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Magias Diárias de Nível 1  
Reforçar Armaduras U 

Ataque de Conjurador 1
Os poderes das runas podem ser usados também para proteção. 
Você libera a energia da runa na área à sua frente. Um 
clarão percorre toda a área enquanto reforça a proteção das 
armaduras de seus companheiros e desnorteia seus inimigos.
Diário ö Ampliar, Arcano, Implemento, Rúnico
Ação Padrão              Rajada Contígua 5
Alvos: Todos os aliados dentro da rajada.
Efeito: Os aliados que estiverem usando armaduras 

recebem um bônus de poder na classe de armadura igual 
ao seu modificador de Inteligência até o final do próximo 
turno. Faça um ataque contra um alvo secundário.

Ataque Secundário: Inteligência vs. Fortitude
Sucesso: 1d8+modificador de Inteligência de dano e o alvo 

é derrubado.
Fracasso: metade do dano.

 

Maldição do Enfraquecimento M 
Ataque de Conjurador 1

Você aponta para seu inimigo, enquanto entoa maldições dos 
mundos inferiores. Sua vontade, combinada ao poder da runa, 
torna o ar ao redor do alvo pestilento, enquanto o mesmo é tomado 
por náuseas e vertigens que o debilitam temporariamente.
Diário ö Ampliar, Arcano, Implemento, Psíquico, Rúnico
Ação Padrão              À distância 10
Alvo: Uma criatura.
Ataque: Inteligência vs. Vontade
Sucesso: 2d6 + modificador de Inteligência de dano psíquico 

e o alvo fica enfraquecido até o final do próximo turno.
Fracasso: Metade do dano e o alvo fica enfraquecido até o 

final do próximo turno.
Sustentar Padrão: O alvo fica enfraquecido até o final do 

próximo turno.
 

Névoa Pútrida D 
Ataque de Conjurador 1

Concentrando-se numa área no de seu campo de visão, você 
libera o poder da runa. Uma onda palpável de névoa negra e 
putrefante preenche a área, consumindo a energia vital do local.
Diário ö Ampliar, Arcano, Implemento, Psíquico, Rúnico
Ação Padrão             Explosão de Área 1 a até 10 quadrados
Alvos: Todas as criaturas na explosão.
Ataque: Inteligência vs. Reflexos
Sucesso: 1d8 + modificador de Inteligência de dano 

necrótico e o alvo é empurrado dois quadrados em 
relação a origem da explosão e fica derrubado e pasmo 
até do próximo turno.

Fracasso: Metade do dano e o alvo é empurrado dois 
quadrados em relação a origem da explosão.

Magias Utilitárias de Nível 2  
Brumas do Pântano SW 

Utilitário de Conjurador 2
A área ao seu redor é preenchida por uma bruma gelada e 
espessa que o protege da visão de seus inimigos.
Encontro ö Arcano, Rúnico
Ação Mínima              Explosão Contígua 5
Alvo: Você ou um aliado na explosão.
Efeito: Você ou um aliado ganha cobertura até o final do 

próximo turno.
 

Ferver o Sangue X 
Utilitário de Conjurador 2

O fogo primordial corre em suas veias. Utilizando-se do seu 
conhecimento rúnico você é capaz de intensificar o calor de 
seu corpo. A temperatura de sua pele e ao seu redor aumenta 
tanto que pode ferir os inimigos que se aproximarem demais.
Diário ö Arcano, Flamejante, Rúnico
Ação Mínima              Pessoal
Efeito: Até o final do encontro você ganha resistência a dano 

flamejante 10, além disso quando os inimigos acertam 
um ataque corpo a corpo sofrem dano flamejante igual 
ao seu modificador de Inteligência.

  

Segredo de Idunn Q 
Utilitário de Conjurador 2

Você também está preparado para reagir utilizando o poder 
das runas. Golpes que normalmente o debilitariam apenas 
ativam apenas um extraordinário poder de recuperação.
Diário ö Arcano, Cura, Rúnico
Ação Imediata              Pessoal
Gatilho: Um ataque reduziu você a 0 pontos de vida.
Efeito: Você gasta um pulso de cura e recupera pontos de 

vida igual ao seu valor de sangrando.
 

Convocar Corvo F 
Utilitário de Conjurador 2

Você conjura um servo que se manifesta na forma de um corvo, 
como os de Odin. Você utiliza esse pequeno serviçal como um 
espião quase indetectável ou para distrair seus oponentes.
Diário ö Arcano, Conjuração, Rúnico
Ação Mínima             À distância 10
Efeito: Você convoca um pequeno corvo em um quadrado 

não ocupado no alcance. O corvo tem movimento de vôo 
8. Ele tem +10 de bônus nos testes de Percepção e pode 
se comunicar telepaticamente com o Conjurador Rúnico. 
Você pode dar ao corvo o seguinte comando especial.

Ação de Movimento: Até o final do próximo turno um alvo 
adjacente ao corvo concede vantagem de combate.
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Lagos e rios congelados
O período de inverno vai de dezembro a fevereiro. Nesse 

período o gelo fica mais espesso e, por isso, muitos lagos 
congelados são recobertos por camadas de gelo escorregadias 
(ver Guia do Mestre, capítulo 5, Armadilhas e Perigos, 
Camada Traiçoeira de Gelo). É possível encontrar também, 
principalmente nos períodos mais quentes, uma cobertura de 
gelo mais fina e, portanto, quebradiça. Veja o obstáculo abaixo:

Gelo Quebradiço            Obstáculo Nível 7              300XP
Uma fina e escorregadia camada de gelo, que se quebra ante 
o peso daqueles que passam por ela.
Perigo: Uma camada de gelo cobre 1 quadrado, 

transformando os quadrados adjacentes em terreno 
acidentado. Uma área pode ser preenchida com vários 
quadrados desses terrenos de forma contígua.

Percepção
öCD 23: O personagem percebe que trata-se de uma 
camada de gelo mais fina e perigosa.
Perícia Adicional: Natureza
öCD 23: O personagem percebe que trata-se de uma 
camada de gelo mais fina e perigosa, além disso, 
compreende que o gelo pode ser cruzado mais facilmente 
por criaturas pequenas e médias.
Gatilho
O gelo ataca quando uma criatura ingressa ou começa seu 
turno dentro de um quadrado de gelo quebradiço. Ele também 
ataca quando uma criatura é derrubada sobre o gelo.
Ataque
Ação de Oportunidade             Explosão Contígua 1
Alvo: As criaturas sobre o gelo quebradiço na explosão.
Ataque: +8 vs Reflexos
Sucesso: 1d8 + 5 de dano congelante e o alvo fica lento 

até o final do próximo turno. O turno do personagem 
termina imediatamente.

Especial: O obstáculo recebe +2 de bônus de ataque para 
cada categoria de tamanho acima de pequeno. Para 
cada turno que um personagem permanecer sobre 
um quadrado de gelo quebradiço sem ser atingido o 
obstáculo recebe um bônus de +2 no ataque. Após um 
ataque bem sucedido o quadrado torna-se um terreno 
de impedimento, e caso ele entre neste quadrado é 
automaticamente atingido pelo ataque desse obstáculo.

Contramedidas
Usando uma ação de movimento e obtendo um sucesso num 
teste de Acrobacia CD 23, um personagem pode atravessar 
um quadrado com gelo quebradiço sem sofrer seu ataque.

Transformando em Elite (600 XP)
öAumente a CD dos testes de Percepção e Natureza em 2.
öAumente o alcance do ataque para explosão contígua 2.

Eventos meteorológicos
Neblina: uma neblina típica limita a distância máxima 

da linha de visão dos personagens, conforme a densidade 
da neblina: leve (10 quadrados), moderada (5 quadrados) e 
densa (2 dois quadrados). 

Chuva: ela afeta a visibilidade, os ataques à distância e os testes 
de percepção. Os PJs na chuva recebem -2 de penalidade para 
ataques à distância e -5 em Percepção. Personagens encharcados 
ganham vulnerabilidade a dano frio 5. O encharcamento pode ser 
evitado pelo uso de roupas impermeáveis.

Granizo: a chuva de granizo causa os mesmos efeitos da 
chuva (acima), no entanto, os personagens expostos ao granizo 
podem ser atingidos pelas pedras de gelo que precipitam do 
céu. A cada rodada exposto à chuva um PJ sofre 1d4 pontos 
de dano pelas pedras que caem sobre si. A chuva de granizo 
pode fazer acumular pedras de gelo no chão, criando áreas de 
terreno difícil, a cargo do mestre.

Neve: A neve também afeta a visibilidade, porém com 
menor intensidade. Os ataques à distância recebem uma 
penalidade de -1. Além disso, a neve se acumula no solo, 
criando uma camada de terreno difícil em toda a área em que 
estiver nevando. Caso o acúmulo de neve seja ainda maior, 
deve-se considerar uma área de terreno difícil x 2. O uso de 
raquetes pode cancelar os redutores de movimento devido ao 
acúmulo de neve, à critério do mestre.

Nevasca: As nevascas (vento e neve em maior intensidade) 
ocasionam os mesmos efeitos que a neve normal, mas 
restringem a visibilidade do mesmo modo que uma neblina 
leve (ver acima) e acarretam em penalidades de -2 para ataques 
à distância e -5 em percepção. Além disso, um personagem 
exposto a uma nevasca recebe 1d4 de dano de frio para cada 
rodada em que permanecer exposto. 

Altitude elevada
A altitude interfere tanto no clima quanto na quantidade de 

ar disponível. Até 2100 metros nenhum efeito é perceptível. De 
2100 a 5600 metros, criaturas não aclimatadas estão sujeitas 
ao males da altitude e o clima estará uma categoria inferior à 
indicada pelo clima predominante. Acima de 5600 metros de 
altitude, qualquer criatura estará sujeita aos males da altitude 
e o clima estará duas categorias abaixo da indicada pelo clima 
predominante. A aclimatação ou não de uma criatura fica a 
critério do mestre, ou é definido na descrição da espécie.

Para regras sobre altitude elevada veja o Guia do Mestre 
– Capítulo 9 - O Mundo.


