. -10% 

Sem Armadura – Por algum motivo suicida seu golpe não pode ser usado enquanto 
você estiver usando sua armadura sagrada. Você pode usá-la normalmente, inclusive 
usando outros golpes e técnicas que não possuam esta limitação, mas quando for utilizar 
uma que a possua você precisa primeiro se livrar de sua armadura antes de utilizá-lo. O 
menor valor de desconto significa que você retira parte dela, abdicando de sua RD, mas 
permanecendo com o bônus de Cosmo. Pelo maior valor você deve se livrar de toda a 
armadura, perdendo tanto a RD quanto o bônus no nível de Cosmo. -50% ou -65% 

Sem Controle – O seu ataque não pode ter a quantidade de dados de dano reduzida 
pela sua mera vontade, não importa o seu nível de habilidade. Você sempre terá que 
utilizar todos os dados e bônus que possui ao atacar. -10% 

Tóxico – O ataque passa a causar dano por toxina, como um veneno por contato, ao 
invés de contusão, deixando de causar projeção (pg. 378MB) e de poder causar dano por 
trauma por impacto (pg. 379MB). -20% 

Velocidade Restrita – Seu ataque dá uma oportunidade maior de defesa ao inimigo, 
reduzindo a velocidade do golpe em 1 nível (veja o capítulo Combate). Por exemplo, 
mesmo que os seus golpes sejam disparados na velocidade da luz (nível 3) a técnica 
modificada por esta limitação permitirá o uso de defesas ativas por usuários que tenham 
ao menos a técnica Intuição Amplificada. Se a sua velocidade já for igual ao nível 1 (ou 
seja, possuir apenas a técnica Velocidade Supersônica) então o ataque da técnica 
modificada poderá ser defendida por qualquer pessoa. -30%. 

Vinculado a uma Arma – Seu golpe só pode ser utilizado quando em conjunto com a 
arma da sua Armadura Sagrada. O dano causado é o padrão do Ataque de Cosmo-
Energia, nunca se aplicando o dano ou características especiais (como divisor de 
armadura) proveniente da arma, o alcance é igual ao alcance da arma (o que torna esta 
limitação incompatível com Alcance 
Reduzido) e se por algum motivo você 
não puder utilizar a sua arma você 
também está impedido de utilizar o seu 
golpe! Se a arma funcionar apenas como 
um condutor para o ataque, não 
alterando alcance, mas permanecendo 
todas as outras limitações, o valor cai 
pela metade. -20%. Essa limitação 
também pode ser aplicada se a sua 
armadura possuir um par de uma peça 
em particular, como um par de asas ou 
um par de escudos, se você perder uma 
dessas peças, ou uma delas for 
destruída, você não poderá usar o seu 
ataque, nesse caso ela vale -10%. 
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Ataque Inato 
Idêntico às regras descritas nas pgs. 42-43 do Módulo Básico: Personagens, mas é 

obrigatória a incidência da limitação Técnica Cósmica (-10%), pois a origem desse ataque 
será na manipulação da Cosmo-Energia, e lembre-se que ele será um ataque comum, a 
menos que também seja adquirida a ampliação Cósmica (+150%, pg. 105, o custo é 
reduzido pelo fato que praticamente todos os inimigos que o PJ irá enfrentar contam com 
essa ampliação e sua versão defensiva). Normalmente esta vantagem será usada no lugar 
do Ataque de Cosmo-Energia quando for preciso aplicar outros modificadores de 
penetração que não a ampliação Cósmica. 

 

Atribulações 
Custo: 10 pontos/nível 
Pré-Requisito: Cosmo Básico 50 
Diversos ataques especiais realizados pelos Cavaleiros são Atribulações, descritas 

na pg. 44MB, e elas guardam uma posição diferenciada na estratégia de combate neste 
universo. De fato, esses efeitos são incomuns e muitas vezes são decisivos. Um exemplo 
é a luta entre Aldebaran com o espectro Niobe na última Guerra Santa contra Hades. 

Todavia, tais ataques encontram      
nas armaduras um obstáculo quase 
intransponível, por isso devem ter 
ampliações que as evitam, sendo a mais 
comum a Imprecação, uma vez que as 
armaduras protegem contra ataques 
Cósmicos. Ainda, nesse cenário todas as 
Atribulações devem ser modificadas pela 
limitação Técnica Cósmica (que vale -10%). 
As Atribulações são ataques que devem 
receber efeitos especiais, ou seja, sem 
alteração das regras, a fim de simular os 
vários efeitos já vistos e inclusive inéditos. 

Ao usar uma atribulação contra um oponente que não pode defender os golpes e 
Ataques de Cosmo-Energia devido ao fato que ele não possui uma determinada técnica 
inerente (Domínio do Sexto-Sentido, Intuição Amplificada e Domínio do Sétimo Sentido, ou 
seja, não possui uma Velocidade de Defesa ao menos igual à Velocidade de Ataque do 
oponente) ele também não poderá resistir a Atribulação, mas ainda será necessário ser 
bem sucedido na jogada de Vontade (com os modificadores habituais). Se for importante 
descobrir a diferença pelo qual o alvo falhou ou se ele obteve uma falha crítica (como para 
definir um efeito secundário) a disputa deve ser realizada, mas com esse único propósito. 
Se esses resultados especiais não ocorrerem houve uma falha normal da vítima. 

Todos os efeitos descritos no módulo básico são possíveis (lembrando que uma 

falha impossibilita o uso da mesma Atribulação no mesmo alvo no mesmo combate, 
veja a técnica inerente Cosmo-Energia), havendo ainda os possíveis efeitos: 

Mortal – a sua atribulação é capaz de matar o seu alvo instantaneamente ou causar-
lhe algum outro efeito igualmente mortal. Se o alvo for afetado pela Atribulação (após 
falhar no teste de resistência ou disputa) o alvo deverá imediatamente realizar um teste de 
HT (que pode ser substituído por outro atributo utilizando-se a ampliação Baseado em 
Atributo Diferente) submetido a um redutor igual à margem pelo qual perdeu (até o 
máximo de -4, sendo este redutor aplicado no caso do alvo não puder resistir). Em caso 
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de falha ele morrerá ou sofrerá um efeito igualmente mortal (dependendo do efeito 
escolhido se o alvo falhar por 1 ou 2 pontos, e o GM considerar possível, pode haver 
alguma esperança de salvamento da vítima por outros PJs). Se o alvo obtiver sucesso ele 
não sofrerá qualquer efeito mortal, mas ainda assim ficará 1 turno atordoado. +300% 

Negação – Seu ataque é capaz de restringir as defesas do alvo. Ao atacar decida se 
gastará pts/fadiga extras, para cada 3 pts/fadiga aplique -1 extra na jogada do alvo, até o 
máximo de -5 de penalidade extra. Pré-Requisito: Privação da Visão. +20% 

Sem Rastro – se o alvo morrer devido a sua Atribulação o corpo da vítima 
desaparecerá assim como tudo que ele porta e veste. Muito comum no caso de ser 
lançado em outra dimensão... +10% 

As atribulações que possuem efeitos secundários além da regra padrão também 
podem ter um efeito cumulativo que ativará o efeito. O efeito secundário que também for 
cumulativo será aplicado se a vítima falhar no teste por 5 ou mais pontos, devido a uma 

falha crítica ou se ela já foi afetada pelo efeito primário no turno anterior. Um efeito 
secundário cumulativo vale 2/3 do valor original. 

O nível de Cosmo não influencia a Atribulação, com as seguintes exceções: nenhum 
usuário do Cosmo que possua nível efetivo 80 ou superior pode ser afetado por uma 
Atribulação lançada por alguém com Cosmo efetivo inferior a nível 100, nem mesmo com 
a ampliação Cósmica. Igualmente, se um alvo que esteja sendo afetado por uma 
Atribulação elevar seu nível de Cosmo efetivo para 80 isso faz cessar todos os efeitos 
desde que venham de alguém com Cosmo efetivo menor a 100. 

As Atribulações são ataques que desequilibram, mas no universo de Cavaleiros do 
Zodíaco esse tipo de ataque é raro, restrito aos mais poderosos personagens. Entre os 
Cavaleiros, isso é simulado através do total de pontos e os pré-requisitos, como possuir 
no mínimo Cosmo Básico 50, limitando sua aquisição. As regras acima devem ser vistas 
como complementares às do MB, devendo ambas serem empregadas. 

 

Curar 
Custo: 20 pontos 
Pré-Requisito: Cosmo Básica 40, Vontade 12 e Cavaleiro de Atena ou Cosmo Básico 

30 e Marina de Poseidon ou Cosmo Básico 60, Vontade 14 e Não-Espectro. 
Concentre-se por 1 turno e teste IQ+Talento para Cosmo, em caso de sucesso 

alguém que você toque, ou a si mesmo, recupera 2 pts/vida para cada pt/fadiga gasto. 
Curar outra pessoa demora 1 minuto, mas curar 
a si mesmo não exige tempo extra. Um 
personagem não pode recuperar dessa forma 
mais pontos de vida que a sua HTx2 em um 
intervalo de 24h, não importando o número de 
utilizadores que a apliquem no mesmo alvo. Se 
um membro incapacitado for curado de todo 
dano um teste com -6 remove a incapacidade. 
Um sucesso decisivo significa que nada é gasto, 
mas em caso de falha o usuário perde 1d 
pts/fadiga e em caso de falha crítica o paciente 
também perde 1d pts/vida. Se o usuário também 

possuir a perícia Medicina (Cosmo) em nível de habilidade 14+ não haverá limite de PVs 
que podem ser curados em um período de 24h. 

OBS. Curar, assim como Corpo Potencializado, é pouco vista no universo de 
Cavaleiros do Zodíaco e pode ser adequado o mestre restringi-la a apenas 1 PJ por grupo. 
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Ampliações Especiais: 
Doenças – Aplicando um redutor no teste, variando de +1 (resfriado leve) até -15 

(AIDS) você é capaz de curar doenças ao custo igual ao dobro do redutor em fadiga, 
eventual dano causado pela doença deve ser curado a parte. +20% 

Escudo Regenerativo – Toda vez que você for ferido no mesmo momento e de 
maneira instantânea você pode ativar esta técnica para recuperar seus PVs. +150% 

Estabilizar – Com um simples toque, sem teste ou custo, você é capaz de estabilizar 
um personagem muito ferido, não necessitando mais testes de HT para sobreviver. +10% 

 

Limitações Especiais: 
Vida por Vida – No lugar do custo normal você deve pagar 1 ponto de vida por ponto 

de vida curado, o que significa que ela é inútil para curar a si mesmo. -30% 
 

Defesa de Cosmo-Energia  
Custo: 75 pontos 
Pré-Requisito: Cosmo Básica 22 
Esta é a técnica de defesa suprema, capaz 

de bloquear ou desviar qualquer ataque contra 
você, até mesmo ataques modificados com Efeito 
de Área e similares. Você pode dar a sua defesa 
qualquer aparência ou efeito apropriado, desde 
que não altere as regras vistas aqui, exemplos 
possíveis variam deste uma barreira de cristal, um 
contra-ataque defensivo e até a mais pura 
velocidade. Assim como o Ataque de Cosmo-
Energia, o Cavaleiro deverá possuir uma perícia com o nome do golpe, todavia, essa 
perícia será Física/Difícil que poderá ser utilizada contra uma finta à distância. O usuário 

terá um valor de Aparar igual a (NH/2)+3 e que receberá um bônus igual à metade do 

nível na vantagem Talento para Cosmo. Durante o combate o Cavaleiro poderá optar 
por usar esta técnica como uma defesa ativa contra um Ataque de Cosmo-Energia ou 
mesmo um ataque físico que faça uso ou não de Cosmo-Energia, usando o valor de 

Aparar citado, uma única vez por turno, a não ser que esteja em Defesa Total, 

quando poderá usá-la um número qualquer de vezes por turno. Se tiver sucesso 

proceda à avaliação de dano do ataque inimigo e também da Defesa de Cosmo-

Energia, que joga uma quantidade de dados igual à metade do nível Efetivo de 

Cosmo do usuário +1 (e que aumenta 10% caso o defensor esteja utilizando a manobra 

Defesa Total). Os pontos de dano
16

 do atacante serão reduzidos pelo resultado da 

avaliação de dano da defesa e se não restarem pontos o ataque é cancelado. Se um 
único ataque for de múltiplos projeteis (um ataque com CdT maior que 1) verifique a 
margem de sucesso da defesa, para cada ponto um “tiro” é bloqueado e repita a operação 
acima para cada projétil. Se depois dessa operação restarem pontos de dano eles afetam 

automaticamente o usuário (que terá como única defesa sua armadura). Essa técnica 

eleva temporariamente a Velocidade de Defesa do usuário em 1 nível, ou seja, é 

efetiva até mesmo contra ataques um nível de velocidade mais rápidos que o 

Cavaleiro é capaz de se defender (ou seja, um Cavaleiro de Bronze será capaz de se 
defender, com esta técnica, de um ataque de um Cavaleiro de Prata, mas não de um 

Cavaleiro de Ouro), mas cada defesa custa 5 pontos de fadiga ao Cavaleiro (esse custo 
em fadiga pode ser reduzido com a ampliação Custo em Pontos de Fadiga Reduzido até o 
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mínimo de 2 pts/fadiga por defesa, nunca menos). Ataques que não causem dano 

direto (como atribulação, terror ou retenção) são imediatamente detidos ou falham 

automaticamente com um sucesso em aparar nesta técnica, todavia, ampliações 

como Imprecação evitam o uso de uma Defesa de Cosmo-Energia (veja Cosmo 

Máximo). Fora de combate esta técnica também pode ser usada durante o turno do 
Cavaleiro, mas seus efeitos dependerão da ocasião (ou seja, do GM) e das ampliações e 
limitações aplicadas a ela. As ampliações e limitações descritas nas pgs. 102-117 podem 
ser aplicadas a uma Defesa de Cosmo-Energia com permissão do GM. 

 

Ampliações Especiais: 
Contenção – Você é capaz de usar a sua Defesa de Cosmo-Energia para anular um 

ataque de área ou do tipo cone (um Ataque Inato ou Ataque de Cosmo-Energia modificado 
pelas ampliações Cone ou Efeito de Área), protegendo a todos que estariam dentro da 
área de efeito e não apenas sobre você. +10% 

Cosmo-Máximo – Sua defesa passa a impedir e anular ataques modificados pela 
ampliação Imprecação seja Ataques Inatos ou Atribulações. Para isso, no momento que o 
Cavaleiro é atacado ele deve decidir se fará a sua jogada na disputa normal imposta pelo 
ataque ou se usará sua defesa que funcionará de maneira normal, se a defesa de Cosmo-
Energia falhar o Cavaleiro é imediatamente afetado pelo ataque. +20% 

Defesa de Ferro – Sua defesa passa a absorver uma quantidade de dados de dano 
igual ao seu nível efetivo de Cosmo +1 e passa a custar +3 pts/fadiga por uso. +50% 

Deslocamento – Logo após utilizar a sua Defesa de Cosmo-Energia você poderá se 
mover um número de metros igual à metade da sua velocidade básica (arredondado para 
baixo). Se nesse momento o seu nível de Cosmo efetivo for 65 ou superior você poderá se 
deslocar um número de metros igual à sua velocidade básica. +20% 

Muralha Rígida – Sua Defesa de Cosmo-Energia continua podendo ser usada 
normalmente, mas agora além do efeito padrão ela também pode ser usada para formar 

uma barreira de Cosmo-Energia ou do material que compõe sua defesa logo após 

absorver o ataque, desde que ela o cancele. A barreira possui 1 metro de altura e 1 de 

cumprimento para cada nível efetivo de Cosmo (a espessura não importa, mas não 
pode ultrapassar 1m), cada metro quadrado pode ser disposto da maneira que o usuário 
desejar no momento de sua criação. Ex. Um Cavaleiro com Cosmo nível 66 pode erguer 
uma barreira com até 66 quadrados com 1 metro de lado, assim, uma configuração 
possível seria um muro de 33 metros de cumprimento por 2 de altura, ou uma grande 

parede de 6 metros de altura e 11 metros de cumprimento. A barreira possui RD 2 e 1 pv 

para cada 2 níveis efetivos de Cosmo que o usuário possua e conta com a ampliação 
Cósmica. Os valores de RD e PVs são dobrados se também for aplicada a ampliação 
Defesa de Ferro. A barreira criada existe por 1 segundo a menos que o seu criador a 
sustente permanecendo imóvel e realizando consecutivas manobras Concentração. Essa 
resistência pode ser dobrada se a área protegida (quantidade de quadrados produzidos) 
for reduzida pela metade. Ex. Com base no exemplo acima, aquela barreira apresenta RD 
66 e 33 pontos de vida, e se o Cavaleiro decidir criar apenas metade dos quadrados 
possíveis essa nova barreira teria RD 112 e 66 pontos de vida. Se a barreira criado for 
destruída (seus pontos de vida caírem a zero) o seu usuário sofre um choque de retorno e 
ela só pode ser reerguida depois de 1 minuto. Se também for modificada com a ampliação 
Ofensivo cada ataque que a muralha receber também causará ferimento no agressor, mas 
para cada ataque refletido o usuário gastará 2 pontos de fadiga. +60% 

Ofensivo – Caso sua defesa seja bem sucedida e na subtração da quantidade dos 
pontos de dano defensivos na quantidade de pontos ofensivos sobrarem pontos de sua 
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defesa eles serão usados imediatamente para causar dano ao atacante (até uma 
quantidade de dano máximo igual ao dano causado pelo ataque defendido). Esse ataque 
residual não pode ser defendido na primeira vez (devido à surpresa), mas nas investidas 
seguintes contra o mesmo oponente ele poderá se defender normalmente. Uma Defesa de 
Cosmo-Energia modificada com esta ampliação pode receber qualquer ampliação descrita 

para o Ataque de Cosmo-Energia por 1/3 do custo, mas se torna incompatível com a 

ampliação Defesa de Ferro. +40% 
 

Limitações Especiais: 
Apenas Ataques Energéticos – Sua Defesa de Cosmo-Energia o protege apenas de 

ataques energéticos a longa distância. Ataques físicos corpo-a-corpo, que fazem ou não 
uso de Cosmo-Energia, não podem ser bloqueados com sua técnica. -15% 

Apenas Ataques Físicos – Sua Defesa o protege apenas de ataques físicos corpo-a-
corpo, que fazem ou não uso de Cosmo-Energia. Nenhum ataque energético a longa 
distância pode ser bloqueado com sua técnica. -30% 

Brecha – Apenas para defesas com a ampliação Muralha Rígida. Sua parede possui 
uma pequena brecha por onde é possível atacá-lo diretamente. Um redutor igual a -5 para 
ultrapassar a muralha concede -25%, -6 concede -20% e -7 concede -10%. 

Quebrável – A barreira criada com a ampliação Muralha Rígida possui apenas 1 PV, 
ou seja, qualquer quantidade de dano que ultrapasse sua RD a destrói. -30%. 

Rompível – Se usar sua defesa contra um ataque que possua uma CDT maior que 1 
você deve dividir a sua quantidade de pontos que serão absorvidos para cada tiro. -20%. 

Sem Armadura – Por algum motivo suicida esta técnica não pode ser usada 
enquanto você estiver usando sua armadura sagrada. Você pode usá-la normalmente, 
inclusive usando outras técnicas que não possuam esta limitação, mas quando for utilizar 
uma que a possua você precisa primeiro se livrar de sua armadura antes de utilizá-lo. O 
menor valor de desconto significa que você retira parte dela, abdicando de sua RD, mas 
permanecendo com o bônus de Cosmo. Pelo maior valor você deve se livrar de toda a 
armadura, perdendo tanto a RD quanto o bônus no nível de Cosmo. -50% ou -65% 

Vinculado a uma Arma – Sua defesa só pode ser utilizada em conjunto com a arma 
da sua Armadura Sagrada. Nunca aplique as características especiais (como divisor de 
armadura) proveniente da arma e se por algum motivo não puder utilizar a sua arma você 
também está impedido de utilizar a sua defesa! Essa limitação também pode ser aplicada 
se a armadura possuir um par de uma peça em particular, como um par de asas ou um par 
de escudos, se você perder uma dessas peças você não poderá usar a defesa. -10% 
 

Desintegrar Proteção 
Custo: 100 pontos 
Pré-Requisito: Cosmo Básico 60 
Está técnica permite que o Cavaleiro destrua as peças protetoras que os inimigos 

usam. O custo em Cosmo (ou seja, fadiga) é alto, mas basta um teste bem sucedido de IQ 

para forçar uma armadura alvo a até 10m a realizar um teste de HT com um redutor 

igual a 1/6 do Cosmo Básico do usuário e se falhar ela é imediatamente destruída, tudo 
ao custo de 8 pontos de fadiga. Se o teste de IQ falhar essa técnica só poderá ser 
utilizada novamente após o Cosmo do seu usuário se acalmar. Para atingir vários alvo 
utilize ampliações, como Cone e ela funciona com qualquer peça protetora mundana, 
inclusive veículos blindados do tamanho de um tanque (o que o destroi), e em Armaduras 
de Bronze e similares. Com Cosmo Efetivo 75+ é possível destruir Armaduras de Prata. 
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Ampliações Especiais: 
Destruir Ouro – Para destruir Armaduras de Ouro ou similares (como as Sapuris dos 

Juízes do Inferno ou as Escamas dos Generais Marinas) é necessária esta ampliação e no 
mínimo nível 95 de Cosmo Efetivo. +20%  

 

Limitações Especiais: 
Apenas Bronze – Seu poder só pode ser utilizado para destruir Armaduras de Bronze 

e peças protetoras de poder similar. -10%. 
Custo em Pontos de Vida – Cada uso também custa 1 ou mais pontos de vida, 

devendo o custo ser imediatamente pago, independentemente de sucesso ou não. -10% 
por ponto de vida consumido por uso. 

Vinculado a uma Arma – Esta técnica só pode ser utilizada quando em conjunto com 
a arma da sua Armadura Sagrada. Nunca aplique as características especiais (como 
divisor de armadura) proveniente da arma e se por algum motivo você não puder utilizar a 
sua arma você também está impedido de utilizar esta técnica. -10% 

Vinculado a um Ataque de Cosmo-Energia – Além de ser bem sucedido em um teste 
de IQ e pagar o custo em fadiga esta técnica está ligada a um ataque de Cosmo-Energia 
que você possui, e só irá afetar realmente o traje do alvo se você realizar imediatamente 
um ataque bem sucedido e a vítima falhe em sua defesa ativa. O Ataque de Cosmo-
Energia não irá causar seu dano normal (mas o seu custo em fadiga deve ser pago), no 
lugar dele é aplicado o efeito desta técnica. Essa limitação pode ser desativada à vontade 
(o que permite usar o Ataque de Cosmo-Energia normalmente). -20%. 

 

Especialista em Teleporte 
Custo: 50 pontos 
Pré-requisito: Teleporte e Descendente do Continente Mu 
Criada pelo antigo povo de Mu esta técnica 

secreta permite ao usuário teleportar a si próprio e 
um número qualquer de pessoas! Todas essas 
pessoas precisam estar próximas entre si e do 
usuário e todas devem estar cientes que serão 
teleportadas e consentir com a ação, caso contrário 
ela falha automaticamente. As demais regras para 
ativação da técnica Teleporte não são alteradas. 

 

Harmonia com a Natureza 
Custo: 25 pontos 
Pré-requisito: Cosmo Básico 65 e Manipulação da Natureza 
Esta técnica permite a quem a controla feitos extraordinários. O usuário é capaz de 

comunicar-se com a água, com os ventos, com as árvores, com os animais e com o 
mundo em si, e pedir favores. A comunicação e favores podem encontrar barreiras na 

pouca inteligência e/ou percepção de plantas e animais, e 
favores pedidos à natureza, como pedir peixes a um rio, 
possui uma chance de sucesso, em porcentagem, igual ao 
nível Básico de Cosmo do usuário, desde que o pedido 
possa ser atendido (não adianta pedir peixes a um rio morto). 
Ex. Um cavaleiro com Cosmo nível 75 terá, no exemplo 
acima, 75% de chance de ser atendido pelo rio. 
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Ilusão Cósmica 
Custo: 35 pontos 
Pré-requisito: Cosmo Básico 25, Talento para Cosmo nível 3 
Você pode criar ilusões realistas que são construtos de luz e som que aparecem em 

um raio de até 1/10 do seu nível Básico de Cosmo em metros em torno de você ou onde 
você desejar que elas surjam a até 10m e são capazes de enganar os sentidos da visão e 
da audição. Você pode especificar uma área menor; como, por exemplo, para criar uma 
arma ilusória em sua mão. As ilusões são insubstanciais, não tem massa e não podem 
afetar objetos materiais, mas podem escondê-los ou iluminá-los. 

Para ativar esta técnica não é necessário 
nenhum teste, mas você deve usar a manobra 
Concentração. Você pode criar imagens 
animadas e tridimensionais de qualquer coisa 
que você possa imaginar sincronizados com 
sons audíveis para você e que existem pelo 
tempo que você se manter concentrado. Ilusões 
se prestam principalmente para enganar e 
distrair. Faça uma Disputa Rápida entre a IQ do 
Cavaleiro + seu nível em Talento para Cosmo 
contra a Percepção de alguém em posição de notar a ilusão. Se você ganhar a ilusão 
parece real para o indivíduo e o GM decide como ele reage. Ele pode atacar um monstro 
ilusório, tentar sentar-se em uma cadeira de ilusório, e assim por diante. Caso contrário, 
ele vê uma falha e percebe que a ilusão não é real. 

Às vezes é necessário um teste em uma perícia apropriada ao invés da disputa 
acima. Por exemplo, para fazer uma ilusão forçar o alvo a realizar uma jogada de 
Verificação de Pânico deve ser realizada uma disputa entre a perícia Artista (Ilusão) + seu 
nível em Talento para Cosmo e o IQ ou Percepção (o que for maior) da vítima. Para 
enganar alguém com uma ilusão que simula uma pessoa conhecida por ela faça uma 
disputa entre Atuação ou Artista (Ilusão), ambos somando o seu nível em Talento para 
Cosmo, e o IQ ou Percepção (o que for maior) do alvo. 

Sempre que a vítima mudar a forma como interage com a sua ilusão repita a Disputa 
Rápida, como quando ela ataca um monstro ilusório. Se você vencer a ilusão consegue 
simular a resposta apropriada (o monstro se defende, ou simula um ferimento), caso 
contrário a ilusão não responde adequadamente a vítima percebe que há algo de errado. 

Convincentes ou não, as ilusões obstruem a visão de forma tão eficaz como um 
objeto real, mas como são insubstanciais um inimigo ciente de sua localização pode 
simplesmente disparar através da sua proteção e nada impede adversários incrédulos de 
andar através de suas ilusões para chegar até você ou alcançar algum lugar. 

Modificadores: Sua vítima recebe bônus de +4 em seus testes caso esteja 
consciente que você é capaz de usar ilusões. O alvo recebe +10 de bônus caso ele possa 
examinar a ilusão com um sentido que você não pode enganar (na maioria das vezes isso 
significa tentar tocar a ilusão). Ilusões impróprias podem fornecer +1 a +10 de bônus nos 
testes das vítimas e ilusões particularmente criveis e/ou combinadas com o ambiente 
podem fornecer penalidades de -1 a até -5 nos testes dos alvos. Usar a ampliação 
Interligação com a técnica Telecinese aperfeiçoa a ilusão, essa interação fornece +4 de 
bônus para o ilusionista. Um alvo que também possua essa técnica recebe um bônus 
adicional de +2 em seus testes. Se o modificador final for um bônus para a vítima e ela 
sabe que você possui habilidades sobrenaturais, mas não sabe quais são, reduza esse 
bônus pela metade.  
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Ampliações Especiais 
Cosmo Máximo – A eficiência geral de suas ilusões é melhorada. Dobre a área de 

efeito e o alcance desta técnica. +20% 
Extensão – Você pode enganar outros sentidos além da sua visão e audição 

próprios. Custo + 1% por ponto das vantagens afetadas; por exemplo, + 10% para 
enganar Infravisão. Para sentidos totalmente novos (Radar, Paladar/Olfato, Tato, etc.) 
custa + 20% cada. Se você escolher Tato a ilusão passa a dar a sensação de possuir 
substância, mas ela não pode afetar o mundo material, para isso você precisa combinar 
esta técnica com Telecinese. 

Independência – Você não precisa se concentrar para manter suas ilusões. Uma vez 
criada você pode entregar o controle ao seu subconsciente. Ilusões independentes podem 
responder de forma simples, mas não se alteram a menos que você se concentre. Por 
exemplo, uma pistola ilusória faria um ameaçador "clique" e lobos ilusórios recuariam de 
uma tocha ou rosnariam se alguém se aproximar, mas para transformar a arma em uma 
espada ou os lobos em tigres isso exigiria concentração. Uma ilusão que simula uma 
pessoa ilusória não pode conversar ou interagir inteligentemente a menos que você 
realmente se concentre para isso. + 40%. 

Iniciativa – É a forma melhorada de Independência (não compre ambas). Iniciativa dá 
os mesmo benefícios que Independência e dá às pessoas ilusórias a aparência de livre-
arbítrio. Elas podem conversar e se mover livremente dentro de sua área de efeito como 
se tivessem os seus valores de DX, IQ e perícias. Isso não requer concentração. Trate 
esses fantasmas como NPCs insubstanciais que são completamente leais a você, exceto 
que eles não têm pensamentos e não podem executar tarefas para você - eles 
simplesmente reagem ao seu ambiente. + 100%. 

Mental – Em vez de criar imagens que todos podem ver e ouvir você projeta ilusões 
diretamente na mente de um alvo específico. Você pode afetar qualquer pessoa que toque 
ou pessoas que estejam dentro do seu campo visual. Use uma manobra Concentração e 
faça uma Disputa Rápida: seu IQ+Talento para Cosmo vs Vontade da vítima. Você sofre -
1 de penalidade por pessoa já afetada. Se ganhar você assume o controle de suas 
percepções e pode alimentá-la com impressões sensoriais artificiais, incluindo mudanças 
sutis (por exemplo, fazer com que uma nota de 5 dólares se transforme em 100 quando a 
vítima olhar para ela), uma ilusão completa e total (por exemplo, ele estar de pé em Marte 
sem um traje espacial) e uma completa privação sensorial (a menos que você tenha 
Apenas Auditivo ou Só Visual). Estas ilusões não podem causar danos físicos e a área de 
efeito é irrelevante - é tudo gerado na mente do alvo. Você não controla os pensamentos 
de sua vítima, se ele decidir que o que está enfrentando não faz sentido ele pode agir 
conforme as suas últimas impressões sensoriais que ele julga confiáveis e poderá interagir 
com o mundo real, mas o fará com uma penalidade de -10. + 100%. 

Chagas – Disponível apenas em conjunto com a ampliação Mental. Suas ilusões são 
tão realistas que causam à vítima stress ou choque real. Primeiro você deve infligir com 
sucesso uma ilusão mental, em seguida faça uma Disputa Rápida entre a sua IQ+Talento 
para Cosmo contra a Vontade da vítima uma vez por segundo. Se ganhar você provocará 
dano real, uma quantidade de pontos de dano igual a sua margem de vitória. Especifique 
o que quer que seja - um tiro, comido por tigres, fritado no ponto zero de uma explosão 
nuclear, etc. Feridas adequadas aparecem no corpo da vítima. Aqueles que enxergam a 
vítima podem ver as feridas, mas não a sua causa. Caso a sua vítima caia inconsciente 
por qualquer motivo (incluindo por esse dano) você não poderá continuar. + 100%. 
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Limitação Especial 
Apenas Auditivo – Você pode criar sons, mas não imagens. Incompatível com 

Extensão e Chagas. -70%. 
Estático – Suas ilusões são inanimadas. Você não pode criar qualquer efeito para 

responder ao ambiente. Todos que enxergam a ilusão recebem bônus de +4 se ela tenta 
simular algo que nem sempre é estacionário, como reflexos e sombras. Se a ilusão é de 
algo que se move o bônus é de +10. Ilusões estáticas são mais úteis para a dissimulação. 
Incompatível com Apenas Auditivo, Independência, Iniciativa e Chagas. -30%. 

Sem Armadura – Por algum motivo suicida esta técnica não pode ser usada 
enquanto você estiver usando sua armadura sagrada. Você pode usá-la normalmente, 
inclusive usando outras técnicas que não possuam esta limitação, mas quando for utilizar 
uma que a possua você precisa primeiro se livrar de sua armadura antes de utilizá-lo. O 
menor valor de desconto significa que você retira parte dela, abdicando de sua RD, mas 
permanecendo com o bônus de Cosmo. 
Pelo maior valor você deve se livrar de toda 
a armadura, perdendo tanto a RD quanto o 
bônus no nível de Cosmo. -50% ou -65% 

Só Visual – Você pode criar imagens, 
mas não sons. Incompatível com Apenas 
Auditivo e Chagas. -30%. 

 

Manipulação da Natureza 
Pré-requisito: Cosmo Básico 40 
Custo: 20 pontos 
O usuário é capaz de usar uma parte 

específica da natureza a seu favor. No 
momento que essa técnica for adquirida o 
jogador deve escolher uma especialização 
que não poderá ser alterada e deve 
pertencer a um aspecto limitado da 
natureza. Especializações possíveis incluem 
rosas diabólicas, plantas carnívoras, 
tubarões e corvos. Essa técnica não permite 
que se realizem ataques com a natureza (os 
ataques com rosas de Afrodite e Albafica e 
com corvos de Jamian são em termos de 
jogo Ataques de Cosmo-Energia com 
ampliações, limitações e efeitos especiais), 
mas outros efeitos são possíveis desde que 
coerentes com a especialização escolhida. 
Para ativar esta técnica é exigido 1 turno de 
concentração e o usuário pode ter como 
alvo tudo que seus sentidos podem captar, 
mas de qualquer forma a distância máxima 
será definida pelo GM. Com o gasto de 1 
ponto de fadiga por minuto de utilização 
podem ser realizados efeitos físicos que 
exigem até uma ST igual a 15. Efeitos 
físicos que exigem grande força custam ½ 

Rosas Demoníacas Reais 
Estas rosas são uma variante mortal das rosas comuns 
e sua existência é muito antiga. Devido ao fato que 
elas reagem de forma extraordinária diante de 
emanações do Cosmo acredita-se que nasceram dele 
ou de sua interação com plantas normais há muito 
tempo. Muito belas também são extremamente 
venenosas, sua seiva é um veneno letal e mesmo o 
seu perfume pode matar. Roseirais dessas rosas são 
mortais para qualquer pessoa devido a sua flagrância 
que pouco a pouco adormece os sentidos até deixar a 
vitima inconsciente, morrendo logo após. Em termos de 
jogo para cada 2 segundos que uma pessoa respira a 
fragrância ela deve realizar um teste de HT-4, em caso 
de falha perde 1d pts/fadiga e passa a sofre -1 de 
penalidade cumulativa em seus testes de sentidos. 
Para cada -4 de penalidade a vítima perde um sentido, 
começando pelo tato, até cair, quando morrerá em 1d 
minutos. Se a vítima entrar em contato com a seiva das 
rosas, como, por exemplo, ao se arranhar nos 
espinhos, ele deverá realizar o mesmo teste acima. Se 
a seiva for injetada a vítima cairá se falhar em um teste 
de HT -4 e morrerá em 1d minutos. Se ela for salva 
recuperará a fadiga e os sentidos em HT-20 minutos. 
Extremamente reativas diante de Cosmo-Energia um 
Cavaleiro com a técnica Manipulação da Natureza 
especializada em Rosa Demoníacas é capaz de 
controlá-las e amplificar seus efeitos apenas por estar 
nas proximidades (uma possibilidade usar a técnica 
Perímetro Defensivo com ampliações, limitações e 
efeitos especiais, veja a adaptação na página 189). 
A Rosa Negra é usada em combate para destruir 
qualquer material, enquanto que a Rosa Branca é 
empregada para matar um oponente sugando seu 
sangue, mas ela também pode ser usada para preparar 
uma armadilha letal. Isso exige que o usuário possua 
Cosmo efetivo nível 65 ou superior e a perícia 
Armadilhas em NH 15 ou maior. Demora 10 segundos 
para preparar a armadilha para cada rosa e podem ser 
preparadas e estarem ativas ao mesmo tempo um 
número de rosas brancas igual a até 1/10 do nível de 
Cosmo  do Cavaleiro. Quando um homem ou ser 
semelhante passa  até 5m da rosa o GM deve realizar 
um teste contra o NH em Armadilhas de quem a 
armou. Em caso de sucesso ela ataca de surpresa 
injetando sua seiva na vítima, em caso de falha a 
armadilha deixa de existir. 
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ponto de fadiga por segundo (arredonde para cima) e considere metade do nível de 
Cosmo Efetivo como o valor de ST para esses feitos. Para efeitos estáticos, como ilusões 
e paisagens, o gasto passa a ser de 2 pontos de fadiga por 10 minutos. Outros efeitos 
mais impressionantes (como os Corvos que carregavam Saori) na verdade são outras 
técnicas e poderes (como, no caso citado, Levitação). Essa técnica também inclui uma 
versão modificada da vantagem Apetrechos, podendo o personagem fazer uso de um 
número de apetrechos igual a 1/10 do seu nível Básico de Cosmo, mas sempre ligado a 
sua especialidade (é com esses apetrechos que Albafica, por exemplo, arma as 
armadilhas feitas de Rosas Sangrentas). Muitos outros efeitos também podem ser obtidos, 
tudo dependendo da concepção do personagem, da especialização escolhida e do 
julgamento do GM, que pode exigir a ampliação Interligação ou elevar os requisitos. 

 

Misopetha-Menos  
Custo: 10 pontos 
Pré-Requisito: a vantagem Sangue de Atena e a benção da deusa Atena 
Trata-se da técnica do envelhecimento retardado que apenas Atena pode conceder. 

A benção de Atena citada nos pré-requisitos significa receber a técnica Misopetha-Menos 
através da própria deusa. Essa técnica faz com que o coração do usuário bata o 
equivalente a um dia durante um ano inteiro, o que permite ao Cavaleiro envelhecer 
apenas 1 dia para cada ano de existência. Assim, um cavaleiro que ainda possa ter uma 
longevidade de mais 30 anos poderia viver por até 10950 anos! Enquanto faz uso desta 
técnica a camada externa da pele do Cavaleiro continua a envelhecer normalmente, 
formando uma espécie de “casca” que esconde as reais condições do usuário e é capaz 
de até mesmo mascarar e camuflar o seu Cosmo real. Enquanto esta técnica está ativa o 
Cavaleiro recebe -1 de redutor em ST, DX e HT devido à restrição imposta pelo coração 
lento, mas a qualquer momento a técnica pode ser interrompida e retomada normalmente 
sem penalidades. Depois de 100 anos de uso desta técnica a casca efetivamente diminui 
o Cosmo Efetivo do usuário em 10%, mas ela pode ser removida a qualquer momento, 
revelando o corpo e o Cosmo real do Cavaleiro. 

 

Neutralizar Cosmo 
Custo: 100 pontos 
Pré-Requisito: Cosmo Básico 50, IQ 15 
O usuário é capaz de afetar o nível de Cosmo Efetivo do alvo. Isso irá 

automaticamente diminuir o dano que ele poderá causar, os efeitos de suas técnicas e 
pode deixar o alvo vulnerável com suas técnicas inúteis! Trata-se de um ataque com os 
seguintes parâmetros: 1/2D -, Max 10, Prec 1, CdT 1 e Recuo 4. O Cavaleiro deve atacar 
o alvo, isso exige uma jogada de ataque com uma perícia própria (Física/Fácil) e gastar 2 
pts/fadiga, atingido realiza-se uma disputa de Vontade (adicione o nível em Talento para 
Cosmo para ambos). As proteções não ajudam, mas como é um ataque defesas ativas e 
eventual escudo podem ajudar e por isso muitas vezes é aplicada a esta técnica a 

ampliação Imprecação. Se o atacante for bem sucedido no lugar de causar dano o Cosmo 

Efetivo do alvo é reduzido um número de níveis igual a 1/5 do nível de Cosmo 

Básico do atacante. O atacante que foi bem sucedido em seu primeiro ataque pode 
repetir esse efeito no turno seguinte sem custo e sem precisar atacar novamente, mas 
precisa manter contato visual e vencer uma nova disputa de Vontade. A vítima recupera 
níveis de Cosmo Efetivo igual ao dobro do seu nível na vantagem Talento para Cosmo por 
turno, sempre que não estiver sob ataque desta técnica ou vencer a disputa de Vontade. 



 

64 

 

A perda de níveis Efetivos de Cosmo pode debilitar muito um Cavaleiro a ponto de 
derrotá-lo. Os efeitos normais dessa perda se refletem na regressão e, por conseguinte, 
perda temporário de todas as vantagens e modificadores concedidos pela tabela da pg. 34 
e perda igualmente temporária de todas as Técnicas Inerentes que o nível modificado de 
Cosmo Efetivo não mais alcança. Técnicas que exigem um determinado nível de Cosmo, 
seja Efetivo ou Básico, como pré-requisito para sua compra ainda podem ser usados, 
mesmo que a vítima agora tenha um nível que não mais atenda ao pré-requisito, mas ela 
sofrerá todos os possíveis efeitos do nível reduzido (como causar menos dano). Os efeitos 

extraordinários dessa perda de Cosmo revelam-se quando a vítima atinge um nível 

Efetivo de Cosmo igual a 1/5 do seu nível Básico de Cosmo. Nesse grau de perda 

todas as técnicas e vantagens modificadas pela limitação Técnica Cósmica não 

podem mais ser utilizadas. Por fim, se a vítima chegar a um nível de Cosmo Efetivo 
igual a zero ela fica imobilizada e no turno seguinte perderá a consciência. 

 

Perímetro Defensivo 
Custo: 30 pontos 
Pré-Requisito: Cosmo Básico 22 
Esta técnica permite ao Cavaleiro criar à sua volta uma área defensiva que o alertará 

imediatamente se algo a invadir e o cavaleiro nunca poderá ser surpreendido por um 
ataque pelas costas, mesmo inimigos invisíveis serão detectados a tempo e precisão 
suficientes para o usuário usar uma defesa ativa. Essa área defensiva pode ter qualquer 
aparência apropriada, deste um simples campo de energia brilhante até um imenso jardim 
de rosas venenosas. Para ativar esta técnica basta o gasto de 2 pontos de fadiga. Essa 
área possui altura máxima de 1m e um raio com o centro no usuário de 2m mais 1m para 
cada 10 níveis de Cosmo Efetivo no momento em que a técnica é ativada, o usuário não 
pode se deslocar e/ou deixar o hex onde ele ativou esta técnica, mas dentro desse hex ele 
pode se mover e se defender normalmente e toda a área pode ser mantida pelo tempo 
que o usuário desejar, todavia, assim que ele deixar o hex onde ativou essa técnica ou 
perder a consciência o perímetro é desfeito imediatamente. O perímetro criado é visível e 
ameaçador a qualquer inimigo que o veja e ele pode ser alvo de ataques, caso o perímetro 
criado sofra mais de 10 pts/dano cósmico ele é imediatamente desfeito e mesmo dano que 
apenas projeta ou causa apenas perda de fadiga a afeta (ataques com Sem Ferimento o 
afetam). Uma vez desfeito só pode ser novamente utilizado após o Cosmo se acalmar. 

 

Ampliações Especiais 
Agressão Reativa – caso o inimigo invada a área criada pela técnica Perímetro 

Defensivo ele será imediatamente atacado por ela. O dano só não será causado se o 
invasor de alguma forma conseguir evitar o contato com o perímetro criado, caso contrário 
o dano será automaticamente causado a cada turno que o inimigo permanecer em 
contato. O dano causado é de 1d+2 por contusão mais 1d+2 para cada 10 níveis de 
Cosmo Efetivo que o usuário possuía no momento que ergueu o perímetro, até o máximo 
de 6d+12. Esse dano é Cósmico e divide por 10 qualquer RD Cósmica que venha a 
atingir. Qualquer ampliação que altera o tipo de dano previsto para a técnica Ataque de 
Cosmo-Energia pode ser aplicada em conjunto com esta para alterar esse dano. +150% 

Área Seletiva – Você pode escolher quais alvos dentro da área serão afetados. +20% 
Bônus Defensivo – Enquanto o seu perímetro Defensivo estiver ativo você recebe 

bônus de +1 contra atribulações e +1 em testes de NH de perícias que sejam usadas de 
forma defensiva (ex: Ataque de Cosmo-Energia usado em um Super-Aparar e NH de 
Defesas de Cosmo-Energia) para cada nível, até o máximo de +3. +50% por nível. 
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Cosmo Máximo – O seu perímetro defensivo passa a possuir um raio igual à metade 
do seu nível efetivo de Cosmo no momento da sua ativação e necessita 10 vezes mais 
pontos de dano para ser desfeito por dano. Pré-requisito: Cosmo Básico 60. +50% 

Cúpula – A altura máxima do seu perímetro será igual a 1/3 do seu nível Efetivo de 
Cosmo no momento da ativação. +50% 

Dissimulado – O perímetro criado a primeira vista não é ameaçador. +10% 
Móvel – O usuário pode se mover livremente dentro de seu Perímetro Defensivo, não 

ficando mais restrito ao hex onde ativou esta técnica, mas se ele deixar os seus limites ele 
continuará a deixar de existir. +20% 

Persistente – O perímetro defensivo só é destruído pelo dano acima descrito se ele 
receber mais de 10 pontos de dano Cósmica por um ataque de área ou mais de 100 
pontos de dano cósmico por outras fontes. Pré-requisito: Cosmo Básico 30. +30% 

 

Limitações Especiais 
Custo em Fadiga – Sempre que for causado dano pela ampliação Agressão Reativa 

o usuário perde 1 ponto de fadiga. Pré-Requisito: Agressão Reativa. -10% 
Não-Letal – O dano causado pela ampliação Agressão Reativa causa a perda de 

pontos de fadiga, nunca pontos de vida. Pré-Requisito: Agressão Reativa. -10% 
Sem Armadura – Por algum motivo suicida esta técnica não pode ser usada 

enquanto você estiver usando sua armadura sagrada. Você pode usá-la normalmente, 
inclusive usando outras técnicas que não possuam esta limitação, mas quando for utilizar 
uma que a possua você precisa primeiro se livrar de sua armadura antes de utilizá-la. O 
menor valor de desconto significa que você retira parte dela, abdicando de sua RD, mas 
permanecendo com o bônus de Cosmo. Pelo maior valor você deve se livrar de toda a 
armadura, perdendo tanto a RD quanto o bônus no nível de Cosmo. -50% ou -65% 

Vinculado a uma Arma – O uso desta técnica está condicionado ao uso da arma que 
acompanha a sua armadura sagrada. Se por qualquer motivo você não puder utilizar a sua 
arma também não poderá utilizar esta técnica, e se você for privado de sua arma durante 
a utilização o perímetro é imediatamente desfeito. Essa limitação é normalmente usada 
em conjunto com as correntes que acompanham algumas armaduras sagradas. -10% 

 

Postura Resoluta 
Custo: 40 pontos 
Pré-requisito: Cosmo Básico 25 
Você possui uma posição de batalha que lhe rende uma vantagem defensiva sobre o 

seu oponente, mas que o força a manter a sua posição e uma vez quebrada seus 
benefícios cessam. Você precisa escolher uma postura (podendo ter pequenas variações, 
decisão do GM) que não poderá mais ser alterada e não é necessário nenhum teste. Uma 
vez assumida a postura e enquanto você a mantenha todas as suas defesas ativas 
recebem +1, todas as tentativas de utilizar a perícia Judô ou similares para arremessar o 
Cavaleiro falham automaticamente e todas as Defesas de Cosmo-Energia que você use 
absorverão 1/5 mais pontos de dano (+20%) ou todas as manobras de Super Aparar 
utilizando Ataques de Cosmo-Energia serão 20% mais eficientes e ambos poderão ser 
utilizados um número qualquer de vezes por turno. O único efeito colateral é que todos os 
seus ataques passam a causar 20% menos dano. A Postura Resoluta é desfeita e todos 
seus benefícios acabam quando você sofrer ao menos 1 ponto de dano, desfaz a sua 
postura ou se move mais de um 1 hex. Uma vez desfeita ela só pode ser novamente 
utilizada após o Cosmo do seu usuário se acalmar. Você não pode usar Postura Resoluta 
e Perímetro Defensivo ao mesmo tempo (mas pode comprar ambas). 
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Potencialização Cósmica 
Pré-Requisito: Cosmo Básico 20 
Custo: 25 pontos 
Esta técnica é capaz de aprimorar as demais 

técnicas do usuário focalizando a sua concentração 
no instante seguinte. Realize a manobra 
Concentração, no inicio do próximo turno essa 
técnica é ativada e o valor total de Vontade do 
Cavaleiro recebe +1 de bônus e são aplicados os 
efeitos abaixo a partir daquele momento até o fim do 
turno. Depois de usada essa técnica só poderá ser 
utilizada novamente após o Cosmo do seu usuário se 
acalmar

17
. Essa técnica não pode receber a 

ampliação Prazo Estendido (para aumentar o prazo 
de duração use a ampliação abaixo) e você deve 
escolher ao menos uma das seguintes opções:  

Foco – o NH de todas as perícias relacionadas 
a técnicas cósmicas (ex: perícias para utilizar 
Ataques de Cosmo-Energia e Defesas de Cosmo-
Energia) recebem bônus de +1 para cada 20 níveis 
efetivos de Cosmo até o fim da duração. +100% 

Cosmo – durante o prazo da duração o nível de 

Cosmo Básico do Cavaleiro se eleva em 1 ponto 
para cada 2 níveis em Talento para Cosmo podendo acumular o seu efeito com quaisquer 
outros efeitos que elevem o nível de Cosmo-Efetivo do usuário. Pré-Requisito: Exige 
Cosmo Básico 30. +150% 

Poder – enquanto durar os efeitos a cada turno o Cavaleiro pode usar uma técnica 
que ele conheça, inerente ou não, com custo em fadiga variável ou não, com um custo 
final em fadiga igual ou menor ao seu nível em Talento para Cosmo+1 sem gastar nenhum 
ponto de fadiga. Pré-Requisito: Cosmo Básico 30. +200% 

Corpo – durante a duração um ou mais atributos físicos podem ser temporariamente 
elevados. Custa +50% para cada ponto de ST ou HT ou +100% para cada ponto de DX 
elevado dessa forma. A elevação máxima é igual ao nível em Talento para Cosmo. 

 

Ampliações Especiais 
Turno Extra – os efeitos desta técnica duram um segundo extra para cada vez que 

essa ampliação for aplicada, até o máximo de 9 turnos extras. +20%. 
 

Limitações Especiais 
Sem Armadura – Você não pode utilizar esta técnica com sua armadura. O menor 

valor de desconto significa que você retira parte dela, abdicando de sua RD, mas 
permanecendo com o bônus de Cosmo. Pelo maior valor você deve se livrar de toda a 
armadura, perdendo tanto a RD quanto o bônus no nível de Cosmo. -50% ou -65% 

Vinculado – Está técnica está ligada a algum objeto que você precisa portar para 
utilizá-la, pode ser a sua arma sagrada, um acessório (sagrado ou não) ou mesmo sua 
armadura. Se o objeto vinculado não estiver com você esta técnica não pode ser utilizada. 
Uma tatuagem, logicamente, não gera desconto algum. O valor varia de -5% (sua 
armadura) ou -10% (sua arma ou acessório). 

Volátil – Os efeitos cessam imediatamente se o Cavaleiro sofrer 1 pt/dano. -20% 
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Privação da Visão 
Custo: 320 pontos 
Pré-Requisito: Cosmo Básico 65, Vontade 15 
A privação do sentido da visão age como um potencializador para o Oitavo Sentido, 

mas apenas se o usuário já atingiu o domínio pleno do Sétimo Sentido e possuir uma força 
de vontade de ferro. A privação da visão pode ser voluntária (manter os olhos fechados) 
ou imposta (nascer cego), e pode ser permanente ou temporária, mas nunca devido a uma 

agressão inimiga. Depois de no mínimo 24 horas de privação da visão o Cosmo se 
potencializa se a privação for reversível, mas, se for uma 
privação permanente (como perfurar os dois olhos com 
os dedos), o efeito é imediato. De qualquer forma o efeito 

potencializador obtido é que o custo dos níveis de 

Cosmo do nível 60 até o nível 80 são reduzidos de 70 

para 50 pontos (determine o novo nível de Cosmo com 
base na quantidade de pontos gastos em Cosmo). 
Quando o Cavaleiro abre os seus olhos (que pode ser a 
qualquer momento, inclusive no turno do oponente e 
mesmo em meio a uma manobra) a energia potencializada arrebenta, gerando um lampejo 

de energia que força a todos (humanos ou deuses), que estejam a até 30m do 

Cavaleiro e vejam o lampejo de energia, a perder a sua próxima ação (força a todos 

a adotar a manobra Fazer Nada), encerrando o efeito benéfico no final do turno. 
 

Projeção Cósmica 
Custo: 100 pontos 
Pré-Requisito: Cosmo Básico 50 
Esta técnica permite ao Cavaleiro separar o seu espírito do corpo e viajar de forma 

incorpórea. O usuário deve usar Concentração, testar Vontade e gastar 2 pts/fadiga. 
Sendo bem sucedido seu espírito se separa do corpo, que permanece em transe, 
formando um corpo astral, capaz de assim permanecer por um número de minutos igual 
ao nível Básico de Cosmo. No fim desse período um novo teste de Vontade deve ser feito 
e a cada minuto, em caso de falha a projeção é encerrada e ele retorna para o seu corpo 
imediatamente. Uma vez encerrada ela só pode se usada após um intervalo de 24h. 

O corpo astral é insubstancial e invisível para os outros seres não-astrais (mas o 
usuário pode tornar-se visível) e não pode carregar nada que não seja Sagrado consigo, 
podendo aparentar o uso de qualquer roupa que deseje com uma exceção: se o seu corpo 
estiver envergando uma Armadura Sagrada o seu corpo astral também estará, protegido 
com as mesmas propriedades da armadura (RDs, aumento de Cosmo, etc). O corpo astral 
é capaz de flutuar e andar livremente e não conta com outra mobilidade adicional, todavia, 
se o usuário também possuir Teleporte além do uso padrão ele será capaz de visitar 
outros Reinos, como o Submundo, desde que esteja familiarizado com o reino-alvo. 

Enquanto estiver nessa forma o Cavaleiro não pode afetar e ser afetado por nada 
material, nenhum dos seus ataques corporais surtirá efeito, mas todos os seus Ataques de 
Cosmo-Energia que não estejam modificados pela limitação Ataque Corporal irão afetar 
qualquer ser, astral ou não, mas essa queima de Cosmo revelará o usuário e sua posição 
para todos que possuam a técnica Sentir Cosmo antes mesmo de desferir o ataque. Na 
mesma forma, esses mesmos ataques também o afetarão normalmente. Para que outros 
ataques, como Atribulações, também afetem alvos materiais é necessário que tais ataques 
sejam modificados pela ampliação Afeta Substancial (+20%). 
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A forma astral possui os mesmo atributos do corpo físico e possui a mesma 
quantidade de pontos de vida, mas de forma independente do corpo. Danos ao espírito 
não tem reflexo no corpo assim como danos no corpo não refletem na forma astral, mas 
se o corpo for destruído durante a projeção o usuário ficará perdido como uma alma 
penada, sem rumo, e se a forma astral (o espírito) for destruída o corpo permanecerá para 
sempre como uma casca vazia e inerte. 

 

Limitação Especial 
Titereiro – A sua Projeção Cósmica só funciona condicionado a um objeto, onde seu 

espírito se projetará e a partir da onde você poderá influir no mundo à distância. Esse 
objeto deve ser especificado na compra da técnica e não pode ser mudado, sendo 
normalmente escolhida a sua própria Armadura Sagrada (nesse caso o usuário receberá o 
bônus de Cosmo como se a estivesse efetivamente vestindo, podendo atacar 
normalmente e se defender com um redutor igual a -1), outros exemplos incluem uma 
estátua de pedra (o que resultaria em uma espécie de golem animado, que se moveria, 
com iniciativa -1,00, poderia atacar, mas não poderia se defender) ou mesmo um espelho 
(o que o tornaria uma espécie de posto de vigília por onde também seria capaz de atacar, 
mas não se defender). Se o objeto for atingido e sofrer danos (ou uma Armadura Sagrada 
perder pontos de RD Ablativa) a projeção é encerrada. A principal vantagem está que não 
há limitação de distância entre o usuário e o objeto, e se o usuário também possuir 
teleporte não há limitação nem mesmo entre reinos. -60% se o objeto escolhido for a 
própria armadura, -40% para outros objetos. 

 

Reserva de Cosmo 
Custo: 20 pontos 
Pré-Requisito: Privação da Visão 
Apesar de ser uma aplicação do Cosmo em separado a Reserva de Cosmo (também 

conhecida como Acumulação de Cosmo ou Técnica dos Olhos Cerrados) é um 
desdobramento da Privação da Visão e sempre é empregada em conjunto com ela (o que 
pode ocorrer é o uso apenas da Privação da Visão, de forma imediata ou não, sem a 
Reserva de Cosmo). Aplicando sua força de vontade e as bases da meditação 
transcendental o Cavaleiro é capaz de acumular o seu Cosmo, o que em termos de jogo é 
representado pela criação de uma reserva em separado de pontos de fadiga. O Cavaleiro 
deve cerrar seus olhos, que representa a contenção de seu Cosmo, devendo permanecer 
fechados, e meditar. Ao fim de cada 300 horas de meditação, que não precisam ser de 
forma ininterrupta, deve ser realizado um teste na perícia Meditação, se for bem sucedido 
o Cavaleiro acumula 1 ponto de fadiga. Em caso de falha nenhum ponto é acumulado. A 
reserva pode acumular até um número de pontos de fadiga igual à Vontade do Cavaleiro e 
existe enquanto os olhos do usuário permanecerem fechados. A reserva de energia criada 
dessa forma pode ser usada pelo Cavaleiro a qualquer momento para qualquer fim, desde 
ativação de técnicas até para usos comuns, como gastar fadiga em um longo esforço 

físico, mas apenas 1 ponto por turno, mas se o Cavaleiro abrir os olhos todos os 

pontos de fadiga acumulados passam a poder ser usados da forma que o Cavaleiro 

desejar durante os próximos 3 turnos, quando todos os pontos ainda não gastos são 
perdidos. 

 

Ampliação Especial 
Cosmo Máximo – A reserva passa a ter como limite a metade do nível Básico de 

Cosmo do usuário (arredondado para baixo). +50% 
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Sekishiki 
Pré-Requisito: Cosmo Básico 40, Cosmo Sekishiki 
Custo: 75 pontos 
Esta técnica utiliza o Sekishiki, a rara 

habilidade de interagir com espíritos, sendo 
muito restrita. Apenas Cavaleiros que 
possuem a vantagem Cosmo Sekishiki são 
capazes de dominá-las (Isso não quer dizer 
que outros usuários não possam possuir 
técnicas que também manipulem almas, 
apenas que elas serão essencialmente 
diferentes). A maioria das almas que o 
Sekishiki manipula são aquelas já perdidas 
no Mundo dos Mortos, que não mais reencarnarão e que estão condenadas a sofrer 
eternamente no Submundo, não possuindo qualquer vontade ou consciência de si próprias 
ou do que foram. A maioria das técnicas não consegue afetar almas encarnadas, ou seja, 
protegidas por um corpo físico, nem espíritos. Nenhuma habilidade desta técnica afeta 
seres que despertaram o Oitavo Sentido. 

Uma alma é a energia espiritual que anima os seres humanos, que depois da morte 
se separa da matéria e segue ou para o ciclo da reencarnação ou para o Reino dos 
Mortos, segundo seus méritos. Uma alma é avistada por quem domina o Sekishiki como 
uma pequena fagulha de energia azulada e geralmente ela não possui qualquer 
consciência ou vontade. Espíritos e corpos astrais são almas com vontade própria e 
consciência de sua última existência, enquanto que fantasmas são almas atormentadas, 

que podem ou não possuir algum fragmento 
do que eram, mas ambas as entidades 
existem devido a um propósito que pode 
ser delas próprias ou de um agente externo. 
Por fim, matéria espiritual refere-se à 
energia essencial que constitui qualquer 
das entidades citadas. Em termos de jogo 
esta técnica afetará seres de energia ou 
matéria espiritual como almas, espíritos, 
fantasmas e corpos astrais. 

Além das almas manifestarem-se como espíritos ou fantasmas elas também podem 
ser usadas para animar corpos materiais, como zumbis, provenientes de cadáveres 
verdadeiros ou metamorfoseados de outro tipo de matéria criando pequenas quantidades 
de matéria e afetando-a, como as moscas criadas pelo espectro Verônica. Esses corpos 
criados são precários e não protegem a energia espiritual que os anima, mas pode criar 
adversários quase invencíveis contra técnicas normais. 

Todos que dominam esta técnica consequentemente dominam uma grande 
quantidade de conhecimento sobre a morte, sobre o Reino dos Mortos e o sobrenatural 
envolvendo almas e espíritos, recebendo bônus de +4 em todos os testes de perícias, +2 
em testes de percepção em situações que esses conhecimentos e sentidos são testados, 
bônus de +5 em todos os eventuais testes de Verificação de Pânico e uma penalidade de -
2 em testes de reação frente a seres sobrenaturais que sabem de suas capacidades. 

As diversas aplicações do Sekishiki, além dos bônus acima e de outras ramificações 
por diversas áreas, dão origem a várias habilidades e capacidades, sendo listadas abaixo 
as mais comuns usadas por Cavaleiros de Atena: 

Cavaleiros de Atena 
As habilidades descritas nesta técnica são aquelas que 
normalmente são ensinadas aos Cavaleiros de Atena 
que tradicionalmente optam por não dominar aspectos 
específicos do Sekishiki, como o de criar servos feitos 
de energia espiritual ou animar zumbis (ao invés disso 
os Cavaleiros optam por métodos para destruí-los). 
Muitos outros seres dominam esta técnica e isso 
significa que muitas outras habilidades podem existir, 
mas sempre encontrarão um adversário à altura nos 
Cavaleiros de Atena que dominam o Sekishiki. 
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Sussurrar – O usuário é capaz de ouvir as almas que estiverem em sua proximidade. 
Almas recentemente desencarnadas podem dar informações e espíritos e fantasmas 
também podem se comunicar com o usuário, mas na maioria das vezes seu estado de 
penúria impede o fornecimento de alguma informação relevante. Em outro uso possível o 
usuário pode “sussurar” com seu Cosmo, atraindo almas para sua proximidade. Teste IQ, 
em caso de sucesso serão atraídas uma quantidade de almas igual à metade do nível 
Básico de Cosmo do usuário em 2d segundos. Em caso de fracasso não há almas para 
atendê-lo nas proximidades. Se essa técnica for modificada com a ampliação Cosmo 
Máximo (veja abaixo) o usuário também é capaz de trazer almas que estejam no 
Submundo e/ou que tenham alguma característica específica (como serem todas vítimas 
de um determinado assassino). 

Ondas do Inferno – O Cavaleiro é capaz de 
expulsar almas não-encarnadas, manipuladas ou 
não, que se manifestam livremente ou animam 
corpos precários, como em zumbis ou para 
invocação de fantasmas, ou simplesmente presas 
por algum motivo. Almas materializadas como 
objetos ou em seres (como as moscas de Verônica) 
não são afetadas. Realize um teste de IQ. Se o seu 
nível Básico de Cosmo for superior ao de quem 
manipulou essas almas o sucesso é automático, caso contrário deverá vencer uma 
disputa de Vontade. Sendo bem sucedido, e vencendo a disputa de Vontade, se for o 
caso, uma quantidade de almas igual à metade do nível Básico de Cosmo a até 12m à 
volta do Cavaleiro é afetada e imediatamente enviadas de volta ao Mundo dos Mortos, 
encerrando quaisquer efeitos de forma permanente. 

Imobilizar – O Cavaleiro é capaz de imobilizar ou prender almas não-encarnadas, 
que não animem corpos materiais nem que estão materializadas em algum local físico. No 
caso de almas sencientes a imobilização dura 1 minuto. As almas presas por mais de 1h 
muitas vezes materializam-se em objetos macabros, como rostos disformes. O Cavaleiro 
consegue Imobilizar ou prender ao mesmo tempo em um mesmo local uma quantidade de 
almas igual à metade seu nível Básico de Cosmo, para isso teste IQ. A imobilização 
permanece enquanto o cavaleiro estiver presente e exige preparação, para prender as 
almas além do teste IQ exige-se 1 turno de concentração para cada alma, que 
permanecem assim enquanto o usuário desejar. Caso ele morra ou se afaste mais de um 
mês, as almas aprisionadas se desvencilham e desaparecem. 

Atribulação – Com o uso da ampliação Interligação é possível ligar esta técnica, a 
técnica Teleporte e uma Atribulação para disparar um ataque capaz de arrancar a alma da 
vítima e transportar apenas a alma dela diretamente ao Yomotsu, a entrada para o mundo 
dos mortos. A alma da vítima é separada do corpo e enviada à entrada do Submundo se a 
atribulação a afetar (o usuário pode ainda escolher não enviar a alma da vítima ao outro 
plano, permanecendo no Reino da Terra, nesse caso ela não precisa realizar nenhum 
teste e depois de 1 minuto retorna ao corpo). A vítima conserva sua consciência e todos 
os seus atributos, mas agora ela é apenas alma. O corpo permanecerá inerte como em 
coma e no Yomotsu a alma ficará vagando por até 1 minuto. No fim desse tempo a vítima 
deve realizar um teste de Vontade, se falhar ela morre, se for bem sucedida, e não houver 
ocorrido nenhuma intercorrência no Mundo dos Mortos (como cair no abismo do Monte 
Yomotsu, ser atacado por fantasmas ou ser morto pelo Cavaleiro de Ouro de Câncer...) 
ela retornará para o seu corpo e sofrerá 1d de dano. Logicamente um Espectro não 
testará nada nem sofrerá qualquer dano e depois de transcorrido 1 minuto ele pode 
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retornar. Com a união da alma com o corpo todo o dano sofrido é unificado e aplicado aos 
PVs. Se o usuário utilizar esta atribulação a partir do Yomotsu contra uma vítima que seja 
apenas alma e que também lá esteja ao invés de realizar um teste de Vontade para 
retornar é feito uma disputa de Vontade, entre o usuário da atribulação e a vítima. Se o 
Cavaleiro desejar, e ele tiver capacidade de carga para isso, ele pode também transportar 
a si mesmo e a qualquer um que deseje com seus corpos ou não para o monte Yomotsu 
Hirasaka sem perigo de morte e pode usar a técnica Teleporte para viajar para qualquer 
ponto da Terra, mas sempre é obrigado a primeiro viajar para o Yomotsu e depois para o 
destino. Um Cavaleiro que possuir esta técnica e for alvo da Atribulação modificada será 
arrastado para o Yomotsu, mas ele e quem ele desejar será transportado com seu corpo. 

 

Ampliações Especiais 
Consumir – as almas presas e materializadas pelo Imobilizar são consumidas pelo 

usuário. Elas deixam de existir na taxa de 1 alma para cada 2 níveis em Talento para 
Cosmo por turno e cada alma extinta dessa forma recupera 1 pt/fadiga do usuário. +50% 

Cosmo Máximo – ao invés de utilizar a metade do nível de Cosmo Básico, o 
Cavaleiro passa a utilizar o seu nível completo de Cosmo Básico, além de outros 
aprimoramentos especificados nas técnicas. Pré-requisito: Cosmo Básico 60. +20% 

Obliterar – as almas presas e materializadas pelo Imobilizar explodem sob ordens do 
usuário que pode fazer com que até 4 delas explodam simultaneamente. Cada explosão 
causa 5d pontos de dano cósmico em almas desprotegidas e materializadas no raio de 5m 
e caso mais de uma exploda dentro do mesmo alcance o dano deve ser somado antes de 
aplicá-lo sobre as vítimas. Essa ampliação custo o dobro se também afetar almas 
encarnadas (qualquer ser vivo). +30% 

Fogo Fátuo – as habilidades são melhoradas e elas passam a afetar e imobilizar 
almas utilizadas para animar corpos materiais, como zumbis, e também matéria espiritual 
materializada como objetos (como as peças de xadrez gigantes criadas por Thanatos), 
seres (como as moscas de Verônica) e outros construtos semelhantes. +40% 

 

Telecinese 
Custo: 100 ou 85 pontos 
Pré-requisito: IQ 12 e Cosmo Básico 40 ou IQ 12 e Descendente do Continente Mu 
Usando o Cosmo o usuário é capaz de mover objetos à distância como se o 

estivesse segurando com as mãos com uma ST igual à metade do seu nível de Cosmo 

Efetivo. O objeto se move com um Deslocamento igual a 1/10 do seu nível de Cosmo 
Efetivo modificado pelo nível de carga e o alcance é de 10m. A telecinese exige 
concentração constante, mas não são necessários testes para ações comuns, como 
levantam objetos e deslocá-los, exigindo testes de DX para ações mais complexas. Esta 
técnica pode também beneficiar qualquer ação que se beneficiaria de uma Destreza 
Manual Elevada, como nas perícias Arrombamento, Cirurgia e Jogos de Azar! Faça um 
teste de IQ, sendo bem sucedido ela fornece bônus de +4. O custo menor é aplicado para 
cavaleiros que possuem a vantagem Descendente do Continente Mu. 

Arremesso: aplicando um impulso por uma fração de segundo o usuário é capaz de 
disparar objetos a grande velocidade. Ele deve realizar uma manobra concentração e 
realizar um ataque. Teste a perícia Arremesso. O objeto é arremessado com uma ST 

equivalente à metade do nível de Cosmo Efetivo do usuário. Para calcular 1/2D e Max 
use apenas a distância entre o objeto que será arremessado e o alvo, já para calcular a 
penalidade some as distâncias entre o objeto arremessado e o usuário e entre o objeto 
arremessado e o alvo. 
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Levitação: Se a ST for suficiente para erguer o peso do próprio usuário, então ele é 
capaz de levitar. Realize uma manobra concentração e no turno seguinte ele passa a 
levitar com um deslocamento igual à sua velocidade básica. 

Segurar: O usuário é capaz de atacar um inimigo diretamente a até 10m. Para isso 
ele deve realizar um ataque utilizando DX ou uma perícia de combate desarmada 

(normalmente Caratê). Esse é um Ataque com a Velocidade de Ataque do usuário que 

custa 2 pontos de fadiga. O alvo só poderá se defender se ele tiver acesso às técnicas 
adequadas e mesmo assim ele o fará como se fosse contra um oponente invisível (o alvo 
pode esquivar com uma penalidade igual a -4 e ele não pode aparar ou bloquear). Se o 
ataque for bem sucedido e o alvo não conseguir esquivar ele estará Agarrado (pg. 
370MB), sofrendo as restrições do quadro Ações Depois de Agarrado (pg.371MB), e ele 
pode tentar se libertar realizando uma disputa de ST a cada 10 segundos. No turno 
seguinte o atacante poderá levantá-lo do chão (desde que tenha capacidade para isso) e a 
vítima não poderá realizar qualquer manobra que dependa de contato com o solo. Nos 
turnos seguintes poderá torcer o seu pescoço ou membros conforme as regras da pg. 404 
(realize uma disputa rápida entre a ST da Telecinese -4 e a maior valor entre ST ou HT da 
vítima, se o atacante vencer ele causa uma quantidade de dano igual a GeB/contusão). 

 

Ampliação Especial 
Desviar Armadura – Quando esta técnica for utilizada para causar dano com Segurar 

ela evita a RD de armaduras e outras peças de proteção, sagradas ou não, simplesmente 
explorando as áreas não cobertas, frestas e articulações naturais dos trajes. +300%. 

 

Limitação Especial 
Apenas Segurar – Esta técnica só pode ser utilizada para segurar o alvo e lhe causar 

dano, nenhuma outra forma de utilização é possível. -20% 
 

Teleporte  
Custo: 100 ou 85 pontos 
Pré-requisito: IQ 12 e Cosmo básico 40 ou IQ 12 e Descendente do Continente Mu 
O Cavaleiro é capaz de viajar de um ponto a outro sem se deslocar pelo espaço. 

Para isso ele precisa ver o seu destino, observá-lo remotamente ou visualizá-lo em sua 
mente (o que só é possível se ele já tiver visitado o local pessoalmente). Teste IQ, gaste 2 
pontos de fadiga e utilize as tabelas para penalidades de distância e tempo de preparo da 
pg. 54 e aplique o bônus padrão de +1 por nível em Talento para Cosmo. Também aplique 
as regras de Remoção, Pontos de Fadiga, conseqüências por falha e falha crítica e 
esquiva em combate (que exige o gasto de fadiga para cada esquiva). O Cavaleiro pode 
transportar, além dele, até duas vezes a carga Muito Pesada do personagem, podendo 
transportar outras pessoas (apenas aliados) se o peso não ultrapassar esse limite (veja 
Especialista em Teleporte). Há -1 por metro de distância do alvo a ser transportado. O 
custo menor é aplicado a quem tem a vantagem Descendente do Continente Mu. 

 

Ampliação Especial 
Cosmo Máximo – Aplique bônus de +1 para cada 10 níveis de Cosmo Efetivo. +10% 
 

Limitação Especial 
Apenas em Forma Astral – Você só pode utilizar o seu teleporte enquanto estiver sob 

os efeitos da técnica Projeção Cósmica. -30% 
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Resumo para Consulta Rápida 
Técnicas Inerentes 

 
Nível Efetivo Técnica Inerente Pag. 

2 Cosmo-Energia – o usuário não pode ser afetado pela mesma Atribulação 

que ele já resistiu no mesmo dia e dá acesso as Técnicas Inerentes 

acessíveis pelo atual nível de Cosmo Efetivo. 

35 

10 Ataque Básico – ataque corpo a corpo que causa uma quantidade de dados 

de dano igual a ½ do nível de Cosmo Básico mais o dano do soco ou chute. 

Usa DX ou a perícia de combate corporal do PJ e custa 5 pts/fadiga por 

ataque, independe se acertar ou não. 

43 

12 Dano Cósmico – os golpes (como socos e chutes, mas nunca um Ataque de 

Cosmo-Energia) passa possuir a ampliação Cósmica. Se o usuário possuir 

Cosmo Efetivo 15 a projeção de seus golpes é dobrado e com Cosmo Efetivo 

20 passa a dividir a RD Cósmica que atingir por 5. 

43 

18 Disparo de Cosmo – ataque à distância que causa uma quantidade de dados 

de dano igual a ¼ do nível de Cosmo Efetivo. Conta com ½D 20, Max 50, 

Prec 1, CdT 1, Tiros N/A, Recuo 4, possui a ampliação Cósmica, custa 1 

pt/fadiga por disparo e use DX para atacar. 

43 

20 Velocidade Supersônica – o PJ recebe Velocidade de Ataque 1 (ganha a 

iniciativa de quem possuí Velocidade de Ataque 0 e seus ataques são 

indefensáveis para quem possui Velocidade de Defesa 0). 

43 

22 Domínio do Sexto Sentido – o PJ recebe Velocidade de Defesa 1 (defende-

se normalmente contra ataques em Velocidade de Ataque 1 e recebe bônus 

de +3 contra investidas em Velocidade de Ataque 0). 

43 

40 Velocidade Hipersônica – o PJ recebe Velocidade de Ataque 2 (ganha a 

iniciativa de quem possuí Velocidade de Ataque 1 ou menos e seus ataques 

são indefensáveis para quem possui Velocidade de Defesa 1 ou menos). 

44 

44 Intuição Amplificada – O PJ ganha a vantagem Intuição e Velocidade de 

Defesa 2 (defende-se normalmente contra ataques em Velocidade de Ataque 

2, recebe bônus de +3 contra investidas em Velocidade de Ataque 1 e +6 

contra Velocidade de Ataque 0). 

44 

50 Grande Dano – Some ¼ do nível Básico de Cosmo em pontos de dano como 

bônus a cada disparo do Ataque de Cosmo-Energia. 

44 

60 Velocidade da Luz – o PJ recebe Velocidade de Ataque 3 (ganha a iniciativa 

de quem possuí Velocidade de Ataque 2 ou menos e seus ataques são 

indefensáveis para quem possui Velocidade de Defesa 2 ou menos). 

44 

65 Domínio do Sétimo Sentido – O PJ ganha a vantagem Padrão de Tempo 

Alterado nível 1 e Velocidade de Defesa 3 (defende-se normalmente contra 

ataques em Velocidade de Ataque 3, recebe bônus de +3 contra investidas em 

Velocidade de Ataque 2, +6 contra Velocidade de Ataque 1 e é 

automaticamente bem sucedido contra ataques em Velocidade de Ataque 0. 

44 

76 Iluminado – O PJ recebe a vantagem Longevidade e os seus Ataques de 

Cosmo-Energia têm seu custo em fadiga reduzido pela metade (não inclui o 

custo de ativação de ampliações e tudo arredondado para cima). Com IQ 15 

recebe também a vantagem Iluminado. 

45 

80 Despertar do Oitavo Sentido – Permite viajar ao Mundo dos Mortos sem 

perder a vida e torna o PJ imune a todas as Atribulações e a efeitos que 

tentem controlar sua Vontade ou seu corpo (como as vantagens Controle da 

Mente, Terror, Retenção e Telecinese). Ver. 

45 

90 Domínio do Oitavo Sentido – espíritos mantêm sua consciência, mente e 

vontade intactos. Fornece +2 de bônus em perícias relacionadas com o Cosmo 

e todos os Ataques por Cosmo-Energia do usuário passam a causar uma 

quantidade de dados de dano igual ao seu nível Efetivo de Cosmo. 

45 

100 Suprema Virtude – Ao chegar ao nível 100 o PJ deve escolher em realizar um 

feito milagroso (e após deixar de existir) ou continuar acumulando níveis de 

Cosmo até o infinito. 

45 
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Resumo para Consulta Rápida 
Técnicas Inerentes derivadas da técnica Cosmo-Energia 

 
Nível Efetivo Técnica Inerente Pag. 

1 Aura – cada Cavaleiro possui uma aura de Cosmo que pode ser uma 

característica que conta como uma peculiaridade. 

35 

2 Sentir Cosmo – sente a presença de fontes de Cosmo-Energia. Alcance de 

até 10m por nível de Cosmo Efetivo da fonte. 

35 

4 Fundamentos da Destruição – ao custo de 1 pt/fadiga um único golpe passa 

a receber os benefícios da técnica Dano Cósmico. 

35 

6 Aguçar Sentidos – 1 turno de concentração e teste de Vontade. A percepção 

recebe +1/2 níveis em Talento para Cosmo até o fim do próximo turno. Ver. 

36 

8 Ampliar Atributos – fornece +1 na ST ou HT por 1 pt/fadiga ou +1 na DX por 

2 pts/fadiga, até o máximo de 1 + nível em Talento para Cosmo. 

36 

10 Rajada de Golpes – pode usar a manobra Golpe Rápido (pg.370MB) com 

metade da penalidade por 1 pt/fadiga. 

36 

12 Desintegrar Átomos – multiplica o dano contra objetos sem vida e mundanos 

por 1/10 do nível efetivo de Cosmo pelo custo de 2 pts/fadiga. 

36 

14 Ampliar Danos – aumenta o dano de ataques corporais. Aumenta 1d/2 níveis 

em Talento para Cosmo ao custo de 1 pt/fadiga. Pode dobrar a projeção. Ver. 

36 

16 e Vont 14 Último Recurso – como uma ação livre pode diminuir 1 dado de dano para 

cada 10 pontos Cósmicos gastos. Não pode combinar com Absorção de Dano. 

36 

18 Compartilhar Cosmo – custa 4 pts/fadiga aumenta em 1 o nível Efetivo de 

Cosmo de um aliado que também recupera 1 pt/fadiga a até 10m. Dobrar os 

custos dobra os benefícios. Também aumenta a chance de um Big Bang. 

36 

20 Fintar à Distância – usa as emanações de Cosmo para tentar enganar o 

oponente em combate, utilizando a manobra Fintar (pg.365MB). Some +1 ao 

resultado final do atacante que possuir o maior nível de Cosmo Efetivo 

37 

22 e Vont 12 Elevar Cosmo – não exige teste no seu turno. Eleva em 1 o nível efetivo por 1 

pt/fadiga até o FIM do próximo turno. Limite de 1/10 do nível básico +1 +nível 

em Talento para Cosmo (até 10 níveis). Se gastar 1 turno concentrando-se no 

turno seguinte o aumento em níveis será DOBRADO (pode chegar a até 20 

níveis). Pode ser utilizado no turno do oponente com um teste de Vontade-3. 

37 

24 Ampliar Danos Energéticos – aumenta os dados de dano de um Ataque de 

Cosmo-Energia igual ao nível em Talento para Cosmo por 1 pt/fadiga. Pode 

ser utilizada 1 vez por turno e nunca junto a Maximizar Danos Energéticos. 

38 

26 Repelir – ataque de área. Exige 1 turno de concentração. Teste DX, causa 1/3 

do nível efetivo de Cosmo em dados de dano (máximo de 15 dados) e ataca 

todos à volta a até 1m/10 dados de dano. Custa 5 pontos de fadiga. Ver. 

38 

28 e Vont 12 Bloqueio Total – trata-se de uma Defesa Total que substitui seus efeitos 

normais. Teste Aparar+2 ou Bloqueio+2. Gaste quantos pts de fadiga desejar, 

cada 2 pontos anula 5 dados de dano. Protege o Cavaleiro e tudo atrás dele. 

38 

30 e IQ 12 Comunicação pelo Cosmo – o interlocutor deve ter 5 níveis efetivos. Alcance 

0,1 km/nível efetivo, ilimitado se possuir Domínio do Sétimo Sentido. 

38 

32 e IQ 12 Estabilizar – estabiliza a condição. Custa 1 pt/fadiga e precisa tocar por 1 

minuto. Não precisa fazer teste por ferimentos, venenos ou doenças por ½ do 

nível Efetivo de Cosmo horas. Pode gerar calor ou +4 para a perícia Diagnose 

38 

34  Rijeza – gaste 2 pts/fadiga e 1 turno de concentração ou gaste 4 pts/fadiga. 

Teste Vontade. Apenas contra ataques mundanos. A RD básica e ablativa são 

multiplicadas pelo nível de Cosmo Efetivo por até 10 turnos. 

39 

36 e Vont 14 Prestidigitação – realiza pequenas ilusões no tamanho máximo de uma 

pessoa e só engana a visão. Vítima com Cosmo 40+ teste IQ+Talento para 

Cosmo contra Vontade/Percepção. Pode mover/teleportar pequenos objetos. 

39 

38 e Vont 13 Suprir Sentidos – substitui temporariamente 1 sentido. Custa 1 pt/fadiga por 

sentido por 10 minutos. Pode ser pago mais de uma vez ao fim da duração, 

mas todas as ações que utilizar esse sentido sofrem -1 de penalidade. 

39 
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40 e Vont 12 Destreza Cósmica – cancela projeção, teste Vontade e custo de 1 pt/fadiga 

por metro, até o máximo de Vontade metros. Pode aumentar em 1 nível o 

Super Salto ou o Deslocamento Ampliado por 2 pts/fadiga e teste de Vontade. 

39 

42 e Vont 15 Curar-se – gaste 1 turno se concentrando e teste IQ. Você recupera 2 pts/vida 

para cada 1 pt/fadiga gasto. Não pode recuperar mais que HT pontos de vida 

em 24h. Pode ser utilizada no momento que for ferido (teste com -3) para 

recuperar 1 pt/vida e evitar teste p/ verificar a consciência devido a ferimentos. 

39 

44 e DX 14 Defletir – nova Defesa Ativa. Teste DX e gaste 1 pt/fadiga. Anula um ataque 

de energia, cósmica ou não, que cause até 1/3 do seu nível Básico em dados. 

39 

46 Maximizar Danos Energéticos – aumenta os dados de dano de um Ataque 

de Cosmo-Energia igual a 2x nível em Talento para Cosmo por 2 pts/fadiga. 

40 

48 e Vont 14 Absorção de Dano – pode ou não ser usada como Defesa Ativa. Gaste 5 

pts/fadiga e teste Vontade+Talento para Cosmo (-10 em combate). Trate o 

modificador de ferimento como x1, após todo o dano é divido por 1/10 do nível 

básico +1. Pode criar uma áurea protetora ou prender o que perfure o corpo. 

40 

50 e Vont 13 Infundir Cosmo – Exige também a perícia Armeiro (Armadura Sagradas). 

Gaste 1 turno de concentração, teste de Vontade e gaste 2 pts/fadiga. A 

armadura recupera uma vez RD ablativa igual a sua RD básica +5. 

40 

52 e Vont 15 Superar Incapacidade – exige 3 turnos de concentração e custa de 1pt/fadiga 

para devolver a funcionalidade a um membro incapacitado/órgão por 1 hora. 

40 

54 Detonação Atômica – Custo de 5 pts/fadiga um ataque por contusão passa a 

também possuir o 1º nível (ou +1 nível) da ampliação Explosivo (pg.108MB). 

40 

56 e Vont 14 Anular – nova Defesa Ativa. Não necessita teste. Custa em pontos de fadiga 

igual à metade dos dados de dano. Pode ser utilizado fora de combate para 

cancelar efeitos custando ¼ do nível de Cosmo Efetivo do criador do efeito. 

41 

58 e Vont 15 Queimar a Vida – custa 2 pts/vida para elevar em 1 o nível Efetivo de Cosmo, 

elevação máxima igual ao nível em Talento para Cosmo-Energia +2. 

41 

60 Moldar Cosmo – exige 1 turno de concentração. Mover objetos com ST 15 

custa 1 pt/fadiga por minuto. Efeitos físicos com ST igual à metade do nível 

Efetivo por ½ pt/fadiga por turno. Efeitos estáticos 2 pts/fadiga por 10 minutos. 

41 

62 e IQ 12 Espírito de Combate – após 1 turno/concentração e 1 teste de Vontade 

ganha bônus igual ao nível em Talento para Cosmo em Vontade ou HT para 

resistir à técnica, ataque ou atribulação de um oponente até o fim do combate. 

41 

64 e Vont 14 Modular Velocidade – acrescenta +0,25 na Velocidade Básica ou +0,5m no 

Deslocamento por 1 pt/fadiga até o final do seu próximo turno e custa ½ do 

valor em pontos de fadiga para extender os efeitos por até 1 minuto. 

42 

66 e Per 14 Percepção Corporal Cósmica – A perda dos cinco sentidos pouco afeta o 

Cavaleiro (-1 nos testes), recebe Percepção+2 (+5 vs armadilhas) e ele pode 

perceber o mundo por partes do corpo, mesmo que separados. Sempre ativo. 

42 

68 e Vont 14 Aparar Inabalável – defesa ativa. Apara um ataque qualquer. O defensor 

precisa possuir um nível Efetivo superior ao atacante. Teste DX-10 e gaste 5 

pts/fadiga. Sucesso decisivo devolve um ataque energético ao atacante. Ver. 

42 

70 e Vont 14 Restauração – teste Vontade. O Cavaleiro recupera o dobro do seu nível em 

Talento para Cosmo-Energia em fadiga e o triplo em pontos de vida. Pode ser 

utilizado apenas uma vez até que o Cavaleiro se recupere totalmente. 

42 

75 e IQ 15 Despertar da Essência – após meditar 6 horas teste Meditação-3. Uma 

perícia recebe +3 no NH por 1 hora. 

42 

80 e Vont 15 Além Morte – caso o Cavaleiro morra em paz ele ressurge vivo e com sua 

armadura recuperada no Reino dos Mortos. 

42 

85 e Vont 15 Determinar Destino – Em uma única jogada por sessão escolha entre 

sucesso decisivo, sucesso, falha ou falha crítica. 

42 

90 e Vont 15 Semideus – não realiza mais teste de HT para verificar a consciência ou 

morte por ferimentos, mas seus efeitos continuam o afetando e morrerá ao 

atingir -5xPVs. É imune a venenos ou doenças e não envelhece. 

42 
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Resumo para Consulta Rápida 
Técnicas 

 

Técnica Pag. 

Ataque de Cosmo-Energia – ataque à distância. Causa ½ do nível Efetivo de Cosmo em dados 

de dano e custa 2 pts/fadiga. Exige uma perícia Física/Fácil para atacar. Pode aparar ataques 

energéticos com um valor igual a (NH/2)+2. Ataques de Cosmo aparados podem iniciar uma 

disputa de Cosmo. Com NH 15+ pode decidir a quantia exata de dados/dano a utilizar. Não pode 

receber Cíclico, Efeito Colateral e Sintomas. ½D 50, Max 100, Prec 3, CdT 1, Recuo 4. 200 pts. 

46 

Ataque Inato – trata-se do Ataque Inato descrito na pg. 42-43 do MB. Deve receber a limitação 

Técnica Cósmica (-10%) e pode receber a ampliação Cósmico (+150%). 

54 

Atribulações – trata-se da Atribulação à pg. 44 do MB. Deve receber Técnica Cósmica (-10%) e 

pode receber as novas ampliações Mortal e Sem Rastro e efeito secundário cumulativo. 

54 

Curar – teste IQ+Talento para Cosmo, cura 2 pts/vida por 1pt/fadiga. Máximo HT x 2 em 24h. 

Pode recuperar membros incapacitados (teste-6). 20 pontos. Ver pré-requisitos. 

54 

Defesa de Cosmo-Energia – protege contra ataques, mesmo os que afentam uma área. Usa 

perícia Física/Difícil com um valor de aparar igual a (NH/2)+3+½ do nível do Talento para Cosmo 

e custa 5 pts/fadiga. Sucesso reduz os pts de dano em uma quantidade avaliado em uma jogada 

de dados igual a ½ do nível Efetivo+1 e eleva em 1 a Velocidade de Defesa. Atribulação, Terror 

e Retenção são cancelados. Requer Cosmo Básico 22 e custa 75 pontos. 

56 

Desintegrar Proteção – destrói instantaneamente Armaduras de Bronze e similares. Para 

Armaduras de Prata exige Cosmo Efetivo 75. Para destruir Armaduras de Ouro exige a 

ampliação Destruir Ouro. Requer Cosmo Básico nível 60 e custa 100 pontos. 

58 

Especialista em Teleporte – permite transportar qualquer número de pessoas próximas de si e 

do usuário e que consentirem. Requer Teleporte e Descendente do Continente Mu e 50 pontos. 

59 

Harmonia com a Natureza – Permite ao usuário se comunicar com a natureza e pedir favores. 

Requer Cosmo Básico 65 e Manipulação da Natureza. Custa 25 pontos. 

59 

Ilusão Cósmica – permite criar ilusões realistas feitas de luz e com som. Requer Talento para 

Cosmo nível 3 e custa 35 pontos. 

60 

Manipulação da Natureza – permite vários efeitos usando um aspecto limitado da natureza. 

Inclui a vantagem Apetrechos. Exige Cosmo Básico 40 e custa 20 pontos. Ver. 

62 

Misopetha-Menos – retardo o envelhecimento para 1 dia para cada ano. Custa 10 pontos, mas 

exige a vantagem Sangue de Atena e a benção da deusa Atena. Ver. 

63 

Neutralizar Cosmo – permite atacar o Cosmo do inimigo e diminuí-lo. Cada ataque bem 

sucedido reduz um número de níveis efetivos de Cosmo do alvo igual a 1/5 do nível Básico de 

Cosmo do atacante. Requer Cosmo 50 e IQ 15 e custa 100 pontos. 

63 

Perímetro Defensivo – cria uma área à volta que protege o usuário, alertando-o sobre a 

presença de inimigos, mesmo invisíveis. Exige Cosmo Básico 22 e 30 pontos. 

64 

Postura Resoluta – o usuário possui uma posição de batalha que lhe rende benefícios enquanto 

permanecer nela. Exige Cosmo Básico 25 e custa 40 pontos. 

65 

Potencialização Cósmica – permite o aprimoramento de técnicas por um curtíssimo período. 

Possui como pré-requisito Cosmo Básico 20 e custa 25 pontos. 

66 

Privação da Visão – o usuário se priva de sua visão e ganha redução nos custos dos níveis de 

Cosmo para alcançar o Oitavo Sentido. Exige Cosmo Básico 65 e Vontade 15. 320/270 pontos. 

67 

Projeção Cósmica – o usuário separa o espírito do seu corpo e é capaz de viajar de forma 

incorpórea, inclusive entre os Reinos. Exige Cosmo Básico 50 e custa 100 pontos. 

67 

Reserva de Cosmo – exige que o usuário permaneça de olhos fechados e permite a criação de 

uma reserva de pontos de fadiga. Custa 20 pontos e exige a técnica Privação da Visão. 

68 

Sekishiki – permite vários efeitos ao interagir com espíritos e matéria espiritual. Exige Cosmo 

Básico 40, a vantagem Cosmo Sekishiki e custa 75 pontos. 

69 

Telecinese – move objetos à distância com uma ST igual a ½ do nível de Cosmo Efetivo e 

deslocamento igual a 1/10 do Cosmo efetivo. Pode fazer uso das ações de Arremesso, Levitação 

e Segurar. Exige Cosmo Básico 40 e IQ 12 ou IQ 12 e a vantagem Descendente do Continente 

Mu. Custa 100/85 pontos. 

71 

Teleporte – o usuário é capaz de viajar a um ponto a outro instantaneamente. Teste IQ, custa 2 

pts/fadiga e utiliza as tabelas da pg. 54MB. Aplique +1 por nível em Talento para Cosmo. Exige 

Cosmo Básico 40 e IQ 12 ou IQ 12 e a vantagem Descendente do Continente Mu. 100/85 pontos. 

72 
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OS CAVALEIROS 

SAGRADOS DE ATENA 
 

“Mas o que é um Cavaleiro senão um ser humano com poderes divinos?” 

Mestre Ancião.               
 

 
 

Os Cavaleiros Sagrados de Atena são homens e mulheres que juraram lutar e 
defender até a morte os ideais da deusa Atena. Comandantes, estrategistas e diplomatas 
são acima de tudo guerreiros formidáveis que treinam o seu Cosmo até atingir o limite e, 
quando preciso, o ultrapassam pelo bem da Terra. Campeões da humanidade, com seus 
punhos são capazes de rasgar os céus e com seus chutes abrir fendas na terra. 

 
O nascimento dos Cavaleiros remonta as eras mitológicas, quando Zeus 

desapareceu e deixou a Terra aos cuidados de Atena. A ambição dos demais deuses os 
motivou a tentar tomá-la ou destruí-la e o primeiro foi Poseidon, que desejava dominar não 
apenas os mares, mas todo o mundo. Este conflito foi a primeira Guerra Santa. Os 
Marinas de Poseidon lutavam protegidos por peças protetoras divinas, as Escamas, e 
para serem páreos aos invasores os escolhidos por Atena foram abençoados com 
Armaduras Sagradas, nascendo assim os Cavaleiros de Atena, impondo em seguida uma 
enorme derrota as forças do Deus dos Mares. Muitos anos depois o Santuário de Atena foi 
erguido na Terra, sendo a principal base de operações e treinamento dos Cavaleiros, e 
novas Guerras Santas acontecem periodicamente com o objetivo de destruir Atena e seus 
Cavaleiros para tomar ou destruir a humanidade e toda a criação. 
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Gerações após gerações os Cavaleiros sempre surgem quando a deusa Atena 
reencarna para defender o Reino da Terra e todos os humanos das investidas 
gananciosas dos demais deuses, conflito chamado de Guerra Santa, e de seres de grande 
poder. É comprovado que vários 
Cavaleiros da atualidade são 
almas reencarnadas de Cavaleiros 
do passado e tudo indica que    
isso ocorre deste os tempos 
mitológicos. No fim, os Cavaleiros 
nada mais são que escolhidos e 
que escolheram acompanhar a 
deusa da justiça pela eternidade 
em sua luta pela paz. 
 

Treinamento 
 

O treinamento para tornar-se 
um Cavaleiro de Atena é muito 
intenso e rigoroso, frequentemente 
causando a morte de candidatos a 
cavaleiro, mas é muito variável. A 
duração varia de 2 anos, para 
verdadeiros prodígios no Cosmo, 
até uma década de treino, 
normalmente atingindo 5 a 6 anos. Inicia-se aos 7-10 anos de idade e geralmente aos 13 
anos

18
 um candidato sagra-se um Cavaleiro. Quanto mais jovens menos estão limitados 

por ideias preconcebidas. A intensidade e agressividade dos treinos são definidas quase 
exclusivamente pelo perfil do mestre, mas é no mínimo intenso e com grande carga 
horária de treinos dedicados ao corpo e a mente. O mestre é muito importante, geralmente 
é ele que encontra os candidatos e percebe o seu potencial, mas não é indispensável.  

Casos de autoditadas são raros e ligados a um altíssimo nível de Cosmo, ficando 
restritos a Cavaleiros de Ouro e raros Cavaleiros de Prata. No início os treinamentos 
físicos tomam todo o tempo disponível, passando progressivamente para o controle fino 
do Cosmo ao disciplinar a mente. Geralmente o candidato a cavaleiro tem pouco mais de 
6 horas para descansar e se alimentar por dia, devendo se dedicar ao treino durante todo 
o restante do dia. É durante o treinamento que o mestre define o nível de poder do 
aprendiz e qual será sua constelação protetora, encaminhando-o para a conclusão do 
treinamento quando o julgar apto para tal. 

O treinamento é finalmente concluído quando o candidato obtém sua Armadura 
Sagrada, normalmente através de um torneio presidido pelo Grande Mestre entre todos os 
demais que aspiram à mesma constelação protetora. Nesse torneio não são admitidos 

atos de crueldade, mas a violência intrínseca dos combates 
muitas vezes leva seus competidores à morte. Algumas 
armaduras não possuem mais de um candidato e nesse 
caso o próprio mestre do candidato ou, se o treinamento foi 
feito no Santuário, o Grande Mestre entrega a armadura 
mediante uma provação especifica. Esse caso é 
especialmente verdadeiro para Cavaleiros de Ouro. Até hoje 
não houve um único torneio por Armaduras de Ouro. 

 

Amazonas 
As Amazonas são simplesmente a contraparte feminina dos 
Cavaleiros, passando pelo mesmo treinamento para capacitarem-
se a vestir uma das 88 Armaduras Sagradas de Atena. Também 
conhecidas como Mulheres-Cavaleiro sua história começa ainda 
nas Eras Mitológicas, quando os exércitos de Atena eram 
constituídos apenas por homens. Com o passar do tempo as 
mulheres foram aceitas em suas fileiras, mas com uma condição, 
que elas combatessem em igualdade com os homens. 
Essa condição fez nasceu uma lei entre as Amazonas, a do uso 
da máscara. Escondendo seus rostos as amazonas abandonam 
sua feminilidade e partem para lutar. Se o rosto de uma Amazona 
for visto por um homem ela tem o obrigação de matá-lo ou amá-
lo. A Lei da Máscara não é uma das leis do Santuário e muito 
menos uma ordem de Atena, ela é uma tradição ou uma lei 
costumeira entre as Amazonas de obediência voluntária. De 
geração em geração a Lei da Máscara retorna mais ou menos 
forte entre as Amazonas e sua não observação gera uma sanção 
social apenas entre elas próprias. Em termos de jogo a Lei da 
Máscara é um Voto muito importante no valor de -15 pontos. 
A máscara é feita de uma cerâmica especial, cuja fórmula é 
apenas conhecida pelas Amazonas. É resistente, mas como se 
trata de uma proteção comum é inútil contra danos cósmicos, 
todavia, a cerâmica é porosa o suficiente para permitir que a 
Amazona respire através dela normalmente, o que também filtra o 
ar que respira, protegendo-a da maioria dos gases venenosos. 
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Os Encargos de um Cavaleiro 
 

Ser um Cavaleiro de Atena é um privilegio imensurável, mas também uma grande 
obrigação e responsabilidade. A missão de uma vida, ou até mesmo de muitas vidas. Um 
Cavaleiro lutará não por uma nação ou uma bandeira, mas pela humanidade, por tudo que 
é justo e correto, lutará pelo futuro e pelo direito de continuar a existir mesmo com todos 
os defeitos inerentes a condição humana, em fim, lutará, e se preciso morrerá, por Atena.  

Pertencer às linhas de Atena significa, em termos de jogo, possuir a vantagem 
Cavaleiro de Atena, que nada mais é que um pacote de vantagens e desvantagens, sendo 
o Código de Honra dos Cavaleiros de suma importância, e ainda níveis de Hierarquia 
Religiosa que representam a posição do Cavaleiro nas fileiras de Atena. 
 

Cavaleiro de Atena  

Custo: 20 pontos 
Todos os Cavaleiros de Atena possuem o seguinte pacote de vantagens e 
desvantagens mínimas: 

Patrono (Deusa Atena, 9 ou menos, altamente acessível +50%, 

equipamento +100%, habilidades especiais +100% - 105 pontos) – Atena é 
uma deusa muito poderosa. Bondosa e generosa fornece aos seus sagrados 
guerreiros tudo de que precisam para subsistirem e não raras vezes os auxilia 
em batalha. Todavia, essa ajuda é diretamente ligada à fé que o Cavaleiro 
possui. Talvez devido à proximidade que todos os Cavaleiros de Ouro têm da 
Deusa todos eles possuem a mais poderosa fé em Atena, capaz de milagres. 

Clericato (5 pontos) – Cada Cavaleiro além de ser um poderoso guerreiro é 
um devoto da deusa protetora da Terra e portador de seus ideais, ele é 
conhecido pelo título de Cavaleiro e muitas vezes chamado para resolver 
conflitos usando da justiça. 

Inimigos (outros deuses e seres hostis, -60 pontos) – Não há apenas um 
deus como inimigo, mas na sistemática das Guerras Santas apenas um de 
cada vez investe contra o Reino da Terra. De qualquer forma atingi-se o Limite 
de Inimigos (pg 147MB). 

Código de Honra (-10 pontos) e Dever (15 ou menos, Extremamente 

Perigoso, -20 pontos) – Todos possuem o Código de Honra dos Cavaleiros de 
Atena que, em síntese, traz os mandamentos, deveres e ideais da deusa Atena.  

 

O Código de Honra dos Cavaleiros de Atena 
O código dos cavaleiros é tão antigo quanto as próprias Guerras Santas e nunca foi 

modificado. Todos os Cavaleiros o conhecem, sabem seu significado e quais seus 
deveres (caso contrário não teriam se tornado Cavaleiros): 

 
“Os Cavaleiros Sagrados devem servir unicamente à deusa Atena 

e protegê-la mesmo ao custo da própria vida. Todos devem ser 
totalmente leais e obedientes à Atena, aos seus ensinamentos e ao 
Santuário. É terminantemente proibido o uso de armas, a menos 
que elas sejam abençoadas por Atena, e nenhum Cavaleiro pode 
lutar ou usar sua armadura sagrada por interesses pessoais.” 
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Servir à Atena significa entregar-se para uma nova vida, abandonando a anterior. 
Apesar de respeitarem e reconhecerem a existência de outros deuses, a única a que 
devem obediência e adoração é à Atena e sua proteção é prioridade máxima. Atena é a 
deusa da justiça, do combate honrado e protetora deste mundo e ela espera um 
comportamento exemplar de seus escolhidos. Um Cavaleiro deve defender a paz e 
sempre proceder com justiça, honrar sua palavra, agir com coragem, nunca faltar com a 
verdade e sempre proteger os inocentes. Ser leal e obediente ao Santuário significa se 
submeter sem questionamento à hierarquia do Santuário e proteger sua existência de 
outros deuses e especialmente do resto da humanidade, uma vez que os demais seres 
humanos dificilmente entenderiam seu propósito e temeriam o poder dos Cavaleiros. 

A proibição do uso de armas vem desde os tempos mitológicos. Nasceu com a 
criação dos Cavaleiros Sagrados e tem como única exceção as armas abençoadas e 
entregues pela deusa aos seus escolhidos, o que significa que apenas as armas que 
fazem parte das Armaduras Sagradas podem ser usadas e apenas pelos seus respectivos 
Cavaleiros ou quando autorizados usarem as armas da Armadura Sagrada de Libra. 
Ainda, um Cavaleiro deve lutar e ostentar sua armadura apenas em defesa de Atena e 
seus ideais, nunca em interesse próprio, o que nesse caso é sempre considerado uso 
desnecessário da força e um desrespeito ao dogma da Deusa quanto à desejada justiça.  

O desrespeito ao Código de Honra dos Cavaleiros não é e nunca foi tolerado, sendo 
o Grande Mestre encarregado de presidir o julgamento do Cavaleiro e, sendo condenado, 
decidir qual a pena a ser aplicada. As punições são gravíssimas e de três tipos: exílio 
temporário, desonra e morte. O exílio é reservado para pequenas transgressões e 
constitui-se em um afastamento temporário do Cavaleiro do Santuário, onde ele deixa sua 
armadura, e é proibido de retornar até que cumpra o tempo pré-determinado, que varia de 
dias a anos, mas nunca passando de uma década. A desonra significa a expulsão do 
Cavaleiro das fileiras de Atena, ele perde este status, perde a proteção de sua 
constelação, que se torna vaga, e conseqüentemente perde sua Armadura Sagrada, 
ficando proibido de retornar ao Santuário pelo resta de sua existência. Por fim a pena de 
morte é reservada para o crime mais grave existente entre os Cavaleiros, a traição.  

 

Hierarquia Religiosa 
O Santuário e todos os Cavaleiros estão dispostos em uma grande hierarquia, 

erguida por Atena, com o Grande Mestre como seu representante máximo na Terra. Essa 
organização, na prática, assemelha-se muito mais a uma organização militar, mas isso é 
devido ao estado sempre constante de beligerância das demais divindades com o Reino 
da Terra. A Hierarquia Religiosa dentro das fileiras de Atena custa 10 pontos por nível, 
possui um total de 7 níveis e substitui o Status, mas está intrinsecamente ligada aos níveis 
de poder dos Cavaleiros. O nível 7 é apenas atribuído ao Grande Mestre, níveis 5-6

19
 aos 

Cavaleiros de Ouro, níveis 3-4 os Cavaleiros de Prata e níveis 1-2 aos Cavaleiros de 
Bronze. Os soldados rasos quase sempre apresentam nível zero, raramente nível 1. 
 

Graus de Autoridade e Níveis de Poder 
 

Os Cavaleiros Sagrados são classificados em três categorias conforme seu poder: 
Bronze, Prata e Ouro

20
, que representa o grau de controle intrínseco do Cosmo que o 

cavaleiro possui e sua capacidade em permanecer neste nível sem um esforço extremo. 
Acima dos Cavaleiros, mas abaixo de Atena, está o Grande Mestre e abaixo dos 
Cavaleiros estão os soldados e os servos do Santuário.  
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O Grande Mestre 

O Grande Mestre é o representante da deusa Atena 
na Terra e o cargo máximo do Santuário, apenas 
abaixo da própria deusa. A sua principal tarefa é 
comandar o Santuário e os Cavaleiros especialmente 
nos períodos em que Atena não se encontra 
reencarnada ou é jovem demais para exercer suas 
próprias funções e traçar as principais estratégias, 
servindo como fonte de inspiração e estrategista 

durante as batalhas. Também é de responsabilidade do Grande Mestre educar e proteger 
a jovem Atena até que ela tenha idade para tomar suas próprias decisões, guiar todos os 
Cavaleiros e de consagrar em Cavaleiros os aprendizes treinados no Santuário. 

Extremamente carismático todos aqueles que o conhecem o tem como uma figura 
quase divina e ninguém ousa questionar suas ordens. Como estrategista é sua 
responsabilidade conhecer o inimigo e não se furtar em entrar no campo de batalha, 
mesmo sem utilizar uma Armadura Sagrada. Ele também é o administrador e o juiz 
máximo do Santuário, abaixo apenas de Atena, realizando julgamentos, proferindo 
decisões e ordenando a execução de sentenças e orientações a todos. É dele também a 
tarefa de ler as estrelas, prevendo o futuro e ampliando o entendimento do presente, 
atividade normalmente realizada no Monte das Estrelas, construído para esse fim. 

O cargo de Grande Mestre é vitalício e quando o seu atual detentor percebe que é 
hora de passá-lo adiante escolhe entre os Cavaleiros de Ouro aquele apto a sucedê-lo, 
sempre o candidato que melhor combina humanidade, sabedoria e coragem. Se aceitar o 
cargo, ele deixa de ser um Cavaleiro de Ouro e o ideal é que o novo Grande Mestre treine 
o seu sucessor entre os doze cavaleiros dourados. Em situações especiais, como a morte 
do Grande Mestre em meio a uma Guerra Santa, por tradição o Cavaleiro de Prata de 
Altar assume o cargo interinamente se estiver apto, até que Atena escolha e nomeie o 
sucessor entre os Cavaleiros de Ouro. Também é muito comum, quase um pré-requisito, 
que o Grande Mestre seja um sobrevivente da Guerra Santa anterior, trazendo para as 
novas gerações incontáveis contribuições em sabedoria e experiência. 

O Grande Mestre vive e trabalha em seu Palácio no topo do Santuário, protegido 
pelas Doze Casas, onde também mora Atena quando reencarnada. O salão do trono de 
Atena é o principal local de trabalho do Grande Mestre e também é utilizado como câmara 
de audiências em numerosas ocasiões. A vestimenta utilizada é sempre muito formal, 
consistindo em um elmo dourado adornado por um pequeno dragão e um longo manto, 
podendo ainda utilizar itens como estola, colares e talismãs, não possuindo qualquer RD. 
O Grande Mestre não possui uma armadura sagrada nem uma constelação protetora, mas 
mantém todas as suas técnicas e poderes de quando era um Cavaleiro de Ouro. 

Estatísticas de Jogo  
Pontos iniciais: O Grande Mestre é construído com no mínimo 4000 pontos de 

personagem, com no máximo 100 pontos em desvantagens e 5 pontos de peculiaridades. 
Técnicas Obrigatórias: Ataque de Cosmo-Energia, Exclamação de Atena. 
Vantagens Obrigatórias: Cosmo Básico 65, Cavaleiro de Atena, Hierarquia Religioso 

nível 7 e Talento para Cosmo nível 4 (níveis mínimos). 
Perícias Obrigatórias: O Grande Mestre deve possuir as perícias Arremesso (DX/M), 

Acrobacia (DX/D), Astronomia (Observacional, IQ/D), Caratê (DX/D), Furtividade (DX/M), 
Grego (Materno), Judô (DX/D), Liderança (IQ/M), Linguagem Corporal (Per/M), Tática 
(IQ/D), Diplomacia (IQ/D), Estratégia (Terrestre, IQ/D), Heráldica (IQ/M), Teologia 
(Hipermito, IQ/D), Trato Social (Cavaleiros de Atena, IQ/F) e dois outros idiomas. 
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Cavaleiros de Ouro 
Os Cavaleiros de Ouro são a elite e os mais poderosos dos Cavaleiros de Atena, os 

únicos a obter o Sétimo Sentido. Seu poder rivaliza com qualquer outro cavaleiro e apenas 
os mais poderosos Espectros de Hades podem ser comparados a eles. Os Cavaleiros de 
Ouro, que são em 12 cavaleiros, são conhecidos por serem tão 
bondosos e justos quanto poderosos e misteriosos. Entre eles um 
é escolhido para ser o Grande Mestre, nesse caso deixando de 
ser um Cavaleiro de Ouro. Como a principal função dos Cavaleiros 
de Ouro é proteger Atena e o Grande Mestre, não é comum que 
deixem o Santuário por muito tempo e é comum que cada um 
deles se limita a suas Casas ou templos zodiacais, mantendo uma 
relação distante com os demais Cavaleiros. Todos os Cavaleiros 
de Ouro, além de serem guerreiros, são diplomatas e homens 
cultos, versados na arte da etiqueta e heráldica para com outros 
Cavaleiros e Deuses, e para isso trajam-se formalmente com uma 
longa capa, o que, no Santuário, é sinônimo de sabedoria e poder. 

Muitas tarefas específicas do Santuário são atribuídas aos Cavaleiros de Ouro e 
passadas a cada nova geração. Ao Cavaleiro de Ouro de Áries é atribuição zelar pelas 
Armaduras Sagradas, especialmente as Armaduras de Ouro; O Cavaleiro de Ouro de 
Libra guarda e julga o uso das armas de Libra, o Cavaleiro de Ouro de Sagitário é a 
guarda pessoal de Atena enquanto que o Cavaleiro de Capricórnio é responsável por 
aplicar as penas sobre os traidores. 

Treinamento: Os Cavaleiros de Ouro são todos predestinados e essa condição é 
descoberta ainda no berço. A maioria é treinada desde criança e seus mestres são outros 
Cavaleiros de Ouro, com raríssimas exceções, ou seguem a jornada para se tornarem 
cavaleiros como autodidatas, assim, não existem torneios por Armaduras de Ouro. 

Constelações: As constelações dos Cavaleiros de Ouro são Áries, Touro, Gêmeos, 
Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. 

Estatísticas de Jogo  
Pontos iniciais: Um Cavaleiro de Ouro é construído com no mínimo 3500 pontos de 

personagem, com no máximo 100 pontos em desvantagens e 5 pontos de peculiaridades. 
Técnicas Obrigatórias: Ataque de Cosmo-Energia, Exclamação de Atena (pg. 48). 
Vantagens Obrigatórias: Cosmo Básico 60, Cavaleiro de Atena, Hierarquia Religioso 

nível 5 e Talento para Cosmo nível 4 (níveis mínimos). 
Perícias Obrigatórias: Os Cavaleiros de Ouro devem possuir as perícias Acrobacia 

(DX/D), Arremesso (DX/M), Caratê (DX/D), Furtividade (DX/M), Grego (Materno), Judô 
(DX/D), Liderança (IQ/M), Linguagem Corporal (Per/M), Tática (IQ/D), Teologia (Hipermito, 
IQ/D) e Trato Social (Cavaleiros de Atena, IQ/F) e talvez um outro idioma. 
 

Cavaleiros de Prata 
Esses Cavaleiros, que são em um total de 24, são os olhos do Grande Mestre sobre 

o Santuário. Os Cavaleiros de Prata são os guerreiros mais fortes que a maioria dos 
Cavaleiros vem a conhecer e muito freqüentemente são escolhidos para treinar outros 
futuros Cavaleiros. Outra de suas funções está a de guardar Armaduras Sagradas ainda 
sem dono e são os maiores representantes do Santuário pelo mundo, com grande 
habilidade no campo diplomático. São eles que na grande maioria das vezes aplicam as 
penas a seres humanos, ao Cavaleiro de Prata de Altar cabe a função de assistente direto 
do Grande Mestre e ao Cavaleiro de Prata de Taça a função de Mestre Curandeiro do 
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Santuário. Esses Cavaleiros costumam manter uma relação de amizade entre si, se 
conhecem e se respeitam, sendo extremamente leais ao Grande Mestre e entre si. 

Treinamento: Os Cavaleiros de Prata geralmente são treinados por Cavaleiros de 
Ouro, mas não é incomum que outros Cavaleiros de Prata os treinem principalmente em 
casos de sucessão. Existem, mas são raros, casos de Cavaleiros de Prata autodidatas. 

Constelações: As constelações protetoras dos Cavaleiros de Prata são Águia, Altar, 
Cães de Caça, Cão Maior, Cocheiro, Centauro, Cefeu, Cérbero, Baleia, Corvo, Taça, 
Cruzeiro do Sul, Grou, Hércules, Lagarto, Lira, Mosca, Pavão, Ofiúco, Órion, Perseu, 
Flecha, Escudo e Triângulo. 

Estatísticas de Jogo  
Pontos iniciais: Um Cavaleiro de Prata é construído com 1950 pontos de 

personagem, com no máximo 100 pontos em desvantagens e 5 pontos de peculiaridades. 
Técnicas Obrigatórias: Ataque de Cosmo-Energia. 
Vantagens Obrigatórias: Cosmo Básico 40, Cavaleiro de Atena, Hierarquia Religioso 

nível 3 e Talento para Cosmo nível 2 (níveis mínimos). 
Perícias Obrigatórias: Todos os Cavaleiros de Prata devem possuir as perícias 

Acrobacia (DX/D), Arremesso (DX/M), Caratê (DX/D), Diplomacia (IQ/D), Furtividade 
(DX/M), Grego (Materno), Judô (DX/D), Heráldica (IQ/M), Teologia (Hipermito, IQ/D) e 
Trato Social (Cavaleiros de Atena, IQ/F) e talvez 1 outro idioma. 

 

Cavaleiros de Bronze 
Essa é a classe com mais representantes, no total há 52 Cavaleiros de Bronze no 

exército de Atena. Em sua maioria, passam a vida como sentinelas do Santuário, 
obedecendo às ordens dos Cavaleiros de Ouro e Prata. São raros os Cavaleiros de 
Bronze que são designados para treinar aspirantes a Cavaleiros, mas é comum encontrá-
los no comando de atividades rotineiras e essenciais, como o patrulhamento por soldados. 
Cavaleiros de Bronze dentro do Santuário normalmente comandam grupos de soldados, 
realizam buscas e combatem Cavaleiros Negros. Os Cavaleiros de Bronze costumam 
manter uma boa relação de amizade entre si, são aqueles que têm o menor contato com o 
Cosmo de Atena e a maioria não sabe da existência do Sétimo Sentido. 

Treinamento: Todos os Cavaleiros de Bronze são treinados por Cavaleiros de Prata 
ou, mais raro, por Cavaleiros de Ouro. Já existiram cavaleiros treinados por outros de 
Bronze, mas nas últimas eras isso não se repetiu. Não se conhece casos de autodidatas. 

Constelações
21

: Andrômeda, Máquina Pneumática, Ave-do-Paraíso, Boieiro, Cinzel, 
Girafa, Cão Menor, Quilha, Cassiopéia, Camaleão, Compasso, Pomba, Cabeleira de 
Berenice, Coroa Austral, Coroa Boreal, Cisne, Golfinho, Peixe-Espada, Dragão, Cavalo 
Menor, Fornalha, Erídano, Relógio, Hidra, Cobra D’Água, Índio, Leão Menor, Lebre, Lince, 
Lobo, Meseta, Unicórnio, Esquadro, Oitante, Pégaso, Fênix, Pintor, Peixe Austral, Popa, 
Bússola, Retículo, Escultor, Serpente, Sextante, Telescópio, Triangulo do Sul, Tucano, 
Ursa Maior, Ursa Menor, Vela, Peixe-Voador e Raposa. 

Estatísticas de Jogo 
Pontos iniciais: Um Cavaleiro de Bronze é construído com 1000 pontos de 

personagem, com no máximo 100 pontos em desvantagens e 5 pontos de peculiaridades. 
Técnicas Obrigatórias: Ataque de Cosmo-Energia. 
Vantagens Obrigatórias: Cosmo Básico 20, Cavaleiro de Atena, Hierarquia Religioso 

nível 1 e Talento para Cosmo nível 1 (níveis mínimos). 
Perícias Obrigatórias: Todos devem possuir as perícias Acrobacia (DX/D), 

Arremesso (DX/M), Caratê (DX/D), Furtividade (DX/M), Grego (Materno), Judô (DX/D) e 
Trato Social (Cavaleiros de Atena, IQ/F). 
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Soldados do Santuário  
De tempos em tempos muitos candidatos migram 
para o Santuário para tentarem se tornar Cavaleiros, 
mas a grande maioria não obtém sucesso. Desses, 
alguns voltam para suas vidas comuns, mas devido 
à lealdade para com Atena que uma grande parte 
possui eles ficam no Santuário, servindo como 
Soldados por toda a sua vida. A esmagadora maioria 
dos Soldados é composta de ex-candidatos a 

cavaleiro, mas também existem uns poucos soldados que decidiram engrossar as fileiras 
de Atena por motivos diversos, como de moradores de cidades e vilas protegidas pelos 
Cavaleiros de Atena que assim julgam que estão sendo úteis ou gratos a Atena. 

De modo geral os Soldados não conseguem usar o Cosmo ou possuem níveis baixos 
(geralmente entre 1 a 5). Soldados que demonstram algum controle maior do Cosmo, 
como nos casos de candidatos a Cavaleiro que são eliminados nos confrontos finais, 
geralmente são proibidos de deixarem o Santuário e ganham cargos mais elevados dentro 
da legião de Soldados. Os juramentos que os Soldados prestam à Atena se resumem a 
uma obediência cega pelos seus superiores e pelo dogma de justiça, mas não inclui a 
proibição do uso de armas, apesar disso a grande maioria não as usa em reverência à 
deusa e suas armaduras são de couro com reforços e placas de metal. 

Os Soldados se organizam como uma força militar, sendo que sua maioria são 
combatentes de choque direto, mas também existem divisões especializadas em tarefas e 
missões específicas, como espionagem. O número de Soldados varia bastante, mas 
geralmente seu número fica na casa de alguns milhares que vigiam todo o perímetro do 
Santuário e alguns quilômetros à volta, mas apenas excepcionalmente, e com ordens 
diretas, eles entram no Zodíaco de Ouro. 

Estatísticas de Jogo 
Os pontos iniciais são extremamente variáveis, passando de 50 (a maioria) a até 800 

pontos (para ex-candidatos a Cavaleiro de Bronze). 
 

Servos do Santuário22 
Os servos são pessoas que dedicam a sua vida ao Santuário. Como não possuem 

poder, ou não podem lutar por algum motivo, essas pessoas contribuem trabalhando nos 
prédios e dependências do Santuário. Os motivos que levam estas pessoas a passarem 
suas vidas servindo é tão variado quanto as próprias pessoas, passando por livre vontade 
até uma dívida de honra pessoal ou de toda uma família. Exemplos incluem Lithus e 
Galan, servos de Aiolia. A primeira o Cavaleiro de Ouro assumiu o dever de cuidar dela 
perante a alma do pai da menina, enquanto o segundo, por ter violado um dos tesouros do 
Santuário, foi condenado a uma batalha contra Aiolos, a qual perdeu, devendo por isso, 
conforme a vontade de Aiolos, proteger e servir Aiolia pelo restante de sua vida. 

Como ficou evidente nos exemplos acima, existem servos que são ligados 
diretamente ao Santuário e subordinados ao Grande Mestre, e servos que possuem uma 
ligação com os Cavaleiros. Todos os Cavaleiros de Ouro possuem servos que habitam 
suas Casas Zodiacais realizando tarefas domésticas e rotineiras, mas raríssimos 
Cavaleiros de Prata possuem servos, havendo ainda servos que acompanham os seus 
senhores em suas missões, sendo conhecidos como escudeiros. 

Estatísticas de Jogo 
Geralmente são personagens comuns com até 25 pontos, mas existem exceções. 
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Vantagens 
 

Todas as vantagens descritas no módulo básico acessíveis a seres humanos estão 
disponíveis para os Cavaleiros, mas todas devem respeitar os limites humanos

23
, com a 

exceção daquelas que o nível de Cosmo modifica. Além disso, algumas vantagens, como 
riqueza ou status elevado, podem não combinar com a filosofia do Santuário, precisando 
de autorização do Mestre. Exemplos incluem Bonita (Marin), Hipoalgia (Shiryu), Reflexos 
em Combate (praticamente todos a possuem) e Vontade elevada (Seiya e El Cid).  

 

Alma de Cavaleiro  
Pré-Requisito: Cavaleiro de Atena 
Custo: 25 pontos 
Você nasceu para ser um Cavaleiro de Atena, e 

isso está gravado em sua alma. É muito provável que 
você carregue isso de vidas passadas, mas esse dever 
pode ter nascido nesta encarnação. Sempre que você 

estiver engajado na missão de proteger Atena você 
receberá +1 em todos os seus testes diretamente 
relacionados (isso significa que essa vantagem inclui 
Propósito Maior). Além disso, o seu Cosmo arde 
intensamente e sem igual: em qualquer ocasião sempre 
que você gastar mais de 1 ponto de fadiga com técnicas cósmicas em um turno no fim 
desse turno você recuperará imediatamente 1 ponto de fadiga. Também sua armadura 
ganha uma quantidade extra de pontos de RD Ablativa (elevando a quantidade máxima) 
igual ao seu nível de Cosmo Básico (até o máximo de 50 pontos extras de RD ablativa). 
Por fim, sempre que você queimar o seu Cosmo seres capazes de sentir as emanações 
poderão facilmente reconhecê-lo. Essa vantagem pode ser adquirida a qualquer momento. 
 

Cosmo  
Custo Variável 
Os níveis de Cosmo podem ser adquiridos com experiência. Veja o capítulo Cosmo. 
 

Corpo Potencializado  
Pré-Requisito: Cosmo Básico 2 
Custo: 20 pontos 
O despertar do Cosmo reflete intensamente em seu corpo, tornando-o mais forte e 

resistente, e também bem maior. Talvez por uma predisposição, quanto mais seu Cosmo 
se desenvolve, mais o seu corpo se fortalece. Com 
Cosmo Básico nível 2 você possui todos os benefícios da 
vantagem Boa Forma (pg. 45). Com Cosmo Básico nível 
5 os benefícios são os mesmo da vantagem Boa Forma 
mais ST+1 e os efeitos da desvantagem Gigantismo. 
Com nível 10 de Cosmo Básico o modificador sobe para 
ST+2, e partir daí recebe +1 na ST para cada 15 níveis 
Básicos de Cosmo, até o máximo de ST+5. Os efeitos de 
Boa Forma sobre os PF não se aplicam aos pontos 

gastos com técnicas e os modificadores de ST são permanentes. Essa vantagem não 
deve ser permitida a mais de um PJ por grupo de jogadores. 
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Cosmo Sekishiki 
Pré-Requisito: Cosmo Básico 2 
Custo: 20 pontos 
O Sekishiki é uma característica rara do Cosmo que poucos Cavaleiros são capazes 

de despertar, sendo que ela normalmente se manifesta no mesmo momento que o usuário 
começa a controlar o seu Cosmo. Um Cosmo com esta característica permite ao usuário 
interagir com almas de formas diversas e o acesso a técnicas secretas. Esta vantagem 
representa a presença dessa rara manifestação no Cosmo do Cavaleiro e permite ao 
usuário sentir e ver almas nas proximidades, sua quantidade, há quanto tempo estão 
mortas e saber se determinadas manifestações ou seres são feitos de energia espiritual, 
além de permitir o acesso às técnicas exclusivas do Sekishiki. 

 

Descendente do Continente Mu24 
Custo: 15 pontos 
Você é um descendente dos antigos alquimistas que 

sobreviveram do extinto continente Mu. Você exibe dois sinais 
circulares em sua testa, é vegetariano e vive quase três vezes 
mais que os seres humanos normais, chegando muitas vezes 
aos 200 anos de vida. Além disso, você tem acesso a 
conhecimentos esquecidos sobre o conserto de Armaduras 
Sagradas e a habilidades especiais como telecinese e teleporte. 

 

Imunidade a Venenos 
Pré-requisito: HT 15 e Cosmo Básico 30 
Custo: 12 pontos 
O Cavaleiro se torna imune a todos os tipos de venenos, inclusive ao terrível veneno 

das rosas diabólicas reais (todavia, podem existir rosas, ou sangue venenoso, que irá 
afetá-lo). Diferente das demais vantagens, esta pode ser adquirida depois da criação do 
personagem. O Candidato deve realizar o Elo Carmesin (veja a seguir) ou permanecer 
próximo a um jardim de rosas demoníacas reais e conviver com sua fragrância (o que 
muitas vezes é fatal). Como efeito colateral o sangue se torna impróprio para transfusões, 
ele se torna venenoso de forma muito branda não sendo perigoso em combate. 

 

Resolução por Atena 
Pré-Requisito: Cavaleiro de Atena e Vontade 15 
Custo: 35 pontos  
Sua vontade de batalhar em nome de Atena é tamanha que nada pode impedi-lo 

enquanto seu Cosmo arder. Enquanto possuir Cosmo (sua fadiga for superior a -1xPF) 
você não precisa realizar testes para verificar sua inconsciência decorrente de ferimentos. 
Você continua sofrendo os outros efeitos de atordoamento, choque e de ferimentos 
graves, assim como deve realizar quaisquer testes para verificar a morte, mas nos testes 
de HT para evitar a morte você pode usar o valor de Vontade no lugar do valor da HT. Se 

você estiver em extremo perigo/prestes a ser derrotado enquanto luta por Atena 
(decisão do GM) o custo de Elevar Cosmo e Último Recurso cai pela metade até o fim do 
perigo e você recupera pts/fadiga igual ao dobro do seu nível em Talento para Cosmo 
uma única vez naquele confronto. Além de tudo isso Resolução por Atena concede bônus 
e permite utilizar o Esforço Adicional em Cosmo-Energia (pg.108) pagando apenas 1 
pt/fadiga enquanto você luta por Atena. Pode ser adquirida a qualquer momento. 
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Sangue de Atena  

Custo: 25 pontos 
O Cavaleiro possui o sangue de Atena em suas veias! Isso pode ter acontecido 

devido à intervenção da própria deusa ou ele foi em algum momento curado de graves 
ferimentos ou doenças recebendo algumas gotas e sobreviveu a adaptação. A primeira 
consequência para o personagem é que ele agora é imune a doenças, ganha a vantagem 
Longevidade e se torna muito mais difícil de matar, recebendo HT+2. Outro efeito é que 
agora o sangue de uma deusa está correndo no corpo do Cavaleiro, o que significa que 
ele é capaz de entrar em locais restritos a divindades ou não sofrer efeitos adversos que 
não afetariam deuses. Esse fato também pode trazer o ódio de deuses. O GM pode exigir 
a compra de Antecedentes Incomuns, ou uma BOA estória, para permitir esta vantagem. 

 

Sangue Venenoso 
Pré-requisito: Imunidade a Venenos e Cavaleiro de Atena 
Custo: 75 pontos 
O sangue do PJ se torna tão venenoso quanto o veneno das rosas demoníacas e 

uma gota é capaz de matar. Para que o seu sangue se torne venenoso o Cavaleiro 
precisa necessariamente passar pelo Elo Carmesin, um ritual onde duas pessoas trocam 
uma gota de sangue por dia, sendo que uma delas deve necessariamente possuir ao 
menos a vantagem Imunidade a Venenos, até que um destes desenvolva imunidade ou 
morra. Uma vez desenvolvida a imunidade a troca continua até que o sangue do Cavaleiro 
de torne venenoso, o que normalmente leva à morte a outra pessoa por envenenamento. 
O principal efeito do veneno é que ele automaticamente causa 2d de dano por toxina caso 
o sangue toque na pele nua (o que exige que o Cavaleiro que possua essa vantagem 
tenha sofrido ao menos 1 ponto de dano por corte, perfuração ou perfurante). Esse dano 
se repete pelos próximos 9 turnos, a menos que o mestre diga que os efeitos acabam 
antes (talvez porque a quantidade de sangue que atingiu o alvo seja muito reduzida). 

 

Talento para Cosmo 
Custo 6 pts/nível 
Veja o capítulo Cosmo. 
 

Técnicas 
Custo Variável 
Sempre que este livro se refere a técnicas ele está se referindo as habilidades que 

fazem uso da Cosmo-Energia. As técnicas descritas nas pgs. 229-233 do módulo básico 
não são utilizadas, mas nada impede que o GM as permita, apenas deve-se observar para 
evitar a confusão com a terminologia. Qualquer técnica pode ser aprendida, melhorada ou 
modificada com pontos ganhos por experiência. Veja o capítulo Cosmo. 
 

Desvantagens 
 

Uma boa gama de desvantagens está à disposição dos Cavaleiros de Atena, na 
verdade, desde que ele siga os mandamentos da sua deusa praticamente qualquer 
desvantagem será acessível. Alguns exemplos incluem Cegueira (Asmita), 
Desdobramento de Personalidade (Saga), Excesso de Confiança (Misty), Feio (Jamian e 
Kasa), Pacifismo: Incapaz de Ferir Inocentes (Shun), Sadismo (Máscara da Morte), 
Sanquinolência (Babel) e Zarolho (Isaak). 
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Perícias 
 
Todos os Cavaleiros de Atena devem possuir uma gama de conhecimentos mínimos 

e educação para serem os santos de Atena. Nesse conjunto de perícias o Cavaleiro 
recebe amplo treinamento em artes marciais. Apesar da proibição do uso de armas os 
Cavaleiros não apenas podem como é esperado que possuam esse tipo de conhecimento 
por três motivos: o conhecimento pode ser fundamental para defender-se delas, suas 
armaduras podem ser equipadas com elas e lhe podem ser confiadas as armas de Libra. 

Os pacotes de perícias para Cavaleiros de Ouro, Prata e Bronze já descritos pouco 
diferem, com ênfase para os Cavaleiros de Ouro em liderança e para os Cavaleiros de 
Prata em diplomacia, mas nenhum deve ser considerado estanque. Qualquer Cavaleiro 
pode aprender pericias de outros e quaisquer que o Mestre julgar adequadas. Algumas 
sugestões seriam Aparar Armas de Projétil (DX/D), Bastão (DX/M), Briga (DX/F), 
Conhecimento de Terreno (IQ/F), Corrida (HT/M), Detecção de Mentiras (Per/D), Escalada 
(DX/M), Escudo (DX/F), Espada de Lâmina Larga (DX/M), Intimidação (Vont/M), Lança 
(DX/M), Mangual (DX/D), Manha (IQ/M), Natação (HT/F), Observação (Per/M), 
Perseguição (IQ/M), Primeiros Socorros (IQ/F), Sobrevivência (Per/M) e Tonfa (DX/M). 

 

Alquimia (Armaduras Sagradas) 
IQ/Muito Difícil  
Pré-definido: Nenhum 
Pré-requisito: Descendente do Continente Mu

25
 

Esta perícia funciona em conjunto com a perícia seguinte para reparar armaduras. É 
com alquimia que o armeiro produzirá as raríssimas ligas de Gamânio (originário das 
estrelas e que fornece resistência) e Oricalco (metal energético que dá poder e vida) para 
empregar em armaduras severamente danificadas e controlará o processo de ressurreição 
controlando a mistura de sangue de Cavaleiro com o metal do traje. 

 

Armeiro (Armaduras Sagradas) 
IQ/Média 
Pré-definido: Nenhum 
Pré-requisito: Alquimia (Armaduras Sagradas) 
Com a perícia Armeiro o usuário usará as ligas de metal fabricadas com alquimia e 

dará início e fim ao processo de ressurreição de uma Armadura Sagrada. Usando Armeiro, 
em conjunto com as ferramentas necessárias, grandes danos podem ser reparados, mas 
o conhecimento de fabricar armaduras completas já não faz parte desta perícia desde o 
desaparecimento do Continente Mu. Outro aspecto desta pericia é o seu uso no campo de 
batalha, para dar suporte a outras armaduras, podendo fazer uso dos seguintes efeitos: 

Energização Forçada – o armeiro pode forçar a armadura a dar parte de sua força 
vital ao seu Cavaleiro. Em contato com a armadura trabalhe por 1 turno e teste a perícia, 
sendo bem sucedido o Cavaleiro que a veste recupera 1 ponto de fadiga, mas a armadura 
perde 10% da RD Ablativa total e recebe 50 pontos de dano interno. 

Infundir Cosmo – em um momento de emergência o armeiro é capaz de infundir o 
seu Cosmo em uma armadura. Em contato com a armadura teste a perícia, não haverá 
modificadores se houver 5 turnos para trabalhar e haverá -3 se o trabalho for realizado em 
1 turno. Se for bem sucedido a armadura recuperará uma quantidade de pontos de RD 
Ablativa igual ao seu valor de RD Básica e o armeiro gasta 2 pontos de fadiga. Esse efeito 
só poderá ser repetido na mesma armadura depois dela ser complemente restaurada. 
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Primeiros Socorros – em até 1 minuto após um combate o armeiro pode dissipar 
parte do dano recebido por uma armadura nesse combate. Com ferramentas adequadas, 
um sucesso na perícia e com o gasto de 1 ponto de fadiga uma armadura recupera 1d 
pontos de RD Ablativa +2 pontos para cada 10 níveis de Cosmo Efetivo do armeiro uma 
única vez por combate. Esse socorro não restaura o dano interno e demora 10 segundos. 

Restauração de Urgência – uma armadura muito danificada que tenha deixado de 
proteger o seu Cavaleiro (como ao falhar em um teste de HT), mas que esteja 
relativamente inteira (decisão do GM), pode ser emergencialmente recuperada. O GM 
decide quantos turnos de trabalho são necessários, ou jogue 2d para isso, e ao final teste 
a perícia e gaste 2 pontos de fadiga. Se for bem sucedido a armadura volta a proteger seu 
Cavaleiro, mas não recupera pontos de RD. Também pode ser usado para restaurar 
armas, acessórios e partes específicas das armaduras. 

 

Meditação 
Vontade/Difícil  
Pré-definido: Vontade-6 ou Auto-Hipnose-4 
Além dos usos descritos na pg. 211 do Módulo 

Básico a meditação pode ser usada para controlar o 
Cosmo e aumentar sua eficácia, desde que haja tempo 
suficiente e o Cavaleiro possuía ao menos IQ 14. 
Depois de 30 menos NH minutos em meditação, 
mínimo de 1 minuto, e um teste bem sucedido de 
Meditação-3 o Cavaleiro é capaz de usar a técnica 
inerente Elevar Cosmo para elevar até o limite máximo sem qualquer custo em fadiga. A 
meditação pode ainda ser utilizada para acionar qualquer técnica que o Cavaleiro conheça 
sem o gasto de pontos de fadiga. Para isso o usuário deve meditar especificamente para 
fazer uso da técnica desejada por 1 hora para cada ponto de fadiga que seria gasto. Ao 
final deste período o Cavaleiro deve testar a perícia com uma penalidade igual ao número 
de pontos de fadiga que seriam gastos, sendo bem sucedido a técnica é imediatamente 
usada sem o dispêndio de fadiga, mas quaisquer outros requisitos devem ser atendidos.  

 

Medicina (Cosmo) 
IQ/Difícil  
Pré-definido: IQ-7 ou Primeiros Socorros -11 
Pré-requisito: Cosmo Básico 20 
Esta perícia é uma variante da Medicina Alternativa. Essa perícia, neste cenário, é o 

equivalente a perícia Medicina com o uso do Cosmo. Com a introdução dos conceitos do 
Cosmo, das constelações protetoras e dos pontos de pressão esta perícia também 
representa esses conhecimentos ocultos com o objetivo de salvar uma vida. Aplique as 
mesmas regras descritas nas pgs. 424-425. Se o médico tiver conhecimento da Medicina 
mundana aplique o NT normal da campanha se for maior que 6 e se for menor ou o seu 
único conhecimento médico vier desta perícia aplique o NT 6, mas um médico que faz uso 
do Cosmo é capaz de tratar o dobro de pacientes. Qualquer paciente sob cuidados de um 
médico que faz uso do Cosmo com NH 12+ recebe um bônus de +1 para cada 10 níveis 
de Cosmo Efetivo do médico em todos os testes de recuperação e tentativas de 
estabilização de um ferimento fatal. Não há penalidades para a realização de cirurgias por 
falta de instrumentos ou anestesia (a operação é feita por emanações que não perfuram a 
carne e são indolores), mas esses usos necessitam de um local apropriado, pessoal de 
apoio e tempo. Para o seu uso em situações de tensão use a perícia Primeiros Socorros. 
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Primeiros Socorros 
IQ/Fácil 
Pré-definido: IQ-4 ou Medicina (Cosmo) 
Está perícia é idêntica a descrita na pg. 219 do módulo básico, mas alterada pela 

inclusão da Cosmo-Energia e seu conhecimento. Caso o usuário não possua tais 
habilidades ela age como sempre agiu, conforme as regras do módulo básico. Se um 
ferido for socorrido no campo de batalha ele recuperará a quantidade normal de pontos de 
vida, conforme a tabela da pg. 424, mas se for gasta 1 ponto de fadiga haverá também a 
recuperação de 1 ponto de vida para cada 10 ponto de Cosmo Efetivo que o socorrista 
possua no momento. Esse socorro demora 1 minuto e se for realizado novamente na 
mesma pessoa ela recuperará apenas 1 ponto de vida até que seja submetida a 
tratamento médico. Também é possível utilizar esta 
perícia para atingir os Pontos Cósmicos de um 
Cavaleiro a fim de tentar salvá-lo de um grave 
envenenamento ou libertá-lo de uma paralisia e para 
atingir o ponto de estancamento do sangue (Shin-ou 
Ten), parando qualquer hemorragia. Para retirar o 
veneno do corpo de um Cavaleiro é necessário 
perfurar os Pontos Cósmicos correspondentes à 
constelação protetora do socorrido (cada ponto 
cósmico corresponde a uma estrela da constelação 
protetora), já para libertá-lo de uma paralisia, seja mundana ou provocada pelo Cosmo, 
basta pressionar os mesmos pontos. O ponto de estancamento fica no meio do peito e 
basta pressioná-lo para parar qualquer sangramento em minutos, mas se for perfurado as 
hemorragias cessarão em segundos. Para pressioná-los corretamente, havendo tempo, 
realize testes de primeiros socorros -2 para cada ponto. Em situações em que não há 
tempo (como em combate) realize ataques localizados com uma penalidade extra de -2.  
 

Teologia (Hipermito) 
IQ/Difícil  
Pré-definido: IQ-6 
Esta perícia trata do estudo dos verdadeiros deuses e deusas, independentemente 

de mitologias, conforme o pouco conhecimento que se tem do Hipermito. Com esta perícia 
o personagem é capaz de reconhecer deuses, relembrar estórias antigas, dizer qual 
acontecimento foi de fato influenciado por eles e até algumas características dos seres 
divinos. Essa perícia também inclui o conhecimento disponível sobre as tropas e criaturas 
que servem aos deuses e suas características, como, por exemplo, conhecimento sobre 
os Espectros de Hades, quem são, o que são, sua organização e capacidades. 

 

Trato Social (Cavaleiros de Atena) 
IQ/Fácil 
Pré-definido: IQ-4 
Neste universo a perícia Trato Social (Cavaleiros de Atena) representa o 

conhecimento dos protocolos que todo Cavaleiro devem conhecer para se dirigir a outros 
Cavaleiros e pessoas que vivem no Santuário, ao Grande Mestre e à própria Atena. Esta 
perícia também agrega o conhecimento da estrutura do Santuário e como ele funciona e 
combinado com a perícia Heráldica permite ao Cavaleiro identificar grupos específicos e 
tratá-los com o devido respeito conforme os ditames de Atena. 
 



 

91 

 

Criação de Personagem 
A criação de um personagem jogador em GURPS Cavaleiros do Zodíaco deve ser 

feito em conjunto com o Mestre. Você não está apenas construindo mais um mago ou 
mais um lutador, você está criando um personagem único de uma elite muito limitada, de 
apenas uma das 88 constelações existentes! Isso implica que a construção do 
personagem será inevitavelmente mais demorada e “engessada”, mas com a possibilidade 
de um sentimento de recompensa muito maior uma vez que esse personagem será o 
protagonista de uma série de eventos que acontecem conforme seus movimentos! 

 

Papel do GM 
O mestre deve possuir uma atitude proativa na construção dos personagens dos 

jogadores, inicialmente determinado qual o nível de poder e quais constelações estão 
disponíveis, mas principalmente guiando a construção ao encontro da sua aventura ou 
campanha e também adaptando e aproveitando as idéias dos jogadores ao mesmo tempo 
em que aplica as regras com foco na diversão. A liberdade deve ser ampla, mas todos 
devem convergir para o bem da estória, do universo proposto e da diversão do grupo. Por 
exemplo: a vantagem Corpo Potencializado é vista em Saint Seiya em poucos 
personagens, como Cássios e Aldebaran, e talvez seja adequado que apenas um 
personagem do grupo de jogadores a possua. 

 

Roteiro para Criação 
A seguir uma pequena lista de etapas para a criação de personagens com alguns 

comentários sobre o processo: 
1 – Em primeiro lugar decida o tipo de PJ que você deseja, como um Cavaleiro muito 

resistente fisicamente, mas lento, sugerindo a vantagem Corpo Potencializado, ou um ágil, 
mas com pouca força física. Também escreva uma pequena estória para o PJ, talvez já 
pensando em sua futura constelação. 

2 – Decida sua Constelação Protetora, pesquise sobre ela, isso pode lhe render 
ótimas idéias e talvez até a adição de vantagens únicas (que nada mais são que qualquer 
vantagem existente no módulo básico, com a aplicação da limitação Técnica Cósmica, -
10%, o que exige a aprovação do GM) ou armas e equipamentos (que também exige 
acompanhamento do GM). 

3 – Contabilize os gastos obrigatórios, como a vantagem Cavaleiro de Atena e os 
níveis mínimos em Hierarquia Religiosa, Talento para Cosmo e Cosmo. Também já leve 
em conta qualquer gasto proveniente do passo 2 e reserve 200 pontos para um Ataque de 
Cosmo-Energia (que é obrigatório). 

4 – Com os pontos que restam decida os valores dos atributos básicos e não se 
esqueça de levar em conta o incremento que eles recebem pelo nível de Cosmo, se 
desejar escolha alguma vantagem, suas desvantagens e peculiaridades.  

5 – Escolha e compre suas perícias, não esquecendo as perícias obrigatórias. 
6 – “Construa” seu Ataque de Cosmo-Energia com os pontos reservados e mais 

alguns que deseje. Construir o ataque significa aplicar as ampliações e limitações que 
deseje. Normalmente, para um PJ recém criado, é conveniente que sejam aplicadas mais 
de uma limitação para uma diminuição acentuada do custo do Ataque de Cosmo-Energia: 
a idéia é depois, com os pontos da Reserva Cósmica, recomprar essas limitações. 

7 – Ajuste o personagem e sua estória. Nesse momento podem ter sobrados pontos, 
decida se aumentará o nível de Cosmo ou dará a ele uma Defesa de Cosmo-Energia, ou 
faltando, devendo acrescentar desvantagens, limitações ou diminuir alguma característica. 
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Ficha de Personagem 
A ficha de personagem detalhada a seguir pode ser encontrada no final deste livro. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A constelação protetora do Cavaleiro deve ser registrada junto ao 
seu nome. Todos os Cavaleiros deixam para trás seus sobrenomes 
e adotam a sua Constelação, sendo que alguns também renunciam 
ao primeiro nome, como Aldebaran de Touro. O nível de poder se 
refere se o PJ é um Cavaleiro de Bronze, Prata ou Ouro. 

Quando um Cavaleiro 
conclui uma aventura 
ou tarefa muito difícil 
ele pode ganhar um ou 
mais nível de Cosmo 
como recompensa, 
nesse momento ele 
deve decidir se vai 
ampliar sua vantagem 
Cosmo. Se não o fizer 
esse nível é convertido 
em pontos igual a 
diferença dos níveis  
de Cosmo naquele 
momento  menos 10% 
e adicionado a esta 
reserva, sendo que 
eles só podem ser 
usados para ativar 
Último Recurso, 
comprar níveis de 
Cosmo e/ou técnicas e 
podem ser usados a 
qualquer instante. 

Este campo é 
reservado para o 
registro dos dados da 
Armadura. No centro o 
valor atual e logo 
abaixo, no campo 
“Max”, o maior valor 
possível. Não existe 
um campo para 
registrar os pontos de 
dano interno que a 
armadura sofre porque 
esse dado deve ser 
registrado e controlado 
pelo GM. Os PJs 
apenas perceberão os 
efeitos desse acúmulo. 

Também é obrigatório 
possuir no mínimo um 
Ataque de Cosmo-
Energia que pode 
receber ampliações ou 
limitações deste livro 
ou aquelas do Módulo 
Básico aplicáveis a um 
Ataque Inato (veja 
regras p/ proibições).  

Todas as vantagens 
obrigatórias já estão 
registradas na ficha, 
faltando definir os seus 
níveis para contabilizar 
seus custos. Para 
Cavaleiros de Bronze 
os niveis mínimos são 
Cosmo 20, Talento 
para Cosmo nível 1 e 
Hierarquia Religiosa 
nível 1. Para Prata é 
Cosmo 40, Talento 
para Cosmo nível 2 e 
Hierarquia Religiosa 
nível 3. Cavaleiros de 
Ouro devem possuir 
no mínimo Cosmo 60, 
Talento para Cosmo 
nível 4 e Hierarquia 
Religiosa nível 5 

Já estão registradas 
na ficha as perícias 
comuns a todos os 
Cavaleiros e que 
pertencem às perícias 
obrigatórias dos 
Cavaleiros de Bronze. 
Para Cavaleiros de 
Prata adicione as 
perícias Diplomacia, 
Heráldica e Teologia 
(Hipermito), sendo 
comum um outro 
idioma (opcional). Para  
Cavaleiros de Ouro 
adicione as perícias 
Liderança, Linguagem 
Corporal e Tática, 
também sendo muito 
comum dominarem 
um outro idioma 
(opcional). 

Este campo é dedicado ao registro dos níveis de Cosmo. O 
nível Básico de Cosmo é unicamente o nível na vantagem 
Cosmo, enquanto que o nível Efetivo de Cosmo é o nível da 
vantagem Cosmo somado o modificador da armadura. 
Eventuais modificadores adicionais que sejam permanentes 
também podem ser somados nesse campo e se o PJ contar 
com um duplo nível ele deve ser registrado com uma barra (/). 
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Resumo para Consulta Rápida 

Construção de Personagens, Vantagens e Perícias 
 
 

Cavaleiros de Bronze 
1000 pontos 

 
Distribuídos da seguinte forma: 

20 pts em Cavaleiro de Atena 

10 pts em Hierarquia Religiosa x1 

6 pts em Talento para Cosmo x1* 

500 pts em Cosmo x20* 

200 pts em 1 Atq de Cosmo** 

6 pts em Perícias* 

Restam 258 pontos 

Até -100 pts em desvantagens 

Até -5 pts em peculiaridades 

 
* valores mínimos. 
** variável com ampliações/limitações 
 

 

Modificadores/técnicas inerentes 

recebidas com Cosmo x20: 

ST de Golpe+5, Cosmo-Energia, 

Deslocamento Ampliado (Solo) 

x1, Super Salto x2, Ataque 

Básico, Dano Cósmico, Noção de 

Perigo, Disparo de Cosmo, 

Velocidade Supersônica, ST+10, 

PF+9, DX+1 e HT+1 

Cavaleiros de Prata 
1950 pontos 

 
Distribuídos da seguinte forma: 

20 pts em Cavaleiro de Atena 

30 pts em Hierarquia Religiosa x3 

12pts em Talento para Cosmo x2* 

1400 pts em Cosmo x40* 

200 pts em 1 Atq de Cosmo** 

9 pts em Perícias* 

Restam 279 pontos 

Até -100 pts em desvantagens 

Até -5 pts em peculiaridades 

 
* valores mínimos. 
** variável com ampliações/limitações 

 

 

Modificadores/técnicas inerentes 

recebidas com Cosmo x40: 

ST de Golpe+5, Cosmo-Energia, 

Deslocamento Ampliado (Solo) 

x2, Super Salto x2, Ataque 

Básico, Dano Cósmico, Noção de 

Perigo, Disparo de Cosmo, 

Domínio do Sexto Sentido, 

Velocidade Hipersônica, ST+14, 

PF+12, DX+2 e HT+2 

Cavaleiros de Ouro 
3500 pontos 

 
Distribuídos da seguinte forma: 

20 pts em Cavaleiro de Atena 

50 pts em Hierarquia Religiosa x5 

24pts em Talento para Cosmo x4* 

2400 pts em Cosmo x60* 

300 pts em Exclamação de Atena 

200 pts em 1 Atq de Cosmo** 

10 pts em Perícias* 

Restam 496 pontos 

Até -100 pts em desvantagens 

Até -5 pts em peculiaridades 

 
* valores mínimos. 
** variável com ampliações/limitações 

 

Modificadores/técnicas inerentes 

recebidas com Cosmo x60: 

ST de Golpe+5, Cosmo-Energia, 

Deslocamento Ampliado (Solo) 

x2, Super Salto x3, Ataque 

Básico, Dano Cósmico, Noção de 

Perigo, Disparo de Cosmo, 

Intuição Amplificada, Grande 

Dano, Velocidade da Luz, ST+20, 

PF+17, DX+3 e HT+3 
 

Vantagens 
Alma de Cavaleiro – sempre que estiver engajado em proteger Atena ganha +1 em todos os 

testes relacionados. Ao gastar pontos de fadiga, no final recupera 1 ponto. A RD ablativa 

aumenta igual ao seu nível básico de Cosmo, até o máximo de 50 pontos. 25 pontos 

85 

Cosmo – custo variável (veja tabela pg. 31) e seus níveis podem ser adquiridos com experiência, 

especialmente com a utilização de Pontos Cósmicos. 

85 

Corpo Potencializado – com Cosmo Básico 2 ganha os benefícios de Boa Forma, com nível 

básico 5 ganha os benefícios de Boa Forma, ST+1 e a desvantagem Gigantismo. Com Cosmo 

Básico 10 o bônus de ST sobe p/ +2 e recebe +1 para cada 15 níveis Básico, até +5. 20 pontos 

85 

Cosmo Sekishiki – permite interagir com almas e o acesso a técnicas secretas, permite ver, 

sentir e saber a quantidade de almas presentes e há quanto tempo estão mortas e saber se 

manifestações ou seres são feitos de energia espiritual. Exige Cosmo Básico 2. 20 pontos. 

86 

Descendente do Continente Mu – você é vegetariano, vive 3 vezes mais e tem acesso a 

conhecimentos esquecidos e habilidades especiais. 15 pontos 

86 

Imunidade a Venenos – se torna imune a todos os tipos de venenos, pode ser adquirido com 

experiência realizando o Elo Carmesin e o sangue se torna impróprio para transfusões. Exige HT 

15 e Cosmo Básico 30. 12 pontos. 

86 

Resolução por Atena – enquanto possuir pts/fadiga não precisa testar HT para permanecer 

consciente devido a ferimentos. Pode usar Vont no lugar de HT vs a morte. Quando em extremo 

perigo e prestes a ser derrotado o custo de Elevar Cosmo e Último Recurso cai para metade até 

o fim do perigo e recupera fadiga igual a 2x o nível em Talento para Cosmo uma vez. Também 

melhora o uso de Esforço Extra. Exige a vantagem Cavaleiro de Atena e Vontade 15. 35 pontos 

86 
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Sangue de Atena – imune a doenças, ganha a vantagem Longevidade e recebe HT+2. Pode 

entrar em locais restritos a deuses e imune a efeitos. O GM pode exigir também a compra da 

vantagem Antecedentes Incomuns, ou uma BOA estória, para permitir a compra desta vantagem. 

25 pontos 

 

 

87 

Sangue Venenoso – pode ser obtido com experiência após realizar o Elo Carmesin. O sangue 

que tocar a pele nua de alguém causa 2d de dano por toxina por 9 turnos. Exige a vantagem 

Imunidade a Venenos e Cavaleiro de Atena. 75 pontos 

87 

Talento para Cosmo – concede +1 em todos os testes de NH de técnicas e fornece 1 ponto de 

fadiga para ser gasto apenas em técnicas por nível, até 4 níveis. 6 pts/nível 

87 

Técnicas – qualquer técnica pode ser aprendida, melhorada ou modificada com experiência, 

especialmente com o uso dos Pontos Cósmicos. Veja as Técnicas Inerentes (pgs. 35-45) e 

Técnicas (pgs. 46-71). Custo variável 

87 

 
Perícias 
Alquimia (Armaduras Sagradas) – usada para reparar armaduras, produz as ligas de Gamânio 

e Oricalco utilizadas nos trajes. Exige a vantagem Descendente do Continente Mu. Nível pré-

definido: Nenhum. IQ/Muito Difícil. 

88 

Armeiro (Armaduras Sagradas) – usada para reparar armaduras em conjunto a ferramentas 

especiais e pode dar suporte a elas no campo de batalha: 

Energização Forçada – basta um sucesso, o Cavaleiro que usa a armadura recupera 1 ponto de 

fadiga e a armadura perde 10% da RD ablativa atual e sofre 50 pontos de dano interno. 

Infundir Cosmo – um sucesso e gasto de 2 pts de fadiga faz a armadura recuperar pontos de RD 

Ablativa igual a sua quantidade de RD Básica. Demora 5 turnos ou 1 turno com -3. Só pode ser 

repetido na mesma armadura depois dele ser totalmente restaurada. 

Primeiros Socorros – em até 1 minutos após o combate, um sucesso e gasto de 1 ponto de 

fadiga recupera 1d pontos de RD Ablativa +2 pontos para cada 10 níveis de Cosmo Efetivo, uma 

vez por combate, e demora 10 segundos. 

Restauração de Urgência – armaduras que deixaram de proteger podem ser emergencialmente 

recuperadas. Não recupera pontos de RD, exige 2d turnos, um sucesso e 2 pts de fadiga. 

Exige Alquimia (Armaduras Sagradas). Nível pré-definido: Nenhum. IQ/Média. 
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Meditação – Além dos usos da pg. 211MB, pode ser utilizada para controlar o Cosmo, se houver 

tempo e o usuário possua IQ 14+. Teste meditação-3 e gaste (30 menos NH) minutos, em caso 

de sucesso pode usar a técnica Elevar Cosmo sem custo. Para usar uma técnica sem gastar 

fadiga medite 1 hora por pt/fadiga que seria gasto e realize um teste com redutor igual ao n
0
 de 

pts/fadiga que seria gasto. Nível pré-definido: Vontade-6 ou Auto-Hipnose-4. Vontade/Difícil. 
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Medicina (Cosmo) – é a medicina com o uso do Cosmo. NT mínimo de 6 para o conhecimento 

médico. Pacientes recebem +1 para cada 10 níveis de Cosmo Efetivo do médico com NH 12+. 

Não há penalidades por falta de instrumentos e/ou anestesia. Nível pré-definido: IQ-7 ou 

Primeiros Socorros-11. IQ/Difícil.  
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Primeiros Socorros – socorro no campo de batalha recupera a mesma quantidade de PVs para 

o NT da campanha, mais 1 ponto/10 níveis de Cosmo Efetivo por 1 pt/fadiga. Pode ser usado 

para atingir os Pontos Cósmicos para salvar um Cavaleiro de envenenamento, libertá-lo de 

paralisia ou para atingir o ponto de estancamento. Teste Primeiros Socorros-2 para atingir cada 

ponto. Nível pré-definido: IQ-4 ou Medicina (Cosmo). IQ/Fácil. 

90 

Teologia (Hipermito) – representa o estudo no pouco conhecimento disponível sobre o 

Hipermito. Também inclui o conhecimento disponível sobre tropas e criaturas que servem a 

outros deuses. Nível pré-definido: IQ-6. IQ/Difícil. 
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Trato Social (Cavaleiros de Atena) – trata-se do conhecimento dos protocolos que todo 

Cavaleiro teve ter, formas de tratamento e conhecimento da estrutura do Santuário. Nível pré-

definido: IQ-4. IQ/Fácil. 
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ARMADURAS 
SAGRADAS 

 
 

“Desde a antiguidade os Cavaleiros tem protegido Atena e defendido a justiça. Essa  

Armadura só pode ser usada em defesa da justiça. Você jamais deverá usá-la em  

benefício próprio. Se você não obedecer esta regra e abusar do poder da Armadura  

todos os Cavaleiros surgirão da terra para executá-lo. Nunca se esqueça disso”. 

           Grande Mestre. 

 
Como Atena odiava armas seus guerreiros lutavam com seus próprios corpos. 

Compadecida pelos jovens que se feriam, Atena vestiu seus Cavaleiros com armaduras 
feitas com Gamânio, o pó de estrelas, e Oricalco e as banhou com a "Vontade Divina", 
concedendo-lhes vida de uma forma nunca antes imaginada. As Armaduras Sagradas que 
os Cavaleiros usam foram criadas conforme as instruções de Atena feitas por mestres 
alquimistas no Continente Mu. As 88 constelações que brilham no céu noturno são como 
projetos das Armaduras, dispostas conforme as ideias de Atena e acredita-se que esse 
poder que Atena possui sobre as estrelas tenha relação com o fato de ser filha de Zeus. 

Cada armadura é um artefato excepcional, único e caprichoso. Seu misterioso metal 
é mais resistente que qualquer liga manufaturada e quando usada adequadamente 
praticamente não apresenta peso. Quando vestida a armadura se adapta ao tamanho e ao 
sexo do usuário, amplifica o seu Cosmo e o protege de uma quantidade de castigo quase 
inacreditável. Todas as armaduras possuem uma extensa ligação com seu Cavaleiro que 
sabe exatamente onde ela está ou mesmo apenas partes delas. Essa ligação é chamada 
de ressonância, a “Voz da Armadura”, e pode atravessar planos de existência diferentes. 

Classificadas em três categorias de poder: Bronze, Prata e Ouro, cada armadura é 
um ser vivo que entra em simbiose com o seu Cavaleiro e que carrega uma singular 
moral. Como criações de Atena cada Armadura segue os dogmas da deusa, todavia, sem 
serem criaturas sencientes, normalmente reagindo diante da forma do Cosmo do usuário e 
de quem estiver à volta. Um usuário poderoso poderia dissimular seu Cosmo para manter 
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sua armadura mesmo após quebrar as regras de Atena, e mesmo diante de uma violação 
a armadura poderia não reagir frente à falta de Cosmos para “comparação”. Todavia, 
nenhuma armadura deixa de reagir frente ao Cosmo de Atena. 

Cada armadura possui uma urna de Oricalco onde ela 
repousa enquanto não usada e é um receptáculo de vida para a 
armadura. As armaduras possuem uma grande capacidade de 
autorregeneração, mas apenas enquanto estiverem no interior de 
suas urnas. Com o tempo grande quantidade dano pode ser 
restaurado e mesmo uma armadura que tenha sido destruída 
completamente ou desintegrada irá renascer no interior de sua 
urna, todavia, uma armadura pode morrer. Todas as Armaduras 
Sagradas estão vivas e emanam poder divino e apesar de sua 
resistência elas podem ser mortas. Uma armadura não é morta 

por simplesmente ser quebrada, destruída ou mesmo pulverizada. Se isso ocorrer, seus 
átomos irão novamente se unir no interior de sua urna. Uma armadura só pode morrer se 
os danos internos se acumulam de tal forma que a sua sobrevivência é impossível.  

Todo dano produzido na armadura, mesmo os danos naturalmente curados, deixam 
danos internos invisíveis que não desaparecem e se acumulam com o passar do tempo. 
Apenas aqueles que dominam as antigas técnicas de reparo das armaduras são capazes 
de observar essas fissuras e de repará-las totalmente. Grande quantidade de dano interno 
diminui a eficácia da armadura e uma quantidade muito grande irá matá-la. Além do dano 
interno, destruir pontos vitais da armadura pode gerar uma quantidade anormal de dano, 
todavia, estes pontos são específicos para cada armadura. Por exemplo, a Armadura 
Sagrada de Dragão possui como pontos vitais o seu poderoso punho e o seu escudo. A 
destruição do seu punho e escudo deve ser através de ataques específicos, e se assim for 
feito uma grande quantidade de dano interno será produzindo. 

Uma armadura morta não serve para nada e nem mesmo os seus restos podem ser 
usados para construir ou reparar outras armaduras, deve-se ou construir uma armadura 
nova ou devolver-lhe a vida. No cemitério de Jamiel existem muitas outras armaduras 
mortas, talvez substituídas por 
novas construídas posteriormente, 
o que pode indicar que pode ter 
havia centenas de armaduras, mas 
que podem existir no máximo 88 
ao mesmo tempo. Com o 
desaparecimento do Continente 
Mu e do conhecimento necessário 
para construir armaduras essa 
opção é inviável nos tempos 
modernos, restando ressuscitá-la, 
o que demanda um mestre em 
reparos de Armaduras Sagradas e uma grande quantidade de sangue de Cavaleiro. 

A primeira vez que um Cavaleiro usa sua armadura é um momento especial. É 
quando a armadura o escolhe e se adapta. Vestir uma armadura sagrada demora apenas 
um segundo, mas na primeira vez esse tempo é dez vezes maior. É esse o tempo 
necessário para a Armadura Sagrada “gravar” o Cosmo do seu usuário. Se algo acontecer 
nesse momento (como o Cavaleiro sofrer um ataque) a união é interrompida e a armadura 
cai inerte. Depois desse primeiro momento basta irradiar seu Cosmo que a armadura 
responderá e partirá de sua urna para o seu corpo, unindo-se em 1 segundo. 

 

O destino das Armaduras de Ouro 
Durante a última Guerra Santa contra Hades as Armaduras de 
Ouro de Sagitário, Libra, Aquário, Virgem e Leão foram 
transportadas com a ajuda de Poseidon até o Elíseos, onde foram 
destruídas pelo deus Thanatos e isso surgiu a dúvida se essas 
armaduras estão ou não perdidas, já que reduzidas a pedaços em 
um plano restrito de outro deus e que deixou de existir. O Mestre 
deverá enfrentar esse problema se pretende jogar em época 
posterior a esse fato e qualquer solução é possível. Uma possível 
está que com o fim de Hades o confinamento daquele plano 
acabou, permitindo que o Cosmo de Atena transite normalmente, 
e ao deixá-lo para trás carregando os Cavaleiros de Bronze a 
energia vital das armaduras também a seguiu, retornando para 
suas respectivas urnas no Santuário. 
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Tipos de Armaduras Sagradas 
Existem três tipos de Armaduras de Atena, classificadas pelo seu poder e nomeados 

pelos metais Bronze, Prata e Ouro. Além dessas existem as Armaduras Divinas e as 
Kamuis. Uma Armadura Divina é uma armadura construída da mesma forma que as 
demais, mas que carrega uma parte de poder divino. Uma Armadura de Bronze, Prata ou 
Ouro que entre em contato com o sangue de Atena se transforma temporariamente em 
uma Armadura Divina. Já uma Kamui é uma Armadura dos Deuses, sem igual, é capaz de 
aumentar os já infinitos poderes de uma divindade e existe apenas uma para cada deus. 
Todavia, ao desaparecer Zeus levou consigo todas as Kamuis de todos os demais deuses 
e hoje, quando necessário, os deuses utilizam Armaduras Divinas. 

 

Armaduras de Ouro 
Tratam-se das mais fortes armaduras dentre os guerreiros de Atena. De um total de 

12 armaduras cada uma representa uma constelação zodiacal e o seu estilo é dominado 
por peças protetoras com forma arredondada e ornamentadas com espirais vitruvianas em 
alto-relevo, sendo exceção as armaduras de Câncer, Escorpião e Peixes com pontas 
angulosas. A resistência destas armaduras é inacreditável, protegendo seu cavaleiro até 
mesmo de doses de radiação que evaporariam um ser humano e de qualquer frio acima 
do zero absoluto. Somente atingindo a temperatura do zero absoluto (-273°C) podem ser 
congeladas e todas possuem a capacidade de absorver a luz solar, por isso possuem o 
aspecto dourado, e quando reunidas podem ressoar e brilhar tanto quanto o astro rei. 
Toda armadura de ouro é capaz viajar na velocidade da luz para se unir ao seu Cavaleiro, 
mesmo estando ele do outro lado da Terra, e elas carregam as memórias dos seus 
antecessores, sendo acessíveis por um restaurador treinado ou quando elas desejarem
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Armaduras de Prata 
As 24 Armaduras Sagradas de Prata pertencem à categoria média de poder dos 

Cavaleiros de Atena e normalmente predomina as formas arredondadas e as cores cinza, 
branca ou prata.  Imponentes, o seu brilho auxilia seus cavaleiros em suas funções de 
mensageiros e diplomatas em nome do Santuário. Em combate são elegantes e várias 
vezes mais resistentes que as de Bronze. Uma Armadura de Prata só congela a 
temperatura de 210°C negativos e resistem a doses maciças de radiação. 

 

Armaduras de Bronze 
Usadas pelos Cavaleiros de Bronze, a categoria mais baixa dos Cavaleiros. Existem 

52 Armaduras de Bronze, e dentre estas 4 são consideradas armaduras especiais, selos, 
mas ninguém tem certeza quais são. Cada armadura tem em geral uma cor diferente, 
sendo as mais livres nesse aspecto. Apesar de pertencerem ao mais baixo nível de poder 
estas armaduras ainda assim apresentam uma dureza extraordinária, muito superior a 
qualquer metal manufaturado e congelam a temperatura de 150°C negativos. 

 

Energização 
Quando o Cavaleiro veste sua Armadura Sagrada ela transfere parte da energia 

liberada para o seu usuário, revigorando-o. Ao se unir a sua armadura o Cavaleiro 
recupera 20% do total de seus pontos de fadiga mais 10% para cada nível em Talento 
para Cosmo. Esta habilidade é sempre esgotada, independentemente da necessidade. 
Depois de gasta a armadura precisa ficar pelo menos 24 horas em sua urna para 
recuperar essa energia extra e poder repetir o efeito, todavia, ela pode ser usada 
normalmente antes disso, apenas não haverá a recuperação de fadiga ao vesti-la. 
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Aumento de Cosmo 
Todas as Armaduras Sagradas de Atena aumentam o nível Efetivo de Cosmo de 

seus Cavaleiros em 10%, até o máximo de 5 níveis, ou elevam o Cosmo até o nível 
mínimo especificado: 20 para Armaduras de Bronze, 40 para Armaduras de Prata e 60 
para Armaduras de Ouro, o que for maior. Por exemplo: um Cavaleiro de Ouro com 
Cosmo 70 ao usar sua armadura terá Cosmo Efetivo nível 75 para todos os efeitos, mas 
se um Cavaleiro de Bronze com Cosmo 21 usar a mesma armadura de ouro ele terá seu 

Cosmo elevado para o nível 60! Se o usuário ainda não despertou o seu Sétimo 

Sentido o maior nível efetivo de Cosmo que ele pode atingir será 60. 
 

Proteção e Resistência 
A principal função das armaduras é proteger seus Cavaleiros, e isso elas o fazem 

sem igual. De todos os trajes usados pelos servos dos Deuses, as Armaduras Sagradas 
de Atena são as que apresentam a maior dureza e resistência. A resistência a dano das 
armaduras é dividida em dois tipos, a RD Básica e a RD Ablativa, e todas contam com a 
ampliação Cósmica (Defesa, pg.105). O primeiro tipo de RD é a RD padrão, que protege 
contra todos os tipos de ataques, variando conforme o nível de poder da armadura: RD 20 
para Armaduras de Bronze, RD 30 para Armaduras de Prata e RD 50 para Armaduras de 
Ouro. A RD ablativa é um tipo especial de resistência a dano que se desgasta quando 
intercepta Ataques Cósmicos na proporção de 1 ponto para cada ponto de dano por 
Cosmo-Energia absorvidos, mas age como RD normal (igual à Básica) contra outros tipos 
de ataque. A quantidade de RD ablativa vária conforme o nível de poder: 100 para Bronze, 
200 para Prata e 300 para Ouro; e também pode variar conforme o poder do Cavaleiro: se 
um Cavaleiro que veste uma Armadura de Bronze possuir Cosmo Básico 30 ou mais a 
armadura contará com 50 pontos de RD ablativa extras (totalizando 150 pontos), se o 
Cosmo Básico do Cavaleiro for 50 ou mais a Armadura de Bronze contará com outros 50 
pontos (totalizando 200 pontos de RD ablativa). De forma semelhante, se um Cavaleiro 
que use uma Armadura de Prata possuir Cosmo Básico nível 50 ou maior a armadura 
contará também com 50 pontos de RD ablativa extras (totalizando 250 pontos). 

Caso o usuário seja atingido por um ataque muito poderoso, normal ou cósmico, e 
não sofra dano, mas o impacto seja muito grande, parte da energia será transmitido ao 

usuário e ele sofrerá danos
27

. Ele sofrerá 1d pts de dano por concussão para cada 

valor completo da RD Básica que a RD Ablativa absorva ou perca em pontos até o 

máximo de 3d, por exemplo, caso um Cavaleiro de Bronze sofra de uma única vez 80 
pontos de dano, 20 será absorvidos pela RD básica, mas os outros 60 serão absorvidos 
(se dano comum) ou descontados (se dano cósmico) da RD Ablativa da armadura, o que 

lhe causará 3d pontos de dano. Caso o usuário sofra dano que ultrapasse a RD da 

armadura ignore essa regra e aplique apenas o dano que ultrapassou a RD. 
Como já dito, todas possuem a ampliação Cósmico, o que significa que elas 

protegem normalmente contra ataques com a ampliação Cósmica (que normalmente 
ignoraria qualquer RD). Além disso, nenhum ataque comum/mundano (que não possui a 
ampliação Cósmica) pode produzir um ataque fulminante ou dividir a RD, ignorando os 
efeitos de um sucesso decisivo ou que dividem a RD. Por fim cada armadura possui uma 
pontuação referente ao dano interno. Essa pontuação acumula durante toda a vida da 

Armadura até que ultrapassa o limite e ela morre. Os pontos de RD Ablativo que a 

armadura perde se transformam em pontos de dano interno que são somados ao 

seu total e não são recuperados mesmo que a armadura se regenere completamente. O 
limite de dano interno é de 1000 pontos/Bronze, 2000 pontos/Prata e 5000 pontos/Ouro. 
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Dano Interno e Colapso 
O dano interno se acumula durante toda a vida da armadura e se trata de avarias 

estruturais invisíveis. Mesmo uma armadura aparentemente nova e brilhante pode possuir 
tanto dano interno que basta um novo golpe para matá-la. O dano interno é invisível sem a 
utilização das técnicas adequadas, mas o estado de uma armadura pode ser sentido 

através de sua eficácia que varia conforme a quantidade de dano acumulado. Isso quer 

dizer que a quantidade de pontos de dano interno das armaduras não é de 

conhecimento dos jogadores, cabe ao GM manter esse registro e controle. 
O fato é que devido à acentuada perda do conhecimento sobre o reparo das 

Armaduras Sagradas e conseqüentemente a escassez de mestres armeiros para 
recuperá-las é muito raro que as armaduras recebam cuidados preventivos, vindo a 
receber algum cuidado apenas quando o desgaste está muito alto ou mesmo mortas. É 
comum encontrar Armaduras de Bronze e Prata com uma quantidade de dano interno 
igual ou superior a 50% do seu limite, atravessando Eras e Guerras Santas sem cuidados. 
Todavia, devido ao seu poder todas as Armaduras de Ouro são mantidas com níveis muito 
baixos ou inexistentes de danos. Desde os tempos mitológicos entre as Armaduras de 
Ouro apenas a de Leão morreu durante a batalha contra o titã Hyperion de Ébano, sendo 
trazida de volta à vida durante o mesmo conflito. 

Uma Armadura que já tenha perdido todos os seus pontos de RD ablativa pode se 
desfazer em pedaços. No momento que sua RD ablativa zera e cada novo golpe que ela 
receba e que ultrapasse a RD que resta, mesmo que 1 ponto, força uma jogada contra a 
HT da armadura, falha significa que ela se desfaz em pedaços ou fica tão danificada que 

não mais protege nem eleva o Cosmo do seu Cavaleiro. Armaduras de Bronze possuem 

HT 14, Armaduras de Prata possuem HT 16 e Armaduras de Ouro possuem HT 18. 
Para cada 20 níveis Básicos de Cosmo a HT da armadura ganha +1 de bônus. 
 

Tabela de Condição das Armaduras 

Bronze Prata Ouro Modificadores 

1000 2000 5000 Morta 

801-999 1601-1999 4001-4999 Aumento de Cosmo -50%, HT-8 

601-800 1201-1600 3001-4000 RD básica -50%, HT-6 

401-600 801-1200 2001-3000 Energização -100%, HT-4 

201-400 401-800 1001-2000 RD ablativa -50%, HT-2 

0-200 0-400 0-1000 Nenhum 

 

Reparo, Regeneração e Ressurreição 
Armaduras guardadas em suas urnas regeneram sua RD ablativa na taxa de 

10% do seu total de RD Ablativa por dia. Reparar uma Armadura Sagrada exige um 
mestre em reparos. Esse conhecimento é muito raro e apenas os descendentes do 
continente perdido de Mu o conhecem, além de ferramentas especificas. Algumas 
armaduras, como a Cinzel, possuem ferramentas próprias para reparar Armaduras. O 
tempo de reparo depende do Cosmo do reparador e da quantidade de pontos de dano 
interno que serão removidos, em geral demora 75 segundos para remover cada ponto de 
dano interno sendo esse tempo dividido pelo nível de Cosmo Efetivo do armeiro. 

Uma armadura que foi completamente restaurada de uma grande quantidade de 
dano interno (50% ou mais de danos) se torna temporariamente capaz de resistir a 10 
vezes mais danos (ou seja, ela passa a perder 1 ponto de RD ablativa a cada 10 pontos 
de dano absorvidos) por 2d horas, quando essa energia extra se dissipa e volta ao normal. 
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Ressuscitar uma Armadura Sagrada exige duas coisas: um mestre nas artes do 
reparo e muito sangue de Cavaleiro. O mestre precisa, além do conhecimento adequado, 
de ferramentas, Gamânio em pó (também conhecido como Poeira Estelar) e Oricalco. 
Além disso, é necessário cerca de ¼ do sangue de um Cavaleiro com nível de poder igual 
ou superior à armadura, pouco mais de 1l, para lhe devolver à vida. Uma vez ressuscitada 
a Armadura renasce sem nenhum dano interno, sofre o fortalecimento temporário de 
quando é completamente restaurada e é comum ocorrerem alterações estéticas. 

 

Alterações 
Quando uma armadura morre o único meio de trazê-la de volta à vida é com uma 

grande quantidade de sangue de Cavaleiro e se esse sangue pertencer a um Cavaleiro 

com um nível de poder superior ao da própria armadura ela é aprimorada, alterando-
se o valor da sua RD básica para o mesmo valor que teria uma armadura do nível de 
poder do sangue doado, sem alterar a RD ablativa. Exemplo, uma Armadura de Bronze 
ressuscitada com sangue de um Cavaleiro de Prata passa a possui RD básica 30, e não 
20, até que seja novamente morta. Do mesmo modo, se usado sangue for de Cavaleiro de 
Ouro a Armadura de Bronze passaria a possui RD básica 50 e RD ablativa 100. 

A alteração mais drástica que uma Armadura de Atena pode receber é se ela for 
banhada pelo sangue ou lágrimas da deusa Atena, mesmo que por poucas gotas. Depois 
de absorvidas pelo traje a armadura passa a permitir que o usuário transite em ambientes 
reservados aos deuses e quando na presença de Atena ela se torna temporariamente 
uma Armadura Divina passando a ter RD básica 100, RD ablativa 500 e eleva o Cosmo 
Efetivo para o nível 95. Essa alteração perdura enquanto Atena estiver nas proximidades 
e até 1d minutos longe dela. Após esse efeito acabar ele só funcionará novamente na 
mesma armadura com sangue da próxima encarnação de Atena
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Armas 
A proibição do uso de armas imposta por 

Atena atinge todas as armas, com exceção àquelas 
que a própria deusa entrega aos seus Cavaleiros. 
Essas armas são partes integrantes de suas 
armaduras e presentes valiosos da deusa para que 
seus escolhidos lutem pela justiça. Todas as armas 
e escudos que as Armaduras Sagradas carregam 
possuem a ampliação Cósmica, tanto para atacar 
(ignora toda e qualquer RD que não seja Cósmica) 
quanto para defender (protege normalmente contra 
ataques Cósmicos), são peças vivas, sua existência independe do estado da armadura de 
origem e possuem uma consciência única que une a armadura às armas e ao Cavaleiro. 

Em termos de jogo toda arma causará dano com base na força do seu usuário, 
aplicando um bônus em dados de dano e dividindo a RD Cósmica que atingir e os escudos 
reduzirão o custo da técnica inerente Bloqueio Total. Seu dano pode ser amplificado com 
o uso da técnica Ampliar Danos, mas as estatísticas exatas variarão. As Armaduras de 
Bronze são as que mais possuem armas, seguidas pelas de Prata. As únicas Armaduras 
de Ouro armadas são a Armadura de Sagitário e a Armadura de Libra que possui seis 
pares de armas. Geralmente as armas das Armaduras de Bronze concedem +1d de bônus 
de dano e dividem a RD cósmica por 5, enquanto que as armas das Armaduras de Prata 
podem chegar a até +2d de bônus de dano e dividir a RD cósmica que atingir por 5.  
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Armas de Libra 
Todas as armas (exceto o escudo) possuem RD 300 (Cósmica) e HT igual ao da 

Armadura. Seus pontos de vida irão variar conforme o peso da arma (veja a pg. 558MB). 
Espada – a arma definitiva, a espada de Libra é usada com a perícia Espada de 

Lâmina Larga e pode ser empunhada com uma ou duas mãos, causa GeB+2d por corte 
(+1d se empunhada com duas mãos) ou GdP+2d de dano perfurante, o aparar será igual 
a (½ do NH +4) quando empunhada com as duas mãos e reduz em 25% o custo em 
fadiga da técnica inerente Bloqueio Total. Divide a RD Cósmica que atingir por 10 e ignora  
RD mundana. Além disso, o aumento de dano da técnica Ampliar Danos é dobrado. 

Tridente – o Tridente de Libra divide a RD Cósmica que atingir por 10, ignora toda a 
RD mundana que atingir e causa GdP+3d de dano por perfuração. Se o Cavaleiro 
conhecer a perícia Bastão a sua defesa aparar será igual a (½ do NH +5) quando 
empunhar o Tridente como um bastão. Reduz em 20% o custo em fadiga da técnica 
inerente Bloqueio Total e o aumento do dano da técnica Ampliar Danos é dobrado. 

Bastão Duplo – o Bastão Duplo de Libra é usado como um nunchaku, com dois 
pequenos bastões unidos por uma corrente. Use a perícia Mangual, causa GeB+2d de 
dano por contusão e todas as tentativas de aparar seus ataques recebem -2 e bloqueios 
recebem -1. O Bastão Duplo de Libra divide a RD Cósmica que atingir por 10, ignora toda 
a RD mundana, reduz em 15% o custo em fadiga da técnica inerente Bloqueio Total e o 
aumento de dano proveniente da técnica Ampliar Danos é dobrado. 

Bastão Triplo – um bastão de três partes unidas por correntes. Use a perícia 
Mangual, causa GeB+3d de dano por contusão e as tentativas de apará-lo recebem -4 e 
tentar bloqueá-lo recebe -2. O Cavaleiro pode também usá-lo de forma a atacar duas 
vezes por turno, empunhando a barra central e usando as barras das extremidades como 
dois nunchaku, causando GeB+2d de dano por contusão. Devido à dificuldade de controle 
todos os ataques recebem -1. O Bastão Triplo de Libra divide a RD Cósmica que atingir 
por 10, ignora RD comum e reduz em 20% o custo em fadiga da técnica Bloqueio Total. 
Além disso, qualquer aumento de dano proveniente da técnica Ampliar Danos é dobrado. 

Tonfa – A Tonfa de Libra divide a RD Cósmica por 10 e ignora a RD comum. Quando 
usada junto ao antebraço seu alcance passa para corpo a corpo e fornece bônus no 
aparar. Qualquer aumento de dano proveniente da técnica Ampliar Danos é dobrado e 
reduz em 25% o custo em fadiga da técnica inerente Bloqueio Total. 

Escudo – o escudo de Libra pode ser usado de duas formas: como um Escudo 
Sagrado fornecendo +4 de bônus de defesa, com RD 400, 60 PVs, HT igual a da 
armadura e reduz em 50% o custo em fadiga da técnica inerente Bloqueio Total (os dois 
reduz 65%), e como uma arma. Nesse modo revela uma corrente e se torna uma arma de 
arremesso. Use a perícia Arremesso para lançá-lo a até 25m, tentativas de apará-lo 
recebe -4 e causa GdP+4d de dano por contusão, mas exige 1 turno para prepará-lo 
independentemente da força do Cavaleiro. O escudo divide a RD Cósmica que atingir por 
10 e ignora RD mundana. o aumento de dano da técnica Ampliar Danos é dobrado. 

 
Arma Dano Alcance Aparar Peso ST 
Espada GeB+2d corte 

GdP+2d perf 
1,2 
1 

+1 
+1 

2,5 20 

Tridente GdP+3d perf 1-2 0 2,5 20 
Bastão Duplo GeB+2d cont 1 0D 1,5 15 
Bastão Triplo GeB+3d cont 1-2 0D 2,5 20 
Tonfa GdP+2d cont C,1 +2 (ver) 2 15 
Escudo GdP+4d cont 1-25 Não 4 25 
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Arco e Flecha de Sagitário 
O sagrado arco de Sagitário repousa dobrado sobre as costas da armadura, 

podendo ser facilmente sacado pelo Cavaleiro, sua flecha é sacada da ombreira da 
armadura e é capaz de causar GdP+3d de dano por perfuração, dividindo a RD Cósmica 
que atingir por 10, mas se o Cavaleiro obtiver um sucesso decisivo a flecha ignorará 
qualquer RD, seja Cósmica ou não. Além disso, qualquer aumento de dano proveniente da 
técnica Ampliar Danos é dobrado. O alcance da flecha não é baseado na força, e sim no 
Cosmo. O arco possui alcance igual ao Cosmo Efetivo do Cavaleiro em quilômetros, ou 
ilimitado se estiver carregando o Cosmo de Atena! 

 
Arma Dano Prec Alcance Peso CdT Tiros ST Magnit. 
Arco GdP+3d perf 3 Ver 2,5 1 1 (2) 20 -7 

 

Escudo e Punho do Dragão 
A Armadura Sagrada de Bronze de Dragão é equipada com duas poderosas armas, 

o punho reforçado e o mais forte escudo entre as armaduras de bronze. O Punho do 
Dragão reforça os golpes físicos do cavaleiro, acrescentando 1d de dano por contusão ao 
soco (golpe corporal), já o escudo é Sagrado, capaz de deter ataques cósmicos fornece 
+3 de bônus de defesa e reduz em 40% o custo em fadiga da técnica inerente Bloqueio 
Total. Possui RD 200 (Cósmica), 50 pontos de vida e a mesma HT da Armadura. Pesa 2,5 
kg e pode ser usado para golpear, alcance de 1m e causa GdP de dano por contusão. 

 

Escudo da Medusa 
O escudo, pequeno e retangular, fornece apenas +2 de bônus nas defesas, mas seu 

verdadeiro poder está em sua capacidade de petrificar qualquer alvo à sua frente. O 
Cavaleiro deve estar com o escudo preparado, empunhá-lo contra o alvo e realizar uma 
jogada de ataque contra DX+4. Se for bem sucedido os olhos da medusa esculpidos no 
escudo brilharão e emitirão um cone de 45º de energia luminosa com alcance de 10m. 
Todos os atingidos podem tentar se esquivar ou bloquear, mas não aparar. Aqueles que 
não puderem se defender ou falharem na jogada de defesa são imediatamente 
transformados em pedra. Se o escudo for destruído (ele possui RD 120, 20 pontos de vida 
e HT igual a da Armadura) todos que foram petrificadas nas últimas 72h voltam ao normal. 
O poder do Escudo da Medusa deve atingir os olhos dos alvos, surtindo efeito mesmo 
com as pálpebras fechadas. 

 

Corrente de Andrômeda
29

 
Na verdade são duas, uma em cada braço com propósitos distintos. A corrente do 

braço direito possui uma ponta pontiaguda e é dedicada ao ataque. Com alcance de até 
10m a corrente é capaz de atacar em qualquer direção usando a perícia Mangual e causar 
GdP+1d por Contusão dividindo a RD cósmica que atingir por 5 e todas as tentativas de 
aparar seus ataques recebem -2 e bloqueios recebem -1. A corrente do braço esquerdo 
possui uma ponta arredondada e é dedicada à defesa. Se esta corrente estiver rodeando 
o usuário todas as suas Defesas de Cosmo-Energia passam a agir como se fossem 
modificadas com a ampliação Defesa de Ferro, além disso, ela fornece +2 de bônus nos 
testes para Noção de Perigo e, obtendo sucesso na jogada, é capaz de apontar a direção 
de onde está o inimigo. As correntes podem ser usadas para escalar e para envolver um 
oponente como um chicote (pg. 405MB) ou desarmar como um Chicote ou uma Kusari. 
Possuem RD 20 e 5 PVs e caso sejam destruídas regeneram-se em segundos. 
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COMBATE 

 
 

Os combates
30

 são o ponto alto de Cavaleiros do Zodíaco, na verdade tudo é voltado 
para este momento: guerreiros divinos capazes de abrir fendas na terra se enfrentando em 
embates furiosos! Todavia, tal momento deve ser planejado para garantir uma boa fluidez 
e principalmente manter o clima do manga/anime. O texto a seguir trás vários aspectos do 
jogo e dicas para mestrar as batalhas no universo de Cavaleiros do Zodíaco. 
 

Estilo e Pontos de Impacto 
Sem sombra de dúvida o estilo é o cinematográfico, não apenas pelas façanhas 

realizadas, mas também e principalmente pela diversão, alias, essa palavra deve estar na 
mente do GM ao mestrar não apenas um combate, mas uma aventura ou mesmo uma 
campanha de Cavaleiros do Zodíaco. Recomendo fortemente relevar detalhes e usar de 
modo abusivo efeitos especiais nas habilidades e manobras. 

Uma das consequências dessa abordagem, visando a “realidade” do manga/anime, 

está na proteção oferecida pelas armaduras. Não importa a área coberta ou descoberta 

pela armadura no Cavaleiro, ele sempre está protegido por ela. Apesar de haverem 
cenas que Cavaleiros são atingidos 
em áreas desprotegidas, os efeitos 
são idênticas quando atingidas 
áreas protegidas. Admitindo-se a 
falha na proteção a diversão será 
destruída pela letalidade e pela 
minúcia excessiva e irritante sobre 
as áreas que a armadura protege. 

 

O que é um efeito especial? 
Não é nada mais que um incremento imaginativo ao uso de 
técnica e manobras a fim de torná-las mais divertidas e/ou 
próximas à realidade do universo proposto. Em nada um efeito 
especial altera em termos de regras, nem resulta em qualquer 
modificador em termos de jogo, mas pode resultar nas mais 
variadas reações. Exemplo: fazer surgir um par de asas de 
Pégaso quando o seu Cavaleiro utiliza a técnica inerente Ampliar 
Velocidade ou ataca com seu Ataque de Cosmo-Energia. 
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Velocidade 
A mais importante característica ou poder dos personagens em Cavaleiros do 

Zodíaco está em sua velocidade, seguidamente citado no mangá através das suas 
capacidades de disparar dezenas ou centenas de ataques por segundo, se moverem na 
velocidade na luz e de dispararem ou serem alvos de ataques indefensáveis.  

O sistema aqui proposto tenta simular esse conceito modificando a iniciativa em 
combate e cria o conceito de Velocidade de Ataque e Velocidade de Defesa, que 
basicamente é representado pela presença ou não de determinadas técnicas inerentes, e 
basta comparar a velocidade do atacante com a velocidade do alvo. 

Existem cinco níveis de velocidade, tanto para ataque como para defesa, de zero até 
4, sendo que a zero representa as pessoas comuns ou aquelas com nível de Cosmo muito 
baixos (nível 19 ou menos) e o nível 4 o nível dos Deuses, restando os níveis 1 ao 3 para 
os personagens. Em um confronto o defensor precisa possuir uma Velocidade de Defesa 
igual ou maior que a Velocidade de Ataque do agressor para poder tentar usar alguma 
defesa ativa ou resistir a Atribulações (com a exceção da Defesa de Cosmo-Energia, 
capaz de elevar em 1 a Velocidade de Defesa do usuário). 

 

Velocidade Cosmo Quem a possui: 

Velocidade de Ataque 0

  

0-19 Qualquer pessoa ou entidade que não possua 
Cosmo ou possua no nível 19 ou menor. 

Velocidade de Ataque 1 20-39 Todos que possuem, temporariamente ou não, 

a técnica inerente Velocidade Supersônica. 

Velocidade de Ataque 2

  

40-59 Todos que possuem, temporariamente ou não, 

a técnica inerente Velocidade Hipersônica. 

Velocidade de Ataque 3 60-99 Todos que possuem, temporariamente ou não, 

a técnica inerente Velocidade da Luz. 

Velocidade de Ataque 4 100 Deuses e seres que atingem o nível de Cosmo 
efetivo igual ou maior a 100. 

 

Iniciativa 
Da mesma forma a iniciativa também é alterada pelo conceito de velocidade. As 

regras descritas no Módulo Básico são aplicadas normalmente, mas há uma importante 
mudança. Em primeiro lugar deve ser verificado qual a Velocidade de Ataque de cada 
atacante, quem possuir a maior age primeiro, independentemente da Velocidade Básica, 
se forem iguais então se aplica a regra padrão do Módulo Básico. 

 

Níveis de Velocidade 

Velocidade de Ataque 1 - Ganha automaticamente a iniciativa os combatentes 

que possuem a técnica Velocidade Supersônica sobre aqueles que não possuem 
nenhuma das técnicas listadas. 

Velocidade de Ataque 2 - Ganha automaticamente a iniciativa os combatentes 

que possuem a técnica Velocidade Hipersônica sobre aqueles que possuem a técnica 
Velocidade Supersônica ou nenhuma das técnicas listadas. 

Velocidade de Ataque 3 - Ganha automaticamente a iniciativa os combatentes 

que possuem a técnica Velocidade da Luz sobre aqueles que possuem as técnicas 
inerentes Velocidade Supersônica, Velocidade Hipersônica e aqueles que não possuem 
nenhuma das técnicas listadas. 
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Manobras 
Todas as manobras descritas no módulo básico nas pgs. 363-366 estão acessíveis 

aos Cavaleiros, mas a que mais possui possibilidade de alterar a situação de uma batalha 
é a Finta. Em uma realidade em que os combatentes são capazes de se move em 
altíssimas velocidades e de terem recebido um duro treinamento em artes marciais os 
valores das defesas ativas serão bem altos, normalmente entre 11-15, nesse caso, se os 
embates apenas se mantiverem em ataques e defesas a possibilidade de se arrastarem 
por muito tempo é bem alta, o que dá uma importância extra para a Finta.  

A Finta é uma manobra que simula investidas contra o inimigo na tentativa de 
encontrar uma abertura em sua defesa. Isso continua sendo verdade, mas a Finta também 
pode ser feita através da emanação de energia a partir do 20

0
 nível de Cosmo Efetivo. As 

emanações de Cosmo, sua aura, podem ser percebidas pelo oponente através da técnica 
Sentir Cosmo e muitas impressões podem ser transmitidas, como agressividade, fúria, 
medo ou falta de vontade de combater, e em uma Finta o Cavaleiro pode usá-la para 
tentar enganar o oponente ao lhe transmitir uma falsa impressão. Em termos de regras o 
que muda é que o Cavaleiro passa a poder Fintar com qualquer de suas técnicas, sejam 
ataques corpo a corpo ou à distância, 
mas no universo do jogo isso é 
representado pelos vários efeitos, 
muitas vezes apenas ilusórios, que os 
Cavaleiros invocam antes dos golpes. 

 

Defesas Ativas 
As defesas ativas são usadas normalmente e possuem os mesmo limites quanto ao 

número de vezes por turno: 1 vez para aparar e bloquear e sem limite de vezes para 
esquivar (as regras para artes marciais, como Caratê, aplicam-se normalmente). Quando 
uma técnica diz que é usada como uma defesa ativa será um aparar e usará as mesmas 
regras acima descritas, é em relação à Defesa de Cosmo-Energia que há mudanças. 

Uma Defesa de Cosmo-Energia é usada como um Aparar, e a princípio também 
possui o limite de uso de 1 uma vez por turno, mas se for utilizada a Manobra Defesa 
Total, ou técnicas especiais, ela passa a poder ser utilizada um número qualquer de vezes 
por turno com seu custo sendo paga em cada utilização. 

 

Disputa de Cosmo 
O atacante que tiver o seu Ataque de Cosmo-Energia aparado por outro Ataque de 

Cosmo-Energia pode tentar iniciar uma disputa de Cosmo. Para isso o atacante deve ser 

bem sucedido em uma disputa de Vontade com o defensor e possuir uma Velocidade 

de Defesa que permita defesa contra o ataque usado contra ele para aparar. Sendo 
bem sucedido os dois combatentes engalfinham-se emanando muito energia, o que não 
deixa ninguém se aproximar mais que 5m (mas qualquer um pode ser atacado à 
distância), permanecendo assim até o turno seguinte, quando o nível Efetivo de Cosmo 
dos dois deve ser comparado pelo GM a cada turno (os PJs não devem saber os valores 
numéricos, apenas quem é o vendedor). Aquele com o maior nível efetivo é o vencedor 
(com empate use o nível Básico, se o empate persistir jogue um dado). Nesse instante o 
vencedor deve decidir se continuar a disputa no estado que se encontra, se elevar o seu 
Cosmo ou se encerrar a disputa. Em seguida o perdedor deve escolher se mantém a 
disputa como está, se elevar o seu nível efetivo de Cosmo ou tentar fugir da disputa com 
uma Esquiva com metade do valor. No próximo turno a comparação acontece novamente 

 

Guerra de Mil Dias 
Reza a lenda que se dois Cavaleiros de Ouro travarem 
uma luta ela pode acabar por durar 1000 dias devido a 
equiparação de forças. Na realidade do jogo isso se traduz 
por uma infinidade de ataques e defesas ativas bem 
sucedidas e principalmente incontáveis manobras Finta 
mal sucedidas ou sem um claro vencedor. 
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e aquele que a vencer por dois turnos seguidos é o vencedor da disputa. O perdedor é 
atingido pelo Ataque de Cosmo-Energia utilizado na disputa pelo inimigo com o dobro da 
projeção. Se no final de cada turno de disputa a soma do nível efetivo de Cosmo dos dois 
combatentes for superior a 100 jogue um dado, com 1 ocorre uma explosão que causa 

uma quantidade dados de dano cósmico igual a 1/3 do maior nível efetivo de Cosmo 
com o dobro da projeção nos dois combatentes e em um raio de 10m. Encerrada a disputa 
cada participante recupera metade dos pts/fadiga gastos em Elevar Cosmo nesta disputa. 

 

Disputa de Cosmo 
Passo zero – Verifique se o atacante possui Velocidade de Defesa suficiente para 

que se defenda do Ataque de Cosmo-Energia utilizado pelo seu adversário para aparar, 
caso contrário não é possível iniciar a Disputa de Cosmo. 

 
1

0
 passo – Quando um Ataque de Cosmo-Energia é aparado por outro Ataque de 

Cosmo-Energia o atacante pode decidir tentar iniciar uma Disputa de Cosmo, e para 

isso é realizada uma disputa de Vontade entre o atacante e o defensor. Se o atacante 
perder a disputa o ataque foi aparado normalmente e sigo a sequência do combate. Se 
o atacante vencer a disputa de Vontade os dois entram uma Disputa de Cosmo e o 
turno para eles encerra. Não havendo mais personagens para agir inicie um novo turno. 

 

2
0
 passo – Compara o nível de Cosmo efetivo. Quem tiver o maior nível efetivo é o 

vencedor neste turno. O vencedor da disputa neste turno deve escolher entre: a) 

continuar a disputa como está; b) elevar o seu Cosmo; ou c) encerrar a disputa 

agora sem nenhum dos dois sofrer danos. Se o vencedor escolher as opções a ou 

b a disputa continua e agora o perdedor deve escolher entre: a) manter a disputa 

como está; b) elevar o seu nível efetivo de Cosmo; ou c) tentar fugir da disputa 

realizando uma jogada de Esquiva com metade do valor atual. Se o perdedor for 
bem sucedido no teste de esquiva a disputa acaba sem nenhum dano para ambos, se 
falhar ele sofre um acerto do Ataque de Cosmo-Energia inimigo utilizado na disputa. Se 

o perdedor escolher as opções a ou b a disputa continua e o turno se encerra. 
 
3

0
 passo – No próximo turno compare novamente o nível efetivo de Cosmo. Quem 

tiver o maior nível efetivo é o vencedor. Se o vencedor deste turno foi o mesmo do 

turno passado a Disputa de Cosmo termina (ou seja, para vencer a disputa é 

necessário ser vencedor em dois turnos seguintes) e o vencedor atinge o perdedor 

com o Ataque de Cosmo-Energia que utilizou na disputa sem nenhum decréscimo na 

quantidade de dados de dano e com o dobro da projeção normal. Se o vencedor 
deste turno for diferente que o vencedor do turno passado volte ao 2

0
 passo. 

 
4

0
 passo – No final de todos os turnos da disputa verifique se a soma dos níveis de 

Cosmo utilizados na comparação é maior que 100. Se sim, jogue um dado. No caso de 
ser sorteado 1 a disputa acaba em uma explosão que atinge os dois combatentes e 

tudo em um raio de 10m e causa uma quantidade dados de dano Cósmica igual a 1/3 

do maior nível efetivo de Cosmo envolvido na disputa naquele turno aplicando o 

dobro da projeção. Qualquer outro resultado significa que a disputa continua. 
 

5
0
 passo – Encerrada a Disputa de Cosmo, cada participante recupera metade dos 

pontos de fadiga gastos em Elevar Cosmo dentro dessa disputa. 
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Exemplo de Disputa de Cosmo 
 
Relâmpago de PLASMA! - grita o Leão, o seu alvo, um General Marina, Dejanir de 

Cavalo Marinho, que vendo uma rede infinita de feixes luminosos letais se aproximando 
também evoca seu golpe, Assopro Divino, e o mira contra o golpe do leonino. As duas 
forças se chocam e o dourado Dinarte cerra os dentes e queima o seu Cosmo. A partir 
daquele momento a energia liberada era tão grande que era como se o próprio sol 
estivesse ali entre eles.  

 
1

0
 turno 

Dinarte de Leão ataca com seu Relâmpago de Plasma, um Ataque de Cosmo modificado com 

Cosmo Máximo, Projétil Múltiplo e Cone x5. Dejanir, o General Marina alvo do leonino decide que 

dentre as opções de defesa que dispõe a mais alta é um Super-Aparar com o seu próprio Ataque de 

Cosmo-Energia, Assopro Divino, um Ataque de Cosmo-Energia modificado com Cosmo Máximo e 

Projeção Dupla. O Leão possui NH 18 e obteve um 12 na jogada, um acerto normal (se ele tivesse 

tirado 8 o Marina não poderia nem mesmo tentar aparar). O aparar de Dejanir é 11 (NH 16/2+2, +1 por 

Reflexos em Combate), e apesar de sofrer -3 de redutor devido a ampliação Projétil Múltiplo ele 

obtém um 6 e tem sucesso na defesa. Nesse momento Dinarte decide iniciar uma Disputa de Cosmo 

e para isso testa sua Vontade (16) contra a Vontade do inimigo (13). O Leão obtém um 13 (3 de 

margem) e o Kraken um 11 (2 de margem). O Leonino foi bem sucedido, os dois agora estão presos 

em uma Disputa de Cosmo e o turno termina para ambos. 

 
A energia cósmica liberada envolve os dois guerreiros e o brilho dourado podia ser 

visto mesmo além do horizonte. O Cavaleiro de Ouro apenas mantém seu punho erguido 
contra o inimigo, enquanto que o Marinha se vê em um esforço para conter a torrente de 
energia que é jogada contra ele. Sem outra saída o General junta suas forças e expande o 
seu Cosmo ainda mais. 

 
2

0
 turno 

No início do turno é realizada uma comparação entre os níveis de Cosmo efetivo de cada um 

dos participantes da disputa, quem possuir um nível de Cosmo efetivo maior é o vencedor e se um 

mesmo competir foi vendedor em dois turnos seguidos a disputa se encerra. O Cavaleiro de Leão 

está agora com nível 70 de Cosmo Efetivo, enquanto que General Marina está com nível 67 de 

Cosmo Efetivo. Neste momento o vencedor da disputa é o Leão e como ele é o vencedor ele pode 

decidir se vai continuar com o duelo como está, elevar o seu Cosmo ou encerrá-lo agora sem 

consequências. Ele decide apenas continuar. O Cavalo Marinho deve decidir se irá manter a disputa 

como está (e ser derrotado no turno seguinte), se irá elevar o seu nível efetivo de Cosmo (usando a 

técnica inerente Elevar Cosmo) ou se tentará fugir da disputa realizando uma jogada de Esquiva 

com metade do valor. O General decide elevar o seu Cosmo. Usa Elevar Cosmo e gasta 4 pontos de 

fadiga, elevando seu nível efetivo de Cosmo para 71 até o fim do turno seguinte. O turno está 

encerrado para os participantes, mas como a soma dos níveis de Cosmo é maior que 100 

(70+71=141) o Mestre deve jogar um dado, com 1 ocorre uma violenta explosão que atinge os dois e 

encerra a disputa. É sorteado 3 no dado e a disputa passa para o próximo turno. 

 
Mesmo no longínquo horizonte era possível avistar a imensa esfera de energia que 

envolve os combatentes, próximo, mesmas as paredes de pedra à volta começam a exibir 
rachadas e pedaços começam a se desprender. Com um impulso de poder o General 
Marina se sente confiante e ergue ainda mais seu Cosmo. Ele está convencido que pode 
vencer. Do outro lado o Cavaleiro de Leão vê o seu oponente sorrir e sem qualquer tipo de 
hesitação decide mostrar todo o seu poder. Com um brilho em seus olhos seu Cosmo se 
eleva e chega a níveis inimagináveis para o Marina. A outrora autoconfiança de Dejanir dá 
lugar a um semblante de extrema preocupação. 
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3
0
 turno 

Novo turno de comparação entre os níveis de Cosmo efetivo de cada um dos participantes da 

disputa. O General Marina está agora com nível 71 de Cosmo Efetivo, enquanto que o Cavaleiro de 

Leão está com nível 70 de Cosmo Efetivo. Neste momento o vencedor é o Marina e ele deve decidir 

se vai continuar com a duelo como está, elevar o seu Cosmo ou encerrá-lo agora sem 

consequências. Ele decide continuar com o duelo e como no fim desse turno o efeito do Elevar 

Cosmo acaba ele decide gastar mais 5 pontos de fadiga para elevar em 5 níveis o seu nível efetivo 

(elevando para nível 72 de Cosmo efetivo, já que nesse caso permanece apenas o maior aumento).  

O Cavaleiro de Leão deve decidir se irá manter a disputa como está, se irá elevar o seu nível efetivo 

de Cosmo (usando a técnica inerente Elevar Cosmo) ou se tentará fugir da disputa realizando uma 

jogada de Esquiva com metade do valor. O Leonino não vai fugir da luta e decide elevar o seu 

Cosmo, gasta 10 pontos de fadiga (o máximo) e eleva em 10 níveis o seu Cosmo efetivo, e isso 

encerra o turno para os combatentes. Novamente, como o turno termina com a soma de níveis de 

Cosmo efetivo maior que 100 (72+80=152) um dado deve ser novamente lançado, com 1 ocorre uma 

explosão de Cosmo. O resultado do sorteio foi 6 e a disputa vai para o seu 4º turno. 

 
O olhar do General Marina agora é pura preocupação. O leonino revelou um poder 

que ele não esperava e agora ele está em dúvida. Atrás do imenso brilho dourado de 
Cosmo o suor escorre pelo rosto do Marina. Dinarte vê isso, o que só o faz ter mais 
convicção e força. A pressão do Cosmo do Cavaleiro de Ouro começa a esmagar o 
Cosmo do General Marina e não há nada que ele possa fazer, a não ser tentar escapar. 
Dejanir concentra o que restou do seu poder e tenta deslocar o fluxo de energia e assim 
escapar, mas a força era demais, e ao invés de desviá-la ele quebra o fluxo que o 
protegia, perde o controle e todo o Cosmo do Leão o atinge em cheio e pedaços de sua 
Escama são jogados ao ar. O corpo do Marina sofre um poderoso impacto que o 
arremessa a vários metros de distância deixando um rastro de sangue para finalmente 
colidir contra o solo, afundando em uma pequena cratera. O Leão apenas assiste, já com 
seu Cosmo se acalmando, quando o corpo do seu inimigo colide violentamente com o 
solo. O General tenta se levantar enquanto um filete de sangue percorre o seu braço até a 
sua mão apoiada ao chão.  

 
4

0
 turno 

Novo turno na disputa de Cosmo e uma nova comparação é realizada. O Cavaleiro de Leão 

está agora com nível 80 de Cosmo Efetivo, enquanto que General Marina está com nível 72 de 

Cosmo Efetivo até o final deste turno. Neste momento o vencedor da disputa é o Leão e como ele é 

o vencedor ele pode decidir se vai continuar com o duelo como está, elevar o seu Cosmo ou 

encerrá-lo agora sem consequências. Ele decide continuar e para manter o seu nível para o turno 

seguinte ele gasta outros 10 pontos de fadiga (se ele não gastasse o efeito de aumento no Cosmo 

acabaria no final deste turno). O General Marina se meteu em um uma encrenca (ele deveria ter 

encerrado a disputa no 3º turno quando teve chance). O máximo que ele pode elevar o seu Cosmo é 

em 10 níveis, ou seja, o máximo que ele pode chegar é nível 77 e se assim o fizer no próximo turno 

novamente o Leão seria o vencedor, decretando o fim da disputa. Dejanir de Cavalo Marinho se vê 

sem saída e decide tentar fugir da disputa. Ele joga contra metade da sua Esquiva que é 6 (metade 

de 13) e falha. O General sofre um impacto direto do ataque do Leonino que causa 40d+35 de dano, 

gerando um total de 192 pontos de dano. A RD Básica absorve 40 pontos de dano e os 152 pontos 

restantes são absorvidos pela RD Ablativa da Escama, reduzindo de 250 para 98. Isso provoca 12m 

de projeção (porque a projeção nesse caso é dobrada) e encerra a Disputa de Cosmo. O Marina 

sofre 9 pontos de dano (do máximo de 3d pelo impacto na superfície da Escama) e falha no teste de 

DX-11 e cai. O Cavaleiro de Ouro gastou um total de 20 pontos de fadiga com a técnica Elevar 

Cosmo dentro da disputa e com o seu fim ele recupera imediatamente 10 pontos de fadiga. O Marina 

também recupera 4 pontos de fadiga, metade arredondado para baixo da quantidade de pontos 

gastos com Elevar Cosmo nessa disputa. 
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Dano 
Outra particularidade desta adaptação é a existência de 2 tipos de danos: o dano 

mundano ou comum e o dano Cósmico ou por Cosmo-Energia. Essa diferença é 
importante apenas quando os Cavaleiros enfrentam inimigos que provocam dano 
mundano, que é onde se mostram terrivelmente poderosos. Derivada da ampliação 
Cósmica da pg. 105MB os principais efeitos são que aqueles que causam dano por 
Cosmo-Energia ignoram toda e qualquer RD comum dos alvos, por exemplo, a RD de um 
colete balístico ou da blindagem de um tanque, e a RD 
das Armaduras Sagradas (e peças protetoras 
similares) nunca é dividida por dano mundano e sua 
RD (RD Básica+RD Ablativa) é considerada RD 
padrão, não se desgastando com dano comum. 

 

Esforço Adicional 
As regras do esforço adicional se 

tornam diferentes do padrão já que grande 
parte já está contido nas regras do sistema. 
Técnicas como Elevar Cosmo e Elevar Danos 
Energéticos são um tipo de esforço extra e 
assim não são usadas as regras para Esforço 
Adicional em Combate (pg. 357 do MB), mas 
são usadas as regras nas páginas 356-357 
do Módulo Básico para aumentar a Base de 
Carga ao cavar e levantar objetos; aumentar 
a quilometragem diária; o Deslocamento ao correr e nadar; a distância ao saltar e a ST 
para fins de arremesso em um único teste de ST, além da regra abaixo que é semelhante 
a contida no GURPS Powers (pg. 160-161), mas com o custo um pouco maior: 

 

Esforço Adicional em Cosmo-Energia 
Qualquer técnica, inerente ou não, com exceção de Elevar Cosmo (veja abaixo), que 

tenha um valor numérico (ex. quantidade de dados de dano) pode ser ampliada com o uso 
extremo da força de vontade. Gaste imediatamente 2 pontos de fadiga e teste Vontade 
com um redutor igual a -1 para cada 5% de aumento (máximo de 100%) que se busca 
alcançar na técnica em questão. Não há qualquer redutor devido ao Cavaleiro estar 
fadigado ou ferido. Um sucesso indica que o incremento desejado é imediatamente 
aplicado, um sucesso decisivo dispensa o gasto de pontos de fadiga, mas uma falha nega 
qualquer acrescimento e uma falha crítica significa que a ação pretendida também falha (o 
que normalmente também encerra o turno do usuário) e custa ao usuário uma quantidade 
de pontos de vida igual aos PF gastos. Os custos acima é para técnicas instantâneas, 
como um ataque, ou para cada 1 minuto para ampliar habilidades que se perduram no 
tempo. Aplique +5 de bônus do teste de Vontade se o Cavaleiro estiver especialmente 
motivo por medo, raiva ou pelo envolvimento de ente querido (decisão do GM), o que 
normalmente exige que o usuário tenha fracassado em um teste de Verificação de Pânico, 
em um teste de autocontrole em uma desvantagem apropriada ou ter sido vítima de uma 
tentativa bem sucedida de intimidação. PJs com a vantagem Resolução por Atena que 
lutam diretamente por Atena recebem automaticamente esse bônus em seus testes de 
Esforço Adicional e precisam gastar apenas a metade da fadiga, ou seja, apenas 1 ponto 
de fadiga para utilizá-lo conforme descrito acima. 

 

Golpes Físicos 
Considere que os socos causam GdP-1 
de dano por cont e os chutes causam 
GdP+1 por cont (-1 de dano sem 
armadura/descalço). Veja pg. 271MB. 
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Golpes Fulminantes 
Em confrontos entre guerreiros que se utilizam de 
Cosmo-Energia pode haver sucessos decisivos que se 
tornam golpes fulminantes conforme a regra da pág. 
381 do GURPS Módulo Básico, podendo-se utilizar a 
mesma tabela da pág. 557, todavia, o detalhe 
importante está caso os Cavaleiros enfrentem 
oponentes que causem dano comum, nesse caso suas 
Armaduras Sagradas os protegem completamente de 
Golpes Fulminantes. Em outras palavras, caso um 
oponente obtenha um sucesso decisivo em um ataque 

que cause dano comum ele não terá provocado nenhum Golpe Fulminante. 
 

Sucesso Decisivo em um(a):  

Ataque de Cosmo-Energia Consultar Tabela de Golpe Fulminante pág. 557. 

Ataque Armado Consultar Tabela de Golpe Fulminante pág. 557. 

Ataque Desarmado Consultar Tabela de Golpe Fulminante pág. 557. 

Defesa de Cosmo-Energia 
Se defendeu de um ataque corporal, armado ou não, o atacante 

sofre uma Falha Crítica. Ataque à distância não há efeito especial. 

Esquiva 
Se esquivou de um ataque corpo a corpo, armado ou não, o atacante 

sofre uma Falha Crítica. Ataque à distância não há efeito especial 

Aparar 

Se aparou um ataque corpo a corpo, armado ou não, o atacante 

sofre uma Falha Crítica. Ataque à distância não há efeito especial, 

a não ser que seja um aparar desarmado contra uma arma 

arremessada, quando pode pegá-la. 

Bloquear 
Se bloqueou um ataque corpo a corpo, armado ou não, o atacante 

sofre uma Falha Crítica. Ataque à distância não há efeito especial. 

 

Falhas Críticas 
As falhas críticas continuam como descritas à pág. 382 do Módulo Básico, mas o GM 

deve adaptar os resultados para as situações. Por exemplo: o Cosmo é uma energia 
explosiva e às vezes instável e os resultados que indicam dano no próprio usuário podem 
indicar uma momentânea perda de controle em sua utilização, o que pode causar rupturas 
de tecidos até pequenas explosões. 

 

Falha Crítica em um(a):  

Ataque de Cosmo-Energia Consultar Tabela de Erro Crítico pág. 556 

Ataque Armado Consultar Tabela de Erro Crítico pág. 556 

Ataque Desarmado Consultar Tabela de Erro Crítico com Golpe Desarmado pág. 556 

Defesa de Cosmo-Energia Consultar Tabela de Erro Crítico com Golpe Desarmado pág. 556. 

Esquiva O PJ cai. 

Aparar Consultar Tabelas (conforme o caso, armado ou não) pág. 556. 

Bloquear O escudo fica despreparado. 
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Turnos 
Salvo as regras particulares sobre a iniciativa os turnos e a sua sequência continuam 

da mesma forma que descrito no Módulo Básico. Visando a diversão e jogabilidade, 
todavia, recomendo que em casos de combatentes que possuam a técnica Domínio do 
Sétimo Sentido (assim, possuindo a vantagem Padrão de Tempo Alterado) que seus 
turnos sejam normais e sequências, como se não possuíssem tal técnica. Essa 
abordagem eleva a diversão e mantém os combates mais interessantes, do que permitir 
duas ações em sequência para cada um, o que poderia resultar em dois ataques antes do 
turno do oponente que possui a mesma velocidade. Para adversários que não possuem 
essa vantagem a regra é a padrão, permitindo ao Cavaleiro que possui Domínio do Sétimo 
Sentido duas ações por turno antes do turno do seu oponente. 

 

Dados de Dano 
O combate entre os personagens será 

fatalmente resolvido com mais de uma 
jogada de dezenas de dados para calcular 
o dano. Essa é uma característica do 
sistema e pode ser vista como um entrave 
para um jogo dinâmico. Assim, para 
diminuir a contabilidade recomendo que 
durante o jogo seja utilizado um programa 
para rolagem de dados em um notebook, 
tablet ou smartphone para as jogadas que 
envolverem mais de 3 ou 6 dados, sendo 
essa solução a preferível. Outros métodos 
também podem ser adotados pelo Mestre, 
como assumir como resultado a média da 
jogada, ou ser adotado algum multiplicador, 
como sugerido no Módulo Básico pg. 09. 

 

Controle dos Danos 
Quanto aos danos produzidos nas Armaduras e outras peças protetoras recomendo 

que durante o jogo seja feita uma breve anotação da quantidade de RD Ablativa que cada 
proteção perdeu, para que apenas ao final do combate seja calculada a quantidade de 
dano que cada armadura recebeu. A intenção é novamente diminuir a contabilidade 
principalmente durante o jogo. O único ponto que deve ser observado pelo Mestre é se há 
alguma armadura prestes a morrer pelo acúmulo de danos, mas mesmo nesse caso deve 
o Mestre usar de bom senso, postergando esse momento ou decidindo o fim da armadura, 
talvez até mesmo criando intencionalmente um interessante clímax. 

Outro ponto deixado a critério do Mestre é quanto ao dano causado às armas e 
escudos sagrados em geral que os Cavaleiros e seus inimigos possuam, sendo que esse 
recurso pode ser utilizado para gerar cenas dramáticas nos combates. Para poucos itens 
haverá a descrição de estatísticas e se regras se fizerem necessários pode-se assumir 
como um critério que todas as armas e escudos sagrados possuem uma quantidade de 

RD Básica igual à RD Ablativa de suas armaduras e possuem aproximadamente a 
mesma quantia de pontos de vida que seus similares mundanos, mas a intenção é de 
deixar a maior parte desses detalhes sob a responsabilidade do GM. 
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Intervenção de Atena 
A deusa Atena é uma das deusas mais poderosas e piedosas do Hipermito, e isso se 

reflete em seu cuidado com seus Cavaleiros. 
Seguido o espírito do mangá não há problemas em 
haver intervenções de Atena, até deveria haver, 

mas para isso os jogadores deverão se esforçar na 

interpretação, devendo a ajuda ser uma 
recompensa. Momentos épicos nascido de pura 
interpretação em uma cena dramática, frente a um 
inimigo invencível, por exemplo, deveriam render 
uma ajuda divina, que pode ser deste a 
recuperação de pontos de fadiga até mesmo um 
sucesso decisivo ou a ressurreição do Cavaleiro.  

 

Níveis de Combate 
O combate em GURPS Cavaleiros do Zodíaco é muito influenciado pelos níveis de 

poder de seus combatentes chegando ao ponto de mudar estilos e estratégias e por fim 
direcionando também a construção de personagens: 

 

Bronze 
Os combatentes neste nível de poder ainda não possuem um Cosmo elevado. Os 

Ataques de Cosmo-Energia ou são pouco eficientes ou são muito caros para serem 
executados (frequentemente são aplicadas as limitações Uso Limitado e Gasta Fadiga). 
Combinado com o divisor de RD da técnica inerente Dano Cósmico e o fato que as 
armaduras nesse nível de poder possuem os mais baixos níveis de proteção nesse nível 
os combates são a curtíssima distância, privilegiando o embate corporal no lugar de 
rajadas de energia. Nesse nível os Ataques de Cosmo-Energia são na maioria das vezes 
usados para acabar uma luta de forma definitiva. 

 

Prata 
Este é o nível intermediário das lutas, o que pode resultar em dificuldade para o 

combatente deste nível em achar o ponto de melhor eficiência. Os golpes físicos ainda 
são importantes, principalmente pelo seu divisor de RD, apesar de perderem parte de sua 
eficácia por dois fatores: a pouca elevação do modificador de ST e resistência das 
armaduras que aumenta. Como o nível de Cosmo é bem mais elevado que o nível anterior 
os Ataques de Cosmo-Energia ganham em importância. Eles ainda são muito custosos, 
mas como o dano que provocam é bem mais elevado o seu uso se torna muito mais 
frequente e obrigatório. 

 

Ouro 
Neste nível de poder o Cosmo é muito elevado fazendo com que os Ataques de 

Cosmo-Energia causem uma quantidade gigantesca de dano. O aumento da resistência 
das armaduras diminui ainda mais a importância dos golpes físicos fazendo com que os 
ataques de energia passem a ser a regra nos combates e mantendo-os à longa distância. 
Como o dano causado é muito grande qualquer erro ou golpe de sorte pode definir uma 
luta e para diminuir essa aleatoriedade muitos Cavaleiros usam técnicas diferentes, como 
Atribulações, para tentar obter alguma vantagem frente ao inimigo. 
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Particularidades em Combate 
Durante uma luta podem surgir casos específicos, alguns são tratados abaixo: 
 
Golpes Físicos VS Armadura 
Devidos à vantagem ST de Golpe e o próprio modificador de ST o dano dos golpes 

físicos de um Cavaleiro são muito elevados quando comparados a guerreiros comuns, e a 
técnica inerente Dano Cósmico o torna capaz de com as mãos vazias ignorar a RD 
comum e dividir por 5 a RD cósmica que atingir. Devido a esse fato sua interação com os 
dois tipos de RD das armaduras sagradas pode gerar dúvidas, principalmente sobre a 
quantidade de perda de pontos de RD e de vida. 

Em primeiro lugar deve-se dividir os dois tipos 
de RD (uma Armadura de Bronze teria, frente um 
ataque desse tipo, RD básica 4 e RD ablativa 20), e 
após a avaliação de dano verificar se o dano é 
suficiente para ultrapassar a RD Básica e a RD 
Ablativa (ambas divididas). Todo o dano absorvido 
pela RD Ablativa será subtraído normalmente (sem 
dividir ou multiplicar) do total de RD Ablativa, e se o 
dano for superior ele atingirá diretamente os PVs do 
alvo. Da mesma forma aplique normalmente o regra 
sobre o dano que é transmitido pela proteção da 
armadura. Exemplo: se um chute causar 27 pontos de dano contra uma Armadura de 
Bronze primeira será subtraída a RD Básica, ou seja, 4 pontos, restando 23 que são 
interceptados pela RD Ablativa, que é 20, sendo que os três restantes subtraem 3 pontos 
de vida do alvo e a armadura perde 20 pontos de RD Ablativa do seu total, no caso 100. 
Como o alvo sofreu dano não deve ser aplicada a regra do dano que é absorvido pela 
armadura e transmitido ao usuário (que nesse caso foi vantajoso). Se o dano provocado 
tivesse sido de 20 pontos o alvo acabaria sofrendo 3d pontos de dano (os 4 primeiros 
pontos ficam na RD Básica e os outros 16 na RD Ablativa, mas como a armadura perdeu 
4 vezes o seu valor de RD Básica, que é 4, ele sofre 3d pontos de dano).  

 
Elevação do Cosmo e Pontos de Fadiga Extras 
Com o uso de determinadas técnicas, especialmente Elevar Cosmo, o nível efetivo 

de Cosmo pode ser temporariamente elevado e nos níveis 30, 40 e 60 o Cavaleiro recebe 
pontos de fadiga extras. Caso o Cavaleiro atinja esses níveis ele irá receber um acréscimo 
em seus pontos de fadiga igual à diferença dos níveis, o que ele normalmente possui e o 
novo nível atingido temporariamente, mas assim que os efeitos acabarem os seus pontos 
de fadiga voltam imediatamente ao original e qualquer ponto obtido é perdido. Caso eles 
tenham sido gastos e não haja pontos positivos de fadiga para cobrir o gasto o usuário 
também perde pontos de vida. Exemplo: um Cavaleiro com Cosmo efetivo 30 gasta todos 
os seus pontos de fadiga menos 1 para atingir o nível 40, onde recebe 2 pontos de fadiga 
extras (a diferença entre os nível 30 e 40) deixando-o com um total de 3 pontos restantes. 
Enquanto está nesse nível ele ataca com seu Ataque de Cosmo-Energia, que gasta 2 
pontos de fadiga. No final do turno os efeitos de Elevar Cosmo acabam e Cavaleiro volta 
ao seu nível normal de Cosmo, perdendo nesse processo os 2 pontos de fadiga que havia 
ganhado. Como só lhe resta 1 ponto ele fica com -1 pontos de fadiga e perde 1 ponto de 
vida (veja pg. 426 do Módulo Básico Campanhas). 
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Regras Opcionais 
Existem muitas variáveis em um combate de GURPS Cavaleiros do Zodíaco e as 

diversas situações que o mangá apresenta podem nem sempre se encaixar nas regras ou, 
principalmente, na sua visão de jogo e/ou do universo. Dito isso, abaixo há uma série de 
regras opcionais para modificar o sistema apresentado aqui a fim de tentar se adequar as 
necessidades particulares de cada Mestre. 

 
Sucesso Decisivo Ampliado – é muito provável que os personagens possam possuir 

um conjunto de defesas ativa com valores tão altos que seja quase impossível atingi-los. 
Já prevendo essa situação existe nas regras gerais desse livro a manobra Finta à 
Distância, mas no julgamento do GM ela pode ser insuficiente, nesse caso é possível 
ampliar a margem do sucesso decisivo. Normalmente é um sucesso decisivo com um 

resulta de 3 ou 4 nos dados, qualquer que seja o NH, também 
com 5 com um NH igual a 15 e com 6 em um NH igual a 16, 
com essa regra passa também a ser um sucessivo decisivo um 
resultado igual a 7 para quem possuir NH igual a 20 e 8 para 
quem possuir NH 25. Em GURPS Cavaleiros do Zodíaco é 
muito difícil possuir NHs maiores que isso, mas a progressão 
poderia continuar ainda para 9 em um NH 30 e 10 para quem 
possuir um espantoso NH 35. 

Ataque Enganoso – outra regra alternativa para a situação acima descrita seria 
permitir que todos os personagens possam realizar ataques enganosos, que são 
investidas que fazem uso de prestidigitação ou tática pura para atingir seus alvos por onde 
eles não esperam, superando suas defesas. Para cada redutor de -3 na jogada de ataque 
as defesas ativas do alvo recebem -1. 

Disputa Rápida – uma alternativa para acelerar o combate seria transformar o ataque 
e a esquiva em uma disputa rápida de níveis de habilidade. Sempre que a esquiva do alvo 
for maior ou igual a 13 realize uma disputa contra o NH do atacante na arma ou ataque 
que estiver utilizando. O defensor pode usar o seu Aparar e o Bloquear normalmente, já 
que em circunstâncias normais eles só podem ser usados uma vez por turno cada. 

Atribulações Simplificadas – talvez o sistema utilizando as Atribulações para simular 
os efeitos mais fantásticos dos PJs não esteja agradando, nesse caso uma opção é 
descartar o uso de Atribulações e permitir o uso das ampliações Efeito Colateral (pg. 
105MB) e Sintomas (pg. 109MB), talvez ampliando as possibilidades de opções para todas 
as descritas nas Atribulações e impondo um limite de -4 até -6 para o redutor aplicado ao 
teste de HT para resistir e/ou aumentar a quantidade de dano para cada ponto de redutor. 

RD Ablativa Extra – talvez a quantidade de pontos de RD Ablativa não seja o 
adequado para a sua campanha, talvez porque os combates terminam muito rápido ou 
porque os personagens não aguentam um esforço intenso por muito tempo. Nesse caso 
pode ser adequado aumentar a RD. Para isso tenha em mente que mais 50 pontos de RD 
ablativa permite suportar 1 Ataque de Cosmo-Energia de um Cavaleiro de Bronze (em 
média), mais 100 permite suportar um ataque a mais de Cavaleiro de Prata e mais 150 
pontos dá a chance de suportar um Ataque de Cosmo extra de um Cavaleiro de Ouro. 

Recuperação Imediata – se o problema é a curta resistência dos personagens 
jogadores basta adotar uma regra de recuperação para atenuar o problema. Sempre que 
se encerrar um combate todos os PCs e NPCs sobreviventes recuperam imediatamente 
uma porcentagem de 50% a até 75% dos seus PVs e pontos de RD Ablativa. Tenha em 
mente que essa regra opcional possui potencial para inutilizar poderes de cura ou frustrar 
aventuras/campanhas que usem a restrição de recursos como um recurso da estória. 
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Conto – O Final Se Avizinha  
 
Século XIII 
 
Mais uma Guerra Santa contra Hades se aproxima do final. O assalto final ao 

Santuário de Atena já se encontra próximo da batalha derradeira, pensa Hiastra, o 
Cavaleiro de Ouro de Virgem, mas antes disso ele ainda possui uma tarefa. 

Hiastra está de olhos cerrados, mas tem plena consciência de tudo à volta. Sentado 
em posição de meditação no centro da Casa de Virgem ele aguarda. À volta das Doze 
Casas uma zona de guerra. Dezenas de Cavaleiros morreram hoje, quando a meditação 
do virginiano é interrompida. 

Passos ao longe logo ficam cada vez mais altos conforme os últimos inimigos 
invadem a Casa de Virgem e se aproximam. São espectros, os últimos doze 
representantes do exército de Hades que há poucas horas atacaram o Santuário com toda 
a sua força.  

Agora eles tentam atravessar as Doze Casas para alcançar seu mestre que já se 
encontra em batalha no alto do Zodíaco de Ouro com Atena e os Cavaleiros de Aquário e 
Pégaso que, com Hiastra, são os últimos em condições de batalha que restam. 

Nenhum deles passará. 
 
__Ora, você deve ser o Cavaleiro de Ouro que guarda a Casa de Virgem. Depois de 

tantos templos abandonadas finalmente encontro um adversário. Meu nome é Minos de 
Griffon, a Estrela Celeste da Nobreza. 

 
__E eu sou Radamanthys de Wyvern, a Estrela Celeste da Fúria, e você está 

sozinho, Cavaleiro de Virgem, mas para sua sorte não temos tempo a perder. Saia agora 
de nossa frente! 

 
O Cavaleiro de Virgem continua em sua posição de meditação e ouve serenamente 

os seus inimigos, que agora jazem à sua frente, com os dois Juízes do Inferno liderando 
os demais, a grande maioria Estrelas Terrestres de pouca vontade. Até que Minos e 
Radamanthys dão um passo para trás. Hiastra incendeia seu Cosmo e enche toda a casa 
de Virgem com seu poder. O Cavaleiro passa a flutuar e grande parte dos Espectros 
agora estão paralisados de medo. 

 
__Eu sou Hiastra de Virgem, um Cavaleiro de Atena, nada mais nem nada menos 

que isso, e exatamente por isso nunca estou sozinho, ao contrário de vocês, Espectros, 
que nada mais são que almas torturadas por um senhor vil. Eu pessoalmente me 
encarregarei de enviá-lo de volta ao Inferno! 

 
1º Turno 

No início do turno o vencedor da iniciativa foi o Cavaleiro de Virgem. O primeiro critério para 

definir a iniciativa é o Cosmo. Hiastra possui a técnica Velocidade da Luz, e apenas aqueles que 

possuem igual técnica poderiam disputar a iniciativa. De todos os Espectros apenas os juízes Minos 

e Radamanthys possuem acesso a ela, logo, todos os demais Espectros, 10 no total, já perderam a 

iniciativa. O segundo e último critério é a Velocidade Básica: Minos possui velocidade básica 7,25, 

Radamanthys possui 8,50, mas como Hiastra conta com velocidade básica igual 9 ele é o vencedor 

da iniciativa e assim agirá primeiro. 
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Flutuando a poucos metros do chão Hiastra ergue uma de suas mãos e, sem alterar 
seu semblante de serenidade, invoca seu golpe. 

 
__Rendição Divina. 
 
No mesmo instante um turbilhão de Cosmo dourado ergue-se sobre todos os 

Espectros à frente do Cavaleiro. Rajadas de energia ascendem na direção de seus alvos 
que são jogados vários metros para o alto e para longe ao mesmo tempo em que gritos 
ecoam pela casa de Virgem e suas Sapuris são reduzidas a pedaços em instantes. 

A terrível tempestade termina com o som de vários corpos já sem vida colidindo com 
o solo e graças à barreira que protege todo o Santuário nenhum deles retornará a vida, 
mas nem todos os Espectros foram aniquilados, os dois juízes se revelam intactos! 
Todavia, Hiastra não se mostra surpreso. 

 
O Cavaleiro de Ouro usa seu golpe Rendição Divina, que é um Ataque de Cosmo Energia 

modificado com Cosmo Máximo, Efeito de Área e Negação. Ele realiza o teste contra a perícia de 

ataque Rendição Divina, uma perícia Física/Fácil, a qual ele a possui em NH 19. Sem modificadores 

por ponto de impacto, pois Hiastra não o mirou a nenhuma parte especifica dos corpos inimigos, 

mas recebendo -2 pela distância. São gastos 2 pontos de fadiga e realizada a jogada que é bem 

sucedida, atingindo a todos os Espectros (O GM decidiu que todos os alvos estavam dentro da área 

de efeito). Hiastra ataca na velocidade da luz (porque possui a técnica Velocidade da Luz), logo, 

apenas os inimigos com a técnica Domínio do Sétimo Sentido, ou que fazem uso de uma Defesa de 

Cosmo Energia apropriada, podem tentar evitar o ataque. De todos os Espectros, novamente apenas 

Minos e Radamanthys possuem a técnica Domínio de Sétimo Sentido, sendo que todos os demais 

são automaticamente atingidos uma vez que se trata de um ataque de área e porque também não 

possuem nenhuma Defesa de Cosmo-Energia para tentar usar. O nível de Cosmo efetivo de Hiastra é 

de impressionantes 80 níveis, o que causa 40d+37 pontos de dano, todavia, Hiastra está usando a 

técnica Postura Resoluta, o que diminui o dano do seu ataque em 1/5 (20%), ficando como resultado 

final em 139 pontos. Minos ativa sua Defesa de Cosmo-Energia com a ampliação Defesa de Ferro, 

que faz uso das enormes asas de sua Sapuris, joga seu aparar da técnica que é 15 e obtém sucesso, 

absorvendo 200 pontos (70 dados!) e gastando 8 pontos de fadiga. Já Radamanthys usa sua 

esquiva 13 contra o ataque e usa um mergulho de proteção e também obtém sucesso, saindo da 

área afetada e evitando todos os efeitos. Os outros dez Espectros sofrem o ataque que causa 139 

pontos de dano. Oito são Espectros Terrestres de Baixo poder, com Sapuris com RD Ablativa igual 

a 60, estes sofrem mais de 70 pontos de dano diretamente na HT e são mortos instantaneamente!  

Um dos Espectros Terrestres possui poder elevado com RD Básica igual a 15 e RD ablativa igual a 

80. Sua Sapuris absorve 95 pontos de dano mas os 44 pontos restantes são suficientes para matá-lo 

pois falha no teste de HT submetido a -2 (porque a Sapuris está com zero pontos de RD Ablativa). O 

último é um Espectro Celeste de baixo poder com RD Básica igual a 10 e RD Ablativa igual a 120. 

Como a Sapuris perde todos os seus pontos de RD Ablativa ela tem que realizar um teste de HT, o 

qual não passa e é destruída, o que o mata imediatamente. 

 
Minos lentamente abre as enormes asas de um roxo enegrecido, enquanto que  

Radamanthys está ajoelhado e se levantando ao lado. Atrás dos juízes os corpos 
obliterados dos seus companheiros. 

 
__Impressionante, Hiastra de Virgem! - fala Minos, com um ar de deboche – Você 

aniquilou a minha tropa, e será uma impressionante marionete! 
 
Fios quase invisíveis deixam as pontas dos dedos do Espectro e de forma 

ameaçadora avançam sobre o Cavaleiro de Ouro que permanece imóvel. Segundos antes 
dos fios atingirem seu alvo o Cosmo de Hiastra se acende e sua aura dourada o envolve... 
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__Como! - exclama o Juiz do Inferno. 
 
Para a completa surpresa de Minos os fios de sua Marionete Cósmica perdem a 

força e caem inertes ao chão à frente do virginiano que não sai de sua condição serena. 
Minos cerra os dentes e fecha os punhos em pura raiva. Radamanthys separa os braços e 
assume posição de batalha, fintando os olhos fechados do Cavaleiro de Virgem. 

 
Pela ordem da iniciativa o próximo a agir seria Radamanthys, com a sua Velocidade Básica de 

8,50, mas como ele usou um mergulho de proteção nesse turno ele gasta a usa ação se levantando. 

Assim, o Minos ataca com o seu golpe Marionete Cósmica, que é um ataque utilizando a técnica 

Telecinese para usar Segurar e causar dano. Minos joga contra o seu IQ + Talento para Cosmo, que 

soma NH 18, sem modificadores uma vez que a distância até o alvo é desprezível (segundo 

julgamento do GM). A jogada é realizada e ele obtém sucesso, todavia, esse tipo de ataque não 

surge efeito em alvos com um nível efetivo de Cosmo igual ou maior que 80 (que é imune a todas as 

Atribulações e a quaisquer efeitos que tentem controlar sua Vontade ou seu corpo como Controle 

da Mente, Terror, Retenção e Telecinese). Minos sabe disso, mas ele não tem como definir com 

exatidão numérica qual o nível de Cosmo de Hiastra, ele apenas sabe que é maior que o dele, mas 

como está acompanhado de Radamanthys ainda assim ele permaneceu confiante e atacou, falhando 

automaticamente. 

 
__Maldito seja Cavaleiro de Atena! - Grita Radamanthys. 
 
Hiastra sabe que seus adversários são poderosos. Não é à toa que são 

considerados os mais poderosos Espectros de Hades. O virginiano ergue suas mãos em 
posição de mudra e com um mantra queima seu Cosmo. Imediatamente figuras butistas 
tomam conta da Casa de Virgem podendo ser vistas em todas as direções fazendo Minos 
e Radamanthys olharem preocupados para todos os lados, impressionados e temerosos 
para Hiastra.  

 
2º Turno 
Hiastra pretende atacar de forma decisiva os dois Juízes do Inferno, mas para aumentar as 

chances de ultrapassar as suas defesas em seu turno ele usa uma finta de Cosmo-Energia. Joga em 

disputa seu NH 19 na perícia de ataque de técnica Rendição Divina contra o maior NH entre as 

técnicas que podem ser usadas pelos juízes, no caso NH 15 de Minos em sua Defesa de Cosmo-

Energia e 17 para o NH em Rugido de Wyvern de Radamanthys. Hiastra obtém sucesso por uma 

margem de 9 pontos, Minos por 5 pontos e Radamanthys por 1 ponto. Durante o próximo turno se 

Hiastra atacar com a Rendição Divina as defesas de Minos sofrerão -4 de redutor e as de 

Radamanthys -8. 

 
Os dois Espectros sentem um grande perigo vindo do Cavaleiro de Ouro. 
 
__Eu, Radamanthys de Wyvern, serei o seu adversário, Cavaleiro de Atena. 

Prepare-se! 
 
O Espectro se coloca à frente e ergue seus punhos em puro ódio, recolhendo-os 

bruscamente junto ao corpo quando lança um imenso rugido que rasga o ar. Uma imensa 
onda de choque se desloca a velocidade da luz arrancando imensas lascas de rocha do 
solo e dos pilares próximos enquanto o turbilhão cósmico avanço sobre o Cavaleiro de 
Virgem. 

 
__Kahn! 
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Imediatamente uma barreira esférica surge à volta de Hiastra e intercepta o ataque. 

O rugido colide com a barreira e grande parte é anulado em grandes lampejos de poder, 
com o restante atingindo às proximidades e causando pequenos danos nas estruturas de 
pedra. Logo a poeira causada se dispersa e revela o Cavaleiro de Ouro de Virgem intacto. 

 
Radamanthys ataca. Ele usa sua técnica Rugido de Wyvern, gasta 2 pontos de fadiga e joga 

contra a perícia de ataque, a qual ele possui NH 17, sem modificadores, a qual ele obtém sucesso. O 

Rugido de Wyvern é um Ataque de Cosmo-Energia com a ampliação Cosmo Máximo, Dano Extra x4 

e Cone. O nível inicial de Cosmo do espectro é 70, sem sombra de dúvida um Juiz do Inferno, e 

assim seu ataque causa 39d+35 pontos de dano. Hiastra está usando sua técnica Posição Resoluta, 

o que lhe impede de usar outras defesas ativas a não ser Defesas de Cosmo-Energia sem quebrá-la, 

e assim usa Kahn, Defesa de Cosmo-Energia com a ampliação Custo Reduzido x1. Hiastra gasta 4 

pontos de fadiga e joga contra o seu aparar na perícia Kahn, que é 16, e obtém sucesso. Como já 

citado acima o nível efetivo de Cosmo de Hiastra é 80, o que lhe permite absorver um ataque de até 

40 dados de dano, mas graças à técnica Postura Resoluta esse valor é ampliado em 1/5 (20%), 

chegando ao total de 48 dados de dano. Na avaliação do dano o juiz obtém 153 pts e Hiastra 160 pts, 

o suficiente para cancelar o ataque. 
 
 Minos, então, queima seu Cosmo, expandindo sua sombria aura e dispara um feixe 

de puro Cosmo negro, mas para a sua desgraça a nova investida é novamente 
interceptada pela barreira invisível que protege o cavaleiro dourado e que permanece em 
posição de meditação a poucos metros do solo. 

 
__MALDITO CAVALEIRO DE ATENA! - grita Minos. 
 
Minos queima seu Cosmo e usa as técnicas inerentes Elevar Cosmo, gasta 4 pontos de fadiga 

para elevar em 4 níveis o seu Cosmo, e Maximizar Danos Energéticos, gasta 2 pontos de fadiga para 

aumentar seu dano em 8 dados e dispara um feixe de energia bruta com outra técnica inerente, a 

Disparo de Cosmo. O juiz teste contra sua DX + Talento para Cosmo, que é 16, e obtém sucesso, o 

feixe que causa 17 dados de dano mais 8 dados da ampliação de danos, totalizando um ataque de 

25 dados que resulta em 80 pts/dano. O Cavaleiro de Virgem novamente utiliza sua Defesa de 

Cosmo-Energia, Kahn. Normalmente uma Defesa de Cosmo-Energia só pode ser utilizada uma vez 

por turno, mas quando o Cavaleiro realiza a manobra Defesa Total, ou está se utilizando da técnica 

Postura Resoluta, ele passa a poder se utilizar dessa técnica quantas vezes por turno ele desejar, o 

que se aplica nesse caso. Novamente Hiastra testa seu aparar com Kahn e obtém sucesso. Ele gasta 

4 pontos de fadiga e não sofre qualquer dano já que sua defesa joga 48 dados é capaz de absorver 

nessa avaliação 140 pontos (mas os pontos excedentes não ferem o juiz, o que poderia ocorrer no 

caso de um Super-Aparar bem sucedido). 

 
Novamente as mãos de Hiastra se movem e formam um novo mudra, com a palma 

da mão direita estendida ao lado da face e a direita tocando o polegar com o dedo médio, 
o seu Cosmo se expande por toda Casa de Virgem e uma sensação de extrema ameaça 
toma conta dos Espectros enquanto Hiastra anuncia seu golpe em um suave tom de voz... 

 
__Rendição Divina... 
 
Uma poderosa onda de energia dourada toma conta de todo o templo, uma força 

devastadora se ergue sobre os pés dos dois Juízes do Inferno e os apanha 
imediatamente, lançando-os a vários metros de altura. Pedaços das Sapuris são lançados 
para todas as direções e gemidos de dor ecoam enquanto Minos e Radamanthys colidem 
violentamente contra o solo. Ambos ainda vivem e com esforço se erguem do solo. 
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3º Turno 

Hiastra decide atacar com a Rendição Divina novamente, mas dessa vez a finta que Hiastra 

venceu no turno anterior lhe trás uma importante vantagem. Para ampliá-la, Hiastra queima seu 

Cosmo e usa a técnica inerente Maximizar Danos Energéticos e amplia em 8 dados o seu dano, ao 

custo de 2 pontos de fadiga. Finalmente o virginiano ataca e é bem sucedido em sua jogada de 

ataque.  Radamanthys tenta se esquivar, mas submentido a -8 sua esquiva cai para 5 e falha. Minos 

tenta novamente usar sua Defesa de Cosmo-Energia, gasta 8 pontos de fadiga e joga contra seu 

aparar 15 com -4 de penalidade devido à finta vencida por Hiastra no turno passado. Da mesma 

forma que seu companheiro Minos falha e é atingido pela totalidade do golpe. O nível de Cosmo 

efetivo de Hiastra é de 80 níveis, com acesso a técnica Despertar do Oitavo Sentido, mas Hiastra 

continua usando a Postura Resoluta, o que diminui o dano do seu ataque em 20%. O dano é igual à 

metade do nível efetivo de Cosmo, no total 40, mais 8 dados da técnica inerente, o que resulta em 

um dano final de 48 dados mais 37 pontos do NH e do Grande Dano. Total de 48d+37! A avaliação de 

dano resulta em 182 pts/dano (a avaliação menos 20%). As Sapuris de Radamanthys e Minos estão 

entre as mais poderosas do exército de Hades, apresentando RD básica igual a 30 e RD ablativa 

igual a 300, assim o ataque de Hiastra passa pela RD básica e o restante, 152 pontos, atinge a RD 

ablativa, reduzindo-a imediatamente para 148 pontos e sofrendo cada um 3d de dano (o máximo). Os 

danos colaterais (queda e eventuais destroços) não são capazes de ultrapassar a RD restante. 

 
__A tenacidade de vocês é louvável, Espectros, mas vocês não possuem uma causa 

justa a perseguir, e essa é e sempre será a causa de sua derrota. – decreta Hiastra. 
 
__Cale a boca, maldito! Vou lhe provar que nada é maior que a vontade do mestre 

Hades! – grita Radamanthys em pura fúria enquanto acende seu Cosmo. 
 
Agora um Cosmo enegrecido e violento se espalha entre os pilares e destroços. 

Como uma nuvem sinistra o Cosmo do Espectro se espalha e se eleva, revelando a fúria 
contida por Radamanthys que começa a extravasar e a ameaçar a todos, até mesmo 
Minos dá um passo para trás frente o poder irradiado pela Estrela Celeste da Fúria.  

 
__Morra! DESTRUIÇÃO MÁXIMA! 
 
Imediatamente Radamanthys ergue suas mãos e delas um grande lampeja de 

Cosmo é irradiado, disparando a partir delas inúmeros filetes de energia arroxeada que 
voam na velocidade da luz contra Hiastra de Virgem que flutua a poucos metros ainda em 
sua posição de meditação. Todos os feixes são interceptados pela barreira energética que 
protege o virginiano, mas desta vez algo inesperado ocorre. Conforme os feixes atingem a 
barreira uma onda de choque começa a ser produzida, e mais e mais feixes a atingem até 
que uma poderosíssima onda de choque atinge Hiastra, destrói a barreira defensiva e 
arremessa o Virginiano contra a parede às costas! Hiastra atinge a estrutura que se rompe 
com o impacto e o Cavaleiro de Ouro some entre os destroços e a nuvem de poeira. 

 
Radamanthys está furioso. Usa a técnica inerente Elevar Cosmo e gasta 3 pontos de fadiga 

pela elevar seu nível efetivo de Cosmo de 77 para 80 (o que sobe o dano para 44d). Em seguida ativa 

a técnica inerente Maximizar Danos Energéticos, elevando em 8 dados o dano (agora em 52d) ao 

custo de 2 pts/fadiga, e ataca com sua técnica Destruição Máxima, que é um ataque de Cosmo-

Energia com as ampliações Cosmo Máximo, Dano Extra x4 e Projétil Múltiplo, testa a perícia de 

ataque, gasta 2 pontos de fadiga e mesmo sofrendo penalidade pelo choque obtém sucesso. Hiastra 

ainda mantém sua Postura Resoluta, e decide permanecer assim, usando mais uma vez sua Defesa 

de Cosmo-Energia e, apesar do redutor por Projétil Múltiplo, é bem sucedido em seu aparar. O 

ataque atinge a barreira, joga 52d+35 e obtém 298 pontos de dano. Graças a Postura Resoluta, que 

amplifica em 20% as técnicas defensivas, a defesa do Cavaleiro de Ouro é capaz de jogar até 48 

dados e obtém 168 pontos. Como o aparar foi bem sucedido subtrai-se a defesa do ataque, o que 
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significa que restam 130 pontos de dano que ultrapassam a Defesa de Cosmo-Energia e atingem o 

virginiano que agora tem como única defesa sua armadura. Imediatamente 50 pontos são 

interceptados pela RD básica da Armadura de Ouro e os 80 restantes atingem a RD ablativa, 

diminuindo de 300 para 220 pontos. Como a armadura perdeu uma vez a quantidade de pontos de 

RD ablativa igual a sua RD básica o Cavaleiro sofre 1d de dano e sofre os efeitos da projeção o que 

quebra a Postura Resoluta. A projeção causada foi de (130/28) 4,6m, mas como a dano causado pelo 

impacto é dano normal a RD que resta (50+220) é suficiente para prevenir qualquer dano colateral. 

 

Ainda ofegante o Juiz do Inferno, a Estrela Celeste da Fúria, olha satisfeito para a 
destruição que causou, e seu companheiro, Minos, esboça um discreto sorriso. 

 
__Muito bem, Radamanthys, mas agora precisamos nos apressar! 
 
Os dois Espectros rapidamente se apressam para deixar a Casa Virgem e seguir até 

a onde seu mestre luta, mas poucos depois de passarem pelo local onde sumiu Hiastra 
ambos param e subitamente viram-se para os escombros. Uma enorme aura dourada 
surge, envolve todo o templo e da emanação surge o Cavaleiro de Virgem caminhando de 
olhos fechados na direção dos Espectros, imponente, para perante os dois juízes. 

 
__Eu já disse que farei com que ambos retornem ao inferno! - exclama o dourado. 
 
Expandindo ainda mais seu Cosmo, inúmeros símbolos, mandalas em tapeçarias e 

figura budistas surgem em todas as direções. O Cosmo de Hiastra se expande de forma 
avassaladora, indo além da Casa de Virgem, além até mesmo do Santuário cercando e 
intimidando os Juízes do Inferno! Imediatamente uma explosão de luz dourada irrompe da 
posição onde estão os Espectros. A luz é cegante e todos os seres no Santuário sentem o 
enorme poder liberado.  Radamanthys e Minos pouco podem fazer, como que pegos em 
uma emboscada. Os dois Espectros gemem de dor por um breve instante para depois 
gritarem por longos segundos! Suas Sapuris se desfazem em cacos, e logo em seguida 
sua própria carne, banhada pelo Cosmo que chega a equiparar-se ao brilho do sol, é 
aniquilada. Segundos se passam, o brilho intenso começa a diminuir, diminuir cada vez 
mais, até desaparecer. No local onde estavam dois dos mais poderosos guerreiros de 
Hades agora apenas uma leve marca revela que algum dia ali eles estavam. Poucos 
metros dali o Cavaleiro de Virgem jaz em pé, imponente e com as mãos em mudra. 

 
4º Turno 

Hiastra decide atacar com toda a sua força. Frente a frente com os juízes o virginiano usa a 

técnica Elevar Cosmo para ampliar ainda mais o seu Cosmo. Gasta 10 pontos e eleva o seu nível 

efetivo até 90, dando-lhe acesso ao Domínio do Oitavo Sentido e fazendo com que seus ataques 

efetivamente dobrem a quantidade de dano causado, gasta mais 15 pts/fadiga para usar a ampliação 

Negação e ataca mais uma vez com sua técnica Rendição Divina. Ele joga contra o seu NH, que é 17 

(-2 devido ao choque, pág. 327 e 419MB), e obtém sucesso. Desta vez o GM entende que os Juízes 

estão no centro do efeito de área, o que impede que cada um utilize um mergulho de proteção (eles 

até podem utilizá-lo, mas ainda assim terminarão dentro da área do ataque). O único que pode se 

defender é Minos e ele o faz, com sua Defesa de Cosmo-Energia, mas seu aparar está submetido a -

5 de penalidade devido à ampliação Negação e falha, sendo atingido pelo golpe de Hiastra. O nível 

de Cosmo de Hiastra é 85 fazendo com que seu ataque cause nada menos que 85d+37 pontos de 

dano, o que resulta em um dano total de 295 pontos! A RD básica das Sapuris intercepta 30 pontos, 

restando 265 que atingem a RD ablativa, que possui apenas 148 pontos que são todos gastos, 

restante 117 pontos que atingem a HT dos juízes, quantidade suficiente para matá-los. 

 
__Minha tarefa está completa, devo me juntar à Atena. 
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Conto – Forças Convencionais  
 
É um dia ensolarado, um belo dia, pensa Nachi, se não fosse o fato que ele estava 

sob a mira de uma metralhadora capaz de derrubar aviões de guerra. Fazia pouco mais de 
1 mês que retornou para a Libéria, o país onde treinou para tornar-se Cavaleiro. Retornou 
para novamente treinar após a derrota para Ikki de Fênix na Guerra Galáctica, mas as 
circunstâncias não estavam ajudando. 

 
Fazia apenas algumas horas que Nachi havia iniciado o seu treinamento ao pé das 

Colinas Bomi quando ele ouviu tiros e gritos de terror. A poucos metros dali há uma mina 
de ferro explorada por uma centena de trabalhadores humildes e que agora estavam todos 
sob a mira de armas de grosso calibre por um grupo paramilitar. Esse grupo rouba tudo 
que pode para financiar suas ações de guerrilha contra o governo que acusam de 
corrupto. Nachi apenas observava, mas não pôde permanecer imparcial quando os 
criminosos decidiram abrir fogo contra inocentes. 

 
Dois homens armados com fuzis de guerra apontam para um grupo de moradores, 

engatilham suas armas e, gargalhando, fazem pontaria, mas antes de puxarem o gatilho 
uma explosão de poeira se ergue, os dois soldados são lançados ao ar e caem 
inconscientes à volta! À frente dos mineiros, no lugar onde os soldados estavam, está 
Nachi de Lobo, em posição de guarda e ostentando um sorriso sarcástico!  
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O GM já havia dito que Nachi estava oculto, perto o suficiente e ninguém havia percebido a 

sua presença. Assim ele decide atacar de surpresa de um local elevado. Usando as regras da pg. 

402 (Ataques Vindo de Cima) é realizada uma Disputa Rápida entre o NH 16 em Furtividade de Nachi 

e a Visão -2 dos Soldados, resultando em NH 9. Na disputa Nachi vence e os soldados não 

percebem o ataque do Cavaleiro. O jogador de Nachi decide que ele aterrissa entre os soldados 

utilizando-se de uma Rajada de Golpes (Golpe Rápido, pg. 370). Ele gasta 1 ponto de fadiga e realiza 

dois ataques com -3, desferindo golpes no estomago de cada soldado. Com NH 11 ele obtém 

sucesso em ambos os ataques e como os soldados não possuem defesa ativa (pela surpresa e 

também pela Velocidade do Ataque) ele causa diretamente 2d+5 de dano por contusão em cada, 13 

pontos em um soldado e 14 no outro (o que também os projeta 1 metro devido ao dano contra ST 

12). Como os PVs de cada soldado são 12 eles são forçados a testar a sua HT 10 para não caírem 

inconscientes, mas antes disso o GM decide que ambos caem imediatamente inconscientes. 

 
Em um jipe armado aquele que parece ser o comandante aparenta surpresa e logo 

em seguida grita para os demais soldados para tomarem posição. Nachi se desloca para 
longe dos mineiros ao mesmo tempo em que grita para que saiam e avança sobre o grupo 
de soldados! Eles disparam suas armas, mas os tiros não tocam o Cavaleiro de Bronze! 
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Devido a velocidade a iniciativa é de Nachi, mas o GM diz que ele está longe do grupo de 

soldados para atacá-los, a menos que use o seu Ataque de Cosmo-Energia. O jogador diz que não 

quer matá-los e decide avançar contra eles, também com a intenção de atrair o fogo. O GM diz que 

se ele gastar o seu turno apenas se movendo no turno seguinte ele os alcançará, e o jogador decide 

fazer isso. Nesse turno Nachi apenas se move até os soldados, enquanto estes, 3 no total, abrem 

fogo contra ele. Cada um possui NH 14 em armas de fogo e disparam com -4 de penalidade por 

distância (cerca de 10m). Dois falham e erram todos os tiros e um obtém sucesso (com sucesso 

normal e sem margem para outros tiros). Nachi se defende com sua Esquiva 10 que se torna 13 

devido ao bônus fornecido por Domínio do Sexto Sentido e consegue sucesso no teste. 
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Apesar do intenso tiroteio Nachi emerge ao lado do trio que agora não para de atirar 
por puro desespero. Em uma investida relâmpago um dos homens é atingido no tronco 
com tanto força que produz um som assustar, o faz virar no ar e cair inerte poucos 
centímetros depois. Um segundo também vai ao chão com outro poderoso golpe no 
estomago, mas o golpe destinado ao terceiro atinge apenas o ar, dando uma oportunidade 
que o paramilitar não deixa escapar. Um grande lampejo de luz é disparado e o fuzil que 
ele portava dispara a sua munição penetrante que atinge Nachi em cheio e que só 
consegue colocar as mãos à frente para proteger o rosto. O soldado não tira o dedo do 
gatilho e só interrompe os disparos porque o carregador se esvazia. Em meio a fumaça e 
as dezenas de cartuchos deflagrados à volta o soldado olha incrédulo para seu alvo: Nachi 
não apenas estava intacto, como agora brilhava em uma aura esmeralda! 
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Novamente a Iniciativa é de Nachi (devido a ele possuir Velocidade de Ataque 1 e todos os 

demais Velocidade de Ataque 0) e agora está dentro do alcance para atacá-los corpo a corpo. O 

jogador decide utilizar a manobra Ataque Total e escolhe a opção Duplo, permitindo que ele faça 

dois ataques e um desses ataques ele utiliza Rajada de Golpes, o que resulta em três ataques, um 

normal e outros dois com -3. O primeiro ataque, com NH 14, é bem sucedido e o alvo não possui 

defesa ativa devido a Velocidade de Ataque. O Lobo joga 2d+5 e obtém 12 pontos de dano, o que 

zera os PVs do alvo. Ele teria que realizar uma jogada de HT para verificar a consciência, mas o GM 

decide que ele cai inconsciente imediatamente. O segundo ataque é contra NH 11 e o jogador obtém 

4 no jogada de ataque, sucesso decisivo! Novamente o GM decide que o soldado cai imediatamente 

(dispensado a avaliação de dano e a consulta à tabela de golpes fulminantes). Todavia, no terceiro 

ataque o jogador obtém 12 na jogada, o que significa que sua última investida erra o alvo. O soldado 

que não foi atingido abre fogo com seu NH 14, agora sem penalidade, e obtém 9, acertando 2 

disparos. Devido à manobra Ataque Total o cavaleiro não tem defesa ativa e Nachi é atingido por 2 

tiros de fuzil que, cada um, causam 7d pontos de dano Penetrante. Na avaliação dano o primeiro e o 

segundo tiros causam 25 e 31 pontos de dano respectivamente. A armadura de Lobo possui nesse 

momento RD Básica 20 e RD Ablativa 50 (ela acumulou muito dano interno). O dano de ambos os 

tiros ultrapassa a RD Básica, mas não a RD Ablativa. Como se trata de um dano comum, não 

cósmico, a RD ablativa deve ser tratada como uma RD normal (ela não se desgasta), e não perde 

nenhum ponto de RD. Nachi também não sofre qualquer dano porque o dano que ultrapassou a RD 

Básico e atingiu a RD Ablativa não é em quantidade igual à quantidade de RD Básica da armadura. 

Devido ao dano, ele deveria ser projeta 1m para trás para cada tiro (ST20-2=18, essa é a quantidade 

de dano necessária para arrasta-lo 1m para trás), mas ele passa em um teste de DX -1 (ele pode usar 

DX, Acrobacia ou Judô, o que for melhor) e fica no mesmo local. O GM decide que apenas agora os 

tripulantes do jipe armado, o Comandante dos Paramilitares e o seu motorista, consideram Nachi 

uma ameaça e longe da visão do jogador eles se movimentam, o Comandante procura usar a 

metralhadora .50 montada no veículo e o motorista procura retirar algo de uma pesada mochila. 
 
Em uma explosão de velocidade o Cavaleiro de Bronze salta e atinge de súbito o 

abdômen do soldado, que dá dois passos para trás, deixa cair a arma e por fim ele próprio 
cai inerte. Todavia, nesse meio tempo os dois últimos paramilitares que restam, o 
comandante e o motorista do jipe que tripulavam, atacam Nachi. O líder dos paramilitares 
salta para a parte de trás do jipe e usa a metralhadora .50, enquanto que o motorista 
busca algo grande em uma mochila verde-oliva. A imensa metralhadora começa a atirar 
uma longa rajada que despeja sobre o Cavaleiro de Bronze uma chuva de aço 
incandescente! Nachi é atingido em cheio por munições projetadas para perfurar carros 
blindados e termina arremessado a uma dezena de metros, colidindo violentamente contra 
uma colina o que atordoa e faz sangrar o Cavaleiro de Bronze.  
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Nachi volta a atacar com NH 14 e atinge o soldado que resta que, conforme o GM, cai 

imediatamente inconsciente. O GM decreta que o comandante teve tempo suficiente para alcançar a 

metralhadora .50 montado no jipe e que ele abre fogo. O comandante possui NH 16 e não há 

redutores por distância. Em seu teste ele obtém 6, um sucesso decisivo, e com a margem obtida ele 

acerta 6 tiros em Nachi que não possui defesa ativa! Devido à qualidade Cósmica da armadura de 

Lobo ela é imune a resultados especial devido ao sucesso decisivo por dano comum e por isso não 

é sorteado nenhum resultado da tabela de golpes fulminantes. Cada tiro causa 13d+1 de dano pa+ e 

o resultado das avaliações são 46, 46, 53, 48, 47 e 55. Como a RD Básica da armadura é 20 e a RD 

Ablativa (que é tratada como RD normal porque o dano é não-cósmico) é 50 nenhum dos tiros a 

atravessará, mas todos eles causam uma quantidade de dano ao menos 1 vez igual à RD Básica que 

é interceptada pela RD Ablativa, o que significa que Nachi sofre danos pelo impacto das balas na 

superfície da armadura (veja pág. 95). Esse dano é igual a 1d por concussão para cada múltiplo de 

dano igual à RD Básica que a ultrapassa, mas é limitado a até 3d, que é a quantidade de dano por 

concussão que ele sofre pelo ataque. Na avaliação de dano o cavaleiro sofre 11 pontos de dano por 

concussão, o que é maior que a metade dos PVs dele e o força a teste HT para não ficar atordoado, 

teste que ele falha. Além de tudo isso, os cinco primeiros tiros causam 2m de projeção por tiro e o 

último 3m de projeção, total de 13m de projeção, o que força a Nachi testar DX-12 para permanecer 

em pé. Como ele ficou atordoado, e o redutor o deixou com DX 1, o GM decide que ele falha 

automaticamente, jogando-o a 10m de distância e decidindo que ele colide contra uma parede.  

 
Gotas de sangue acabam de cair no solo seco à frente de Nachi, que tenta se 

recuperar, quando vê, ainda com uma visão turva, que o paramilitar que dirigia o jipe para 
o comandante do grupo acaba de tirar da mochila uma arma grande e longa, um lança-
foguete! Se limitando a apenas rir o Comandante dos paramilitares ordena que ele abra 
fogo. Com o corpo doendo, a mente girando e os sentidos prejudicados ele não consegue 
fazer nada para impedi-lo, que aponta contra ele e dispara! Atordoado, pouco consegue 
fazer para evitar o impacto direto do foguete que explode e o faz desaparecer em uma 
imensa nuvem de pó e fogo obliterador que destrói tudo à volta. 
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Desta vez Nachi perde a iniciativa porque até o fim deste turno ele está atordoado e é 

obrigado a escolher a manobra Fazer Nada (se ele não estive atordoado ainda assim ele sofreria -4 

de redutor neste turno devido ao choque). O primeiro tripulante do jipe escolhe Fazer Nada. Já o 

segundo tripulante do jipe dispara o lançador de foguetes com NH 14, mesmo com -4 pela distância 

ele obtém um sucesso normal e acerta o Cavaleiro. Nachi pode tentar uma defesa ativa, mas como 

está atordoado o faz com -4. Ele ainda recebe +3 pela velocidade, o que resulta em esquiva 9, testa e 

consegue como resultado 12, uma falha, e é atingido diretamente. O foguete causa 6dx3 (3) pontos 

de dano explosivo. Esse tipo de arma divide a RD que atinge por 3 antes da avaliação de dano, mas 

não será o caso aqui, porque a Armadura de Bronze de Lobo possui RD cósmica e esse tipo de RD 

nunca é dividido por dano normal. Na avaliação de dano obtém como resultado 78 pontos de dano, 

70 pontos são absorvidos pela RD Básica e Ablativa da armadura e os outros 8 atingem Nachi, que 

perde outros 8 pontos de vida (como o dano ultrapassou a armadura a regra do dano por impacto 

deve ser ignorada). Junto com outros 11 que ele havia perdido no turno passa Nachi perdeu um total 

de 19 pontos de vida, como ele possui 21 PVs ele ainda possui 2 pontos positivos. Ele não precisa 

fazer nenhum teste para manter a consciência, mas devido aos ferimentos ele está agora com 

metade dos valores de Esquiva, Deslocamento e ST. O turno chega ao fim e Nachi testa contra HT 

para se recuperar do atordoamento, ele obtém 12, que é um sucesso e ele se recupera totalmente. 
 

A grande nuvem de poeira e fumaça ainda bloqueia a visão por alguns tensos 
segundos. Os últimos paramilitares ainda comemoravam seu pesado ataque quando a 
grande nuvem à frente deles é subitamente e completamente dissipada por uma explosão 
de energia! Incrédulos os homem veem o Cavaleiro de Bronze de Lobo no centro de onde 
deveria haver uma cratera fumegante e parece que sua paciência acabou!  
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__Uivo Mortal! 

 
Um turbilhão de ar e energia esverdeada se forma 

e não para de aumentar. Inflando o seu cosmo Nachi 
evoca e concentra o seu cosmo para uma única e 
devastadora investida. Fintando os olhos dos inimigos 
Nachi brevemente sorri, para logo em seguida cerrar os 
lábios. Com movimentos rápidos como um relâmpago 
do seu punho parte uma projeção de energia que 
movimenta instantaneamente o ar à volta do Cavaleiro 
e forma uma lâmina letal que atinge diretamente o jipe 
tripulado, partindo-o ao meio como que atingido 
horizontalmente por uma espada gigantesca e muito 
afiada e no instante seguinte explode, transformando o 
veículo militar em uma imensa bola de fogo que lança 
os dois homens a vários metros de distância e os deixa 
inconscientes. 
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Uma vez recuperado os paramilitares não tem chance de vencer a iniciativa devido a 

Velocidade de Ataque de Nachi. Decidido a acabar com aquilo o cavaleiro infla seu Cosmo e decide 

usar o seu Ataque de Cosmo-Energia. O alvo está a 10m, o que gera um redutor de -4 na jogada e 

outro -4 devido ao choque do dano sofrido no turno anterior. Primeiro ele usa a técnica inerente 

Ampliar Atributos e gasta 4 pontos de fadiga para elevar em 2 pontos (o máximo no caso dele) o seu 

valor de DX, o que também eleva o NH do seu ataque em +2. Nachi decide atacar o jipe onde os 

soldados estão, o que lhe fornece bônus de +2 pelo tamanho, e assim ele consegue neutralizar 

metade da penalidade total. O Cavaleiro também usa a técnica Desintegrar Átomos, gasta outros 4 

pts/fadiga e testa Vontade, obtendo sucesso. Por fim, testa contra o NH 12 do seu Ataque de 

Cosmo-Energia, Uivo Mortal, e obtém 9, um sucesso normal. Os inimigos não têm direito a uma 

defesa ativa (tanto porque o alvo não são eles, e sim o veículo, e também porque o ataque possui 

Velocidade de Ataque 1 e eles Velocidade de Defesa 0), sendo o alvo imediatamente atingido por um 

ataque que causa 11d+5 de dano por corte. O jipe possui RD 4 que é ignorado, porque essa RD é 

uma RD normal, não cósmica (não importa a quantidade de RD, se ela é não-cósmica será toda 

ignorada!). O resultado da avaliação de dano foi 33 pontos, que graças ao efeito da técnica inerente 
Desintegrar Átomos é multiplicado por 2 (1/10 do nível efetivo de Cosmo, arredondado para abaixo, 

que é 22), chegando a 66, mais que suficiente para destruir o jipe (que possui 52 PVs). O GM decide 

que com o impacto o jipe explode lançando seus ocupantes a vários metros de distância e 

nocauteando-os automaticamente. Fim do combate. 

 
Olhando à volta Nachi vê que todos os paramilitares estão fora de ação, que a área 

estava segura, vê também os mineiros que permaneceram escondidos saírem de seus 
refúgios e aos sorrisos começarem a aplaudi-lo. Nachi faz um movimento de cabeça para 
cumprimentá-los e salta para longe dali. Está na hora de começar o treinamento. 
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Conto – No Limite  
 
 
__Esse é o seu fim!                            
 
__Você está sozinho e não tem como fugir! 
 
__Prepare-se para morrer, Cavaleiro! 
 
Hoje o dia vai ser complicado, pensa Nycolas, Cavaleiro de Prata de Órion. 

Atendendo a um pedido de ajuda dos moradores de Anmice, uma vila na fronteira da 
Grécia, Nycolas esperava encontrar problemas, mas não três Espectros ao mesmo tempo! 
Os escravos do Deus do Submundo estão tão confiantes que nem se deram o trabalho de 
armar uma emboscada e revelaram-se ao Cavaleiro quando Nycolas chegou à praça 
central da vila, agora deserta, mas antes um centro borbulhante de comércio entre 
fazendeiros e viajantes. A praça é em formato circular onde as carroças dos vendedores 
estacionavam à volta. Rodeada por casas de dois a três andares em seu centro há um 
pequeno chafariz ornamental, agora a única coisa que separa o Cavaleiro dos Espectros. 

 
Essa não é a primeira batalha de Nycolas. Ele fica em posição de guarda e analisa 

seus oponentes que não param de sorrir e proferir impropérios. Dos três, dois são muito 
perigosos. O trio era Caco de Kappa, Estrela Terrestre da Vacuidade, Relinde de Dybbuk, 
Estrela Terrestre do Fanatismo, e Isidro de Nokken, Estrela Celeste da Sub-Liderança. 
Isidro possui o mesmo nível de poder que Nycolas, e Relinde se aproximava muito disso. 

 
__Vamos acabar com isso! - grita Isidro, ao mesmo instante que os três Espectros 

acionam seus Cosmos, sendo envoltos em uma energia roxa e agressiva. O Cavaleiro de 
Prata também se prepara e um Cosmo celeste o envolve e queima no formato de uma 
chama azul e prateada. 

 
__Vamos ver do que é feito, Cavaleiro de Atena!  
 
__Morra! 
 
Isidro salta em direção ao seu alvo, seguido logo atrás por Relinde e Caco. Nycolas 

reage, mas se surpreende com a velocidade de Isidro! Cerca de 4 metros do solo, acima 
do pequeno chamariz, o Espectro da Sub-Liderança invoca sua força e dispara quatro 
filamentos de energia negra que parecem saltar de sua mão estendida em direção ao 
Cavaleiro de Prata. Concentrado o prateado esquiva dos dois primeiro e no último instante 
salta para evitar os dois últimos, que explodem ao colidirem com o solo.  

 
No ar, antes de tocar o solo, Nycolas queima o seu Cosmo para tentar superar a 

velocidade dos atacantes e decide atacar. Seu Cosmo queima de maneira impressionante 
e ele invoca sua técnica Fogo Dançante, canalizando todo o seu poder e ataca. De seus 
punhos uma incrível coluna de chamas azuis e brancas salta em direção aos Espectros e 
formando uma trajetória imprevisível atinge de forma inesperada Relinde! O espectro grita 
de dor e angustia e é projetado contra o chão, sumindo em uma nuvem de poeira ao 
colidir. Caco de Kappa ataca com sua técnica, mas ela é esquivada sem qualquer 
dificuldade pelo Cavaleiro. Isidro observa com raiva e apreensão.  
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Dos quatro combatentes, Nycolas e Isidro possuem Velocidade de Ataque 2, enquanto que 

Relinde e Caco Velocidade de Ataque 1, o que significa que nesse turno a iniciativa será decidida 

entre o Espetro Isidro e o Cavaleiro de Prata. A Velocidade Básico dos combatentes é, na ordem, 

primeiro Isidro com 7,25, depois Nycolas com 7. Relinde e Caco possuem Velocidade Básica 6,5. O 

primeiro a atacar é a Estrela Celeste que usa sua técnica Filamentos Mortais, um Ataque de Cosmo-

Energia modificado com Projétil Múltiplo, Custa Fadiga x6 e com NH 18. Ele gasta 8 pts/fadiga, testa 

e obtém um 10, acertando o ataque. Como o ataque possui a ampliação Projétil Múltiplo e o Cosmo 

Efetivo do espectro é 45 haverá um redutor igual a -2 nas defesas ativas do alvo. A esquiva de 

Nycolas é 11-2 igual a 9. Em sua jogada ele obtém exatamente 9 e consegue evitar o ataque inimigo. 

No seu turno Nycolas usa a técnica inerente Ampliar Atributos a gasta 4 pts/fadiga para aumentar 

sua DX em 2 pontos até o final do próximo turno. Esse bônus ajudará nas perícias e também entrará 

no cálculo de sua Velocidade Básica, elevando-a em 0,5 (o que resulta em 7,5 até o fim do próximo 

turno). Para atacar o Cavaleiro de Prata também usa a técnica inerente Maximizar Danos Energéticos 

(que aumentará o dano em 6 dados ao custo de 2 pts/fadiga) e ataca com seu Fogo Dançante, um 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Fogo (+0%), Caótico (+30%), Alcance Reduzido x1 (-10%) 

e Custa Fadiga x4 (-20%). Seu ataque está modificado com -2 pela distância e -2 do Caótico, além de 

+2 pela elevação da DX, resultando em um modificador total igual a -2 e por consequência um NH 

igual a 18. Realiza a jogada tendo como alvo Relinde e obtém um sucesso normal, mas ele NÃO 

pode se defender porque Nycolas ataca com Velocidade de Ataque 2 e o espectro possui apenas 

Velocidade de Defesa 1. O espectro poderia testar Vontade-3 para elevar o seu Cosmo 

instantaneamente para tentar alcançar o nível de Cosmo Efetivo necessário (44), mas é inútil porque 

o seu limite é de 5 níveis e como possui Cosmo 35 o máximo que chegaria seria 40, e é atingido. O 

Fogo Dançante causa 24d+11 pontos de dano mais os 6d da técnica Maximizar Danos Energéticos, 

resultando em 110 pontos. 15 pontos são absorvidos pela RD Básica e os demais 95 são reduzidos 

da RD Ablativa (que cai para zero, já que o total é 90), sendo que o Relinde termina por sofrer os 5 

pontos de dano que atravessaram a sua Sapuris (e por ele ter tomado dano não será aplicado o 

dano pelo impacto da superfície da proteção). Relinde possui ST 24, isso significa que ele é 

projetado 1m para cada 22 pontos de dano, ou seja, 5 metros (110/22). Apesar de Relinde ainda 

poder testar DX-4 ou Acrobacia-4 ou Judô-4 (-1 para cada metro de projeção depois do primeiro, pg. 

378MB) para ficar de pé, o GM decide que ele colide com o solo e cai. Como a sua Sapuris perde 

todos os pontos de RD Ablativa ele tem que testar a HT da proteção, se falhar a Sapuris é destruído 

e ele é morto imediatamente. A HT é 14 e obtém sucesso, mas mesmo assim todos os testes de HT 

do Espectro agora recebem -2 até que a Sapuris se recupere por completo (veja pg. 172). Na sua vez 

o Espectro Caco ataca com seu Ataque de Cosmo-Energia. Ele possui NH 16, que fica 14 com -2 na 

distância. Teste e obtém um 10, sucesso normal. O Cavaleiro se defende com uma esquiva. Como a 

Velocidade de Ataque de Caco é 1 e a Velocidade de Defesa de Nycolas é 2 ele recebe +3 de bônus, 

testando contra esquiva 14, obtendo como resultado 12 e evitando o ataque. 

 
Novamente em posição de guarda, agora um pouco mais afastado, Nycolas vê os 

seus inimigos observá-lo com ódio. Isidro e Caco estão lado a lado à sua frente, enquanto 
que Reliante se levanta do chão com dificuldade, exibindo sua Sapuris rachada, mas 
antes que os Espectros possam agir o Cavaleiro ataca, para total surpresa de Isidro. 

 
__Fogo Dançante! 
 
Uma coluna de chamas azuis e brancas se forma nos punhos do Cavaleiro de Prata 

e com um estrondo é disparado sobre os Espectros. A coluna se divide em outros feixes e 
se funde novamente inúmeras vezes e de forma aleatória. Caco se apavora, mas não há 
nada que ele possa fazer, quando Isidro ergue sua mão e invoca uma técnica de defesa. À 
frente do Espetro surge um disco negro, um buraco dimensional, que se posiciona como 
um escudo e recebe o ataque que parece entrar nele e desaparecer sem deixar vestígios. 
Para a surpresa de todos a Estrela Celeste Isidro não ataca e usa sua velocidade para se 
deslocar, abandonado o ponto onde está e circula o Cavaleiro, tentando alcançar as suas 
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costas. O escolhido de Atena percebe a manobra e recua. Usa o seu Cosmo e assume 
uma postula defensiva. Caco ataca com determinação, mas desperdiça a sua energia ao 
errar o alvo, e Relinde de Dybbuk se ergue e sai da pequena cratera que se formou com 
sua queda.  
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Dessa vez a Iniciativa muda por que Nycolas aumentou sua Velocidade Básica, mudança que 

continua até o fim deste turno. O Cavaleiro age primeiro e para manter a sua iniciativa ele aciona 

novamente a técnica inerente Ampliar Atributos a gasta mais 4 pontos de fadiga para aumentar sua 

DX em 2 pontos até o final do próximo turno. Feito isso ele ataca novamente com sua técnica Fogo 

Dançante e obtém um sucesso normal. Como o Espectro Isidro possui Velocidade de Defesa 2 ele 

pode tentar se defender normalmente, mas como o Ataque de Cosmo inimigo é ampliado com 

Caótico haverá um redutor de -2 nas defesas do Espectro, a menos que ele utiliza uma Defesa de 

Cosmo, e é isso que ele escolhe. Ele usa Fenda Dimensional, uma Defesa de Cosmo-Energia 

modificado com Custa Fadiga x3 (-15%), que conta com NH 16 e resulta em um aparar 13 (8 da ½ do 

NH + 1 da vantagem Reflexos em Combate + 1 da ½ do nível em Talento para Cosmo +3). O teste foi 

bem sucedido e o ataque é interceptado, para isso cada um realiza a sua avaliação de dano (apesar 

de estranho, a defesa de cosmo também o faz). O ataque do Cavaleiro causa 24d+11 de dano e a 

defesa do Espectro joga 23d (½ do nível de Cosmo efetivo +1), resultando em 100 pontos para o 

ataque e 90 pontos para a defesa. Por fim o Espectro impede o ataque, mas 10 pontos de dano 

atravessaram a defesa (100-90), mas como a sua RD Básica é 20 nenhum dano é sofrido. No seu 

turno Isidro também usa a técnica inerente Ampliar Atributos a gasta 4 pts/fadiga para aumentar sua 

DX em 2 pontos até o final do próximo turno, e assim cancelar a vantagem do inimigo, e decide se 

deslocar em sua velocidade máximo, tentando franquear o Cavaleiro, e se desloca para deixar o 

inimigo entre ele e os demais Espectros. Caco ataca com sua técnica, mas devido ao redutor de 

distância -2, sua NH cai para 14 e ele obtém um 15 na jogada, desperdiçando o seu ataque. Nesse 

turno o GM decide que Relinde se levanta e volta ao combate. 

 
Isidro de Nokken se prepara para atacar e seu Cosmo passa a irradiar uma 

quantidade imensa de energia agressiva e de puro ódio que envolve a vila inteira! Se 
vendo cercado e prestes a ser atacado por três Espectros o prateado recua ainda mais e 
se prepara para se defender. Nycolas se mostra apreensivo e Relinde se motiva, 
desferindo um poderoso ataque com sua técnica máxima! 

 
__Morra em total desespero, maldito! CANHÃO DE SANGUE! 
 
Em meio a uma explosão o espectro dispara dos seus dois punhos um grande feixe 

de energia de um vermelho tão vivo quanto o sangue arterial. O santo de Órion não se 
move, ao invés de esquivar ele usa sua técnica e contra-ataca! Os dois ataques de 
energia colidem no meio do caminho e uma explosão de luz se segue. Instantes depois já 
era possível ver que nenhum estrago havia sido causado ao Cavaleiro, que apesar de 
demonstrar uma extrema fadiga não apresentava nenhum arranhão. Todavia, o mesmo 
não podia ser dito do Espectro que sofre um violento choque de retorno. Relinde cai de 
joelhos, com os pedaços de sua Sapuris caindo à sua volta, para em seguida cair para 
frente, enterrando a face no solo onde surge uma poça de sangue que não para de 
aumentar. Caco de Kappa dá passos para trás, extremamente amedrontado. Ele ensaia 
uma fuga, sem mais se importar com sua missão ou com seus companheiros de batalha, 
mas é severamente repreendido pela Estrela Celeste. 

 
__Estrela Terrestre da Vacuidade, mantenha a sua posição! Ou eu mesmo 

arrancarei as suas entranhas! - grita o Espectro de Nokken. 
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Nesse turno a iniciativa é do Espectro Isidro, mas ao invés de atacar ele decide realizar uma 

Finta à Distância. Sua técnica, Filamentos da Morte, possui NH 18, agora 20 devido ao aumento da 

DX, ele joga a obtém 10, uma margem de 10 pontos. Nycolas se defende com sua técnica Fogo 

Dançante que tem NH 19, 21 com a DX aumentada, mas consegue apenas um 14, uma margem de 7 

pontos, o que resultada uma penalidade nas suas defesas ativa de -3 devido à finta no turno 

seguinte se Isidro o atacar. O próximo na iniciativa é o Cavaleiro de Prata, que devido a pouca 

fadiga disponível decide apenas dar um passo para trás e usar a manobra Defesa Total. É a vez de 

Relinde que ataca com seu Canhão de Sangue, um Ataque de Cosmo-Energia modificado com Muito 

Perfurante (+20%), Custa Fadiga x2 (-10%) e Custa Pontos de Vida x6 (-60%). Paga 4 pts/fadiga e 6 

pts/vida e joga contra NH 14 (NH 16 com -2 da distância) e consegue um sucesso normal. O 

Cavaleiro tem as alternativas de tentar uma esquiva, usar Bloqueio Total (Técnica Inerente) ou um 

Super-Aparar, e escolhe a última opção. Seu aparar é 14 (NH 22/2 +2, +1 pela vantagem Reflexos em 

Combate). Ele paga o custo normal de usar o seu Ataque de Cosmo-Energia (6 pts/fadiga) e tira 10 

na jogada, o ataque é aparado (Relinde não pode tentar uma Disputa de Cosmo porque não possui 

Velocidade de Defesa suficiente, veja pg. 103). O ataque do Espectro causa 17d+8 de dano e do 

Cavaleiro causa 24d+11 (+10% pela manobra Defesa Total). Na avaliação de dano o resultado fica 65 

pontos para Relinde e 98 para o Nycolas. Dessa avaliação o Espectro sofre 33 pontos de dano (98-

65), a RD básica absorve 15 pontos e outros 18 atingem a HT, mas o mais grave é que ele não 

possui mais pontos de RD Ablativa, o que o força a testar a HT da Sapuris e desta vez falha. Em 

qualquer outra peça protetora isso significa que é destruída, mas o seu usuário pode sobreviver, 

mas para os Espectros essa possibilidade não existe e Relinde morre imediatamente. O GM decide 

que o Espectro Caco, que possui a desvantagem Covardia (pág. 129MB), decide fugir da luta, mas 

dá a possibilidade de Isidro fazer algo. Isidro testa a sua perícia Liderança, com NH 12, consegue 

um sucesso e o GM decreta que ele consegue impedir que Caco o abandonasse. 

 
Quase sem Cosmo e em grande desvantagem Nycolas vê com preocupação seus 

dois inimigos, um em cada extremidade da sua visão. Ele não é capaz de manter esse 
combate por muito mais tempo e precisa fazer alguma coisa, no entanto, antes de agir 
Isidro invoca uma tenebrosa massa de energia negra em suas mãos: 

 
__Vá para o INFERNO! FILAMENTOS MORTAIS! 
 
Tomado por puro ódio a Estrela Celeste da Sub-Liderança queima tudo que resta do 

seu Cosmo e dispara novamente a sua técnica máxima. O Cavaleiro de Prata esboça uma 
tentativa de resistir, mas é atingido em cheio! Uma explosão de energia roxa e uma grossa 
nuvem de poeira tomam conta do ambiente e fazem encobrir totalmente o guerreiro de 
Atena. Instantes de silêncio se fazem presentes até que a visão começa pouco a pouco a 
se restabelecer e para a surpresa e ódio dos lacaios de Hades o Cavaleiro de Prata 
estava de pé! 

 
__Fogo Interior! 
 
Desenhando as estrelas de sua constelação com as mãos Nycolas de Órion invoca 

globos de fogo azuis e brancos e são arremessados contra Isidro. Aparentemente os 
globos não o acertam, mas sim o cercam para logo em seguida mergulhar no corpo do 
espectro que passa a queimar! O Espectro se ajoelha, se assusta, mas aparentemente 
não sente dor. Ele imediatamente ergue-se e sente uma grande queda de todo o seu 
poder! O golpe do Cavaleiro limitou os poderes do Espectro mais poderoso, mas não de 
Caco que permanece hesitante. 

 
__Caco, ataque agora seu covarde! - grita Isidro para o seu companheiro. O covarde 
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Espectro dá um passo para trás, olhando os dois, o seu colega e o Cavaleiro, de forma 
fixa a assustada, até que um novo grito de ordem é ouvido e Caco junta as palmas das 
mãos à sua frente, e de seus punhos uma esfera de luz negra é disparada contra Nycolas 
que, quase incapacitado, não consegue sair de sua trajetória. A esfera o atinge, mas para 
a surpresa, e total terror, o Cavaleiro de Prata detém o ataque com uma das mãos e 
arremessa e esfera negra para longe! O pavor de Caco é evidente em sua face ensopada 
de suor e em sua respiração ofegante. 

 
__Vai ter que fazer melhor que isso, Espectro! 
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A situação está tremendamente difícil para Nycolas, além de lutar contra dois inimigos ao 

mesmo tempo ele gastou quase todo o seu Cosmo. O último uso da sua técnica, aparando e 

eliminado o Espectro Relinde, não foi previsto e agora do seu total de 29 pontos de fadiga ele 

possui apenas 1, o que divide pela metade o seu deslocamento, esquiva e ST. O Espectro Isidro 

também está desgastado, mas em bem melhores condições: de um total de 29 pontos ele já gastou 

20, restando ainda 9 pontos de fadiga. Nesse turno a Iniciativa é de Isidro (Vel. Básica 7,25 contra 7) 

ele não tem dúvida, gasta 8 pts/fadiga e ataca com seu Ataque de Cosmo-Energia. Joga e obtém um 

sucesso normal (11 na jogada, contra NH 18) acertando. Nycolas está em péssimas condições, sua 

esquiva agora é 5, e ainda por cima ele tem -6 de redutor devido a Finta à Distância realizado com 

sucesso no turno passado e pela ampliação do ataque. Sua melhor opção é usar um Super-Aparar, 

que conta com NH 13, que não é modificado pela baixa fadiga, tornado-se 10 devido à finta e 

finalmente 8 devido à ampliação Projétil Múltiplo do ataque do Espectro. O problema é que usá-la 

significa gastar outros 6 pontos de fadiga, fadiga que Nycolas não tem. Entre uma Esquiva 

impossível (0!) e uma defesa extremamente desgastante ele escolhe a última. Usando as regras da 

pag. 426MB Nycolas gasta o ponto de fadiga que lhe resta e gasta outros 5 pontos de fadiga, o que 

trás a sua reserva para -5 pontos de fadiga e por isso ele perde 5 pontos de vida (ele possui um total 

de 30 PVs e enquanto estiver com fadiga negativa ele deve passar em um teste de vontade no início 

turno para escolher uma manobra diferente de Fazer Nada). Com o custo pago ele joga a sua defesa 

ativa, um Super-Aparar com NH 8, e tira 12! Ele é atingido por um ataque que causa 22d+11 pontos 

de dano, resultando em um total de 108 pontos de dano. A Armadura de Prata absorve os primeiros 

30 pontos e o 78 pontos restantes são absorvidos pela RD Ablativa, que cai de 200 para 122. Como a 

armadura perdeu pontos de RD Ablativa igual a duas vezes o valor da RD Básica o Cavaleiro sofre 

2d de dano (5 pontos de dano). A projeção é de 4m (Nycolas possui ST 27, o que se traduz em 1m/25 

pontos de dano) o que força o Cavaleiro a um teste para permanecer de pé. Ele escolhe a sua DX e 

joga contra DX-3, tirando um sucesso e permanecendo em posição de guarda. Agora é a vez de 

Nycolas, que devido ao dano sofrido ele recebe -1 de penalidade devido ao choque (veja pág. 327 e 

419MB). Para tentar ganhar uma vantagem ele usa outra técnica, mas antes consegue um sucesso 

em um teste de Vontade para agir apesar do exausto. Ele invoca Fogo Interior, uma Atribulação 

modificada com Imprecação (+150%), Baseado em Vontade (+20%) e Penalidade em Atributo (+60%) 

que causa uma penalidade de DX-6 no alvo. Essa será uma disputa entre Vontades, o Cavaleiro 

possui Vontade 14 enquanto que Isidro apenas 10. Na jogada Nycolas tira um 12 e o Espectro um 9, 

dando 2 pontos de margem contra 1, respectivamente. A Atribulação foi um sucesso e durante 1 

minuto o Espectro irá sofrer -6 em sua DX e em todas as perícias baseadas em DX. Caco hesita 

novamente, mas o GM decide que a presença de Isidro o força a agir e ele ataca com seu Ataque de 

Cosmo-Energia, Vazio Mortal, joga contra NH 13 (15 com -2 da distância) e obtém um 6, um sucesso 

normal (6 só um sucesso decisivo se o NH for 16). Nycolas poderia tentar se esquivar sua Esquiva 7 

(11 com +3 da Velocidade e dividida por 2 devido à fadiga), mas ele decide usar a técnica inerente 

Deflexão. Para isso ele compara 1/3 do seu nível básico de Cosmo (Nycolas possui nível Básico de 

Cosmo 44, o que 1/3 resulta em 14) com a quantidade de dados de dano do ataque (o ataque causa 

10d+5 de dano, neste caso despreza-se o bônus, resultando em 10 dados) e verifica que a Deflexão 

pode ser usada. Para isso ele gasta 1 ponto de fadiga (o que o leva a -6 pontos de fadiga e a perder 

1 PV), testa seu aparar com a perícia Caratê que é 14 (NH 15 dividido +3, +1 por Reflexos em 

Combate, +3 pela diferença de velocidade) e obtém sucesso, evitando o ataque. 
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Sentindo os efeitos da técnica Isidro se descontrola. Ele começa emanar muito 
Cosmo e a queimá-lo sem precedentes, aos poucos o próprio sol é encoberto e uma 
grande sombra translúcida toma conta de todo o lugar. É nítido o sofrimento no rosto do 
Espectro enquanto concentra tamanho poder. Entre as várias gotas de suor que descem 
surge uma de sangue que desce da testa da Estrela Celeste e atravessa todo o seu rosto, 
quanto ele invoca sua técnica máxima! 

 
__MORRA! FILAMENTOS MORTAIS!!! 
 
Quatro imensos tentáculos de energia negra se formam e saltam do Espectro da 

Sub-Liderança em direção ao Cavaleiro de Prata, o ataque é imenso e seu poder é 
intimidador. Uma enorme explosão ocorre e uma igualmente gigantesca nuvem de poeira 
e destroços toma conta de toda a praça central. Exausto, Isidro cai de joelhos. Logo a 
nuvem de desfaz, e o Cavaleiro de Prata surge intacto em meio à nuvem de poeira, 
fumaça e destroços. Isidro errou o seu ataque e obliterou uma construção atrás do seu 
alvo. O Espectro arregala seus olhos, treme e transpira sem parar ao sentir o Cosmo do 
seu oponente elevando-se, ele sabe que esse erro pode ser o seu último e Nycolas parte 
para o ataque! Do seu ardente Cosmo uma nova técnica é disparada, Isidro tenta sem 
sucesso se afastar, mas não era ele o alvo, e sim Caco de Kappa. Apavorado o Espectro 
apenas grita ao ser atingido, sua Sapuris se despedaça quase instantaneamente e o seu 
corpo é reduzido a pó na explosão que segue. Pedaços do companheiro atingem o 
Espectro que resta que olha com ódio para Nycolas. 

 
__Maldito! 
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A iniciativa é do Espectro Isidro e ele decide atacar com tudo que lhe resta, o que não é muita 

coisa. O problema é que nesse momento ele possui apenas 1 ponto de fadiga. Ele decide gastar 

mais, bem mais. Ele pode gastar fadiga até -1x pts/fadiga inicial, mas cada ponto de fadiga negativo 

custa 1 ponto de vida e sempre que estiver com fadiga negativa deve passar em um teste de 

vontade no início do turno para não ser forçada a escolher a manobra Fazer Nada. Inicialmente ele 

gasta 1 pt/fadiga para ativar a técnica inerente Ampliar Danos Energéticos e aumentar o dano do seu 

ataque em 2 dados, depois usa Ampliar Atributos e gasta 6 pontos de fadiga para receber DX+3 até 

o fim do turno seguinte, com o intuito de diminuir a penalidade recebida, e dispara o seu Ataque de 

Cosmo-Energia, que gasta 8 pts/fadiga. No total ele gasta 15 pontos de fadiga, o que leva a sua 

fadiga para -14 e ele perde 14 pontos de vida de um total de 28. Isidro ataca com NH 13 (18, +3 de 

Ampliar Atributos, -2 da distância e -6 da atribulação), e obtém um 14, errando o alvo pela margem 

mínima e desperdiçando toda a sua energia empregada nesse turno. É a vez de Nycolas de Órion, 

primeiro, como ele está com fadiga negativa ele precisa realizar um teste de Vontade para não ser 

forçado a escolher a manobra Fazer Nada. Com Vontade 14 ele passa no teste. Ele decide que é hora 

de acabar com a vantagem numérica e ataca o outro Espectro. Gasta 6 pts/fadiga (o que o leva a -11) 

e joga contra NH 15 (19 com -2 pela distância, -2 pelo Caótico) e obtém um 5, um sucesso decisivo! 

O principal benefício de um sucesso decisivo é que o alvo não tem direito a uma defesa ativo, nesse 

caso Caco não teria defesa devido a diferença de velocidades, mas o segundo benefício é gerar um 

Golpe Fulminante, com o sorteio de um modificador na tabela de golpes fulminantes da pg. 557MB. 

No caso obteve-se 05, o que multiplica o dano por dois. O Ataque de Cosmo-Energia do Cavaleiro 

causa 24d+11 de dano. A avaliação de dano obteve 94 pontos que são multiplicados por 2, 

chegando ao impressionante resultado de 188 pontos! A Sapuris de Caco possui apenas 10 pontos 

de RD Básica e 60 pontos de RD Ablativo, restando ainda 118 pontos que atingem seus 20 PVs e 

reduzidos a -98 pontos de vida, o que o força a realizar 4 testes de HT para verificar a morte. Como 

ele seria morto automaticamente se chegasse a -100 o GM decide que o Espectro é morto 

instantaneamente, fulminado pelo ataque do Cavaleiro. 
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No campo de batalha restam de pé o Cavaleiro de Prata Nycolas de Órion e o 
Estrela Celeste da Sub-Liderança Isidro de Nokken, os dois em péssimo estado e ambos 
permanecem em batalha por pura força de vontade. Os dois guerreiros permanecem de 
pé, muito ofegantes, um à frente do outro e apenas alguns metros os dividem. Litros de 
suor e sangue escorrem pela face, pelos olhos, mas mesmo isso não tira a atenção um do 
outro, até que o Espectro faz o primeiro movimento: dá um passo em falso para frente, no 
entanto, nada mais que isso. Nycolas concentra-se em sua técnica Fogo Dançante e uma 
aura de energia que se assemelham a chamas azuis e brancas envolve o Cavaleiro. Para 
desespero do Espectro essas chamas se irradiam e o envolvem complemente! 
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A iniciativa é de Isidro, mas como ele está com -14 ponto de fadiga ele é obrigado a fazer um 

teste de Vontade e se falhar é obrigado a escolher Fazer Nada. Sua Vontade é 10 e falha no teste. 

Nesse turno o Espectro é obrigado a usar a manobra Fazer Nada, apesar não poder atacar ele pode 

se defender normalmente. Nycolas percebe isso. Com sua Vontade 14 ele passa novamente e pode 

agir. Ele escolhe realizar uma Finta à Distância. Nycolas usa o seu NH 19 da técnica Fogo Dançante, 

e Isidro usa o NH 15 de Filamentos Mortais (o NH é 18, mas recebe +3 da técnica Ampliar Atributo 

usada no turno passado e -6 da atribulação). Na disputa o Cavaleiro tira 10 (margem de 9) e o 

espectro 12 (margem de 3), resultando em um redutor de -6 nas defesas do Espectro no próximo 

turno. 

 

Sentindo-se extremamente ameaçado o servo de Hades concentra seu Cosmo em 
suas mãos e com um movimento de arremesso e com a palma das mãos aberta dispara 
uma rajada de energia negra na forma de múltiplos filamentos que se projetam contra o 
seu alvo. O Cavaleiro de Prata decide responder à altura e invoca seu golpe mais 
poderoso! As duas rajadas de energia colidem no meio do caminho. Um grande clarão 
toma conta de toda a vila e cega qualquer um que por ventura assiste ao embate. Logo a 
luz acaba e o Espectro, exausto, vê incrédulo o seu inimigo sem nenhum arranhão. 

 
__Queime, Espectro! Fogo Dançante! 
 
Graças a mais pura força de vontade o Cosmo ardente de Nycolas se expande, 

eleva-se e mergulha em direção ao Espectro na forma de um redemoinho de fogo azulado 
e brilhante. Isidro não consegue ter qualquer reação e é atingido em cheio no peito. 
Pedaços de sua Sapuris são lançados em todas as direções enquanto ele é arrastado 
vários metros para longe pela coluna de fogo cósmico. Isidro consegue se manter em pé, 
mas não sem danos extensos em sua proteção e seu corpo. 
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Isidro mais uma vez tem a iniciativa, mas antes tem que realizar um teste de Vontade devido à 

fadiga negativa. Ele testa e obtém sucesso, pode agir, e ataca com seus Filamentos Mortais, gasta 8 

pontos de fadiga (levando a -22 pontos de fadiga e perdendo outros 8 PVs), testa contra NH 10 (-6 

da atribulação e -2 da distância) e obtém um sucesso normal. Nycolas só tem como opções de 

defesa esquiva (que está dividida) e um Super-Aparar, novamente ele opta por usar o seu Ataque de 

Cosmo-Energia para tentar se defender (gastando outros 6 pontos de fadiga, chegando a -17 de 

fadiga e perdendo 6 pontos de vida). Ele testa contra um aparar 11 (13 -2 da ampliação Projétil 

Múltiplo) e obtém sucesso. O ataque do Cavaleiro causa 24d+11 e o do Espectro causa 22d+11. 

Isidro tenta imediatamente iniciar uma Disputa de Cosmo, mas com -2 no teste devido à ampliação 

Caótico, apenas 10 de Vontade contra 14 do Cavaleiro ele falha na disputa. A avaliação de dano 

resultou, respectivamente, em 91 e 84 pontos. O Espectro sofre 7 pontos de dano que são 

interceptados pelos seus 20 pontos de RD Básica. A defesa foi bem sucedida, o ataque foi 

cancelado e nenhum dos dois sofreu dano dele. Nycolas usa a sua técnica Fogo Dançante e ataca (o 
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que o deixa com um total de -23 pontos de fadiga e 2 PVs positivos) obtendo um sucesso normal. 

Isidro tenta erguer sua defesa de Cosmo-Energia, mas nesse momento ele está com -22 pontos der 

fadiga, de um total de 29. Sua defesa precisa de 8 pts e mesmo gastando sua vida o máximo que ele 

pode chegar é -29 pontos de fadiga, logo, ele não pode usá-la. Desesperado ele tanta uma esquiva 

(ele não pode, por exemplo, usar a técnica inerente Bloqueio Total porque escolheu nesse turno a 

manobra Atacar. Para usar Bloqueio Total ele deveria ter escolhido a manobra Defesa Total). Sua 

esquiva é 5 (11 divido ao meio devido à fadiga) e com -6 da Finta chega a zero. Isidro é 

automaticamente atingido. O ataque de Nycolas causa 24d+11 de dano por queimadura e a avaliação 

de dano resultou em 107 pontos de dano. 20 pontos são absorvidos pela RD Básica da Sapuris e os 

outros 87 atingem a RD Ablativa que cai de 160 para 73 pontos, sendo que o Espectro sofre ainda 3d 

de dano diretamente nos PVs, perdendo outros 12 pontos de vida e levando seus PVs para -5. Isidro 

possui ST 28, assim, para cada 26 pontos ele é projetado 1m, assim, 107 dividido por 26 são 4 

metros de projeção. Forçado a realizar um teste de DX-3, Acrobacia-3 ou Judô-3, ele desta DX-3 e 

passa, permanecendo em pé, mas é arrastado 4 metros para trás. 

 

Visão embaçada. O sangue escorre e se mistura ao suor do rosto de Isidro que 
observa, atônito e furioso, o Cavaleiro à sua frente. Como ele consegue continuar 
lutando? Como ele pode ter derrotado dois Espectros e ainda assim atingi-lo com tamanha 
força? Do outro lado a situação não está diferente para Nycolas, que se esforça para não 
cair exausto tanto quanto seu inimigo. Não posso perder, não vou desistir, pensa. 

 
Nervosos instantes passam, com cada um dos combatentes encarando-se, até que o 

Espectro decide agir. Agarrado ao que lhe resta de energia e consciência Isidro de 
Nokken parte em fuga, saltando para longe e buscando o teto de uma construção próximo. 

 
__Voltaremos a nos encontrar, Cavaleiro! E da próxima vez arrancarei a sua cabeça! 
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Os dois combatentes estão em péssima forma, se mantendo em pé por pura força de vontade, 

o problema é que o Espectro possui apenas Vontade 10, enquanto que o Cavaleiro possui Vontade 

14. Isidro tem a iniciativa, mas realiza um teste de Vontade devido a fadiga negativa e um teste de 

HT para se manter consciente devido aos PVs negativos. Ele passa em ambos e pode agir, mas 

Isidro tem consciência do seu quadro (e desconhece o do seu inimigo) e decide aproveitar a 

distância a qual foi jogado e tenta fugir, correndo com a força que lhe resta. No turno do Cavaleiro 

ele também passa no teste de Vontade e pode agir normalmente, ele tem linha de visão para atacar o 

seu inimigo em fuga com seu Ataque de Cosmo-Energia, mas não seria honrado e nem lhe restam 

pontos de fadiga para tanto. Também poderia tentar persegui-lo, mas no estado que Nycolas se 

encontra seria suicídio. 

 

Logo depois a figura negra desaparece ao continuar sua fuga pelo teto das casas e 
prédios da vila. Nycolas apenas observa, para quase imediatamente depois cair ao chão 
sentado, exausto e, principalmente, aliviado.   
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Resumo para Consulta Rápida 

Combate 
 

 

1
0
 – Iniciativa 

O personagem que possui maior Velocidade de Ataque (Velocidade Supersônica = 1, 
Velocidade Hipersônica = 2 e Velocidade da Luz = 3) vence automaticamente a iniciativa. 

Em caso de embate verificar quem possui maior Velocidade Básica. 
Se o embate persistir ambos agem ao mesmo tempo. 
 

2
0
 – Ataque 

Todos os ataques, seja um ataque corporal, um Ataque de Cosmo-Energia ou 
qualquer outro com a limitação Técnica Cósmica (como uma Atribulação) são desferidos 
com a Velocidade de Ataque do personagem (Velocidade Supersônica = 1, Velocidade 
Hipersônica = 2 e Velocidade da Luz = 3).  

Todos os que possuem a técnica inerente Domínio do Sétimo Sentido podem realizar 
uma manobra a mais por turno, que pode ser outro ataque ou uma finta à distância. 

O atacante pode optar por utilizar uma Finta à Distância, que é uma manobra assim 
como a finta comum, ou seja, pode ser utilizada como a manobra do turno ou como parte 
da manobra Ataque Total. 

 

3
0
 – Defesa 

O alvo só poderá utilizar uma defesa ativa se possuir naquele momento Velocidade 
de Defesa (Domínio do Sexto Sentido = 1, Intuição Amplificada = 2 e Domínio do Sétimo 
Sentido = 3) igual ou superior a Velocidade de Ataque do agressor.  

O defensor pode optar por utilizar a técnica Elevar Cosmo, mesmo no turno do 
oponente, para elevar o seu nível de Cosmo de modo a alcançar a Velocidade de Defesa 
necessária para se defender (esse caso exige um teste de Vontade -3). 

Uma Defesa de Cosmo-Energia pode ser utilizada como uma Defesa Ativa, ela eleva 
em 1 a Velocidade de Defesa do defensor e o seu NH também pode ser utilizado na 
disputa rápida de uma Finta à Distância. 

 

4
0
 – Dano 

Após a avaliação de dano o valor total primeiro é reduzido pela RD Básica da peça 
protetora do alvo, essa RD é normal e não é reduzida, depois, se ainda houver pontos de 
dano, esses pontos são reduzidos pela RD Ablativa, e se ainda restarem pontos eles são 
aplicados aos PVs do defensor.  

Para cada ponto de dano cósmico interceptado pela RD Ablativa reduza essa RD em 
1 ponto. Uma vez em sua urna a armadura recupera essa RD na taxa de 10% por dia. 

Para cada múltiplo igual à RD Básica que a RD Ablativa absorver ou perder em 
pontos de RD o alvo sofre 1d de dano por contusão, até o máximo de 3d. 

No momento que a armadura perder todos os pontos de RD Ablativa deve testar HT, 
se falhar a armadura é destruída. Enquanto a armadura permanecer com zero ponto de 
RD Ablativa sempre que ela for atingida e o dano ultrapasse a RD Básica teste sua HT. 

No final do combate cada ponto de RD Ablativa perdido também significa o ganho de 
um ponto de dano interno que se acumula até ser restaurada. 
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CAMPANHAS 

 
 
Aventurar-se no universo de Saint Seiya pode ser fantástico, mas é necessário 

preparação e, principalmente, reflexão sobre o tipo de estórias. Depois das publicações 
iniciais o universo cresceu muito, com outros autores além do seu criador, Masami 
Kurumada. O mangá Saint Seiya: The Lost Canvas, de Shiori Teshirogi, abriu caminhos 
pouco explorados e move esta adaptação, sendo seguida pela estória de Episódio G. 

 

Ciclo do Santuário 
Ter em mente o ciclo de ascensão, queda e renascimento do Santuário de Atena na 

Terra pode ser útil. Apesar deste conceito não ser explícito nas obras ele pode ser muito 
útil para o Mestre localizar suas aventuras. Ao que tudo indica, desde a sua construção o 
Santuário de Atena sempre existiu, atravessando séculos e Guerras Santas. Mesmo 
quando Atena deixa a Terra o seu Santuário ainda opera sob o comando do Grande 
Mestre, treinando novos Cavaleiros e defendendo a Terra de inimigos diversos. 

O mais importante marco temporal é a vinda de Atena à Terra. De modo geral pouco 
antes de Atena retornar, e algum tempo depois que ela renasce, o Santuário passa por um 
período de prosperidade, com muitos Cavaleiros se juntando as suas fileiras, enfrentando 
inimigos como os Titãs. A queda do Santuário é marcada por uma Guerra Santa, um 
imenso conflito que vitima a maioria. Ao seu final pouco resta do Santuário, de um dos 
seus sobreviventes Atena escolhe o futuro Grande Mestre (se ele morreu) e deixa o Plano 
da Terra. O renascimento do Santuário marca uma longa época de reconstrução, com 
poucos conflitos, até que o retorna de Atena à Terra se avizinha e recomeça o ciclo. 

Em The Lost Canvas os Cavaleiros Hakurei de Altar e Sage de Câncer são os 
sobreviventes da Guerra Santa anterior, sendo Sage nomeado Grande Mestre e que 
permaneceu à frente do Santuário durante seu renascimento, ascensão e morrendo na 
queda, durante a Guerra Santa contra Hades. Na série clássica, o período de 
renascimento da Guerra Santa anterior e da ascensão do Santuário do Século XX se deu 
sob o comando de Shion, sobrevivente da Guerra Santa anterior, sendo que o final da sua 
ascensão (Episódio G) e a sua queda se deu com Saga depois de tomar o lugar do 
Grande Mestre e na última Guerra Santa contra Hades. 
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Por fim, tenha em mente que com essa sistemática é fácil se chegar à conclusão que 
com o final da Saga de Hades chegou ao fim o ciclo da atual reencarnação de Atena, 
Saori. Teria sido uma conclusão satisfatória para a estória, talvez abrindo as portas para 
uma nova saga, ou mesmo um recomeço, mas essa não foi a decisão do autor. 

 

Tipos de Campanha 
Sempre tendo em vista a criação de cenários para jogos de RPG a seguir serão 

discutidas algumas obras de Cavaleiros do Zodíaco. Tenha em mente que tudo são 
sugestões e dicas, sendo sempre do Mestre a palavra final.  

 

Série Clássica 
A série clássica narra a trajetória de cinco 

Cavaleiros de Bronze, Seiya de Pégaso, Shiryu 
de Dragão, Hyoga de Cisne, Shun de 
Andrômeda e Ikki de Fênix, que lutam contra um 
Santuário corrompido (Saga do Santuário), 
enfrentam Poseidon em um rápido conflito em 
que o deus não estava completamente desperto 
(Saga de Poseidon) e lutam na última Guerra 
Santa contra Hades (Saga de Hades). 

Esta época é a mais difícil de ser 
adaptada, em termos narrativos, para uma campanha de RPG, tanto que sugiro que seus 
acontecimentos sejam tratados como fatos passados, como uma lenda entre os 
Cavaleiros, claro, quando a sua campanha estiver situada no futuro. Outra alternativa 
seria recontar a estória com os personagens dos jogadores, sejam quem forem! Seria de 
fato uma estória alternativa e original, que possibilitaria novos desfechos para 
acontecimentos clássicos, como na Batalha das Doze Casas. 

Uma opção é uma campanha que continuasse a estória clássica, a partir do fim da 
Saga de Hades, assumindo que aquele não foi o fim do ciclo da reencarnação de Atena. 
Atualmente é essa a proposta de Next Dimension, mas ao invés de lançar os Cavaleiros 
em uma viagem no tempo simplesmente acrescentar-se-ia uma nova ameaça, que talvez 
aproveitasse a atual situação do Santuário para atacar... 

A última alternativa seria os jogadores assumirem os próprios personagens clássicos 
e recontar a estória, o que exigirá muito conhecimento da série clássica por parte do 
mestre e capacidade de adaptação, pois inevitavelmente haverá escolhas originais e até 
inusitadas feitas pelos jogadores. Sugiro, ainda, o aumento mínimo de 50% na quantidade 
de pontos de personagem e que os PJs comecem com a vantagem Resolução por Atena. 

 

Guerra Santa 

Talvez a maior contribuição de The Lost Canvas 
foi a concretização da forma narrativa de uma Guerra 
Santa. Ela já havia sido apresentada no final da Série 
Clássica, mas foi em Lost Canvas que se firmou o 
conceito que é muito apropriado para uma campanha 
de RPG. Esse evento é o pico mais alto e o propósito 
da vinda de Atena ao plano da Terra e os PJs serão os 
guerreiros da humanidade no conflito com potencial de 
extinguir toda a Terra. Se Cavaleiros de Ouro, serão os 
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comandantes do exército do Santuário e os principais combatentes, liderando grupos em 
missões e lutando com os principais inimigos. Caso os PJs sejam Cavaleiros de Prata ou 
Bronze eles serão a principal massa de combate do exército de Atena, defendendo o 
Santuário e cumprindo missões, às vezes lutando ao lado de Cavaleiros de Ouro. O 
objetivo do inimigo em uma Guerra Santa é matar Atena para destituí-la como deusa da 
Terra, o que normalmente envolve uma campanha em larga escala contra o Santuário. 

 

Conflitos Paralelos 
Esses conflitos geralmente ocorrem durante a época de ascensão do Santuário e 

exemplos incluem o embate com os Titãs em Episódio G e as diversas estórias contadas 
nos Gaidens de The Lost Canvas, que são histórias vividas pelos Cavaleiros de Ouro, 
além da recente série animada Soul of Gold. Estes conflitos podem abordar praticamente 
qualquer inimigo, desde o problema doméstico dos Cavaleiros Negros até o surgimento 
prematuro de inimigos que serão os oponentes em uma futura Guerra Santa, sendo a 
situação ideal para pequenas campanhas ou aventuras isoladas. 

 

Época Utilizada 
Uma vez escolhido o tipo de campanha o Mestre deverá definir em qual época a 

estória se passa. Se a escolha recair sobre estórias que envolvem a Série Clássica ou 
The Lost Canvas basta usar a cronologia apresentada no início deste livro como 
referência e realizar as adaptações necessárias, se for o caso. 

Atena retorna à Terra em intervalos que variam de 200 a 250 anos
31

 e geralmente 
uma Guerra Santa estoura quando a deusa tem por volta de 13 anos. Temos por base a 
Guerra Santa contra Hades iniciada em 1743 onde Sasha tinha 13 anos, sendo que a 
próxima ocorreu em 1986, 243 anos depois, quando Saori também possuía 13 anos. Com 
esses dados basta o Mestre extrapolar datas para Guerras Santas passadas ou futuras. 

 

Recompensas 
Um ponto que merece um tratamento especial está na distribuição de pontos de 

bônus ao fim de uma aventura. Os parâmetros apontados na pág. 498 (0-5 pontos por PJ, 
média de 2-3, por sessão) continuam válidos, mas tendo em vista o elevado custo das 
habilidades e o ritmo de ganho de poder há a seguinte regra especial: 

 

Reserva de Pontos Cósmicos 

Além dos pontos normalmente distribuídos os PJs ganharão 1 ou mais níveis de 

Cosmo ao derrotar oponentes específicos ou concluir uma importante jornada, a 
critério do GM, mas observando-se que quanto maior o nível de poder mais rara é 
essa recompensa

32
. Se ao ser recompensado o jogador decidir não aumentar 

imediatamente o seu nível de Cosmo o equivalente -10% em pontos é somado a 
sua Reserva de Pontos Cósmicos. Esses pontos só podem ser gastos para adquirir 
novos níveis de Cosmo e/ou novas técnicas ou melhorar as que possuí, como 

comprar Ampliações ou recomprando Limitações, e na técnica Último Recurso. Essa 

reserva pode ser usada a qualquer momento, inclusive em meio a combates
33

. 
 

Para descobrir quantos pontos serão acrescentados à reserva de pontos cósmicos 
do personagem basta verificar naquele instante a diferença em pontos para uma eventual 
compra desse novo nível de Cosmo. A reserva de pontos Cósmicos não é contabilizada 
no total de pontos do personagem enquanto não for gasta e eventuais pontos que sobrem 
continuam na reserva para uso futuro, sem possibilidade de serem gastos para outros fins. 
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A Evolução como Cavaleiro de Atena 
O sistema de recompensa descrito nesse capítulo busca uma rápida evolução do 

PJ, buscando simular o que ocorre no universo de Cavaleiros do Zodíaco (pelo menos no 

que diz respeito a seus protagonistas) focado na ampliação do seu nível de Cosmo e o 

aprimoramento ou obtenção de técnicas com uma forte supervisão do GM (que, afinal, 
é ele que decide quando determinados eventos irão ou não conceder níveis de Cosmo). 

O sistema de regras também tenta emular a jornada do personagem de um Cavaleiro 
iniciante e dependente de sua armadura para um Cavaleiro pleno. A quantidade de pontos 
sugerida no capítulo Os Cavaleiros Sagrados de Atena é apenas a quantidade mínima, 
normalmente resultando em guerreiros com os valores mínimos de Cosmo, o que 
representa um Cavaleiro recém sagrado. 

Um Cavaleiro no início de sua carreira depende de sua armadura para ter acesso 
pleno a suas capacidades, por exemplo, um Cavaleiro de Ouro que acaba de tornar-se um 
Cavaleiro possui Cosmo 60, o que significa que ele tem acesso restrito ao Sétimo Sentido, 
dependendo de sua armadura ou da técnica inerente Elevar Cosmo para atingir o nível 65. 

O esperado é com o tempo esse Cavaleiro invista os pontos ganhos em sua Reserva 
de Pontos Cósmicos (que não serão poucos, mas que só podem ser gastos em Cosmo ou 
técnicas) para elevar o seu nível Básico de Cosmo e adquirir novas técnicas, ou tornar as 
que já possui mais poderosas, ou fazer uso da técnica Último Recurso. Os Cavaleiros 
adaptados ao final deste livro são exemplos, quanto mais iniciantes mais próximos da 
pontuação inicial e quanto mais experientes muito maior é a quantidade total de pontos, 
muito frequentemente dobrando ou triplicando o valor inicial. 

 

Exemplos de Campanhas 
Abaixo segue três exemplos de possíveis campanhas centradas em uma Guerra 

Santa no universo de Cavaleiros do Zodíaco. Você verá que elas são muito semelhantes, 
duas com o mesmo inimigo, apenas variando a época e a abordagem, tudo depende de 
sua imaginação e preferências. 
 

O Mar Traiçoeiro 
 
1479, ano que a exploração do globo, principalmente pela via marítima, ganha um 

decisivo impulso. Diversos países europeus e exploradores, como Marco Polo, se 
preparam para se lançar ao mar, mas as primeiras incursões se mostraram um completo 
fracasso, com navios desaparecidos e sobreviventes relatando o avistamento de monstros 
marinhos. O porto de Palos de la Frontera foi varrido por uma onda gigante e os religiosos 
da Espanha começaram a entrar em pânico profetizando uma oportuna vingança divina. 

Na Grécia, o Santuário observa a tudo. Atena, reencarnada deste 1466, ordenou que 
seus principais Cavaleiros de Prata partissem em missão secreta para os países costeiros 
e recolhessem o máximo de informações. Com um Cavaleiro desaparecido e outro morto 
todas as informações coletadas indicam uma coisa, uma nova movimentação de 
Poseidon. Uma nova Guerra Santa de aproxima. 

 
Plano de Campanha 
Introdução: Trata-se de uma campanha na era medieval em uma Guerra Santa 

contra Poseidon que está usando a tentativa das nações de explorarem os oceanos para 
provocar Atena. 
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Ambiente: É a era das grandes navegações e há grande empolgação pela parte dos 
humanos de descobrir novas terras e possibilidades. O Santuário está em plena atividade 
e apesar de possuir apenas cerca de metade de seus Cavaleiros vive uma era de ouro. 

Nível Tecnológico: 3-4 (idade média) 
Trama: O início das grandes navegações tornam os humanos presas fáceis de 

Poseidon e seus comandados uma vez que são vistos como intrusos e invasores, criando 
uma distração perfeita para atacar Atena e seus Cavaleiros e tentar unificar o Reino da 
Terra com o Reino Submarino. 

Personagens Jogadores: Não há restrição quanto a constelações ou nível de poder, 
depende da proposta do GM, mas essa campanha seria mais indicada para PJs com 
baixos níveis de poder, como Cavaleiros de Bronze iniciantes. 

 
A Saga de Ares 
 
Já faz dois anos desde o fim da última Guerra Santa contra Hades. O Deus do 

Submundo foi destruído por Atena, mas o custo foi alto. Hoje é o ano de 1988, o Santuário 
está em escombros, todos os Cavaleiros de Ouro estão mortos e apenas as Amazonas de 
Ofuico e Águia restaram dos Cavaleiros de Prata, há menos de uma dúzia de Cavaleiros 
de Bronze e Seiya está desaparecido. 

Do alto do Zodíaco de Ouro Saori, ou melhor, Atena, permanece em seu trono, 
escoltada permanentemente por 2 Cavaleiros de sua guarda pessoal, Ikki de Fênix e 
Shiryu de Dragão. Nesse momento uma figura de grande poder chega aos pés da casa de 
Áries, e Atena sabe disso, ela temia por isso. Emanando seu Cosmo ele ordena que 
nenhum Cavaleiro impeça o trânsito dessa figura, que começa a cruzar as Doze Casas 
agora vazias. 

Momentos tensos atingem a todos que estão no Santuário. Todos podem sentir a 
presença aterradora que percorre sem presa os templos, todos podem sentir seu Cosmo 
extremamente ameaçador, até que ele atravessa a última casa e sobe a última escadaria 
em direção ao trono de Atena. Revela-se à frente da deusa e de seus dois Cavaleiros um 
homem trajando uma armadura de guerra vermelha, portando uma longa lança e um 
espesso escudo. Com as pupilas em um vermelho claro ele pára perante Atena. 

 
__Eu esperava seu retorno, Ares. - exclama Atena 
__Eu vim até aqui em respeito a você, Atena, como minha meia-irmã e aquela que 

destruiu o Deus do Submundo. Desde as eras mitológicas Hades foi meu aliado e após 
nosso confronto me ofereceu abrigo em seus domínios até esta época, e nada mais 
natural que após sua morte eu retorne para vingá-lo. Examinei seus domínios, Atena, e 
em respeito a nossa linhagem lhe darei seis anos, nem um dia a mais. Quando esse prazo 
acabar, retornei, e levarei sua cabeça na ponta desta lança. 

__Eu estarei pronta, Ares, e esse será nosso segundo e último confronto. 
 
Plano de Campanha 
Introdução: Esta é uma proposta de Campanha que utiliza a série clássica, 

continuando a partir dos eventos do final da Saga de Hades. 
Ambiente: Passaram-se apenas 2 anos desde que Hades foi destruído, sendo que o 

mundo à volta continua da mesma forma e ignorante quanto a existência dos Cavaleiros. 
O Santuário está em ruínas, sem um Grande Mestre e há pouquíssimos Cavaleiros. 

Nível Tecnológico: NT padrão da idade moderna, ou seja, 7. 
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Trama: Com a morte de Hades o Deus da Guerra, Ares, é forçado a deixar o 
Submundo e motivado pelo desejo de vingança desafia Atena para um combate real. Ares 
dá 6 anos para Atena tentar recompor seus Cavaleiros, mas na verdade Ares também 
precisa desse tempo para tentar formar sua Legião de Berserkers. 

Personagens Jogadores: Os PJs podem ser Cavaleiros de Bronze, Prata ou Ouro, 
dependendo da proposta do GM, mas haverá a restrição das constelações em que há 
Cavaleiros (os sobreviventes da Saga de Hades). 

 
A Última Guerra 
 
Já se foram mais de 50 anos deste a última Guerra Santa que resultou na destruição 

do Deus do Submundo, Hades, e da ausência de Atena. O ano é 2043 e a consciência da 
deusa recém despertou na mortal Cassandra, mas nesse meio tempo muita coisa 
aconteceu. Estranhas ações quase extinguiram os Cavaleiros e o Santuário está em 
escombros, mas agora com a volta de Atena uma corrida contra o tempo se inicia para 
que o Santuário e toda a sua força estejam prontos para mais uma Guerra Santa. 

 
Plano de Campanha 
Introdução: O texto acima introduz uma campanha nova baseada em uma Guerra 

Santa em um futuro próximo contra o Deus da Guerra, baseada no conto O Despertar que 
se encontra no final deste livro. Depois da morte de Hades a deusa Atena deixou a Terra, 
retornando em 2030 e despertando 13 anos depois. Nesse intervalo de tempo Ares, após 
ser forçado a deixar o Submundo, planeja destruir Atena e vingar a morte de Hades e para 
isso usou os humanos durante todos esses anos para enfraquecer o Santuário. 

Ambiente: Trata-se da Terra no futuro, mas 
basicamente pouca coisa mudou. A tecnologia digital e 
a internet são como as do início do século, talvez um 
pouco mais acessíveis. Os conflitos sociais continuam 
e com uma série de conflitos que não cessam deste 
2014 as condições humanitários do mundo 
degeneraram com um todo. No Santuário, Atena 
retornou há poucos meses e tem como novo Grande 
Mestre uma mulher, Nice, que orienta os recém-
chegados. Com o despertar de Atena novos 
candidatos a cavaleiro não param de chegar de todos 
os cantos do globo e a força de trabalho para reerguer 
os templos não para de aumentar. 

Nível Tecnológico: em muitos lugares menos 
privilegiados ainda está em NT 7, mas está efetivamente em NT 8 para quem puder pagar. 

Trama: O núcleo da trama está no retorno de Ares que foi forçado a deixar o 
Submundo depois da morte de Hades. Ele está infiltrado e infiltrando seus seguidores nos 
governos da Terra em uma grande conspiração para usá-los para prejudicar ou mesmo 
atacar Atena. Quando o Santuário estiver fraco, Ares e seus Berserkers atacarão. 

Personagens Jogadores: Não há restrições quanto a constelações ou mesmo nível 
de poder, depende da proposta do GM. Uma campanha em que os jogadores iniciem 
como Cavaleiros de Bronze possui grande possibilidade de se assemelhar à saga 
clássica. Também há a oportunidade dos jogadores interpretarem os Cavaleiros de Ouro 
desta geração e fazer dessa campanha um acontecimento realmente épico deste o início. 
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10 idéias para aventuras 
 
01 – Chegou ao conhecimento do Santuário que um importante aliado que vive longe 

e isolado está correndo o risco de ser assassinado por inimigos de Atena e os PJs são 
enviados para evitar que isso ocorra. 

02 – Uma vila no extremo sul da Itália está sendo feita refém de um Espectro que 
está utilizando os habitantes como cobaias em experimentos bizarros, utilizando-se de um 
castelo próximo como laboratório. Cabe aos personagens dos jogadores, enviados pelo 
Santuário, acabar com isso. 

03 – O Santuário foi avisado que um grupo de Cavaleiros Negros fugiu da Ilha da 
Rainha da Morte e que eles já chegaram a capital da Espanha, Madri, infiltrando-se entre 
a população. Cabe aos PJs chegar à cidade, investigar o paradeiro de cada um deles, 
encontrá-los e derrotá-los. 

04 – Surge um inimigo aparentemente invencível nos arredores do Santuário. Esse 
inimigo parece feito de puro espírito e apesar de sentir os golpes ele se recupera quase 
instantaneamente. Ele está fazendo vítimas entre as pessoas inocentes dos povoados ao 
redor do Santuário e não o invade devido à proteção divina de Atena. Cabem aos PJs, sob 
ordens diretas do Grande Mestre, de descobrir uma forma de destruir esse inimigo. 

05 – Depois de 5 anos afastados de suas famílias os PJs são autorizados a visitá-
los. O reencontro acontece, mas ficam sabendo que alguns dos seus familiares estão 
desaparecidos, um de cada PJ, sendo que o último sumiu há poucos dias. Investigando os 
PJs descobrem uma sinistra organização de 5 bruxas que estão sequestrando os parentes 
de Cavaleiros para um ritual a ser realizado na próxima lua cheia. 

06 – A vila de Silion
34

, na Grécia, pede ajuda ao Santuário para tentar resolver uma 
onda de violência que está acontecendo na cidade. Na verdade o povo miserável da 
cidade está se revoltando contra o governante opressor local que exige que os PJs o 
ajudem. Como representantes da Deusa da Justiça os PJs precisam resolver essa 
situação. 

07 – Um Cavaleiro em uma missão de reconhecimento desapareceu há dias em uma 
floresta na Bulgária, próxima à fronteira com a Romênia. Na verdade no centro dessa 
floresta abriu-se um buraco para o Monte Yomotsho, no Mundo dos Mortos, de onde não 
param de surgir espíritos que se infiltram nas árvores e na lama à volta, fazendo surgir 
zumbis e galhos vivos. Os PJs devem fechar esse buraco e resgatar o Cavaleiro. 

08 – Um Cavaleiro foi condenado pelo Grande Mestre por traição e os PJs devem 
partir para encontrá-lo e matá-lo. Quando o encontram descobrem que ele está sofrendo 
uma ilusão de um inimigo que o faz acreditar que ele é Atena. Cabe aos PJs salvar o 
Cavaleiro e derrotar o inimigo. 

09 – Após uma emboscada um Cavaleiro de Atena foi morto e sua Armadura 
Sagrada foi roubada por um bando de Cavaleiros Negros que desejam usá-la em 
experimentos para melhorar as suas próprias. Os inimigos estão entrincheirados em um 
imenso castelo em ruínas e os PJs receberam ordens diretas do Grande Mestre para 
recuperar a armadura e matar a todos, especialmente aqueles com conhecimentos sobre 
as armaduras.  

10 – Um espião retorna com a notícia que o pânico começa a se espalhar na capital 
da França, Paris. Centenas de pessoas antes pacíficas estão se entregando a uma onda 
de violência gratuita e minorias estão sendo massacradas. O Santuário precisará intervir 
porque tudo parece relacionado a um cosmo violento que parece emanar do centro da 
cidade e os PJs são enviados para investigar. 
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10 idéias para aventuras em uma Guerra Santa 
 
01 – Chegam notícias que o inimigo (da próxima Guerra Santa) começa a se 

organizar em uma determinada região e cabe os PJs invadirem esse lugar, fazer o 
reconhecimento dessas forças e retornar ao Santuário para informar o Grande Mestre. 

02 – Uma tropa inimiga se aproxima do Santuário, mas há algo de estranho, ela é 
muito pequena para um assalto direto. Os PJs são destacados para vigiá-los à distância, 
descobrir qual a sua missão e objetivo e se 
necessário detê-los. 

03 – Um inimigo poderoso está em 
combate contra um Cavaleiro de Ouro e os 
PJs devem garantir que mais nenhum 
inimigo se aproxime do campo de batalha e 
evitar danos colaterais às pessoas 
inocentes à volta. 

04 – Surge um potencial aliado e uma 
delegação diplomática parte do Santuário 
para encontrá-lo. Os PJs farão parte dessa 
delegação, devem proteger todos os 
integrantes e precisarão garantir que essas 
negociações aconteçam. 

05 – Um duradouro cerco ao Santuário tenta derrubá-lo por falta de suprimentos e os 
PJs são encarregados de quebrá-lo, mas ao investigar descobrem que não há forças 
inimigas impedindo que os suprimentos sejam entregues, o que está impedindo os 
mercadores é o medo de se aproximar e cabe aos PJs convencê-los a retomar o trabalho. 

06 – Para equilibrar a guerra o Santuário precisa de um artefato escondido do outro 
lado da Europa e envia os PJs para buscá-lo, mas os inimigos também enviaram tropas e 
essa será uma corrida para ver quem chega ao prêmio primeiro. 

07 – Os PJs devem liderar um grupo de soldados rasos e operários para reconstruir 
partes do Santuário danificado no último combate quando no meio do trabalho um novo e 
terrível ataque acontece. Os PJs devem mostrar a sua liderança, controlar o medo dos 
homens e tirar a todos do meio da batalha. 

08 – Um antigo aliado dos PJs retorna, mas agora do lado inimigo. Ele sabe tudo 
sobre os PJs e tudo que eles sabiam não é mais verdadeiro, o que torna o combate 
extremamente desequilibrado. Os PJs precisam derrotá-lo, mas para isso primeiro 
precisam entendê-lo. 

09 – Após um ataque mal sucedido contra o Santuário espiões perseguiram os 
sobreviventes e descobriram uma fortificação inimiga a apenas algumas horas de 
distância. Os PJs são encarregados de liderar um grupo de Cavaleiros para invadir e 
destruir a fortaleza inimiga. Alternativamente algum aliado do Santuário ou Cavaleiro pode 
ter sido sequestrado e levado para essa fortaleza, o que transforma a missão dos PJs em 
uma missão de resgate. 

10 – Os três Juízes do Inferno invadem o Santuário e começam a subir as Doze 
Casas, dispostos a lutar juntos contra quem quer que tente impedi-los. Os PJs, Cavaleiros 
de Ouro, se unem em uma única casa para equilibrar as forças e travar o maior combate 
já visto até então em eras. Alternativamente grupos de Espectros Terrestres ou Celestes 
também podem estar tentando invadir as Doze Casas, o que força grupos de Cavaleiros 
de Bronze e Prata e uma tropa de Soldados a entrar em uma terrível batalha campal.  

 



 

142 

 

Estrutura da Aventura 
1 – Os PJs são convocados pelo Grande Mestre. 
2 – Os PJs viajam até Siracusa e encontram a cidade 
deserta e corpos de soldados e policiais italianos. 
3 – Antes de continuarem todos ouvem um grito. 

4 – Um Espectro,  Agabo, Estrela Terrestre da 

Ocultação, ataca uma garota ferida. 
5 – A garota se chama Antonia, conta o que ocorreu e 
os PJs podem ajudá-la a levar água para sua mãe. 
6 – Os PJs chegam no centro de Siracusa. 

6.1 – Os PJs podem ajudar uma moradora. 

6.2 – Se Agabo escapou os PJs sofrem um 
ataque do Espectro Devon (armadilha grudenta). 

6.3 – Se Agabo não escapou não há 
armadilha e os espectros são pegos de surpresa. 

7 – Os PJs entram em combate contra Devon, Estrela 

Terrestre da Reclusão, Leander, Estrela Terrestre 

da Força e Zóilo, Estrela Terrestre da Desvantagem, 
e Agabo, caso ainda esteja vivo. 
8 – Da catedral de Siracusa, construída sob as ruínas 

do Templo de Atena, surge o Espectro Glenur, Estrela 

Celeste do Massacre, que parte para a batalha final. 

Aventura 
Libertação de Siracusa 

 
Estamos em 1742 e uma nova Guerra Santa contra Hades se aproxima. O Santuário 

está se preparando para o ataque das forças do Submundo e está atento a toda forma de 
movimentação das forças inimigas. Nos 
últimos meses constantes informes de 
Espectros chegam ao Santuário e alguns 
desses incidentes são investigados. 

Já há algumas semanas chegou a 
notícia que a cidade de Siracusa, na Itália, 
foi invadida por servos de Hades e todos os 
patrulheiros e autoridades locais estão em 
silêncio absoluto há vários dias. O Grande 
Mestre acredita que a cidade está sob 
domínio de um grupo de Espectros e todos 
os seus moradores, cerca de 14.000 
pessoas, correm risco de vida. Os 
personagens jogadores farão parte de um 
grupo de 4 a 5 Cavaleiros de Bronze que 
partem para a cidade de Siracusa para 
investigar e combater eventuais inimigos. 

 

Convocação_____________________________________________________ 

Todos os Cavaleiros e Soldados estão em alerta e presentes no Santuário, e nesse 
meio tempo os PJs são contatados para apresentarem-se com a máxima urgência. 
Minutos mais tarde todos estão perante o Grande Mestre em um amplo salão no Templo 
da Biblioteca Oficial. Essa talvez seja a primeira vez que os PJ estão perante a autoridade 
máxima do Santuário depois de Atena, ou a segunda vez se obtiveram suas armaduras no 
Santuário. O porte imponente impressiona, até que o silêncio é quebrado: 
 

Cavaleiros, como vocês bem sabem uma nova Guerra Santa contra a Hades se 
aproxima e esperamos tempos difíceis para o Santuário e para Atena. Todos 
estão se preparando para o pior e cada um está dando o seu melhor, com muita 
fé em Atena. Vocês estão aqui, Cavaleiros, para proteger a todos nós e também 
a este mundo. O mundo está sofrendo e Atena não pode permanecer inerte. 
Além das fronteiras do Santuário e da Grécia, na península italiana acreditamos 
que a cidade de Siracusa está sob ataque de Espectros. Séculos atrás essa 
cidade foi importante para Atena, sendo inclusive erguido um templo em sua 
homenagem. Mesmo após tanto tempo e o desaparecimento do seu templo 
Siracusa continua na memória de Atena e pelo visto de seus inimigos. 
Já faz alguns dias que recebemos informes de nossos espiões e também das 
autoridades italianos que a cidade está incomunicável e inacessível, ninguém 
retorna com vida de seus limites. Nesse momento cada Cavaleiro é muito 
importante, uma verdadeira fortaleza na defesa de Atena, mas a deusa não 
pode admitir que inocentes longe do campo de batalha sofram dessa forma. 
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A missão de vocês, Cavaleiros, é de investigarem a cidade de Siracusa, 
destruírem os Espectros que encontrarem e libertarem seus habitantes. 
Todavia, tenham muito cuidado, as intenções do inimigo não são claras, mas eu 
acredito que o alvo dos Espectros não seja a cidade, e sim vocês. 
 

Viagem___________________________________________________________ 

A jornada do Santuário na Grécia até a cidade 
de Siracusa na Itália é de 1.300 km e demoraria por 
volta de 15-20 dias para os Cavaleiros de Atena 
cruzarem toda essa distância, mas o Grande 
Mestre é capaz de fazer uso de técnicas de 
teletransporte e transporta todo o grupo assim que 
estiverem prontos. Todos chegam aos arredores da 
cidade por volta do meio dia e distantes o suficiente 
para não serem vistos pelos moradores. 

Siracusa__________________________________________________________ 

A cidade de Siracusa fica ao sul da península 
italiana e seu acesso é através de uma ponte. A cidade é 
erguida predominantemente em pedra, mas trás ainda 
várias ruínas do terremoto que a atingiu em 1693. Possui 
calçadas estreitas e algumas ruas largas, todas 
emparedadas pelas casas normalmente de dois 
pavimentos. Conforme os Cavaleiros entram na cidade 
eles terão a impressão que ela está deserta. As casas à 
volta estão todas fechadas, com portas e janelas 
trancadas, mas sentirão que há pessoas se escondendo. 

Essas pessoas estão com muito medo e não abrirão a porta de suas casas de 
maneira nenhuma. Na verdade elas estão passando por muita fome e sede, mas sabem 
que se saírem serão imediatamente mortas. Seguindo em frente logo os PJs encontram 
corpos de moradores e também de autoridades estendidos na rua. Encontram policiais e 
soldados italianos mortos, alguns aos pedaços e todos imediatamente reconhecem, pelas 
marcas nos corpos e na área à volta, o uso de Cosmo. 

Antes de recomeçarem sua marcha um grito agudo ecoa pelas casas e chega até 
aos PJs, sendo logo em seguida ouvido o som abafado de uma explosão e um sinistro 
silêncio. Após correrem para a fonte do som os PJs verão uma menina de uns 6 anos 
caída no chão, ela está suja e ferida e tenta se levantar, quando surge do alto uma figura 
sombria e de aspecto agressivo, um Espectro! Ele imediatamente dispara uma rajada de 
Cosmo enegrecido na direção da menina! 

Os PJs devem decidir o que vão fazer. A menina está a uns 15 metros do grupo, e o 
Espectro a 30 metros. Se nada fizerem a menina será morta, e quem decidir atacar o 
Espectro sofrerá -7 de penalidade em seu ataque pela distância. Se o Espectro não for 
morto ele se apresentará como Agabo, Estrela Terrestre da Ocultação, e discursará: 

 
“Cavaleiros de Atena, finalmente chegaram, já estava entediado de matar esses 
camponeses inúteis. Sejam bem vindos ao seu túmulo!” 
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Com isso um novo turno se inicia. A velocidade básico de Agabo é de 7 e ele domina 
até a técnica inerente Domínio do Sexto-Sentido, apenas lembrando que a distância pode 
ainda estar protegendo-o. Assim que ele tiver oportunidade Agabo usa sua técnica 
defensiva Nuvem Negra. Se ele não for morto até o fim do segundo turno sua Nevoa 
Negra domina tudo, cegando a todos, o Espectro foge, desaparecendo entre a escuridão, 
mas convidando-os a encontrar o seu fim no centro da cidade. Se isso (o Espectro fugir) 
ocorrer anote para lembrar-se desse fato, haverá consequências adiante. 

 

Agabo – Estrela Terrestre da Ocultação 
ST 18 DX 14 IQ 10 HT 14 
PV 20 Vont 10 Per 13 PF 23 
Vel. Básica: 7 DB: 7 (14) Esquiva 10 Aparar 11     Soco 2d** NH 13 

Sapuris RD Básica 10 RD Ablativa 60 HT 14        Chute 2d+2** NH 11 

Salto em Altura sem/com impulso: 320/740 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 1320/3000 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x22; Espectro de Hades; Hierarquia Religiosa 

x1; Obscurecer (Visão) x10 (Nuvem Negra); Ataque de Cosmo Energia (Morte Negra); Sadismo; 

Sanquinolência; Excesso de Confiança, Insensível, Inveja, Magro, Sem Imaginação e as 

peculiaridades Gosta de lugares altos, antipático e orgulhoso.  

Perícias: Arremesso 13 (-1), Acrobacia 13 (-1), Caratê 13 (-1), Furtividade 15 (+1), Grego 

(materno), Judô 13 (-1), Trato Social (Espectros) 10 (+0), Nuvem Negra 15 (+1) e Morte Negra 

15 (+1).  

Técnicas: Nuvem Negra – Obscurecer (Visão) x10 modificado com Defensivo (+50%), Efeito de 

Área (16m, +200%), Longa Distância (+50%) e Técnica Cósmica (-10%). - ½D 10, Max 100, 

Prec 3, CdT 1, Tiros N/A, Recuo 1. Quem for pego na área de efeito sofre -10 na visão enquanto 

permanecer dentro da área, que dura 10 segundos. 

                   Morte Negra – Ataque de Cosmo-Energia modificado com Custa Fadiga x2 (-10%). - 

½D 50, Max 100, Prec 3, CdT 1, Tiros N/A, Recuo 4. Causa 11d* de dano por contusão e custa 

4 pontos de fadiga por ataque. 

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 

 

Estilo de Combate: Agabo prefere atacar na traição, primeiro envolve seus inimigos com sua 

Nuvem Negra e depois, escondido nela, os ataca a queima-roupa. 
 

Se a menina foi salva (o que se espera de Cavaleiros de Atena) os PJs podem tentar 
conversar com ela, logicamente ela fala apenas italiano, não sabe a localização dos 
demais Espectros e está bem assustada.  

 

O nome da menina é Antônia, tem pouco mais de 6 anos e sempre viveu 
em Siracusa. Há vários dias atrás, talvez mais de 10, a cidade foi atacada 
por monstros, que é como se refere aos Espectros. Os monstros 
mandaram todos se recolherem as suas casas e nunca saírem, ou serão 
mortos. Antônia ainda comenta que as autoridades locais, como a polícia, 
tentaram se impor, sendo mortos. Desde então os moradores se 
trancaram em suas casas, mas a água e os mantimentos começaram a 
acabar e alguns tentaram sair para buscar mais, sendo vítimas dos 
monstros. Ela está sozinha com sua mãe grávida em casa, ela não sabe 
onde está seu pai e saiu para tentar buscar água para sua mãe. 

  

Os PJs podem agora decidir se vão ajudá-la ou apenas deixar que ela siga em 
frente. Antônia está ferida, mas sem gravidade, e pode voltar para casa sozinha. Resta ao 
grupo seguir em frente, em direção ao centro da cidade aparentemente vazio (se algum PJ 
decidir ajudá-la a levar água para sua mãe recompense-o com 1 nível de Cosmo no final). 
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Centro____________________________________________________________ 

A caminhada até o centro é rápida, cerca de 15 minutos em passo normal, o que 
proporciona aos PJs uma terrível sensação de solidão, quase como se andassem em 

meio a uma cidade fantasma. No meio do caminho o grupo passará por uma casa 

muito danificada onde gritos de socorro podem ser ouvidos, se entrarem (o que 

novamente se espera que façam) os PJs encontrarão uma mulher presa em 

escombros, ela se chama Alessia e pede ajuda para ser libertada e para encontrar 

seu filho, Erminio de 4 anos, que está em algum cômodo da casa. O menino será 

encontrado em um quarto no segundo andar, no exato momento que a construção 

começa a ruir. Para salvá-lo os PJs precisam ser bem sucedido em três testes de 

DX-1, cada fracasso causa a perda de 2d pontos de vida de cada PJ envolvido no 

resgate, três falhas significam que a casa desaba com todos dentro. Os PJs que 

forem bem sucedidos nos 3 testes ganham 1 nível de Cosmo no final da aventura. 
O último desafio dos PJs está bem no centro da cidade, em frente à catedral de 

Siracusa, construída sob as ruínas do Templo de Atena. Apenas as colunas do antigo 
templo foram aproveitadas na construção da catedral, não mais possuindo qualquer 
semelhança com sua aparência original. Quando os PJs chegarem aqui encontrarão duas 
situações diferentes conforme o destino do Espectro que encontraram na entrada: se 
Agabo sobreviveu ao encontro com os PJs e fugiu agora os demais Espectros estão 
preparados e montaram uma armadilha para os PJs, caso contrário, com a morte de 
Agabo, os demais Espectros não estão preparados e não haverá a armadilha, mas 
estarão a espreita nos prédios à volta. 

 
Armadilha Grudenta 
Caso os Espectros tenham se preparado para receber os PJs (porque 
Agabo escapou e os avisou) assim que os PJs chegarem à frente da 
catedral todos serão atacados de surpresa pelo espectro Devon, Estrela 

Terrestre da Reclusão, que lança sobre eles uma espécie de goma roxa 

com uma área de 8m que os envolve e prende no solo os PJs que 

forem atingidos, imobilizando-os. Para tentar evitar esse destino os 
PJs precisam vencer a furtividade do Espectro e assim perceber o ataque, 
caso falhem o ataque será de surpreso, sem qualquer defesa ativa. Uma 
vez presos os demais espectros se revelam aplicam Golpes de Cosmo-
Energia em cada PJ. Eles não podem se esquivar e ao serem atingidos, 
além dos efeitos normais, eles são arrancados da gosma e lançados a 
vários metros, sendo libertados no processo. Caso algum PJ ainda 
continue preso, a gosma possui ST 30 e pode ser atacada pelas técnicas 
inerentes dos PJs (como Ataque Básico, Disparo de Cosmo e Repelir) ou 
Ataques de Cosmo-Energia, perdendo um ponto de ST para cada ponto 
de dano causado. 

 
Após os efeitos da armadilha acima, depois que os PJs a evitarem ou por 

simplesmente chegarem ao centro da cidade, os demais Espectros surgem cercando-os, 
são eles: Devon, Estrela Terrestre da Reclusão, o Espectro que preparou a eventual 
armadilha, Leander, Estrela Terrestre da Força, um espectro de batalha corporal e 
impiedoso e Zóilo, Estrela Terrestre da Desvantagem, especialista em ataques 
paralisantes à distância. Caso Agabo, Estrela Terrestre da Ocultação, tiver escapado dos 
PJs no início da aventura ele estará aqui também para enfrentá-los no estado que estava. 
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Leander – Estrela Terrestre da Força 
ST 28 DX 13 IQ 10 HT 16 
PV 33 Vont 10 Per 13 PF 25 
Vel. Básica: 7,25 DB: 7 (14) Esquiva 11 Aparar 13     Soco 3d+7** NH 14 

Sapuris RD Básica 10 RD Ablativa 60 HT 14             Chute 3d+9** NH 12 

Salto em Altura sem/com impulso: 320/740 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 1320/3000 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x20, Espectro de Hades, Hierarquia Religiosa 

x1, Reflexos em Combate, Hipoalgia, Corpo Potencializado, Ataque de Cosmo-Energia, 

Sadismo, Sanquinolência, Gosta de espalhar o sangue dos inimigos e odeia chuva. 

Perícias: Arremesso 13 (+0), Acrobacia 11 (-2), Caratê 14 (+1), Escalada 12 (-1), Furtividade 13 

(+0), Grego (materno), Intimidação 11 (+1), Judô 13 (+0), Trato Social (Espectros) 10 (+0), 

Punho de Ar 15 (+2).  

Técnicas: Punho de Ar – Ataque de Cosmo-Energia modificado com Dano Extra x4 (+40%), 

Impreciso (-5%), Alcance Reduzido x2 (-20%), Uso Limitado (4/dia, -20%) e Custa Fadiga x3 (-

15%). Causa 14d+5* por contusão e 5 pts/fadiga) - ½D 10, Max 20, Prec 0, CdT 1, Recuo 4. 

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 

 

Estilo de Combate: devido ao seu baixo Cosmo o espectro Leander não consegue se defender 

nem mesmo de ataques de Cavaleiros de Bronze (e devido à baixa Vontade não pode nem 

mesmo Elevar o seu Cosmo), e por isso sempre irá lutar da forma mais mortífera que conseguir, 

sempre que possível realizando um ataque total ou agarrando o inimigo e tentando esmagá-lo. 

 

Leander é um imenso Espectro de pura força bruta e coberto por espinhos. Ele entrega-se ao 

combate de forma suicida porque ele sabe que sua sobrevivência depende de quão rápido 

esmagar os inimigos. Leander sabe que não devia, mas confia em seus colegas Espectros para 

enfraquecerem ou incapacitarem os inimigos para que ele destrua a todos. 

 

Zóilo – Estrela Terrestre da Desvantagem 
ST 18 DX 13 IQ 10 HT 12 
PV 18 Vont 10 Per 10 PF 22 
Vel. Básica: 6,25 DB: 6 (12) Esquiva 10 Aparar 13     Soco 2d+4** NH 14 

Sapuris RD Básica 10 RD Ablativa 60 HT 14             Chute 2d+6** NH 12 

Salto em Altura sem/com impulso: 260/620 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 1080/2520 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x22, Espectro de Hades, Hierarquia Religiosa 

x1, Reflexos em Combate, Atribulação x5, Ataque de Cosmo-Energia, Feio, Hábitos Detestáveis 

(cheiro ruim), Egoísmo, Inveja, Maneta (uma mão), Paranóia, Pouca Empatia. Não possui unhas 

na mão que resta, frequentemente se perde em pensamentos e não gosta de água. 

Perícias: Arremesso 12 (-1), Acrobacia 13 (+0), Caratê 14 (+1), Furtividade 14 (+1), Grego 

(materno), Judô 12 (-1), Trato Social (Espectros) 10 (+0), Sepultamento Prismático 15 (+2) e 

Morte Prismática 15 (+2).  

Técnicas: Sepultamento Prismático – Atribulação x5 (HT-4) modificado com Base Visual 

(+150%), DX-4 (+40%), IQ-4 (+40%), Atordoamento (+10%), Custa Fadiga x2 (-10%) e Técnica 

Cósmica (-10%). Se atingir o alvo deve realizar um teste de HT-4, falha ele fica atordoado, com 

DX-4 e IQ -4, pode repetir o teste a cada turno. - ½D 10, Max 100, Prec 3, CdT 1, Tiros N/A. 

                    Morte Prismática – Ataque de Cosmo-Energia modificado com Custa Fadiga x4    

(-20%). Causa 11d+5* de dano/contusão e custa 6 pts/fadiga) - ½D 50, Max 100, Prec 3, CdT 1. 

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 

 

Estilo de Combate: na primeira oportunidade Zóilo tenta utilizar seu Sepultamento Prismático no 

maior número possível de inimigos, para depois atacá-los. Quando possível, prefere ficar longe 

do combate, apenas incapacitando os inimigos para os demais Espectros esmagá-los. 

 

Zóilo sabe que tem pouca chance em combate direto e tenta deixar tudo para seus colegas. 
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Devon – Estrela Terrestre da Reclusão 
ST 20 DX 12 IQ 10 HT 13 
PV 15 Vont 10 Per 11 PF 22 
Vel. Básica: 6 DB: 6 (12) Esquiva 10 Aparar 12     Soco 2d+3** NH 12 

Sapuris RD Básica 10 RD Ablativa 60 HT 14        Chute 2d+5** NH 10 

Salto em Altura sem/com impulso: 260/620 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 1080/2520 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x22, Espectro de Hades, Hierarquia Religiosa 

x1, Reflexos em Combate, Retenção x30 (Gosma Paralisante), Ataque de Cosmo-Energia 

(Punhalada), Corcunda, Cobiça, Egoísmo, Sadismo, Fanatismo (por Hades), Fácil de Decifrar e 

Feio e as peculiaridades Cuida das garras da sua Sapuris para parecerem afiadas, adora vinho, 

gosta de carne crua, odeia banhar-se em lagos e rios, mas gosta de tomar chuva. 

Perícias: Arremesso 11 (-1), Acrobacia 11 (-1), Caratê 12 (+0), Furtividade 12 (+0), Grego 

(materno), Judô 10 (-2), Trato Social (Espectros) 11 (+1), Gosma Paralisante 13 (+1) e 

Punhalada 14 (+2).   

Técnicas: Gosma Paralisante – Retenção x30 modificado com Grudento (+20%), Efeito de área 

8m (+150%), Engolfar (+60%), Fadiga Extra x4 (-20%) e Técnica Cósmica (-10%). Prende e 

imobiliza todos em 8m de área com ST 30 e RD 10 mundana por 10 segundos. Cada ataque 

custa 4 pts de fadiga) – 1/2D -, Max 100, Prec 3, Cdt 1, Tiros N/A e Recuo 1. 

                   Punhalada – Ataque de Cosmo-Energia modificado com Corte (+30%) Uso Limitado 

(4/dia, -20%), Alcance Reduzido x2 (-20%) e Custa Fadiga x2 (-10%). Causa 11d+5* de dano 

por corte e custa 4 pts/fadiga por ataque) - ½D 10, Max 20, Prec 3, CdT 1, Tiros N/A, Recuo 4. 

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 

 

Estilo de Combate: Devon prende seu inimigo e o golpeia impiedosamente, a não ser que 

existam outros, quando prende o maior número possível e depois decide se ataca ou se foge 

 

Devon é um Espectro fanático, maligno e corcunda que só encontra na dor e desespero 

inimigos fonte de prazer. Deseja um dia liderar, mas por enquanto quer apenas sobreviver e 

agradar a seu deus, Hades. 

 
O combate começa, os espectros procuram causar a mais ampla destruição, 

enquanto que os PJs devem tentar proteger as casas à volta, onde possivelmente há 
moradores escondidos. Os Cavaleiros devem tentar levar o combate para lutas 
individuais, enquanto que os Espectros tentaram todos atacar o inimigo que aparente ser 
mais fraco. Após derrotá-los um novo inimigo surge do interior da catedral, é um novo 
espectro que desafia os PJs: 

 
“Eu sou Glenur, a Estrela Celeste do Massacre, observei atentamente cada um 
de vocês e tenha certeza que não são adversários para mim. Matarei cada um 
de vocês com as minhas próprias mãos como um tributo ao Senhor Hades! 
Preparem-se para serem destruídos Cavaleiros de Atena!” 
 
Glenur é um Espectro Celeste de baixo poder, ele é equivalente a um Cavaleiro de 

Prata e apesar de ser mais fraco que um verdadeiro Cavaleiro de Prata ele será um 
adversário bem duro para os PJs. Assim que o turno começar ele atacará o mais próximo 
com sua Explosão Escarnificadora dando chance para os demais atacá-lo. Uma boa 
estratégia para os PJs é elevarem o seu Cosmo e ataca-lo. Outra saída é atacarem de 
forma coordenada, mesmo com possíveis baixas Glenur não será capaz de evitar o 
ataque de todos os PJs durante todo o tempo, lembrando que isso não viola o dogma de 
Atena quanto à paridade de armas, uma vez que o Espectro é bem mais poderoso que os 
Cavaleiros de Bronze (na verdade o ataque combinado dos PJs está equilibrando a luta). 
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Glenur – Estrela Celeste do Massacre 
ST 25 DX 14 IQ 11 HT 15 
PV 25 Vont 12 Per 13 PF 29 
Vel. Básica: 7,25 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 13     Soco 3d+5** NH 15 

Sapuris RD Básica 20 RD Ablativa 160 HT 16           Chute 3d+7** NH 13 

Salto em Altura sem/com impulso: 320/1580 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 1320/6360 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x40, Espectro de Hades, Hierarquia Religiosa 

x2, Reflexos em Combate, Talento para Cosmo-Energia x2, Ataque de Cosmo-Energia 

(Explosão Escarnificadora), Sadismo, Insensível, Inveja, Sanquinolência, Obsessão (derrotar 

Atena), Megalomania e as peculiaridades Acredita que tudo tem o dedo de Hades, Carrega um 

antigo livro de poesias e Odeia todos os tipos de animais.  

Perícias: Arremesso 13 (-1), Acrobacia 12 (-2), Caratê 15 (+1), Dissimulação 11 (+0), 

Furtividade 13 (-1), Grego (materno), Intimidação 12 (+0), Judô 12 (-2), Trato Social (Espectros) 

11 (+0), Explosão Escarnificadora 18 (+2).  

Técnicas: Explosão Escarnificadora – Ataque de Cosmo-Energia modificado com Explosão x1 

(+50%), Alcance Reduzido x1 (-10%) e Custa Fadiga x1 (-5%). Causa 20d+10* de dano por 

contusão com efeito explosivo e custa 3 pontos de fadiga por ataque) - ½D 25, Max 50, Prec 3, 

CdT 1, Tiros N/A, Recuo 4. 

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 

 

Estilo de Combate: Glenur acredita que ninguém é mais poderoso que ele e lutará 

despreocupadamente, até que seja atingido, quando investirá sem piedade em quem fez isso, 

realizando manobras de Ataque Total até que morra. Glenur possui um Cosmo muito poderoso 

se comparado a Cavaleiros de Bronze, mas é muito fraco se comparado aos Cavaleiros de 

Prata. Ele é capaz de disparar golpes em velocidade hipersônica, mas não de se defender 

deles, a menos que ele eleve o seu Cosmo. 

 

Até agora o Espectro Glenur nunca lutou com ninguém com o mesmo nível de poder e por isso 

é tão arrogante. Acredita que depois de matar todos os Cavaleiros derrotará Atena com suas 

próprias mãos. Esse pensamento, além de irreal, é seu principal ponto fraco. 

 
Conforme o combate se desenvolve pessoas que estavam escondidas nas casas à 

volta podem acabar se assustando e tentando fugir, o que daria uma oportunidade de 
distração para o Espectro (para isso jogue 1d a cada turno, com 1 no dado no turno 
seguinte um morador tenta sair correndo de sua residência). Se o combate não o estiver 
favorecendo, ou ele já esteja ferido, ele ameaçará ou atacará essas pessoas para distrair 
os PJs, para atacá-los com a guarda baixa ou até mesmo para tentar uma fuga. Premie 
com 1 nível de Cosmo todos os PJs que correrem perigo ao proteger essas pessoas. 

Com a morte
1
 de todos os Espectros a cidade finalmente fica livre da opressão, 

realizando o desejo de Atena e seus moradores conseguem, pouco a pouco, a deixar suas 
casas. Se algum Espectro fugiu o GM pode utilizar esse fato para gerar uma nova 
aventura e mesmo com todos mortos pode haver alguma coisa com os corpos (uma carta, 
ordens?) que pode gerar uma nova missão ou até um gancho para uma Campanha. 

A missão foi cumprida e o Grande Mestre os teletransportará de volta ao Santuário 
quando desejarem, onde podem receber tratamento médico e voltar a trabalhar nos 
preparativos para a próxima Guerra Santa que se aproxima. 

 
 

                                            
1
 Como a aventura acontece 1 ano antes do despertar de Hades esses espectros continuarão mortos, pelo 

menos até o início da Guerra Santa de 1743. 
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Sugestão de Personagens 
 

 

Ector de Boieiro (1.000 pontos) 
ST 21 DX 13 IQ 13 HT 14 
PV 21 Vont 14 Per 14 PF 26 
Vel. Básica: 6,75 DB: 6 (12) Esquiva 11 Aparar 13     Soco 2d+3** NH 13 

Armadura RD Básica 20 RD Ablativa 100 HT 15       Chute 2d+5** NH 11 

Salto em Altura sem/com impulso: 260/620 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 1080/2520 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x20 (nível efetivo 22), 

Cavaleiro de Atena, Hierarquia Religiosa x1, Reflexos em Combate, 

Talento para Cosmo x3, Ataque de Cosmo-Energia (Castigo de Arcturus), 

Fanatismo Extremo (por Atena), Daltônico, Insone, Honestidade, 

Circunspeção, Senso de Dever (Companheiros) e as peculiaridades Mente 

aberta, Criativo, Aversão a águas profundas e Gosta de animais. 

Perícias: Acrobacia 11 (-2), Arma de Arremesso (Lança) 14 (+1), 

Arremesso 12 (-1), Caratê 13 (+0), Castigo de Arcturus 18 (+2), Furtividade 

12 (-1), Grego (materno), Italiano (materno), Judô 11 (-2), Lança 14 (+1), 

Linguagem Corporal 13 (-1), Observação 13 (-1), Tática 13 (+0), Trato Social (Cavaleiros) 13 (+0). 

Técnicas: Castigo de Arcturus – Ataque de Cosmo-Energia modificado com Dano Extra x5 (+50%), 

Vinculado a uma Arma (-10%), Alcance Reduzido x1 (-10%) e Custa Fadiga x4 (-20%). Causa 16d+5* de 

dano por contusão e custa 6 pts/fadiga por ataque. - ½D 25, Max 50, Prec 3, CdT 1, Tiros N/A, Recuo 4. 

Lança Sagrada de Boieiro – 3d+2** perf. Alcance 1, 1/2D 21m e MAX 31,5m. 

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 

 
Natural da cidade de Bolonha, na Itália, Ector, que era filho de um viajante grego, 

conheceu o Santuário de Atena ainda muito pequeno quando, ao acompanhar seus pais 
em uma viagem que cruzava a Grécia, foram atacados por um Espectro sem nenhum 
motivo. Seus pais foram mortos e ele próprio também teria sido se não fosse a 
interferência de um Cavaleiro de Atena. Levado ao Santuário se tornou um leal Cavaleiro 
com a ambição de liderar as forças da justiça contra o mal. 

 

Bleriot de Leão Menor (1.000 pontos) 
ST 25 DX 13 IQ 10 HT 13 
PV 25 Vont 12 Per 11 PF 26 
Vel. Básica: 6,5 DB: 6 (12) Esquiva 10 Aparar 13      Soco 3d+5** NH 14 

Armadura RD Básica 20 RD Ablativa 100 HT 15       Chute 3d+7** NH 12 

Salto em Altura sem/com impulso: 260/620 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 1080/2520 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x22 (nível efetivo 24), Cavaleiro 

de Atena, Hierarquia Religiosa x1, Talento para Cosmo x4, Reflexos em Combate, 

Ataque de Cosmo-Energia, Curiosidade, Altruísta, Honestidade, Gula, Luxuria, 

Teimosia, Sem Atrativos e as peculiaridades Gosta da cor vermelha, Adora vinho, 

Muito carnívoro, Aprecia poesias e Nunca esquece quem lhe auxilia.  

Perícias: Arremesso 12 (-1), Acrobacia 11 (-2), Caratê 14 (+1), Escalada 12 (-1), 

Furtividade 12 (-1), Grego (materno), Judô 12 (-1), Trato Social (Cavaleiros) 11 (+1) 

e Bombardeio Ardente 19 (+2). 

Técnicas: Bombardeio Ardente – Ataque de Cosmo-Energia modificado com Fogo 

(+0%), Dano Extra x2 (+20%), Alcance Reduzido x2 (-20%) e Custa Fadiga x2 (-

10%). Causa 14d+5* de dano por queimadura e custa 4 pontos de fadiga por 

ataque.  - ½D 10, Max 20, Prec 3, CdT 1, Tiros N/A, Recuo 4. 

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 
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Bleriot é um grego das vilas próximas ao Santuário e sua família já presenciou 
muitos embates entre os Cavaleiros de Atena e forças malignas. Durante gerações 
enquanto a maioria das pessoas os enxergava negativamente a família de Bleriot sabia da 
fundamental verdade por trás dos Cavaleiros. Por dezenas de anos seus integrantes 
tentaram entrar para as fileiras da Deusa da Justiça, até que Bleriot, o mais novo e 
problemático de oito irmãos, conseguiu. 

 

Ônix de Lince (1.000 pontos) 
ST 20 DX 14 IQ 11 HT 14 
PV 20 Vont 12 Per 12 PF 27 
Vel. Básica: 7 DB: 7 (14) Esquiva 11 Aparar 14         Soco 2d+5** NH 15 

Armadura RD Básica 20 RD Ablativa 100 HT 15       Chute 2d+7** NH 13 

Salto em Altura sem/com impulso: 320/740 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 1320/3000 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x20 (nível efetivo 22), Cavaleiro de 

Atena, Hierarquia Religiosa x1, Reflexos em Combate, Talento para Cosmo x4, 

Ataque de Cosmo-Energia (Garras Retalhadoras), Irritabilidade, Dislexia, 

Impulsividade, Senso de Dever (companheiros) e as peculiaridades Gosta de dormir 

sob as estrelas, Sonha em lutar com um Cavaleiro de Ouro, Detesta álcool, Palavrão 

preferido: Inferno! e Ama música. 

Perícias: Acrobacia 12 (-2), Arremesso 13 (-1), Caratê 15 (+1), Conhecimento de 

Terreno (Grécia) 11 (+0), Furtividade 15 (+1), Garras Retalhadoras 20 (+2), Grego 

(materno), Judô 12 (-2), Trato Social (Cavaleiros) 11 (+0). 

Técnicas: Garras Retalhadoras – Ataque de Cosmo-Energia modificado com Corte 

(+30%), Fogo Contínuo (CdT 2, +40%), Não Apara (-20%), Alcance Reduzido x2 (-20%) e Custa Fadiga x3 

(-15%). Causa 11d+5* de dano por corte e custa 5 pontos de fadiga. - ½D 10, Max 20, Prec 4, CdT 1, Tiros 

N/A, Recuo 4. 

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 

 
Onix sempre foi um rebelde, alguém que não se encaixava e nunca foi bem vindo. 

Abandonou sua cidade natal e como um andarilho percorreu toda a Grécia, até 
testemunhar o confronto entre um Cavaleiro de Atena e um Cavaleiro Negro que 
ameaçava uma cidade, o ajudou como pôde e em agradecimento o Cavaleiro lhe deu o 
que mais desejava, um propósito.  

 

Tai de Cinzel (1.000 pontos) 
ST 20 DX 13 IQ 13 HT 11 
PV 20 Vont 13 Per 13 PF 20 
Vel. Básica: 6 DB: 6 (12) Esquiva 10 Aparar 12/13     Soco 2d+5** NH 14 

Armadura RD Básica 20 RD Ablativa 120 HT 16        Chute 2d+7** NH 12 

Salto em Altura sem/com impulso: 260/620 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 1080/2520 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x22, Cavaleiro de Atena, 

Hierarquia Religiosa x1, Reflexos em Combate, Descendente do Continente Mu, 

Talento para Cosmo x4, Ataque de Cosmo-Energia (Esfera Estilhaçadora), Defesa 

de Cosmo-Energia (Escudo Prismático), Pacifismo (Incapaz de ferir inocentes), 

Honestidade(12), Claustrofobia(12), Indulgente, Senso de Dever (Companheiros), 

Curiosidade. Otimista, Não sabe assobiar, Acorda cedo para ver o nascer do sol, 

Carrega uma pequena imagem de Atena e Evita gírias e palavrões.  

Perícias: Acrobacia 11 (-2), Alquimia 11 (-1), Armeiro (Armaduras Sagradas) 13 (+0), 

Arremesso 12 (-1), Caratê 14 (+1), Escudo de Cristal 16 (-1), Esfera Estilhaçadora 

19 (+2), Furtividade 13 (-1), Grego (materno), Italiano (Com Sotaque), Inglês 

(Fala/Rudimentar e Escrita/Nenhum) Judô 12 (-1), Pesquisa 13 (+0), Primeiros 

Socorros 13 (+0), Trato Social (Cavaleiros) 13 (+0). 
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Técnicas: Esfera Estilhaçadora – Ataque de Cosmo-Energia com Estilhaçar (+40%), Uso Limitado (4 Usos 

por dia, -20%), Custa Fadiga x6 (-30%), Alcance Reduzido x2 (-20%) e Impreciso (-5%). Causa 12d* de 

dano por contusão, causando o dobro de perda de RD ablativa e dano interno e custa 8 pontos de fadiga 

por ataque. - ½D 10, Max 20, Prec 0, CdT 1, Tiros N/A, Recuo 4. 

    Escudo Prismático – Defesa de Cosmo-Energia modificado com Uso Limitado (4 Usos por dia, -

20%) e Requer Recarga (5 seg, -10%). Absorve até 12d de dano, demora 5 segundos entre utilizações e 

custa 5 pts de fadiga. 

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 

 
Tai é um dos raros guardiões do conhecimento sobre o reparo de Armaduras 

Sagradas. Sagrado recentemente todo o seu treinamento foi realizado em Jamiel e testado 
por um conselho de anciões, recebendo a lendária Armadura de Bronze de Cinzel das 
mãos de sua própria mãe, agora anciã e antiga Amazona de Cinzel. Esta é sua primeira 
missão como Cavaleiro e a primeira oportunidade de honrar seu clã e família. Tai parte 
com grande fé em Atena, mas sem esquecer sua mãe que lhe entrega um pequeno 
tesouro há gerações na família: uma pequenina imagem de Atena em metal forjada no 
extinto Continente Mu. 

 

Lara de Golfinho (1.000 pontos) 
ST 20 DX 15 IQ 12 HT 13 
PV 20 Vont 14 Per 14 PF 26 
Vel. Básica: 7 DB: 7 (14) Esquiva 11 Aparar 14         Soco 2d+5** NH 16 

Armadura RD Básica 20 RD Ablativa 100 HT 15       Chute 2d+7** NH 14 

Salto em Altura sem/com impulso: 320/740 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 1320/3000 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x20 (nível efetivo 22), Cavaleiro de 

Atena, Hierarquia Religiosa x1, Reflexos em Combate, Talento para Cosmo x4, Ataque 

de Cosmo-Energia, Bonita, Boa Forma, Hipoalgia, Voto (Lei da Máscara), 

Irritabilidade(12), Circunspecção, Senso de Dever (companheiros) e as peculiaridades 

Orgulhosa, Adora Café, Sente-se bem no litoral/mar, Aprecia momento de silêncio e 

Possui fascínio pelo mar e suas criaturas. 

Perícias: Arremesso 14 (-1), Acrobacia 13 (-2), Caratê 16 (+1), Esportes (Mergulho) 14 

(+0), Furtividade 14 (-1), Espanhol (Materno), Grego (Fala/Materno, Escrita/Com 

Sotaque), Judô 15 (+0), Mergulho/Dança Magnífica 21 (+2), Natação 14 (+1), Primeiros 

Socorros 12 (+0), Trato Social (Cavaleiros) 12 (+0). 

Técnicas: Dança/Mergulho Magnífico – Ataque de Cosmo-Energia modificado com 

Dano Extra x2 (+20%), Ataque Corpo a Corpo (C,1, -20%) e Custa Fadiga x2 (-10%). Voadeira ou chute 

giratório que causa 13d+5 de dano por contusão e custa 4 pts de fadiga. 

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 

 
Lara nasceu na cidade de Tarifa, na Espanha. Filha de pescadores sempre tentou 

ajudar seus pais até que ambos morreram doentes. Ainda jovem Lara se ergueu como 
uma mulher dura e muito forte, o que forjou o seu caráter. Enxergava o mar como uma 
casa e os animais marinhos como seus irmãos. Aos 14 anos já era conhecida e temida por 
diversas gangues da região até que se envolveu em um grande conflito para proteger a 
fauna marinha da pesca predatória. Já demonstrando um domínio inato do Cosmo 
derrotou mais de 20 homens em uma luta direta nas areias do litoral da cidade. Dias mais 
tarde um Cavaleiro de Atena a visitou e a levou para o Santuário, onde foi acolhida e 
treinada, sagrando-se uma Amazona de Atena em tempo recorde. 

 
 



 

152 

 

Estrutura da Aventura 
1 – Os PJs e o espião Arionte estão viajando para a 
vila Illivia que fica a 110km do Santuário para recuperar 
a Armadura de Ouro roubada. 
2 – O grupo chega a Floresta Nebulosa, onde há mais 
de 20 corpos pendurados de pessoas assassinadas. 
3 – Passam por um vilarejo aparentemente deserto. 

3.1 – As casas parecem intactas e vazias, até 
que encontram casas com moradores trancados nelas. 

3.2 – Uma das casas se abre e os moradores 
tentam avisar os PJs, quando uma explosão a destrói. 

3.3 – Surgem para lutar quatro Espectros de 

Cavaleiros de Prata mortos: Lázaro de Cães de Caça, 

Alexsandro de Lagarto, Dário de Mosca e Petrus de 

Baleia. 
4 – Após poucas horas os PJs alcançam a Vila de 
Illivia, em ruínas, completando a viagem em 1 dia. 

4.1 – O grupo sente a presença de um Cosmo 
poderoso e cruel. Arionte sabe que é de seu irmão e 
não consegue localiza-lo ou à armadura. 

4.2 – Depois de começarem a explorar param 

diante de uma explosão e surge Aristarco, Espectro 
com uma Sapuris réplica da Armadura de Gêmeos.  

4.3 – O combate inicia. Os PJs precisam 

atingir Aristarco no mínimo uma vez. Conseguindo 
Arionte sente a armadura e parte para encontra-lá. 

4.4 – Para cada turno de combate entre os 

PJs e Aristarco jogue 1d, com um 6 Arionte 

encontra a Armadura. Some +1 para turno já gasto 
em sua procura e para cada golpe que acerte Aristarco. 
5 – Depois de encontrar e vestir sua armadura começa 
o combate entre os irmãos Arionte e Aristarco. 

5.1 – Os demais PJs não devem interferir, 
mas pode ser que precisem fugir do fogo cruzado... 
 

Aventura 
Busca Dourada 

 
Estamos no ano de 1342 e o Santuário está enfrentando uma nova Guerra Santa 

contra Hades. Já há semanas os combates se desenvolvem e faz poucos dias um grande 
assalto caiu sobre o Santuário. Uma enorme batalha foi travada e vencida pelos 
Cavaleiros, com muitos Espectros 
derrotados e dois dos Três Juízes do 
Inferno definitivamente destruídos, mas 
não sem a perda de muitas vidas. 

Essa Guerra Santa já está quase no 
fim, mas após o ataque ao Santuário 
ocorreu um grave fato: uma Armadura de 
Ouro foi roubada, e para alcançar a vitória 
final sobre as forças do Submundo é 
imprescindível que ela seja recuperada. 
Assim, uma missão secreta é organizada 
com o objetivo de recuperar o traje 
dourado das mãos do inimigo. 

Os personagens jogadores farão 
parte de um grupo de 3 a 4 Cavaleiros e 1 

espião do exército de 
Atena (que também é 
um PJ) que invadirão o 
território inimigo em 
busca da armadura. Os 
Cavaleiros serão 2 de 
Prata, sendo que um 
liderará o grupo (esse 
com 2.050 pontos, o 
outro com 2.000), 1-2 
Cavaleiros de Bronze 
(com 1.800 pontos) e o 
Espião (com 4.200 pontos e todos os PJs contam com +50 pontos 
Cósmicos), que esconde sua identidade e sabe onde está a Armadura. 

 

“Cavaleiros, após o assalto final das forças de Hades ao Santuário 
houve uma grave afronta à deusa Atena. Aproveitando de nosso estado um 
inimigo infiltrou-se e roubou uma Armadura de Ouro do interior de uma das 
Doze Casas. É mais que prioritário recuperá-la e vocês foram escolhidos 
para essa importante e fundamental tarefa. Em um grupo rápido e furtivo 
vocês seguirão no encalço do ladrão e recuperarão a armadura. Arionte os 
acompanhará. Ele é o melhor infiltrador furtivo que o exército de Atena 
possui e é capaz de rastrear a localização da Armadura de Ouro roubada, 
sendo também a missão de vocês protegê-lo.”  
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Na verdade a armadura que foi levada foi a de Gêmeos, e o espião é o próprio 
Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, Arionte (devido à própria natureza dos 
Cavaleiros de Ouro, e especialmente do de Gêmeos, ninguém fora do alto 
escalão sabe o nome do Cavaleiro de Ouro de Gêmeos). Durante o ataque que 
a armadura foi levada ele estava se recuperando de uma luta em que matou o 
seu próprio e maligno irmão. A pior parte é que a armadura foi levada pelo seu 
próprio irmão trazido de volta a vida por Hades! A missão de Arionte é 
permanecer oculto até identificar e recuperar a armadura (ele pode sentir sua 
localização aproximada) e então novamente destruir o seu irmão. 
 

À Caminho____________________________________________________ 

A aventura começa já com os PJs 
em plena viagem rumo à vila de Illivia, a 
Nordeste de Atenas que fica a 110 km do 
Santuário, ainda na Grécia e próxima a 
Costa do Golfo de Eubeia (que separa a 
ilha grega de Eubeia do continente com o 
Mar Egeu do outro lado). Os Cavaleiros, 
com a óbvia exceção do espião, só sabem 
que devem recuperar uma Armadura de 
Ouro de forma sorrateira e sem chamar 
atenção. O Espião, que é o único capaz de 
encontrar a armadura, não revelará mais do que isso para salvaguardar todos os demais 
integrantes do grupo e reduzir a possibilidade de falha. 

A caminhada até Illivia demora pouco mais de 1 dia, mas antes eles devem passar 
por uma floresta fechada e sombria, chamada de Floresta Nebulosa, e um pequeno 
vilarejo antes de chegarem ao destino. 

 

Floresta Nebulosa______________________________________________ 

Essa pequena floresta nessa região corta um grande vale que separa as 
proximidades de Atenas com o interior da Grécia. Ela possui um via de terra batida que 
passa em seu interior e é muitas vezes encoberta pelas copas das árvores, deixando um 
ambiente sombreado, frio e um pouco úmido. 

Depois que o grupo entrar na floresta e após alguns minutos, já em seu interior e 
entre suas sombras, todos deverão realizar 1 ou mais testes de percepção. Todos sentirão 

como se estivessem vigiados, mas nada encontrarão. Mais à frente o grupo encontrará 

pelo menos 20 corpos de pessoas assassinadas. Em seus corpos há marcas de 
violência e todos logo identificam a ação de Espectros que ocorreu há poucos dias atrás.  

Assim que ultrapassarem a floresta sentirão um grande alivio de deixá-la para trás e 
entram em uma pequena estrada que os leva diretamente para um pequeno vilarejo. 

 

Vilarejo________________________________________________________ 

Esse vilarejo fica próximo do Santuário e a notícia dos últimos combates e 
acontecimentos fizeram todos os moradores locais procurar proteção ou fugir para o mais 
longe possível. No vilarejo, composto de agricultores de trigo, há cerca de uma dúzia de 
pequenas casas de trabalhadores e duas fazendas com silos. Em cada casa há uma 
pequena horta para consumo próprio e alguns animais de pequeno porte. 
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A maioria da vila aparenta estar abandonada. As casas estão intactas e trancadas, 

mas existem duas casas com moradores que não deixaram a vila. Eles não sairão de 

suas casas, até que em uma delas os camponeses abrem uma janela e avisam aos 

gritos aos Cavaleiros para terem cuidado que o inimigo os está esperando... 

Nisso ocorre uma grande EXPLOSÃO, arrasando a casa onde 

estavam as pessoas. Muita poeira e destroços são lançados ao ar. Assim que a nuvem 
de destroços se dissipa os PJs identificarão 4 figuras próximas e envoltas a um Cosmo 
cruel, são quatro Espectros que anteriormente eram Cavaleiros de Prata! 

 

Bem-vindos meus irmãos de armas! Todos bem-vindos! Hoje 
vocês terão a revelação que a verdadeira dádiva está em lutar pelo 
Senhor Hades! Preparem-se! Depois que todos tiverem sido 
abraçados pela morte vocês nos agradecerão! 
 
Quem fala é Lázaro, antigo Cavaleiro de Prata de Cães de Caça. Os demais são 

Alexsandro de Lagarto, Dário de Mosca e Petrus de Baleia, todos mortos durante o último 
ataque de Hades ao Santuário de Atena. Com isso os quatro partirão para o combate 
direto, um combate até a morte. Importante destacar que o Cavaleiro de Ouro não pode 
lutar com todo o seu poder ou revelará seu disfarce e a missão falhará. 

 

Lázaro – Ex-Cavaleiro de Cães de Caça (2.050 pontos) 

ST 25 DX 14 IQ 12 HT 13 
PV 25 Vont 12 Per 14 PF 25 
Vel. Básica: 6,75 DB: 6 (24) Esquiva 10 Aparar 11     Soco 3d+5** NH 15 

Sapuris RD Básica 20 RD Ablativa 160 HT 16           Chute 3d+7** NH 13 

Salto em Altura sem/com impulso: 260/1340 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 1080/5400 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x44, Escravo de Hades, Talento para Cosmo 

x3, Reflexos em Combate, Ataque de Cosmo-Energia (Ataque de Um Milhão de Fantasmas), 

Leitura da Mente (Universal, +50% e Técnica Cósmica, -10%), Teletransporte, Irritabilidade, 

Circunspeção, Sanquinolência e Insone.  

Perícias: Acrobacia 12 (-2), Arremesso 13 (-1), Ataque de Um Milhão de Fantasmas 20 (+3), 

Camuflagem 14 (+2), Caratê 15 (+1), Diplomacia 10 (-2), Espada de Lâmina Larga 14 (+0), 

Furtividade 16 (+2), Grego (Materna), Judô 15 (+1), Heráldica 11 (-1), Rastreamento 15 (+1), 

Teologia (Hipermito) 11 (-1), Trato Social (Cavaleiros de Atena) 12 (+0). 

Técnicas: Ataque de Um Milhão de Fantasmas – Ataque de Cosmo-Energia modificado com 

Dissimulado (+30%), Alcance Reduzido (-10%) e Fadiga Extra x4 (-20%). Causa 22d+11* por 

contusão, dobra as penalidade por Finta à Distância e custa 6 pontos de fadiga por ataque) - ½D 

25, Max 50, Prec 3, CdT 1, Tiros N/A, Recuo 4. 

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 

 

Estilo de Combate: Lázaro é o líder dos 4 Cavaleiros de Prata que receberam uma nova vida e 

um novo corpo de Hades ao jurarem lealdade a ele. Durante o combate ele citará que há um mal 

muito maior à frente a todo o momento, tentando avisá-los, e hesitará em seus golpes (sempre 

perdendo a iniciativa em todos os turnos), esperando que seus irmãos de armas o destruam e 

o libertem de uma vez por todas. 

 

Lázaro lutou muito nessa Guerra Santa e participou da força que defendeu o Santuário do último 

e decisivo ataque dos Espectros. Ele não tem nenhuma intenção de derrotar os PJs, mas ele 

não pode resistir. Aceitou o convite de Hades com a intenção de traí-lo, todavia, o poder do 

Senhor do Submundo é maior e ele não tem forças para agir de outra forma.  
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Alexsandro – Ex-Cavaleiro de Lagarto (2.000 pontos) 
ST 27 DX 14 IQ 11 HT 14 
PV 27 Vont 12 Per 13 PF 26 
Vel. Básica: 7 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 11     Soco 3d+6** NH 14 

Sapuris RD Básica 20 RD Ablativa 160 HT 16      Chute 3d+8** NH 12 

Salto em Altura sem/com impulso: 320/1580 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 1320/6360 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x44, Escravo de Hades, Talento para Cosmo 

x2, Reflexos em Combate, Bonito, Ataque de Cosmo-Energia (Furação das Trevas), Defesa de 

Cosmo-Energia (Barreira de Ar), Excesso de Confiança, Inveja, Egoísmo e Insensível. 

Perícias: Acrobacia 12 (-1), Arremesso 13 (+0), Barreira de Ar 15 (+0), Caratê 14 (+1), 

Diplomacia 12 (+1), Furação das Trevas 18 (+3), Furtividade 13 (+0), Grego (Materna), Inglês 

(Materna), Judô 13 (+0), Heráldica 11 (+0), Teologia (Hipermito) 10 (-1), Trato Social (Cavaleiros 

de Atena) 13 (+2). 

Técnicas: Furação das Trevas – Ataque de Cosmo-Energia modificado com Dano Extra x2 

(+20%), Fadiga Extra x4 (-20%) e Falha Crítica Extrema (-30%). Causa 24d+11* por contusão e 

custa 6 pontos de fadiga por ataque) - ½D 50, Max 100, Prec 3, CdT 1, Tiros N/A, Recuo 4. 

                   Barreira de Ar – Defesa de Cosmo-Energia modificada com Custo em Pontos de 

Fadiga Reduzido x3 (+60%) e Apenas Ataques Energéticos (-15%). Joga e absorve até 23 dados 

de dano energético e custa 2 pontos de fadiga por defesa efetuada. 

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 

 

Estilo de Combate: Como não possui nenhuma espécie de remorso ele atacará com tudo que 

tem e lutará com toda a técnica possível para matar os PJs, inclusive executando-os ou 

sacrificando os seus novos colegas para isso. 

 

Ao contrário de Lázaro, Alexsandro aceitou o convite de Hades para se vingar de Atena. Em sua 

cabeça ele só foi morto em combate porque a deusa o abandonou, e agora ela vai pagar. 

 

Petrus – Ex-Cavaleiro de Baleia (1.950 pontos) 

ST 27 DX 14 IQ 10 HT 12 
PV 33 Vont 13 Per 11 PF 24 
Vel. Básica: 6,5 DB: 6 (24) Esquiva 10 Aparar 11     Soco 3d+6** NH 15 

Sapuris RD Básica 20 RD Ablativa 160 HT 16         Chute 3d+8** NH 13 

Salto em Altura sem/com impulso: 260/1340 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 1080/5400 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x43, Escravo de Hades, Talento para Cosmo 

x2, Reflexos em Combate, Hipoalgia, Ataque de Cosmo-Energia (Força Explosiva de Kaitos), 

Circunspeção, Oblívio, Irritabilidade e as peculiaridades Adora Vinho, Cicatriz de Corte na Perna 

Direita, Mente Aberta e Um Pouco Machista. 

Perícias: Acrobacia 12 (-2), Arremesso 13 (-1), Caratê 15 (+1), Diplomacia 10 (+0), Força 

Explosiva de Kaitos 18 (+2), Furtividade 14 (+0), Grego (Materna), Judô 14 (+0), Heráldica 10 

(+0), Natação 12 (+0), Teologia (Hipermito) 8 (-2), Trato Social (Cavaleiros de Atena) 10 (+0). 

Técnicas: Força Explosiva de Kaitos – Ataque de Cosmo-Energia modificado com Massivo 

(+60%) e Fadiga Extra x2 (-10%). Causa 21d* por contusão com +50% de dano e custa 4 pontos 

de fadiga por ataque - ½D 50, Max 100, Prec 3, CdT 1, Tiros N/A, Recuo 4. 

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 

 

Estilo de Combate: Devido a sua lealdade a Lazaro o agora espectro Petrus lutará com afinco 

contra os PJs, inclusive defendendo Lazaro, mas se tiver oportunidade não efetuará ataques 

mortais contra os Cavaleiros. 

 

Petrus é companheiro de Lázaro, morreu ao seu lado defendendo o Santuário no último assalto 

e decidiu retornar ao lado do seu amigo dividindo o seu ódio, mas não está certo se Atena é 

verdadeiramente culpada pela sua desgraça. 
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Dário – Ex-Cavaleiro de Mosca (2.000 pontos) 

ST 24 DX 15 IQ 12 HT 14 
PV 24 Vont 12 Per 12 PF 26 
Vel. Básica: 7,25 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 12     Soco 3d+5** NH 16 

Sapuris RD Básica 20 RD Ablativa 160 HT 16           Chute 3d+7** NH 14 

Salto em Altura sem/com impulso: 320/1580 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 1320/6360 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x44, Escravo de Hades, Talento para Cosmo 

x2, Reflexos em Combate, Ótima Forma, Ambidestria, Recuperação Muito Acelerada, Ataque de 

Cosmo-Energia (Vôo Sem Saída), Sanquinolência, Sadismo, Intolerância (Todos os vivos), Feio 

e as peculiaridades Embotado e Orgulhoso.  

Perícias: Acrobacia 16 (+2), Arremesso 14 (-1), Caratê 16 (+1), Diplomacia 12 (+0), Espanhol 

(C/Sotaque), Furtividade 15 (+0), Grego (Materna), Judô 15 (+0), Heráldica 12 (+0), Teologia 

(Hipermito) 10 (-2), Trato Social (Cavaleiros de Atena) 12 (+0), Vôo Sem Saída 20 (+3). 

Técnicas: Vôo Sem Saída – Ataque de Cosmo-Energia modificado com Projeção Dupla (+20%), 

Dano Extra x5 (+50%), Ataque Corpo a Corpo (sem aparar, -30%) e Fadiga Extra x2 (-10%). 

Causa 27d+11* por contusão, projeta o dobro e custa 4 pontos de fadiga por ataque. 

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 

 

Estilo de Combate: Tudo que puder fazer para matar os PJs o espectro Dário fará. Ele não lutará 

temerariamente, mas não desistirá de dar cabo de todos os Cavaleiros. 

 

A morte não fez bem a Dário, antes um confiável Cavaleiro de Atena a sua queda, e ressurreição 

por Hades, o transformaram em um perigoso psicopata assassino que não se arrepende de nada 

e só se interessa em matar, quase como se ele culpasse os vivos pela sua desgraça. 

 

Vila Illivia_______________________________________________________ 

Encerrado o combate o grupo deixa o pequeno vilarejo e em poucas horas de 
viagem eles chegam à vila de Illivia. Diferente da vila anterior esta está totalmente em 
ruínas, restando apenas algumas paredes em pé de cada casa que havia o que totaliza 
algo em torno de duas dezenas. Não há um único morador, mas o grupo sentirá que há 
algo aqui, algo com um Cosmo poderoso, maligno e marcado com a Cosmo-Energia do 
Deus do Submundo.  

 
Arionte, que está disfarçado, é capaz de sentir a presença de sua 

Armadura de Ouro no território da vila, mas outra Cosmo-Energia está 
impedindo que ele a ache. Arionte reconhece esse Cosmo como sendo do seu 
irmão Aristarco e enquanto o Cosmo do seu irmão não sofrer um abalo ele não 
conseguirá localizar a armadura. 
 
Algum tempo depois que o grupo começar a explorar o lugar eles serão parados por 

uma explosão entre eles, imediatamente após a poeira baixar todos verão que no lugar da 

explosão há um individuo, em pé de maneira imponente, que nada mais é que Aristarco 

ostentando uma Sapuri imitação da Armadura de Ouro de Gêmeos e emanando um 

imenso Cosmo de morte. 
 

Eu os esperava Cavaleiros, mas como sempre me 
decepcionaram com o que enviaram! Atena deve estar mesmo 
muito desesperada para mandar garotos como vocês. Pois bem, 
vou me divertir com vocês por alguns poucos segundos antes de 
mandar todos para os braços do Senhor Hades! 
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Combate Final__________________________________________________ 

 
O combate se inicia. Aristarco atacará e dará atenção apenas aos Cavaleiros, 

desprezando o espião que não representa qualquer ameaça. 
 

Aristarco – Irmão do Cavaleiro de Ouro de Gêmeos (4.197 pontos) 
ST 33 DX 14 IQ 14 HT 15 
PV 33 Vont 16 Per 14 PF 32 
Vel. Básica: 7,25 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 11     Soco 4d+7** NH 15 

Sapuris RD Básica 25 RD Ablativa 200 HT 18            Chute 4d+9** NH 13 

Salto em Altura sem/com impulso: 640/3160 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 2640/12720 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x66, Escravo de Hades, Talento para Cosmo 

x4, Reflexos em Combate, Teletransporte, Ataque de Cosmo-Energia (Explosão Galáctica), 

Atribulação (Aniquilação de Sentidos), Atribulação (Outra Dimensão), Destino (Desvantagem 

Superior), Egoísmo, Inveja, Megalomania e as peculiaridades Fala Formalmente, Cabelo Azul 

Brilhante e Antipático. 

Perícias: Acrobacia 13 (-1), Arremesso 13 (-1), Caratê 15 (+1), Diplomacia 14 (+0), Exclamação 

de Atena 18 (+0), Explosão Galáctica 20 (+2), Furtividade 14 (+0), Grego (Materno), Heráldica 

14 (+0), Italiano (Materno), Judô 14 (+0), Liderança 14 (+0), Linguagem Corporal 14 (+0), 

Ocultismo 15 (+1), Tática 15 (+1), Teologia (Hipermito) 14 (+0), Tonfa 14 (+0), Trato Social 

(Cavaleiros de Atena) 14 (+0). 

Técnicas: Explosão Galáctica – Ataque de Cosmo-Energia modificado com Cosmo Máximo 

(+20%), Explosivo (+50%), Dano Extra x2 (+20%) e Fadiga Extra x2 (-10%). Causa 35d+33* por 

contusão e custa 4 pts/fadiga por ataque) - ½D 50, Max 100, Prec 3, CdT 1, Tiros N/A, Recuo 4. 

                   Aniquilação de Sentidos – Atribulação nível 6 modificada por Imprecação 

(adotando a Tabela de Tamanho e Velocidade/Alcance, +150%), Desvantagem (Cegueira, 

Surdez, Disosmia e Entorpecido, +95%) Custa Fadiga x4 (-20%) e Técnica Cósmica (-10%). 

Gaste 4 pts de fadiga e realize uma disputa entre a Vont de Aristarco e a HT-5 do alvo, caso o 

Espectro vença o alvo passa a sofrer os efeitos das desvantagens Cegueira, Surdez, Disosmia e 

Entorpecido por um número de minutos igual à margem que o alvo foi derrotado. 

                   Outra Dimensão – Atribulação nível 5 modificado por Imprecação (adotando a 

Tabela de Tamanho e Velocidade/Alcance, +150%), Mortal (+300%), Sem Rastro (+10%), Custa 

Fadiga x6 (-30%) e Técnica Cósmica (-10%). Gaste 6 pts de fadiga e realize uma disputa entre a 

Vont de Aristarco e a HT-4 do alvo, caso o Espectro vença o alvo é morto imediatamente e seu 

corpo desaparece. Se o alvo for derrotado por uma margem igual a 1 ou 2 posteriormente ele 

poderá ser salvo por um aliado. 

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 

 

Estilo de Combate: Aristarco tem a certeza que é superior aos PJs e levará o combate como um 

treino até ser atingido, quando passará a atacar com intenção de causar a maior quantidade de 

dano possível. Novamente tudo muda quando seu irmão chegar vestindo a Armadura de Ouro de 

Gêmeos. Ele fará questão de lutar não para derrotá-lo, mas para provar que ele seria um 

Cavaleiro de Gêmeos mais poderoso que seu irmão. 

 

Fruto da maldição das estrelas gêmeas Aristarco é o irmão maligno de Arionte e sempre 

permaneceu nas sombras, desejando o poder e o prestigio do irmão. Na atual Guerra Santa se 

aproveitou dos intensos combates e tentou assassinar o seu irmão em um ataque covarde, mas 

não conseguiu vencê-lo e foi morto. Vendo aí uma oportunidade Hades ofereceu a ele uma nova 

vida, e uma nova oportunidade de satisfazer seus desejos. No assalto final ao Santuário o 

revivido Aristarco ajudou as forças do Submundo até que conseguiu por as mãos na Armadura 

de Ouro de seu irmão, que naquele momento estava se recuperava de ferimentos em outro local. 

Esperando o envio de Cavaleiros ele foi refugiar-se em uma antiga vila devastada pelos 

Espectros e agora deserta para preparar uma emboscada junto a um pequeno grupo de ex-

Cavaleiros de Prata providenciado por Hades, que assiste a tudo com muita satisfação. 
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Durante o combate Arionte precisa encontrar sua Armadura de Ouro, o problema é 
que enquanto Aristarco não tiver seu Cosmo abalado Arionte não conseguirá localizar sua 
armadura através da sua ressonância. 

 
Devido à natureza do Cosmo de Aristarco (agora um Espectro) a 

armadura não o reconhece como um Cavaleiro, mas continua a sofrer uma forte 
interferência devido ao fato de ser irmão gêmeo do Cavaleiro de Ouro de 
Gêmeos. Enquanto essa interferência continuar a ressonância do traje (a voz 
da armadura) não se manifestará e Arionte não conseguirá localizá-la. O Cosmo 
de Aristarco precisa ser abalado, mesmo que por um mero segundo, mas 
Arionte não pode revelar-se, ou estará em séria desvantagem. 
 
O que tem que ser feito durante o combate é que um dos Cavaleiros de Prata ou 

Bronze precisa atingir Aristarco com um golpe qualquer, feito isso Arionte, que deve 
permanecer disfarçado, vai conseguir sentir a localização da armadura e deve partir 
imediatamente atrás dela. Caso ele se revele Aristarco passará apenas a atacá-lo, o que 
facilmente resultará na morte de todos e falha na aventura. 

 

“Você acaba de ouvir a voz da Armadura de Ouro de Gêmeos! 
Ela está no sudeste da sua posição, próxima aos limites da vila, 
escondida sob escombros.” 
 
Enquanto o combate prossegue Arionte deve encontrar sua Armadura. Assim que a 

localizar ele deve deixar o campo de batalha e seguir para o local onde ela está, caso 
contrário o combate não cessará e é improvável que os demais Cavaleiros o detenham. 

 

A busca pela Armadura 
Arionte rapidamente chega a um extremo da vila em ruínas, com inúmeras 

paredes semi-destruídas e alguns poucos tetos ainda em pé. O Cosmo do 
irmão ainda está interferindo na ressonância da armadura e Arionte precisará 

vasculhar o local. Enquanto isso ocorre um turno de combate entre Aristarco 
e os demais Cavaleiros. A partir do segundo turno, jogue 1d, com um resultado 
igual a 6 a armadura é encontrada e some +1 para cada novo turno já gasto na 

busca, ocorrendo novos turnos de combate no intervalo de cada busca. Para 

cada turno que Aristarco sofra um golpe a jogada receba +1, pois ocorre 
uma nova perturbação no Cosmo que interfere na ressonância.  
 
Uma vez encontrada a armadura basta que emane seu Cosmo na sua frente para 

que ela reaja e cubra o seu corpo no segundo seguinte. Nesse mesmo momento o batalha 
entre os demais Cavaleiros e Aristarco termina, o espectro perde interesse nos Cavaleiros 
e sorri esperando o seu irmão. Assim que Arionte chega Aristarco passa a desprezar a 
presença dos demais PJs e foca a atenção apenas em seu irmão, agora um dourado que 
emana um imenso e brilhante cosmo. 

 

“Eu estava a sua espera, irmão! Realmente não acreditei que 
nosso último encontro fosse o definitivo, mas farei de tudo para que 
dessa vez o seja!” 
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O último combate se inicia irmão contra irmão. Não há mais ninguém nessa vila e 
assim nenhum dos dois precisa conter seu poder. Um acerto de contas final, sem dúvida, 
uma luta apocalíptica. 

 

“Eu conheço todos os seus golpes e todas as suas habilidades, 
irmão! Mas hoje você não sabe do que eu sou capaz!” 
 

O combate será difícil, porque ambos conhecem os golpes um do outro, 
isso significada que ambos têm +3 em suas defesas contra os Ataques de 

Cosmo-Energia e Atribulações e ambos têm consciência disso. Por isso 

Aristarco modificou a sua técnica Explosão Galáctica (apenas mais um 

nível de Dano Extra, acrescentado 1d de dano) para evitar conceder esse 

bônus ao seu irmão, e é por esse motivo que Arionte começa o jogo com 50 

pontos cósmicos em sua reserva (espera-se que o jogador modifique um 

golpe tornando-o diferente no meio da luta!!!). 
 

“Esta vida é de puro sofrimento, meu irmão! Atena está errada, 
não há nada a ser defendido neste mundo! Tudo que é nos dado é 
para ser retirado! Não existe justiça! Junte-se a mim, irmão, para a 
benção de Senhor Hades!!” 

 
Durante o combate é muito provável que os demais 

Cavaleiros que escoltavam Arionte ainda estejam por 
perto. Eles não devem interferir na luta, pois isso 
significaria violação aos preceitos de Atena, mas é 
muito provável que estruturas e ruínas à volta 
comecem a ceder e a desabar e se estiverem muito 
feridos talvez precisem de ajuda para fugir dos 
destroços e do fogo cruzado... 

 
Você bem sabe que nossa existência é um castigo dos deuses, 

irmão! A maldição de Gêmeos sempre nos acompanhará e seguirá 
as futuras gerações! Mas hoje podemos lutar contra isso, temos 
uma opção! Vamos acabar com isso agora, meu irmão, o senhor 
Hades me prometeu! 

 
O combate prosseguirá pelo tempo necessário, não há outra opção. Aristarco lutará 

com tudo que tem, mas, apesar de ser um comportamento contraditório ele lutará como 
um Cavaleiro, não usará os demais PJs (como escudo ou para uma armadilha, por 
exemplo) ou outros truques sujos (na verdade, nesse momento, Aristarco quer provar para 
o seu irmão que ele seria um Cavaleiro de Ouro de Gêmeos melhor).  

O fim do duelo inevitavelmente será com a morte de um deles. Com a derrota 
Aristarco cai agonizante e pouco antes de morrer ele se despede do seu irmão e pede 
perdão a Atena, momento que a maldição é desfeita e ele se torna um Cavaleiro. Agora a 
atual Guerra Santa pode se encaminhar para o fim. 
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Sugestão de Personagens 
 

 

Arionte de Gêmeos (4.300 pontos***) 
ST 31 DX 15 IQ 14 HT 15 
PV 31 Vont 14 Per 14 PF 32 (está com apenas 16 PVs) 
Vel. Básica: 7,5 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 12     Soco 4d+6** NH 16 

Armadura RD Básica 50 RD Ablativa 300 HT 21      Chute 4d+8** NH 14 

Salto em Altura sem/com impulso: 640/3160 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 2640/12720 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x65 (nível efetivo 70), 

Cavaleiro de Atena, Hierarquia Religiosa x5, Reflexos em Combate, 

Talento para Cosmo x4, Teletransporte, Ataque de Cosmo-Energia 

(Explosão Galáctica), Atribulação (Aniquilação de Sentidos), Atribulação 

(Outra Dimensão), Honestidade, Ferido, Pacifismo (Incapaz de Ferir 

Inocentes), Insone e as peculiaridades Procura falar formalmente e 

Orgulhoso. 

Perícias: Acrobacia 15 (+0), Arremesso 15 (+0), Astronomia 

(Observacional) 14 (+0), Caratê 16 (+1), Diplomacia 14 (+0), Espanhol 

(c/sotaque), Exclamação de Atena 19 (+0), Explosão Galáctica 21 (+2), 

Furtividade 16 (+1), Grego (Materno), Heráldica 14 (+0), Italiano 

(c/sotaque), Judô 15 (+0), Leitura Labial 14 (+0), Liderança (+0), Linguagem Corporal 14 (+0), Ocultismo 15 

(+1), Primeiros Socorros 14 (+0), Tática 14 (+0), Teologia (Hipermito) 14 (+0), Trato Social (Cavaleiros de 

Atena) 14 (+0). 

Técnicas: Explosão Galáctica (260 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Cosmo Máximo (+20%), Explosivo (+50%), Dano Extra x2 

(+20%) e Custa Fadiga x2 (-10%). Causa 37d+32* de dano por contusão e custa 4 pontos de fadiga. 

                Aniquilação de Sentidos (189 pontos) 

Atribulação nível 6 modificada por Imprecação (adotando a Tabela de Tamanho e Velocidade/Alcance, 

+150%), Desvantagem (Cegueira, Surdez, Disosmia e Entorpecido, +95%) Custa Extra de Fadiga x4 (-

20%) e Técnica Cósmica (-10%). Gaste 4 pts de fadiga e realize uma disputa entre a Vont de Arionte e a 

HT-5 do alvo, caso o Cavaleiro vença o alvo passa a sofrer os efeitos das desvantagens Cegueira, Surdez, 

Disosmia e Entorpecido por um número de minutos igual à margem que o alvo foi derrotado. 

                Outra Dimensão (312 pontos) 

Atribulação nível 6 modificado por Imprecação (adotando a Tabela de Tamanho e Velocidade/Alcance, 

+150%), Mortal (+300%), Sem Rastro (+10%), Custa Extra de Fadiga x6 (-30%) e Técnica Cósmica (-10%). 

Gaste 6 pts de fadiga e realize uma disputa entre a Vont de Arionte e a HT-5 do alvo, caso o Cavaleiro 

vença o alvo é morto imediatamente e seu corpo desaparece. Se o alvo for derrotado por uma margem 

igual a 1 ou 2 posteriormente ele poderá ser salvo por um aliado. 

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 

*** +50 pontos Cósmicos que podem ser utilizados a qualquer momento. 

 
Arionte e Aristarco nasceram sobre as estrelas da constelação de gêmeos e a 

mesma sorte dividiram. Ambos treinaram, ambos passaram por todos os testes, mas foi a 
Arionte que a Armadura de Ouro de Gêmeos escolheu, o que fez despertar em seu irmão 
um Cosmo maligno que ele sempre tentou dissimular. Tendo por obrigação permanecer 
nas sombras, Aristarco usou esse tempo apenas para fomentar ódio. No ano de 1342, 
logo após estourar a Guerra Santa contra Hades, tomado pela loucura Aristarco tentou 
tomar o lugar do irmão, entrando em batalha e sendo morto por ele, mas isso não colocou 
fim a sua ambição. Hades imediatamente percebeu esse Cosmo e lhe deu uma nova 
chance, agora como um Espectro. Ainda ferido pelo combate com seu irmão Arionte se 
recuperava quando o Santuário foi atacado e sem imaginar o retorno do seu irmão não 
pôde impedi-lo, mas agora ele irá caça-lo, recuperar sua armadura e por um fim nisso. 
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Ender de Cefeu (2.050 pontos***) 
ST 25 DX 14 IQ 14 HT 14 
PV 33 Vont 14 Per 13 PF 30 
Vel. Básica: 7 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 12/14      Soco 3d+5** NH 15 

Armadura RD Básica 30 RD Ablativa 200 HT 18         Chute 3d+7** NH 13 

Salto em Altura sem/com impulso: 320/1580 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 1320/6360 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x42 (nível efetivo 46), Cavaleiro 

de Atena, Hierarquia Religiosa x3, Talento para Cosmo x4, Reflexos em 

Combate, Ataque de Cosmo-Energia (Castigo de Cefeu), Defesa de Cosmo-

Energia (Manto de Aço), Duro de Ouvido, Honestidade, Fanatismo (Por Atena), 

Insone Grave e as peculiaridades Fala que as correntes são irmãs, Não desiste 

fácil e Simpático. 

Perícias: Acrobacia 13 (-1), Arremesso 14 (+0), Caratê 15 (+1), Castigo de Cefeu 

20 (+2), Diplomacia 13 (-1), Espanhol (c/sotaque), Furtividade 15 (+1), Grego 

(Materno), Judô 14 (+0), Heráldica 14 (+0), Mangual 16 (+2), Manto de Aço 18 

(+0), Teologia (Hipermito) 13 (-1), Trato Social (Cavaleiros) 14 (+0). 

Técnicas:  Castigo de Cefeu (160 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Perfurante (pa, +0%), Vinculado a 

uma Arma (Correntes, -10%), Alcance Reduzido x1 (-10%) e Custa Fadiga x1 (-5%). Causa 23d+10* de 

dano por perfurante e custa 3 pontos de fadiga por ataque. - ½D 25, Max 50, Prec 3, CdT 1, Tiros N/A, 

Recuo 4. 

                 Manto de Aço (135 pontos) 

Defesa de Cosmo-Energia modificada com Defesa de Ferro (+50%), Custo em Pontos de Fadiga Reduzido 

x2 (+40%) e Vinculado a Uma Arma (Correntes, -10%). Joga até 47 dados para absorver dano e custa 6 

pontos de fadiga cada defesa. 

                 Correntes de Cefeu 

A Armadura de Cefeu é equipada com um par de correntes que podem ser usadas para atacar ou defender. 

Quando usada para atacar ela causa GDP+2d(5) de dano por Contusão com alcance de 10m e todas as 

tentativas de aparar seus ataques recebem -2 e bloqueios recebem -1. Na defensiva ela pode ser utilizada 

para localizar inimigos, dando +2 em testes de Noção de Perigo, e é capaz de reduzir o custo em fadiga de 

Defesas de Cosmo-Energia em até 3 pontos se ela estiver rodeando o Cavaleiro no momento da ativação 

da defesa (até o custo mínimo de 2 pontos de fadiga por ativação). 

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 

*** +50 pontos Cósmicos que podem ser utilizados a qualquer momento. 

 

Ender é jovem, mas também já carrega muitas marcas da guerra. De origem humilde 
encontrou no Santuário uma oportunidade para mudar a sua vida e quando ela surgiu a 
agarrou de todo o coração. Sagrado como Cavaleiro de Atena pouco antes do início da 
Guerra Santa encontrou no último assalto dos Espectros ao Santuário o seu maior 
desafio. Teve a honra de lutar ao lado dos maiores Cavaleiros, perdeu companheiros e 
derrotou duas dezenas de inimigos antes de ser ferido pela primeira vez em batalha, mas 
isso não o derrubou e ficou firme até a conclusão. No fim do ataque os Cavaleiros haviam 
imposto um duro golpe a Hades encaminhando esse conflito para o seu fim. Convocado 
para uma missão secreta pelo Santuário o 
Cavaleiro Ender de Cefeu não hesitou em 
atender o chamado e pelas suas qualidades 
foi escolhido o líder da expedição. Não há 
dúvidas quanto à missão, ele sabe que é o 
certo a fazer, não há escolha e não desistirá 
até terminar a sua tarefa, nem que para 
cumpri-lá ele tenha de entregar a sua vida. 

O que Ender sabe... 
Assim como os demais ele sabe que foi levada uma 
Armadura de Ouro e não tem qualquer informação 
sobre qual nem em quais circunstâncias, mas ele 
possui uma clara noção que Arionte não é um simples 
espião, apesar de desconfiar que ele seja o Cavalero 
de Ouro roubado ele não tem certeza, mas para ele 
isso não importa, o que realmente importa é seguir as 
ordens do Santuário e de Atena por Atena, até o fim. 
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Irineu de Hércules (2.000 pontos***) 
ST 33 DX 13 IQ 11 HT 15 
PV 33 Vont 12 Per 12 PF 27 
Vel. Básica: 7 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 11         Soco 4d+7** NH 15 

Armadura RD Básica 30 RD Ablativa 200 HT 18       Chute 4d+9** NH 13 

Salto em Altura sem/com impulso: 320/1580 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 1320/6360 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x41 (nível efetivo 45), 

Cavaleiro de Atena, Hierarquia Religiosa x3, Reflexos em Combate, Hipoalgia, 

Talento para Cosmo x2, Corpo Potencializado, Ataque de Cosmo-Energia 

(Poder Supremo de Hércules), Senso de Dever (amigos), Daltonismo, Gula, 

Teimosia e as peculiaridades Orgulhoso e Simpático. 

Perícias: Acrobacia 11 (-2), Arremesso 12 (-1), Caratê 15 (+2), Diplomacia 10 

(+0), Furtividade 12 (-1), Grego (Materno), Inglês (Materno), Judô 14 (+1), 

Heráldica 10 (-1), Poder Supremo de Hércules 17 (+2), Teologia (Hipermito) 9   

(-2), Trato Social (Cavaleiros) 11 (+0).  

Técnicas:  Poder Supremo de Hércules (310 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Massivo (+60%), Dano Extra x3 

(+30%), Alcance Reduzido x2 (-20%) e Custa Fadiga x3 (-15%). Causa 25d+10* 

(+50%) de dano por contusão, possui ½D 10, Max 20, Prec 3, CdT 1, Tiros N/A, 

Recuo 4 e custa 5 pontos de fadiga.  

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 

*** +50 pontos Cósmicos que podem ser utilizados a qualquer momento. 

 
O grego Irineu nasceu em uma família rica e tradicional de Atenas. Após se recusar 

em assumir os negócios de família lançou-se a uma viagem pela Inglaterra em 1338, se 
perdeu pelas estradas, foi roubado e prestes a morrer esbarrou com uma delegação do 
Santuário, onde conheceu Atena, que o ajudou. Voltou com a delegação e surpreendeu a 
todos quanto manifestou um domínio inato do Cosmo. Sagrou-se Cavaleiro de Atena no 
meio da atual Guerra Santa, participou da defesa do Santuário ao lado de Ender e jurou 
derrotar todos os inimigos de Atena. 

 

Camilla de Pintor (1.800 pontos***) 
ST 24 DX 14 IQ 12 HT 15 
PV 24 Vont 14 Per 12 PF 27 
Vel. Básica: 7,25 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 11    Soco 3d+4** NH 15 

Armadura RD Básica 20 RD Ablativa 190 HT 16       Chute 3d+6** NH 13 

Salto em Altura sem/com impulso: 260/1340 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 1080/5400 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x40 (nível efetivo 44), Cavaleiro de 

Atena, Hierarquia Religiosa x1, Talento para Cosmo x3, Reflexos em Combate, Alma 

de Cavaleiro, Ataque de Cosmo-Energia (Cometa Alpha), Senso de Dever (Amigos), 

Voto Muito Importante (Lei da Máscara), Circunspecção, Gula e as peculiaridades Não 

Consome Álcool, Adora Gatos e Simpática. 

Perícias: Acrobacia 14 (+0), Arremesso 14 (+0), Camuflagem 13 (+1), Caratê 15 (+1), 

Cometa de Plasma 19 (+2), Escalada 14 (+0), Espanhol (Materno), Furtividade 15 (+1), 

Grego (Materno), Italiano (Materno), Judô 14 (+0), Manha 13 (+1), Sobrevivência 

Urbana 12 (+0), Trato Social (Cavaleiros) 13 (+1). 

Técnicas:  Cometa de Plasma (180 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Dano Extra x3 (+30%), Alcance Reduzido 

x2 (-20%) e Custa Fadiga x4 (-20%). Causa 25d+10* de dano por contusão e custa 6 

pontos de fadiga por ataque. ½D 10, Max 20, Prec 3, CdT 1, Tiros N/A, Recuo 4.                  

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 

*** +50 pontos Cósmicos que podem ser utilizados a qualquer momento. 
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Camille nasceu na cidade Grega de Trikala, perdeu os pais na infância e muito cedo 
acabou nas ruas, lutando a cada dia para sobreviver. Aprendeu novas línguas ajudando 
viajantes perdidos na cidade e foi em uma dessas tarefas que conheceu uma Amazona de 
Atena que caçava um Cavaleiro Negro. Camille a ajudou a completar a missão e revelou-
se muito habilidosa. Como ela não tinha ninguém a Amazona decidiu leva-lá como sua 
aprendiz, a treinou por anos e realizou-se ao vê-lá sagrar-se também uma Amazona, a 
Amazona de Bronze mais poderosa que ela já tinha conhecido. A atual Guerra Santa 
estourou e Camille e sua mestra lutaram lado a lado. No último assalto ao Santuário a 
professora de Camille foi morta, e apenas ela e a Amazona de Cassiopéia restarem entre 
os Cavaleiros de Bronze, mas isso apenas reforça os seus ideais e jamais deixará de lutar 
ao lado daqueles que sempre acreditaram nela. 

 

Rose de Cassiopéia (1.800 pontos***) 
ST 25 DX 15 IQ 12 HT 14 
PV 25 Vont 13 Per 13 PF 26 
Vel. Básica: 7,25 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 12    Soco 3d+5** NH 16 

Armadura RD Básica 20 RD Ablativa 150 HT 16       Chute 3d+7** NH 14 

Salto em Altura sem/com impulso: 260/1340 cm 

Salto em Distância sem/com impulso: 1080/5400 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: Cosmo x40 (nível efetivo 44), Cavaleiro 

de Atena, Hierarquia Religiosa x1, Reflexos em Combate, Talento para Cosmo x2, 

Ambidestria, Hipoalgia, Ataque de Cosmo-Energia (Turbilhão de Cassiopéia), 

Voto Muito Importante (Lei da Máscara), Pesadelos, Sanquinolência, Maníaco-

Depressivo e as peculiaridades Mente Aberta e Não se sente a vontade em 

multidões. 

Perícias: Acrobacia 15 (+0), Arremesso 14 (-1), Caratê 16 (+1), Espada de Lâmina 

Larga 17 (+2), Furtividade 15 (+0), Grego (materno), Judô 15 (+0), Lábia 12 (+0), 

Primeiros Socorros 12 (+0), Turbilhão de Cassiopéia 18 (+2), Trato Social 

(Cavaleiros) 12 (+0).  

Técnicas:  Turbilhão de Cassiopéia (170 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Corte (+30%), Vinculado a Uma Arma (-10%), Alcance 

Reduzido x2 (-20%) e Custa Fadiga x3 (-15%). Causa 22d+10* de dano por corte e custa 5 pontos de 

fadiga por ataque. - ½D 10, Max 20, Prec 3, CdT 1, Tiros N/A, Recuo 4. 

                  Espadas de Cassiopéia 

A armadura de Cassiopéia é equipada com um par de espadas largas que pode ser usado em combate 

direto ou cruzadas para disparar o ataque Turbilhão de Cassiopéia. Cada espada causa GdP+1d(5) de 

dano perfurante ou GeB+1d(5) de dano por corte e o aparar usando ambas as espadas recebe +1 de 

bônus contra qualquer ataque que possa ser aparado por elas. Quando não estão sendo utilizadas as 

armas ficam presas às costas da Amazona de onde podem ser sacadas instantaneamente.  

* Dano Cósmico  **Dano Cósmico e divide a RD Cósmica que atingir por 5. 

*** +50 pontos Cósmicos que podem ser utilizados a qualquer momento. 

 
Rose é uma jovem da cidade Grega de Lamia, cidade constantemente ameaçada por 

Hades devido a sua localização, fato que leva muitos jovens a tentar entrar nas fileiras de 
Atena em defesa de suas famílias e foi isso que ela fez. Acolhida no Santuário passou por 
testes muito difíceis, iniciou seu treinamento e se tornou Amazona de Bronze em pouco 
tempo. Atravessou toda a atual Guerra Santa ficando cada vez mais poderosa, mas 
assistiu e fez coisas que a afetaram profundamente. Com Atena em seu coração hoje ela 
e Camille de Pintor são as duas últimas representantes das fileiras de Bronze de Atena. 
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INIMIGOS 

 

 
 

Desde o desaparecimento de Zeus muitos deuses e outras forças igualmente 
poderosas ambicionam dominar ou destruir o Reino da Terra. Todas as regras abaixo são 
voltadas para o GM, a fim que ele crie seus NPCs para fazerem frente aos PJs. 

 

Criação de Antagonistas 

Um dos pontos altos da obra de Kuramada está na sua coleção de antagonistas (o 
oposto ou contrário a alguém). Inimigos dos personagens principais, que são os 
personagens jogadores, com as mais diversas motivações e habilidades. Interessante 
destacar que antagonistas não necessariamente precisam ser os vilões, apesar de 
geralmente isso ser verdadeiro, assim como também não necessariamente precisam ser 
um único indivíduo, podendo ser um grupo, uma organização, um determinado ambiente 
ou mesmo um traço de personalidade ou sentimento do protagonista. 

Todavia, em Saint Seiya o mais comum e esperado é realmente a personificação de 
um indivíduo como antagonista, um guerreiro como os PJs que oferece um desafio físico, 
como um Espectro, Marina ou até mesmo outro Cavaleiro de Atena. A motivação desse 
personagem pode ser das mais variadas, mas geralmente ela está restrita ao dever que 
cada um possui com seu deus e/ou o cumprimento de sua vontade divina. Quando Minos 
e seus homens atacaram o Santuário, apesar de apreciarem a luta, eles na verdade 
estavam apenas cumprindo a vontade de Hades. Essa motivação pode ainda ser 
equivocada ou ser uma farsa, o que poderia render estórias de redenção (talvez até com a 
introdução de novos PJs). Os Cavaleiros de Prata que atacaram Seiya o faziam na 
certeza que estavam cumprindo ordens legítimas do verdadeiro Grande Mestre e 
consequentemente da deusa Atena. 

Apesar da importância da motivação, que acaba fornecendo o porquê de lutar, o 
principal está na capacidade de luta do antagonista. As maiores e mais emocionantes 
cenas de Cavaleiros do Zodíaco estão nos combates e é nesse momento épico que o 
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Mestre deve se concentrar ao criar os adversários dos PJs. Usando como base as regras 
para criação de personagens jogadores o GM não deve se sentir limitado por elas e por 
quaisquer outras a fim de criar inimigos únicos e momentos de pura tensão. Sobre as 
técnica inimigas é frequente as ocorrências de falhas ou pontos fracos que os PJs podem 
tentar explorar, normalmente traduzidas pelas limitações Brecha e Ponto Fraco, que 
desafiam os jogadores duplamente: primeiro percebê-la e depois explorá-la, o que 
geralmente encerra o combate. 

 

CAVALEIROS NEGROS 
 
Os Cavaleiros Negros são um grupo de ex-candidatos a 

Cavaleiros de Atena, hoje renegados, que se deixam mover 
pelo ódio e rancor por Atena e pela humanidade. A história 
dos Cavaleiros Negros se confunde com a dos próprios 
Cavaleiros. Logo após a primeira Guerra Santa estabeleceu-
se o rito comum de árduos treinamentos e seleções para 
candidatos a Cavaleiro, muitos se candidatavam, mas poucos 
eram aprovados. Daqueles que eram rejeitados uma pequena 
parte nutriu ódio por Atena e a culpou por todo o seu 
sofrimento. A princípio esse grupo não representava uma 
ameaça, até que a Ilha da Rainha da Morte foi descoberta. 

Com o tempo, descobriu-se que a ilha era uma pequena 
parte que restou do Continente Mu. Apesar do estado que se encontrava, com um vulcão 
ativo e repleto de terreno arrasado, existiam na ilha armaduras e resquícios de 
informações dos antigos alquimistas. De todas as armaduras ali depositadas apenas de 
Felix era uma verdadeira Armadura Sagrada, todas as outras eram cópias inacabadas, 
talvez experimentos, que estavam completamente negras como as cinzas do vulcão. 

Com o tempo, os renegados do Santuário descobriram a ilha e as armaduras negras. 
Descobriram os fragmentos de informação e conseguiram desenvolver uma técnica de 
produção de armaduras a partir das cinzas do vulcão. Nesse momento nascia os 
Cavaleiros Negros que, por puro ódio, juraram destruir Atena e seus Cavaleiros. Atena, 
diante de tal blasfêmia, os condenou a nunca deixarem a ilha, ou seriam caçados por 
todos os Cavaleiros. Para vigiá-los um Cavaleiro foi escolhido e recebeu uma máscara, 
passando a ser chamado de Cavaleiro do Diabo. 

No século XX o Cavaleiro do Diabo foi o guerreiro chamado Guilty, que já tinha sido 
um Cavaleiro de Atena. Ele foi o mestre de Ikki, o primeiro Cavaleiro de Fênix da história, 
e acabou morto pelo seu aprendiz que herdou o encargo, mas, ao invés de prosseguir em 
sua missão de vigiar os Cavaleiros Negros, Ikki passou a liderá-los contra o Santuário. 
Após ser derrotado e se redimir o cargo de Cavaleiro do Diabo hoje é ocupado por Jango. 
Na geração passada de Cavaleiros foi formada a Nero, uma organização criminosa 
composta de Cavaleiros de Prata Negros, liderados por Avido que buscava a riqueza 
utilizando-se do Cosmo, sendo destruída por Manigold e Albafica. 

 
Os Cavaleiros Negros possuem uma organização quase caótica onde o líder é o 

mais forte e como um resquício da doutrina dos Cavaleiros eles ainda se dividem em 
Cavaleiros Negros de Bronze e de Prata, se subdividindo em incontáveis grupos menores 
que raramente se auxiliam. Seu número real é incerto, mas até hoje eles não se 
mostraram como uma ameaça concreta à existência do Santuário. 
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Eventualmente ocorrem fugas isoladas da Ilha da Rainha da Morte, sendo estes 
fugitivos violadores da lei de Atena e condenados a serem caçados pelos Cavaleiros, 
atribuição normalmente destinado aos Cavaleiros de Bronze, a menos que o poder dos 
inimigos seja elevado, como ocorreu no caso da finada Nero em 1743. 

 

Construção do Personagem 
Os Cavaleiros Negros são construídos de forma muita semelhante aos Cavaleiros de 

Atena, já que na sua maioria já pertenceram as suas fileiras, mas são candidatos 
rejeitados por incapacidade física e/ou moral, sendo mais fracos. Devido a forma como os 
Cavaleiros de Ouro são selecionados há apenas Cavaleiros Negros de Bronze e de Prata 
e todos devem possui a desvantagem Cavaleiro Negro (inclui Patrono de 10 pts com 
freqüência normal e equipamento e o Santuário como Inimigo) de -40 pontos. O grau de 
ameaça de um Cavaleiro Negro está ligado à fase em que deixou o Santuário: 

Candidatos a Cavaleiro eliminados no início ou durante o treinamento – este grupo 
gera os Cavaleiros Negros mais fracos de todos, e apesar de seu número ser alto sua 
expectativa de vida também é muito curta. A sua construção é feito da mesma forma que 
um Cavaleiro de Atena, mas possuem cerca de 30% dos pontos de personagem. 

Candidatos a Cavaleiro eliminados na conclusão do treinamento – este é o grupo que 
produz a maior quantidade de Cavaleiros Negros. São candidatos que passaram por todo 
o treinamento, mas falharam nas provas finais, especialmente aqueles derrotados nos 
torneios para sagrarem-se cavaleiros. A derrota e a visão do vitorioso tornando-se um 
Cavaleiro e recebendo sua Armadura Sagrada produz em uma minoria um ódio mortal por 
Atena. A construção deste Cavaleiro Negro é feita da mesma forma que um Cavaleiro de 
Atena, mas possui apenas 50% a 70% dos pontos de personagem. 

Candidatos a Cavaleiro que concluíram o treinamento – neste grupo, o menor deles, 
felizmente, estão os mais perigosos Cavaleiros Negros. São os candidatos que concluíram 
o seu treinamento e estão prontos para receberem suas Armaduras Sagradas, mas que 
por algum motivo são afastados, desistem ou são expulsos, normalmente por motivos 
morais. Esse é o exemplo de Avido, líder da Nero, que depois de ganhar o direito de 
sagrar-se Cavaleiro de Prata de Altar desiste porque não desejava se submeter a regras e 
a ninguém. Este tipo de Cavaleiro Negro é construído da mesma forma que um Cavaleiro 
de Atena com a quantidade padrão de pontos de personagem. 

Cavaleiro Negro com treinamento obtido de outros Cavaleiros Negros – existem 
ainda aqueles que nunca passam pelo Santuário, sendo treinados por outros Cavaleiros 
Negros. A quantidade de pontos desses candidatos variará dependendo de quem os 
treine, mas geralmente são guerreiros inferiores aos vistos acima. 

 

As Armaduras Negras 
Como cópias as Armaduras Negras tentam emular os poderes das Armaduras 

Sagradas, mas são bem sucedidas apenas na tentativa de proteger seu usuário. Como 
são cópias criadas elas não estão vivas, o que significa que elas não fornecem qualquer 
aumento de Cosmo ou pontos de fadiga aos seus usuários. 

Uma Armadura Negra de Bronze possui 15 pontos RD Básica, 75 pontos de RD 
Ablativa e HT 15, ambas com a modificação Cósmica. Uma Armadura Negra de Prata 
possui 25 pontos de RD básica, 150 pontos de RD ablativa e HT 16. Em ambas não há 
aumento de Cosmo, nenhuma Energização e suportam apenas 1/3 da quantidade de dano 
interno, mas se comportam da mesma forma contra dano não-Cósmico e podem ser 
reparadas com o gasto de apenas 1/3 dos recursos e tempo necessários. 
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GUERREIROS AZUIS 
 
Após a primeira Guerra Santa a alma de Poseidon foi 

selada em uma ânfora e enviada para o leste da Sibéria, um 
local de extremo frio e isolamento, sendo guardada por um 
pequeno grupo de Cavaleiros assim ordenados por Atena. 
Com o passar dos anos esses Cavaleiros, isolados do mundo 
e do Santuário, começaram a perder a sua fé em Atena, até 
que renunciaram ao título de Cavaleiros de Atena.  

Estes antigos Cavaleiros passaram a autodenominarem 
Guerreiros Azuis, também conhecidos como Guerreiros do 
Gelo, e fizeram do leste da Sibéria sua base, mais 
especificamente a vila de Graad Azul (Bluegraad). Suas 
motivações são geralmente egoístas, mas sua ambição não 
vai muito além das redondezas. Em 1986 o líder dos 
Guerreiros Azuis, chamado de Alexer, tentou assumir o poder destronando seu pai, mas 
foi detido por Hyoga de Cisne a pedido de Natasha, irmã de Alexer. 

Acredita-se que o grupo original de Cavaleiros destacado para a missão era de 
poucos indivíduos, com um ou poucos Cavaleiros de Prata que lideravam e um punhado 
de Cavaleiros de Bronze, assim, de um grupo original pequeno o atual grupo de 
Guerreiros Azuis também é pequeno. O conhecimento no Cosmo e o treinamento teve que 
ser passado oralmente para os seus sucessores durante séculos, o que pode ter gerado 
efeitos inferiores ao treinamento obtidos no Santuário, mas também possibilitou não 
apenas a continuidade do grupo, mas também sua ampliação. 

Outra importante característica dos Guerreiros Azuis são suas armaduras. No 
momento que renunciaram a fé em Atena suas Armaduras Sagradas os abandonaram, 
retornando ao Santuário. Como se tratava de uma missão sem data para retorno entre os 
membros havia aqueles com conhecimento para reparar Armaduras e esse conhecimento 
foi utilizado, através dos anos, para confeccionar réplicas de forma muito semelhante às 
armaduras dos Cavaleiros Negros, réplicas feitas de diversos materiais, entre eles, gelo. 
Em termos de regras utilize as já vistas para as armaduras negras, acrescentando que 
perdem 1/3 dos seus pontos de RD Ablativa se trajadas em locais quentes. 

Hoje o grupo dos Guerreiros Azuis continua liderado por Alexer, que é o mais forte 
entre eles com um poder equivalente ao de um Cavaleiro de Prata, com um grupo de 
pouco mais de uma dúzia de guerreiros. A grande maioria possui um nível de poder 
equivalente a de um Cavaleiro de Bronze e poucos são realmente uma ameaça, mas 
devido a natural hostilidade que eles guardam dos Cavaleiros de Atena (muitos acreditam 
que seus antepassados foram abandonados) o grupo não deve ser subestimado. 

 

Construção do Personagem 
A construção de um Guerreiro Azul é feita da mesma forma que um Cavaleiro de 

Bronze ou a um Cavaleiro de Prata, com 75%-95% dos pontos correspondentes e com a 
vantagem Cavaleiro Azul (10 pontos), que inclui Patrono (que fornece equipamento) e 
Fantasia (Atena os abandonou e os seus Cavaleiros são seus inimigos). 
 

Armadura 
Em termos de regras utilize as já vistas para as armaduras negras, acrescentando 

que perdem 1/3 de RD Ablativa se trajadas em locais quentes e possuem HT+2. 
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MARINAS 
 
Os Marinas são os guerreiros que defendem 

os ideais do deus dos mares, Poseidon, e foram 
os primeiros guerreiros abençoados por um deus 
com peças protetoras. Foi a primeira força que 
tentou tomar o Reino da Terra e foi devido ao seu 
surgimento que nasceram os Cavaleiros Sagrados 
de Atena. Para tentar tomar a Terra, Poseidon 
criou para seus guerreiros as primeiras protetoras 
vivas do universo, as Escamas, com uma 
capacidade defensiva nunca antes vista, e os 
nomeou Marinas de Poseidon. 

Os candidatos a Marinas não passam por 
qualquer treinamento, como os Cavaleiros, e sim 
são escolhidos pelas próprias Escamas. Vivas, as 
Escamas escolhem os mais aptos indivíduos, que 
já possuem as habilidades e Cosmo necessários, 
e que aceitam se tornar um Marina, podendo esta 

escolha variar bastante, de verdadeiros guerreiros a músicos. Não raro a primeira união 
entre o candidato e a Escama provoca o surgimento do Cosmo inerente do candidato que 
até então permanecia oculto. 

O exército de Poseidon é constituído e organizado de forma muito semelhante aos 
Cavaleiros de Atena, na verdade, como os Marinas surgiram primeiro pode-se dizer que 
foram os Cavaleiros que se inspiraram neles para formar a sua organização. Os Marinas 
são divididos, conforme seu poder, em Generais, Comandantes e Soldados. Os Generais 
Marinas são equivalentes aos Cavaleiros de Ouro, os Comandantes Marinas aos 
Cavaleiros de Prata e os Soldados Marinas aos Soldados de Atena.  

 
Generais Marinas – São mais poderosos guerreiros Marinas, com poder equivalente 

aos Cavaleiros de Ouro. Ao todo são 7 os Generais com a função primordial de fazer valer 
a vontade de Poseidon e proteger os 7 pilares que sustentam os sete mares (Oceano 
Pacífico Norte, Oceano Pacífico Sul, Oceano Índico, Oceano Antártico, Oceano Ártico, 
Oceano Atlântico Sul e Oceano Atlântico Norte). Os 7 Generais Marinas são: Dragão 
Marinho (guarda o Pilar do Oceano Atlântico Norte), Sirene (guarda o Pilar do Oceano 
Atlântico Sul), Cavalo Marinho (guarda o Pilar do Oceano Pacífico Norte), Scylla (guarda o 
Pilar do Oceano Pacífico Sul), Kraken (protege o Pilar do Oceano Ártico), Chrysaor 
(guarda o Pilar do Oceano Índico) e Lymnades (guarda o Pilar do Oceano Antártico). 

Comandantes Marinas
35

 – São os guerreiros intermediários do exército de Poseidon, 
com poder equivalente aos Cavaleiros de Prata. Totalizam 15 Comandantes que têm 
como principal função liderar os demais Marinas e combater inimigos formidáveis. Os 
Comandantes são: Albatroz, Âncora, Argonauta, Arpão, Belerofonte, Cetus, Enguia, 
Estrela-do-Mar, Leviatã, Moréia, Selkie, Sereia, Serpente Marinha, Tortuga e Tritão. 

Soldados Marinas – Os Soldados Marinas são a força mais extensa de Poseidon. 
São os Marinas de patente mais baixa, equivalentes aos Soldados Rasos de Atena, mas 
com a principal diferença que possuem suas próprias Escamas. Possuem como principal 
função ser a tropa de choque direta do exército dos mares. Como são equipados com 
Escamas, mesmo fracas, isso os tornam adversários invencíveis para qualquer exército 
convencional, mas não são adversários para o mais fraco Cavaleiro de Atena. 
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Não há a figura do Grande Mestre entre os Marinas, sendo todos liderados 
diretamente por Poseidon. 

 

Construção do Personagem 
Os Marinas são construídos de forma semelhantes aos Cavaleiros de Atena, estando 

a principal diferença em suas Escamas e ao fato que não possuem guerreiros 
equivalentes em poder aos Cavaleiros de Bronze: 

General Marina – os mais poderosos Marinas de Poseidon. São construídos com 
3.000 pontos de personagem. Use o mesmo modelo para Cavaleiros de Ouro, com a 
diferença que não possuem a técnica Exclamação de Atena. 

Comandante Marina – este Marina possui poder e função equivalentes aos 
Cavaleiros de Prata, sendo construído com 1850 pontos de personagem.  

Soldado Marina – em geral os Soldados Marina não possuem técnicas ou controle do 
Cosmo, possuindo apenas habilidades mundanas de guerreiros humanos com muitos 
utilizando armas. São construídos com 50 pontos, mas possuem suas próprias Escamas e 
contam com centenas de combatentes em suas fileiras. 

Assim como os Cavaleiros de Atena, todos devem pagar 10 pontos por pertencer às 
fileiras de Poseidon comprando a vantagem Marina de Poseidon, que inclui Poseidon 
como Patrono (Equipamento +100%, Habilidades Especiais +100%), Inimigos (Atena e 
seus Cavaleiros) e Dever Extremamente Perigoso (15 ou menos) e Hierarquia Religiosa, 
com a diferença que os Soldados possuem de nível 0 até 1, os Comandantes de nível 2 
até 4 e os níveis 5 e 6 apenas pertencem aos Generais, não havendo níveis superiores. 
Na mesma forma é exigido de todos os Comandantes que possuam no mínimo Talento 
para Cosmo-Energia nível 2 e o nível 4 para os Generais. 

 

As Escamas de Poseidon 
As Escamas de Poseidon foram as primeiras peças protetoras vivas criadas pelos 

deuses. São feitas basicamente de Oricalco (metal abundante em Atlântida) banhadas 
pela vontade divina do Deus dos Mares. Utilize as mesmas regras vistas para as 

Armaduras Sagradas de Atena com as mesmas habilidades de Energização e de 

Aumento de Cosmo, mas possuem 2 pontos a menos de HT que uma Armadura de 
Atena equivalente e sua RD varia conforme seu poder: 

Escama Superior – são aquelas utilizadas pelos Generais Marinas e equivalentes as 
Armaduras de Ouro. Possuem RD básica igual a 40 e 250 pontos de RD Ablativa. 
Suportam a mesma da quantidade de dano interno que uma Armadura de Prata. 

Escama – Utilizadas pelos Comandantes e equivalentes a uma Armadura de Prata. 
Sua RD básica é de 30 pontos e possuem 180 pontos de RD ablativa. Se o seu usuário 
contar com Cosmo Básico 50 ou superior a RD ablativa sobe 50 pontos. Suportam apenas 
metade da quantidade de dano interno que uma Armadura de Prata suportaria. 

Escama Inferior – São as escamas utilizadas pelos Soldados e equivalentes as 
Armaduras de Bronze. Possuem RD Básica igual a 4 e 10 pontos de RD ablativa e caso 
essa RD caia a zero a escama é imediatamente destruída. 

Quando não estão sendo utilizadas as escamas permanecem montadas na forma da 
criatura marinha que as denomina, não havendo uma urna, isso significa que elas não se 
recuperam naturalmente como as armaduras de Atena. Ao invés de se recuperarem em 
uma urna basta que uma escama que não esteja sendo utilizada seja mergulhada na água 
do mar, enquanto permanecer submersa ela recuperá seus danos de forma idêntica a uma 
armadura em uma urna na mesma velocidade (10% do total por dia). Na mesma forma, se 
for destruída ela renascerá nas águas do mar que banham um Santuário de Poseidon. 
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ESPECTROS 
 
Sem dúvida o inimigo que 

mais combateu Atena foi o deus 
do mundo dos mortos, Hades, e 
conseqüentemente os Espectros 
de Hades são os inimigos mais 
recorrentes que os Cavaleiros de 
Atena enfrentaram durante toda 
a história das Guerras Santas. O 
exército do Senhor do Submundo 
é constituído de 108 Espectros 
que agem sobre a proteção das 
108 Estrelas Malignas, que, 
conforme o budismo representam 
os 108 sentimentos que 
atormentam e desorientam a vida 
dos humanos agindo como 
obstáculos entre o indivíduo e o Nirvana, o maior estado espiritual a se alcançar. 

Um Espectro não é treinado, na realidade um Espectro é uma alma escolhida por 
Hades e que aceita a sua oferta de vida eterna. Ela recebe um corpo físico, que pode ser 
criado imediatamente por Hades quando este está com pleno poder, ou nascer entre os 
humanos até ser chamado a lutar, e é escolhida por uma das 108 Estrelas Malignas que 
recobre o seu corpo com um traje negro e reluzente, uma Sapuris

36
, que age como uma 

armadura e também implanta um cosmo negro e destrutivo, terminando por transformá-lo 
para melhor se adaptar e servir a Hades. Esse é o motivo do porque os Espectros não 
precisam de treinamento ou de qualquer outro pré-requisito. A verdade é que a alma é 
apenas um meio, um instrumento para a Sapuris cumprir sua função, podendo até mesmo 
transmutá-lo a algo que pouco lembre sua antiga forma humana. Isso também significa 
que a não-vida dos Espectros está intimamente ligada as Sapuris.  

 
Os Espectros estão divididos em duas categorias de poder: 
Estrelas Celestes – Constituídos de 36 Espectros estes são os mais poderosos 

servos de Hades. Seus níveis de poder se equiparam aos Cavaleiros de Prata e até de 
Ouro, sendo que os três mais poderosos Espectros, os Três Juízes do Inferno, pertencem 
a esta categoria. Tem como função comandar e proteger estruturas. São Estrelas 
Celestes: Liderança, Sub-Liderança, Maquinagem, Espaço, Bravura, Heroísmo, 
Ferocidade, Prestígio, Inteligência, Nobreza, Riqueza, Orgulho, Solidão, Ferimento, 
Firmeza, Vitória, Escuridão, Ajuda, Vacuidade, Velocidade, Singularidade, Assassinato, 
Insignificância, Retrocesso, Longevidade, Massacre, Equilíbrio, Crime, Desvantagem, 
Derrota, Prisão, Sabedoria, Violência, Lamentação e Ingenuidade. 

Estrelas Terrestres – Os mais numerosos. Os 72 Espectros de Estrelas Terrestres 
são os guerreiros menos poderosos do Submundo com seus níveis de poder se 
equiparando aos Cavaleiros de Bronze e mais raramente aos Cavaleiros de Prata, com 
raríssimas exceções, boa parte das Estrelas Terrestres não é páreo nem mesmo para os 
mais fracos Cavaleiros. São Estrelas Terrestres: Liderança, Sub-liderança, Bravura, 
Excelência, Heroísmo, Prestígio, Inteligência, Estranheza, Ferocidade, Instrução, 
Honestidade, Vastidão, Guerra, Força, Escuridão, Direção, Associação, Assistência, 
Ajuda, Assombração, Bestialidade, Insignificância, Emergência, Violência, Necessidade, 
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Fanatismo, Loucura, Vôo, Correr, Ingenuidade, Esclarecimento, Progresso, Retrocesso, 
Orgulho, Consumação, Sinuosidade, Ocultação, Singularidade, Razão, Sagacidade, 
Conforto, Vitória, Velocidade, Preservação, Disputa, Maldade, Encantamento, Reclusão, 
Prostração, Prejuízo, Vacuidade, Solidão, Perfeição, Brevidade, Angular, Apreensão, 
Possessão, Eqüidade, Desvantagem, Submissão, Premonição, Mal, Feiúra, Destino, 
Sombras, Penalidade, Robustez, Inferioridade, Persistência, Cultivo, Traição e Carnívora.   

 
Um Espectro Terrestre pode subir de posto, ou seja, ele pode se tornar uma Estrela 

Celeste, assim como uma Estrela Celeste pode ser rebaixada para Terrestre, tudo 
depende do mérito do Espectro e da vontade de Hades, mas os números de Espectros 
Celestes e Terrestres sempre permanecem os mesmos, assim, consequentemente, 
quando um Espectro sobe de posto outro é rebaixado (o que gera conflitos internos). 

Como Espectros a sua condição de não-vida lhes trás algumas vantagens sobre os 
vivos. Nenhuma doença ou enfermidade natural os afeta (mas uma causada pela 
manipulação do Cosmo sim) e eles são capazes de se recuperar de ferimentos três vezes 

mais rápido que os humanos (suas Sapuris também se regeneram, recuperando 25% 

da RD Ablativa total por dia), sendo que a principal vantagem, e também desvantagem, 
está no fato que sua vida está atrelada à vontade do deus Hades, que é capaz de 
ressuscitá-los em até 3d minutos após a morte ou extinguir imediatamente a sua não-vida. 

 

Construção do Personagem 
Os Espectros são construídos de forma semelhantes aos Cavaleiros de Atena, 

estando a principal diferença em suas Sapuris e sua organização singular:  
Juízes do Inferno – os mais poderosos Espectros de Hades. São apenas 3, 

Radamanthys de Wyvern, Minos de Grifon e Aiacos de Garuda, todos construídos com no 
mínimo 3.300 pontos de personagem. 

Estrela Celeste de Alto Poder – são Espectros poderosos, comparáveis aos 
Cavaleiros de Ouro. São construídos com 3.000 pontos de personagem.  

Estrela Celeste de Baixo Poder – estes Espectros equiparam-se aos Cavaleiros de 
Prata e podem ser muito perigosos se subestimados. São construídos com 1.800 pontos. 

Estrela Terrestre de Alto Poder – normalmente estes Espectros são líderes de 
grupos menores de Espectros Terrestres. São construídos com 1.500 pontos.  

Estrela Terrestre de Baixo Poder – a maioria da força do Submundo é composta 
deste tipo. São os mais fracos, mas muito cruéis. São construídos com 1.000 pontos. 

Soldados – os soldados rasos são almas corruptas com quase nenhum poder de dois 
tipos: o primeiro se assemelha aos Soldados de Atena, usando uma armadura normal (RD 
5), enquanto que o segundo tipo usa a Sapuris de Esqueleto (a única que existe mais de 
uma, veja abaixo) equipada com uma foice (GeB perf cósmico, alcance 1 e aparar 0D). 

Os Espectros devem gastar 10 pontos para pertencerem ao exército de Hades 
comprando o pacote Espectro de Hades, que inclui Hades como Patrono (Equipamento 
+100%, Habilidades Especiais +100%), Inimigos (Atena e seus Cavaleiros, e 
eventualmente Poseidon) e Dever Extremamente Perigoso (15 ou menos). Hierarquia 
Religiosa nível 1 é exigido de todas as Estrelas Terrestres, níveis 2-3 das Estrelas 
Celestes de Baixo Poder, 4-5 das Estrelas Celestes de Alto Poder e nível 6 apenas para 
os Três Juízes do Inferno, sendo o nível 7 exclusivo de Pandora, a representante de 
Hades da mesma forma que o Grande Mestre é de Atena. Diferente dos demais guerreiros 
não é exigido nenhum nível em Talento para Cosmo para nenhum Espectro, uma vez que 
o seu poder vem das Sapuris e não do seu usuário, mas com frequência eles possuem tal 
vantagem (todos os Três Juízes a possui no nível máximo). 
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Almas Recrutadas 
O Senhor do Submundo possui 

amplos poderes sobre a morte e ele 
frequentemente barganha com seus 
inimigos já mortos o retorno à vida em troca 
de lealdade a sua causa pelo tempo que 
ele desejar. Em muitas Guerras Santas 
travadas contra Hades vários Cavaleiros e 
aliados já sucumbiram perante a oferta de 
uma nova vida retornando como traidores, 
mas muitos também aproveitaram essa 
chance para lutar por Atena mais uma vez. 

Almas que retornam dessa maneira estão nas mãos de Hades, é ele que estipula a 
duração da nova vida e pode encerrá-la quando desejar, usando isso para manipulá-las. 
Se a alma penada era um Cavaleiro, ou outro guerreiro dos deuses, como um Marina, ele 
retorna protegido por uma Sapuris que é em aparência uma réplica de sua antiga peça 
protetora, mas bem mais fraca em poder se comparada com a original. 
 

Construção de Personagem 
Uma alma que retorna pelas mãos de Hades ganha um novo corpo físico, idêntico ao 

original, mas ainda assim uma mentira. Se o corpo original estiver em bom estado ele 
próprio pode ser animado, mas isso não muda o fato que o que o anima é uma falsa vida. 
Seus atributos, desvantagens e perícias serão os mesmos quando em vida, há pequenas 
alterações e passa a possuir a dependência de sua Sapuris como os demais Espectros. 

Em relações as vantagens, tendo por base um Cavaleiro, o personagem perde as 
vantagens Cavaleiro de Atena e Hierarquia Religiosa. No lugar ele recebe a vantagem 
Escravo de Hades de -40 pontos – que inclui Patrono (Hades), Inimigos (os mesmos dos 
Espectros), Dever Extremamente Perigoso e Maldição Divina (sua curta e efêmera não-
vida) – e nada no lugar da hierarquia. Apesar de ter se filiado às tropas da Hades o inimigo 
morto não possui nenhuma posição social e nem o respeito entre os Espectros! 

O total de pontos de personagem não muda e todos os pontos “ganhos”, com a 
perda das vantagens Cavaleiro de Atena e Hierarquia Religiosa e os pontos recebidos 
pela desvantagem Escravo de Hades, devem ser gastos primeiramente em novos níveis 
de Cosmo e o que restar ser empregado no aperfeiçoamento de técnicas já existências e 
por fim em novas técnicas, nunca em novos níveis de atributos (sejam atributos básicos 
ou secundários), perícias ou vantagens que não sejam novas técnicas. Se ainda restarem 
pontos esses deverão ser adicionados à reserva de pontos cósmicos do personagem. 

A falsa vida oferecida por Hades dura o tempo que o Deus do Submundo decidir. 
Normalmente esse tempo é igual ao cumprimento de uma determinada missão ou tarefa 
e/ou um período muito curto de tempo, como 1 dia, 1 mês ou termina com um determinado 
evento (como no próximo amanhecer). Além desse curto tempo de existência Hades pode, 
a qualquer momento e a qualquer distância, extinguir definitivamente a sua existência. 

A Sapuris que o protege é uma cópia da armadura que originalmente o protegia, mas 
apenas na aparência. Se possuir algum acessório, como um escudo ou uma arma, ela 
também será copiada, mas com um nível de poder equivalente aos demais espectros. Em 
termos de jogo a Sapuris que o protege terá as mesmas características das demais 
Sapuris de Hades, com uma pequena relação com do nível de poder original da alma. Por 
exemplos: um Cavaleiro de Ouro que retorne dessa forma usará uma Sapuris equivalente 
a de um Espectro Celeste de Alto Poder. 
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As Sapuris de Hades 
Uma Sapuris é uma armadura negra e lustrosa, feito de um mineral encontrado 

apenas no Mundo dos Mortos. Ela não é viva, mas existe em um estado intermediário, 
servindo a Hades. É graças a Sapuris que o Espectro é capaz de transitar entre o Mundo 
dos Mortos e dos vivos. Na verdade um espectro não possui poder, vindo da Sapuris que 
o usa como um instrumento do Deus do Submundo. As Sapuris recebem o nome de 
animais e de criaturas fantásticas de diferentes mitologias, como a Hindu, Grega, Egípcia 
e Nórdica, tendo como característica comum a todas elas a agressividade ou o aspecto 
maligno/repugnante dos seres, sendo a aparência dessas criaturas refletida em algum 
grau nas Sapuris. Ex. Wyvern, Griffon, Harpia, Troll, Esfinge, Minotauro, Sapo e Verme. 

Utilize as mesmas regras vistas para as Armaduras Sagradas de Atena, mas elas 

não possuem as habilidades de Energização e de Aumento de Cosmo, na verdade 
todo o Cosmo que o Espectro possui vem da Sapuris. Os valores de HT das Sapuris não 
sofrem aumento pelo nível de Cosmo e sempre que uma súplice é danificada (perde ao 
menos 1 ponto de RD ablativa) ela é forçada a realizar um teste. Em caso de falha ela 
racha o que aplica -2 de redutor em todos os testes de HT do Espectro para sobreviver 

até que ela seja reparada. Caso a Sapuris não possua mais nenhum ponto de RD 

Ablativa ela passa a impõe -2 de redutor nos testes de HT do Espectro. Se a Súplice 
for destruída (quando a Sapuris já não possuir pontos de RD Ablativa e ela sofrer um dano 
que ultrapasse a RD Básica ele deve testar a sua HT, se falhar é destruída) o Espectro é 
morto imediatamente. Quando ressuscitados por Hades os Espectros retornam com sua 
Sapuris recuperada se houver passado pelo algumas horas desde a morte, caso contrário, 
retornam com o que restava ou, se foram destruídas, com 25% da pontuação total. 

Sapuris dos Três Juízes do Inferno – RD básica 30, RD ablativa 300, HT 20 
Sapuris das Estrelas Celestes de Alto Poder – RD básica 25, RD ablativa 200, HT 18 
Sapuris das Estrelas Celestes de Baixo Poder – RD básica 20, RD ablativa 160, HT 16 
Sapuris das Estrelas Terrestres de Alto Poder – RD básica 15, RD ablativa 80, HT 14 
Sapuris das Estrelas Terrestres de Baixo Poder – RD básica 10, RD ablativa 60, HT 14 
Sapuris dos Soldados Rasos (Esqueletos) – RD básica 4, RD ablativa 8, HT 12 

 

CRIAÇÕES DO SEKISHIKI 
 
O Sekishiki é um dos aspectos mais 

poderosos do Cosmo ao manipular matéria 
espiritual e em última análise uma parte do 
poder da própria morte. Esse poder muitas 
vezes é utilizado não apenas pelos 
Cavaleiros de Atena, mas por todos os seres 
e deuses que tem conhecimento de sua 
existência. Enquanto que os Cavaleiros o 
utilizam de forma a manipular a alma e para 
anular os esforços do inimigo, os 
adversários de Atena o utilizam especialmente para criar armas e escravos para serem 
lançados contra os Cavaleiros e mortais, uma utilização especialmente reprovada por 
Atena por contrariar a ideia de justiça e o próprio ciclo da vida. 

Os seres criados por matéria espiritual podem tomar as mais diversas formas e 
podem ou não fazer uso de almas particulares, tudo dependendo do poder de quem as 
está manipulando, mas todos precisam ter seus corpos construídos de algum tipo de 
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matéria para atuarem fora do Submundo e normalmente todos carregam a característica 
que uma vez que seu corpo físico tenha sido ferido por um ataque cósmico ele é 
imediatamente destruído. Isso é particularmente verdadeiro para seres simples, como 
zumbis, podendo seres mais complexos resistir a um grau maior de dano cósmico. 

As criações do Sekishiki são resistentes ao dano comum, causado por pessoas 
normais (não Cósmico). Esse dano é sofrido normalmente (desde que tenha ultrapassado 
a RD) com as consequências normais sobre a HT da criatura, mas é curado a uma taxa 
que chega a 1 PV por turno e seres mais poderosos podem até mesmo ignorar totalmente 
esse tipo de dano, tornando a existência desses inimigos extremamente perigosa para os 
humanos e impondo a sua destruição pelos Cavaleiros de Atena onde quer se existam. 

O uso mais comum do Sekishiki para esse fim é a criação de aberrações movidas 
pelos instintos mais básicos, nisso se enquadram os zumbis. Os zumbis normalmente são 
criados com almas já condenadas a vagar pela eternidade no Submundo e que já não tem 
qualquer consciência. Criar zumbis é simples e pouco custoso, constituindo inimigos 
pouco perigosos, todavia, outras criações bem mais danosas são possíveis. 

 

Zumbi 
Um zumbi típico possui ST 18, DX 9, IQ 6 e HT 15. Andam com um deslocamento 

igual a 3 e nunca utilizam qualquer tipo de defesa ativa. Seu ataque constitui em agarrar a 
vítima (precisam realizar a manobra Segurar em combate de perto) e a morder (causando 
1d-2 pontos de dano por corte) até a morte. Possuem as vantagens e desvantagens 
Hipoalgia; Imunidade a Danos ao Metabolismo; Tolerância a Ferimentos (Não-Vivo); Sem 
Recuperação (Total) e Fragilidade (Extrema, Não-Natural), mas carregam a desvantagem 
que se sofrerem qualquer quantidade de dano cósmico seus corpos são destruídos. 

 

Com o uso de um poder bem maior, e bem mais custoso, é possível criar inimigos 
muito mais poderosos, capazes de fazer frente a um Cavaleiro de Bronze e até mesmo um 
de Prata. Esse ser ainda terá que ter o seu corpo físico formado por algum tipo de matéria, 
assim como os zumbis, mas esse corpo pode ter habilidades especiais, como uma grande 
força, uma dura carapaça ou uma consistência semelhante a piche (que divide o dano 
recebido), além de frequentemente serem inteligentes.  

 

Inseto Monstruoso 
Qualquer inseto é adequado ao seguinte modelo. Do tamanho de uma casa um 

Inseto Monstruoso possui ST 30, DX 10, IQ 9, HT 16 e as vantagens e desvantagens 
Hipoalgia; Imunidade a Danos ao Metabolismo; Tolerância a Ferimentos (Não-Vivo); Sem 
Recuperação (Total) e Fragilidade (Não-Natural). Mais poderosos que simples zumbis, 
esse tipo de criatura consegue resistir certa quantidade de dano Cósmico, mas assim que 
seus pontos de vida caem para zero ou menos ele é imediatamente destruído. 
Dependendo do tipo de inseto novas habilidades podem ser incorporadas, como veneno 
para aranhas ou armadura (RD Básica e Cósmica igual a 60) para besouros. Normalmente 
esse tipo de inimigo ataca com suas garras em Velocidade de Ataque 1 (causando 3D+5 
de dano por contusão e Cósmico) e se defende com Velocidade de Defesa 1, com esquiva 
9 e aparar 11, sendo um duro adversário para um Cavaleiro de Bronze. 

 
Esse tipo de inimigo, assim como outros tipos de constructos, deve ser utilizado pelo 

GM como inimigos secundários ou distrações para os PJs em uma aventura contra 
inimigos tradicionais (Espectros, Marinas, etc), mas em conflitos paralelos esse tipo de 
perigo pode render situações inesperadas e variações no gênero das aventuras. 
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BERSERKERS
37

 
 
As forças de Ares são compostas por 4 

legiões de guerreiros, cada uma com 11 
Berserkers e liderada por um dos deuses filhos de 
Ares, totalizando 44 Berserkers. A principal força 
que os move é sua devoção ao deus da Guerra e 
a glória das vitórias em batalha, não importando 
como são obtidas. Cada Berserkers luta no limite, 
sem preocupar-se com sua própria vida, matando 
e destruindo tudo ao seu redor.  

Apesar de seu número parecer pequeno      
todos os Berserkers são guerreiros poderosos. 
Todos eles possuem um nível de poder ao menos 
igual a um Cavaleiro de Prata e um ou dois 
indivíduos de cada Legião possuem o poder 
equivalente a um Cavaleiro de Ouro! Aliado ao fato 
de usarem armas eles foram os mais perigosos 
adversários enfrentados pelos Cavaleiros, todavia, 

a sua vantagem também é sua fraqueza: cada Berserker é dependente de sua arma. 
O recrutamento dos Berserkers segue um ritual de dois momentos. O primeiro 

envolve a escolha do candidato que pode ser através da escolha direta por um dos filhos 
de Ares, líderes das Legiões, que escolhem os humanos mais competentes em batalha, 
cruéis e impiedosos, podendo ser escolhidos desde um renomado veterano até um 
condenado à morte por crimes hediondos. Também há clãs, aldeias e grupos de 
adoradores de Ares que se preparam por gerações para servir ao Deus da Guerra e 
periodicamente estas organizações oferecem a Ares seus melhores guerreiros. Uma vez 
escolhidos os candidatos a Berserker passam por um duro e cruel treinamento para 
despertarem e desenvolverem o seu Cosmo com base no ódio e na fúria e assim poderem 
disputar a benção de se tornar um Berserker de Ares em um combate campal brutal. 

Enquanto os Cavaleiros possuem as constelações que os designam, os Berserkers 
são designados por armas de todos os cantos do mundo e de qualquer época em que 
Ares pessoalmente abençoa, com cada um dos seus guerreiros especialista no estilo de 
luta com a arma a qual o denomina e nomeia. Quando os candidatos a uma Couraça (a 
peça protetora dos Berserkers) estão prontos para disputá-la todos são reunidos em um 
ritual que termina em uma grande arena, com a Couraça equipada com sua arma no 
centro dela. Todos os candidatos entram e lutam entre si, até a morte, quando o último 
sobrevivente se sagra Berserker de Ares. As legiões de Ares são assim divididas: 

 

Legião do Terror – liderada por Fobos, deus do medo, seus Berserkers envergam 
Couraças negras e são especialistas em provocar pânico e grandes massacres na calada 
da noite entre a população inimiga (não diferenciando entre civis e combatentes). 

É composta pelos Berserkers de Alabarda, Arbalest, Bardiche, Bisento, Chigiriki, 
Claymore, Katar, Panabas, Pata, Savuku e Tabarzin. 

 

Legião do Fogo – liderada por Anteros, deus do anti-amor, a Legião do Fogo é 
especializado em campanhas militares de longa duração e cerco a bases inimigas. Conta 
com os Berserkers com a maior resistência e grande capacidade estratégica.  

Composta por Dang, Gandiva, Harpe, Kao Wan Tou, Naginata Pyr, Sang Kauw, 
Shamshir, Tessen, Thalássion, Talwar e Vel. 
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Legião da Calamidade - liderada por Deimos, deus da calamidade, seus Berserkers 
são capazes de atacar seus inimigos de diversas formas e se especializam em privá-los 
de recursos no campo de batalha ou em missões de sabotagem. 

Compõe essa legião os Berserkers de Aruval, Culverin, Guisarme, Katthi 
Malappuram, Khopesh, Kusarigama, Manrikikusari, Pugio, Urumi, Yataghan e Zarabatana. 

 

Legião da Chama – liderada por Ênio, a deusa da carnificina, esta legião é a frente 
de ataque rápido das Legiões de Ares, abrindo caminho para a Legião do Fogo. Possui 
combatentes rápidos e com ataques poderosos baseados em altíssimas temperaturas e é 
famosa por privilegiar a matança no lugar da própria segurança de seus integrantes. 

É composta pelos Berserkers de Bhuj, Chakram, Gada, Gládio, Jamadhar, Kukri, 
Nandaka, Parashu, Siangham, Trishula e Wakizashi. 

 

Construção do Personagem 
Os escolhidos por Ares são construídos como os Cavaleiros de Atena: 
Berserker de Elite – os mais poderosos homens de armas de Ares. São restritos a 

cerca de 2 por legião, todos construídos com 3.200 pontos de personagem. 
Berserker de Alto Poder – são guerreiros cruéis e poderosos, havendo cerca de 4 ou 

5 por Legião. São construídos com 2.600 pontos de personagem.  
Berserker – Estes se equiparam aos Cavaleiros de Prata e podem ser extremamente 

perigosos devido as suas armas e ferocidade. São construídos com 1.900 pontos. 
Soldados – as tropas rasas de Ares são semelhantes aos soldados de Atena. 

Construídos com 25 pontos são sempre equipados com duas armas, normalmente uma 
lança que arremessam assim que possível e uma espada, e uma armadura de couro. 
Nunca usam escudos e lutam sem qualquer preocupação com autopreservação. 

 

As Couraças de Ares 
Para os seus Berserkers o deus Ares criou peças protetoras únicas, as Couraças de 

Batalha, feitas de Ferro Frio e banhadas com seu agressivo poder. As Couraças de Ares 
tem a principal função de transformar seus usuários em armas. 

Todas as Couraças de Batalha de Ares são baseadas em armas e trazem 
exemplares dessas armas para seus Berserkers, sendo a única entre todas as forças 
divinas totalmente armada e um dos motivos que levou ao uso das Armas de Libra para 
equilibrar a única Guerra Santa que travaram contra Atena. Cada um recebe o nome das 
armas que representam e quando não estão sendo trajadas cada Couraça assume a 
forma de um suporte, pedestal ou altar para a arma que as nomeiam. 

As couraças possuem apenas a habilidade de Energização e não fornecem 
qualquer bônus no nível de Cosmo, o nível de Cosmo do Berserker usando sua Couraça 

não é alterado, mas elas fornecem um bônus de 25% no dano final
38

 causado pelo 

Berserker em todos os seus Ataques de Cosmo-Energia enquanto ele estiver 

empunhando sua arma sagrada. Todas as Couraças possuem 20 pts de RD básica e 
200 pts de RD Ablativa que funcionam da mesma forma que as Armaduras de Atena e há 
um aumento de 50 pts na RD Ablativa se o usuário possuir Cosmo Básico 50 ou superior. 

Por fim, todas as Couraças possuem HT 15, que nunca é modificada. Uma Couraça 
não se recupera sozinha, precisa ser reparada em uma forja incandescente e a cada 8h 
de trabalho ela recupera 20% do total de RD Ablativa. Caso falhe em um teste (como toda 
vez que receber danos após perder toda a RD ablativa) a Couraça se autodestruirá, 
causando uma quantidade de dados de dano igual ao nível Básico de Cosmo do usuário a 
ele próprio e a todos à volta, conforme as regras na pg. 414-415 MB. 
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Descrição das Armas 
Todas as armas abaixo possuem RD 200 (Cósmica) e HT 15, sendo que os Pontos 

de Vida vão variar conforme o peso da arma (veja pg. 558MB). 

Alabarda – É uma arma de haste longa com uma longa ponta de aço atravessada 
por uma lâmina em formato de meia-lua (como um machado) e um esporão do outro lado. 
Muito eficiente pelo seu alcance e dano e gera um efeito intimidador nos inimigos. 

Arbalest – A arbalest é semelhante a uma besta, mas é feita de aço. Muito maior e 
mais pesada seus disparos são capazes de transpassar pesados portões e até paredes. 

Aruval – Uma espada feita inteiramente de metal com uma curva na ponta, 
lembrando nessa parte uma foice, utilizada para ferir ou desmembrar defensores que 
tentam aparar ou bloquear a arma. 

Bardiche – É um machado com um longo cume em formato de meia-lua capaz de 
um grande estrago pelo efeito da alavanca e famoso por facilmente causar amputações e 
decapitações no campo de batalha.  

Bhuj – Trata-se de uma faca de lâmina curta, larga e 
pesada montada em uma haste semelhante a um machado, 
havendo uma segunda arma longa e perfurante na haste. 

Bisento – Uma arma de haste semelhante à Naginata, mas a sua lâmina é maior e 
mais larga, exigindo mais força e causando um corte mais devastador. 

Chakram – Arma de arremesso circular e extremamente cortante. 

Chigiriki – Uma espécie de mangual leve. É composta de um bastão de metal e uma 
corrente, ambos com 2 metros de cumprimento, um peso na ponta e uma ponta perfurante 
na outra. Sua principal técnica consiste em desarmar ou puxar o oponente para depois 
aplicar uma estocada fatal no seu peito. 

Claymore – Versão escocesa do montante europeu. Trata-se de uma espada 
massiva que frequentemente tinha o mesmo tamanho de quem a empunhava e é 
desenhada para romper pesadas armaduras. 

Culverin – Ancestral do mosquete, esta arma se 
assemelha a um “canhão de mão” medieval. 

Dang – Trata-se de um tipo de tridente, com a ponta central mais cumprida para 
permitir estocadas letais e as pontas laterais mais arredondadas e apontando para os 
lados a fim de permitir manobras de desarme. 

Gada – Uma massa esférica ligada a uma corrente usada para esmagar o inimigo. 

Gandiva – É um arco composto muito resistente. 

Gládio – Espada curta especialmente utilizada para golpes perfurantes. 

Guisarme – O Guisarme é uma lança com uma lâmina na ponta e equipada com um 
gancho afiado do lado oposto ao gume. Pode ser usada para ataque direto ou 
arremessada e o gancho pode ser usado para desarme ou para provocar ferimentos 
incapacitantes, como cortar a parte de trás de uma perna ou braço. 

Harpe – Trata-se de uma espada curta grego-romano, muito semelhante a uma 
Khopesh, que apresenta uma curvatura o que acentua o seu poder de corte. 

Jamadhar – Arma de lâmina específica para apunhalar em um movimento de soco. 

Kao Wan Tou – Espada larga tradicional onde sua lâmina se alarga 
perto da ponta, possui nove argolas do lado aposto ao fio e um pequeno 
manto preso ao cabo como adorno. 

Katthi Malappuram – Punhal com diversas ondulações que provoca 
ferimentos que sangram muito, são difíceis de cicatrizar e que 
frequentemente infeccionam.  
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Katar – Essa arma parece a primeira vista uma adaga, mas ao acionar um 
dispositivo outras duas lâminas surgem ao lado. Esse sistema possui duas vantagens, a 
primeira é tornar o aparar com a Katar mais fácil, e a segunda é o efeito intimidador. 

Khopesh – Também chamada de “espada-foice” devido ao 
seu formato. De origem egípcia, a Khopesh possui uma curva 
pronunciada e apenas a borda exterior possui fio, a parte interna 
pode ser utilizada para golpes contundentes ou, utilizando-se do gancho, arrancar a arma 
ou o escudo do oponente. 

Kukri – É uma faca larga e curva especialmente desenhada para cortar e retalhar o 
alvo, mas também pode ser arremessada. 

Kusarigama – Arma tradicional japonesa. Compõe-se de uma foice unida a uma 
corrente com cerca de 4m de cumprimento e um peso de metal na ponta. Extremamente 
versátil, a corrente pode ser usada para desarmar ou prender o alvo, deixando-o indefesa 
para um ataque poderoso, usar o peso na ponta da corrente para aplicar um mortal golpe 
na cabeça ou usar a foice em combate de perto. 

Manrikikusari – Muito antiga essa arma consiste em um corrente com 4m de 
cumprimento com pesos de metal e cerca de 100g nas pontas. Pode ser usada para 
desarmar o oponente ou em um ataque direto, com seu usuário segurando no meio das 
correntes e girando velozmente o conjunto para atingir o alvo na cabeça com uma 
sucessão de dois golpes com os pesos de metal. 

Naginata – Arma com 2m de cumprimento e 
uma lâmina de ferro pontiaguda na extremidade 
capaz tanto de estocar o alvo como cortá-lo com um violento golpe em balanço. 

Nandaka – Espada de Vishnu. Possui a ponta dobrada e sinos presos à lâmina. 

Panabas – É uma espécie de machado ou espada de lâmina larga montada em uma 
longa haste que por possuir um corte limpo foi muito utilizado em execuções. Possui cerca 
de 2 metros de cumprimento e pode ser utilizado com 1 ou com as 2 mãos. 

Parashu – machado de batalha extremamente afiado e usado com as 2 mãos. 

Pata – Uma espada longa que possui uma luva de metal onde a mão é encaixada e 
é freqüentemente usada em dupla. Devido a sua luva de metal, que prendia firmemente a 
arma ao braço, era muito usada por soldados que perderam as mãos em batalha. 

Pyr Thalássion – Este é um dos nomes do fogo grego, uma arma química terrível 
que inflama em contato com o ar. A couraça desta arma carrega 2 granadas, cada uma 
causa 6d de dano por queimadura e é capaz de produzir uma granada a cada 10 turnos. 

Pugio – É um punhal com uma lâmina larga usada em combate 
de perto para cortar o alvo até incapacitá-lo. 

Savuku – Trata-se de um chicote de batalha feito de metal cortante. 

Sang Kauw – Esta é uma arma de haste 
segurado no centro, nas extremidades da haste há 
pontas extremamente afiadas e no centro 
protegendo o punho uma lâmina em forma de lua crescente. 

Shamshir – Espada de origem árabe semelhante a uma cimitarra, mas com uma 
lâmina não tão larga e uniforme. 

Siangham – Da Malásia, essa arma de combate corpo a corpo semelhante a um 
dardo é usada em conjunto com o estilo de luta Kuntao com o objetivo de perfurar 
rapidamente em diversos pontos o corpo do alvo. 

Talwar – É uma espada longa de origem asiática que apresenta uma curvatura que 
inicia do meio da lâmina até a sua ponta, o que a difere de uma cimitarra. 
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Tabarzin – Machado de combate de uma lâmina com uma 
segunda arma longa e perfurante no interior da haste. 

Tessen – O legue de guerra. É composto por 13 hastes de 
aço afiadas unidas por uma membrana resistente. Pode ser 
utilizado para cortar o alvo em movimentos que se assemelham a uma dança ou quando 
fechado para perfurar e há a opção de arremessar as 13 hastes como adagas. 

Trishula – Trata-se de um tridente cerimonial com as pontas adjacentes ondulosas. 

Urumi – É um misto entre espada e chicote. Sua lâmina, com cerca de 5m de 
cumprimento, extremamente flexível, fica enrolada em um capo de espada, desenrolando-
se com um movimento rápido de pulso produzindo cortes gravíssimos e sangrentos. 

Vel – É uma lança que pode ser usada em combate corporal ou arremessada. 

Wakizashi – Espada Curta de origem japonesa e extremamente afiada. 

Yataghan – Trata-se de uma pesada espada com curva invertida, semelhante à 
Talwar. Ficou famosa pela fama de arrancar membros e matar com um único golpe. 

Zarabatana – Arma de ataque à distância que dispara dardos através de ar sobrado. 
Tem um curto alcance e causa pouco dano, mas geralmente utiliza dardos envenenados. 

   
Tabela de Armas de Combate Corpo a Corpo 

Arma Dano Alcance Aparar Peso ST Obs 

Alabarda GeB+3d (5) corte 

GeB+2d (5) perf 

GdP+2d (5) perf 

2, 3 

2, 3 

1-3 

0 

0 

0  

6 23 1, 2, 5, 7 

1, 2, 5, 7 

1, 2, 5, 7 

Aruval GeB+1d (5) corte 

GdP (5) corte 

1 

1 

0 

0 

2 17 - 

4 

Bardiche GeB+2d (5) corte 1,2 0 2,5 20 - 

Bhuj GeB+2d (5) corte 

GdP (5) perf 

GdP (10) perf 

1,2 

1,2 

C 

0 

0 

Não 

2 

 

0,5 

18 1, 2 

2 

Arma secundária. 

Bisento GeB+3d (5) corte 

GdP+2d (5) perf 

1, 2 

2 

0 

0 

5 20 1, 7 

1, 7 

Chigiriki GeB+2d (5) cont 

GdP (10) perf 

1,2 

C 

0 

Não 

4 17 

17 

2, 7, 10 

Ponta perfurante 

Claymore GeB+3d (5) corte 

GdP+2d (5) perf 

1, 2 

2 

0 

0 

3,5 17 1, 2 

1 

Dang GeB+3d (5) perf 1, 2 -1 3 20 2, 7 

Gada GeB+2d (5) cont 1 0 3 17 7, 10 

Gládio GeB (5) corte 

GdP (10) perf 

1 

1 

0 

0 

1 18 - 

- 

Guisarme GdP+2d (5) perf 

GdP+1d (5) corte 

1, 2 

1, 2 

0 

0 

2,5 19 2 

2, 4 

Harpe GeB+2d (5) corte 

GdP+1d (5) perf 

1 

1 

0 

0 

2,5 18 - 

- 

Jamadhar GdP (10) perf C -1 1 15 - 

Kao Wan Tou GeB+2d (5) corte 

GdP (5) perf 

1, 2 

2 

0 

0 

2,5 18 - 

- 

Katthi Malappuram GdP (10) perf C -1 0,5 16 9 

Katar GdP+1d (5) perf 

GdP (5) perf 

C 

C 

-1 

+1 

0,5 16 - 

Lâminas acionadas 

Khopesh GeB+1d (5) corte 

GdP+1d (5) cont 

1 

1,C 

0 

0 

1,5 17 Pode desarmar. 

- 

Kukri GeB (10) corte 

GdP-2 (5) 

C 

C 

-1 

-1 

0,5 16 - 

Kusarigama GeB+1d (5) corte 1, 2 0 1,5 16 1, 12  

Manrikikusari GeB+1d (5) cort 1, 2 0 1,5 16 1, 12 
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Naginata GeB+2d (5) corte 

GdP+2d (5) perf 

1, 2 

2 

0 

0 

3 14 7 

7 

Nandaka GdP+2d (5) perf 

GdP (5) corte 

1, 2 

1, 2 

0 

0 

2,5 19 2 

2 

Panabas   uma mão 

               duas mãos 

GeB+2d (5) corte 

GeB+3d (5) corte 

1, 2 

1, 2 

0 

0 

6 21 1, 2, 7 

1, 2, 7 

Parashu GeB+2d (10) corte 1 0 6 21 1, 5, 7 

Pata GeB (5) corte 

GdP+2d (5) perf 

1 

1 

0 

0 

1 18 - 

- 

Pugio GeB (10) corte 

GdP+1d (5) perf 

C, 1 

C 

-1 

-1 

0,5 16 - 

- 

Savuku GeB (5) corte 1-7 -2 2 24 7, 11 

Sang Kauw GdP+1d (5) perf 

GdP+1d (5) corte 

1 

C 

+1 

+1 

4 20 - 

Shamshir GeB+2d (5) corte 

GdP+2d (5) perf 

1 

1 

0 

0 

2,5 18 1 

1 

Siangham GdP (10) perf 1 0 2 18 - 

Talwar GeB+2d (5) corte 

GdP+2d (5) perf 

1 

1 

0 

0 

2,5 18 1 

1 

Tabarzin GeB+2d (5) corte 

GdP (5) perf 

1 

C 

0 

Não 

1 

0,5 

18 1 

Arma secundária. 

Tessen GeB (10) corte 

GdP (10) perf 

GdP+1d (5) perf 

C 

C 

x0,5/x1 

+1 

0 

Não 

  - 

- 

Haste arremessada 

Trishula GdP+3d (5) perf 1, 2 0 3,5 18 2, 5 

Urumi GeB (5) corte 1-5 -2 3 20 7, 8, 10, 11  

Vel   uma mão 

        duas mãos 

GdP+2d (5) perf 

GdP+3d (5) perf 

1 

1, 2 

0 

0 

3,5 18 - 

- 

Wakizashi GeB (5) corte 

GdP (5) perf 

1 

1 

0 

0 

1 12 - 

- 

Yataghan GeB+3d (5) corte 

GdP+2d (5) perf 

1, 2 

2 

0 

0 

3,5 17 1, 2, 5 

1, 5 

 
Tabela de Armas de Combate à Distância 

Arma Dano Prec Alcance Peso CdT Tiros ST Mag Obs: 

Arbalest 8d+1 (5) perf 4 80/100 3 1 1 (4) 17 -6 6 

Chakram GeB+1d (5) corte 1 x4/x6 1 1 A (1) 18 -3 - 

Culverin 6d (10) pa++ 1 100/600 5 1 1(10) 20 -7 6 

Gandiva GdP+3d (5) perf 3 x20/x25 2 1 1 (2) 17 -6 6 

Zarabatana 1d-1 (2) pa- 1 x4 0,5 1 1 (2) 12 -6 3 

 
1 – Exige 1 turno para preparar após o golpe. Se o usuário possuir uma ST superior ao mínimo exigido em 

5 ou mais pontos esse turno de preparação é eliminado. 

2 – Exige a manobra Preparar por 1 turno para mudar o alcance. 

3 – Depois de 1 turno de concentração e um ataque com -5 permite ignorar a RD da armadura do alvo. 

4 – A manobra Finta recebe bônus de +2 se o ataque seguinte for contra as mãos, braços ou pernas. 

5 – Requer as 2 mãos para ser utilizada. Se a ST do usuário for 50% superior a ST mínima pode utilizar a 

arma com apenas uma mão, mas ela fica despreparada sempre que golpeia. Com o dobro da ST mínima 

pode utilizar a arma com apenas uma mão e ela não fica despreparada. 

6 – Requer as 2 mãos para ser utilizada 

7 – Não pode ser utilizada para aparar se foi usada para atacar nesse turno e vice e versa. 

8 – Fica despreparado se utilizado para aparar. 

9 – Todos os testes de Primeiros Socorros ou Medicina para tratar os ferimentos desta arma recebem -2 de 

penalidade em todos os testes até que a vítima recupere todos os pontos de vida perdidos por ela. 

10 – Tentativas de aparar recebem -4, bloquear recebe -2 e armas de esgrima não podem apará-lo. 

11 – Usa a perícia Chicote. 

12 – Para usar a corrente use a perícia Kusari (pg.177MB) e para regras especiais veja a pg. 405MB. 
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CAVALEIROS 
 

 
 
 

Visto o cenário e o sistema o último capítulo traz uma coleção de fichas de 
Cavaleiros e alguns dos seus inimigos, muitos icônicos das estórias de Saint Seiya e The 
Lost Canvas, todos construídos com as regras deste livro e tem como objetivo principal 
servirem de exemplos, mas logicamente que o GM possui total liberdade para utilizá-los ou 
alterá-los. A não ser que seja especificado as fichas procuram descrever os personagens 
como se encontravam quando foram introduzidos pela primeira vez no universo de 
Cavaleiros do Zodíaco. Esse capítulo também discute alguns aspectos particulares no 
universo de Saint Seiya na descrição dos personagens. 

Todos os Cavaleiros seguem as regras de criação de Cavaleiros de Atena no que diz 
respeito a vantagens, técnicas e perícias obrigatórias, mas aqueles que pertencem a 
outros deuses, como os Marinas e os Espectros, não, tendo suas próprias características 
obrigatórias e maior liberdade para o GM criá-los. De qualquer forma o GM tem a palavra 
final sobre a construção de personagens, sempre primando pelo cenário (mantendo o 
ambiente), equilíbrio (impedindo abusos) e diversão (normalmente priorizando a 
interpretação conforme o cenário no lugar das regras). 

 

Adaptando 
A parte mais áspera das fichas com 

certeza é a adaptação das técnicas dos 
personagens e aqui fica uma observação: ela 
pode ser feita de várias maneiras, apenas 
dependendo do seu entendimento sobre o que a 
técnica faz. Alguns recursos foram utilizados, 
como a utilização da ampliação Facultatividade 
para dar uma variedade maior a um mesmo 
Ataque de Cosmo-Energia, uma simples interpretação das regras (como nas diversas 
defesas de Shun) ou mesmo simples efeitos especiais. A maior vantagem do sistema 
GURPS é ser versátil e genérico, mas isso também entrega uma infindável variedade de 
opções genéricas que podem confundir e gerar dúvidas. No final o que interessa é o 
entendimento do Mestre e seus jogadores sobre o que cada técnica é capaz e o interesse 
pela diversão em primeiro lugar. 
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Shion de Áries (The Lost Canvas) 
(4.354 pontos) 

 
 

Cavaleiro Sagrado de Atena 
Cavaleiro de Ouro 
18 anos, 1,85m e 77 kg 
ST 32 DX 14 IQ 14 HT 15 
PV 32 Vont 15 Per 15 PF 32 
Vel. Básica: 7,25 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 
11/15 Soco 4d+7 NH 15  Chute 4d+9 NH 13 
Armadura RD Básica 50 RD Ablativa 300 HT 21 
Salto em Altura sem/com impulso: 640/3160 cm   
Salto em Distância s/c impulso: 2640/12720 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo x65 (70 com Armadura), Cavaleiro de 
Atena, Hierarquia Religiosa x5, Reflexos em 
Combate, Descendente do Continente Mu, 
Talento para Cosmo x4, Ataque de Cosmo 
Energia (Exclamação de Atena), Ataque de 
Cosmo Energia (Revolução Estelar), Atribulação 

(Extinção Estelar), Defesa de Cosmo Energia (Muralha de Cristal), Teleporte 
(Potencializado), Telecinese, Pacifismo (Incapaz de ferir inocentes), Honestidade e as 
peculiaridades Calmo e sereno; Excessivamente direto ao expressar-se e Objetivo em 
suas tarefas. 

Perícias: Acrobacia 12 (-2), Alquimia (Armaduras Sagradas) 14 (+0), Armeiro 
(Armaduras Sagradas) 15 (+1), Arremesso 13 (-1), Caratê 15 (+1), Diplomacia 13 (-1), 
Escalada 14 (+0), Espada de Lâmina Larga 13 (-1), Exclamação de Atena 18 (+0), 
Furtividade 14 (+0), Grego (Materna), Heráldica 14 (+0), Italiano (Materna), Judô 13 (-1), 
Leitura Labial 15 (+0), Liderança 14 (+0), Linguagem Corporal 15 (+0), Mandarim 
(Materna), Meditação 14 (-1), Muralha de Cristal 18 (+0), Ocultismo 14 (+0), Perseguição 
14 (-1), Revolução Estelar 20 (+2), Tática 14 (+0), Teologia (Hipermito) 14 (+0), Tibetano 
(Materna), Trato Social (Cavaleiros de Atena) 14 (+0). 
 

Revolução Estelar (360 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia com as ampliações Cosmo Máximo (+20%) e Projétil Múltiplo 
(+80%) e a limitação Custa Fadiga x4 (-20%). 
 

Extinção Estelar (265 pontos) 

Atribulação nível 5 modificado por Imprecação (adotando a Tabela de Tamanho e 
Velocidade/Alcance, +150%), Mortal (+300%), Sem Rastro (+10%), Custa Fadiga x4 (-
20%) e Técnica Cósmica (-10%). 
 

Muralha de Cristal (165 pontos) 
Defesa de Cosmo-Energia com as ampliações Contenção (+10%), Defesa de Ferro 
(+50%) e Muralha Rígida (+60%). 
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Nascido no Tibete em 1725 Shion viajou à Grécia para se tornar um Cavaleiro de 
Atena. Durante o seu treinamento conheceu Dohko e sagraram-se Cavaleiros de Bronze. 
Anos mais tarde treinou com Hakurei de Altar, vindo a ascender a Cavaleiro de Ouro 
pouco antes do começo da Guerra Santa contra Hades juntamente com seu amigo Dohko, 
que também se sagra Cavaleiro de Ouro. 

Antes da Guerra Santa nas terras de Jamiel Shion é confrontado pelo seu antigo 
colega de treinos e irmão de Yuzuriha de Grou, Tokusa, que havia se tornado um espectro 
seduzido pela oferta de vida eterna feita por Hades. Apesar de conhecer os movimentos 
do ariano há muita diferença de poder sendo derrotado e em 1741 Shion salva Sasha e 
Tenma ao derrotar Laime de Verme. Em 1743 começa mais uma Guerra Santa contra 
Hades com Shion como sendo um dos principais combatentes. Esteve a Bordo do Barco 
da Esperanço no assalto final a Hades e ao final do conflito apenas ele e Dohko 
sobreviverem, sendo por Atena designado como o novo Grande Mestre, posição que 
ocupou até o século XX, quando foi assassinado por Saga de Gêmeos. 
 
 

Aldebaran de Touro (The Lost Canvas)  
(4.464 pontos) 

 

Cavaleiro Sagrado de Atena 
Cavaleiro de Ouro 
28 anos 
ST 42 DX 14 IQ 13 HT 16 
PV 52 Vont 16 Per 13 PF 35 
Vel. Básica: 7,5 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 11    
Soco 5d+9 NH 15  Chute 5d+11 NH 13 
Armadura RD Básica 50 RD Ablativa 300 HT 21 
Salto em Altura sem/com impulso: 640/3160 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 2640/12720 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo x67 (72 com Armadura), Cavaleiro de Atena, 
Hierarquia Religiosa x5, Talento para Cosmo x4, 
Reflexos em Combate, Hipoalgia, Duro de Matar+4, 
Corpo Potencializado, Ataque de Cosmo-Energia 
(Exclamação de Atena), Ataque de Cosmo-Energia 
(Grande Chifre), Ataque de Cosmo-Energia 
(Supernova Titânica), Postura Resoluta (Em pé de 
braços cruzados), Fanatismo (por Atena), Teimosia e 
as peculiaridades Chauvinista, Protetor e Zeloso e 
Inspira Confiança. 

Perícias: Arremesso 13 (-1), Acrobacia 12 (-2), Caratê 15 (+1), Diplomacia 13 
(+0), Exclamação de Atena 18 (+0), Furtividade 13 (-1), Grande Chifre 20 (+2), Grego 
(Materno), Heráldica 13 (+0), Judô 14 (0), Liderança 14 (+1), Linguagem Corporal 14 (+1), 
Meditação 14 (-2), Português (Materno), Supernova Titânica 20 (+2), Tática 14 (+1), 
Teologia (Hipermito) 12 (-1), Trato Social (Cavaleiros de Atena) 15 (+1). 
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Grande Chifre (300 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Cosmo Máximo (+20%), Dissimulado (+20%), 
Massivo (+60%), Alcance Reduzido x1 (-10%) e Ponto Fraco (+2 na defesa, permanente,  
-40%). 
 

Supernova-Titânica (540 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia com as ampliações Cosmo Máximo (+20%), Dano Extra +4 
(+40%), Massivo (+60%) e Efeito de Área (8m, +150%) e as limitações Uso Limitado (2 
vezes ao dia, -30%), Apenas em Emergências (-30%), Alcance Reduzido x2 (-20%) e 
Custa Fadiga x4 (-20%). 
 

Nascido em 1715 no Império Colonial Português o então Hasgard, ainda criança, 
partiu para a Grécia para iniciar seus duros treinamentos que privilegiavam a força e a 
resistência, mas também onde fomentou uma bondade tão grande quanto seu poder.  
Consagro-se como o Cavaleiro de Ouro de Touro adotando o nome Aldebaran. Apesar de 
tamanho posto, Hasgard nunca deixou de ser a pessoa bondosa que sempre demonstrou, 
acolhendo os necessitados, especialmente crianças órfãs.  

Em 1735 Aldebaran selou Encélado no Monte Etna quando este tentou se libertar e 
iniciar uma nova Gigantomaquia. Encélado é um dos quatro gigantescos filhos de Gaia, e 
irmão do poderoso Tifão, e foi criado para ser o tormento de Atena. Encélado e Tifão 
foram os dois últimos gigantes a serem derrotados no fim da Gigantomaquia. Com o início 
da Guerra Santa em 1743 o então Hasgard 
assume o nome Aldebaran e parte para se 
juntar as fileiras de Atena no Santuário. 

Em combate enfrenta e mata diversos 
Espectros que tentavam invadir o Santuário e 
derrota em um combate extremamente difícil o 
Espectro Kagaho de Benu, mas não o mata, 
pois não vê maldade nele. Devidos os seus 
ferimentos é derrotado pelos Espectros Kiew 
de Dulahan e Wimber de Morcego ao defender 
Tenma, mas antes de morrer pulveriza Kiew 
aplicando a sua técnica secreta Supernova 
Titânica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Estrela Gigante 
Existe uma tradição muito antiga, que remonta 
dos tempos mitológicos, que decreta ser uma 
extrema honra ao Cavaleiro de Ouro de Touro 
abandonar o seu primeiro nome e adotar o da 
estrela mais brilhante da Constelação de Touro, 
Aldebaran, que do árabe significa "Aquele que 
segue". Cor Tauri é o segundo nome da estrela 
Aldebaran e é também conhecida como Estrela 
Gigante ou Gigante Vermelha. Adotar o nome da 
maior estrela de Touro também é um privilégio, 
pois, na mesma forma que a capa, é um 
indicativo de poder e respeito e a assunção do 
compromisso de ser o mais honrado entre os 
Cavaleiros de Atena. 
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Dohko de Libra (The Lost Canvas)  
(4.438 pontos) 

 

Cavaleiro Sagrado de Atena 
Cavaleiro de Ouro 
18 anos e 1,70m 
ST 33 DX 15 IQ 13 HT 16 
PV 33 Vont 15 Per 15 PF 33 
Vel. Básica: 7,75 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 12 Bloqueio 13    
Soco 4d+7 NH 17  Chute 4d+9 NH 15 
Armadura RD Básica 50 RD Ablativa 300 HT 21 
Salto em Altura sem/com impulso: 640/3160 cm   
Salto em Distância s/com impulso: 2640/12720 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo x65 (70 com Armadura), Cavaleiro de Atena, Hierarquia 
Religiosa x5, Talento para Cosmo x4, Reflexos em Combate, 
Carisma +1, Ótima Forma, Ataque de Cosmo Energia (Exclamação 
de Atena), Ataque de Cosmo-Energia (Cólera dos Cem Dragões), 
Ataque de Cosmo-Energia (Dragão Nascente), Ataque de Cosmo-
Energia (Último Dragão), Potencialização Cósmica (Tatuagem 
Taonista), Impulsividade (15), Senso de Dever (seus companheiros 

de aventura) e as peculiaridades Aprecia longas viagens, Gosta de usar chapéu 
tradicional chinês e Transmite calma a todos à volta. 

Perícias: Acrobacia 15 (+0), Arremesso 15 (+0), Bastão 16 (+1), Caratê 17 
(+2), Cólera dos Cem Dragões 21 (+2), Dragão Nascente 20 (+1), Escalada 14 (-1), 
Escudo 18 (+3), Espada de Lâmina Larga 18 (+3), Exclamação de Atena 19 (+0), 
Furtividade 15 (+0), Grego (Materno), Italiano (Materno), Judô 15 (+0), Lança 16 (+1), 
Liderança 13 (+0), Linguagem Corporal 15 (+0), Mandarim (Materno), Mangual 16 (+1), 
Tática 12 (-1), Teologia (Hipermito) 11 (-2), Tonfa 16 (+1), Trato Social (Cavaleiros de 
Atena) 13 (+0), Último Dragão 20 (+1). 

 

Cólera dos Cem Dragões (660 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia c/ Cosmo Máximo (+20%), Massivo (+60%), Aríete (+30), Dano 
Extra x5 (+50%), Cone x5 (+100%), Alcance Reduzido 1 (-10%) e Custa Fadiga x4 (-20%). 
 

Dragão Nascente (140 pontos) 
Ataque de Cosmo-Energia modificado com Iluminado (+30%), Custa Fadiga x4 (-20%) e 
Uso Limitado (1 uso por dia, -40%). 
 

Último Dragão (40 pontos) 
Ataque de Cosmo-Energia modificado c/ Cosmo Máximo (+20%), Massivo (+60%), Acesso 
(Exige um ataque nas costas do alvo, -20%), Ataque Corpo a Corpo (alcance C e não 
apara, -35%), Suicida (-100%) e Custa Fadiga x2 (-10%). 
 

Tatuagem Taonista (158 pontos) 

Potencialização Cósmica modificada com Poder (+200%), Corpo (DX+2, +200%), Turno 
Extra x9 (+180%) e Sem Armadura (-50%). 



 

186 

 

Dohko nasceu na China em 1725, treinou junto a Shion na Grécia para serem 
Cavaleiros de Atena e os dois sagraram-se Cavaleiros de Bronze em muito pouco tempo. 
Em uma visita à Terra Encantada (Senkyou ou Mundo Senin) Dohko foi treinando pelo 
regente do plano, Hakuryu, nas técnicas Taonias. Poucos anos antes da Guerra Santa 
contra Hades os dois, Shion e Dohko, já grandes amigos, ascendem a Cavaleiros de 
Ouro. Em 1741, enquanto investigava a presença de espectros na Itália, Dohko encontra 
Tenma e fica impressionado com o poder do seu Cosmo, levando-o como seu aprendiz ao 
Santuário para se tornar um Cavaleiro de Atena.  

Em 1743 estoura a Guerra Santa contra Hades e Dohko é um dos principais 
Cavaleiros que vão à guerra. Enfrenta Hades varias vezes ao lado do seu amigo Shion e 
tem uma particular batalha com Kagaho de Benu. A Guerra Santa termina deixando como 
únicos sobreviventes apenas Dohko e Shion, ficando Dohko responsável por vigiar o selo 
dos 108 espíritos malignos. Em 1755 Dohko é atacado por assassinos do Mundo Senin e 
decide invadir o plano para descobrir o que acontecia, lá encontra seu antigo mestre sem 
poder e aprisionado por um Taoniasta chamado Feiyan de Hakutaku, que se auto-intitulou 
regente do reino. Dohko o derrota, restaura o equilíbrio do plano e retorna ao plano da 
Terra no mesmo instante que o deixou. 
 
 

El Cid de Capricórnio (The Lost Canvas) 
(4.458 pontos) 

 

Cavaleiro Sagrado de Atena 
Cavaleiro de Ouro 
26 anos 
ST 31 DX 14 IQ 13 HT 16 
PV 31 Vont 17 Per 14 PF 33 
Vel. Básica: 7,5 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 11     
Soco 4d+2 NH 14  Chute 4d+4 NH 12 
Armadura RD Básica 50 RD Ablativa 300 HT 21 
Salto em Altura sem/com impulso: 640/3160 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 2640/12720 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo nível 67 (nível 72 com a armadura), Cavaleiro de Atena, 
Hierarquia Religiosa x5, Talento para Cosmo x4, Reflexos em 
Combate, Difícil de Subjugar +3, Resolução por Atena, Ataque de 
Cosmo-Energia (Exclamação de Atena), Ataque de Cosmo-
Energia (Excalibur), Ataque de Cosmo-Energia (Pedra Saltitante), 
Circunspecção, Desintegrar Proteção (Vinculado a um Ataque de 
Cosmo-Energia, -25%), Complexo de Culpa, Obsessão (obter a 

Excalibur), Sem Atrativos e as peculiaridades Antipático, Às vezes melancólico, 
Introspectivo e Perfeccionista.   

Perícias: Acrobacia 14 (+0), Arremesso 13 (-1), Caratê 14 (+0), Espanhol 
(Materno), Espada de Lâmina Larga 14 (+0), Excalibur 25 (+7), Exclamação de Atena 18 
(+0), Furtividade 14 (+0), Grego (Materno), Judô 12 (-2), Liderança 14 (+1), Linguagem 
Corporal 14 (+0), Pedra Saltitante 20 (+2), Tática 15 (+2), Teologia (Hipermito) 12 (-1), 
Trato Social (Cavaleiros de Atena) 13 (+0). 



 

187 

 

Excalibur (640 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia com as ampliações Cosmo Máximo (+20%), Corte (+30%), 
Acurado x10 (+50%) e Perfurante de Armadura (divisor 10, +250%) e a limitação Alcance 
Reduzido x3 (-30%). 
 

Pedra Saltitante (160 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Projeção Dupla (+20%), Ataque Corpo-a-Corpo 
(C,1, -25%) e Custa Fadiga x3 (-15%). 
 

Nascido em 1717 na Espanha, não tardou até que El Cid concluiu seu treinamento e 
se sagrou Cavaleiro de Atena. Em 1739 o então Cavaleiro de Ouro de Capricórnio El Cid 
parte para a cidade de Catalania na Espanha em missão pelo Santuário. Na cidade 
encontra o deus dos sonhos Phobetor que promovia um torneio de lutas, para que o deus 
se alimentasse da vontade dos torcedores. El Cid o enfrenta e o destrói com dois golpes. 

Na Guerra Santa contra Hades em 1743 o Cavaleiro El Cid deixa o Santuário para 
resgatar seu amigo Sisifo que deve a alma presa no Mundo dos Sonhos. Após derrotar um 
grupo de espectros El Cid enfrenta os deuses do mundo dos sonhos Icelos, Oneiros, 
Morfeu e Phantasos (filhos de Hypnos), e tem seu braço amputado por Icelos e levado por 
Phantasos. Mais tarde, usando a ressonância da armadura, El Cid invade o Mundo dos 
Sonhos enfrenta e destrói Phantasos e Icelos. 
No confronto contra Oneiros este se funde às 
almas dos deuses derrotados se tornando 
imensamente poderoso. O dourado recebe 
ajuda de Tenma e ambos conseguem expulsar 
o deus para o Reino da Terra. 

Na Terra a batalha segue desesperadora, 
com discípulos de El Cid sendo mortos e ele já 
quase esgotado. Nesse meio tempo Atena 
resgata Sísifo e ambos disparam uma flecha 
carregada com poder divino em direção ao 
campo de batalha. Sísifo fala com El Cid que 
apenas ele é capaz de fazer o que é preciso, 
enquanto Tenma, Yato e Yuzuriha tentam inutilmente combater Oneiros. Isso dá novas 
forças ao Cavaleiro de Ouro 
que se levanta e com a sua 
Excalibur no mesmo instante 
corta a flecha dourada em 
quatro que atingem as 
quatro almas dos deuses 
dos sonhos, derrotando-os, 
mas antes de morrer 
Oneiros tenta matar Tenma, 
sendo impedido por El Cid 
em seu último ato,  
morrendo na enorme 
explosão que se seguiu e 
que extinguiu a existência 
dos 4 deuses. 

A Lâmina Suprema 
Chamada de Excalibur essa é a técnica máxima 
do Cavaleiro de Ouro de Capricórnio, um ataque 
de Cosmo tão afiado que é capaz de cortar 
qualquer coisa. Durante gerações dourados 
capricornianos perseguem a perfeição máxima no 
uso da Excalibur, que é traduzida na perfeita 
combinação de poder e precisão, que na maioria 
das vezes se torna a obsessão que orienta suas 
vidas até o fim. Outra característica única da 
Excalibur é que ela é a única técnica conhecida 
capaz de ser transmitida a outro Cavaleiro 
através do Cosmo, sem necessidade de 
treinamento, mas nesse caso se torna uma 
capacidade inata de difícil controle.  
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Manigold de Câncer (The Lost Canvas) 
(4.494 pontos) 

 

Cavaleiro Sagrado de Atena 
Cavaleiro de Ouro 
25 anos 
ST 35 DX 14 IQ 12 HT 16 
PV 35 Vont 16 Per 13 PF 33 
Vel. Básica: 7,5 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 11 
Soco 4d+8 NH 15  Chute 4d+10 NH 13 
Armadura RD Básica 50 RD Ablativa 300 HT 21 
Salto em Altura sem/com impulso: 640/3160 cm 
Salto em Distância sem/com impulso: 2640/12720 cm. 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo x68 (73 com Armadura), Cavaleiro de Atena, 
Hierarquia Religiosa x5, Talento para Cosmo x4, Reflexos 
em Combate, Cosmo Sekishiki, Ataque de Cosmo-Energia 
(Exclamação de Atena), Ataque de Cosmo-Energia 
(Acubens), Ataque de Cosmo-Energia (Chamas Azuis 
Demoníacas), Ataque de Cosmo-Energia (Sepultura das 
Almas), Atribulação (Ondas Infernais de Sekishiki), 

Sekishiki (Cosmo Máximo e Fogo Fátuo), Teleporte, Obsessão (“vingar-se” da morte), 
Sanguinolência (12) e as peculiaridades Fanfarrão, Orgulhoso, Evita ligações emocionais 
e Despreza aqueles que desistem. 

Perícias: Acrobacia 14 (+0), Arremesso 14 (+0), Acubens 18 (+0), Caratê 15 
(+1), Chamas Azuis Demoníacas 19 (+1), Exclamação de Atena 18 (+0), Faca 14 (+0), 
Furtividade 15 (+1), Grego (Materno), Italiano (Materno), Judô 14 (+0), Liderança 12 (-1), 
Linguagem Corporal 13 (+0), Punga 13 (-1), Sepultura das Almas 19 (+1), Tática 14 (+2), 
Teologia (Hipermito) 12 (+0), Trato Social (Cavaleiros de Atena) 13 (+1). 

 

Ondas Infernais de Sekishiki (196 pontos) 

Atribulação nível 7 modificado por Imprecação (adotando a Tabela de Tamanho e 
Velocidade/Alcance, +150%), Seletividade (+10%), Custa Fadiga x2 (-10%), Técnica 
Cósmica (-10%) e Interligado x2 (+40%) com as técnicas Teleporte e Sekishiki. 

 

Acubens (120 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Ataque Corpo-a-Corpo (C, -30%) e Custa 
Fadiga x2 (-10%). 

 

Chamas Azuis Demoníacas (210 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Cosmo Máximo (+20%), Acesso (apenas alvos 
em forma espiritual, -20%), Alcance Reduzido x1 (-10%) e Custa Fadiga x2 (-10%), mais 
Ataque Inato (Queimadura, 5 pts) nível 1 com Acompanhamento (+0%) e Cíclico (9 ciclos 
de 1 segundo, +900%) 
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Sepultura das Almas (460 pontos)  

Ataque de Cosmo-Energia com Cosmo Máximo (+20%), Sekishiki (+20%), Explosivo 
(+50%), Massivo (+60%), Alcance Reduzido x1 (-10%) e Custa Fadiga x2 (-10%). 
 

A vida de Manigold sempre foi triste, pelo menos até se tornar um Cavaleiro de 
Atena. Nascido em uma pequena vila da Itália em 1718 teve uma vida comum até que a 
vila foi atacada e massacrada por um grupo de Espectros de Hades. O trauma de 
presenciar tamanha crueldade fez Manigold acreditar que a vida era fadada à morte e 
portanto sem valor algum, inclusive a sua. Ainda infante se tornou um ladrão e passou a 
atacar viajantes, até que Sage cruzou o seu caminho e o encontrou rodeado de espíritos. 

Após um começo tortuoso Sage lhe dá um motivo para viver e o leva como aprendiz 
para o Santuário. Após anos Manigold se revelou um prodígio. Em 1741 sagra-se 
Cavaleiro de Ouro de Câncer, e no ano seguinte, junto a Albafica de Peixes, destrói uma 
organização criminosa liderada por Cavaleiros Negros, a Nero. Na Guerra Santa de 1743 
seguindo as ordens de seu mestre, então Grande Mestre do Santuário, protege Tenma 
para localizar o paradeiro do deus da Morte, Thanatos, e obtém sucesso. Ele invade o 
castelo dos deuses gêmeos e junto ao seu mestre Sage entram em combate com 
Thanatos. Manigold morre, mas graças a ele Sage tem sucesso em aprisionar e selar o 
Deus da Morte. 

 
 

Albafica de Peixes (The Lost Canvas) 
(4.463 pontos) 

 

Cavaleiro Sagrado de Atena 
Cavaleiro de Ouro 
23 anos 
ST 32 DX 14 IQ 12 HT 16 
PV 32 Vont 16 Per 14 PF 33 
Vel. Básica: 7,5 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 11 
Soco 4d+7 NH 15  Chute 4d+9 NH 13 
Armadura RD Básica 50 RD Ablativa 300 HT 21 
Salto em Altura sem/com impulso: 640/3160 cm 
Salto em Distância sem/com impulso: 2640/12720 cm. 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo x65 (70 com Armadura), Cavaleiro de Atena, Hierarquia 
Religiosa x5, Talento para Cosmo x4, Ataque de Cosmo-Energia 
(Exclamação de Atena), Ataque de Cosmo-Energia (Espinhos 
Vermelhos Demoníacos), Ataque de Cosmo-Energia (Rosas 
Diabólicas Reais), Ataque de Cosmo Energia (Rosa 
Piranha/Sangrenta), Imunidade a Venenos, Sangue Venenoso, 
Reflexos em Combate, Muito Bonito, Manipulação da Natureza 

(Rosas Diabólicas Reais), Paladar/Olfato Apurado +2, Perímetro Defensivo (Jardim de 
Rosas Diabólicas), Altruísmo (12), Senso de Dever (todos os moradores de Rodorio) e as 
peculiaridades Introvertido, Solitário por Convicção e Obrigação e Conhecido como o 
“Veneno Encarnado”. 
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Perícias: Acrobacia 12 (-2), Arremesso 16 (+2), Caratê 15 (+1), Espinhos 
Vermelhos Demoníacos 20 (+2), Exclamação de Atena 18 (+0), Furtividade 14 (+0), Grego 
(Materno), Judô 12 (-2), Liderança 12 (+0), Linguagem Corporal 14 (+0), Naturalista 14 
(+2), Rosas Diabólicas Reais 18 (+0), Rosa Piranha/Sangrenta 18 (+0), Tática 12 (+0), 
Teologia (Hipermito) 12 (+0), Trato Social (Cavaleiros de Atena) 12 (+0), Venefício 14 
(+2). 

 

Jardim de Rosas Diabólicas (102 pontos) 

Perímetro Defensivo com os modificadores Agressão Reativa (+150), Dissimulado (+10%), 
Cosmo Máximo (+50%), Móvel (+20%), Persistente (+30%) e Tóxico (-20%). 

 

Rosas Diabólicas Reais (80 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia com os modificadores Tóxico (-20%), Alcance Reduzido x1 (-
10%), Não Apara (-20%) e Custa Fadiga x2 (-10%). 
 

Rosa Piranha e Rosa Sangrenta (440 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia com as ampliações Cosmo Máximo (+20%), Estilhaçar (+40%) 
e Dissimulado (+20%), Hemorrágico (+90%), Seletividade (+10%) e as limitações Alcance 
Reduzido x2 (-20%), Custa Fadiga x4 (-20%) e Uso Limitado (3 vezes ao dia, -20%). 
 

Espinhos Vermelhos Demoníacos (380 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia com os modificadores Cosmo Máximo (+20%), Perfuração 
(+60%), Custa Pontos de Vida x1 (-10%) e Custa Fadiga x4 (-20%), mais Ataque Inato 2 
(Tóxico) modificado com Acompanhamento (+0%) e Cíclico (9 ciclos de 1 segundo, 
+900%). 
 

Albafica nasceu na vila de Rodorio, próxima ao Santuário, em 1720 e foi abandonado 
pelos seus pais próximo ao jardim de rosas diabólicas de Rugonis, o então Cavaleiro de 
Ouro de Peixes. Rugonis acolheu o bebê e o criou como seu discípulo, e quando já possui 
idade suficiente lhe deu a opção de partir ou ficar e sagra-se Cavaleiro. Albaficou ficou e 
realizou com seu mestre o Elo Carmesin, um ritual que o deixou não apenas imune ao 
veneno das rosas diabólicas como com o sangue extremamente venenoso, mas custou a 
vida de Rugonis. 

Em 1741 Albafica parte em missão para investigar o aparecimento de estrelas 
maléficas acima da Ilha dos Curandeiros, nas águas costeiras do Santuário. Lá encontra 
Luco, um competente curandeiro, mas que agora era um Espectro de Hades, e o mata em 
combate. Em 1742 o Cavaleiro é novamente enviado em missão, agora na cidade de 
Veneza, na Itália, ao lado de Manigold de Câncer, onde combatem e eliminam a 
organização criminosa Nero, controlada por Cavaleiros Negros. 

Na Guerra Santa de 1743 Albafica é o primeiro Cavaleiro de Ouro a defender o 
Santuário do ataque direto dos Espectros liderado por Minos de Grifon. Após erguer uma 
barreira de rosas para impedir o avanço dos inimigos e matar uma dezena de espectros 
Albafica enfrenta Minos que o fere gravemente, tanto que acreditando que o dourado 
estivesse morto avançou e atacou a Vila de Rodorio, que Albafica tentou proteger, sendo 
impedido por Shion que já sofria com a técnica do espectro quando Albafica ressurge e 
usando o que restou de Cosmo mata Minos com uma rosa, morrendo logo após. 
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Shaka de Virgem (Saint Seiya) 
(5.882 pontos) 

 
Cavaleiro Sagrado de Atena 
Cavaleiro de Ouro 
20 anos, 1,82m e 68 kg 
ST 30 DX 14 IQ 16 HT 15 
PV 30 Vont 19 Per 16 PF 32 
Vel. Básica: 7 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 11/15     
Soco 4d+6 NH 15  Chute 4d+8 NH 13 
Armadura RD Básica 50 RD Ablativa 350 HT 21 
Salto em Altura sem/com impulso: 640/3160 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 2640/12720 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo Básico nível 71 (Cosmo Básico nível 75 de olhos 
fechados, Efetivo nível 80 de olhos fechados e com armadura), 
Cavaleiro de Atena, Hierarquia Religiosa x5, Talento para Cosmo 
x4, Alma de Cavaleiro, Reflexos em Combate, Facilidade para 
Idiomas, Noção Exata do Tempo, Ataque de Cosmo-Energia 
(Exclamação de Atena), Ataque de Cosmo-Energia (Rendição 

Divina), Atribulação (Ciclo das Seis Existências), Atribulação (Tesouro do Céu), Defesa de 
Cosmo Energia (Kahn), Ilusão Cósmica (Cosmo Máximo, +20%; Extensão: Tato, +20%), 
Postura Resoluta (Em posição de Lotus, flutuando ou não), Potencialização Cósmica 
(Ohm), Privação da Visão, Reserva de Cosmo (Cosmo Máximo, +50%), Teleporte e as 
peculiaridades Muito Crítico, Compreensivo, Mente Aberta e Conhecido como o Cavaleiro 
mais próximo dos Deuses. 

Perícias: Acrobacia 13 (-1), Arremesso 14 (+0), Caratê 15 (+1), Controle da Respiração 
14 (-1), Diplomacia 16 (+0), Espanhol (Materno), Exclamação de Atena 18 (+0), 
Furtividade 13 (-1), Grego (Materno), Heráldica 16 (+0), Híndi (Materno), História 
(Santuário) 16 (+0), Inglês (Materno), Italiano (Materno), Judô 15 (+1), Kahn 18 (+0), Latim 
(Materno), Liderança 16 (+0), Linguagem Corporal 16 (+0), Mandarim (Materno), 
Meditação 19 (+0), Ocultismo 18 (+2), Português (Materno), Rendição Divina 20 (+2), 
Russo (Materno), Sânscrito (Materno), Tática 16 (+0), Teologia (Hipermito) 17 (+1), Tonfa 
13 (-1), Trato Social (Cavaleiros de Atena) 16 (+0). 

 

Ohm (77 pontos) 

Potencialização Cósmica modificada com Foco (+100%) e Cosmo (+150%). 
 

Kahn (143 pontos) 

Defesa de Cosmo-Energia modificado com Defesa de Ferro (+50%), Cosmo Máximo 
(+20%) e Custo em Pontos de Fadiga Reduzido x1 (+20%). 
 

Rendição Divina (440 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Cosmo Máximo (+20%), Efeito de Área (8m, 
+150%), Negação (+20%), Custa Fadiga x2 (-10%) e Alcance Reduzido x1 (-10%). 
 



 

192 

 

Ciclo das Seis Existências (318 pontos) 

Atribulação nível 6 modificado por Imprecação (adotando a Tabela de Tamanho e 
Velocidade/Alcance, +150%), Mortal (+300%), Custa Fadiga x2 (-10%) e Técnica Cósmica 
(-10%). 
 

Tesouro do Céu (388 pontos) 

Atribulação nível 8 modificada por Imprecação (adotando a Tabela de Tamanho e 
Velocidade/Alcance, +150%), Desvantagem (Cegueira, Surdez, Disosmia e Entorpecido, 
+95%), Retira Vantagem (Noção de Perigo, Intuição, Domínio do Sexto-Sentido e Intuição 
Amplificada +150%), Mortal (efeito secundário, +60%), Negação (+20%), Custa Fadiga 
x10 (-50%), Uso Limitado (2 usos por dia, -30%) e Técnica Cósmica (-10%). 
 

Shaka nasceu em 1966 na Índia e 
desde muito precoce demonstrou uma 
sabedoria impar, questionando-se a todo o 
momento o porquê do sofrimento da 
humanidade e da maldade. Rotineiramente 
viajava até o rio Ganges para meditar e 
refletir e em muitas destas ocasiões recebia 
a iluminação da sabedoria de Buda, o qual 
era sua reencarnação neste século. Em 
1973, aos sete anos, sagrou-se Cavaleiro 
de Ouro de Virgem e mudou-se 
definitivamente para o Santuário na Grécia. 

No Santuário tornou-se conselheiro do 
Grande Mestre e passou a segui-lo sem hesitar. Após anos de grande feitos Shaka passa 
a ser temido e respeitado como “o cavaleiro mais próximo dos deuses

39
". Ele continua 

sendo conselheiro do Grande Mestre e acreditando que Atena encontrava-se no 
Santuário. No início de 1986 Shaka é enviado à Ilha da Rainha da Morte para matar 
Jango, acabando por descobrir que Ikki já o havia derrotado, então, apaga a memória de 
fênix dizendo que este se lembraria de tudo quando se reencontrassem.  

Pouco tempo depois Shaka defende o Grande Mestre de Aioria, que retornara de 
uma missão sabendo da verdade, e na Batalha das Doze Casas enfrentou os Cavaleiros 
de Bronze em sua Casa Zodiacal, onde os derrotou facilmente com exceção de Ikki de 
Fênix, que o derrota com um golpe suicida lançando ambos em outra dimensão. Shaka é 

capaz de retornar sozinho, mas pede ajuda a 
Mu de Áries para salvar Ikki, o que é feito. 
Durante a crise com Poseidon e sequestro de 
Atena pelo deus dos mares Shaka, sob ordens 
de Dohko, permaneceu no Santuário. Durante a 
última Guerra Santa contra Hades o dourado 
enfrenta seus antigos companheiros e se deixa 
matar na Casa de Virgem, a fim que possa 
acompanhar Atena até o Submundo. Shaka se 
despede do mundo definitivamente com os 
demais Cavaleiros de Ouro quando todos se 
unem para derrubar o Muro das Lamentações e 
permitir aos Cavaleiros de Bronze avançar. 

Buda 
Buda foi o príncipe Sidartha Gautama, o primeiro 
que atingiu a perfeição de consciência e de 
espirito, e a esse estado a religião budista chama 
de Buda, ou, pelo Hipermito, o que Sidartha fez 
foi alcançar a Suprema Virtude, todavia, tamanha 
foi a sua elevação que perante o sofrimento 
deste mundo permanecer como um deus não era 
suficiente ou adequado. Ele decidiu retornar 
como um humano ao lado de Atena sempre que 
a deusa da Humanidade reencarna. Shaka é a 
reencarnação de Buda, assim como todos os 
Cavaleiros de Ouro de Virgem antes dele, e 
sempre que Atena retonar a Terra para protegê-la 
haverá um Cavaleiro de Virgem ao seu lado. 
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Miro de Escorpião (Saint Seiya) 
(4.181 pontos) 

 
 

Cavaleiro Sagrado de Atena 
Cavaleiro de Ouro 
20 anos, 1,85m e 84 kg 
ST 31 DX 17 IQ 12 HT 15 
PV 31 Vont 13 Per 15 PF 32 
Vel. Básica: 8 DB: 8 (32) Esquiva 12 Aparar 13     
Soco 4d+6 NH 18  Chute 4d+8 NH 16 
Armadura RD Básica 50 RD Ablativa 300 HT 21 
Salto em Altura sem/com impulso: 760/3640 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 3120/14640 cm. 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo nível 64 (nível 69 com a armadura), Cavaleiro de 
Atena, Hierarquia Religiosa x5, Talento para Cosmo x4, 
Atraente, Reflexos em Combate, Ataque de Cosmo-Energia 
(Exclamação de Atena), Ataque de Cosmo-Energia (Agulha 
Escarlate), Retenção x30 (Restrição), Honestidade, Senso 
de Dever (amigos) e as peculiaridades Orgulhoso e Procura 
Julgar com Base nas Ações. 

 Perícias: Acrobacia 17 (+0), Agulha Escarlate 24 (+3), Arremesso 16 (-1), Caratê 18 (+1), 
Detecção de Mentiras 15 (+0), Exclamação de Atena 21 (+0), Furtividade 18 (+1), Grego 
(Materno), Interrogatório 13 (+1), Intimidação 13 (+0), Judô 17 (+0), Liderança 12 (+0), 
Linguagem Corporal 15 (+0), Mangual 18 (+1), Restrição 21 (+0), Tática 11 (-1), Teologia 
(Hipermito) 12 (+0), Trato Social (Cavaleiros de Atena) 12 (+0). 
 

Agulha Escarlate
40

 (800 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com as ampliações Cosmo Máximo (+20%), Ponta 
Rígida (+120%), Perfuração (+60%), Hemorrágico (+40%), Neurálgico (+40%), 
Facultatividade (Ponta Rígida, +10%) e Fogo Continuo (CDT 7, +50%) e as limitações 
Alcance Reduzido x1 (-10%) e Custa Fadiga x2 (-10%). 
 

Restrição (76 pontos) 

Retenção
41

 x20 modificado com Engolfar (+60%), Inquebrável (+40%), Baseado em 
Vontade (+20%), Técnica Cósmica (-10%), Chance Única (-10%) e Acesso (Não afeta 
Cavaleiros com Cosmo Congelante, -10%) 
 

Milo nasceu na Grécia em 9 de novembro de 1964 e foi designado para treinar na 
Ilha de Milos, uma ilha vulcânica situada no arquipélago das Cíclades, no Mar Egeu, 
próxima à Grécia e famosa por seus numerosos tipos de escorpiões. Milo mostrou-se 
extremamente habilidoso e sagrou-se Cavaleiro de Ouro de Escorpião aos sete anos. 

Já como Cavaleiro de Ouro nutriu uma forte amizade com Camus de Aquário e 
permaneceu como um fiel guardião da Casa de Escorpião no Santuário até que ele é 
chamado ao Salão do Grande Mestre. Lá, ele também se encontra com Aiolia de Leão. O 
Grande Mestre lhe dá a missão de acabar com os Cavaleiros de Bronze, mas Aiolia a 
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pede para si e parte sozinho. De volta a sua casa ali permanece até o combate das Doze 
Casas, onde enfrenta Shiryu, Seiya e Hyoga, contra o qual trava uma difícil batalha e após 
presenciar o sofrimento e determinação de Cisne chega à conclusão que um Cavaleiro 
com tamanha determinação não pode ser um inimigo. 

Após Atena ser salva Milo pede seu perdão e como gratidão doa seu sangue para 
restaurar a Armadura de Cisne. Durante a crise com Poseidon obedecendo à ordem do 
Mestre Ancião, que agora era o Grande Mestre, ele permanece no Santuário, apesar de 
seu desejo de entrar em batalha. Na última Guerra Santa contra Hades o Cavaleiro de 
escorpião aplica suas agulhas em Kanon, por acreditar que ainda fosse um inimigo, mas 
se convence do contrário. Após a morte de Shaka ele se dirige até a Casa de Virgem para 
derrotar Saga, Shura e Camus. Une-se a Aiolia e Mu e no fim do combate Atena chama os 
seis ao seu encontro, quando ela se sacrifica para viajar até o Submundo. 

Milo, Mu e Aiolia partem para o Castelo de Hades a fim de invadir o Mundo dos 
Mortos, mas são impedidos por Radamanthys de Wyvern que os derrota devido a Barreira 
de Hades que diminuía sua força para 10%. Jogados no Cocyto, o inferno congelado, Milo 
e os demais se recuperam após sentir o Cosmo de Atena, derrotam os Espectros que ali 
montavam guarda e vão até o Muro das Lamentações. Milo morre sacrificando-se junto 
aos demais Cavaleiros de Ouro para abrir um buraco no lendário muro e permitir que os 
Cavaleiros de Bronze alcancem Atena. 
 
 

Saga de Gêmeos (Saint Seiya) 
(5.160 pontos) 

 

Cavaleiro Sagrado de Atena 
Cavaleiro de Ouro 
28 anos, 1,88m e 87 kg 
ST 33 DX 14 IQ 15 HT 14 
PV 38 Vont 15 Per 16 PF 31 
Vel. Básica: 7 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 11     
Soco 4d+7 NH 15  Chute 4d+9 NH 13 
Armadura RD Básica 50 RD Ablativa 300 HT 21 
Salto em Altura sem/com impulso: 640/3160 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 2640/12720 cm. 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo Básico nível 69 (Efetivo nível 74 com a 
armadura), Cavaleiro de Atena, Hierarquia Religiosa 
x5, Talento para Cosmo x4, Boa Forma, Reflexos em 
Combate, Carisma +2, Ataque de Cosmo-Energia 
(Exclamação de Atena), Ataque de Cosmo-Energia 
(Explosão Galáctica), Atribulação (Outra Dimensão), 

Atribulação (Aniquilação de Sentidos), Atribulação (Satã Imperial), Projeção Cósmica 
(Armadura Remota) e Teleporte. Destino (Desvantagem Superior) e Desdobramento de 
Personalidade – Saga Honrado (Incapaz de Matar Inocentes, Honestidade e Cabelos e 
Olhos Azuis) e Saga Maligno (Perde o Código de Honra e o Dever da vantagem Cavaleiro 
de Atena, Inveja, Megalomania, Insensível, Fantasia Grave: Apenas ele pode defender a 
Terra da investida dos deuses, Obsessão: Torna-se o regente do Reino da Terra e a 
peculiaridade Cabelos Brancos e Olhos Rosa-Avermelhados).  
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Perícias: Acrobacia 12 (-2), Arremesso 13 (-1), Astronomia (Observacional) 15 (+0), 
Bastão 13 (-1), Caratê 15 (+1), Diplomacia 14 (-1), Disfarce 16 (+1), Dissimulação 17 (+2), 
Escudo 14 (+0), Espada de Lâmina Larga 13 (-1), Estratégia (Terrestre) 15 (+0), 
Exclamação de Atena 18 (+0), Explosão Galáctica 20 (+2), Furtividade 14 (+0), Grego 
(Materna), Heráldica 15 (+0), Inglês (Materna), Intimidação 16 (+1), Judô 12 (-2), Lábia 16 
(+1), Lança 13 (-1), Liderança 16 (+1), Linguagem Corporal 16 (+0), Mangual 12 (-2), 
Meditação 14 (-1), Ocultismo 17 (+2), Tática 16 (+1), Teologia (Hipermito) 16 (+1), Tonfa 
13 (-1), Trato Social (Cavaleiros de Atena) 16 (+1). 
 

Explosão Galáctica (520 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia com as ampliações Cosmo Máximo (+20%), Explosão (+50%), 
Dano Extra x10 (+100%) e as limitações Custa Fadiga x2 (-10%). 
 

Outra Dimensão (312 pontos) 

Atribulação nível 6 modificado por Imprecação (adotando a Tabela de Tamanho e 
Velocidade/Alcance, +150%), Mortal (+300%), Sem Rastro (+10%), Custa Fadiga x6        
(-30%) e Técnica Cósmica (-10%). 
 

Armadura Remota (40 pontos) 

Projeção Cósmica modificado com a limitação Titereiro (sua própria armadura, -60%). 
 

Aniquilação de Sentidos (189 pontos) 

Atribulação nível 6 modificada por Imprecação (adotando a Tabela de Tamanho e 
Velocidade/Alcance, +150%), Desvantagem (Cegueira, Surdez, Disosmia e Entorpecido, 
+95%) Custa Fadiga x4 (-20%) e Técnica Cósmica (-10%). 
 

Satã Imperial (308 pontos) 

Atribulação nível 7 c/ Imprecação (adotando a Tabela de Tamanho e Velocidade/Alcance, 
+150%), Desvantagem (Mentalidade Escrava e Reprogramação, +50%), Baseado em 
Vontade (+20%), Efeito Estendido (Permanente, encerra os efeitos ao assistir a morte de 
uma vítima sua, +150%), Custa Fadiga x4 (-20%) e Técnica Cósmica (-10%).   
 

Saga e seu irmão gêmeo Kanon nasceram em 30 de maio de 1958 na Grécia e deste 
a infância Saga já demonstrava o imenso poder que era capaz de dominar. Iniciou seu 
treinamento no Santuário ainda na infância e ficou conhecido pela sua inteligência e 
capacidade estratégica. Sagrado cavaleiro 
tomou seu lugar entre os Cavaleiros de Ouro 
e esperou por anos para tornar-se o novo 
Grande Mestre, mas quando essa 
oportunidade chegou, e lhe foi negada, um 
aspecto sombrio de sua mente se revelou. 
Saga possuía duas personalidades, uma 
honrada e outra maligna, que constantemente 
digladiavam-se pelo controle, e quando o 
antigo Grande Mestre Shion decidiu escolher 
Aioros de Sagitário o invés de Saga a face 
maligna dominou-o completamente. 

A Maldição de Gêmeos 

A cada nova geração o Cavaleiro de Ouro de 
Gêmeos trás consigo o fardo da estrela de mau 
preságio de Gêmeos. As estrelas Castor e Pólux, 
as duas estrelas mais brilhantes da constelação, 
encarregam-se de dar origem a irmãos gêmeos 
com personalidades opostas e em casos 
extremos um irmão pode acabar apresentando 
ambas as personalidades ou ter efetivamente 
dupla personalidade. O fato é que o Cavaleiro de 
Gêmeos é sempre irmão gêmeo de uma relação 
muito atribulada e muitas vezes fatal, mas já 
houveram casos raros de superação (após uma 
dolorosa jornada), com ambos lutando por Atena, 
e nada impede que isso volte a acontecer. 
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Obcecado, Saga arquitetou um plano terrível. Assassinou secretamente o Grande 
Mestre, tomou o seu lugar e quando Atena reencarnou, renascendo aos pés de sua 
estátua como um pequeno bebê, tentou matá-la. Foi impedido por Aioros que teve que 
fugir com a pequena Atena e foi acusado de traidor por Saga. Essa mentira durou 13 anos 
até que os cinco Cavaleiros de Bronze se rebelam contra o Santuário. Manipulando os 
Cavaleiros com a mentira que Atena permanecia no seu templo muitos morrem em vão 
combatendo Seiya e seus companheiros que acompanhados por Atena invadem o 
Santuário, travando a lendária Batalha das 12 Casas. Mesmo com seu poder Seiya é bem 
sucedido e Saga é derrotado. Nos seus últimos momentos Saga retorna a sua 
personalidade bondosa e vendo os seus crimes se suicida perante Atena. 

Apesar de tudo esse não foi o fim de Saga. Meses mais tarde Hades ataca, iniciando 
uma nova Guerra Santa, e Saga retorna como um Espectro a seu serviço, entretanto, 
desta vez ele está secretamente desde o inicio ao lado de Atena e aceitou a oferta do 
Deus do Submundo para avisá-la. Sua última intervenção foi perante o Muro das 
Lamentações, já no Submundo, quando sua alma retorna e se junta aos 12 Cavaleiros de 
Ouro para abrir caminho através do muro para os Cavaleiros de Bronze. 
 

 

Aiolia de Leão (Saint Seiya) 
(4.381 pontos) 

 

Cavaleiro Sagrado de Atena 
Cavaleiro de Ouro 
20 anos, 1,85m e 85 kg 
ST 33 DX 15 IQ 13 HT 15 
PV 33 Vont 15 Per 13 PF 32 
Vel. Básica: 7,5 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 12     
Soco 4d+7 NH 16  Chute 4d+9 NH 14 
Armadura RD Básica 50 RD Ablativa 350 HT 21 
Salto em Altura sem/com impulso: 640/3160 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 2640/12720 cm. 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo Básico nível 67 (Efetivo nível 72 com a armadura), 
Cavaleiro de Atena, Hierarquia Religiosa x5, Alma de Cavaleiro, 
Boa Forma, Reflexos em Combate, Recuperação Acelerada, 
Talento para Cosmo x4, Visão Aguçada +4, Ataque Adicional 
(Técnica Cósmica -10%), Ataque de Cosmo-Energia 
(Exclamação de Atena), Ataque de Cosmo-Energia (Relâmpago 

de Plasma), Ataque de Cosmo-Energia (Cápsula do Poder), Curar. Excesso de Confiança 
(12), Impulsividade (12), Estigma Social -2 (irmão do traidor, apenas no Santuário – perde 
ao final da Saga do Santuário) e a peculiaridade Orgulhoso.  

Perícias: Acrobacia 13 (-2), Arremesso 14 (-1), Capsula do Poder 21 (+2), 
Caratê 16 (+1), Diplomacia 12 (-1), Espada de Lâmina Larga 15 (+0), Escalada 15 (+0), 
Exclamação de Atena 21 (+2), Furtividade 14 (-1), Grego (Materna), Judô 13 (-2), 
Heráldica 13 (+0), Inglês (Com Sotaque), Interrogatório 14 (+1), Intimidação 16 (+1), Lança 
15 (+0), Liderança 13 (+0), Linguagem Corporal 13 (+0), Perseguição 13 (+0), Relâmpago 
de Plasma 22 (+3), Tática 12 (-1), Teologia (Hipermito) 12 (-1), Trato Social (Cavaleiros de 
Atena) 13 (+0). 
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Relâmpago de Plasma (500 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia com as ampliações Cosmo Máximo (+20%), Projétil Múltiplo 
(+80%) e Cone x5 (+50%). 
 

Cápsula do Poder (320 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia com as ampliações Cosmo Máximo (+20%), Massivo (+60%) e 
a limitação Custa Fadiga x4 (-20%). 
 

Aiolia nasceu na Grécia, em 1966, e ainda pequeno juntou-se ao Santuário levado 
pelo seu irmão Aiolos, que anos mais tarde se sagraria Cavaleiro de Ouro de Sagitário e 
passaria a treinar o irmão. Infelizmente em 1973 Aiolos foi acusado de traição, sob a 
acusação de tentar matar Atena, e morto por Shura de Capricórnio. Do trauma desse 
acontecimento Aiolia se reergueu, criou forças para terminar seu treinamento e jurou ser o 
mais poderoso e leal Cavaleiro de Atena que jamais existiu. O tempo passou e o então 
pequeno leão cresceu sendo subestimado e ridicularizado pela maioria do Santuário por 
ser irmão de um traidor, e da raiva que sentia treinou, até controlar a velocidade da luz e 
tornando-se o temido Cavaleiro de Ouro de Leão.  

Em 1986 Aiolia é chamado pelo então Grande Mestre para matar os Cavaleiros de 
Bronze traidores que até então haviam derrotado 
vários Cavaleiros de Prata. O Cavaleiro de Leão 
encontra e quase mata Seiya, que é salvo por 
Saori que o convence que ela era Atena. De volta 
Aiolia confronta o Grande Mestre, mas é atingido 
pelo Satã Imperial de Saga e termina por lutar 
involuntariamente contra Seiya na batalha das 12 
casas, voltando a si graças ao sacrifício de 
Cássio que morre para dissipar o efeito do golpe 
de Saga. Ao final da Batalha das Doze Casas a 
verdade é revelada, trazendo paz ao coração do 
leão e honra ao seu irmão.  

No mesmo ano Poseidon ataca e sequestra Atena, sendo posteriormente salva pelos 
Cavaleiros de Bronze. Aiolia estava decidido em partir para a batalha, mas foi impedido 
pelo Mestre Ancião, então o novo Grande Mestre, que já previa uma nova Guerra Santa. 
Pouco tempo depois os espectros de Hades atacam o Santuário. Aiolia luta, aniquila 
Espectros que tentavam invadir a casa de 
Leão e junto a Mu de Áries e Miro de 
Escorpião invade o Castelo de Hades, sendo 
derrotado por Radamanthys devido a Barreira 
de Hades que desconheciam e que reduzia o 
seu Cosmo a apenas 10% do total. Jogado 
no inferno, Aiolia se recupera graças ao 
Cosmo de Atena e segue até a Giudecca, 
onde finalmente se reencontra com seu irmão 
e se sacrifica com os demais Cavaleiros de 
Ouro para produzir um enorme buraco no 
Muro das Lamentações que permitiu que 
Seiya, Shiryu, Hyoga, Shun e Ikki 
alcançassem Atena no Elíseos. 
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Yuziruha de Grou (The Lost Canvas) 
(2.490 pontos) 

 
 

Amazona Sagrada de Atena 
Amazona de Prata 
17 anos 
ST 25 DX 15 IQ 14 HT 14 
PV 30 Vont 16 Per 14 PF 26 
Vel. Básica: 7,25 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 12     
Soco 3d+5 NH 17  Chute 3d+7 NH 15 
Armadura RD Básica 30 RD Ablativa 200 HT 18 
Salto em Altura sem/com impulso: 320/1580 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 1320/6360 cm. 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo nível 46 (Efetivo nível 50 com a armadura), Cavaleiro de 
Atena, Boa Forma, Destemor +1, Muito Bonita, Reflexos em 
Combate, Recuperação Acelerada, Talento para Cosmo x3, 
Teletransporte, Ataque de Cosmo-Energia (Dança Magnífica dos 
Chutes Velozes), Descendente do Continente Mu, Senso de 
Dever (para com o Mestre de Jamiel), Honestidade e as 
peculiaridades A lei da máscara é uma bobagem, Não gosta de 

demonstrar suas emoções e Possui tatuado no braço direito o brasão de sua família. 

Perícias: Acrobacia 15 (+0), Arremesso 15 (+0), Bastão 15 (+0), Caratê 17 (+2), Dança 
Magnífica dos Chutes Velozes 21 (+3), Diplomacia 13 (-1), Escalada 15 (+0), Furtividade 
17 (+2), Grego (Materno), Heráldica 14 (+0), Judô 15 (+0), Meditação 14 (-2), Perseguição 
14 (+0), Teologia (Hipermito) 12 (-2), Tibetano (Materno), Trato Social (Cavaleiros) 14 
(+0). 
 

Cachecol (156 pontos) 

Braço Extra modificado com Cumprido x9 (+900%), Extraflexível (+50%), Não manipula 
armas (-30%) e Técnica Cósmica (-10%), 101 pontos. Controle Térmico x10 modificado 
com Calor (-50%), Acesso (afeta apenas alvos em contato com o cachecol, -20%) e 
Técnica Cósmica (-10%), 10 pontos. Retenção x25 modificado com Engolfar (+60%), 
Alcance Reduzido x3 (-30%), Chance Única (-10%) Acesso (afeta apenas alvos em 
contato com o cachecol, -20%) e Técnica Cósmica (-10%), 45 pontos. 

 

Dança Magnífica dos Chutes Velozes (220 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Cosmo Máximo (+20%), Dano Extra x2 
(+20%), Custa Fadiga x2 (-10%) e Corpo a Corpo, alcance 1, 2 (-20%). 
 

Yuziruha nasceu em Jamiel no ano de 1726 em uma família de guerreiros e é aceita 
como aprendiz de Hakurei de Altar, todavia, com a morte dos seus pais pouco antes da 
Guerra Santa ela estava decidida em desistir de tudo e se casar, a fim de manter a família 
viva. Esses planos mudam quando Yuziruha reencontra seu irmão mais novo, Tokusa, 
agora um Espectro de Hades e assassino de seus pais. Na ocasião Shion de Áries a 
acompanhava e ele se encarregou de derrotar Tokusa que morre aos pés da irmã. 
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Pouco antes da Guerra Santa a amazona Yuziruha viaja até o Himalaia para 
investigar o surgimento de um Espectro, quando encontra e enfrenta uma estranha 
estátua de Buda. Ela é salva por Hakurei. Ele sela a tal estátua e explica que ela é a 
manifestação do poder um demônio que se encontra no Mundo dos Mortos e que nesse 
instante o Cavaleiro de Ouro de Virgem o estava enfrentando. Quando estoura a Guerra 
Santa de 1743 Yuziruha já é uma Amazona de Prata e se dedica a cumprir as ordens de 
Hakurei, ajuda a resgatar Tenma do Submundo e passa a lutar ao lado de Tenma e Yato. 

 
 

Asterion de Cães de Caça (Saint Seiya) 
(1.950 pontos) 

 
 

Cavaleiro Sagrado de Atena 
Cavaleiro de Prata 
16 anos, 1,83m e 75 kg 
ST 25 DX 14 IQ 14 HT 14 
PV 24 Vont 16 Per 15 PF 25 
Vel. Básica: 7 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 11     
Soco 3d+5 NH 15  Chute 3d+7 NH 13 
Armadura RD Básica 30 RD Ablativa 200 HT 18 
Salto em Altura sem/com impulso: 320/1580 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 1320/6360 cm. 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo nível 40 (Efetivo nível 44 com a armadura), Cavaleiro de 
Atena, Talento para Cosmo x2, Reflexos em Combate, Hierarquia 
Religiosa x3, Ataque de Cosmo-Energia (Ataque de 1 Milhão de 
Fantasmas), Leitura da Mente (Técnica Cósmica, -10%) Excesso 
de Confiança, Senso de Dever (Companheiros) e a peculiaridade 

de ser Extremamente Orgulhoso de sua Constelação. 

Perícias: Acrobacia 12 (-2), Arremesso 13 (-1), Ataque de 1 Milhão de Fantasmas 19 (+3), 
Caratê 15 (+1), Dinamarquês (Materno), Diplomacia 13 (-1), Furtividade 14 (+0), Grego 
(Materno), Heráldica 13 (-1), Judô 14 (+0), Tática 13 (-1), Teologia (Hipermito) 12 (-2), 
Trato Social (Cavaleiros) 14 (+0), 
 

Ataque de 1 Milhão de Fantasmas (260 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Dissimulado (+30%), Dano Extra x2 (+20%), 
Custa Fadiga x2 (-10%) e Alcance Reduzido x1 (-10%). 
 

Dinamarquês e nascido em 20 de fevereiro de 1970 o jovem Asterion seguiu para as 
montanhas Brocken, na Áustria, onde realizou seu treinamento e sagrou-se Cavaleiro de 
Atena. Durante os anos vindouros mostrou-se extremamente fiel ao Santuário, mas nunca 
enfrentou adversários tão fortes quanto ele, até que em 1986 foi enviado para matar Seiya 
e, apesar de tê-lo derrotado, acabou sendo vencido pela Amazona Marin. Apesar da sua 
vida ter sido poupada ao retornar acabou sendo morto no Santuário para que servisse de 
exemplo aos demais. 
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Seiya de Pégaso (Saint Seiya) 
(2.336 pontos) 

 
 

Cavaleiro Sagrado de Atena 
Cavaleiro de Bronze 
13 anos, 1,65m e 53 kg 
ST 24 DX 15 IQ 12 HT 15 
PV 30 Vont 18 Per 12 PF 25 
Vel. Básica: 7,5 DB: 7 (14) Esquiva 11 Aparar 12 
Soco 3d+5 NH 15  Chute 3d+7 NH 13 
Armadura RD Básica 20 RD Ablativa 182 HT 15 
Salto em Altura sem/com impulso: 320/740 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 1320/3000 cm. 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 

Cosmo nível 32
42

 (Efetivo 35 com a armadura), Cavaleiro de Atena, 

Talento para Cosmo x4, Hierarquia Religiosa x1, Reflexos em 
Combate, Recuperação Acelerada, Alma de Cavaleiro, Resolução por 
Atena

43
, Ataque de Cosmo-Energia (Meteoro de Pégaso), Ataque de 

Cosmo-Energia (Cometa de Pégaso), Ataque de Cosmo-Energia 
(Turbilhão de Pégaso), Excesso de Confiança, Honestidade, Impulsividade, Senso de 
Dever (amigos) e peculiaridades Busca pela irmã Seika e Usa roupas casuais. 

Perícias: Acrobacia 15 (+0), Arremesso 15 (+0), Caratê 16 (+1), Cometa de Pégaso 21 
(+2), Escalada 15 (+0), Furtividade 15 (+0), Grego (Materno), Japonês (Materno), Judô 16 
(+1), Meteoro de Pégaso 22 (+3), Natação 15 (+0), Sobrevivência (Montanha) 12 (+0), 
Trato Social (Cavaleiros) 12 (+0), Turbilhão de Pégaso 21 (+2). 
 

Meteoro de Pégaso (420 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Cosmo Máximo (+20%), Potencializado 
(+20%), Projétil Múltiplo (+80%) e Custa Fadiga x2 (-10%) e Alcance Reduzido x1 (-10%). 
 

Cometa de Pégaso (280 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia com as ampliações Cosmo Máximo (+20%), Massivo (+60%) e 
as limitações Custa Fadiga x6 (-30%) e Alcance Reduzido x1 (-10%). 
 

Turbilhão de Pégaso (170 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Cosmo Máximo (+20%), Massivo (+60%), 
Acesso (Exige um ataque nas costas do alvo, -20%), Corpo a Corpo (Alcance C e Não 
apara, -35%) e Uso Reduzido (1 vez/dia, -40%). 
 

Seiya nasceu em 01 de dezembro de 1973 no Japão. Sem conhecer seu pai, Seiya e 
sua irmã, Seika, sozinhos foram encaminhados para o orfanato onde permaneceram até 
que Seiya foi adotado pela Fundação Graad, de Mitsumasa Kido, e separado a força de 
sua irmã. Seiya foi levado para morar na fundação e aos sete anos (1980) foi enviado para 
o Santuário na Grécia com a promessa que se retornar como Cavaleiro poderia reunir-se 
novamente com sua irmã.  
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Aceito pelo Santuário de Atena o jovem Seiya iniciou seu treinamento tendo como 
mestra a Amazona de Prata Marin de Águia. Após 6 longos anos Seiya sagrou-se 
Cavaleiro ao derrotar Cássios, treinado por Shina de Ofiúco, no torneio final pela 
Armadura de Bronze de Pégaso. Após retornar Seiya descobre que terá ainda que lutar a 
Guerra Galáctica, um torneio organizado pela fundação que oferecia como prêmio a 
Armadura de Ouro de Sagitário. No meio do torneio a armadura de ouro é roubada por Ikki 
de Fênix e ele se une a Shiryu de Dragão, Hyoga de Cisne e Shun de Andrômeda, sob 
orientação de Saori Kido, para recuperá-la, e nesse ínterim descobre ser filho de 
Mitsumasa Kido, assim como os demais Cavaleiros de Bronze. Seiya luta contra os 
Cavaleiros Negros e, quando entende que há algo de muito errado no Santuário e que 
Saori é Atena, luta e vence os Cavaleiros de Prata. 

Na lendária Batalha das Doze Casas o Cavaleiro de Pégaso e seus amigos lutaram 
contra os Cavaleiros de Ouro e depois de muito sofrimento despertam o Sétimo Sentido e 
Seiya consegue desmascarar Saga de Gêmeos e salvar Atena. Um breve conflito com o 
Deus dos Mares estoura algum tempo depois e Atena é sequestrada. Seiya luta contra os 
generais Marinas e no final contra o próprio Poseidon, recém desperto, e consegue 
novamente salvar Atena. Por fim, ao final da última Guerra Santa contra Hades, Seiya 
descobre que possui uma ligação cármica com Hades desde as eras mitológicas, como o 
primeiro humano a ferir um deus, resgata Atena, mas é severamente ferido ao ser atingido 
no peito pela espada do Senhor do Submundo. 

 
 

Shiryu de Dragão (Saint Seiya) 
(1.940 pontos) 

 
 

Cavaleiro Sagrado de Atena 
Cavaleiro de Bronze 
14 anos, 1,72m e 53 kg 
ST 26 DX 13 IQ 13 HT 16 
PV 32 Vont 17 Per 15 PF 26 
Vel. Básica: 7,25 DB: 7 (14) Esquiva 11 Aparar 11 Bloqueio 12 
Soco 3d+6 NH 15  Chute 3d+8 NH 13 
Armadura RD Básica 20 RD Ablativa 180 HT 15 
Salto em Altura sem/com impulso: 320/740 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 1320/3000 cm. 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo nível 30 (Efetivo nível 33 com a armadura), Cavaleiro de 
Atena, Talento para Cosmo x4, Hierarquia Religiosa x1, Alma de 
Cavaleiro, Reflexos em Combate, Hipoalgia, Ótima Forma, Ataque 
de Cosmo-Energia (Cólera do Dragão), Ataque de Cosmo-Energia 
(Dragão Voador), Ataque de Cosmo-Energia (Último Dragão), 
Honestidade, Senso de Dever (Mestre Ancião), Senso de Dever 
(Companheiros) e as peculiaridades Apaixonado por Shunrei, 

Tatuagem de dragão que reage ao seu nível de Cosmo e Sério e Tacuturno. 

Perícias: Acrobacia 13 (+0), Arremesso 13 (+0), Bastão 13 (+0), Caratê 15 (+2), Cólera 
do Dragão 19 (+2), Dragão Voador 19 (+2), Escalada 13 (+0), Escudo 16 (+3), Espada de 
Lâmina Larga 14 (+1), Furtividade 13 (+0), Grego (Materno), Heráldica 13 (+0), Japonês 
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(Materno), Judô 14 (+1), Lança 13 (+0), Mangual 13 (+0), Meditação 17 (+0), Natação 16 
(+0), Primeiros Socorros 14 (+1), Tonfa 13 (+0), Trato Social (Santuário) 13 (+0), Último 
Dragão 18 (+0). 
 

Cólera do Dragão44 (290 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Massivo (+60%), Dano Extra x5 (+50%), Custa 
Fadiga x4 (-20%), Ponto Fraco (+3 no ataque inimigo, apenas no coração, permanente, -
15%) e Perigoso (-30%). 
 

Dragão Voador (200 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Dano Extra x3 (+30%), Custa Fadiga x4 (-20%) 
e Alcance Reduzido x1 (-10%). 
 

Último Dragão (40 pontos) 
Ataque de Cosmo-Energia modificado c/ Cosmo Máximo (+20%), Massivo (+60%), Acesso 
(Exige um ataque nas costas do alvo, -20%), Ataque Corpo a Corpo (alcance C e não 
apara, -35%), Suicida (-100%) e Custa Fadiga x2 (-10%). 

 
Nascido em 1972 e adotado ainda muito jovem pela Fundação Graad em 1980 foi 

enviado para os Cinco Picos Antigos de Rozan, na China, para iniciar seu treinamento sob 
a tutela do Mestre Ancião. Durante esse período Shiryu conheceu Shunrei, uma jovem 
menina que ajuda o Mestre Ancião e se apaixona por Shiryu. Depois de um duro 
treinamento Shiryu obtém sucesso no teste final imposto pelo seu mestre, que era reverter 
o fluxo das águas da cachoeira, e se sagra Cavaleiro de Dragão. Logo depois parte para o 
Japão para participar da Guerra Galáctica onde tem como adversário Seiya, que o derrota, 
mas salva sua vida. Durante a luta contra os Cavaleiros Negros é a vez de Shiryu salvar 
Pégaso dos efeitos do Meteoro Negro. Unido a Seiya, Hyoga, Shun e Ikki lutou contra o 
Santuário e enfrentou os Cavaleiros de Prata, tendo uma luta particularmente difícil contra 
Algol de Perseu, onde foi forçado a ferir seus olhos e cegar-se para salvar seus 
companheiros da morte. 

Mais tarde, enquanto se recuperava em Rozan, Shiryu enfrentou o Cavaleiro de Ouro 
de Câncer, Máscara da Morte, em defesa de seu mestre, sendo o combate interrompido 
pela chegada de Mu de Áries, mas enquanto se retira o canceriano o desafia a vir ao 
Santuário e enfrentá-lo na Casa de Câncer. Na Batalha das Doze Casas o cavaleiro de 
dragão reencontra Máscara da Morte e durante a batalha na fronteira do mundo dos 
mortos o dourado tenta matar Shunrei, que atrapalhava a luta com suas orações, o que 
enfurece Shiryu que desperta o Sétimo Sentido e o derrota, lançando-o no fosso do 
Yomotsu. Entre outras batalhas Shiryu ainda enfrenta, por fim, o Cavaleiro de Ouro de 
Capricórnio, Shura, que destrói a armadura de Dragão com a sua Excalibur o que força 
Shiryu a se sacrificar para derrotá-lo, mas Shura não apenas o salva como lhe dá a sua 
Excalibur antes de morrer. 

Depois de se recuperar Shiryu enfrenta a crise do sequestro de Atena por Poseidon 
e junto a Seiya e os outros invadem o Santuário Submarino. Luta contra os Generais 
Marinas e tem um embate particularmente difícil com Krishna de Chrysaor. No confronto 
final luta contra Poseidon recém desperto, usa pela primeira vez a Armadura de Ouro de 
Libra e ajuda Seiya a resgatar Atena de dentro do Pilar Principal. Assim como os demais 
Cavaleiros de Bronze ele retorna ao Santuário para lutar na última Guerra Santa contra 
Hades após um breve confronto contra ex-cavaleiros de prata, agora espectros. 
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Hyoga de Cisne (Saint Seiya) 
(2.012 pontos) 

 
 

Cavaleiro Sagrado de Atena 
Cavaleiro de Bronze 
14 anos, 1,73m e 60 kg 
ST 24 DX 13 IQ 13 HT 15 
PV 30 Vont 16 Per 15 PF 25 
Vel. Básica: 7 DB: 7 (14) Esquiva 10 Aparar 11     
Soco 3d+5 NH 14  Chute 3d+7 NH 12 
Armadura RD Básica 20 RD Ablativa 180 HT 15 
Salto em Altura sem/com impulso: 320/740 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 1320/3000 cm. 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo nível 30 (Efetivo nível 33 com a armadura), Cavaleiro de 
Atena, Talento para Cosmo x4, Hierarquia Religiosa x1, Reflexos em 
Combate, Alma de Cavaleiro, Duro de Matar x5, Tolerância a 
Temperatura x8 (Técnica Cósmica, -10%), Ataque de Cosmo-Energia 
(Pó de Diamante), Ataque de Cosmo-Energia (Trovão Aurora), 
Retenção (Círculo de Gelo), Excesso de Confiança, Voto (Menor - 

Recuperar o corpo de sua mãe) e a peculiaridade Cosmo Congelante,  

Perícias: Acrobacia 12 (-1), Arremesso 13 (+0), Caratê 14 (+1), Ataque Inato (Círculo de 
Gelo) 19 (+2), Esportes (Mergulho) 15 (+2), Furtividade 14 (+1), Grego (Materno), 
Heráldica 13 (+0), Intimidação 16 (+0), Natação 17 (+2), Pó de Diamante 20 (+3),  
Rastreamento 15 (+0), Russo (Materno), Sobrevivência (Ártico) 16 (+1), Tonfa 13 (+0), 
Trato Social (Santuário) , Trovão Aurora 19 (+2). 
 

Pó de Diamante (180 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Gelo (+0%) e Alcance Reduzido x1 (-10%). 
 

Trovão Aurora (280 + 130 pontos = 410pts) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Gelo (+0%), Dano Massivo (+60%) Interligação 
(+20%), Alcance Reduzido x1 (-10%) e Custa Fadiga x6 (-30%) interligado com Controle 
Térmico x10 modificado com Efeito de Área (16m, +200%), Interligação (+20%), Frio (-
50%) e Técnica Cósmica (-10%). 
 

Círculo de Gelo (50 pontos) 

Retenção x25 modificado com Inquebrável (+40%), Chance Única (-10%), Alcance 
Reduzido x1 (-10%) Custa Fadiga x2 (-10%) e Técnica Cósmica (-10%). 
 

Nascido em 23 de janeiro em 1972, na Rússia, Hyoga se tornou órfão após um 
naufrágio na Sibéria que vitimou sua mãe, Natássia. Adotado pela Fundação Graad, no 
ano de 1980 o pequeno Hyoga foi enviado para o leste da Sibéria, na região conhecida 
como Geleiras Eternas, para se tornar um cavaleiro tendo como mestre Camus, o 
Cavaleiro de Ouro de Aquário e Isaak como seu colega de treinamento. Hyoga foi o único 
órfão entre todos que retornaram como Cavaleiros de Bronze que já sabia que seu pai era 
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Mitsumasa Kido, tendo crescido com a mágoa de ter sido rejeitado pelo pai. Depois de 
seis anos de treinos Hyoga recebe uma carta do Santuário, onde constava a localização 
da Armadura de Cisne e ordens para ele retornar e matar todos os Cavaleiros de Bronze 
que participavam da Guerra Galáctica por violação ao Código dos Cavaleiros que proibia a 
luta por motivos pessoais. Hyoga se torna um cavaleiro ao destruir o gelo eterno que 
prendia a Armadura de Cisne e parte para a Guerra Galáctica. 

Durante o torneio a Armadura de Ouro, que era oferecida como prêmio, é roubada 
por Ikki de Fênix que liderava os Cavaleiros Negros. Agora aliado a Seiya, Shiryu e Shun, 
Hyoga partiu para recuperar a armadura, lutou contra os Cavaleiros Negros e contra Ikki e 
terminou reconhecendo Saori como Atena e sendo declarado traidor pelo Santuário. Lutou 
ao lado de Seiya, Shiryu, Hyoga e de Ikki, agora um defensor de Atena, contra os 
Cavaleiros de Prata enviados pelo falso Grande Mestre e seguiu com eles para o 
Santuário. Lutou a Batalha das Doze Casas e em confronto direto matou seu antigo 
mestre Camus, sendo posteriormente salvo da morte por Atena. 

No conflito seguinte, contra Poseidon, Hyoga partiu para invadir o Santuário do Deus 
dos Mares junto a seus amigos e combate os Generais Marinas para salvar Atena. Um 
destes combates foi especialmente marcante, contra o Guardião do Pilar do Oceano Ártico 
que era nada mais que seu ex-parceiro de treinamento, Isaak. No confronto final contra 
Poseidon recém desperto vestiu pela primeira vez a Armadura de Aquário e ajudou Seiya 
a salvar Atena. Na última Guerra Santa contra Hades o Cavaleiro de Cisne retorna ao 
Santuário com seus amigos, invade o inferno levando a Armadura de Atena, vence Minos, 
que acaba se matando ao invadir a hiperdimensão, e chega aos elísios onde enfrenta os 
deuses gêmeos e por fim ajuda Atena a derrotar Hades. 

 
 
 

Shun de Andrômeda (Saint Seiya) 
(2.418 pontos) 

 

Cavaleiro Sagrado de Atena 
Cavaleiro de Bronze 
13 anos, 1,65m e 51 kg 
ST 21 DX 13 IQ 14 HT 13 
PV 27 Vont 16 Per 14 PF 26 
Vel. Básica: 6,5 DB: 6 (12) Esquiva 10 Aparar 11/15 
Soco 2d+3 NH 13  Chute 2d+5 NH 11 
Armadura RD Básica 20 RD Ablativa 180 HT 15 
Salto em Altura sem/com impulso: 260/620 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 1080/2520 cm. 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo nível 30 (Efetivo nível 33 com a armadura), Cavaleiro de Atena, 
Talento para Cosmo x4, Hierarquia Religiosa x1, Alma de Cavaleiro, 
Bonito (Andrógino), Reflexos em Combate, Ataque de Cosmo-Energia 
(Corrente de Andrômeda), Ataque de Cosmo-Energia (Tempestade 
Nebulosa), Defesa de Cosmo-Energia (Defesa Circular), Perímetro 
Defensivo (Agressão Reativa, +150%, Elétrico, +30%, Área Seletiva, 

+20%, Bônus Defensivo 1, +50%, e Vinculado a Uma Arma, -10%) Pacifismo (Legítima 
Defesa), Indulgente, Altruísmo, Honestidade e a peculiaridade Odeia Lutar. 
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Perícias: Acrobacia 12 (-1), Arremesso 12 (-1), Caratê 13 (+0), Corrente de Andrômeda 
20 (+3), Defesa Circular 18 (+1), Escalada 13 (+0), Furtividade 12 (-1), Grego (Materno), 
Japonês (Materno), Judô 13 (+0), Mangual 15 (+2), Sobrevivência (Deserto) 14 (+0), 
Sobrevivência (Ilha/Litoral) 14 (+0), Sobrevivência (Montanha) 14 (+0), Tempestade 
Nebulosa 17 (+0), Tonfa 13 (+0), Trato Social (Cavaleiros) 15 (+1) 
 

Corrente de Andrômeda (320 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Perfurante (pa, +0%) Projétil Múltiplo (+80%), 
Custa Fadiga x2 (-10%) e Vinculado a uma Arma (-10%). 
 

Defesa Circular
45

 (105 pontos) 

Defesa de Cosmo-Energia modificada com Barreira de Ferro (+50%) e Vinculado a uma 
Arma (-10%). 
 

Corrente Nebulosa (620 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Cosmo Máximo (+20%), Dano Extra x15 
(+150%), Efeito de Área (8m, +150%), Emanação (-20%), Apenas em Emergências          
(-30%), Uso Limitado (1 vez ao dia, -40%) e Custa Fadiga x4 (-20%). 
 

Shun nasceu em 9 de setembro de 1973 no Japão e junto com seu irmão Ikki foi 
levado para a Fundação Graad por Mitsumasa Kido para se tornar um cavaleiro. Dono de 
uma personalidade pacífica teve muitas dificuldades e no sorteio para definir os locais de 
treinamento deveria ter ido para a Ilha da Rainha da Morte, um local terrível onde 
provavelmente não teria sobrevivido, sendo salvo pelo seu irmão que decide ir em seu 
lugar. Shun terminou por ser enviado à Ilha de Andrômeda, onde treinou junto a June de 
Camaleão e tendo como mestre Daidalos de Cefeu. Sagrou-se Cavaleiro de Bronze de 
Andrômeda superando o desafio do "Sacrifício de Andrômeda" e partiu para a Guerra 
Galáctica com o único objetivo de reencontrar seu irmão. No torneio derrota Jabu de 
Unicórnio e se surpreende ao reencontrar Ikki transtornado de ódio, o que o força a se unir 
a Seiya, Shiryu e Hyoga e termina por derrotá-lo e devolver-lhe a razão. 

Na Batalha das Doze Casas o cavaleiro de Touro permite que Shun, junto com 
Shiryu e Hyoga, possam passar após um bom ataque em conjunto e é quase derrotado na 
casa de Gêmeo, mas desperta por um instante o Sétimo Sentido e consegue passar. 
Assiste ao sacrifício de Ikki para derrotar Shaka de Virgem e salva Hyoga na Casa de 
Libra, por fim enfrenta e derrota Afrodite de Peixes, permitindo a Seiya prosseguir e 
vingando seu mestre, morto por Afrodite na Ilha de Andrômeda, mas também cai em 
batalha sendo posteriormente salvo por Saori.  

Após se recuperar Shun luta contra os Marinas de Poseidon quando Saori é raptada, 
tendo um combate difícil contra o General Sorento. O derrota, mas não o mata. Após a 
Saga de Poseidon o tempo de paz dura pouco e Shun mais uma vez volta a batalhar no 
Santuário, agora contra Hades. Após a aparente morte de Atena o Cavaleiro de 
Andrômeda desce ao Submundo acompanhado de Seiya, Shiryu e Hyoga. Após cruzar o 
Reino dos Mortos ele chega a Giudecca, mas tem seu corpo tomado por Hades, que o 
escolhe como receptáculo de sua alma. No final a alma de Hades é expulsa do corpo de 
Shun graças ao sangue de Atena e o Cavaleiro enfrenta o Deus do Submundo no Elísios 
após o sacrifício dos doze Cavaleiros de Ouro, onde após uma dura batalha Atena destrói 
Hades. 
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Ikki de Fênix (Saint Seiya) 
(2.222 pontos) 

 
 

Cavaleiro Sagrado de Atena 
Cavaleiro de Bronze 
15 anos, 1,75m e 62 kg 
ST 26 DX 14 IQ 12 HT 14 
PV 30 Vont 16 Per 14 PF 24 
Vel. Básica: 7 DB: 7 (14) Esquiva 11 Aparar 11     
Soco 3d+6 NH 15  Chute 3d+8 NH 13 
Armadura RD Básica 20 RD Ablativa 185 HT 15 
Salto em Altura sem/com impulso: 320/740 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 1320/3000 cm. 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo nível 35 (Efetivo nível 38 com a armadura), Cavaleiro 
de Atena, Talento para Cosmo x4, Hierarquia Religiosa x1, 
Reflexos em Combate, Alma de Cavaleiro, Difícil de Subjulgar 
+5, Destemor +5, Impossível de Matar 3 (Técnica Cósmica, -
10%)

46
, Ataque de Cosmo-Energia (Ave Fênix), Terror x10 

(Golpe Fantasma de Fênix), Insensível e Megalomania (depois 
de se juntar a Seiya as substitui por Solitário e Excesso de 

Confiança) e as peculiaridades Sarcástico, Aura Agressiva e Eternamente Apaixonado por 
Esmeralda. 

Perícias: Acrobacia 14 (+0), Arremesso 14 (+0), Ave Fênix 21 (+3), Caratê 15 (+1), 
Escalada 13 (-1), Furtividade 15 (+1), Grego (Materno), Japonês (Materno), Judô 14 (+0), 
Interrogatório 13 (+1), Intimidação 17 (+1), Lança 14 (+0), Liderança 12 (+0), Primeiros 
Socorros 13 (+1), Rastreamento 14 (+0), Sobrevivência (Ilha/Litoral) 14 (+0), Trato Social 
(Cavaleiros) 12 (+0). 
 

Ave Fênix (500 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Fogo (+0%), Efeito de Área (8m, +150%), Área 
Seletiva (+20%), Alcance Reduzido x1 (-10%), Custa Fadiga x2 (-10%). 
 

Golpe Fantasma de Fênix
47

 (65 pontos) 
Terror x10 modificado com Ataque Corpo a Corpo (alcance 1,2, -20%), Acesso (exige um 
golpe na cabeça, -20%) e Técnica Cósmica (-10%). 
 

Armadura de Bronze de Fênix 
A armadura de Fênix é considerada a mais poderosa entre as armaduras de bronze 

e talvez a mais poderosa de todas devido o seu poder de ressurgir das cinzas. Aplique as 
mesmas regras de danos, dano interno e redutores, inclusive da sua recuperação, o seu 
poder está quando ela é destruída (devido uma falha no teste de HT) ou quando ela é 
morta (devido ao acumulo de dano interno). Nesse caso ela renasce de suas cinzas em 1d 
turnos diretamente no corpo do seu Cavaleiro com todos os seus pontos de RD ablativa e 
sem pontos de dano interno. Se o GM desejar esse tempo pode variar para danos 
extremos. 
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Ikki nasceu em 15 de agosto de 1971 no Japão, e assim como seu irmão Shun ficou 
órfão muito cedo. Ikki sempre se dedicou a proteger Shun e para isso sempre teve o 
comportamento mais duro e arredio. Quando bem pequenos Ikki impediu que uma mulher 
desconhecida levasse Shun, mais tarde descobriu-se que essa mulher era Pandora. 
Levado com seu irmão para a Fundação Graad para se tornar um cavaleiro Ikki continuou 
a proteger Shun e quando ele foi condenado a seguir para a Ilha da Rainha da Morte, um 
lugar onde dificilmente Shun sairia com vida, Ikki não hesitou em se oferecer para ir em 
seu lugar, mas devido ao seu atrevimento foi espancado e enviado quase morto no porão 
de um navio. Na ilha Ikki passou por um duro e perverso treinamento imposto por Guilty, 
conhecido como Cavaleiro do Diabo, que o ensinou que o ódio é a única fonte de força. 
Também foi lá que conheceu Esmeraldo, uma escrava que era diariamente mal tratada. 
Ikki a libertou, mas ela escolheu permanecer ao seu lado ao invés de fugir da Ilha da 

Rainha da Morte. Na batalha final pela Armadura 
de Fênix a jovem Esmeraldo é ferida mortalmente 
por Guilty, que morre diante de Ikki, fazendo-o ser 
levado pelo ódio e matar Guilty. 

Na Guerra Galáctica, Ikki, liderando os 
Cavaleiros Negros, ataca a todos, inclusive Shun, 
e rouba a Armadura de Ouro de Sagitário. Seiya, 
Shiryu, Hyoga e Shun se unem e depois de 
difíceis batalhas vencem Ikki, que fica surpreso 
com o poder da amizade e desaparece. O 
Cavaleiro de Fênix ressurge tempos depois 

salvando Saori de um ataque dos Cavaleiros de Prata enviados pelo Santuário e 
demonstra que havia se regenerado. Na Batalha das Doze Casas ele surge diante de 
Shaka de Virgem, impedindo que matasse Shiryu, Shun e Seiya, e se deixa privar dos 
cinco sentidos, assim ele conseguiu atingir o Sétimo Sentido e se sacrificou para derrotar 
o Cavaleiro de Ouro enviando a si e Shaka para outra dimensão. Ikki acaba sendo salvo 
por Shaka que, graças a Mu, retorna para sua Casa junto com o Cavaleiro de Bronze e 
parte para ajudar Seiya. Ikki chega à sala do Grande Mestre e consegue ajudar Seiya ao 
entrar em um dramático combate com Saga. 

Na crise com Poseidon o Cavaleiro de Fênix surge salvando Seiya, Shun e Hyoga da 
armadilha ilusória do General Marina Kasa de Limnátide, destrói o Pilar do Oceano 
Antártico logo em seguida. Depois disso entra em combate com Kanon de Cavalo 
Marinho, irmão de Saga de Gêmeos, o qual derrota com o Golpe Fantasma de Fênix, 
descobre toda a verdade, parte para ajudar os demais Cavaleiros de Bronze a derrotar o 
Senhor dos Mares e salvar Atena. Na última Guerra Santa contra Hades inicialmente Ikki 
apenas observou os acontecimentos. Após a aparente morte de Atena ele invade o 
Submundo, salva Kanon da Marionete Cósmica de Minos e entra em combate contra 
Aiacos de Garuda, que revela que Shun agora é o 
novo receptáculo da alma de Hades. Ikki rapidamente 
derrota o espectro, mas é teleportado por Pandora 
para a Giudecca onde tenta tirar a alma de Hades do 
corpo de seu irmão. Não obtém sucesso e é enviado 
para o inferno gelado do Cocyto, onde só escapa 
graças ao Cosmo de Atena. Na Giudecca, após os 
Cavaleiros de Ouro derrubarem o Muro das 
Lamentações, Ikki alcança os Campos Elíseos e 
ajuda a definitivamente derrotar Hades. 



 

208 

 

Nachi de Lobo (Saint Seiya) 
(1.000 pontos) 

 
 

Cavaleiro Sagrado de Atena 
Cavaleiro de Bronze 
14 anos, 1,71m e 57 kg 
ST 21 DX 13 IQ 11 HT 12 
PV 21 Vont 12 Per 12 PF 20 
Vel. Básica: 6,25 DB: 6 (12) Esquiva 10 Aparar 11     
Soco 2d+5 NH 14  Chute 2d+7 NH 12 
Armadura RD Básica 20 RD Ablativa 100 HT 15 
Salto em Altura sem/com impulso: 260/720 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 1080/2520 cm. 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo nível 20 (Efetivo nível 22 com a armadura), Cavaleiro de 
Atena, Talento para Cosmo x1, Hierarquia Religiosa x1, 
Reflexos em Combate, Audição Aguçada +2, Ataque de Cosmo-
Energia (Uivo Mortal), Sem Atrativos, Senso de Dever 
(Companheiros), Excesso de Confiança, Honestidade e a 

peculiaridade de Confiar muito em sua intuição. 

Perícias: Acrobacia 12 (-1), Arremesso 12 (-1), Caratê 14 (+1), Escalada 13 (+0), 
Furtividade 14 (+1), Grego (Materno), Japonês (Materno), Judô 13 (+0), Rastreamento 14 
(+1), Sobrevivência (Montanha) 13 (+0), Trato Social (Cavaleiros de Atena) 11 (+0) e Uivo 
Mortal 16 (+2). 
 

Uivo Mortal (240 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Corte (+30%) e Alcance Reduzido x1 (-10%). 
 

Nanchi nasceu no Japão e muito pequeno foi 
levado pela Fundação Graad para se tornar um 
Cavaleiro de Bronze. Enviado para as Colinas Bomi, 
na Libéria, completou seu treinamento de 6 anos e 
retornou como o Cavaleiro de Lobo para disputar a 
Guerra Galáctica. Durante o torneio, entretanto, 
Nanchi enfrenta o Cavaleiro de Fênix, Ikki, e é 
facilmente derrotado pelo Golpe Fantasma de Fênix. 
Recuperado, Nachi volta para a Libéria onde reinicia 
seu treinamento na tentativa de se tornar mais forte. 

Meses depois retorna para o Santuário em meio a Batalha das Doze Casas e junto 
com Jabu de Unicórnio, Ichi de Hidra, Ban de Leão Menor e Geki de Urso protegem Saori, 
inclusive entrando em batalha contra soldados do Santuário, até a retirada da flecha 
dourada, acompanhando-a até a derrota final de Saga. Na última Guerra Santa contra 
Hades ele permaneceu protegendo o Santuário sob o comando de Shina e no final ajuda 
na formação da barreira de Cosmo que protegeu a irmã de Seiya, Seika, da investida do 
Deus do Submundo que atacava diretamente do Elíseos. 
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Alexei (Hyoga Gaiden) 
(1.825 pontos) 

 
 

Guerreiro Azul 
Líder dos Guerreiros Azuis 
16 anos, 1,84m e 80 kg 
ST 27 DX 13 IQ 12 HT 15 
PV 30 Vont 13 Per 13 PF 27 
Vel. Básica: 7 DB: 7 (14) Esquiva 11 Aparar 11    
Soco 3d+6 NH 14  Chute 3d+8 NH 12 
Armadura RD Básica 25 RD Ablativa 150 HT 18 
Salto em Altura sem/com impulso: 320/1580 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 1320/6360 cm. 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo nível 41, Cavaleiro Azul, Talento para Cosmo x3, 
Reflexos em Combate, Status x3, Tolerância a Temperatura x6 
(Técnica Cósmica, -10%, suporta até -88ºC), Ataque de 
Cosmo-Energia (Impulso Azul), Obsessão (Dominar as terras 
do leste da Sibéria), Megalomania, Senso de Dever (apenas 
com Natássia) e as peculiaridades Cosmo Congelante, 
Arrogante e Orgulhoso. 

Perícias: Acrobacia 11 (-2), Arremesso 12 (-1), Caratê 14 (+1), Furtividade 13 (+0), Grego 
(Materno), Heráldica 12 (+0), Impulso Azul 17 (+1), Interrogatório 13 (+1), Intimidação 13 
(+0), Judô 12 (-1), Liderança 13 (+1), Rastreamento 13 (+0), Russo (Materno), 
Sobrevivência (Ártico) 13 (+0), Trato Social (Alta Sociedade) 13 (+1). 
 

Impulso Azul (160 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Gelo (+0%) e Alcance Reduzido x2 (-20%). 
 
 

Nascido nas geladas terras de Blue Graad, no 
leste da Sibéria, Alexei era filho de Piotr, o senhor das 
terras de Blue Graad, e possui uma irmã chamada 
Natássia. Com a ambição de dominar todas as terras 
da Sibéria do leste Alexei mata o próprio pai, que era o 
mestre dos guerreiros daquela região, quando este se 
opõe aos seus planos e assume a liderança dos 
Guerreiros Azuis, descendentes do grupo de ex-
Cavaleiros de Atena que vieram a essa região nos 
tempos mitológicos a fim de vigiar a ânfora de 
Poseidon. Em 1986, após Alexei tomar o poder, Hyoga 
de Cisne viaja até essa região, enfrenta Alexei e o 
derrota, pondo fim a suas ambições, mas não o mata. 
Vendo que a irmã de Alexei, Natássia, morreria sem 
seu irmão o Cavaleiro de Cisne decide poupá-lo, 
deixando ambos em Blue Graad. 
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Espectro de Saga de Gêmeos (Saint Seiya) 
(5.160 pontos) 

 

Espectro de Hades 
Cavaleiro de Ouro 
28 anos, 1,88m e 87 kg 
ST 33 DX 14 IQ 15 HT 14 
PV 38 Vont 15 Per 16 PF 31 
Vel. Básica: 7 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 11      
Soco 4d+7 NH 15  Chute 4d+9 NH 13 
Sapuris RD Básica 25 RD Ablativa 200 HT 18 
Salto em Altura sem/com impulso: 640/3160 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 2640/12720 cm. 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades
48

: 
Cosmo Básico nível 70, Talento para Cosmo x4, Boa Forma, 
Reflexos em Combate, Carisma +2, Ataque de Cosmo-
Energia (Exclamação de Atena), Ataque de Cosmo-Energia 
(Explosão Galáctica), Atribulação (Outra Dimensão), 
Atribulação (Aniquilação de Sentidos), Atribulação (Satã 
Imperial), Projeção Cósmica (Armadura Remota) e Teleporte. 
Escravo de Hades, Incapaz de Matar Inocentes, Honestidade, 
Código de Honra e a peculiaridade Cabelos e Olhos Azuis. 

Perícias: Acrobacia 12 (-2), Arremesso 13 (-1), Astronomia 
(Observacional) 15 (+0), Bastão 13 (-1), Caratê 15 (+1), 

Diplomacia 14 (-1), Disfarce 16 (+1), Dissimulação 17 (+2), Escudo 14 (+0), Espada de 
Lâmina Larga 13 (-1), Estratégia (Terrestre) 15 (+0), Exclamação de Atena 18 (+0), 
Explosão Galáctica 20 (+2), Furtividade 14 (+0), Grego (Materna), Heráldica 15 (+0), 
Inglês (Materna), Intimidação 16 (+1), Judô 12 (-2), Lábia 16 (+1), Lança 13 (-1), Liderança 
16 (+1), Linguagem Corporal 16 (+0), Mangual 12 (-2), Meditação 14 (-1), Ocultismo 17 
(+2), Tática 16 (+1), Teologia (Hipermito) 16 (+1), Tonfa 13(-1), Trato Social (Cav) 16 (+1). 
 

Explosão Galáctica (540 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia com as ampliações Cosmo Máximo (+20%), Explosivo (+50%), 
Dano Extra x11 (+110%) e as limitações Custa Fadiga x2 (-10%). 
 

Outra Dimensão (312 pontos) 

Atribulação nível 6 com Imprecação (Tabela de Tamanho e Velocidade/Alcance, +150%), 
Mortal (+300%), Sem Rastro (+10%), Custa Fadiga x6 (-30%) e Técnica Cósmica (-10%). 
 

Armadura Remota (40 pontos) 

Projeção Cósmica modificado com a limitação Titereiro (sua própria armadura, -60%). 
 

Aniquilação de Sentidos (189 pontos) 

Atribulação nível 6 modificada por Imprecação (adotando a Tabela de Tamanho e 
Velocidade/Alcance, +150%), Desvantagem (Cegueira, Surdez, Disosmia e Entorpecido, 
+95%) Custa Fadiga x4 (-20%) e Técnica Cósmica (-10%). 
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Satã Imperial (308 pontos) 

Atribulação nível 7 c/ Imprecação (adotando a Tabela de Tamanho e Velocidade/Alcance, 
+150%), Desvantagem (Mentalidade Escrava e Reprogramação, +50%), Baseado em 
Vontade (+20%), Efeito Estendido (Permanente, encerra os efeitos ao assistir a morte de 
uma vítima sua, +150%), Custa Fadiga x4 (-20%) e Técnica Cósmica (-10%).   
 

No final da crise do Santuário a dupla personalidade de Saga deixa de existir, com o 
seu lado maligno extinto pela luz do escudo, prevalecendo o seu lado honrado e diante de 
todo o mal que causou Saga pede perdão e se mata diante de Atena. Na última Guerra 
Santa contra Hades o cavaleiro retorna como um espectro, aparentemente como traidor, 
mas a verdade é que Saga havia aceitado a oferta de Hades para avisar Atena e seguia 
leal à deusa. Em investida ao Castelo de Hades sua não-vida acaba, mas Saga retorna 
para derrubar o Muro das Lamentações e morre junto aos demais Cavaleiros de Ouro. 

 
 

Shinadekuro de Dragão Negro (Saint Seiya) 
(1.350 pontos) 

 
 

Cavaleiro Negro 
Cavaleiro Negro de Bronze 
15 anos, 1,73m e 62 kg 
ST 25 DX 13 IQ 12 HT 14 
PV 23 Vont 13 Per 14 PF 23 
Vel. Básica: 6,75 DB: 6 (12) Esquiva 10 Aparar 11 Bloquear 12     
Soco 3d+5 NH 14  Chute 3d+7 NH 12 
Armadura RD Básica 15 RD Ablativa 75 HT 15 
Salto em Altura sem/com impulso: 260/1340 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 1080/5400 cm. 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo nível 27, Cavaleiro Negro, Talento para Cosmo x3, 
Reflexos em Combate, Hipoalgia, Aliado (Fukuryu, 15 ou -), 
Ataque de Cosmo-Energia (Punho do Dragão Negro), Inveja, 
Insensível, Excesso de Confiança e a peculiaridade Orgulhoso. 

Perícias: Acrobacia 12 (-1), Arremesso 12 (-1), Bastão 12 (-1), Caratê 14 (+1), Escalada 
13 (+0), Escudo 16 (+3), Espada de Lâmina Larga 12 (-1), Furtividade 13 (+0), Intimidação 
12 (-1), Judô 13 (+0), Lança 12 (-1), Mangual 11 (-2), Punho do Dragão Negro 17 (+1), 
Primeiros Socorros 12 (+0), Tonfa 12 (-1). 
 

Punho do Dragão Negro (260 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Massivo (+60%) e Custa Fadiga x6 (-30%). 
 

Shinadekuro é um dos quatro grandes Cavaleiros Negros que lutaram contra os 
Cavaleiros de Bronze, considerados a elite dos Cavaleiros Negros do século XX. 
Shinadekuro tinha como irmão gêmeo Fukuryu, também de Dragão Negro, mas cego, o 
qual auxiliava escondido nas sombras. Lutou contra Shiryu e o quase derrotou em uma 
difícil luta dentro das cavernas do Monte Fuji, mas acabou derrotado junto com seu irmão. 
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Sorento de Sirene (Saint Seiya) 
(3.973 pontos) 

 
 

Marina de Poseidon 
General Marina 
16 anos, 1,78m e 75 kg 
ST 30 DX 13 IQ 15 HT 16 
PV 35 Vont 17 Per 15 PF 30 
Vel. Básica: 7,5 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 10/13 (bastão)     
Soco 4d+2 NH 13  Chute 4d+4 NH 11 
Escama RD Básica 40 RD Ablativa 250 HT 19 
Salto em Altura sem/com impulso: 640/3160 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 2640/12720 cm. 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo nível 64 (Efetivo nível 69 com a escama), Marina de 
Poseidon, Talento para Cosmo x4, Hierarquia Religiosa x5, 
Reflexos em Combate, Habilidade Musical +3, Atribulação 
(Sinfonia Final da Morte), Atribulação (Clímax Final da Morte), 
Defesa de Cosmo-Energia (Escudo de Energia), Desintegrar 
Proteção (Vinculado a uma Arma, -10%), Neutralizar Cosmo 
(Imprecação, +150%, e Vinculado a uma Arma, -10%), Excesso 
de Confiança, Honestidade e Compreensivo. 

Perícias: Acrobacia 12 (-1), Alemão (materno), Arremesso 13 (+0), Bastão 15 (+2), Caratê 
13 (+0), Composição Musical 18 (+0), Conhecimento de Terreno (Europa) 15 (+0), Croata 
(materno), Diplomacia 15 (+0), Escudo de Energia 16 (-1), Furtividade 13 (+0), Grego 
(materno), Heráldica 14 (-1), Inglês (materno), Instrumento Musical (flauta) 18 (+0), 
Natação 16 (+0), Trato Social (Marinas) 15 (+0). 
 

Escudo de Energia (98 pontos) 

Defesa de Cosmo-Energia com Ofensivo (+40%) e Vinculado a uma Arma (-10%). 
 

Sinfonia Final da Morte (238 pontos) 

Atribulação nível 7 modificado com Incapacitação (Agonia, +100%), Imprecação (+150%), 
Baseado em IQ (+20%), Acesso (a incapacitação perdura enquanto Sorento estiver 
tocando a flauta, -20%) e Técnica Cósmica (-10%). 
 

Clímax Final da Morte (364 pontos) 

Atribulação nível 7 modificado com Morte (+300%), Imprecação (+150%), Baseado em IQ 
(+20%), Acesso (apenas se o alvo já sofreu os efeitos da Sinfonia Final da Morte, -30%), 
Vinculado a uma Arma (-10%) e Técnica Cósmica (-10%). 
 
 

Sorento nasceu na Áustria em 1972. Oriundo de uma família nobre na adolescência 
se revelou um grande artista, quando ouviu o chamado de Poseidon. Foi escolhido pela 
Escama de Sirene que despertou seu Cosmo e o fez um dos mais poderosos Generais de 
Poseidon. 
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Após a Batalha das Doze Casas, enquanto os Cavaleiros de Bronze se recuperam, 
Sorento invade o hospital com a intenção de matá-los, mas encontra Alderan de Touro 
que o enfrenta. Apesar de aparentemente derrotar o Touro ele tem que fugir sem cumprir 
a sua missão e retorna ao Santuário de Poseidon. 

Protegendo o Pilar do Oceano Atlântico Sul ele enfrenta Shun de Andrômeda, mas 
antes disso já desconfiava a quem realmente serviria a guerra entre Poseidon e Atena. 
Depois de ser derrotado por Shun o general se convence que o conflito não é a verdadeira 
vontade de Poseidon, e sim de Kanon, e os ajuda. Depois do fim da Saga de Poseidon 
Sorento se dedica a permanecer ao lado de Julian Solo viajando pelo mundo. 
 
 

Krishna de Chrysaor (Saint Seiya) 
(3.462 pontos) 

 
 

Marina de Poseidon 
General Marina 
19 anos, 1,87m e 80 kg 
ST 34 DX 15 IQ 14 HT 14 
PV 34 Vont 16 Per 14 PF 31 
Vel. Básica: 7,25 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 13     
Soco 4d+4 NH 15  Chute 4d+6 NH 13 
Escama RD Básica 40 RD Ablativa 250 HT 19 
Salto em Altura sem/com impulso: 640/3160 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 2640/12720 cm. 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo nível 61 (Efetivo nível 66 com a escama), Marina 
de Poseidon, Talento para Cosmo x4, Hierarquia 
Religiosa x5, Boa Forma, Reflexos em Combate, Ataque 
de Cosmo-Energia (Lança Relâmpago), Atribulação 
(Maha Roshini), Defesa de Cosmo-Energia (Kundalini), 
Telecinese, Megalomania, Fanatismo, Sem Atrativos e 
as peculiaridades Orgulhoso e Respeita o Oponente que 
Considera Valoroso.  

Perícias: Acrobacia 15 (+0), Arremesso 14 (-1), Caratê 15 (+0), Cingalês (Materno), 
Controle da Respiração 14 (+0), Diplomacia 13 (-1), Grego (Materno), Hindi (Materno), 
Lança 18 (+3), Lança Relâmpago 22 (+3), Liderança 14 (+0), Kundalini 19 (+0), Meditação 
16 (+0), Natação 15 (+1), Português (Materno), Sobrevivência (Ilha/Litoral) 16 (+0), 
Teologia (Hipermito) 14 (+0), Trato Social (Marina) 14 (+0) 
 

Lança Relâmpago (160 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificada com Cosmo Máximo (+20%), Dano Reduzido x4     
(-20%) e Vinculado a Uma Arma (-20%). 
 

Kundalini (105 pontos) 

Defesa de Cosmo-Energia modificada com Muralha Rígida (+60%), Ofensivo (+40%), 
Brecha (-7, -10%) e Sem Armadura (-50%). 
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Maha Roshini (301 pontos) 

Atribulação nível 7 com Imprecação (Tabela de Tamanho e Velocidade/Alcance, +150%), 
Desvantagem (Cegueira, +50%), Morte (efeito secundário cumulativo, +200%), Custa 
Fadiga x2 (-10%), Sem Armadura (-50%) e Técnica Cósmica (-10%). 
 

Lança de Chysaor 
A arma que acompanha a Escama de Chysaor é uma lança sagrada que causa GdP+3d 
de dano perfurante, alcance 2-3, divide qualquer RD Cósmica que atingir por 5 e possui 
RD 260, 25 Pontos de Vida e HT 18. Quando destruída a sua escama deixa de oferecer 
sua RD ao Marina, como na limitação Sem Armadura (-50%). 
 

Nascido em Sri Lanka (também conhecida por Ilha de Ceilão) Krishna veio de uma 
forte tradição religiosa em favor de Vishnu, umas das divindades supremas hinduístas, 
sendo ele próprio identificado como a 8

0
 encarnação de Vishnu. Escolhido pela Escama de 

Chrysaor deixou sua terra para se tornar o General Marina do Pilar do Oceano Índico. 
Seguindo a vontade de seu deus Krishna concorda profundamente com a idéia de 

devastar o mundo da superfície para purificá-lo, mesmo ao custo de vidas inocentes. 
Durante a Saga de Poseidon enfrenta Shiryu que destrói sua lança sagrada e o derrota. 
 

Kagaho de Benu (The Lost Canvas) 
(3.615 pontos) 

 

Espectro de Hades 
Espectro Celeste da Violência 
ST 33 DX 16 IQ 12 HT 15 
PV 33 Vont 14 Per 13 PF 32 
Vel. Básica: 7,75 DB: 7 (28) Esquiva 11 Aparar 12    
Soco 4d+7 NH 17  Chute 4d+9 NH 15 
Sapuris RD Básica 25 RD Ablativa 200 HT 18 
Salto em Altura sem/com impulso: 640/3160 cm   
Salto em Distância sem/com impulso: 2640/12720 cm. 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo nível 65, Espectro de Hades, Hierarquia 
Religiosa x5, Boa Forma, Reflexos em Combate, 
Talento para Cosmo x4, Ataque de Cosmo-Energia 
(Explosão da Coroa Solar), Ataque Inato (Elevação 
das Trevas), Retenção (Crucificação Ankh), Excesso 
de Confiança, Teimosia, Egoísmo, Senso de Dever 
(apenas com Hades) e as peculiaridades Chauvinista, 
Arrogante e Antipático.  

Perícias: Acrobacia 16 (+0), Caratê 17 (+1), Crucificação Ankh 16 (+0), Elevação das 
Trevas 16 (+0), Explosão da Coroa Solar 20 (+0), Interrogatório 12 (+0), Intimidação 14 
(+2), Furtividade 16 (+0), Grego (Materno), Rastreamento 14 (+0). 
 

Explosão da Coroa Solar (300 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Cosmo Máximo (+20%), Fogo (+10%), 
Diâmetro Estendida (+30%) e Alcance reduzido x1 (-10%). 
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Crucificação Ankh (158 pontos) 
Retenção x45 interligado (+10%) com Ataque Inato x1 (Queimadura) com Efeito de Área 
(2m, +50%), Agente de Contato (+150%), Cíclico x9 (+900%), Interligação (+10%) e Uso 
Reduzido (1 vez/dia, -40%). 
 

Elevação das Trevas (129 pontos) 

Ataque Inato x6 (Queimadura) modificado com Efeito de Área (8m, +150%), Área Seletiva 
(+20%), Persistente (+40%), Mobilidade (+40%), Agente de Contato (+150%), Alcance 
Reduzido x3 (-30%) e Uso Limitado (1 vez/dia, -40%). 
 

Kagaho era um humano que ambicionava muito o 
poder, não hesitando em se afastar da sua família, 
amigos e da própria vida por ele. Com o despertar de 
Hades foi escolhido pela Sapuris de Benu, tornando-se a 
Estrela Celeste da Violência e guarda pessoal do Senhor 
do Submundo. Na Guerra Santa de 1743 enfrentou os 
Cavaleiros de Atena, teve um confronto apocalíptico 
contra Aldebaran de Touro e vários embates com Dohko 
de Libra, vindo esse a derrotá-lo com um golpe suicida. 
No final da vida Kagaho se arrepende, salva a vida de 
Dohko e jura reencarnar para proteger Alone

49
. 

 
 
 

Minos de Grifon (The Lost Canvas) 
(3.900 pontos) 

 

Espectro de Hades 
Espectro Celeste 
23 anos, 1,85m e 82 kg 
ST 31 DX 13 IQ 15 HT 13 
PV 31 Vont 18 Per 15 PF 30 
Vel.Básica: 6,5 DB: 6(24) Esquiva 10 Aparar 11/14   
Soco 4d+2 NH 15  Chute 4d+4 NH 13 
Sapuris RD Básica 30 RD Ablativa 300 HT 20 
Salto em Altura sem/com impulso: 520/2680 cm   
Salto em Distância s/c impulso: 2160/10800 cm 

Vantagens/Desvantagens/Peculiaridades: 
Cosmo nível 66, Espectro de Hades, Hierarquia 
Religiosa x6, Talento para Cosmo x4, Reflexos 
em Combate, Atraente, Destemor +3, Telecinese 
(Marionete Cósmica), Ataque de Cosmo-Energia 
(Asas Infernais), Defesa de Cosmo-Energia 
(Bloqueio), Megalomania, Sadismo e 
Sanguinolência.  
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Perícias: Acrobacia 12 (-1), Asas Infernais 18 (+1), Bloqueio 16 (-1), Briga 15 (+2), Caratê 
13 (+0), Diplomacia 14 (-1), Dissimulação 16 (+1), Furtividade 13 (+0), Grego (Materno), 
Heráldica 15 (+0), Intimidação 17 (+2), Interrogatório 16 (+1), Liderança 16 (+1), 
Norueguês (Materno), Ocultismo 15 (+0), Perseguição 15 (+0), Tática 16 (+1), Teologia 
(Hipermito) 16 (+1). 
 

Marionete Cósmica (340 pontos) 

Telecinese modificado com Desviar Armadura (+300%), Apenas Segurar (-20%) e Acesso 
(Precisa fazer os gestos de um titereiro e o alvo fica preso às mãos do atacante por finos 
fios que se cortados, com um ataque às mãos, a vítima se liberta, -40%) 
 

Bloqueio (105 pontos) 

Defesa de Cosmo-Energia modificado com Defesa de Ferro (+50%) e Vinculado a uma 
Arma (-10%). 
 

Asas Infernais (360 pontos) 

Ataque de Cosmo-Energia modificado com Cosmo Máximo (+20%), Efeito de Área (16m, 
+200%), Emanação (-20%), Sem Ferimento (-50%), Uso Limitado (3x ao dia, -20%) e 
Custa Fadiga x8 (-40%). 
 

 
Minos de Grifon é um dos três Juízes 
do Inferno e portanto um dos três 
mais poderosos Espectros à 
disposição de Hades. Ainda na era 
mitológica sua alma aceitou a oferta 
de Hades e desde então a mesma 
alma renasce a cada Guerra Santa 
para ser usada pela sapuris de Grifon 
para lutar ao lado do Senhor do 
Submundo. É um dos seus mais 
formidáveis e temidos guerreiros. 
Com o passar das gerações Minos 

ficou conhecido como o Espectro mais cruel de todas as 108 estrelas malignas. 
No Mundo dos Mortos a primeira prisão, A Casa do Julgamento, tem Minos como seu 

guardião e no conflito de 1743 o juiz liderou um ataque ao Santuário de Atena. Minos não 
encontrou resistência significativa até ser 
confrontado pelo Cavaleiro de Ouro de Peixes, 
Albafica, que exterminou sua tropa. Em uma 
rápida luta Minos aparentemente mata 
Albafica, mas quando o espectro tenta destruir 
a vila que tanto Albafica defendeu o dourado 
surge para enfrentá-lo. Utilizando um plano 
baseado no excesso de confiança e orgulho 
do espectro Minos é derrotado com uma rosa 
envenenada com o sangue de Albafica em seu 
coração. 
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        Conto – O Despertar  
 
Gotículas de chuva caem suave e ordeiramente sobre o vasto tapete azul-

esverdeado do mar que banha a cidade portuário de Patras, a terceira maior da Grécia. O 
calor da primavera ainda em maturação logo se torna ameno e facilita muito a locomoção, 
pensa uma apressada menina que cruza as estreitas vias da cidade. 

 
É meio da manhã quando a menina chega ao seu destino, uma casa de passagem 

administrada por uma ONG que oferece abrigo a migrantes de Paquistão e Azerbaijão que 
fogem da fome e da guerra. Hoje é sábado, 04 de abril de 2043, quase meio século que 
essa situação persiste, e pela falta de ações dos lideres mundiais não parece que 
encontrará fim tão cedo. Ela se apressa, como se alguém a esperasse. Assim que entra 
um casal de idosos abre um sorriso e a senhora lhe cumprimenta: 

 
__Bom dia, Cassandra! Uma bela manhã para ajudar os necessitados!  
 
Ela responde com um largo sorriso e se apressa para iniciar os seus afazeres. 

Cassandra é uma menina espontânea, de olhos brilhantes e cabelos dourados, de corpo 
esbelto, mas não muito alta. A chuva continuava suave do lado de fora, enquanto 
Cassandra organizava uma pilha de pratos em uma longa mesa de madeira. Logo era 
meio-dia e ela serviu, para cada um dos refugiados ali abrigados, um prato de comida. 

 
Faz apenas um dia que Cassandra completou 13 anos de idade e sempre se 

importou com os outros. Ela própria, abandonada recém-nascida, foi acolhida em um 
orfanato ainda bebê e lá vive até hoje, local para onde retorna após ajudar com a limpeza. 

 
É fim da tarde e já não chove mais, o que ajuda Cassandra a cruzar as ruas de 

Patras. O orfanato onde vive não é perto, mas como ainda é dia ela prefere seguir a pé 
por ruas conhecidas já que os meios de transporte público são escassos e caros. A crise 
econômica iniciada junto com o século XXI trouxe muitos malefícios para a Grécia. Os 
bares e tabernas, sempre cheios de turistas, foram os únicos beneficiados, reflete a 
menina, enquanto cruza algumas das mais boêmias ruas de Patras. 

 
O fim da tarde se aproxima e ela chega a sua casa, um veterano orfanato fundado 

em um prédio antigo, todo branco e com colunas que lembram os antigos templos 
mitológicos que tanto chamam a atenção de Cassandra. Assim que entra é recepcionada 
pela governanta do lugar, Marisa, uma vigorosa senhora de 61 anos. 

 
__Cassandra, enquanto você estava em seu trabalho voluntário uma moça veio 

procurá-la aqui hoje. Ela não deixou o seu nome, apenas disse que voltaria. Você sabe do 
que se trata? 

 
Pensativa a jovem responde negativamente e após segue para o seu quarto. Em sua 

cama passa o restante do dia tentando imaginar quem estaria a sua procura. 
 

… 
 
A noite de Patras é especialmente agitada, ainda mais nessa época quando é 

invadida por milhares de turistas, mas a atenção das multidões fica para o seu centro e 
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outros pequenos pontos privilegiados, e não para um antigo complexo de armazéns 
desativados em seu porto as margens do mar Jônico, um braço do mar Mediterrâneo. 

 
Pouco iluminado é tomado por sombras e ratos que circulam despreocupados sem 

parar entre as caixas abandonadas há anos, mas no início da madrugada algo desperta o 
interesse dos roedores. Todos eles, em uníssono, param e se erguem sobre as duas 
patas, farejando o ar em todas as direções por vários segundos, para logo em seguida 
todos eles debandaram em uma corrida desesperada como se dela dependesse a vida. 

 
O armazém permaneceu em um silêncio mortal. 
 
Do canto mais inóspito a sombra mais negra parece se mover, e de fato está. Ela se 

contorce, ergue-se e levanta, destacando sua forma levemente humana que a cada 
instante fica cada vez mais definida, até que forma uma figura, um homem que cerra os 
punhos e de suas costas parecem surgir imensas e grotescas asas. 

 
… 

 
As noites de Cassandra não são sempre tranquilas. Em muitas noites ela é visitada 

em seus sonhos por estranhos seres, por pessoas que lhe parecem familiares, que está 
em lugares lindos e também locais medonhos. Não raro Cassandra sonha que reza, que 
chora e que luta. Que combate monstros gigantescos ao lado de outras pessoas e que 
tem o poder para derrotá-los. 

 
Um novo dia chega e Cassandra acorda cedo. Hoje é dia no orfanato de brincar e ela 

se dirige para a ala dos pequeninos onde passa a amanhã. Além da perda de 
oportunidades a crise também aumentou muito os casos de famílias que abandonaram ou 
entregaram os seus filhos para adoção. Ela própria não tem certeza se não foi exatamente 
isso que ocorreu com ela, apenas tem certeza que foi abandonada aqui ainda bebê. 

 
Próximo às 11 da manhã ela volta a cruzar a cidade em direção ao abrigo em que 

presta auxílio. Nessa época e nesse horário Patras está lotada, com muito mais que os 
habituais 300.000 moradores. Além de turistas a cidade está cheia de comerciantes, 
estudantes e pessoas simplesmente de passagem. Patras é uma cidade universitária e 
considerada a porta de entrada da Grécia. Próxima ao centro Cassandra mergulha nessa 
multidão, atravessando o burburinho com o maior cuidado possível, mas devido a isso ela 
não nota a figura que a segue de perto durante todo o trajeto. 

 
No abrigo mais um almoço é servido com ajuda de Cassandra, que após ajudar a 

todos também se senta a mesa para dividir a refeição. Enquanto come Cassandra não 
pôde deixar de perceber uma nova pessoa que se juntou ao grupo, uma jovem com sua 
estatura, cabelos castanhos em tranças presas a um coque e em trajes de viajante. Sem 
saber explicar aquela figura lhe trazida um ar de nostalgia e déjà-vu, até que cruza o salão 
e se senta ao seu lado. 

 
__Com licença. Seu nome é Cassandra? 
 
Aquela pergunta a deixou apreensiva. Por quê? Que intenções teria? Seria ela a 

moça que a procurou ontem no orfanato?  
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__Sim. E como você se chama? 
 
__Íris. 
 
__O que deseja? 
 
__No momento comer. Mas depois gostaria muito de conversar com você. 
 
Aqueles minutos à mesa demoraram mais que o normal. Até que Cassandra pediu 

licença e levantou-se, para retirar os pratos e levá-los para a cozinha a fim de serem 
limpos. Íris imediatamente ofereceu-se a ajudar e por mais estranha e desconhecida que 
ela fosse logo estavam as duas limpando o salão, lavando a louça e sorrindo. 

 
… 

 
Patras não é apenas uma das maiores cidade da Grécia, é também uma das mais 

antigas. Encravado em sua terra há monumentos e construções históricas, como o Teatro 
de Apolo, considerado o primeiro teatro grego, e também, próxima ao mar, a bela Igreja de 
arquitetura bizantina Agios Andreas. Agora é próximo do meio dia e algumas pessoas 
correm do interior da igreja histórica procurando ajuda. 

 
Em poucos minutos dois policiais em motocicletas chegam à frente da igreja. Eles 

ouvem das pessoas que ali esperam que um homem ameaçador invadiu o monumento e 
ameaça a todos que tentam permanecer ali. 

 
Ao fundo, próximo ao altar com pinturas estilizadas de santos e outros seres 

celestiais nas paredes, encontra-se um homem alto, loiro de cabelos arrepiados, vestido 
com um blazer, calças e sapados negros. Ele olha fixa para as pinturas e imagens e não 
se volta nem mesmo quando os dois policiais se aproximam. 

 
__Senhor. Acompanhe-nos. Queremos conversar com o senhor. 
 
__Falsos deuses e mentiras. Isso mostra bem a corrupção da humanidade – fala a 

figura de negro fintando o altar, sem se dirigir para os policiais.  
 
__Vamos! - ordena um dos policiais, que se aproxima e segura o ombro do invasor. 
 
__Aaaaaahhhhh! 
 
O agente grita alto enquanto puxa sua mão de volta. Ele olha para palma, 

extremamente queimada, e no instante seguinte sua mão entra em combustão! Uma 
chama arroxeada envolve a sua mão e a queima implacavelmente. Seu colega se 
apavora, mas consegue reagir e tira a jaqueta que veste e a usa para tentar apagar o 
fogo, envolvendo a mão completamente. Por instantes parecia que havia acabado, mas 
inesperada a chama volta a queimar! Ela incinera a jaqueta, a mão exibe os ossos e no 
segundo seguinte o fogo se alastra para todo o corpo! Todo o bairro foi capaz de ouvir a 
agonia do policial que durou pouquíssimo tempo e deixou um corpo carbonizado 
irreconhecível. Ao lado o outro policial resta caído de joelhos, chorando e paralisado de 
medo. Apenas agora a figura de negro vira-se ao seu encontro. 
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__Agora vamos conversar. 
 

… 
 
Cerca de 2 km da igreja fica o abrigo onde Cassandra e Íris, sua nova amiga, estão a 

papear. Já era início da tarde e o trabalho, naquele momento, estava quase concluído e 
estava chegando a hora de retornar ao orfanato. Cassandra pergunta a Íris o que ele 
desejava conversar e ela responde que é melhor falar no caminho de volta. Aquela 
resposta, e o desejo de acompanha-la, deixou Cassandra apreensiva, mas continuava a 
haver algo de familiar em Íris e uma inexplicável confiança que crescia conforme se 
conheciam. 

 
Apesar de vaga durante o tempo que permaneceram juntas Íris falou sobre ela. 

Comentou que é uma viajante, que sua casa desabou há muitos anos e que foi 
encarregada de uma grande tarefa. Que seus pais já são falecidos e que ela tem uma irmã 
mais velha que logo irá encontrar. 

 
A tarde é agitada na cidade que, além de turística e mercante, ostenta o título de 

capital europeia da cultura. Cassandra e Íris se lançam às estreitas ruas e conforme 
passam pelo centro da cidade se esgueiram pelos poucos espaços deixados pela multidão 
de turistas, estudantes e migrantes, quando uma movimentação anormal em um posto 
policial chama a atenção das duas. Homens armados saem em motos e carros oficiais 
apressadamente partem enquanto uma pequena massa de pessoas comenta com um tom 
preocupado. 

 
__O que se passa aqui? 
 
A pergunta de Íris a uma das pessoas é respondida sem rodeios. Acabou de 

acontecer o brutal assassinato de dois policiais na igreja histórica de Agios Andreas. Um 
foi morto com o uso de fogo e o outro teve a cabeça decepada. As pessoas demonstram 
medo e debatem se foi um atentado terrorista. Cassandra demonstra no rosto e nas mãos 
apreensão pelo acontecido enquanto Íris apenas exibe uma face pensativa. Assassinatos 
não são incomuns de acontecer, mas de policiais, em plena luz do dia e nesse local não 
há precedentes. 

 
De súbito Cassandra é puxada pelas mãos por Íris que apenas afirma para elas 

precisam ir. Em um ritmo acelerado e crescente Cassandra não entende para onde estão 
indo e a questiona, mas dessa vez não recebe resposta e continua a ser levada com vigor 
por entre as ruas apertadas e lotadas de vendedores, pedestres, bicicletas e automóveis. 
Instantes depois as duas já estão em um passo mais calmo e Íris quebra o silêncio: 

 
__Eu preciso levá-la a um lugar mais calmo. Preciso lhe explicar o que está 

acontecendo agora mesmo! 
 
__Eu conheço um lugar, um lugar que eu gosto de estar quando preciso pensar. Eu 

posso nos levar até lá. 
 
__Vamos. 
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… 
 
Apesar de tudo em Patras parecer antigo e desordenado, com ruas estreitas e 

projetos urbanísticos do século XIX, a cidade possui toda a infraestrutura do mundo 
moderno, isso inclui acesso rápido e pago a rede mundial, desigualdade social, sistema 
privado de saúde pública, carros abandonados que servem de moradia aos desabrigados 
e torres de comunicação de tecnologia digital. 

 
Uma dessas torres pertence à rádio Gretas, uma das poucas a conseguir permissão 

para construir uma delas muito próximo ao centro histórico, e é de o seu topo que uma 
figura humana parece observar a cidade. 

 
… 

 
Horas depois, já quase final da tarde, Cassandra e Íris chegam a uma bela paisagem 

à beira mar. Elas chegam ao que parece ser um antigo porto desativado já há muitos 
anos. As construções já foram derrubadas pela prefeitura para evitar que refugiados e 
desassistidos as usassem para fundar uma pequena favela, mas permanecem várias 
paredes e ruínas, o piso concretado e muitas caixas e caixotes, onde é possível se sentar 
e apreciar o pôr do sol ao som do vento e dos pássaros. É onde as duas estão agora. 

 
__Eu achei que seria mais fácil, eu não esperava encontrá-la assim ainda, 

Cassandra. 
 
__Assim como? 
 
__Você já deve ter sentido que algo não está certo. Já teve ter se pegado 

imaginando ou desejando lutar contra as injustiças que vê. Interessa-se pelas estrelas e 
gosta de andar à noite para vê-las. Garanto que você tem sonhado a cada noite com 
seres mitológicos, armas, lutas, esperança, dor, amor e saudade. E que esses sonhos e 
desejos estão cada vez mais presentes em sua vida. 

 
__Como sabe disso? 
 
__Eu venho de uma longa família que sempre lutou pela humanidade, e não estou 

falando de sentido figurado. A Terra é apenas um dos mundos que existem, mas é o mais 
importante de todos! É nossa casa, é onde a humanidade cresce. Lá fora existem seres 
de poderes inimagináveis, deuses, que por ambição querem o nosso fim. Mas não 
estamos sozinhos, temos uma deusa que protege toda a humanidade, Atena, e aqueles 
que lutam ao seu lado são chamados de Cavaleiros! 

 
__Mesmo que eu acredite em você, o que tem isso haver comigo? 
 
__Em seu amor pela humanidade Atena retorna de tempos em tempos a Terra 

sempre que um grande mal se aproxima. Ela retorna em um corpo humano. Geralmente 
cada reencarnação de Atena renasce aos pés de sua estátua, mas não é raro Atena 
nascer entre aqueles que ela tanto ama. A consciência da deusa permanece dormente e 
enquanto cresce aprende e sente como nós, mas quando ela completa 13 anos sua 
identidade divina se revela e homens e mulheres de todo o mundo se unem a ela para 
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lutar por todos nós! A consciência de Atena ainda não despertou, mas tenho a certeza que 
você é a próxima reencarnação. 

 
__Você está querendo me dizer que eu sou essa deusa? Eu não acredito. Sou 

apenas uma pessoa comum, uma abandonada como tantas outras. É melhor você se 
afastar de mim. Vou embora e não me siga, eu estou avisando! 

 
Cassandra se levanta e desce do caixote onde as duas estavam, confusa e irritada 

com tudo aquilo. Íris pede para ela esperar, mas Cassandra não dá ouvidos e em passos 
rápidos se distancia, Íris salta e corre em sua direção, contudo quando consegue chegar 
ao seu lado as duas param. Subitamente as duas sentem um grande frio e uma sensação 
de perigo e de morte toma conta de ambas. 

 
__O que é isso? Pergunta Cassandra com medo. 
 
__Estamos sentimento uma energia muito ruim, o que chamamos de Cosmo, e um 

extremamente maligno e poderoso... 
 
Do outro lado a quase uma dezena de metros de distância um homem vestido de 

negro se aproxima. É dele que emana a incompreensível e ameaçadora presença. Ele 
caminha sem pressa e até sorri enquanto caminha, parando a poucos metros das duas. 

 
__Quem é você?! Pergunta Íris, ao mesmo tempo em que dá um passo e se coloca à 

frente de Cassandra. 
 
__Eu não achei que seria tão fácil. Foi fácil demais achá-la, Atena. Eu vejo que a 

divindade ainda não aflorou em seu corpo, o que é uma pena, morrerá sem entender. 
 
__Quem é você?! Grita Íris. 
 
__Eu sou Radamanthys, um dos três Juízes do Inferno. Sou o mais forte entre os 

Espectros do Senhor Hades e estou aqui para vingá-lo! 
 
__Isso é impossível! Atena destruiu Hades! 
 
__Isso é verdade, com a morte do senhor Hades pelas mãos de Atena as obras, o 

Elíseos e os próprios Espectros deixaram de existir junto com ele, mas uma fagulha do 
poder do meu senhor sobreviveu, uma fagulha de pura ódio e vingança que permaneceu 
oculta por todos esses anos. Até hoje! Um dia perfeito para a concretização do último 
desejo de Hades. Não existem mais Cavaleiros, não existe mais Santuário! E Atena é 
apenas uma pobre menina que nada compreende! Mas serei misericordioso, Atena, sua 
morte será rápida e sem dor! 

 
Íris assume posição de batalha, cerra os dentes e mostra os punhos para 

Radamanthys. Do seu corpo começa a emanar uma luminosidade azulada e quente ao 
toque, essa aura cresce rápida e envolve a todos. Espantada Cassandra nunca tinha visto 
nada igual. 

__CHAMAS PRATEADAS! 
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Com um movimento de punho, que se revela um soco no ar, da mão de Íris emana 
uma corrente de fogo prateado em forma de coluna que gira em torno do seu próprio eixo! 
Toda a aura que antes a cercava é canalizada para seu punho e essa coluna de fogo é 
disparada à frente com velocidade estonteante e atinge em cheio o invasor que é envolto 
a uma gigantesca chama brilhante! 

 
Por instantes a fogueira arde sem sinal do inimigo, quando algo acontece. Uma 

explosão de ar detona no centro das chamas, apagando-as imediatamente e atingindo Íris 
e Cassandra que são jogadas no chão e rolam para trás. Cassandra perde a consciência 
enquanto Íris fica atordoada com a surpresa. 

 
No local da explosão está Radamanthys, intacto. 
 
__Magnífico! Eu esperava por isso, mas você me decepcionou! Você não possui 

nem metade do Cosmo necessário para me enfrentar! - E dá alguns passos e aponta a 
mão entreaberta em direção às jovens. 

 
Um Cosmo enegrecido o envolve e na ponta da sua mão uma esfera de morte se 

forma. Radamanthys sorri e logo começa a rir enquanto arma o seu golpe final, mas sua 
voz se interrompe e o sorriso desaparece da sua face, ele vira a face como se procurasse 
por algo quando é brutalmente chutado na cabeça. O som do golpe foi ouvido a centenas 
de metros e até vidraças estilhaçaram-se. De tão potente o corpo do Espectro é jogada no 
ar a vários metros de distância e colide violentamente contra a parede de uma ruína de um 
antigo armazém que não resiste e desaba. Uma grossa nuvem de poeira e destroços 
encobre tudo por vários segundos. 

 
... 

 
Colunas brancas, estátuas majestosas e guerreiros vestidos de ouro. Incontáveis 

lugares, talvez incontáveis épocas. Os sonhos de Cassandra nem sempre são 
compreensíveis, mas são cada vez mais familiares, apesar de não entender o que isso 
significa.  

 
O céu, o mar e ao que parece o inferno são lugares que ela visita, que ela luta, chora 

e sorri incontáveis vezes. Seus guerreiros com armaduras lustrosas a protegem e dão 
suas vidas por ela e por tudo que ela ama. Ela segura um tipo de cajado de ouro, muito 
belo, e ao olhar para si mesma vê que também veste uma armadura. 

 
A luta é uma constante, ela instintivamente sabe que é necessária e que apesar dos 

erros todos possuem o direito de apreender com eles, mas ela não tem o direito de errar. 
 
Seu sonho termina com a visão de um cavalo alado desenhado entre as estrelas do 

firmamento.  
 

... 
 
Muito lentamente a consciência começa a voltar, como se tivesse dormido por dias 

Cassandra acorda sentindo-se fatigada. Ela olha à volta e se vê em um pequeno quarto, 
um apartamento em algum prédio. Ao lado, no criado mudo, um copo de água que ela 
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toma enquanto aguarda. Os minutos se passam até que a porta do quarta se abre e Íris 
entra. Ela fica muito feliz em ver Cassandra já acordada e de pronto a convida para irem 
até a cozinha para comerem algo. 

 
Fora do quarto as duas chegam a uma sala igualmente pequena onde de um sofá 

uma pessoa se levanta e vai na direção delas. Essa pessoa é uma mulher alta e de porte 
atlético. Vestia-se casualmente. Seus cabelos eram bem curtos, quase como os de um 
homem, e seus olhos eram verdes. 

 
__Essa é a minha irmã que eu havia falado. Seu nome é Nice. - diz Íris. 
 
Após um breve cumprimento Cassandra e Íris chegam à cozinha do apartamento, 

igualmente pequena. Íris serve macarrão às duas e se senta à mesa, sendo acompanha 
por Cassandra e logo depois por Nice. 

 
__O que aconteceu ontem? 
 
__Fomos encurraladas por um inimigo que eu acreditava não existir mais, um 

Espectro do Deus do Submundo, o último deles. Teria sido o nosso fim se não fosse Nice, 
foi ela que nos salvou – responde Íris com um sorriso. 

 
__E imagino que ele queria me matar? 
 
__Exatamente. – fala Nice, com uma voz firme e convicta – Você é a reencarnação 

da deusa Atena, a deusa protetora da humanidade e que destruiu Hades na última Guerra 
Santa há mais de 50 anos atrás. Ele veio atrás de vingança e quase conseguiu. 

 
__Você pode nos proteger? - diz Cassandra fintando Nice que apenas sorri enquanto 

come. 
 
__Nice é a pessoa mais forte que eu conheço e com certeza seria a Amazona de 

Atena mais poderosa de todos os tempos – responde Íris. 
 
__Amazona? 
 
__É como se chamam as mulheres que lutam ao lado de Atena, Cavaleiras por 

assim dizer, mas tecnicamente não somos porque não recebemos nossas Armaduras 
Sagradas. - Nice engole e volta a falar – Trajes protetores entregues pela deusa para 
nossa defesa e honra. 

 
__Ele falou que não existem mais Cavaleiros, não existe mais Santuário... 
 
__Isso é uma longa história – Começa Íris – a última vez que Atena retornou a Terra 

foi uma época difícil. Houve a traição do Grande Mestre, nosso maior líder depois de 
Atena, que causou muitas mortes e para piorar durante o confronto contra Hades todos os 
mais fortes Cavaleiros pereceram. O Santuário de Atena, que é onde os Cavaleiros são 
treinados e onde ficam todas as principais estruturas, estava em ruínas e não havia 
ninguém para reerguê-lo. Após a morte de Hades a deusa Atena se ausentou e deixou 
aos poucos sobreviventes o que restou do Santuário.  
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__Mas aí começou a primeira década do século XXI e o mundo começou a 
experimentar uma onda cada vez maior de conservadorismo, falso moralismo, intolerância 
e por fim ódio. A inquietude e o conflito floresceram em todo o lugar e os anos seguintes 
foram tomados pelas sombras da guerra. Muitos países importantes para nós, como Índia 
e China, entraram em convulsão. Perdemos muitos candidatos a cavaleiro para as guerras 
e conflitos regionais e por fim o próprio Santuário sofreu ataques terroristas. Quase 
desaparecemos, mas descobrimos o responsável, seu irmão Ares. – encerra Nice. 

 
__Eu não tenho nenhum irmão... – Cassandra responde quase resmungando. Nice 

percebe o incomodo que causou e pede desculpas. Cassandra termina perguntando como 
elas e como aquele homem a encontrou e Íris responde prontamente: 

 
__Há muito tempo atrás meu pai me ensinou a ler as estrelas. O passado e futuro 

podem ser descobertos interpretando as constelações acima de nós, e foi assim que eu fui 
avisada da sua chegada e prever a sua localização, mas tudo foi possível apenas com a 
proximidade do seu décimo terceiro aniversário, que é quando a consciência de Atena 
desperta e provoca alterações no Cosmo. Acho que Radamanthys possua habilidades 
semelhantes e se de fato uma parte do poder de Hades está impregnada nele qualquer 
coisa é possível. 

 
__E o que faremos? - pergunta Cassandra em um misto de aflição e desorientação. 
 
__Precisamos voltar para o Santuário. Apesar de estar em ruínas tenho certeza que 

lá estaremos protegidas e, o mais importante, lá a consciência de Atena despertará. 
 
As três se calam e dedicam-se apenas à comida. Um gigantesco peso repousa agora 

sobre os ombros de Cassandra, um peso que ela não está totalmente convencida que seja 
seu. Nice manda Íris e Cassandra descansarem agora que ao anoitecer todas partirão. 

 
… 

 
Cassandra sonha muito com seres místicos de grande poder, deuses na maioria das 

vezes, e também seus demônios. Não raro ela se vê ao lado deles, algumas vezes tão 
confortável quanto uma filha com seu pai, mas na maioria das vezes ela sente como se 
fosse sempre questionada ou ameaçada.  

 
Em um amplo salão celestial um grande sentimento reconfortante é subitamente 

substituído por uma sensação de ameaça e disputa. À frente dela figuras imponentes que 
parecem ficar cada vez maiores a desafiam a cada instante. E ela não recua. 

 
… 

 
O sol já se revela alaranjado em meio a sua despedida. Era fim da tarde e as três 

viajantes descem a uma pequena rua de Patras, estreita e esquecida como tantas outras. 
Andando por vielas elas não seriam percebidas, afirma Íris, enquanto avançam para o 
norte, em direção à ponte sobre o rio Antirio que leva a Delfos e de lá para o Santuário. 

 
É uma tarde triste, contudo também esperançosa. Cassandra começa a dar os 

primeiros passos por uma nova vida que ela jamais imaginaria, mas deixa para trás tudo 
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que ela conhecia até então. Não houve despedidas, seria muito perigoso. A viagem 
começa com Nice na vanguarda seguida logo depois por sua irmã. Cassandra sempre era 
a última enquanto cruzam as ruas se despedindo a cada passo do único mundo que ela 
possuía até então. 

 
Algum tempo se passa, e o tempo passa mais lentamente do que deveria enquanto 

elas cruzam as apertadas e lotadas ruas. Nice espera que em poucas horas o grupo 
chegue aos limites da cidade onde espera obter algum transporte. De súbito Íris grita para 
Nice que já seguia bem à frente. Cassandra havia sumido, mas ao fintar o horizonte Íris 
tinha uma clara ideia para onde ela foi, havia uma extensa coluna de fumaça se erguendo 
em meio à cidade. 

 
… 

 
Fumaça, chamas e pesadelo. Aquilo era horrível e incompreensível. Cassandra 

estava em pé, incrédula em meio a uma multidão que assistia o fogo consumir a única 
casa que ela conhecia até então. O orfanato que ela viveu desde bebê ardia em meio a 
um inferno de chamas. Quanto mais procurava entender mais ela se desesperava. As 
lágrimas brotavam em silêncio quanto se perguntava em pensamento o que teria 
acontecido com as pessoas que dependiam daquela casa. Como se assistisse a um filme 
de horror em câmera lenta Cassandra permanecia ali, parada, em um estado de torpor 
enquanto a polícia tentava afastar os curiosos e os bombeiros combatiam o fogo 
Cassandra é alcançada pelas irmãs que a procuravam. 

 
__Cassandra! 
 
Íris chega até ela e toca seu ombro. Certamente fala que elas devem sair 

rapidamente daquele local, mas Cassandra não ouve ou entende, ela apenas chora e olha 
para o prédio em chamas. Nice chega e agarra o seu braço e quase arrastada as três 
saem do meio da multidão e tentam sair daquele lugar, no entanto elas não vão muito 
longe. 

 
Nice para bruscamente e encara algo situado do outro lado da rua. Do meio das 

pessoas surge sem pressa um homem alto e esquio com um longo sobretudo preto: 
Radamanthys! Nice empurra Cassandra e Íris para trás e fala para fugirem agora, 
enquanto se volta contra o espectro que caminha lentamente em sua direção. 

 
__Hahaha! Tão previsível! Esse é o resultado de uma deusa se rebaixar a uma reles 

humana, mas isso não importa mais. Todas morrerão agora! 
 
Radamanthys aponta o seu braço em direção a Nice e da sua mão um feixe de 

energia sombrio é disparado a velocidades inacreditáveis. Nice não se move e com um 
movimento rápido do braço esquerdo intercepta o disparo e o deflete para longe! O pânico 
toma conta das pessoas à volta. Muitas correm e outras tantas ficam paralisadas de 
medo. 

 
__Você deve ser quem me golpeou ontem. Ótimo! Temos contas a acertar... 
 

… 
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Íris e Cassandra correm pelas vielas e ruas sem muita direção. Cassandra ainda não 
entende o que está acontecendo enquanto que Íris tenta encontrar algum tipo de refúgio 
ao mesmo tempo em que torce pela sua irmã na batalha que ela apenas escuta os gritos e 
estrondos ao longe. 

 
Ao cruzar uma movimentada rua Íris vê um pequeno comboio de caminhões 

seguindo para o porto e sem pensar duas vezes segura Cassandra pela cintura e salta 
para interior de um sem ninguém perceber. 

 
… 

 
__Levante as mãos! 
 
Essas foram as palavras de quatro policiais que prestavam auxílio ao orfanato e que 

agora estavam com armas em punho e apontadas para a figura de preto. Sem fazer 
nenhum movimento uma lufada de vento varre todo o lugar. Todos que ali estavam, com 
exceção de Nice e do próprio Radamanthys, são jogados ao chão. 

 
__NÃO INTERFIRAM VERMES! Ou matarei a to... 
 
Antes de Radamanthys terminar a sua frase ele é atingido por Nice com um forte 

soco em seu estômago que o faz perder o fôlego. Pego de surpreso ele não imaginava a 
velocidade que sua oponente é capaz de se mover. Enquanto ainda sentia o golpe 
Radamanthys é novamente atingido, agora por uma explosão de Cosmo em forma 
esférica que o lança a vários metros de distância fazendo-o colidir violentamente com uma 
casa de alvenaria que desaba. Nice grita para todas as pessoas, policiais, bombeiros e 
curiosos, fugirem daquele lugar imediatamente instantes antes dos escombros que 
soterravam o seu oponente serem pulverizados por um Cosmo arroxeado. De dentro dele 
surge Radamanthys furioso que avança com velocidade. Nice o intercepta no meio do 
caminho e segurando os punhos do espectro ambos medem força. 

 
__Você é muito forte, verme! Mas ainda falta muito para me derrotar! 
 
Radamanthys acerta uma joelhada em Nice que atinge seu abdômen e a lança para 

trás. Percebendo uma vantagem ele avança em um ataque total, mas a guerreira de Atena 
reage instantaneamente pegando-o novamente de surpresa. Nice soca o seu rosto, 
estômago e braço, atinge suas pernas com um chute e quando ainda caia Radamanthys é 
mais uma vez atingido por um soco que o estira no chão a vários metros para trás. Nice 
deu os seus melhores golpes, com toda a sua força, e muito ofegante observa o maldito 
espectro se levantar lentamente. 

 
__Como eu disse ainda falta muito para me derrotar. Você bate forte, mas nada 

adianta se você não tem uma defesa eficaz... 
 
Nesse momento Radamanthys de pé emana uma aura roxa de Cosmo sombrio e 

suas roupas e sobretudo começam a dar lugar a um traje brilhante, denso e negro que o 
cobre da cabeça aos pés. Nas extremidades espinhos, chifres e esporas se amoldam e 
das suas costas um hediondo par de asas se forma. 
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__Essa é a minha Sapuris e o que você enxergava até então era apenas uma ilusão 
para enganar esses humanos medíocres. Ao contrário de você eu sempre estive bem 
protegido e seus golpes nada me fizeram. Você é uma fraca e eu vou lhe mostrar isso 
agora! 

 
Um Cosmo negro começa a emanar de Radamanthys e uma sensação de morte, 

ódio e de extremo perigo toma conta de todo o lugar. As poucas pessoas que continuam 
ali ficam paralisadas de medo e a noite que já se avizinhava se instala completamente. 

 
__DESTRUIÇÃO MÁXIMA! 
 
Uma explosão de energia ocorre nas mãos de Radamanthys e delas partem 

centenas de filetes de energia negra, como lanças ou dardos que viajam a velocidade da 
luz. Com um salto Nice sai da linha de fogo e tudo que ficava atrás dela é atingido. Casas, 
muros, carros e o próprio asfalto são perfurados e obliterados em centenas de explosões 
ensurdecedoras. Mesmo com a esquiva de Nice a torrente de destruição não cessa, muito 
pelo contrário, Radamanthys apenas move os braços acompanhando os movimentos da 
sua inimiga para alveja-la com a altíssima cadência de sua técnica e destrói tudo à volta! 

 
Dominado pela raiva o juiz do inferno queima muito Cosmo e não vê nada adiante 

dele, além da sua vítima. Ao longe era possível ouvir as imensas explosões e ver as 
grossas colunas de fumaça e poeira. Em segundos dezenas de casas e automóveis são 
destruídos, atingidos pela destruição máxima de Radamanthys enquanto ele tenta a todo 
custo aniquilar Nice que se move de forma inacreditável, esquivando e saltando não 
apenas da técnica, mas também de destroços e explosões residuais. 

 
Até que Nice é atingida por um único projétil. Sangrando ela cai e rola pelo chão 

procurando proteção atrás de um caminhão estacionado por perto. No instante seguinte 
tanto o caminhão quanto o prédio atrás dele são atingidos centenas de vezes. O veículo 
se transforma em uma imensa bola de fogo enquanto que o prédio desaba como se fosse 
um castelo de cartas. 

… 
 
É noite. Cassandra e Íris estão no porto de carga e descarga principal da cidade. 

Depois de deixarem o caminhão que haviam se infiltrado entraram em um dos grandes 
armazéns que existem aqui. Infelizmente não há embarcações saindo. As duas precisam 
se esconder de alguma forma. No interior do gigantesco armazém há muitas caixas e 
contêineres que devem servir como refúgio, pensa Íris, e as duas se aconchegam no 
interior de um carregado com cobertores.  

 
As horas se passam e um silêncio perturbador assombra ambas todo o tempo, até 

que Cassandra o quebra perguntando baixinho o que aconteceu com Nice. Íris apenas 
balança a cabeça em sinal de negação, diz que não sabe e que faz algum tempo que ela 
não sente mais a presença da irmã. Cassandra chora calada, com as lágrimas 
furtivamente rolando pelo seu rosto enquanto murmura: 

 
__Eu não queria nada disso... não queria o sofrimento de ninguém. Queria apenas 

que todos fossem felizes... 
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Cassandra continua o seu lamento, mas enquanto isso Íris está encantada. 
Cassandra começava a emanar um Cosmo de tranquilidade e nobreza incomparáveis. Íris 
nunca tinha visto ou sentido coisa igual. Era Atena, ela não tinha dúvida, a consciência da 
deusa estava começando a se manifestar! Mas algo acontece. Um ruído extremamente 
alto ecoa por todo o armazém como se algo desmoronasse. As duas se assuntam e Íris 
corre para evitar algum tipo de grito. Enquanto segura a boca de Cassandra a garota tenta 
espiar o que aconteceu do lado de fora. Alguns segundos depois ela se volta até o ouvido 
de Cassandra e sussurra que uma parte do teto despencou, que ela não sabe o que 
houve e que não deve ser nada, até que suas esperanças são fulminadas por um discurso 
que ecoa poderoso pelo armazém fechado: 

 
__Atena! Apareça Atena! Eu sei que você e aquela outra inútil estão aqui. Apareçam 

de uma vez e vamos por um fim nisso... APAREÇAM! 
 
É a voz de Radamanthys e ele parece bem impaciente. Íris mantém o sangue frio e 

faz sinal para Cassandra que ambas precisam sair dali. Apesar de muito medo Cassandra 
consegue fazer o que sua companheira manda e ambas saem do esconderijo onde estão 
e tentam alcançar uma saída. Usando as caixas e outros contêineres como proteção as 
duas tentam se esgueirar sem fazer o mínimo ruído. Radamanthys procurou entre as 
caixas e caixotes por vários minutos e não as encontrou, o que minou a paciente do juiz 
do inferno. 

 
__Pois muito bem, as enterrarei aqui mesmo! - dito isso Radamanthys eleva o seu 

Cosmo cheio de ódio e com um salto deixa o armazém atravessando uma janela próxima.  
 
No interior Íris e Cassandra ainda tentam alcançar uma porta lateral quando o prédio 

é atingido por alguma coisa que acerta o seu interior e provoca uma imensa explosão. 
Pesadas caixas de madeira e enormes contêineres de ferro são lançados ao ar como se 
fossem de papel e as duas caem no chão devido ao tremendo choque. Arrastando-se com 
esforço máximo as duas conseguem deixar o armazém momentos antes de ele tombar 
completamente e varrer tudo à volta com uma grossa nuvem de poeira. 

 
Do lado de fora as duas estão em um grande pátio para carga e descarga. Procuram 

imediatamente a proteção de uma pilha de placas de metal próxima, no entanto elas são 
de pouco valia. Uma explosão atira Íris e Cassandra ao chão. É Radamanthys que se 
aproxima sem afobação: 

 
__Vejam o que achei: uma inútil e sua protegida! Não se preocupem que esse 

sofrimento já vai acabar! 
 
Uma imensa aura de morte parte de Radamanthys ao invocar sua técnica mais 

poderosa, mas antes de conseguir atingir seus alvo o espectro é golpeado na nuca por um 
potente chute que o faz cair para frente. Íris se levanta e quase sem pensar arrasta 
Cassandra para longe. Radamanthys se levanta com muito ódio: 

 
__VOCÊ novamente! Dessa vez cuidarei para que permaneça no túmulo!  
 
Nice está frente a frente com Radamanthys. Com suas roupas manchadas de 

sangue ela não perde nenhum segundo e avança quase instantaneamente. Os dois 
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trocam socos e chutes e Radamanthys se surpreende com o vigor e a raiva da guerreira 
que consegue rachar a sua Sapuris com as próprias mãos. Vendo seu alvo fugir 
Radamanthys queima seu Cosmo e atinge Nice no abdômen, erguendo-a do chão e a 
arremessando contra uma coluna de rolos de cabos de aço que desabam sobre ela. 

 
Do outro lado Íris e Cassandra tentam chegar ao portão de acesso ao porto para 

fugirem pela escuridão da noite, mas antes que conseguissem Radamanthys surge à 
frente de ambas. Com sangue escorrendo de sua testa ele ergue o punho e dele uma 
rajada de Cosmo enegrecido é desfechado na direção de ambas. Com muito custo Íris 
consegue bloquear o ataque e grita para que Cassandra corra em direção um depósito 
próximo. Radamanthys tenta persegui-la, mas Íris o enfrenta. Sem paciência ele a golpeia 
uma dezena de vezes e mesmo caída segura a perna de Radamanthys, que pisa no braço 
de Íris, quebrando-o imediatamente. Mesmo assim ela não o soltou o que fez 
Radamanthys acender o seu Cosmo e expulsar energia em todas as direções. As mãos, 
os braços e o rosto de Íris são queimados e ela é jogada a vários metros de distância, 
inerte. 

 
Dentro do depósito Cassandra se esconde. Entre caixas e prateleiras ela se espreme 

ficando atrás de barris de plástico com algum tipo de produto químico enquanto espera 
pelo melhor. Aquela situação toda era algo impensável para ela, esse sofrimento todo e 
agora essa perseguição. Por quê? Mas os devaneios de Cassandra são interrompidos por 
um estrondo muito alto. Um pedaço da parede de metal do depósito foi arrancado por 
Radamanthys que entra: 

 
__Eu já não tenha mais paciência para esses joguinhos, Atena! 
 
E múltiplas explosões ocorrem. Tudo dentro do depósito está sendo alvo de 

Radamanthys que destroça tudo que ali está um por um. Dominado por uma raiva cega 
ele ataca os objetos sem ao menos ver o que está atingindo. Cassandra está no meio das 
detonações e é forçada a deixar sua proteção. Ela tenta, sem sucesso, alcançar as portas 
do fundo do armazém. No meio do caminho ela cai devido ao choque e de fragmentos de 
várias explosões próximas. Cassandra tenta se levantar, mas há sangue em suas roupas 
e uma grande dor invade seus sentidos. Alertado pela agonia dela Radamanthys cessa os 
ataques e a vê por entre os pedaços de caixas e entulhos. Muito satisfeito ele se 
aproxima, mas antes de alcançá-la ele sofre uma explosão de Cosmo que o lança 
violentamente contra a parede. Nice surge para lutar enquanto que Íris também se faz 
presente e tenta levantar e ajudar Cassandra a alcançar a saída. 

  
__MALDITAS INÚTEIS!  
 
Com uma raiva desmedida o Espectro avança instantaneamente e atinge Nice no 

rosto ao mesmo tempo em que a acerta com uma explosão de energia que a atira 
inconsciente a vários metros de distância. Do outro lado Íris e Cassandra alcançam a 
porta e a abrem, contudo antes de atravessá-la são atacadas. Uma grande explosão 
arremessa Cassandra para fora do depósito. Tonta, ele sente a areia em suas mãos e o ar 
fresco da noite à beira mar, ela se vira e deitada contempla o céu negro e estrelado. 

 
As estrelas sempre foram boas companheiras de Cassandra. Em incontáveis noites 

ela ficou admirando-as, acompanhando o seu brilho e tentando imaginar o significado das 
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estrelas e dela mesma. Presa ao firmamento, assim como ela própria a um destino que 
nunca imaginou. As divagações acabam quando no lugar do céu Cassandra passa a ver 
uma pessoa hedionda portando um pesado traje negro brilhante. 

 
__ATENA! 
 
Aos gritos Radamanthys se aproxima. Ele está com um aspecto péssimo. Sua 

Sapuris apresenta rachaduras e há muito sangue em seu rosto, mas nada que o impeça. 
Cassandra tenta se levantar, correr, mas tudo que consegue fazer é se arrastar.  
Radamanthys fica de pé poucos metros ao seu lado e manda se levantar, o que ela faz 
com muito custo. Com satisfação ele ergue o punho ao mesmo tempo em que lembra o 
seu finado mestre e dispara um último raio de Cosmo enegrecido.  

 
Cassandra tem o rosto inteiro banhado de sangue, mas não é o dela. Íris fez o seu 

último sacrifício em defesa de Atena: saltou na frente do ataque que a executaria e agora 
seu corpo sem vida cai ao solo. 

 
Dentro de sua cabeça Cassandra não para de ver aquela cena, do sangue de Íris 

espirrando nela, do seu corpo caindo e batendo no solo, e do sorriso de Íris por fazer 
aquilo que ela acreditava. 

 
… 

 
Sangue em seu rosto. Sangue em suas mãos. Ela olha à frente e vê um grande pátio 

de pedra manchado de sangue, não demora ela está dentro de um grande templo grego, 
nele um grande monstro como Radamanthys havia sido derrotado por um dos seus 
guerreiros de ouro que ostentava uma longa capa branca que era lentamente tingida de 
vermelho. Seus guerreiros, ou melhor seus Cavaleiros, aos seus pés, lutando por ela, 
vivendo e morrendo por ela. 

 
Uma outra época, um outro lugar, o mar bate forte na costa e dele surgem inimigos 

que lutam para escravizar a humanidade. Ela e seus Cavaleiros sempre foram a última 
linha de defesa. A visão muda para o céu azul que pouco a pouco é tomado por pinturas 
lindas, mas que lembram a morte. 

 
Por fim ela se vê diante de um torneio em um estádio. Cavaleiros negros e luta de 

irmãos. Superou a traição, a desonra e a morte. Vem a sua mente o rosto de cinco jovens, 
ela apunhalando o próprio senhor do inferno e um sentimento de grande saudade. 

 
Aquelas visões não eram simplesmente ilusões, eram lembranças, suas lembranças. 
 

… 
 
Um Cosmo imenso começa a arder, um Cosmo piedoso e harmonioso. Uma forte 

autoridade passa a ser sentida por Radamanthys que começa a recuar. Uma aura cósmica 
dourada começa a se formar à volta de Cassandra que finta o inimigo de punhos cerrados. 
Essa aura se eleva cada vez mais forte como se todo o firmamento de estrelas e astros se 
unisse a brilhar. O Cosmo de forma esplendorosa se espalha por todo o porto e logo toma 
toda a cidade. Esse Cosmo não é de um humano, é de uma deusa. 
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… 
 
Mais de 200 quilômetros de distância em meio às ruídas do Santuário, no local onde 

existiam as Doze Casas, um velho espera algo sentado sobre uma caixa de metal com 
uma ave estilizada. Ele está ali há incontáveis anos, sem nunca abandonar a sua vigília, 
nunca desviou sua atenção, quando ele subitamente se levanta e olha em direção às 
ruínas. Ele não consegue acreditar. 

 
No local onde havia as Doze Casas zodiacais, onde hoje há apenas escombros, um 

Cosmo começa a se acender e a elevar, e subitamente de todas as doze uma grande 
coluna de Cosmo dourado sobe até os céus!  

 
… 

 
No porto de Patras, que agora brilha em aspecto dourado, Radamanthys defronta 

Cassandra que o encara com firmeza:  
 
__ Radamanthys, a ambição e a intolerância do seu mestre o levaram a destruição. 

Abandone agora esse caminho ou esse também será o seu destino! 
 
__Vingarei agora o mestre Hades! 
 
Nesse segundo o depósito atrás de Radamanthys se ilumina como se o próprio sol 

estivesse em seu interior. Os raios de luz que escapam de suas janelas, portas e pelos 
danos que o próprio juiz do inferno causou podem ser vistos por qualquer pessoa em 
qualquer lugar da Grécia! Estarrecido ele se vira em direção à luz, quando é golpeado pelo 
que parece um cometa de Cosmo dourado!  

 
Radamanthys é arremessado a vários metros. No chão ele tosse golfadas de 

sangue, se levanta com dificuldade e não acredita no que está vendo. À frente dele, 
protegendo Cassandra está Nice que brilha tanto quando o astro rei. Dourada, ela veste 
uma Armadura de Ouro! 

 
__Isso NÃO PODE SER POSSÍVEL! Não existem mais Armaduras! NÃO EXISTEM 

MAIS CAVALEIROS! 
 
__Desista agora, Radamanthys! – ordena Cassandra. 
 
__NUNCA! Eliminarei a todos, malditos inúteis! DESTRUIÇÃO MÁXIMA! 
 
Os olhos de Nice brilham e seu Cosmo de ouro se eleva às alturas! 
 
__RELÂMPAGO DE PLASMA! 
 
As duas técnicas são disparadas ao mesmo tempo. O Juiz do Inferno lança contra 

Nice e Cassandra seu ataque mais poderoso. Centenas de projéteis perfurantes de 
energia enegrecida são disparadas na velocidade da luz, enquanto do lado de Nice uma 
também incontável quantidade de feixes de Cosmo dourado que cortam o ar em múltiplas 
direções é lançada também na mesma velocidade. Um enorme estrondo acontece quando 
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as duas técnicas colidem no meio do caminho! Um incalculável número de projéteis 
negros são interceptados e destruídos por uma quantidade também inacreditável de raios 
flavescentes. O efeito de iluminação era lindíssimo e já assustava toda a cidade. 

 
O Cosmo agressivo e vingativo aumenta. Radamanthys não vai desistir e eleva o seu 

poder. Por um instante parece que a Amazona de Ouro e Cassandra serão engolidas pelo 
poder do inimigo, mas Nice tem outros planos. Ela sorri, lembra-se do seu propósito, 
lembra-se da sua irmã. O Cosmo de Nice se eleva ainda mais que o do Espectro, um 
poder que pode ser visto e sentido por toda a Europa. Um poder que Radamanthys não 
imagina que poderia ainda existir. 

 
A cadência de disparos da técnica Destruição Máxima aumentou muito, mas não se 

compara a quantidade e velocidade dos raios do Relâmpago de Plasma. Em uma fração 
de segundos os feixes dourados aniquilam os filetes de Cosmo negro. Radamanthys não 
acredita, mas não há tempo para mais nada. Ele é atingido centenas, se não milhares de 
vezes. Sua Sapuris é quebrada, partida e tem enormes pedaços arrancados e 
desintegrados. Seu corpo é transpassado pelos relâmpagos e ele termina por ser jogado 
ao ar e para longe, tombando contra o solo com um som seco e sem repercussão. 

 
Os Cosmos e os corações se acalmam. Nice procura o corpo da irmã, tomando-o em 

seus braços, enquanto Cassandra, agora Atena, caminha até Radamanthys que luta para 
respirar em seus últimos instantes. 

 
__Veja o que conseguiste com sua vingança. Você poderia ter se libertado do seu 

destino, Radamanthys. 
 
__Não me venha... (tosse) ...ninguém escapa... (tosse) ...ao próprio destino... 
 
__Você está enganado. É possível escapar da própria sina, mas é necessário 

desejar do fundo do coração e principalmente acreditar em si mesmo. Eu lamento muito, 
Radamanthys. 

 
__Guarde seu... (tosse) ...Atena, vai precisar... 
 
Radamanthys morre e seu corpo rapidamente deixa de existir, assim como foi com 

seu mestre. Suas últimas palavras fazem Atena refletir por um instante, para em seguida 
se virar e caminhar até Nice. Após um breve carinho na face de Íris nos braços da irmã 
Cassandra diz que é chegada a hora de retornar ao Santuário. É tempo de reerguê-lo. É 
hora de se preparar. Uma guerra se aproxima. O Cosmo divino volta a elevar-se. Uma 
grande esfera de Cosmo dourado se forma em torno das três e as eleva ao céu em 
direção ao firmamento. 
 
 

 
Kubiach 
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Referências 
                                            
1
 Seguindo a máxima que GURPS é um sistema para criar sistemas o aqui proposto é uma amálgama de 

regras tendo por base o GURPS que procura simular a realidade do universo de Cavaleiros do Zodíaco, 

apresentado principalmente no mangá clássico e no The Lost Canvas. O sistema de regras, antes de tudo, 

busca facilitar o mergulho na obra de Kurumada e ser divertido. Existem diversas regras e mecânicas que, 

com um pouco de sorte (ou uma ajuda divina...), permitem que um Cavaleiro de Bronze derrote um 

oponente bem mais forte. De fato, um jogador hábil no sistema será um oponente muito mais perigoso do 

que um que se limita a apenas usar o seu Ataque de Cosmo-Energia. No meu ver o microssistema deste 

livro favorece a imersão, a interpretação e tomada de decisões/ações dentro do universo. Por fim, o 

presente sistema não foi feito para ser usado fora do universo proposto. Ele, como um sistema fechado, se 

autolimita na medida em que todos os personagens tem acesso a todas as habilidades (logicamente 

limitados pelo seu poder), até por isso que em algumas habilidades o custo em pontos é bem menor do que 

se poderia entender. Enfatizo que ele não foi pensado para ser utilizado fora do universo proposto e 

certamente não está imune a erros. 
2
 O Hipermito foi uma publicação especial de apenas 7 páginas da revista nipônica Cosmo Especial, pela 

mesma editora (Shueisha) que publicou os mangás de Saint Seiya no Japão. Foi uma edição limitada 

nunca lançada no Brasil e aprovada por Kurumada. A publicação original é de 10/08/1988 e foram 

publicadas versões em espanhol, francês e inglês. 
3
 No universo de Saint Seiya há dois Cronos, deus, provalvelmente o criador de tudo, que também se 

escreve Chronos, e o titã Cronos que viria a surgir posteriormente. 
4
 Com o passar do tempo e com a publicação de obras a cronologia em Saint Seiya se tornou algo não tão 

simples como deveria. Diversas criações relativamente recentes como Omega, Saintia Shô, Episódio G e 

Soul Of Gold quando consideradas cânones (conjunto de obras que coexistem e forma um universo coeso) 

podem não fazer sentido. The Lost Canvas deixou de ser cânone porque Masami Kurumada também 

aborda a mesma Guerra Santa em Next Dimension, mas na mesma obra o autor parece dar uma explicação 

ao detalhar a existência de diversas linhas temporais (sendo que a principal, com a série clássica, seria 

vermelha), onde cada outra obra spin-off existiria de fato com sua própria linha temporal. Isso pode criar 

interessantes interpretações como se a linha temporal de Lost Canvas é diferente da que acontece a série 

clássica isso pode dizer que o futuro, onde ocorre a Saga do Santuário, ainda está para acontecer e ser 

totalmente diferente. De qualquer forma cabe ao GM e ao seu grupo como seu universo será. A cronologia 

que usei aqui foi isso, utilizei aquela que mais me agrada e fazia sentido na campanha que planejava. 
5
 A notícia que Mitsumasa Kido é pai biológico dos 100 jovens que foram enviados para se tornarem 

cavaleiros está no mangá, vol 07, quando Guilty revela essa informação a Ikki, e vol. 08 quando Ikki conta 

a Seiya. Apenas Hyoga já sabia disso. O fato que o presidente da Fundação Graad engravidou 100 

mulheres à volta do globo e depois recolheu seus filhos para enviá-los para treinamento a fim de 

retornarem Cavaleiros, sendo que apenas 10 retornaram (não há certeza do que aconteceu com os outros 

90, mas é bem provável que foram mortos) não é nada razoável, e muito menos honrosa ou agradável, e 

traz até hoje discussão entre os fãs. Uma possível justificativa, que explica pouco, é verdade, vem de um 

antigo boato que nunca foi confirmado que Mitsumasa na verdade é Zeus, uma vez que na mitologia grega 

também é dito que Zeus teve 100 filhos fora do seu casamento com Hera, o que torna Seiya e os outros 9 

Cavaleiros de Bronze semideuses. 
6
 Conforme o mangá clássico, número 02, pg 46-47 (edição brasileira), a data do jornal anunciando o 

Torneio Galático era 10 de setembro de 1986, com a citação que o torneio ocorrerá em 1 semana (logo, o 

tornei começou em 17/09/1986) e aparentemente o início da Saga de Poseidon foi em 21 de março 1987, já 

que o aniversário de Julian Solo é em 21/3. Não há indícios da data em que ocorreu a Saga de Hades, mas 

o Next Dimension menciona que a Batalha dos Elíseos foi em 1990. 
7
 Logicamente esta é apenas uma sugestão de material. Nada é dito em Saint Seiya além do que consta no 

Hipermito. Jacques Cousteau seria o principal defensor desta localização. Muitos historiadores 

comparavam espontaneamente os cretenses aos atlantes, que teriam herdado destes a legislação, o 

artesanato, a arte e o comércio. 
8
 Novamente não há nada de oficial nesta data. Estimativa feita a partir da obra clássica de Platão, o 

primeiro a citá-la, mas existem outras estimativas, muitas feitas por autores de renome, que ficam entre 

2.000 a 11.000 anos a.C 
9
 Episódio G. 

10
 A fonte é citada na estória O Grande Amor de Atena, publicada na revista Jump Gold Selection. 

Ambientada logo após a morte de Saga de Gêmeos, trata-se de uma época de transição entre as sagas. 
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Relata os sentimentos de Saori que demonstra preocupação com o estado dos cavaleiros de bronze 

(especialmente Seiya), após o confronto com os cavaleiros de ouro. 
11

 É o cenário principal da Gaiden (estória solo) de Dohko. 
12

 No universo de Cavaleiros do Zodíaco é comum o uso de poderes que podem matar ou incapacitar 

imediatamente o inimigo, mas esses ataques ordinariamente são utilizados apenas uma vez, ou surtem 

efeito ou não são tentados novamente. Isso se deve estritamente para compor a cena, o drama do 

combate, e essa foi a maneira que achei de representar isso em termos de jogo, lembrando que resistir a 

Atribulação é diferente de resistir ou sobreviver aos seus efeitos. 
13

 Se refere ao teste de Vontade-3 tanto para usar a técnica no turno do oponente quanto para manter a 

concentração. Um Cosmo se acalma com o fim do combate ou o fim da ameaça, ou seja, caso ocorra falha 

no teste de Vontade-3 para manter a Concentração ou para utilizar Elevar Cosmo no turno do oponente 

essa técnica não poderá mais ser utilizada até que o combate termine. 
14

 Esse é um critério extremamente subjetivo e basicamente ele serve apenas para excluir aqueles que são 

mortos em combate franco e direto. Os únicos dois exemplos da série são Shaka, que se deixou matar na 

Saga de Hades no Jardim das Árvores Gêmeas e Atena que se sacrificou. Seria alguma coisa como não 

resistir e aceitar a morte por uma causa maior. 
15

 Isso quer dizer seres com nível de Cosmo Efetivo igual ou maior que 100 (normalmente deuses ou seres 

muito próximo disso) poderão afetar normalmente qualquer personagem com Cosmo 80 ou superior com 

suas atribulações ou efeitos que tentem controlar a Vontade ou o corpo, mas o Despertar do Oitavo Sentido 

irá fornecer +2 de bônus nos testes para resistir (que ambos receberão, já que o alvo possui Cosmo 80 e o 

atacante possui Cosmo superior ao nível 80). 
16

 Ou seja, lance os dados tanto do atacante quanto do defensor e subtraia os resultados. Se não restar 

nenhum ponto de dano do atacante o ataque é cancelado, mas se restarem eles são aplicados no 

defensor. Mesmo que restem pontos ao defensor eles não causam dano ao atacante, o que poderia 

acontecer no caso de um Super-Aparar com Ataques de Cosmo-Energia. 
17

 Um Cosmo se acalma com o fim do combate ou o fim da ameaça, ou seja, essa técnica só pode ser 

utilizada uma vez por confronto. 
18

 Todos os Cavaleiros são sagrados muito cedo, em média por volta dos 13 anos, ou seja, adolescentes 

com quase nenhuma experiência de vida! Além disso, em termos de regras, eles deveriam obedecer às 

limitações em seus atributos descrito na pág. 20 do Módulo Básico, todavia, não me parece que eles são 

assim apresentados. No mangá e anime eles são representados no máximo do seu poder e capazes de 

realizar qualquer feito (um exemplo é Shura, que tinha 10 anos quando matou Aiolos). Mais que isso, os 

vejo como verdadeiros Supers. Nesse trabalho decide adaptá-los ignorando suas tenras idades e 

encarando-os como Supers do mesmo patamar dos heróis mais poderosos das HQs. 
19

 Talvez o único exemplo de Cavaleiro que possuiu Hierarquia Religiosa nível 6 tenha sido Dohko durante 

a Saga do Santuário. 
20

 É possível existir uma “promoção”, mudando a classificação de um Cavaleiro, mas é muito difícil. A 

princípio essa alteração não seria possível, mas Kuramada revelou que tanto Dohko quanto Shion eram 

Cavaleiros de Bronze no início de suas vidas como Santos de Atena e não há maiores esclarecimentos de 

como se dá isso. No caso, ao que parece, a constelação muda e é a nova constelação que passa a 

proteger o Cavaleiro, mas os nomes dos golpes não se alteram. Nesse caso se eles carregarem o nome da 

constelação pode haver um estranhamento já que o usuário invoca uma constelação, mas pertence a outra. 
21

 O fato é que nunca foi feita uma relação oficial de todas as constelações protetoras. O que se tem nesse 

livro são as constelações protetoras que foram divulgadas no mangá original e as demais foram extraídas 

da relação moderna das 88 constelações elaborada em 1922 pela União Astronômica Internacional. Se 

você for jogar campanhas anteriores a 1922 você pode optar por não enfrentar esse problema, assumindo 

que essa listagem moderna é a listagem definitiva, talvez porque de fato seja e apenas deuses como Atena 

sabem disso e o conhecimento humano nessas épocas é incompleto, ou então pesquisar quais as 

constelações são as conhecidas na época utilizada (o que daria muito trabalho). 
22

 Os serviçais são apresentados em Episódio G. 
23

 Como, por exemplo, o limite de 30% de variação nos pontos de vida e pontos de fadiga (pg. 16MB). 
24

 Em nenhuma obra de Saint Seiya usada nessa adaptação eu encontrei o termo Lemúria ou Lemuriano, 

sendo que esses termos existem fora da obra de Kurumada e se referem a um continente perdido e seu 

povo, assim, optei por fazer referência apenas ao citado no material utilizado. 
25

 Aparentemente apenas os descendentes de Mu é que possuem acesso a esse conhecimento, 

possivelmente barrado a humanos normais por questões culturais e/ou militares, mas em tese se houver 
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um mestre armeiro disposto a ensinar qualquer um poderia aprender. 
26

 Essa característica poderia ser utilizada como recurso narrativo para justificar o ganho de novos poderes 

e técnicas ou mesmo de informações que levem a aventuras. 
27

Esse dano não irá disparar nenhum efeito que dependa que o ataque causa algum dano ao alvo, na 

realidade o ataque não atravessou a Armadura. 
28

 Essa restrição foi criação minha com a única intenção de evitar o abuso dessa habilidade. 
29

 As correntes são armas extremamente incomuns, vistas no universo de Saint Seiya com uma usualidade 

que não é vista em outros universos. Elas são um misto de chicote e mangual e capazes de atacar 

diretamente em um golpe de ponta, e não em balanço como era de se esperar. Optei por tratá-las como 

uma espécie de mangual, mas impondo a metade do redutor para as defesas e sem penalidades para seu 

usuário se defender. Quando usadas para golpes corporais elas causam dano por contusão, mas quando 

usados em um Ataque de Cosmo podem ganham muita velocidade e justificar que o dano seja Perfurante.  
30 O sistema foi criado em cima da superioridade daqueles que dominam o Cosmo sobre as tropas comuns, 

tendo em vista que em diversos trechos da obra Saint Seiya é deixado subentendido que as forças militares 

ordinárias são ineficazes contra o poder dos Cavaleiros e principalmente contra os seus oponentes, sendo 

esse o motivo que apenas os Cavaleiros de Atena são capazes de defender à Terra. Em alguns trechos do 

mangá, como no volume XX onde Hyoga segura algumas balas com as mãos, demonstram a inoperância 

de armas, com a mais importante citação em uma parte do hipermito onde é dito que Atena enviou seus 

Cavaleiros para mudar o rumo da história alterando decisivamente o rumo de guerras. Decidi usar a 

ampliação Cósmico de forma generalizada exatamente porque esse ampliação fornece em termos de 

regras o fundamento para a superioridade da força dos Cavaleiros sobre os humanos, mesmo diante de 

armas modernas. Na prática como todos eles causam dano Cósmico e tem RD Cósmica nada muda, mas 

quando enfrentam adversários comuns eles são terrivelmente superiores. Na época minha principal 

motivação para isso tudo era a campanha que eu estava criando para jogar com meus amigos, ela seria 

contra Ares no século XXI onde o Deus da Guerra manipularia as forças militares dos países contra o 

Santuário. Outro exemplo dessa situação está no primeiro mangá de Episódio G, quando um renegado 

ataca uma usina nuclear e ninguém consegue detê-lo, até Aiolia derrotá-lo sem dificuldades. É bem 

provável que pelo que foi demonstrado esse inimigo fosse um candidato a Cavaleiro não aceito com um 

nível de poder igual a um Cavaleiro de Bronze ou Prata. 
31

 O período de 200-250 anos é o padrão de Saint Seiya, mas não há grandes problemas em usar períodos 

diferentes, ou incluir conflitos entre esse intervalo. Esse intervalo de tempo entre as reencarnações de 

Atena não apresenta grandes problemas quando se planeja campanhas no passado. Na verdade haveria 

infinitas possibilidades para o retorno de Atena, já que não se sabe quanto tempo passou da Era Mitológica 

até o século XX. O problema surge com a projeção para o futuro devido ao avanço tecnológico. Apesar das 

regras contidas nesse livro deixarem os usuários do Cosmo bem superiores aos aparatos bélicos modernos 

isso pode mudar drasticamente com o futuro. Que utilidade os Cavaleiros terão frente a um pelotão 

portando fuzis desintegradores, usando exotrajes e lançando granadas de antimatéria?  
32

 Um bom critério para distribuição de níveis de Cosmo é vinculá-los aos níveis de poder, para 

recompensas a personagens com o nível de poder equivalente a Cavaleiros de Bronze 1 ou até 2 níveis de 

Cosmo por aventura longa (mas nunca mais de 1 nível para o mesmo personagem) pode ser de bom 

tamanho. Para o nível de poder Prata me parece apropriado apenas 1 nível de Cosmo para cada 2 

aventuras. Por fim para Cavaleiros de Ouro o ganho de níveis de Cosmo deve ser mais raro, talvez 1 a 

cada três aventuras. Claro que todas essas sugestões são para campanhas longas, derrotar um deus 

sempre deve render ao menos 1 nível de Cosmo como recompensa e de qualquer forma não deve-se 

recompensar um mesmo personagem com mais de 1 nível de Cosmo de uma única vez. 
33

 O propósito dessa regra é de simular nos combates as reviravoltas, com novas técnicas e novos poderes 

surgindo pela primeira vez no meio do confronto ou os golpes atuais revelando novas características. 
34

 Silion é um nome fictício, mas existiram inúmeras aldeias na história da Grécia, muitas já perdidas no 

tempo, em poucas a memória foi preservado e uma minoria se destacam até hoje. Alguns traços 

remanescentes das aldeias ainda existem em cidades gregas modernas. A maioria das cidades antigas da 

Grécia tinham os seus nomes a partir de divindades, reis e mitos da época. Exemplos: Eleusis - A antiga 

aldeia grega de Elêusis, a cerca de 13 km a oeste de Atenas, foi povoada pela primeira vez durante o início 

da Idade do Bronze. Seu nome pode ter derivado do rei Elêusis, que se acreditava ser o filho de Hermes. 

Na civilização grega micênica, entre 1600 e 1100 a.C, Elêusis foi a casa de um culto à deusa Demeter. 

Esse era o local dos mistérios de Elêusis, ou as cerimônias de iniciação anuais realizadas para o culto de 

Demeter, bem como a deusa Perséfone. Atualmente, o subúrbio de Eleusina repousa sobre o local da 
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antiga aldeia. Sícion - Foi uma das primeiras vilas da Grécia antiga e se localizava no Peloponeso norte. A 

vila teve muitos nomes ao longo de sua história, mas o nome Sícion permaneceu com ela por mais tempo. 

Acredita-se que essa denominação é derivada do Rei Sícion, que se casou com a filha do rei Lamedon. Um 

"sikyos" é também um tipo de abóbora comum na região. Sícion era uma antiga fonte de artes e teatro na 

Grécia. Os restos de um teatro helenístico da época da aldeia estão localizados na cidade moderna de 

Vassiliko. Micenas – A cidade de Micenas existiu durante a civilização grega micênica, entre cerca de 1900 

a.C e 1.125 a.C. Muitos estudiosos acreditavam que a cidade fosse um mito, só existente nas páginas da 

Ilíada, do poeta Homer. Até que um arqueólogo descobriu os restos da aldeia em 1870. Não há uma 

resposta clara para a questão de como Micenas adquiriu esse nome, embora na Odisseia de Homero, ela 

foi nomeada em homenagem a Mycene, a bela filha de Inachus. Amnisos – Outra antiga vila grega era 

Amnisos, também comumente chamada de Amnissos, no norte da ilha de Creta. A antiga cidade foi 

estabelecida na Idade do Bronze e permaneceu no local de um assentamento histórico da civilização 

minoica. O lugar tem esse nome devido ao Rio Amnissos que corria por ele, embora hoje ele seja chamado 

Karteros. As Amnisiades eram ninfas e divindades antigas associadas com o Rio Amnissos. 
35

 Sobre os Marinas a única informação que é de minha criação é sobre os Comandantes. No mangá 

aparece apenas Sereia e sua luta com Shaina foi um indicativo do seu poder, apenas ampliei o conceito 

para permitir que uma campanha com uma Guerra Santa contra Poseidon fosse possível. 
36

 No Brasil, o termo surplice ficou conhecido como "sapuris", que nada mais é do que a transcrição 

fonética em japonês do termo em inglês "surplice" - uma roupa tipo avental que os homens religiosos usam 

ao subir no altar ou púlpito. Surplice em português = Sobrepeliz 
37

 A principal fonte de informações oficial sobre os guerreiros de Ares é o Hipermito, e mesmo ele é 

extremamente lacônico. Além do Hipermito os Berserkers aparecem sendo confrontados pela primeira vez 

no Gaiden de Defteros onde conhecemos Kokalo de Bhuj e Ema de Jamadhar. Praticamente tudo sobre os 

Berserkers neste livro foi criação minha com a utilização de informações desse Gaiden e de diversas fontes 

não-oficiais retiradas da internet. 
38

 Não aplique esse modificador em disputas de Super-Aparar ou disputas com uma Defesa de Cosmo-

Energia. Caso o personagem tenho outros aumentos de dano, como a ampliação Massivo, some todos os 

modificadores, aplicando-os uma única vez. No exemplo se o Berserker também possuir Massivo o 

aumento de dano será de 75% (25% da Couraça + 50% da ampliação). 
39

 A palavra original é Kami que pode ser traduzida como o deus cristão (Deus), mas esse significado é 

relativamente novo e nasceu da época que foi introduzido o catolicismo no Japão (século XVI). O 

significado original ou o mais antigo da palavra Kami, possivelmente do xintoísmo, relaciona-se com 

divindade ou divindades, espíritos e seres ou poderes sobrenaturais. Tendo em vista o universo proposto 

em Saint Seiya, tenho que o significa mais correto para a palavra é deuses (no plural, sem especificar). 
40

 O golpe de Miro foi adaptado utilizando-se a ampliação Facultatividade. Inicialmente ele o utiliza 

completo, aplicando as 14 agulhas (que com a CDT ele poderá aplicar em dois golpes), no final ele aplica a 

última, a Antaris, simplesmente utilizando Facultatividade (Ponta Rígida) para desativar a ampliação Ponta 

Rígida, aplicando um golpe devastador em um alvo certamente muito debilitado. 
41

 Conforme a caixa de texto da pg. 101, quando uma habilidade não tem sua duração especificada ela é 

de 10 segundos, o que é o caso. Uma Retenção não modificada após afetar o alvo o prende por 10 turnos. 
42

 Esse seria o nível de Cosmo no início da Guerra Galáctica, o que já revela a grande diferença de poder. 

No início da luta contra os Cavaleiros de Prata o Cosmo de Seiya já contava com um nível Efetivo por volta 

do 39, quando começou a Batalha das Doze Casas seu nível efetivo Cosmo já superava o 50 e quando 

saltou em direção ao Submundo beirava o nível 70 de Cosmo Efetivo, chegando finalmente ao nível 95 ao 

trajar a Armadura Divina de Pégaso. 
43

 Na realidade não apenas Seiya possui essa vantagem, mas também Shiryu, Hyoga, Shun e Ikki, mas 

esses irão adquiri-la mais tarde. Seiya já a possui desde o início, apesar de não ter plena consciência 

disso, devido às suas vidas passadas e ao legado que carrega devido aos feitos pretéritos. 
44

 Com o passar da série o Cólera do Dragão deixa de apresentar as limitações Ponto Fraco e Perigoso, 

em termos de jogo isso pode ser interpretado que ao invés de aprender golpes novos (apenas no final da 

Saga de Hades ele aprende o golpe do seu mestre) Shiryu dedicou-se a aplicar seus pontos para 

recomprar as limitações e aperfeiçoar o seu golpe preferido. 
45

 Mais tarde, na luta que Shun trava contra Scylla ele revela 6 novas defesas diferentes (Teia de Aranha 

de Andrômeda, Rede de Andrômeda, Espiral de Andrômeda, Bumerangue de Andrômeda, Armadilha de 

Andrômeda e Grande Captura de Andrômeda). Apesar de tais golpes estarem na enciclopédia oficial em 

termos de regras não vejo a necessidade que o Cavaleiro de Andrômeda precise comprar seis novas 
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Defesas de Cosmo-Energia ou mesmo novas ampliações e a ampliação Seletividade, para simulá-las. No 

meu ver o que aconteceu naquele combate foi que Shun desvendou o golpe de Scylla e tais defesas são 

simples efeitos especiais com a esperada empolgação (interpretação) do momento. 
46

 A ressurreição de Ikki começa a se tornar cada vez mais veloz com o passar das batalhas, isso é indício 

que ele adquire com o tempo a vantagem Regeneração com as limitações Acesso (apenas para 

ressuscitar, -60%) e Técnica Cósmica (-10%). Apenas a título de curiosidade, com base nas regras haveria 

uma maneira de matar Ikki de forma definitiva. Para isso, antes de receber o golpe fatal, o seu Cosmo deve 

ser reduzido pela técnica Neutralizar Cosmo para 1/5 do seu nível de Básico de Cosmo, quando a 

vantagem Imortalidade (e qualquer outra com a limitação Técnica Cósmica) não pode ser utilizada. 
47

 Com o tempo o Golpe Fantasma também pode ser usado para forçar o alvo a falar a verdade ou provocar 

ilusões, isso pode ser reproduzido através de uma atribulação que reduz IQ e impõe desvantagens mentais 

como Veracidade, que provavelmente Ikki comprou depois com seus pontos cósmicos. 
48

 No final da Saga do Santuário o lado maligno de Gêmeos é eliminado, restando o cavaleiro honrada e 

fiel a Atena que Saga já foi. Ele perde a vantagem Cavaleiro de Atena, mas conserva algumas de suas 

características (Código de Honra) por sua própria vontade. Os pontos ganhos (com a perda das vantagens 

Cavaleiro de Atena e Hierarquia Religiosa e a desvantagem Escravo de Hades) ele aumenta em 1 nível o 

seu Cosmo e em 1 nível a ampliação Dano Extra do seu ataque Explosão Galáctica. 
49

 Kagaho possui muitas semelhanças com Ikki de Fênix, tanto fisicamente quanto na personalidade e na 

forma de lutar, sendo muito provável que Shiori Teshirogi tenha feito isso de propósito para criar mais uma 

ligação com a série clássica sugerindo que Ikki é a reencarnação de Kagaho. Além das semelhanças temos 

como indícios dessa tese: 1) no momento da morte as suas chamas se transformam e parecem desenhar 

uma figura de uma ave, muito semelhante a uma Fênix, que voa em direção à Atena; 2) a promessa de 

Kagaho ao morrer se realiza: durante toda a série clássica Ikki protege Shun e na Saga de Hades o corpo 

escolhido pelo Senhor do Mundo dos Mortos é o de Shun; e 3) Benu era uma ave que criava uma fogueira 

na qual perecia e a partir da qual surgia uma nova ave e na cultura egípcia o Benu renascia com os 

primeiros raios do Sol e se desfazia com os últimos brilhos do astro, ambas as lendas lembram a Fênix da 

mitologia grega.  


