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O QUE MUDOU? 
Dragon Age 

World 
UM HACK DE APOCALYPSE WORLD 

POR RAUL FONTOURA & RAPHAELA OLIVEIRA 

VERSÃO 2.0 

ORA, ORA... O QUE TEMOS AQUI? 
Uma adaptação livre, feita por fãs, do cenário de Dragon Age para as mecânicas 
de Apocalypse World, jogo escrito por Vincent D. Baker e Meguey Baker. Para 
jogar, vai ser necessário que você conheça esse jogo. Ainda não temos uma 
tradução oficial desse jogo no Brasil, mas é só uma questão de tempo até a 
segunda edição vir para cá. 

Esse jogo não tem qualquer ambição comercial, e foi feito para ser distribuído 
de graça, de fãs para fãs. Dragon Age é uma marca registrada da Bioware e não 
possuímos quaisquer direitos sobre seu conteúdo ou ilustrações. 

TERMOS DO CENÁRIO 
Todos os termos do cenário referidos nos textos das regras seguem a tradução 
oficial do Dragon Age da Green Ronin, publicado no Brasil pela Jambô Editora. 

POR QUÊ? 
A motivação original para o hack foi frustração pessoal, tanto minha quanto da 
Rapha: nossos grupos jogavam o Dragon Age da Green Ronin, mas sentiam 
certas restrições em relação às regras e ao clima do jogo. Ambos tentaram 
houserules de suas próprias maneiras para tentar mitigar os problemas que 
encontramos, mas aquilo não resolvia tudo. Quando conheci o Dungeon World (já 
na edição brasileira), comecei a trabalhar para adaptar minha mesa em direção a 
essa forma mais livre, que permitia que explorássemos coisas além de combate 
e tesouros. A Rapha também teve uma experiência parecida, conhecendo DW 
como um possível jogo para portar sua campanha. Foi conhecendo o jogo sobre 
o qual DW foi construído, o Apocalypse World, que parecemos encontrar a 
melhor solução para esse mundo de fantasia sombria: um jogo que tratasse 
principalmente de comunidade e das relações entre as personagens, inseridas em 
um mundo terrível e sobrenatural. Passamos a juntar esforços, eu escrevendo 
uma continuação da minha primeira tentativa de adaptação e a Rapha revisando 
e questionando as ideias com seus próprios apontamentos. 

“A GUARDIÃ”? 
Esse hack foi escrito inteiramente no gênero feminino. Isso aconteceu em 
respeito ao próprio Apocalypse World, que usa o gênero feminino quando se 
refere às jogadoras ou à mestra de cerimônias, mas também em respeito a 
Dragon Age como um jogo que tenta, mesmo que às vezes de forma pouco 
efetiva, desafiar padrões de gênero e sexualidade. 

A ideia é que ler todas as regras escritas assumindo a leitora como uma mulher 
ao invés de um homem (oposto à leitura tradicional do português) nos traga 
certas reflexões em relação às limitações do nosso modelo de linguagem. 

A EMISSÁRIA 
Neste hack, vamos nos referir à Mestra de Cerimônias (MC) como Emissária. O nome 
completo teoricamente seria “Emissária das Trevas”, mas ocupa muito espaço escrever 
isso em tudo que é movimento. 

As regras para a Emissária foram descritas de forma resumida. Uma pessoa familiarizada 
com as explicações presentes em Apocalypse World e Dungeon World provavelmente 
terá facilidade em seguir os procedimentos, mas alguém que nunca tenha lido as 
explicações mais detalhadas vai ter dificuldade em aplica-las da forma correta – isso é 
proposital, dado que esse não é um jogo completo, apenas um hack. A primeira sessão 
tem uma explicação mais completa, mas isso é porque ela é escrita de forma diferente 
dos materiais originais em alguns aspectos importantes. 

OS MOVIMENTOS 
A maioria dos movimentos básicos e de combate vem quase diretamente da segunda 
edição de Apocalypse World (ou da versão medieval apresentada em Fallen Empires), a 
única mudança significativa sendo a estética ligada aos nomes dos movimentos – “go 
aggro” se torna “ameaçar”, “sucker someone” se torna “emboscar”, etc. Tocar o 
sobrenatural merece destaque, deixando ampla a interpretação de como cada 
personagem enxerga o Turvo. 

EXPERIÊNCIA E AVANÇOS 
Os avanços funcionam da mesma forma que no jogo base: você completa a linha de XP 
(no caso com 6XP aqui, ao invés dos 5XP do AW tradicional) e risca um dos avanços da 
lista. O funcionamento dos Laços (substituindo o Hx) quando reajustam de +4 para +1 
ou -3 para =0 também permanecem. Até aí tudo normal. 

O que eu decidi testar mais foi uma incorporação dos Beliefs de Burning Wheel (jogo do 
Luke Crane, que eu não entendo como ainda não foi publicado no Brasil) no sistema de 
recompensas. Ao invés de ganhar XP por rolar um atributo destacado no início da 
sessão, a personagem ganha XP sempre que rolar dados em consequência de uma de 
suas convicções, que são duas sentenças curtas para descrever como aquela 
personagem pensa ou age. A ideia era deixar mais claros os objetivos de cada jogadora 
para sua personagem, e assim permitir que a Emissária preparasse Ameaças mais 
interessantes. 

Cada classe possui uma pequena sessão na ficha explicando convicções, e dando 
algumas dicas possíveis para convicções de cada personagem. 

AS CLASSES 
Pensadas, assim como em AW, em forma de arquétipos, as classes representam escolhas 
possíveis de uma protagonista, companheira ou conselheira encontrada nos jogos, sem 
aderir às limitações originais das mecânicas do computador. 

A abominação é uma personagem possuída por um demônio, como Wynne, Justice e 
Anders, apesar de ela também se aplicar, com ressalvas, ao Cole. Ela teve alguns 
movimentos adaptados da Child-Thing da segunda edição, e sua mecânica principal é 
uma mudança do fantástico Slave of R’hllor, parte de um hack de Crônicos de Fogo e 
Gelo escrito por Amit Moshe (em inglês) – esse material, inclusive, inspirou em parte o 
formato de Dragon Age World, e essa página de considerações! 

A barda é a personagem que possui uma rede de contatos, e age com e através dela. 
Suas inspirações maiores são personagens como Varric (com seus contatos da guilda anã 

dos mercadores) e Sera (como uma Amiga da Jenny Vermelha). Leliana, 
especialmente a conselheira em Inquisition, também poderia fazer parte deste 
arquétipo. Seus movimentos e mecânicas são em maioria esmagadora uma reskin 
da Hocus. 

A bruxa é uma adaptação mecânica do conceito de hedge mage, alguém que 
não aprendeu magia como membro do círculo, e muitas vezes utiliza magia 
proibida. Ela representa especialmente Morrigan, Merril, Velanna e Solas, 
potencialmente Bethany se seguirmos o lore á risca. Muitos de seus movimentos 
são adaptações da Brainer, porque ÓBVIO. 

A comandante é a personagem que possui uma companhia militar ou mercenária,  
uma clara referência a personagens como Iron Bull, ou Aveline quando se torna 
capitã da guarda (quem sabe o Loghain?). É uma adaptação quase direta da 
Chopper, mas sua “motocicleta” (montaria) se torna opcional. 

A forasteira, no espírito de Dungeon World, representa uma personagem vinda 
de um lugar diferente, exilada ou se afastando por seus próprios motivos. Ela 
evoca personagens como Sten e Oghren, talvez Iron Bull sem a companhia 
mercenária (veja comandante). Seus movimentos de classe são adaptações 
diretas da Gunlugger e da Faceless. 

A guardiã representa um membro dos Guardiões Cinzentos, personagens como 
Alistair, Duncan e Blackwall. Seus movimentos de classe são todos originais, e a 
mecânica da mácula foi adaptada da corrupção de Urban Shadows (prestes a ser 
publicado no Brasil como Sombras Urbanas). A ideia de escolher um movimento 
de classe que não esteja em jogo vem da Touchstone, da primeira edição. 

A ladina é uma personagem sexy, furtiva e independente, uma assassina nos 
moldes de Zevran e Isabela. Ela é baseada em uma mistura entre a Battlebabe e 
a Skinner. 

A maga é um membro do Círculo dos Magos, ou uma apóstata treinada no 
Círculo. Ela abrange personagens como Dorian e Vivienne, além de Anders antes 
da possessão. Seus movimentos são especialmente baseados na Savvyhead. 

A nobre é uma personagem nascida em uma posição alta, dona de uma 
propriedade e um exército pessoal. Essa classe representa essencialmente 
qualquer membro de família nobre, como os Cousland ou os Howe. Ela é uma 
adaptação direta da Hardholder. 

A sentinela é uma exploradora, alguém que conhece o terreno pelo qual caminha 
e cuida da segurança de suas companheiras. Representa personagens como 
Nathaniel, Sigrun, e obviamente a sentinela Harding. Tem seus movimentos 
adaptados da Driver e da News. 

A templária, por fim, é uma personagem guiada por uma fé ou filosofia maior 
que ela. Representa templárias do Coro, mas também representa shapers de 
Orzammar, reavers, devotos valeanos e qunari, etc. As personagens que 
exemplificam essa classe são Sebastian, Tallis e Cassandra, mas também Fenris 
com sua filosofia de liberdade. Possui um movimento da Hocus, e a grande 
maioria dos restantes são adaptações da Quarantine. 

JOGUE PARA DESCOBRIR O QUE ACONTECE! 
 

 

http://apocalypse-world.com/
https://greenronin.com/dragonagerpg/
http://jamboeditora.com.br/categoria/dragon-age/
http://www.dungeon-world.com/
http://www.secular-games.com/dungeon-world/
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjupIyq6_TTAhXBiZAKHY1DCW8QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Frowlr.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F04%2FA-World-of-Ice-Fire-fangame-playbooks.pdf&usg=AFQjCNFA5bo6QCGFl2BZwF1aIJ1flNCjFg&sig2=uNLOPFvWdXupOKOODTW3bg
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjupIyq6_TTAhXBiZAKHY1DCW8QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Frowlr.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F04%2FA-World-of-Ice-Fire-fangame-playbooks.pdf&usg=AFQjCNFA5bo6QCGFl2BZwF1aIJ1flNCjFg&sig2=uNLOPFvWdXupOKOODTW3bg
http://www.magpiegames.com/our-games/urban-shadows/
https://astereditora.com.br/as-sombras-estao-chegando/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dragon Age 

World 

A ABOMINAÇÃO 

NOME 
Amalia, Danyvera, Ewart, Grace, Kobe, 
Loren, Matthias, Nihice, Olivia, Ordon, 
Sumei, Taemael, Tayne, Trent, Yaser. 

ATRIBUTOS 
Você possui TURVA +2 e distribui os 
seguintes valores entre os atributos 
restantes: +1, +1, =0 e -1. 

MOVIMENTOS 
Você pode usar todos os movimentos 
básicos, assim como todos os 
movimentos de combate. 

Você começa com possuída. Escolha 1 
outro movimento de abominação. 

LAÇOS 
Começando a rodada na mesa, todas 
apresentam suas personagens por 
nome, aparência e quaisquer outros 
detalhes importantes. 

Liste os nomes das personagens das 
outras jogadoras na área apropriada 
em sua ficha (ao lado dos atributos). 

A segunda rodada define laços. Em seu 
turno, pergunte a cada uma delas: 
você me considera uma aberração?  
 Para as que responderem “Não”, 

anote Laço +2. 
 Para as que responderem “Sim”, 

anote Laço +3. 
 Para as que responderem com 

ressalvas ou algo que não é 
claramente positivo ou negativo, 
anote Laço +1. 

Nos turnos das outras personagens, 
responda-as como preferir. 
 

CRIANDO UMA ABOMINAÇÃO 

Para criar sua abominação, escolha nome, aparência, atributos, movimentos e 
posses. Escolha sua possessão. Escreva suas convicções. Quando o grupo estiver 
pronto, inicie a rodada de laços. 
 

APARÊNCIA 
Mulher, homem, escondida, andrógina 
ou transgressora. 

Humana, elfa, qunari, ambígua. 

Trajes simples, trajes roubados, trajes 
de sábia, trajes religiosos. 

Olhos pálidos, olhos negros, olhos 
cansados, olhos brilhantes, olhos 
sábios.  

Corpo pequeno, corpo costurado, 
corpo voluptuoso, corpo atlético, 
corpo mole. 

Respiração pesada, respiração 
barulhenta, respiração longa, 
respiração curta, respiração 
inexistente. 

POSSES 
Você possui: 
 1 arma prática 
 trajes de acordo com sua 

aparência (descreva-os) 
 ouro no valor total de 2 recursos 

Armas práticas (escolha 1):  
 adaga (mortal: próximo) 
 tonfa (mortal: corpo-a-corpo) 
 faca de guerra (mortal: atracado) 
 manoplas (mortal: atracado) 
 bastão (mortal: em campo) 
 espada curta (mortal: corpo-a-

corpo) 
 

EXPERIÊNCIA 
Quando rolar dados em consequência 
de uma convicção, ou quando 
reajustar um de seus Laços (de +4/-3 
para +1/=0), marque XP.  

Quando marcar 6XP apague-os e 
escolha um dos avanços da lista. 
Risque-o; cada avanço só pode ser 
escolhido uma vez. 

 

Hack não comercial escrito por Raul Fontoura e Raphaela Oliveira a partir do Apocalypse World e Fallen Empires de 
D. Vincent Baker. Dragon Age é uma marca registrada da Bioware e não possuímos quaisquer direitos sobre seu 

conteúdo ou ilustrações. Esse é um material de RPG feito por diversão e disponibilizado de graça, de fãs para fãs. 

Apresentando 

A ABOMINAÇÃO 
Essas magas malditas. Se não fosse por sua ambição não teríamos crias das trevas. Se 
não fosse por sua maldição não teríamos abominações – pessoas tornadas demônios, 
que agem pela vontade daquele que os controla. 

Alguns dizem que demônios nada mais são que espíritos corrompidos, que seus valores 
são distorcidos em contato com os mortais. Não muda merda nenhuma na prática. 

Nunca confie nas palavras das perturbadas. Elas só tem um dos pés no chão. 

Convicções são uma forma de expressar o que sua personagem pensa e sente em 
relação ao mundo ou qualquer outra coisa, e como ela vai agir em relação a isso. 
Você têm duas: uma convicção de pensamento, e uma convicção de ação. 

Na convicção de pensamento, você deve escrever algo que sua personagem pensa 
sobre o mundo, talvez um pensamento recorrente, talvez uma filosofia pessoal. É 
como uma citação da sua personagem num livro. Então, se você está jogando 
como uma Guardiã, talvez seja “O pecado das crias das trevas é culpa de Tevinter 
e da ganância dos homens”. 

Na convicção de ação, você deve escrever algo que sua personagem pretende 
fazer, talvez planos futuros, talvez atitudes de um código de honra. Então, se 
vocês estão jogando uma campanha sobre o Flagelo, talvez seja “Eu vou salvar da 
mácula cada alma perdida que não pode se defender”. 

Sempre que rolar dados em consequência de uma convicção, você marca XP 
imediatamente. Dessa forma, certifique-se que você consegue vislumbrar 
movimentos básicos ou de classe que poderiam ser veículos para suas convicções 
em certas situações. No exemplo acima, nossa Guardiã poderia receber XP por 
ameaçar um nobre orlesiano com fome de poder (atacando a ganância dos 
homens), ou combater as trevas para defender um povoado plebeu (salvando-o). 

PARA A ABOMINAÇÃO 
As convicções da abominação muitas vezes vão envolver sua condição como possuída ou 
a presença de seu espírito. Podem também explorar a forma como ela vê a magia, ou 
como vê a situação dos magos, espíritos e demônios no mundo. 

Uma das formas mais interessantes de se escrever as convicções da abominação é 
colocando-as em direta oposição à vontade do espírito. Isso vai fazer com que você 
receba TURVA por fazer o que ele deseja, e XP por fazer o que você deseja – 
recompensas por agir das duas formas. 

Também é possível escrever apenas convicções que concordem com o espírito, mas 
muito cuidado para não acabar como o Anders. Não deu muito certo para ele. 

 CONVICÇÕES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 campanha 
 SUA POSSESSÃO 

o Possuída: quando atender a vontade do espírito da sua possessão, receba 
+1 TURVA. Se sua TURVA chegar a +4, reajuste para TURVA +1 e marque XP.  

Sempre que tocar o sobrenatural, você pode conversar com seu espírito e 
perguntar o que ele deseja de você em seguida, mesmo com 6-. 

No início de cada sessão, role+TURVA. O espírito lhe dirá o que deseja de você. 
Com 7+ o espírito e você já não são exatamente duas coisas diferentes, 
domínio 2. Com 10+ ele está no controle, domínio 3. Gaste 1 domínio ao fazer 
algo que o espírito deseja. A Emissária pode gastar domínio a qualquer 
momento para fazer com que o espírito...  
 lhe ofereça 1 XP para agir de determinada forma 
 lhe obrigue a agir sob pressão para agir de determinada forma 
 lhe ofereça +1 adiante ou -1 adiante em uma ação 

Com 6- a influência do espírito não é tão forte – receba TURVA -1. 

o Sustentação do véu: no início de cada sessão, você pode escolher gastar 
zero recursos pelo benefício de 1 recursos. O espírito provém o necessário. 

o Sussurros sobrenaturais: o espírito que a acompanha a faz perceber coisas 
que outros não poderiam. Quando ler uma situação, faça 1 das perguntas abaixo 
gratuitamente: 
 Quem aqui sente mais medo? 
 Quem aqui esconde segredos das demais? 
 O que ou quem é a causa de maior dor ou medo aqui? 
 Quem aqui me ajudaria a atender a vontade do espírito? 

o Caminhante noturna: quando se retirar fisicamente para os confins 
labirínticos do turvo, role+TURVA. Com 10+ escolha 2. Com 7-9 escolha 1. 
Você emerge novamente, algum tempo mais tarde, e...  

 enquanto isso, você ainda pode ver e ouvir o que está  acontecendo 
onde você estava antes. 

 você pode reaparecer em um lugar completamente diferente. 
 você é curada de todos os ferimentos. 
 você pode levar e trazer alguém de volta com você. 

Com 6- você caminha nos labirintos do turvo, sem rumo, por algum tempo. 

o Poder oculto: quando ameaçar alguém, role+TURVA ao invés de +FEROZ. 

 MOVIMENTOS DE ABOMINAÇÃO 

 
 OUTROS MOVIMENTOS 

O espírito a possuiu (escolha 2): 
o Contra a sua vontade 
o Contra a própria vontade 
o Através de um acordo mútuo 
o Por sua própria escolha 

A natureza do espírito (escolha 1):  
o Compaixão / Carência (vontade: agir para ajudar outros) 

o Justiça / Vingança (vontade: agir para combater injustiça) 

o Bravura / Ira (vontade: atacar diretamente o problema presente) 

o Temperança / Preguiça (vontade: se abster de agir durante um conflito) 

o Esperança / Desespero (vontade: mobilizar outros a agirem sob pressão) 

o Fé / Inveja (vontade: erguer-se e prosperar sobre os indignos) 

o Propósito / Desejo (vontade: satisfazer interesses egoístas) 

o Sabedoria / Orgulho (vontade: disseminar a sua maneira de ver o mundo) 

Diga à Emissária que seu espírito é uma Ameaça. Ela vai saber o que fazer. 

O espírito lhe concede capacidades especiais (escolha 2): 
o A capacidade de dobrar o véu para proteger-se do perigo – receba 
armadura +1. 

o A capacidade de desaparecer de vista até que você fale em voz alta. 
Desaparecer pode ser agir sob pressão, dependendo da situação. 

o A capacidade de explorar seu potencial mágico – você pode lançar feitiços 
como uma maga. Escolha três feitiços. 

o A capacidade de alterar suas habilidades de acordo com sua vontade – 
quando tocar o sobrenatural com 7+, você pode trocar quaisquer dois atributos 
senão TURVA de lugar uns com os outros. 

o A capacidade de alterar sua aparência de acordo com sua vontade – a 
qualquer momento, troque um ou todos os seus indicadores de aparência. 
Aquelas que já a conhecem ainda podem saber que é você, desde que olhem 
bem de perto. 

o A capacidade de sobreviver apesar das circunstâncias – quando estiver à 
beira da morte, receba -1 em um atributo qualquer senão TURVA para voltar à 
vida sem quaisquer ferimentos. 

o A capacidade de acessar e manipular o turvo – você tem acesso a 
augúrio, usando seu corpo vivo como catalizador. 

o Para salvar sua vida 
o Para caminhar entre os vivos 
o Para propagar um ideal 
o Para dominar seu corpo 

FERIMENTOS 
Quando estiver à beira da morte: 
o Avance a Ameaça do espírito 
o Avance a Ameaça do espírito 
o Mude para outra classe – a 

Emissária decide se o espírito 
continua com você ou não. 

o  

o à beira da morte 

A partir do 6º avanço, você também pode 
escolher da lista especial abaixo. 
Receba +1 _____________ 

(escolha um atributo qualquer; max +3) 
Crie uma segunda personagem 
Mude a natureza do espírito de sua 

possessão para outra 
Avance três movimentos básicos 
Avance os movimentos básicos restantes 
Aposente sua personagem em segurança 
 

Os avanços da abominação são: 
Receba +1 FEROZ (max +2) 
Receba +1 SAGAZ (max +2) 
Receba +1 SEDUTORA (max +2) 
Receba um movimento de abominação 
Receba um movimento de abominação 
Receba uma capacidade especial extra 
Receba uma capacidade especial extra 
Receba uma companhia e disciplina 
Receba um movimento de outra classe 
Receba um movimento de outra classe 
 

EXPERIÊNCIA 

 
 POSSES & RECURSOS 

 NOME: 

ajudar ou interferir; encerrar sessão 

   LAÇOS 

 ÍNTIMO-ABOMINAÇÃO 
Se você e outra personagem tiverem um 
momento íntimo (físico ou emocional), 
role+TURVA. Essa personagem percebe sua 
possessão, mesmo que entrelinhas. 
Com 10+ o espírito recebe domínio 2 de 
possuída. Com 7-9 a personagem lê você e o 
espírito como se tivesse rolado um 10+. 
Com 6- você está no controle agora; receba 
TURVA -1. 
 

   FEROZ 
ameaçar, emboscar, combater 

   ASTUTA 
agir sob pressão 

   SAGAZ 
ler pessoa, ler situação 

   SEDUTORA 
seduzir ou manipular 

   TURVA 
tocar o sobrenatural 

ATRIBUTOS 
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A BARDA 

NOME 
Astrafel, Calhandra, Charlotte, 
Daelwyn, Damarra, Dunwick, Edwyn, 
Elliot, Feliana, Leena, Lily, Mark, Morn, 
Pendrell, Seraphine, Tharuyn, Thori. 

ATRIBUTOS 
Você possui SEDUTORA +2 e distribui 
os seguintes valores entre os atributos 
restantes: +1, +1, =0 e -1. 

MOVIMENTOS 
Você pode usar todos os movimentos 
básicos, assim como todos os 
movimentos de combate. 

Você começa com recompensa. 
Escolha 2 outros movimentos de 
barda. 

LAÇOS 
Começando a rodada na mesa, todas 
apresentam suas personagens por 
nome, aparência e quaisquer outros 
detalhes importantes. 

Liste os nomes das personagens das 
outras jogadoras na área apropriada 
em sua ficha (ao lado dos atributos). 

A segunda rodada define laços. Em seu 
turno, pergunte uma ou ambas:  
 Quais de vocês fazem ou fizeram 

parte da minha rede? Para essas 
personagens, anote Laço +2. 

 Qual de vocês tem inimigas em 
comum comigo ou com minha 
rede? Para essa personagem, 
anote Laço +3. 

Para os restantes, anote Laço +1. Em 
seu trabalho, é necessário ser uma boa 
juíza de caráter. 

Nos turnos das outras, responda-as 
como preferir. 
 

CRIANDO UMA BARDA 

Para criar sua barda, escolha nome, aparência, atributos, movimentos e posses. 
Escolha sua rede. Escreva suas convicções. Quando o grupo estiver pronto, inicie 
a rodada de laços. 
 

APARÊNCIA 
Mulher, homem, escondida, andrógina 
ou transgressora. 

Humana, elfa, anã, qunari, ambígua. 

Trajes extravagantes, trajes de artesã, 
trajes sombrios, trajes rígidos. 

Olhos firmes, olhos desconfiados, 
olhos amigáveis, olhos loucos, olhos 
gelados.  

Corpo esguio, corpo forte, corpo liso, 
corpo exposto, corpo estonteante. 

Lábios sorridentes, lábios lascivos, 
lábios feridos, lábios tímidos, lábios 
hesitantes. 

POSSES 
Você possui: 
 2 armas leves 
 trajes de acordo com sua 

aparência (descreva-os) 
 itens no valor total de 6 recursos 

Armas leves (escolha 2):  
 adaga (mortal: próximo) 
 faca de guerra (mortal: atracado) 
 espada curta ou machadinha 

(mortal: corpo-a-corpo) 
 arco curto ou longo (à distância, 

mortal: mirado) 
 besta leve ou pesada (à distância, 

lenta, penetrante) 
 

EXPERIÊNCIA 
Quando rolar dados em consequência 
de uma convicção, ou quando 
reajustar um de seus Laços (de +4/-3 
para +1/=0), marque XP.  

Quando marcar 6XP apague-os e 
escolha um dos avanços da lista. 
Risque-o; cada avanço só pode ser 
escolhido uma vez. 

 

Hack não comercial escrito por Raul Fontoura e Raphaela Oliveira a partir do Apocalypse World e Fallen Empires de 
D. Vincent Baker. Dragon Age é uma marca registrada da Bioware e não possuímos quaisquer direitos sobre seu 

conteúdo ou ilustrações. Esse é um material de RPG feito por diversão e disponibilizado de graça, de fãs para fãs. 
 

Convicções são uma forma de expressar o que sua personagem pensa e sente em 
relação ao mundo ou qualquer outra coisa, e como ela vai agir em relação a isso. 
Você têm duas: uma convicção de pensamento, e uma convicção de ação. 

Na convicção de pensamento, você deve escrever algo que sua personagem pensa 
sobre o mundo, talvez um pensamento recorrente, talvez uma filosofia pessoal. É 
como uma citação da sua personagem num livro. Então, se você está jogando 
como uma Guardiã, talvez seja “O pecado das crias das trevas é culpa de Tevinter 
e da ganância dos homens”. 

Na convicção de ação, você deve escrever algo que sua personagem pretende 
fazer, talvez planos futuros, talvez atitudes de um código de honra. Então, se 
vocês estão jogando uma campanha sobre o Flagelo, talvez seja “Eu vou salvar da 
mácula cada alma perdida que não pode se defender”. 

Sempre que rolar dados em consequência de uma convicção, você marca XP 
imediatamente. Dessa forma, certifique-se que você consegue vislumbrar 
movimentos básicos ou de classe que poderiam ser veículos para suas convicções 
em certas situações. No exemplo acima, nossa Guardiã poderia receber XP por 
ameaçar um nobre orlesiano com fome de poder (atacando a ganância dos 
homens), ou combater as trevas para defender um povoado plebeu (salvando-o). 

PARA A BARDA 
As convicções da barda podem circundar sua condição como membro da rede, seja 
através de sua opinião em relação à rede, seja através das ações que ela ou a rede 
pretendem tomar. 

Pensamentos ou ações que envolvam comunicação ou expressão artística provavelmente 
são bem-vindos como convicções, dado que os movimentos da barda comumente lidam 
com esses assuntos. 

Por último, mas não menos importante, a barda também tem facilidade para designar um 
alvo em suas convicções. Visto que a maioria dos seus movimentos podem ser usados 
indiretamente contra uma pessoa específica, a barda pode ser especialmente 
recompensada por jogar o jogo da intriga contra alguém importante. 

 CONVICÇÕES 

Apresentando 

A BARDA 
Entre os trajes e as máscaras, entre as bocas e as palavras. Você está cercada de 
pessoas. Talvez sejam aquelas que lhe auxiliam, que lhe compreendem e propagam seus 
ideais. Talvez sejam suas adversárias, rivais ou mesmo pessoas sem qualquer 
peculiaridade. Você caminha entre os círculos, esbanjando canto, histórias, dança e 
outras artes. 
 
Talvez os que lhe cercam saibam o perigo que correm, talvez não corram perigo algum. 
Mas em ambos os casos, você é a principal responsável. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUA REDE 
o Recompensa: recompensa, benefícios e necessidades dependem da sua 
rede. No início de cada sessão, role+recompensa. Com 10+ você recebe todos 
os benefícios de sua rede. Com 7-9 você também recebe os benefícios, mas 
escolha 1 necessidade. Com 6-, receba todas necessidades. 
 
o Artística: quando puser o produto de sua expressão artística frente a uma 
plateia, role+SEDUTORA. Com 10+ domínio 2. Com 7-9 domínio 1. Gaste 
domínio 1 para 1 enquanto a audiência se mantiver cativa para escolher uma 
PNJ presente...  
 que deseja encontra-la pessoalmente. 
 que deseja contratar seus serviços. 
 que lhe ama. 
 que deseja presenteá-la 
 que admira a pessoa para a qual você trabalha. 

o Charme perigoso: quando ameaçar, role +SEDUTORA ao invés de +FEROZ. 

o Conectada: quando contatar sua rede para saber algo sobre alguém 
importante (você decide quem é importante, e nos conta porquê), 
role+SEDUTORA. Com 10+ faça 3 perguntas. Com 7-9 faça apenas 1. 
 Como ela está/O que há com ela? 
 Quem ela conhece, gosta e/ou confia? 
 Como posso me aproximar dela, física ou emocionalmente? 

o Irresistível: receba SEDUTORA +1 (max +3). 

o Uma mão lava a outra: quando consultar os membros de sua rede sobre 
um favor, declare o favor que gostaria de pedir e role+SEDUTORA. Com 10+ 
eles o fazem da melhor forma que puderem. Com 7-9 eles podem fazer algo 
aproximado, ou haverá um custo ou consequência para o favor. Com 6-, quer os 
membros da rede tenham agido ou não, você se intrometeu nos planos de 
alguém, ou atraiu atenção indesejada. 

o Proteger a retaguarda: quando executar movimentos táticos e de suporte 
em batalha cantando de forma inspiradora ou bem humorada, role +SEDUTORA 
ao invés do que o movimento estiver pedindo. 

 MOVIMENTOS DE BARDA 
Você faz parte de uma rede de contatos que contam uns com os outros. Sua 
rede tem mais ou menos 15 pessoas ligadas por uma ou mais causas comuns 
(recompensa +1, benefício: +recursos(1), necessidade: +deserção). 

Sua rede é composta por (escolha 1 opção nas três instâncias): 
o Nobres pomposas 
o Servas e plebeias 
o Mercadoras e viajantes 
o Loucos e revolucionários 

Escolha 2 vantagens para a rede:  
o A sua é uma rede de segredos, disfarces e palavras suaves. Benefício: 
+segredos. Necessidade +traição ao invés de +deserção. 
o A sua é uma rede de guerrilha. Seus membros conhecem táticas de 
subterfúgio e possuem equipamento apropriado para executá-las (armadura 1, 
mortal: emboscada). 
o A sua é uma rede de comércio e trocas. Recompensa +2 ao invés de +1. 
o A sua é uma rede de criminosos e foras da lei. Benefício: +recursos(+2). 
Necessidade: +perseguição. 
o A sua é uma rede de conjuradores, e muitos de seus membros possuem 
o dom da magia. Benefício: +augúrio. 
o A sua é uma rede intelectual e crítica. Benefício: +conselho. 
o A sua é uma rede popular, que costuma recrutar novos membros. 
Benefício: +crescimento. 

Escolha também 2 desvantagens:  
o Sua rede tem poucos membros, 10 ou menos. Benefício: -recursos(-1). 
o Os membros da rede são seus mestres, não seus iguais. Necessidade: 
+julgamento ao invés de +deserção. 
o Os membros da rede dependem de você para suas necessidades mais 
básicas. Necessidade: +desespero. 
o Os membros de sua rede não possuem acomodações ou hábitos 
considerados saudáveis. Necessidade: +doença. 
o Os membros de sua rede levam seus objetivos às últimas consequências. 
Necessidade: +violência. 
o Os membros de sua rede são particularmente perversos, descontrolados 
ou inumanos. Necessidade: +crueldade. 

FERIMENTOS 
Quando estiver à beira da morte: 
o Volte com -1 FEROZ (min -3) 
o Volte com +1 TURVA (max +3) 
o Mude para outra classe 
o Morra 

o à beira da morte 

 NOME: 

A partir do 6º avanço, você também pode 
escolher da lista especial abaixo. 
Receba +1 _____________ 

(escolha um atributo qualquer; max +3) 
Crie uma segunda personagem 
Mude sua personagem para outra classe 
Avance três movimentos básicos 
Avance os movimentos básicos restantes 
Aposente sua personagem em segurança 
 

Os avanços da barda são: 
Receba +1 ASTUTA (max +2) 
Receba +1 SAGAZ (max +2) 
Receba +1 TURVA (max +2) 
Receba um movimento de barda 
Receba um movimento de barda 
Receba uma vantagem extra da rede 
Receba uma companhia e liderança 
Receba uma ferramenta (da ladina) 
Receba um movimento de outra classe 
Receba um movimento de outra classe 
 

EXPERIÊNCIA 

ajudar ou interferir; encerrar sessão 

   LAÇOS 

 ÍNTIMO-BARDA 
Se você e outra personagem tiverem um 
momento íntimo (físico ou emocional), você 
pode escolher fazer a ela até 3 perguntas de 
conectada, como se tivesse rolado um 10+, 
mesmo que não possua esse movimento. 
Se ela for uma personagem de outra jogadora, 
recebe Laço +1 com você para cada pergunta. 
Se ela for uma PNJ, fazer mais de 1 pergunta 
faz com que ela descubra sobre sua rede. 

   FEROZ 
ameaçar, emboscar, combater 

   ASTUTA 
agir sob pressão 

   SAGAZ 
ler pessoa, ler situação 

   SEDUTORA 
seduzir ou manipular 

   TURVA 
tocar o sobrenatural 

ATRIBUTOS 

 
 OUTROS MOVIMENTOS 

 
 POSSES  &  RECURSOS 
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o Membros reunidos em uma base comum 
o Membros dispersos em várias localidades 
o Membros públicos e facilmente contatados 
o Membros secretos e pouco acessíveis 

 
 SUA REDE 
 RECOMPENSA BENEFÍCIOS 

NECESSSIDADES 

RECURSOS 

DESCRIÇÃO 
& MEMBROS 

Leves 

Graves 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dragon Age 

World 

A BRUXA 

NOME 
Aegor, Andanna, Dunstan, Elana, 
Ethan, Herren, Ivy, Mithralan, Nills, Rey, 
Sibel, Sinathel, Taeros, Tallin, Tanner. 

ATRIBUTOS 
Você possui TURVA +2 e distribui os 
seguintes valores entre os atributos 
restantes: +1, +1, =0 e -1. 

MOVIMENTOS 
Você pode usar todos os movimentos 
básicos, assim como todos os 
movimentos de combate. 
Você começa com poder na tradição. 
Escolha 2 outros movimentos de 
bruxa. 

LAÇOS 
Começando a rodada na mesa, todas 
apresentam suas personagens por 
nome, aparência e quaisquer outros 
detalhes importantes. 
Liste os nomes das personagens das 
outras jogadoras na área apropriada 
em sua ficha (ao lado dos atributos). 
A segunda rodada define laços. Em seu 
turno, pergunte uma, duas ou todas: 
 Qual de vocês dormiu na minha 

presença (sabendo ou não)? Para 
essa personagem, anote Laço +2. 

 Qual de vocês eu tenho observado 
secretamente em silêncio? Para 
essa personagem, anote Laço +2. 

 Qual de vocês mais evidentemente 
não confia em mim? Para essa 
personagem, anote Laço +3. 

Para as restantes, anote Laço +1. 
Você parece saber mais sobre as 
pessoas do que elas gostariam que 
você soubesse. 
Nos turnos das outras, responda-as 
como preferir. 
 

CRIANDO UMA BRUXA 

Para criar sua bruxa, escolha nome, aparência, atributos, movimentos e posses. 
Escolha sua tradição. Escreva suas convicções. Quando o grupo estiver pronto, 
inicie a rodada de laços. 
 

APARÊNCIA 
Mulher, homem, escondida, andrógina 
ou transgressora. 

Humana, elfa, qunari, ambígua. 

Trajes em trapos, trajes ritualisticos, 
trajes de artesanais, trajes práticos, 
trajes improvisados. 

Olhos estranhos, olhos acesos, olhos 
sobrenaturais, olhos desejosos, olhos 
orgulhosos.  

Corpo invejável, corpo escondido, 
corpo natural, corpo suave, corpo 
lascivo. 

Peito ornado, peito fechado, peito 
atlético, peito voluptuoso, peito 
aberto. 

POSSES 
Você possui: 
 1 arma simples 
 trajes de acordo com sua 

aparência 
 materiais exóticos no valor total 

de 3 recursos 

Armas de simples (escolha 1):  
 adaga (mortal: próximo) 
 punhal (mortal: atracado) 
 cajado (mortal: em campo) 
 espada curta (mortal: corpo-a-

corpo) 
 

EXPERIÊNCIA 
Quando rolar dados em consequência 
de uma convicção, ou quando 
reajustar um de seus Laços (de +4/-3 
para +1/=0), marque XP.  

Quando marcar 6XP apague-os e 
escolha um dos avanços da lista. 
Risque-o; cada avanço só pode ser 
escolhido uma vez. 

 

Apresentando 

A BRUXA 
Aquela menina é estranha. Uma vez eu a vi rindo para um cachorro acorrentado. Eu não 
sei de onde ela é. Você sabe? 
 
Ela me dá uma sensação ruim... Já viu os olhos dela? Vou falar com os templários. 
 
Tem alguma coisa errada. 
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conteúdo ou ilustrações. Esse é um material de RPG feito por diversão e disponibilizado de graça, de fãs para fãs. 
 

Convicções são uma forma de expressar o que sua personagem pensa e sente em 
relação ao mundo ou qualquer outra coisa, e como ela vai agir em relação a isso. 
Você têm duas: uma convicção de pensamento, e uma convicção de ação. 

Na convicção de pensamento, você deve escrever algo que sua personagem pensa 
sobre o mundo, talvez um pensamento recorrente, talvez uma filosofia pessoal. É 
como uma citação da sua personagem num livro. Então, se você está jogando 
como uma Guardiã, talvez seja “O pecado das crias das trevas é culpa de Tevinter 
e da ganância dos homens”. 

Na convicção de ação, você deve escrever algo que sua personagem pretende 
fazer, talvez planos futuros, talvez atitudes de um código de honra. Então, se 
vocês estão jogando uma campanha sobre o Flagelo, talvez seja “Eu vou salvar da 
mácula cada alma perdida que não pode se defender”. 

Sempre que rolar dados em consequência de uma convicção, você marca XP 
imediatamente. Dessa forma, certifique-se que você consegue vislumbrar 
movimentos básicos ou de classe que poderiam ser veículos para suas convicções 
em certas situações. No exemplo acima, nossa Guardiã poderia receber XP por 
ameaçar um nobre orlesiano com fome de poder (atacando a ganância dos 
homens), ou combater as trevas para defender um povoado plebeu (salvando-o). 

PARA A BRUXA 
As convicções da bruxa quase sempre vão lidar com sua visão da magia de alguma 
forma, seja de forma mais geral ou com relação a sua tradição. É uma boa ideia usar os 
focos de sua tradição nas suas convicções de alguma forma, garantindo recompensas 
por usar suas artes arcanas em determinadas situações. 

Por suas interações com magia proibida, a bruxa provavelmente será temida tanto por 
PNJs quanto por outras personagens jogadoras: use isso a seu favor na criação das 
convicções, seja fazendo uma bruxa que deseja se entregar a esse estereótipo, ou uma 
que só usa essas ferramentas com um propósito em mente. 

 CONVICÇÕES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUA  TRADIÇÃO 
o Poder na tradição: sua tradição lhe permite uma magia mais livre. Quando 
tecer o feitiço de um foco sua tradição, diga o que quer fazer com o feitiço e   
gaste domínio de acordo com o efeito (3 para incomum, 6 para arriscado, 9 
para terrível – a Emissária lhe dirá quanto) e role +TURVA. Com 10+ sua 
tradição se manifesta no feitiço como você queria. Com 7-9 o feitiço fica 
incompleto, distorcido, ou terá um custo adicional. Com 6- as coisas saem do 
controle – a Emissária lhe dirá como. 

o Estranheza fascinante: quando seduzir alguém (só seduzir, não manipular), 
role +TURVA ao invés de +SEDUTORA. 

o Ler pensamentos: quando ler uma pessoa, role +TURVA ao invés de 
+SAGAZ. Você não precisa interagir com ela, apenas estar no mesmo espaço 
físico em que ela estiver. 

o Ler traumas: quando tiver tempo e intimidade física com alguém (mútua 
ou não), use magia proibida em sua mente e role +TURVA. Com 10+ domínio 3. 
Com 7-9 domínio 2. Gaste domínio 1 para 1 para fazer à jogadora da 
personagem alvo uma das seguintes perguntas:  
 Qual foi o pior momento da sua personagem? 
 Pelo que a sua personagem deseja perdão, e de quem? 
 Quais são as dores secretas da sua personagem? 
 De que formas a mente e alma de sua personagem são vulneráveis a mim? 
Com 6- você e a personagem alvo tocam o sobrenatural, desprotegidas. 

o Familiar: você possui um animal de estimação (um gato, falcão, cabra ou 
coisa assim) com quem possui uma ligação mágica. Ele entende todos os seus 
comandos como se falasse sua língua, mas não sabe se expressar além das 
limitações de um animal comum. Além disso, você pode ler situações e pessoas 
através dele sem que precise estar no mesmo espaço físico que estiverem 
(inclusive com ler pensamentos). 

o Marionetes de carne e osso: quando tiver tempo e intimidade física com 
alguém (mútua ou não), use magia proibida em sua mente, diga um comando e 
role +TURVA. Com 10+ domínio 3. Com 7-9 domínio 1. A qualquer momento 
enquanto ainda tiver domínio, gaste 1 domínio sobre a personagem alvo para:  
 causar 1 de dano penetrante a ela 
 aplicar -1 à rolagem que ela estiver fazendo 
Se a personagem cumprir seu comando, isso conta como gastar todo o domínio 
que ainda resta, libertando-a. 
Com 6- você causa 1 de dano penetrante a ela, e expõe sua magia proibida. 

 MOVIMENTOS DE BRUXA 
Você segue uma tradição mágica alternativa à do Círculo. Você aprendeu essa 
arte diretamente da Bruxa dos Ermos, ou quem quer que tenha sido sua 
mestra no passado. 

Escolha 2 focos para sua tradição: 
o A natureza e suas formas 
o As montanhas e seu frio 
o A magia e seu poder 
o As sombras e seus segredos 

Quando se imbuir do poder de sua tradição, receba 1 de dano penetrante e 
domínio 3. Enquanto tiver domínio de sua tradição você não pode curar esse 
dano, mas tem acesso aos seus poderes garantidos (veja adiante). 
 
Escolha 2 poderes garantidos:  
o Conhecimento – enquanto tiver domínio, se estiver lendo uma pessoa ou 
situação relacionada à sua tradição (você diz como), faça 1 pergunta extra. 
o Proteção – enquanto tiver domínio, você possui armadura 2, provida por 
sua tradição. Essa armadura não é cumulativa com qualquer armadura que 
estiver vestindo. 
o Ataque – enquanto tiver domínio, você pode usar sua tradição como arma 
(arremessável, penetrante), rolando +TURVA ao invés de +FEROZ para ameaçar, 
emboscar e combater. Gaste 1 domínio para torná-la mortal contra seu alvo no 
momento em que ele for atingido. 
o Metamorfose – enquanto tiver domínio, você pode mudar de forma de 
acordo com sua tradição, mantendo volume e tamanho próximos dos seus. 
Gaste 1 domínio para assumir uma forma essencialmente diferente da sua. 
o Presença – enquanto tiver domínio, qualquer acordo cumprido por você 
conta como “intimidade emocional”, e qualquer toque de pele com pele conta 
como “tempo e intimidade física”. 
o Regeneração – enquanto tiver domínio, você pode gastá-lo 1 para 1 para 
obter os mesmos efeitos do feitiço de cura de uma maga - rolando 
normalmente. Você continua não podendo curar dano recebido para se imbuir 
de sua tradição. 
o Método – enquanto tiver domínio, você pode realizar rituais, como no 
movimento da maga. A Emissária pode lhe pedir gasto de um valor de domínio 
como uma das condições do ritual. 

FERIMENTOS 
Quando estiver à beira da morte: 
o Volte com -1 FEROZ (min -3) 
o Volte com +1 TURVA (max +3) 
o Mude para outra classe 
o Morra 

o à beira da morte 

A partir do 6º avanço, você também pode 
escolher da lista especial abaixo. 
Receba +1 _____________ 

(escolha um atributo qualquer; max +3) 
Crie uma segunda personagem 
Mude sua personagem para outra classe 
Avance três movimentos básicos 
Avance os movimentos básicos restantes 
Aposente sua personagem em segurança 
 

Os avanços da bruxa são: 
Receba +1 FEROZ (max +2) 
Receba +1 SEDUTORA (max +2) 
Receba um movimento de bruxa 
Receba um movimento de bruxa 
Receba outro poder garantido 
Receba outro poder garantido 
Receba acesso a augúrio 
Receba uma rede (da barda) 
Receba um movimento de outra classe 
Receba um movimento de outra classe 
 

EXPERIÊNCIA 

 NOME: 
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 o A humanidade e seu aço 
o A tempestade e seus trovões 
o O destino e seus enlaces 
o Os dragões e suas chamas 

 
 POSSES & RECURSOS 

ajudar ou interferir; encerrar sessão 

   LAÇOS 

 ÍNTIMO-BRUXA 
Se você e outra personagem tiverem um 
momento íntimo emocional, decida se você 
está fingindo interesse nela ou não. 
 
Se estiver fingindo, seduza ou manipule a outra 
personagem como se tivesse rolado um 10+. 
Se não estiver, ela é quem seduz ou manipula 
você, nos mesmos termos. 
 

   FEROZ 
ameaçar, emboscar, combater 

   ASTUTA 
agir sob pressão 

   SAGAZ 
ler pessoa, ler situação 

   SEDUTORA 
seduzir ou manipular 

   TURVA 
tocar o sobrenatural 

ATRIBUTOS 

 
 DOMÍNIO & OUTROS 

Leves 

Graves 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dragon Age 

World 

A COMANDANTE 

NOME 
Almerus, Avina, Doran, Estevan, 
Guenevere, Gillow, Joscelin, Liza, 
Orella, Ruolf, Selles, Sosanna, Tille. 

ATRIBUTOS 
Você possui FEROZ +2 e distribui os 
seguintes valores entre os atributos 
restantes: +1, +1, =0 e -1. 

MOVIMENTOS 
Você pode usar todos os movimentos 
básicos, assim como todos os 
movimentos de combate. 

Você começa com disciplina e entre os 
espólios. 

LAÇOS 
Começando a rodada na mesa, todas 
apresentam suas personagens por 
nome, aparência e quaisquer outros 
detalhes importantes. 

Liste os nomes das personagens das 
outras jogadoras na área apropriada 
em sua ficha (ao lado dos atributos). 

A segunda rodada define laços. Em seu 
turno, pergunte uma, duas ou todas: 
 Qual de vocês costumava ser 

parte da companhia? Para essa 
personagem, anote Laço +1. 

 Qual de vocês acha que poderia 
me vencer em uma batalha? Para 
essa personagem, anote Laço +2. 

 Qual de vocês já desafiou a mim e 
minha companhia? Para essa 
personagem, anote Laço +3. 

Para as restantes, anote Laço -1. Os 
assuntos delas não são relevantes. 

Nos turnos das outras, responda-as 
como preferir.  

 

CRIANDO UMA COMANDANTE 

Para criar sua comandante, escolha nome, aparência, atributos, movimentos e 
posses. Escolha sua companhia. Escreva suas convicções. Quando o grupo 
estiver pronto, inicie a rodada de laços. 
 

APARÊNCIA 
Mulher, homem, escondida, andrógina 
ou transgressora. 

Humana, elfa, anã, qunari, ambígua. 

Trajes sujos, trajes funcionais, trajes 
roubados, trajes rígidos, trajes 
elaborados. 

Olhos díspares, olhos semicerrados, 
olhos gentis, olhos queimados, olhos 
cansados.  

Corpo gordo, corpo comprido, corpo 
atarracado, corpo forte, corpo 
retalhado. 

Ouvidos animados, ouvidos atentos, 
orelha mutilada, orelhas pronunciadas, 
orelhas pequenas. 

POSSES 
Você possui: 
 2 armas pesadas 
 trajes de acordo com sua 

aparência, incluindo uma peça de 
armadura 1 ou 2 com escudo, à 
sua escolha (descreva-a) 

 espólios e moedas no valor total 
de 2 recursos 

Armas pesadas (escolha 2): 
 espada bastarda ou machado de 

batalha (mortal: em campo) 
 espada longa ou machado (mortal: 

em campo & corpo-a-corpo) 
 lança montada (mortal: montado) 
 marreta (mortal: corpo-a-corpo, 

penetrante) 
 mangual (mortal: em campo, 

penetrante) 

 

EXPERIÊNCIA 
Quando rolar dados em consequência 
de uma convicção, ou quando 
reajustar um de seus Laços (de +4/-3 
para +1/=0), marque XP.  

Quando marcar 6XP apague-os e 
escolha um dos avanços da lista. 
Risque-o; cada avanço só pode ser 
escolhido uma vez. 

 

Apresentando 

A COMANDANTE 
Você nunca anda sozinha, para melhor ou pior. Aquelas que a seguem são tipos tão ou 
mais interessantes do que você mesma, interessadas em seus negócios e sedentas por 
seus desejos. Quer dizer, exceto quando elas decidem saquear e pilhar o vilarejo que 
acabaram de defender das tropas inimigas. 
 
Bom, antes mal acompanhada do que a sete palmos do chão. 

Hack não comercial escrito por Raul Fontoura e Raphaela Oliveira a partir do Apocalypse World e Fallen Empires de 
D. Vincent Baker. Dragon Age é uma marca registrada da Bioware e não possuímos quaisquer direitos sobre seu 

conteúdo ou ilustrações. Esse é um material de RPG feito por diversão e disponibilizado de graça, de fãs para fãs. 
 

Convicções são uma forma de expressar o que sua personagem pensa e sente em 
relação ao mundo ou qualquer outra coisa, e como ela vai agir em relação a isso. 
Você têm duas: uma convicção de pensamento, e uma convicção de ação. 

Na convicção de pensamento, você deve escrever algo que sua personagem pensa 
sobre o mundo, talvez um pensamento recorrente, talvez uma filosofia pessoal. É 
como uma citação da sua personagem num livro. Então, se você está jogando 
como uma Guardiã, talvez seja “O pecado das crias das trevas é culpa de Tevinter 
e da ganância dos homens”. 

Na convicção de ação, você deve escrever algo que sua personagem pretende 
fazer, talvez planos futuros, talvez atitudes de um código de honra. Então, se 
vocês estão jogando uma campanha sobre o Flagelo, talvez seja “Eu vou salvar da 
mácula cada alma perdida que não pode se defender”. 

Sempre que rolar dados em consequência de uma convicção, você marca XP 
imediatamente. Dessa forma, certifique-se que você consegue vislumbrar 
movimentos básicos ou de classe que poderiam ser veículos para suas convicções 
em certas situações. No exemplo acima, nossa Guardiã poderia receber XP por 
ameaçar um nobre orlesiano com fome de poder (atacando a ganância dos 
homens), ou combater as trevas para defender um povoado plebeu (salvando-o). 

PARA A COMANDANTE 
As convicções da comandante certamente envolverão sua companhia de uma forma ou 
de outra. Talvez ela inclua a filosofia que determina suas ações como comandante, ou 
mesmo os planos traçados para o que a companhia terá de fazer a seguir. 

Sendo uma companhia de soldados como é, é bem provável que uma convicção, tanto 
de ação como de pensamento, esteja ligada à guerra ou ao campo de batalha. 

 CONVICÇÕES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 COMPANHIA: ______________ 

Por definição, sua companhia consiste em 15 soldados, com armas e 
armaduras diversas, que às vezes não obedece suas ordens por interesses 
próprios (companhia pequena, selvagem, armadura 1).  Dê um nome a sua 
companhia. A companhia reside numa base de operações (descreva-a). 

Escolha 2: 
o Sua companhia consiste em 30 membros (companhia média ao invés de 
companhia pequena). 
o Sua companhia tem armas de guerra (+mortal: em batalha). 
o Sua companhia tem boas proteções (armadura +1). 
o Sua companhia só lhe desobedece em situações extremas (-selvagem). 
o Sua companhia é autossuficiente, e cobre seus próprios custos (+farta). 
o Sua companhia é nômade, capaz de viajar grandes distâncias e realizar 
campanhas de guerra. Sua base de operações é um acampamento (+móvel). 
o Você e sua companhia possuem montarias (luta de igual para igual contra 
oponentes montados, conta como um tamanho maior contra oponentes a pé). 
Sua montaria é simples (veloz +1, forte +1, faminta +1, temperamental). 

E então escolha 1:  
o Sua companhia é um grupo variado, cuja maioria dos membros vem e vão 
à vontade, sem compromisso expresso com a causa (vulnerável: deserção). 
o Sua companhia é empregada de um patrono específico, ou está em 
débito com alguém poderoso (vulnerável: obrigação). 
o Sua companhia foi treinada para combater, mas não para tomar conta de 
seus instrumentos de batalha (vulnerável: ferrugem). 
o Sua companhia possui inimigos perigosos (vulnerável: represálias). 
o Sua companhia é miserável e insalubre (vulnerável: doença). 

Nomes dos membros da companhia: 

 SUA COMPANHIA 

 
 OUTROS MOVIMENTOS 

o Disciplina: quando impuser sua vontade sobre os membros de sua 
companhia, role+FEROZ. Com 10+ receba os 3. Com 7-9 escolha 1. 
 Eles cumprem suas ordens (senão, eles não cumprem). 
 Eles não reagem contra você (senão, eles reagem). 
 Você não precisa punir um deles como exemplo (senão, você precisa). 

o Entre os espólios: quando pedir aos membros de sua companhia para 
procurar por um objeto entre seus pertences, role+FEROZ. Tem que ser algo 
pequeno o suficiente para ser carregado por aí. Com 10+ um deles tem 
exatamente o que você precisa. Com 7-9 um deles tem algo parecido, talvez 
sirva. Com 6- um deles tinha isso há pouco tempo, mas a coisa desapareceu. 
Alguém certamente deve ter roubado. 

 MOVIMENTOS DE COMANDANTE 
 NOME: 

FERIMENTOS 
Quando estiver à beira da morte: 
o Volte com -1 FEROZ (min -3) 
o Volte com +1 TURVA (max +3) 
o Mude para outra classe 
o Morra 

o à beira da morte 

A partir do 6º avanço, você também pode 
escolher da lista especial abaixo. 
Receba +1 _____________ 

(escolha um atributo qualquer; max +3) 
Crie uma segunda personagem 
Mude sua personagem para outra classe 
Avance três movimentos básicos 
Avance os movimentos básicos restantes 
Aposente sua personagem em segurança 
 

Os avanços da comandante são: 
Receba +1 ASTUTA (max +2) 
Receba +1 SAGAZ (max +2) 
Receba +1 SEDUTORA (max +2) 
Receba +1 TURVA (max +2) 
Receba/remova 1 opção da companhia 
Receba/remova 1 opção da companhia 
Receba uma propriedade (da nobre) 
Receba uma ferramenta (da ladina) 
Receba um movimento de outra classe 
Receba um movimento de outra classe 

EXPERIÊNCIA 
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ajudar ou interferir; encerrar sessão 

   LAÇOS 

ÍNTIMO-COMANDANTE 
Se você e uma personagem fora de sua 
companhia tiverem um momento íntimo (físico 
ou emocional), pergunte se ela gostaria de 
fazer parte de sua companhia. Se sim, anote-a 
na sua lista de membros. 
Quando tiver um momento íntimo com alguém 
que faz parte de sua companhia, ela escolhe 1: 
 Reajustar o Laço com você para +3. 
 Presentear você com 1 recursos, sem custo 

algum para ela. 

   FEROZ 
ameaçar, emboscar, combater 

   ASTUTA 
agir sob pressão 

   SAGAZ 
ler pessoa, ler situação 

   SEDUTORA 
seduzir ou manipular 

   TURVA 
tocar o sobrenatural 

ATRIBUTOS 

 
 POSSES & RECURSOS 

TAMANHO         ARMADURA   FERIMENTOS 

RÓTULOS 

Leves 

Graves 
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A FORASTEIRA 

NOME 
Annika, Argus, Barboza, Becca, Dorien, 
Farin, Finn, Ghedo, Gorm, Gregor, 
Greta, Khadja, Khami, Nkosi, Ozruk, 
Sacer, Sem, Shar, Taia, Zara. 

ATRIBUTOS 
Você possui FEROZ +2 e distribui os 
seguintes valores entre os atributos 
restantes: +1, +1, =0 e -1. 

MOVIMENTOS 
Você pode usar todos os movimentos 
básicos, assim como todos os 
movimentos de combate. 

Escolha 3 movimentos de forasteira. 

LAÇOS 
Começando a rodada na mesa, todas 
apresentam suas personagens por 
nome, aparência e quaisquer outros 
detalhes importantes. 

Liste os nomes das personagens das 
outras jogadoras na área apropriada 
em sua ficha (ao lado dos atributos). 

A segunda rodada define laços. Em seu 
turno, pergunte uma ou ambas: 
 Qual de vocês eu posso considerar 

a menos estranha? Para essa 
personagem, anote Laço +1. 

 Qual de vocês também deixou algo 
importante para trás? Para essa 
personagem, anote Laço +2. 

Para as restantes, anote Laço -1. Você 
não vê nada interessante à frente 
delas, ao menos por enquanto. 

Nos turnos das outras, responda-as 
como preferir. 

 

CRIANDO UMA FORASTEIRA 

Para criar sua forasteira, escolha nome, aparência, atributos, movimentos e 
posses. Escolha o que você deixou para trás. Escreva suas convicções. Quando o 
grupo estiver pronto, inicie a rodada de laços. 
 

APARÊNCIA 
Mulher, homem, escondida, andrógina 
ou transgressora. 

Humana, elfa, anã, qunari, ambígua. 

Trajes plebeus, trajes de prisioneira, 
trajes de soldado, trajes de 
bandoleira, trajes formais. 

Olhos rígidos, olhos vazios, olhos 
impiedosos, olhos mortos, olhos 
calculistas.  

Corpo enorme, corpo muscular, corpo 
esguio, corpo rijo, corpo obeso. 

Pés grandes, pés calosos, botas de 
couro, botas de metal, sandálias. 

POSSES 
Você possui: 
 1 arma de viajante 
 trajes de acordo com sua 

aparência, incluindo uma peça de 
armadura 1 ou 2 à sua escolha 
(descreva-a) 

 espólios e ouro no valor total de 
2 recursos 

Armas de viajante (escolha 1):  
 espada longa ou machado (mortal: 

em campo & corpo-a-corpo) 
 martelo de duas mãos (mortal: 

em campo, penetrante) 
 espada montante (mortal: em 

campo & contra monstros) 
 adaga (mortal: próximo & íntimo) 
 arco e flechas (à distância, 

mortal: mirando) 

EXPERIÊNCIA 
Quando rolar dados em consequência 
de uma convicção, ou quando 
reajustar um de seus Laços (de +4/-3 
para +1/=0), marque XP.  

Quando marcar 6XP apague-os e 
escolha um dos avanços da lista. 
Risque-o; cada avanço só pode ser 
escolhido uma vez. 

 Hack não comercial escrito por Raul Fontoura e Raphaela Oliveira a partir do Apocalypse World e Fallen Empires de 
D. Vincent Baker. Dragon Age é uma marca registrada da Bioware e não possuímos quaisquer direitos sobre seu 

conteúdo ou ilustrações. Esse é um material de RPG feito por diversão e disponibilizado de graça, de fãs para fãs. 
 

Apresentando 

A FORASTEIRA 
Thedas é um lugar enorme, e você veio de um lugar distante – em corpo ou alma. O 
caminho não foi pacífico, e você teve que aprender a se virar para chegar onde está. 
Algumas pessoas a veem como uma estátua engraçada, outras como um monumento 
assustador – o consenso é que, de uma forma ou de outra, você parece feita de pedra. 
 
Talvez você esteja entre fereldenianas, entre antivanas, elfas valeanas ou anãs, não 
interessa. Fodam-se eles. Você deixou algo para trás, e eles pouco importam até que 
você encontre o que está procurando agora. O que quer que esteja à frente. 
 

 CONVICÇÕES 
Convicções são uma forma de expressar o que sua personagem pensa e sente em 
relação ao mundo ou qualquer outra coisa, e como ela vai agir em relação a isso. 
Você têm duas: uma convicção de pensamento, e uma convicção de ação. 

Na convicção de pensamento, você deve escrever algo que sua personagem pensa 
sobre o mundo, talvez um pensamento recorrente, talvez uma filosofia pessoal. É 
como uma citação da sua personagem num livro. Então, se você está jogando 
como uma Guardiã, talvez seja “O pecado das crias das trevas é culpa de Tevinter 
e da ganância dos homens”. 

Na convicção de ação, você deve escrever algo que sua personagem pretende 
fazer, talvez planos futuros, talvez atitudes de um código de honra. Então, se 
vocês estão jogando uma campanha sobre o Flagelo, talvez seja “Eu vou salvar da 
mácula cada alma perdida que não pode se defender”. 

Sempre que rolar dados em consequência de uma convicção, você marca XP 
imediatamente. Dessa forma, certifique-se que você consegue vislumbrar 
movimentos básicos ou de classe que poderiam ser veículos para suas convicções 
em certas situações. No exemplo acima, nossa Guardiã poderia receber XP por 
ameaçar um nobre orlesiano com fome de poder (atacando a ganância dos 
homens), ou combater as trevas para defender um povoado plebeu (salvando-o). 

PARA A FORASTEIRA 
As convicções da forasteira normalmente vão envolver o que ela deixou para trás, 
especialmente no início do jogo. O modo como o passado da forasteira molda sua visão 
do futuro é parte integral dos temas dessa classe, e você será recompensada com XP 
mais facilmente caso aja dessa forma. 

Convicções que alinhem com ideias ou ações violentas ou hedonistas também são úteis 
e fáceis para a forasteira, especialmente uma que tenha faro para álcool e sangue. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 campanha 

 
 OUTROS MOVIMENTOS 

A partir do 6º avanço, você também pode 
escolher da lista especial abaixo. 
Receba +1 _____________ 

(escolha um atributo qualquer; max +3) 
Crie uma segunda personagem 
Mude sua personagem para outra classe 
Avance três movimentos básicos 
Avance os movimentos básicos restantes 
Aposente sua personagem em segurança 
 

Os avanços da forasteira são: 
Receba +1 ASTUTA (max +2) 
Receba +1 SAGAZ (max +2) 
Receba +1 TURVA (max +2) 
Receba um movimento de forasteira 
Receba um movimento de forasteira 
Receba uma preciosidade extra 
Receba uma ferramenta (da ladina) 
Receba uma companhia e disciplina 
Receba um movimento de outra classe 
Receba um movimento de outra classe 
 

EXPERIÊNCIA 

O QUE VOCÊ DEIXOU PARA TRÁS 
 o Sem dó: quando causar dano, cause +1 de dano. 

o Indestrutível: receba -2 em todas as rolagens de sofrer danos (veja os 
movimentos periféricos). 

o Vingativa: quando estiver à beira da morte, nomeie a personagem que 
você considera a principal responsável. Receba +1 constante em todas as 
rolagens contra ela, até que ela esteja morta. (Todas as rolagens para os quais 
ela é o alvo direto contam, claro. Rolagens contra suas aliadas, família, capangas 
ou propriedade podem contar, de acordo com o julgamento da Emissária – mas 
ela deve lembrar que sua função é seguir objetivos e princípios, não “negar 
bônus para rolagens das jogadoras sem motivo”)  

o EXÉRCITO DE UMA SÓ: sozinha, você conta como uma companhia pequena  
em combate (+1 de dano e armadura contra indivíduos ou grupos menores), e 
oponentes montados, mesmo companhias, não recebem qualquer vantagem 
contra você se estiver a pé. 

o Faro para álcool e sangue: no início de cada sessão, role+FEROZ. Com 7+ 
domínio 1. A qualquer momento durante a sessão, você ou a Emissária podem 
gastar esse domínio para que você apareça em uma cena de batalha ou farra, 
algo que envolve uma quantidade relativamente grande de pessoas e instintos à 
flor da pele (não se trata de violência íntima entre poucas pessoas, ou uma 
comemoração familiar ou de um pequeno grupo). Com 10+ você também 
recebe +1 adiante quando chegar. Com 6- a Emissária tem domínio 1, e ela 
pode gastar esse domínio para fazer você aparecer em uma dessas situações, 
mas em uma posição de clara desvantagem – imobilizada, intoxicada, etc. 

o Bruta e bestial: receba +1 FEROZ (max +3). 

o Espírito de guerra: em batalha, você pode tocar o sobrenatural rolando 
+FEROZ ao invés de +TURVA. 

 MOVIMENTOS DE FORASTEIRA 
Você deixou algo realmente importante para trás (escolha 2 ou 3): 
o A mentora de suas habilidades 
o O amor da sua vida 
o Uma grande figura nobre 
o A cultura na qual você cresceu 

Você partiu (escolha 2):  
o Como uma pária 
o Como a última esperança 
o Como uma fugitiva perseguida 
o Sem esperança de voltar 

Quando contar a outra personagem jogadora sobre o que você deixou para trás, 
ela recebe Laço +1 com você. 

Você trouxe preciosidades com você (escolha 1):  
o Objetos mundanos e valiosos de sua cultura nativa – usá-los no comércio 
fornece 6 recursos. Descreva-os. 

o Ervas e pomadas medicinais (2 cargas) – use-as como se fossem o feitiço 
de cura de uma maga, mas você rola +SAGAZ ao invés de +TURVA. Recarrega-
las custa 1 recursos. 

o Duas outras armas de viajante – escolha-as de sua lista. 

o Uma montaria – descreva-a. Distribua 3 pontos entre veloz, forte e 
faminta (cada ponto em faminta a reduz em 1; faminta inicia em 2). A 
montaria também é poderosa. 

o Bebidas típicas do seu povo – você sempre tem um pouco com você. 
Quando compartilhar bebida com alguém, você pode rolar+FEROZ ao invés de 
+SEDUTORA para seduzir ou manipular. 

 NOME: 

 
 POSSES & RECURSOS 
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o Um recurso muito valioso 
o Uma informação essencial 
o Uma casta diferenciada 
o O lugar que você chamava de lar 
 

ajudar ou interferir; encerrar sessão 

   LAÇOS 

 ÍNTIMO-FORASTEIRA 
Se você e outra personagem tiverem um 
momento íntimo físico, receba +1 adiante e 
escolha 1:  
 ela recebe Laço +1 com você. 
 ela recebe +1 adiante. 
Se você e outra personagem tiverem um 
momento íntimo emocional, ela recebe +1 
adiante e escolhe 1: 
 você recebe Laço +1 com ela. 
 você recebe -1 adiante. 
 

   FEROZ 
ameaçar, emboscar, combater 

   ASTUTA 
agir sob pressão 

   SAGAZ 
ler pessoa, ler situação 

   SEDUTORA 
seduzir ou manipular 

   TURVA 
tocar o sobrenatural 

ATRIBUTOS 

o Obrigada por força maior 
o Para encontrar uma substituta 
o Para encontrar o que perdeu 
o Para buscar uma cura 

FERIMENTOS 
Quando estiver à beira da morte: 
o Volte com -1 SAGAZ (min -3) 
o Volte com +1 TURVA (max +3) 
o Mude para outra classe 
o Morra 

o à beira da morte 

Leves 

Graves 
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World 

A GUARDIÃ 

NOME 
Arvim, Brigandine, Fenlen, Garos, 
Kanan, Lana, Ledon, Pauline, Reinhard, 
Sanaz, Shaun, Tareza, Zagna. 

ATRIBUTOS 
Escolha entre FEROZ, SAGAZ ou 
TURVA – o valor desse atributo é +2. 
Distribua os seguintes valores entre os 
atributos restantes: +1, +1, =0 e -1. 

MOVIMENTOS 
Você pode usar todos os movimentos 
básicos, assim como todos os 
movimentos de combate. 

Você começa com conscrição. Escolha 
1 outro movimento de guardiã, e 1 
avanço da lista da mácula. 

Escolha também 1 movimento ou 
característica especial de uma classe 
que não está em jogo (as ferramentas 
de uma ladina, a tradição de uma 
bruxa, a fé de uma templária, etc). Se 
houver um movimento obrigatório 
associado (ânsia, poder na tradição, 
etc.), você recebe este também. 

LAÇOS 
Começando a rodada na mesa, todas 
apresentam suas personagens por 
nome, aparência e quaisquer outros 
detalhes importantes. 

Liste os nomes das personagens das 
outras jogadoras na área apropriada 
em sua ficha (ao lado dos atributos). 

A segunda rodada define laços. Em seu 
turno, pergunte uma ou ambas: 
 Quais de vocês já sonharam em 

fazer parte da ordem? Para essas 
personagens, anote Laço +2. 

 Quais de vocês já viram crias das 
trevas antes? Para essas 
personagens, anote Laço +3. 

Para as restantes, anote Laço +1. 
Mesmo as mais reclusas podem ser 
necessárias para vencer as trevas. 
Nos turnos das outras, responda-as 
como preferir.  
 

CRIANDO UMA GUARDIÃ 

Para criar sua guardiã, escolha nome, aparência, atributos, movimentos e posses. 
Escolha seu dever e sua mácula. Escreva suas convicções. Quando o grupo 
estiver pronto, inicie a rodada de laços. 
 

APARÊNCIA 
Mulher, homem, escondida, andrógina 
ou transgressora. 

Humana, elfa, anã, qunari, ambígua. 

Trajes da ordem, trajes de viajante, 
trajes simplórios, trajes mal cuidados, 
trajes aristocráticos. 

Olhos cansados, olhos secos, olhos 
feridos, olhos embranquecidos, olhos 
gelados.  

Corpo atlético, corpo ossudo, corpo 
fino, corpo acabado, corpo grande. 

Pele calosa, pele seca, pele necrosada, 
pele cicatrizada, pele tatuada. 

POSSES 
Você possui: 
 2 armas da ordem 
 um símbolo da ordem (veja seu 

dever) 
 trajes de acordo com sua 

aparência, incluindo uma peça de 
armadura 1 ou 2 à sua escolha 
(descreva-a) 

 escrituras e ouro no valor total de 
3 recursos 

Armas da ordem (escolha 2): 
 punhal (mortal: próximo) 
 espada longa (mortal: em campo) 
 machadinha (arremesso, mortal: 

corpo-a-corpo) 
 besta da ordem (à distância, 

lenta, penetrante) 
 arco da ordem (à distância, 

mortal: mirando) 

EXPERIÊNCIA 
Quando rolar dados em consequência 
de uma convicção, ou quando 
reajustar um de seus Laços (de +4/-3 
para +1/=0), marque XP.  

Quando marcar 6XP apague-os e 
escolha um dos avanços da lista. 
Risque-o; cada avanço só pode ser 
escolhido uma vez. 

 

Apresentando 

A GUARDIÃ 
“Juntem-se a nós, irmãs e irmãos. 

Juntem-se a nós nas sombras, onde permanecemos vigilantes. 

Juntem-se a nós enquanto carregamos o dever que não pode ser abandonado. 

E se perecerem, saibam que seu sacrifício não será esquecido. 

E que, um dia, nós nos juntaremos a vocês.” 

- Cântico de iniciação tradicional da ordem 

Hack não comercial escrito por Raul Fontoura e Raphaela Oliveira a partir do Apocalypse World e Fallen Empires de 
D. Vincent Baker. Dragon Age é uma marca registrada da Bioware e não possuímos quaisquer direitos sobre seu 

conteúdo ou ilustrações. Esse é um material de RPG feito por diversão e disponibilizado de graça, de fãs para fãs. 
 

Convicções são uma forma de expressar o que sua personagem pensa e sente em 
relação ao mundo ou qualquer outra coisa, e como ela vai agir em relação a isso. 
Você têm duas: uma convicção de pensamento, e uma convicção de ação. 

Na convicção de pensamento, você deve escrever algo que sua personagem pensa 
sobre o mundo, talvez um pensamento recorrente, talvez uma filosofia pessoal. É 
como uma citação da sua personagem num livro. Então, se você está jogando 
como uma Guardiã, talvez seja “O pecado das crias das trevas é culpa de Tevinter 
e da ganância dos homens”. 

Na convicção de ação, você deve escrever algo que sua personagem pretende 
fazer, talvez planos futuros, talvez atitudes de um código de honra. Então, se 
vocês estão jogando uma campanha sobre o Flagelo, talvez seja “Eu vou salvar da 
mácula cada alma perdida que não pode se defender”. 

Sempre que rolar dados em consequência de uma convicção, você marca XP 
imediatamente. Dessa forma, certifique-se que você consegue vislumbrar 
movimentos básicos ou de classe que poderiam ser veículos para suas convicções 
em certas situações. No exemplo acima, nossa Guardiã poderia receber XP por 
ameaçar um nobre orlesiano com fome de poder (atacando a ganância dos 
homens), ou combater as trevas para defender um povoado plebeu (salvando-o). 

PARA A GUARDIÃ 
As convicções da guardiã raramente deixarão de incluir as crias das trevas, dada a 
própria natureza da classe. Essa é a maneira mais simples de ser recompensada por esse 
papel, e não há vergonha em escolhê-lo. 

É possível também jogar uma guardiã cinzenta que seja mais introspectiva, olhando para 
a própria mácula e agindo de forma heroica, ou ainda uma guardiã corrompida, que 
abraça sua própria mácula. 

 CONVICÇÕES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SEU  DEVER 
Você foi recrutada (escolha 2): 
o Por um desconhecido 
o Por um mentor 
o Sem seu consentimento 
o Por voluntariado 

Você jurou carregar consigo os deveres das guardiãs e o símbolo da ordem. O 
símbolo que carrega pode ser um amuleto, a estampa em suas roupas e 
armadura, ou qualquer outra pequena coisa – ele é simples e pode ser 
substituído caso seja perdido ou roubado. Descreva-o. 

Quando revelar ou de outra forma usar seu símbolo para pedir ajuda sincera 
contra o Flagelo ou as crias das trevas, receba +1 para manipular. 

o Para se salvar 
o Para salvar outra pessoa 
o Para encontrar seu propósito 
o Para fugir de algo 

 
 POSSES & RECURSOS 

o Conscrição: você pode recrutar outros para a nobre causa da ordem. 
Quando der a uma PNJ recruta o cálice contendo sangue maculado e a fórmula 
da ordem, role sem somar bônus algum. Com 10+ ela cairá desmaiada agora, 
mas passa a fazer parte da ordem. Com 7-9 ela recebe 2 de dano penetrante, e 
corre risco de vida se não for socorrida. Com 6-, seu sacrifício será lembrado, e 
um dia nos juntaremos a ela. 

Quando der a uma personagem jogadora recruta o cálice contendo sangue 
maculado e a fórmula da ordem, ela rola+ASTUTA. Com 7+ ela sofre 2 de dano 
penetrante e desmaia. Quando acordar, ela decide se prefere mudar para a 
classe guardiã ou apenas receber a mácula. Com 10+, além disso, ela recebe um 
avanço da mácula extra, automaticamente. Com 6- ela corre grave perigo. 

o Em Paz, Vigilância: quando ler uma situação ou pessoa (inclusive com 
sentidos maculados), faça também uma das perguntas a seguir gratuitamente: 
 Há algum sinal da mácula por perto? 
 Há algum aliado da ordem por perto? 
 Como eu poderia preparar essa pessoa/esse lugar para as trevas? 

o Em Guerra, Vitória: quando causar dano a criaturas maculadas, sua arma ou 
feitiço sempre é considerado mortal. Criaturas maculadas envolvem todos os 
tipos de crias das trevas, carniçais, pessoas infectadas e guardiãs cinzentas. 

o Em Morte, Sacrifício: quando defender outra pessoa de um ataque (rolando 
para tomar à força), você tem armadura +1 e causa +1 de dano. 

 MOVIMENTOS DE GUARDIÃ 

FERIMENTOS 
Quando estiver à beira da morte: 
o Volte com -1 FEROZ (min -3) 
o Volte com +1 TURVA (max +3) 
o Volte com +1 avanço da mácula 
o Morra 

o à beira da morte 

 NOME: 

A partir do 6º avanço, você também pode 
escolher da lista especial abaixo. 
Receba +1 _____________ 

(escolha um atributo qualquer; max +3) 
Crie uma segunda personagem 
Mude de classe. Mantenha a mácula. 
Avance três movimentos básicos 
Avance três movimentos básicos 
Receba todos os avanços da mácula 

restantes, incluindo o chamado. 

Os avanços da guardiã são: 
Receba +1 ASTUTA (max +2) 
Receba +1 SEDUTORA (max +2) 
Receba +1 TURVA (max +3) 
Receba um movimento de guardiã 
Receba um movimento de guardiã 
Receba uma companhia e liderança 
Perca um avanço da mácula (escolha 

apenas se tiver mais de um avanço) 
Receba um movimento de outra classe 
Receba um movimento de outra classe 

EXPERIÊNCIA 

Além do seu dever, você carrega consigo a própria essência das crias das 
trevas, o flagelo que elas infligem no mundo. A mácula a corrompe como faz 
com o mundo, mas graças à fórmula da ordem ela também lhe faz mais 
poderosa contra as trevas. 

Quando marcar 6 mácula, apague-as e escolha um avanço da mácula. 

Os avanços da mácula são listados a seguir (escolha 1): 

o Apetite monstruoso: você passa a comer muito mais que o normal. 
Receba +1 FEROZ (max +3). Quando pagar por seu estilo de vida ao iniciar 
sessão, pague +2 recursos ou marque mácula. 

o Visões cinzentas: você passa a ter sonhos estranhos. Marque mácula 
durante uma noite de sono para ter uma visão em relação às crias das trevas 
ou os guardiões cinzentos, como se tivesse rolado um 10+ para tocar o 
sobrenatural (não conta como uma rolagem para convicções). Depois da visão, 
você pode fazer à Emissária uma pergunta qualquer sobre aquilo que viu. 

o Glória heroica: você passa a ter mais confiança, e consegue realizar feitos 
heroicos dignos da ordem. Marque mácula durante uma rolagem de 12+ para 
obter o efeito avançado de um movimento mesmo sem ter avançado o 
movimento através de experiência (depois de rolar). 

o Sentidos maculados: você passa a ter sentidos mais aguçados que o 
normal. Marque mácula para fazer uma pergunta de ler situações 
imediatamente, como se tivesse rolado um 7-9 (isso conta como usar o 
movimento, mas não conta como uma rolagem para convicções). 

o Magia flagelada: você passa a manifestar poderes estranhos. Marque 
mácula para usar um movimento de qualquer classe que exija rolagem, mas 
apenas uma vez. 

o O chamado: você passa a ouvir o chamado dos Antigos Deuses. A partir 
desse momento, procure a morte nas Estradas Profundas ou sucumbir à macula 
que jurou carregar. A Emissária lhe dirá quanto tempo você tem. 

 SUA MÁCULA 

 
 OUTROS MOVIMENTOS 

ajudar ou interferir; encerrar sessão 

   LAÇOS 

ÍNTIMO-GUARDIÃ 
Se você e outra personagem tiverem um 
momento íntimo (físico ou emocional) receba 
+1 adiante. 
 
Se ela for uma personagem de outra jogadora, 
você pode escolher anular o movimento de 
intimidade dela, mas ela receberá Laço +1 com 
você por isso. 
 

   FEROZ 
ameaçar, emboscar, combater 

   ASTUTA 
agir sob pressão 

   SAGAZ 
ler pessoa, ler situação 

   SEDUTORA 
seduzir ou manipular 

   TURVA 
tocar o sobrenatural 

ATRIBUTOS 
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A LADINA 

NOME 
Ariel, Ashlen, Barry, Darien, Deena, 
Dodger, Hannah, Lean, Lily, Marshal, 
Miriam, Ren, Robin, Rose, Rowan, Ted, 
Valira, Vincent, Yung, Zasnem. 

ATRIBUTOS 
Você possui ASTUTA +3 e distribui os 
seguintes valores entre os atributos 
restantes: +1, +1, =0 e -2. 

MOVIMENTOS 
Você pode usar todos os movimentos 
básicos, assim como todos os 
movimentos de combate. 
Escolha 3 movimentos de ladina. 

LAÇOS 
Começando a rodada na mesa, todas 
apresentam suas personagens por 
nome, aparência e quaisquer outros 
detalhes importantes. 
Liste os nomes das personagens das 
outras jogadoras na área apropriada 
em sua ficha (ao lado dos atributos). 
A segunda rodada define laços. Em seu 
turno, pergunte uma, duas ou todas: 
 Qual de vocês é minha amiga mais 

próxima? Para essa personagem, 
anote Laço +3. 

 Qual de vocês é minha amante, ou 
pelo menos aquela com quem eu 
deito de vez em quando? Para 
essa personagem, anote Laço +2. 

 Qual de vocês não é minha amiga 
ou amante, mas está de alguma 
forma apaixonada por mim? Para 
essa personagem, anote Laço -1. 

Para as restantes, anote Laço +1. 
Você costuma entender facilmente as 
vontades das pessoas. 
Nos turnos das outras, responda-as 
como preferir.  
 

CRIANDO UMA LADINA 

Para criar sua ladina, escolha nome, aparência, atributos, movimentos e posses. 
Escolha suas ferramentas. Escreva suas convicções. Quando o grupo estiver 
pronto, inicie a rodada de laços. 
 

APARÊNCIA 
Mulher, homem, escondida, andrógina 
ou transgressora. 

Humana, elfa, anã, qunari, ambígua. 

Trajes surrados, trajes de pomposos, 
trajes simples, trajes apropriados para 
o clima, trajes em couro. 

Olhos leves, olhos espertos, olhos 
falsos, olhos alegres, olhos 
inesperados.  

Corpo magro, corpo forte, corpo 
flexível, corpo pesado, corpo belo. 

Coxas torneadas, coxas resistentes, 
coxas expostas, coxas volumosas, 
coxas adequadas. 

POSSES 
Você possui: 
 2 armas fáceis de esconder 
 3 ferramentas (veja suas 

ferramentas) 
 trajes de acordo com sua 

aparência, incluindo uma peça de 
armadura 1 à sua escolha 
(descreva-a) 

 ouro e pedras preciosas no valor 
total de 3 recursos 

Armas fáceis de esconder (escolha 2):  
 adaga (mortal: próximo & íntimo) 
 espada curta (mortal: corpo-a-

corpo, próximo) 
 machadinha (arremesso, mortal: 

corpo-a-corpo) 
 arco curto (à distância, mortal: 

mirando) 
 besta de mão (à distância, lenta, 

penetrante) 

EXPERIÊNCIA 
Quando rolar dados em consequência 
de uma convicção, ou quando 
reajustar um de seus Laços (de +4/-3 
para +1/=0), marque XP.  

Quando marcar 6XP apague-os e 
escolha um dos avanços da lista. 
Risque-o; cada avanço só pode ser 
escolhido uma vez. 

 

Apresentando 

A LADINA 
Os passos no chão da taverna são barulhentos. A dança fascina a todas que assistem, 
sem tirar os olhos. Muitos vivas soam quando a música cessa. 
Um rosto sorri, como se congratulasse os movimentos graciosos. 

Os passos no chão da taverna são silenciosos. As sombras ocultam a figura que se 
desloca entre as portas. Aproxima-se de uma cama. O rosto sorridente esboça uma 
reação muito curta antes de perder a cor. 

Um a menos. 

Convicções são uma forma de expressar o que sua personagem pensa e sente em 
relação ao mundo ou qualquer outra coisa, e como ela vai agir em relação a isso. 
Você têm duas: uma convicção de pensamento, e uma convicção de ação. 

Na convicção de pensamento, você deve escrever algo que sua personagem pensa 
sobre o mundo, talvez um pensamento recorrente, talvez uma filosofia pessoal. É 
como uma citação da sua personagem num livro. Então, se você está jogando 
como uma Guardiã, talvez seja “O pecado das crias das trevas é culpa de Tevinter 
e da ganância dos homens”. 

Na convicção de ação, você deve escrever algo que sua personagem pretende 
fazer, talvez planos futuros, talvez atitudes de um código de honra. Então, se 
vocês estão jogando uma campanha sobre o Flagelo, talvez seja “Eu vou salvar da 
mácula cada alma perdida que não pode se defender”. 

Sempre que rolar dados em consequência de uma convicção, você marca XP 
imediatamente. Dessa forma, certifique-se que você consegue vislumbrar 
movimentos básicos ou de classe que poderiam ser veículos para suas convicções 
em certas situações. No exemplo acima, nossa Guardiã poderia receber XP por 
ameaçar um nobre orlesiano com fome de poder (atacando a ganância dos 
homens), ou combater as trevas para defender um povoado plebeu (salvando-o). 

PARA A LADINA 
Convicções da ladina muito provavelmente vão envolver o modo como ela trabalha. 
Tendo acesso aos movimentos e ferramentas que possui, é muito fácil escrever um 
pensamento sobre o seu trabalho, ou uma ação sobre a missão que estiver 
desempenhando no momento. 

Mais rara pode ser a ladina que se questionar sobre a moralidade de sua ação com seu 
pensamento, ou que dedique sua ação a uma causa comum ao invés de um motivo 
egoísta como ouro ou fama. 

Caso seja seu tipo de personagem, talvez faça sentido escrever uma convicção para 
demonstrar seus planos em relação à figura recorrente. 

 CONVICÇÕES 

Hack não comercial escrito por Raul Fontoura e Raphaela Oliveira a partir do Apocalypse World e Fallen Empires de 
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conteúdo ou ilustrações. Esse é um material de RPG feito por diversão e disponibilizado de graça, de fãs para fãs. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERIMENTOS 
Quando estiver à beira da morte: 
o Volte com -1 FEROZ (min -3) 
o Volte com +1 TURVA (max +3) 
o Mude para outra classe 
o Morra 

o à beira da morte 

A partir do 6º avanço, você também pode 
escolher da lista especial abaixo. 
Receba +1 _____________ 

(escolha um atributo qualquer; max +3) 
Crie uma segunda personagem 
Mude sua personagem para outra classe 
Avance três movimentos básicos 
Avance os movimentos básicos restantes 
Aposente sua personagem em segurança 
 

Os avanços da ladina são: 
Receba +1 FEROZ (max +2) 
Receba +1 SAGAZ (max +2) 
Receba +1 SEDUTORA (max +2) 
Receba um movimento de ladina 
Receba um movimento de ladina 
Receba 2 ferramentas extras 
Receba uma preciosidade (da forasteira) 
Faça parte de uma rede (da barda) 
Receba um movimento de outra classe 
Receba um movimento de outra classe 

EXPERIÊNCIA 

SUAS FERRAMENTAS 
 NOME: 

 
 OUTROS MOVIMENTOS 

o Fria como Ferelden: quando ameaçar uma PNJ, role +ASTUTA ao invés de 
+FEROZ. Quando ameaçar uma personagem de outra jogadora, role +Laço ao 
invés de +FEROZ. 

o Graciosa: você sabe se esquivar como poucas. Quando vestir itens de 
vestimenta pesada, você tem armadura 1. Se ao invés disso vestir poucos trajes 
e tecidos leves, você tem armadura 2. 

o Plano de ação: você sabe traçar objetivos e persegui-los mesmo em uma 
situação repentina. Quando entrar em batalha, role+SAGAZ. Com 10+ diga o 
nome de uma PNJ que vai sobreviver e outra que vai morrer. Com 7-9 escolha 
apenas uma das duas. A Emissária fará com que seu plano se torne realidade, 
mesmo que seja só remotamente possível. Com 6- você não consegue formular 
um bom plano e fica insegura, recebendo -1 constante até o fim do combate. 

o Instinto veloz: quando ler uma situação, receba +2 para agir sobre as 
respostas da Emissária (ao invés de +1). 

o Reputação: quando encontrar alguém importante (sua escolha), 
role+ASTUTA. Com 7+ elas ouviram falar de você, e você escolhe o que elas 
ouviram. Com 10+ você tem +1 adiante para lidar com elas, também. Com 6- a 
Emissária é quem decide o que elas ouviram. 

o Delirante: receba +1 SEDUTORA (max +3). 

o Quente como Antiva: uma vez por cena, quando apresentar um espetáculo 
de movimentos impressionantes de destreza, ousadia e sensualidade provocando 
a audiência, ninguém que presencie pode fazer qualquer coisa senão assistir. 
Você comanda sua atenção completamente. Se quiser, você também pode 
impedir que esse efeito afete determinados indivíduos, por nome. Seu 
espetáculo termina imediatamente se a audiência for surpreendida por violência 
(provocada por você ou quem quer que seja). 

 MOVIMENTOS DE LADINA 
Você aprendeu a trabalhar (escolha 2): 
o Através de uma mestra 
o Através da ferocidade das ruas 
o Através do silêncio dos palácios 
o Através do rugir dos navios 

Vez ou outra você encontra uma figura recorrente. Ela é (escolha 2):  
o Uma antiga mestra 
o Uma antiga cliente 
o Uma antiga serva 
o Um antigo amor 

Diga à Emissária que essa figura recorrente é uma Ameaça. Ela saberá o que 
fazer em seguida. 

Esse trabalho é por vezes complexo e intenso. Você traz consigo ferramentas 
apropriadas para toda a sorte de situações (escolha 3): 

o Um par de adagas recurvadas; com joias na empunhadura e inscrições na 
lâmina (arremesso, mortal: ameaçando). 

o Um par de punhais retos; com empunhadura de couro e lâminas 
extremamente finas (mortal: próximo, atracado & íntimo). 

o Veneno de lótus sangrenta; aplique sobre a comida ou bebida de alguém. 
A pessoa que ingerir cai em sono profundo por algumas horas.  

o Veneno de raiz fatal; aplique sobre a comida ou bebida de alguém. A 
pessoa que ingerir passa a um estado alucinógeno leve, e qualquer tentativa de 
ler pessoa sobre ela é bem-sucedido como se rolado um 10+. O efeito cessa 
em algumas horas. 

o Veneno: Beijo de Adder; aplique de forma controlada sobre seus próprios 
lábios. A pessoa cujos lábios sejam beijados pelos seus sofre 4 de dano 
penetrante momentos depois. 

o Óleo das lágrimas dos mortos; aplique sobre suas lâminas antes de uma 
batalha. A oponente atingida pelo golpe das lâminas passa a sofrer +1 de dano 
até o fim do combate.  

o Óleo: Morte Quieta; aplique sobre suas lâminas antes de uma emboscada. 
Quando emboscar alguém com essas lâminas, deixe-a à beira da morte instantaneamente. 

o Pó de cogumelo profundo; sopre sobre o rosto de uma aliada antes de 
uma batalha. Essa aliada causa +1 de dano durante o próximo combate. 

o Pó de Hale; sopre sobre o rosto de uma oponente em batalha. Essa 
oponente causa -1 de dano até o fim do combate. 

o Bolsa de instrumentos; procure por uma pequena arma ou ferramenta 
mundana (faca, corda, arpéu, cantil, espelho, etc.) dentro da bolsa de 
instrumentos e encontrará o que procura. 
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o Uma fugitiva 
o Uma assassina 
o Uma espiã de outra pessoa 
o Obcecada por você 

o Visando recompensa 
o Visando luxo e luxúria 
o Visando vingança pessoal 
o Por puro tédio 
 

ajudar ou interferir; encerrar sessão 

   LAÇOS 

 ÍNTIMO-LADINA 
Se você e outra personagem jogadora tiverem 
um momento íntimo (físico ou emocional) você 
inverte o funcionamento do movimento de 
intimidade dela – efeitos direcionados a ela 
afetam você, e vice versa. Se essa inversão 
fizer com que ela fique com os maiores 
benefícios, receba Laço +1 com ela. 
 
Se você e uma PNJ tiverem um momento 
íntimo, você sempre estará seduzindo ela. 

   FEROZ 
ameaçar, emboscar, combater 

   ASTUTA 
agir sob pressão 

   SAGAZ 
ler pessoa, ler situação 

   SEDUTORA 
seduzir ou manipular 

   TURVA 
tocar o sobrenatural 

ATRIBUTOS 

 
 POSSES & RECURSOS 

Leves 

Graves 
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A MAGA 

NOME 
Beatrix, Dieter, Domínia, Faren, Gitta, 
Grito, Imgard, Hiato, Kormac, Oswald, 
Panna, Sya, Sorrateira, Sven, Vint. 

ATRIBUTOS 
Você possui TURVA +2 e distribui os 
seguintes valores entre os atributos 
restantes: +2, =0, =0 e -2. 

MOVIMENTOS 
Você pode usar todos os movimentos 
básicos, assim como todos os 
movimentos de combate. 
Escolha 2 movimentos de maga. 
Escolha 3 feitiços de grimório. 

LAÇOS 
Começando a rodada na mesa, todas 
apresentam suas personagens por 
nome, aparência e quaisquer outros 
detalhes importantes. 
Liste os nomes das personagens das 
outras jogadoras na área apropriada 
em sua ficha (ao lado dos atributos). 
A segunda rodada define laços. Em seu 
turno, pergunte uma, duas ou todas: 
 Qual de vocês já foi trancafiada e 

separada do resto da sociedade 
comum? Para essa personagem, 
anote Laço +2. 

 Qual de vocês é a pessoa mais 
religiosa entre nós? Para essa 
personagem, anote Laço +1. 

 Qual de vocês tem mais medo da 
magia ou dos demônios? Para essa 
personagem, anote Laço +3. 

Para as restantes, anote Laço -1. Você 
não tem tantas capacidades sociais 
quanto gostaria. 
Nos turnos das outras, responda-as 
como preferir.  
 

CRIANDO UMA MAGA 

Para criar sua maga, escolha nome, aparência, atributos, movimentos e posses. 
Escolha seu grimório. Escreva suas convicções. Quando o grupo estiver pronto, 
inicie a rodada de laços. 
 

APARÊNCIA 
Mulher, homem, escondida, andrógina 
ou transgressora. 

Humana, elfa, qunari, ambígua. 

Trajes acadêmicos, trajes religiosos, 
trajes práticos, trajes da nobreza, 
trajes reforçados. 

Olhos determinados, olhos 
preocupados, olhos sinceros, olhos 
sábios, olhos misteriosos.  

Corpo delgado, corpo flácido, corpo 
jovem, corpo massivo, corpo discreto. 

Cabelos trançados, cabelos rústicos, 
cabeça raspada, capuz sobre a 
cabeça, chapéu questionável. 

POSSES 
Você possui: 
 1 arma simples 
 trajes de acordo com sua 

aparência 
 ouro e ingredientes mágicos no 

valor total de 6 influência 

Armas de simples (escolha 1):  
 adaga (mortal: próximo) 
 punhal (mortal: atracado) 
 cajado (mortal: em campo) 
 espada curta (mortal: corpo-a-

corpo) 
 

EXPERIÊNCIA 
Quando rolar dados em consequência 
de uma convicção, ou quando 
reajustar um de seus Laços (de +4/-3 
para +1/=0), marque XP.  

Quando marcar 6XP apague-os e 
escolha um dos avanços da lista. 
Risque-o; cada avanço só pode ser 
escolhido uma vez. 

 

Apresentando 

A MAGA 
Para o povo de Tevinter, a magia não tem índole nem intenção. A magia é uma 
ferramenta, a ser usada pelos interesses daquelas que tiverem domínio sobre sua forma 
e seu funcionamento. 
 
Os membros do Coro, religião vigente do restante do mudo, não acham seguro que 
aquelas que dominam a magia sejam responsáveis por sua própria liberdade. E talvez eles 
estejam certos. 

Hack não comercial escrito por Raul Fontoura e Raphaela Oliveira a partir do Apocalypse World e Fallen Empires de 
D. Vincent Baker. Dragon Age é uma marca registrada da Bioware e não possuímos quaisquer direitos sobre seu 

conteúdo ou ilustrações. Esse é um material de RPG feito por diversão e disponibilizado de graça, de fãs para fãs. 
 

Convicções são uma forma de expressar o que sua personagem pensa e sente em 
relação ao mundo ou qualquer outra coisa, e como ela vai agir em relação a isso. 
Você têm duas: uma convicção de pensamento, e uma convicção de ação. 

Na convicção de pensamento, você deve escrever algo que sua personagem pensa 
sobre o mundo, talvez um pensamento recorrente, talvez uma filosofia pessoal. É 
como uma citação da sua personagem num livro. Então, se você está jogando 
como uma Guardiã, talvez seja “O pecado das crias das trevas é culpa de Tevinter 
e da ganância dos homens”. 

Na convicção de ação, você deve escrever algo que sua personagem pretende 
fazer, talvez planos futuros, talvez atitudes de um código de honra. Então, se 
vocês estão jogando uma campanha sobre o Flagelo, talvez seja “Eu vou salvar da 
mácula cada alma perdida que não pode se defender”. 

Sempre que rolar dados em consequência de uma convicção, você marca XP 
imediatamente. Dessa forma, certifique-se que você consegue vislumbrar 
movimentos básicos ou de classe que poderiam ser veículos para suas convicções 
em certas situações. No exemplo acima, nossa Guardiã poderia receber XP por 
ameaçar um nobre orlesiano com fome de poder (atacando a ganância dos 
homens), ou combater as trevas para defender um povoado plebeu (salvando-o). 

PARA A MAGA 
As convicções da maga comumente vão explorar sua visão do Círculo dos Magos ou das 
templárias. É possível que se toque no assunto da liberdade da maga, dependendo de 
qual for a localidade escolhida para o jogo. 

A maga também pode ser mais recompensada por agir de forma curiosa ou sábia devido 
seus movimentos. Mistérios ou questionamentos a serem desvendados são especialmente 
interessantes para convicções de ação. 

 CONVICÇÕES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 NOME: 

ajudar ou interferir; encerrar sessão 

   LAÇOS 

 ÍNTIMO-MAGA 
Se você e outra personagem tiverem um 
momento íntimo (físico ou emocional) você 
engatilha analítica e racional sobre ela, como 
se ela fosse uma “coisa”, usando o resultado 
de 10+ sem precisar rolar. A Emissária 
também pode ajudar a responder as perguntas, 
mesmo no caso da personagem ser de outra 
jogadora. 

   FEROZ 
ameaçar, emboscar, combater 

   ASTUTA 
agir sob pressão 

   SAGAZ 
ler pessoa, ler situação 

   SEDUTORA 
seduzir ou manipular 

   TURVA 
tocar o sobrenatural 

ATRIBUTOS 

FERIMENTOS 
Quando estiver à beira da morte: 
o Volte com -1 FEROZ (min -3) 
o Volte com +1 TURVA (max +3) 
o Mude para outra classe 
o Morra 

o à beira da morte 

A partir do 6º avanço, você também pode 
escolher da lista especial abaixo. 
Receba +1 _____________ 

(escolha um atributo qualquer; max +3) 
Crie uma segunda personagem 
Mude sua personagem para outra classe 
Avance três movimentos básicos 
Avance os movimentos básicos restantes 
Aposente sua personagem em segurança 
 

Os avanços da maga são: 
Receba +1 ASTUTA (max +2) 
Receba +1 SAGAZ (max +3) 
Receba +1 SEDUTORA (max +2) 
Receba um movimento de maga 
Receba um movimento de maga 
Receba ou avance 3 feitiços de grimório 
Receba ou avance 3 feitiços de grimório 
Receba acesso a augúrio 
Receba um movimento de outra classe 
Receba um movimento de outra classe 

EXPERIÊNCIA 

 
 POSSES, INFLUÊNCIA & OUTROS 

 MOVIMENTOS DE MAGA 
o Analítica e racional: quando lidar com ou examinar alguma “coisa” 
interessante – uma pista, uma informação, um pequeno objeto - role +SAGAZ. 
Com 10+ faça 3 das seguintes perguntas à Emissária. Com 7-9 faça apenas 1. 
 Quem lidou com isso antes de mim? 
 Quem criou isso? 
 Que emoções fortes estiveram recentemente próximas a isso? 
 O que foi feito recentemente com isso, ou para isso? 
 O que há de errado com isso, e como poderia ser consertado? 

o Calculista e tática: quando agir sob pressão durante uma batalha ou contra 
os efeitos de um feitiço, role +SAGAZ ao invés de +ASTUTA. 

o Talentosa: receba +1 TURVA (max +3). 

o Questionadora: quando tocar o sobrenatural sobre algo que nenhuma outra 
personagem jogadora conhece, receba +1. 

o Quase sempre certa: quando a personagem de outra jogadora pedir (ou 
aceitar ouvir) seus conselhos, diga a ela qual você considera ser a melhor 
solução. Se ela seguir seu conselho, ela recebe +1 adiante e você marca XP. 

o Truques arcanos: você pode realizar pequenos feitiços para situações 
mundanas. Você pode acender objetos inflamáveis, resfriar comida e bebida, 
limpar ou sujar pequenos objetos, mudar cores de tecidos e outros materiais, 
etc. Você também pode criar luz mágica e anexar sua fonte a objetos como 
tochas ou cajados. Essa luz pode revelar auras mágicas ao ler uma situação. 

o Ritual: quando quiser realizar um ritual, diga à Emissária o que pretende 
fazer e responda as perguntas que ela lhe fizer. Quando a Emissária entender o 
que você pretende, ela vai lhe dizer entre 1 e 4 condições:  
 Vai tomar horas/dias/semanas/meses de trabalho e dedicação. 
 Primeiro você vai precisar conseguir/construir/consertar/compreender ____. 
 Você vai precisar da ajuda e ideias de ________. 
 Vai custar uma grande quantia em dinheiro ou influência. 
 Você não poderá ter certeza dos resultados, eles não serão confiáveis. 
 Você vai precisar expor você (e quem estiver trabalhando com você) a 

perigos sérios durante o processo. 
 Você vai precisar fazer o ritual em um local de poder. 
 Vai levar várias/dezenas/centenas de tentativas. 
 Você vai ter que separar ________ em pedaços para conseguir. 
A Emissária pode exigir todas as condições ditas juntas, ou pode separá-las em 
alternativas diferentes para o mesmo objetivo. Quando cumprir as condições, 
você consegue o que queria. Pergunte à Emissária quaisquer detalhes ficcionais 
ou mecânicos daquilo que você aprendeu ou originou. 

 SEU  GRIMÓRIO 
Você foi treinada nas artes arcanas pela forma tradicional ensinada em Tevinter e 
propagada para o resto de Thedas por eras. Você carrega consigo um grimório que 
contém os feitiços que você é capaz de conjurar. 

Os feitiços de grimório são listados a seguir (escolha 3): 

o Mísseis mágicos [arcano]: você pode usar qualquer cajado para disparar mísseis 
mágicos (à distância, penetrante), rolando +TURVA ao invés de +FEROZ para 
ameaçar e combater. Avançado: seus mísseis mágicos são  sempre considerados 
mortais. 

o Escudo arcano [arcano]: ao ativar esse feitiço, você tem armadura 3 contra 
feitiços e efeitos mágicos. Avançado: seus aliados próximos tem armadura +1 
contra feitiços e efeitos mágicos. Receba -1 constante para todos os rolamentos de 
feitiço enquanto o escudo permanecer. 

o Glifo [arcano]: você pode programar um feitiço para disparar como uma 
armadilha. Role para outro feitiço que conhecer quando fizer o glifo, mas guarde 
seus efeitos. Quando desejar, ative o glifo com os efeitos rolados anteriormente. 
Avançado: você pode ativar 2 glifos para cada feitiço rolado.  

o Garra do inverno [primal]: quando congelar o corpo de um alvo em extensão 
de arremesso, role+ TURVA. Com 7+ ele fica impedido de agir durante alguns 
momentos. Com 10+ ele também sofre 2 de dano penetrante. Avançado: o alvo 
recebe +2 de dano penetrante, mesmo com 7-9. 

o Bola de fogo [primal]: quando lançar uma esfera de chamas primais sobre uma 
vasta área, role+TURVA. Com 10+ todos na área são atingidos com 4 de dano. 
Com 7-9 escolha entre efeitos colaterais e mais alvos indesejados; a Emissária lhe 
dirá o que acontece. Avançado: sua bola de fogo é penetrante. 

o Curar [criação]: quando invocar energias regenerativas sobre um alvo ferido em 
extensão de arremesso, role+TURVA. Com 10+ você cura 2 ferimentos do alvo. 
Com 7-9 também escolha 1: o alvo apaga todo o XP que possuir, ou recebe -1 
constante até descansar por algumas horas. Avançado: você pode curar até 4 alvos 
diferentes ao mesmo tempo. 

o Graxa [criação]: ao ativar esse feitiço, você cobre a área próxima em graxa 
escorregadia altamente inflamável, e é preciso agir sob pressão para atravessá-la 
sem cair. Avançado: você pode caminhar sobre a área como se estivesse pisando 
sobre chão firme. 

o Bomba ambulante [espírito]: quando corromper um alvo com magia do espírito, 
role +TURVA. Com 7+ ele recebe 2 de dano penetrante. Com 10+ se ele morrer em 
decorrência do dano que recebeu, explode causando 2 de dano penetrante a todos 
na área próxima. Avançando: aqueles atingidos pela explosão do primeiro alvo 
sofrem os mesmos efeitos do feitiço original, e podem explodir. 

o Dissipar magia [espírito]: quando cancelar um efeito mágico, role+TURVA. Com 
7+ o efeito é cancelado se for instantâneo, e é pausado se for um encantamento. 
Com 10+ você também recebe +1 adiante para lidar com aquele que conjurou o 
efeito mágico. Avançado: se usado contra uma abominação, bruxa, maga ou 
templária, esse feitiço pausa seus poderes como um encantamento. 

o Sono [entropia]: quando preencher uma área com esporos entrópicos para 
causar sono mágico, role+ TURVA. Com 7+ todas na área caem no sono. Com 10+ 
elas só podem ser acordadas com muito esforço, e vão permanecer dormindo por 
algumas horas. Avançado: você pode escolher quem cai ou não no sono na área. 

o Horror [entropia]: quando lançar energia entrópica para causar medo em um 
alvo, role+TURVA. Com 7+ o alvo age de forma descontrolada e ilógica, recebendo -
1 constante até que tenha um momento para se acalmar. Com 10+ o alvo também 
foge em disparada para longe da maga. Se esse feitiço é conjurado sobre alvos 
adormecidos, eles acordam imediatamente, recebendo 3 de dano penetrante dos 
pesadelos entrópicos insanos. Avançado: o horror afeta até meia dúzia de alvos. 
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A NOBRE 

NOME 
Anja, Cecil, Edmond, Erik, Ferdinand, 
Lotte, Lua, Hilda, Marion, Nicolla, 
Numeria, Rebecca, Sieghart, Veronica. 

ATRIBUTOS 
Você possui SAGAZ +2 e distribui os 
seguintes valores entre os atributos 
restantes: +2, =0, =0 e -2. 

MOVIMENTOS 
Você pode usar todos os movimentos 
básicos, assim como todos os 
movimentos de combate. 

Você começa com riqueza. Escolha 1 
entre liderança e conselheira. 

LAÇOS 
Começando a rodada na mesa, todas 
apresentam suas personagens por 
nome, aparência e quaisquer outros 
detalhes importantes. 

Liste os nomes das personagens das 
outras jogadoras na área apropriada 
em sua ficha (ao lado dos atributos). 

A segunda rodada define laços. Em seu 
turno, pergunte uma ou ambas: 
 Qual de vocês vive ou viveu nas 

minhas terras? Para essa 
personagem, anote Laço +2. 

 Qual de vocês já me traiu, ou já 
roubou de mim? Para essa 
personagem, anote Laço +3. 

Para as restantes, anote Laço +1. É 
importante que você saiba sobre 
aquelas que te cercam. 

Nos turnos das outras, responda-as 
como preferir.  

 

CRIANDO UMA NOBRE 

Para criar sua nobre, escolha nome, aparência, atributos, movimentos e posses. 
Escolha sua propriedade. Escreva suas convicções. Quando o grupo estiver 
pronto, inicie a rodada de laços. 
 

APARÊNCIA 
Mulher, homem, escondida, andrógina 
ou transgressora. 

Humana, elfa, anã, qunari, ambígua. 

Trajes distintos, trajes sucintos, trajes 
extravagantes, trajes reforçados, 
trajes requintados. 

Olhos afiados, olhos frios, olhos 
piedosos, olhos comandantes, olhos 
generosos.  

Corpo preparado, corpo sensual, corpo 
leve, corpo pesado, corpo esguio. 

Mãos calosas, mãos delicadas, mãos 
ossudas, mãos cobertas de joias, 
cicatrizes nas palmas. 

POSSES 
Você possui: 
 2 armas nobres 
 trajes de acordo com sua 

aparência, incluindo uma peça de 
armadura 1 ou 2 com escudo, à 
sua escolha (descreva-a) 

 3 recursos, além do que vier da 
fartura de sua propriedade. 

Armas nobres (escolha 2): 
 espada bastarda ou machado de 

batalha (mortal: em campo) 
 espada longa ou machado (mortal: 

em campo & corpo-a-corpo) 
 lança montada (mortal: montado) 
 arco curto ou longo (à distância, 

mortal: mirado) 
 besta leve ou pesada (à distância, 

lenta, penetrante) 

EXPERIÊNCIA 
Quando rolar dados em consequência 
de uma convicção, ou quando 
reajustar um de seus Laços (de +4/-3 
para +1/=0), marque XP.  

Quando marcar 6XP apague-os e 
escolha um dos avanços da lista. 
Risque-o; cada avanço só pode ser 
escolhido uma vez. 

 

Apresentando 

A NOBRE 
Vossa excelência deseja mais alguma coisa? 

Hack não comercial escrito por Raul Fontoura e Raphaela Oliveira a partir do Apocalypse World e Fallen Empires de 
D. Vincent Baker. Dragon Age é uma marca registrada da Bioware e não possuímos quaisquer direitos sobre seu 

conteúdo ou ilustrações. Esse é um material de RPG feito por diversão e disponibilizado de graça, de fãs para fãs. 
 

Convicções são uma forma de expressar o que sua personagem pensa e sente em 
relação ao mundo ou qualquer outra coisa, e como ela vai agir em relação a isso. 
Você têm duas: uma convicção de pensamento, e uma convicção de ação. 

Na convicção de pensamento, você deve escrever algo que sua personagem pensa 
sobre o mundo, talvez um pensamento recorrente, talvez uma filosofia pessoal. É 
como uma citação da sua personagem num livro. Então, se você está jogando 
como uma Guardiã, talvez seja “O pecado das crias das trevas é culpa de Tevinter 
e da ganância dos homens”. 

Na convicção de ação, você deve escrever algo que sua personagem pretende 
fazer, talvez planos futuros, talvez atitudes de um código de honra. Então, se 
vocês estão jogando uma campanha sobre o Flagelo, talvez seja “Eu vou salvar da 
mácula cada alma perdida que não pode se defender”. 

Sempre que rolar dados em consequência de uma convicção, você marca XP 
imediatamente. Dessa forma, certifique-se que você consegue vislumbrar 
movimentos básicos ou de classe que poderiam ser veículos para suas convicções 
em certas situações. No exemplo acima, nossa Guardiã poderia receber XP por 
ameaçar um nobre orlesiano com fome de poder (atacando a ganância dos 
homens), ou combater as trevas para defender um povoado plebeu (salvando-o). 

PARA A NOBRE 
As convicções da nobre constantemente vão ter alguma relação com sua propriedade, 
dada que essa é sua responsabilidade imediata. Talvez seja um pensamento em relação  
à proteção ou melhoria de suas terras, talvez seja uma ação para deter uma necessidade 
que deu errado. 

Convicções que tenham a ver com intriga política também podem ser úteis a uma nobre 
que deseja aumentar sua esfera de poder e influência, especialmente se sua propriedade 
tiver necessidades de obrigação ou represálias. 

 CONVICÇÕES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PROPRIEDADE: _____________ 

NECESSIDADES 

FARTURA        DEFESAS    POPULAÇÃO 

Você possui uma propriedade nobre, com terras e soldados à sua disposição. 

Por definição, suas terras são a morada de 75 a 150 plebeias, que se 
alimentam através da caça, fazenda e catando o que sobra (fartura +1, 
necessidade: fome). Seu castelo tem muros de pedra maciça (+1 em combate 
quando defendê-lo). 

Você está no comando de 40 soldados disciplinados, com armas e armaduras 
muito simples (companhia média, armadura 1). Seus estábulos possuem 8 
montarias simples (veloz +1, forte +1, faminta +1, temperamental) à 
disposição para você e sua companhia, além de animais de carga. 

Escolha 4: 
o Suas terras abrigam uma população vasta, com 200 ou 300 plebeias 
(fartura +1, necessidade: doença). 
o Suas terras abrigam uma população menor, 50 ou 60 plebeias apenas 
(necessidade: ansiedade ao invés de necessidade: fome). 
o Suas terras abrigam ferreiras, alfaiates, cozinheiras e outras artesãs 
habilidosas (fartura +1, necessidade: ociosidade). 
o As pequenas aldeias próximas lhe devem tributo em troca de proteção 
(fartura +1, necessidade: obrigação). 
o Suas terras abrigam um mercado movimentado, que atrai ouro e pessoas 
de longe (fartura +1, necessidade: estranhos). 
o Seu castelo possui muralhas fortificadas e construções especiais, como 
valas, torres e paliçadas (+2 em combate quando defendê-lo). 
o Sua companhia costuma participar em pilhagens nas terras em que 
batalha (fartura +1, necessidade: violência). 
o Sua companhia é vasta, composta de mais ou menos 60 soldados 
(companhia grande ao invés de média). 
o Sua companhia é bem equipada (armadura +1, mortal: em batalha). 
o Seus estábulos possuem montarias para 16 cavaleiras, além dos animais 
de carga tradicionais. 

E então escolha 2:  
o Sua população é ignorante e deixada às margens (fartura -1). 
o Sua população é suja e tem péssimos hábitos (necessidade: praga). 
o Você deve proteção a uma nobre maior, e suas terras são visadas por 
suas inimigas políticas (necessidade: represálias). 
o Sua companhia precisa de manutenção frequente (fartura -1). 
o Sua companhia é pequena, composta de alguns 15 ou 20 soldados 
(companhia pequena ao invés de média). 
o Sua companhia tem equipamentos sucateados (desarmada, armadura -1) 
o Sua companhia é temida com razão (necessidade: crueldade). 
o Seu castelo não possui muralhas (sem bônus para defendê-lo). 
o Seus estábulos não possuem montarias, apenas animais de carga. 

 SUA PROPRIEDADE 

 
 OUTROS MOVIMENTOS 

o Riqueza: no início de cada sessão em que sua propriedade estiver 
assegurada e sua autoridade não estiver sendo desafiada, role+SAGAZ. Com 10+ 
você recebe fartura em recursos, e tudo está certo. Com 7-9 você ainda recebe 
a fartura, mas escolha 1 necessidade. Com 6-, ou se sua propriedade estiver 
insegura ou tiver sua autoridade em jogo, receba todas as necessidades. 

o Liderança: quando usar sua companhia como uma arma, escolha 1 a mais 
em qualquer movimento de combate que estiver engatilhando. 

o Aconselhada: você possui uma conselheira oficial. Quando buscar um de 
seus conselhos, pergunte a ela qual é o melhor caminho, e a Emissária lhe dirá o 
que ela pensa. Receba +1 adiante para quaisquer rolagens enquanto perseguir o 
caminho aconselhado por ela. Se perseguir esse caminho, mas não conseguir 
atingir seus objetivos, marque XP. 

 MOVIMENTOS DE NOBRE 
 NOME: 

FERIMENTOS 
Quando estiver à beira da morte: 
o Volte com -1 FEROZ (min -3) 
o Volte com +1 TURVA (max +3) 
o Mude para outra classe 
o Morra 

o à beira da morte 

A partir do 6º avanço, você também pode 
escolher da lista especial abaixo. 
Receba +1 _____________ 

(escolha um atributo qualquer; max +3) 
Crie uma segunda personagem 
Mude sua personagem para outra classe 
Avance três movimentos básicos 
Avance os movimentos básicos restantes 
Aposente sua personagem em segurança 
 

Os avanços da comandante são: 
Receba +1 ASTUTA (max +2) 
Receba +1 FEROZ (max +2) 
Receba +1 SEDUTORA (max +2) 
Receba +1 TURVA (max +2) 
Receba o movimento de nobre restante 
Receba/remova 1 opção da propriedade 
Receba/remova 1 opção da propriedade 
Receba um movimento de outra classe 
Receba um movimento de outra classe 
Receba um movimento de outra classe 

EXPERIÊNCIA 
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ajudar ou interferir; encerrar sessão 

   LAÇOS 

ÍNTIMO-NOBRE 
Se você e outra personagem tiverem um 
momento íntimo (físico ou emocional), você 
pode escolher presenteá-la com 1 recursos, 
sem custo algum para você. 
 
Se uma personagem jogadora aceitar seu 
presente, receba Laço +1 com ela. 

   FEROZ 
ameaçar, emboscar, combater 

   ASTUTA 
agir sob pressão 

   SAGAZ 
ler pessoa, ler situação 

   SEDUTORA 
seduzir ou manipular 

   TURVA 
tocar o sobrenatural 

ATRIBUTOS 

 
 POSSES & RECURSOS 

 
 COMPANHIA: ______________ 

RÓTULOS 

TAMANHO        ARMADURA   FERIMENTOS 

Leves 

Graves 
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A SENTINELA 

NOME 
Alven, Ashan, Boerim, Danyne, Harven, 
Lekha, Lumaro, Nagna, Nesiris, Revia, 
Sarrel, Taehorn, Taros, Trison, Yorana. 

ATRIBUTOS 
Você possui SAGAZ +2 e distribui os 
seguintes valores entre os atributos 
restantes: +1, +1, =0 e -1. 

MOVIMENTOS 
Você pode usar todos os movimentos 
básicos, assim como todos os 
movimentos de combate. 

Escolha 3 movimentos de sentinela. 

LAÇOS 
Começando a rodada na mesa, todas 
apresentam suas personagens por 
nome, aparência e quaisquer outros 
detalhes importantes. 

Liste os nomes das personagens das 
outras jogadoras na área apropriada 
em sua ficha (ao lado dos atributos). 

A segunda rodada define laços. Em seu 
turno, pergunte uma, duas ou todas: 
 Qual de vocês já me ajudou a 

encontrar um caminho? Para essa 
personagem, anote Laço +1. 

 Qual de vocês está sempre, 
SEMPRE, perdida? Para essa 
personagem, anote Laço +3. 

 Qual de vocês também poderia 
chamar minha trilha de lar? Para 
essa personagem, anote Laço +2. 

Para as restantes, anote Laço =0. Não 
há nada com elas ainda, mas qualquer 
coisa se mexe se você olha por tempo 
suficiente. 

Nos turnos das outras, responda-as 
como preferir. 

 

CRIANDO UMA SENTINELA 

Para criar sua sentinela, escolha nome, aparência, atributos, movimentos e 
posses. Escolha sua trilha. Escreva suas convicções. Quando o grupo estiver 
pronto, inicie a rodada de laços. 
 

APARÊNCIA 
Mulher, homem, escondida, andrógina 
ou transgressora. 

Humana, elfa, anã, qunari, ambígua. 

Trajes práticos, trajes de viajante, 
trajes surrados, trajes para o clima, 
trajes resistentes. 

Olhos admirados, olhos cansados, 
olhos escuros, olhos fechados, olhos 
bem abertos.  

Corpo ágil, corpo elástico, corpo 
comprido, corpo grande, corpo 
maciço. 

Joelhos joviais, joelhos ralados, 
joelhos protegidos, joelhos sempre 
cobertos, joelhos sempre á mostra. 

POSSES 
Você possui: 
 2 armas de patrulha 
 trajes de acordo com sua 

aparência, incluindo uma peça de 
armadura 1 à sua escolha 
(descreva-a) 

 espólios e ouro no valor total de 
2 recursos 

Armas de patrulha (escolha 2):  
 adaga escondida (mortal: 

atracado) 
 facão (mortal: próximo) 
 espada curta ou machadinha 

(mortal: corpo-a-corpo) 
 arco curto ou longo (à distância, 

mortal: mirado) 
 besta leve ou pesada (à distância, 

lenta, penetrante) 

EXPERIÊNCIA 
Quando rolar dados em consequência 
de uma convicção, ou quando 
reajustar um de seus Laços (de +4/-3 
para +1/=0), marque XP.  

Quando marcar 6XP apague-os e 
escolha um dos avanços da lista. 
Risque-o; cada avanço só pode ser 
escolhido uma vez. 

 

Hack não comercial escrito por Raul Fontoura e Raphaela Oliveira a partir do Apocalypse World e Fallen Empires de 
D. Vincent Baker. Dragon Age é uma marca registrada da Bioware e não possuímos quaisquer direitos sobre seu 

conteúdo ou ilustrações. Esse é um material de RPG feito por diversão e disponibilizado de graça, de fãs para fãs. 
 

Apresentando 

A SENTINELA 
O caminho não era claro, não era possível seguir. Você sabia que estava prestes a cair 
seguindo por onde caminhava, fadada a um destino intolerável. Por isso você tomou um 
desvio inesperado. 
 
Enquanto você se mantiver na trilha, não haverá mais dúvida ou perigo para você e suas 
aliadas. Enquanto você se mantiver na trilha, o caminho não lutará contra os seus 
passos. Você é quem faz a trilha. 
 

 CONVICÇÕES 
Convicções são uma forma de expressar o que sua personagem pensa e sente em 
relação ao mundo ou qualquer outra coisa, e como ela vai agir em relação a isso. 
Você têm duas: uma convicção de pensamento, e uma convicção de ação. 

Na convicção de pensamento, você deve escrever algo que sua personagem pensa 
sobre o mundo, talvez um pensamento recorrente, talvez uma filosofia pessoal. É 
como uma citação da sua personagem num livro. Então, se você está jogando 
como uma Guardiã, talvez seja “O pecado das crias das trevas é culpa de Tevinter 
e da ganância dos homens”. 

Na convicção de ação, você deve escrever algo que sua personagem pretende 
fazer, talvez planos futuros, talvez atitudes de um código de honra. Então, se 
vocês estão jogando uma campanha sobre o Flagelo, talvez seja “Eu vou salvar da 
mácula cada alma perdida que não pode se defender”. 

Sempre que rolar dados em consequência de uma convicção, você marca XP 
imediatamente. Dessa forma, certifique-se que você consegue vislumbrar 
movimentos básicos ou de classe que poderiam ser veículos para suas convicções 
em certas situações. No exemplo acima, nossa Guardiã poderia receber XP por 
ameaçar um nobre orlesiano com fome de poder (atacando a ganância dos 
homens), ou combater as trevas para defender um povoado plebeu (salvando-o). 

PARA A SENTINELA 
As convicções da sentinela facilmente vão lidar com expedições ou ambientes naturais 
ou nos ermos, afinal ela segue uma trilha. Vai ser muito fácil ser recompensada 
escolhendo uma convicção que esteja diretamente ligada à sua trilha. 

Além disso, os movimentos da sentinela estão muito ligados a mobilidade, 
companheirismo e proteção territorial – todas essas coisas podem ser facilmente 
atreladas a um pensamento ou ação sem muito esforço. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 campanha 

 
 OUTROS MOVIMENTOS 

FERIMENTOS 
Quando estiver à beira da morte: 
o Volte com -1 FEROZ (min -3) 
o Volte com +1 TURVA (max +3) 
o Mude para outra classe 
o Morra 

o à beira da morte 

A partir do 6º avanço, você também pode 
escolher da lista especial abaixo. 
Receba +1 _____________ 

(escolha um atributo qualquer; max +3) 
Crie uma segunda personagem 
Mude sua personagem para outra classe 
Avance três movimentos básicos 
Avance os movimentos básicos restantes 
Aposente sua personagem em segurança 
 

Os avanços da sentinela são: 
Receba +1 ASTUTA (max +2) 
Receba +1 FEROZ (max +2) 
Receba +1 SEDUTORA (max +2) 
Receba um movimento de sentinela 
Receba um movimento de sentinela 
Receba um ambiente extra de sua trilha 
Receba uma vantagem extra da trilha 
Faça parte de uma rede (da barda) 
Receba um movimento de outra classe 
Receba um movimento de outra classe 
 

EXPERIÊNCIA 

 SUA TRILHA 
 o Tempo ruim: quando tocar o sobrenatural, role+SAGAZ ao invés de 

+TURVA. Se estiver em sua trilha, receba +1 na rolagem. 

o Na hora certa: no início de cada sessão, role+SAGAZ. Com 7+ domínio 1. A 
qualquer momento durante a sessão, você ou a Emissária podem gastar esse 
domínio para que você apareça em uma cena em que alguém precisa de você, 
ou que se passe em sua trilha. Com 10+ você também recebe +1 adiante 
quando chegar. Com 6- a Emissária tem domínio 1, e ela pode gastar esse 
domínio para fazer você aparecer em uma dessas situações, mas em uma 
posição de clara desvantagem – imobilizada, ferida, etc. 

o Certeira: quando mirar uma arma de disparos ou arremessável, ou quando 
portar uma lâmina em cada mão, seus ataques são considerados mortais. 

o Acampamento: quando tomar tempo preparando um acampamento, ou se 
escolher rapidamente um lugar para descansar em sua trilha, role+SAGAZ. Com 
10+ escolha 2. Com 7-9 escolha 1.  
 Todas as feridas curam 1 ferimento. 
 Todas as doentes são estabilizadas ou curadas. 
 Todas as tementes se sentem reconfortadas. 
 A trilha, aqui ou distante, parece lhe dizer alguma coisa. 

Com 6- há algo estranho aqui. Toque o sobrenatural. 

o Alto lá: quando pessoalmente der boas vindas a estranhas chegando em 
seu acampamento ou sua trilha, role+SAGAZ. Com 10+ faça 3 perguntas à 
jogadora responsável pelas estranhas. Com 7-9 faça apenas 1. 
 Elas estão escondendo alguma arma? 
 Elas estão escondendo algo de valor? 
 Elas estão escondendo alguma doença ou praga? 
 Elas estão escondendo inimigas entre elas? 
 Elas estão escondendo algum segredo malicioso de mim? 

o Imediatamente: quando for diretamente em direção ao perigo sem ter um 
bom plano, receba armadura +1. Se estiver liderando uma companhia ou 
montada, a companhia ou montaria também recebe essa armadura. 

o Escape: quando precisar escapar, diga sua rota de fuga e role+SAGAZ. 
Com 10+ você foge. Com 7-9 você pode escapar, mas apenas deixando algo 
para trás ou levando algo com você – a Emissária lhe dirá o que. Com 6- você é 
pega na saída, no meio do caminho. 

 MOVIMENTOS DE SENTINELA 
Antes de encontrar sua trilha, seu caminho era (escolha 2 ou 3): 
o Dúvida e segredo 
o Violência e ódio 
o Ócio e futilidade 
o Tristeza e sofrimento 

Você trilhou tanto que eventualmente a trilha se tornou mais um lar do que 
um caminho. Sua trilha foi feita em um ambiente (escolha 1):  
o Nas grandes florestas 
o Nas planícies sussurrantes 
o Nos vastos desertos 
o Nos fétidos pântanos 
o Nos vales e leitos dos rios 
o Nas cavernas das profundezas 

No ambiente de sua trilha, você tem vantagens (escolha 1): 

o Em sua trilha, você nunca precisa pagar recursos no início da sessão. 
Você sempre recebe o benefício de 3 de recursos, de graça. Você pode 
compartilhar esse benefício com suas companheiras, se assim desejar. 

o Em sua trilha, faça uma pergunta a mais quando ler uma pessoa ou 
situação, mesmo com 6-. 

o Em sua trilha, suas armas são sempre consideradas penetrantes (ignoram 
a armadura do alvo). 

o Em sua trilha, qualquer 6- em um movimento de subterfúgio (veja os 
movimentos relacionados de combate) é considerado um 7-9, e qualquer 7-9 é 
considerado um 10+. 

o Em sua trilha, você nunca precisa agir sob pressão para agir 
silenciosamente ou sem ser percebida. 

 NOME: 

 
 POSSES & RECURSOS 

 

 

 CONVICÇÕES 
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o Limitado, sem espaço 
o Reto, sem alternativa 
o Confuso, sem destino 
o Escuro, sem luz 

ajudar ou interferir; encerrar sessão 

   LAÇOS 

 ÍNTIMO-SENTINELA 
Se você e outra personagem tiverem um 
momento íntimo (físico ou emocional) ambas 
recebem domínio 1. As duas podem gastar 
domínio para, a qualquer distância e sem 
interagir diretamente: 
 Ajudar ou interferir uma com a outra. 
 Manipular uma à outra. 
 Ler (pessoa) uma à outra. 

   FEROZ 
ameaçar, emboscar, combater 

   ASTUTA 
agir sob pressão 

   SAGAZ 
ler pessoa, ler situação 

   SEDUTORA 
seduzir ou manipular 

   TURVA 
tocar o sobrenatural 

ATRIBUTOS 

Leves 

Graves 

o No convés em mar aberto 
o Nas praias das ilhas esparsas 
o Nos planaltos rochosos 
o Nas cordilheiras geladas 
o Nas terras flageladas 
o Nas ruínas em pedaços 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dragon Age 

World 

A TEMPLÁRIA 

NOME 
Alven, Asgar, Boerim, Carinne, Danyne, 
Dorovan, Harven, Leha, Lorak, Lumaro, 
Nagna, Nesiris, Revia, Roveron, Sarrel, 
Taehorn, Taros, Trison, Yorana. 

ATRIBUTOS 
Você não é como as outras 
personagens. Não há nada turvo sobre 
você, apenas dedicação, empenho. 
Você não é TURVA, é DEVOTA. 
Sempre que um movimento pedir para 
que role +TURVA, ao invés role 
+DEVOTA. 

Você possui DEVOTA +2 e distribui os 
seguintes valores entre FEROZ, 
ASTUTA, SAGAZ e SEDUTORA: 
 +2, =0, =0 e -2. 

MOVIMENTOS 
Você pode usar todos os movimentos 
básicos, assim como todos os 
movimentos de combate. 

Você começa com ânsia. Escolha 2 
outros movimentos de templária. 

LAÇOS 
Começando a rodada na mesa, todas 
apresentam suas personagens por 
nome, aparência e quaisquer outros 
detalhes importantes. 

Liste os nomes das personagens das 
outras jogadoras na área apropriada 
em sua ficha (ao lado dos atributos). 

A segunda rodada define laços. Em seu 
turno, pergunte uma ou ambas: 
 Quais de vocês seguem a minha 

fé, ou semelhante? Para essas 
personagens, anote Laço +3. 

 Quais de vocês são inimigas da 
minha fé? Para essas personagens, 
anote Laço -2. 

Para as restantes, anote Laço -1. Você 
não entende bem as pessoas que não 
se relacionam com o divino da mesma 
forma que você. 

Nos turnos das outras, responda-as 
como preferir. 

 

CRIANDO UMA TEMPLÁRIA 

Para criar sua templária, escolha nome, aparência, atributos, movimentos e 
posses. Escolha sua fé. Escreva suas convicções. Quando o grupo estiver pronto, 
inicie a rodada de laços. 
 

APARÊNCIA 
Mulher, homem, escondida, andrógina 
ou transgressora. 

Humana, elfa, anã, qunari, ambígua. 

Trajes cerimoniais, trajes de caravana, 
trajes parcos, trajes simbólicos, trajes 
caros. 

Olhos fixados, olhos evasivos, olhos 
odiosos, olhos sábios, olhos 
sorridentes.  

Corpo militar, corpo escolástico, corpo 
protuberante, corpo curto, corpo 
elegante. 

Ombros pronunciados, ombros justos, 
ombros retos, ombros baixos, ombros 
altos. 

POSSES 
Você possui: 
 2 armas de devota 
 trajes de acordo com sua 

aparência, incluindo uma peça de 
armadura 1 ou 2 à sua escolha 
(descreva-a) 

 espólios e ouro no valor total de 
4 recursos 

Armas de devota (escolha 1):  
 espada longa (mortal: em campo 

& corpo-a-corpo) 
 martelo de duas mãos (mortal: 

em campo, penetrante) 
 cajado (mortal: em campo) 
 espada montante (mortal: em 

campo & contra monstros) 
 arco e flechas (à distância, 

mortal: mirando) 
 besta leve ou pesada (à distância, 

lenta, penetrante) 

EXPERIÊNCIA 
Quando rolar dados em consequência 
de uma convicção, ou quando 
reajustar um de seus Laços (de +4/-3 
para +1/=0), marque XP.  

Quando marcar 6XP apague-os e 
escolha um dos avanços da lista. 
Risque-o; cada avanço só pode ser 
escolhido uma vez. 

 

Hack não comercial escrito por Raul Fontoura e Raphaela Oliveira a partir do Apocalypse World e Fallen Empires de 
D. Vincent Baker. Dragon Age é uma marca registrada da Bioware e não possuímos quaisquer direitos sobre seu 

conteúdo ou ilustrações. Esse é um material de RPG feito por diversão e disponibilizado de graça, de fãs para fãs. 
 

Apresentando 

A TEMPLÁRIA 
Algumas fecham os olhos para a divindade. A grandeza lhes escapa como de esguio, 
esvai entre seus dedos sem que as mãos juntem em reflexão. Elas não sabem a verdade, 
mas isso não é um problema enquanto elas não ficarem no caminho. 
 
Outras fecham também os ouvidos e abrem a boca. Espalham mentiras, pregam tudo o 
que é profano, vivem sob a sombra da fé mesmo conscientes de seus pecados. Elas 
veem os sacrifícios que você fez como desnecessários, elas desdenham de suas bênçãos. 
 
O seu trabalho é silenciar toda a farsa, quer as farsantes queiram ou não. 
 

 CONVICÇÕES 
Convicções são uma forma de expressar o que sua personagem pensa e sente em 
relação ao mundo ou qualquer outra coisa, e como ela vai agir em relação a isso. 
Você têm duas: uma convicção de pensamento, e uma convicção de ação. 

Na convicção de pensamento, você deve escrever algo que sua personagem pensa 
sobre o mundo, talvez um pensamento recorrente, talvez uma filosofia pessoal. É 
como uma citação da sua personagem num livro. Então, se você está jogando 
como uma Guardiã, talvez seja “O pecado das crias das trevas é culpa de Tevinter 
e da ganância dos homens”. 

Na convicção de ação, você deve escrever algo que sua personagem pretende 
fazer, talvez planos futuros, talvez atitudes de um código de honra. Então, se 
vocês estão jogando uma campanha sobre o Flagelo, talvez seja “Eu vou salvar da 
mácula cada alma perdida que não pode se defender”. 

Sempre que rolar dados em consequência de uma convicção, você marca XP 
imediatamente. Dessa forma, certifique-se que você consegue vislumbrar 
movimentos básicos ou de classe que poderiam ser veículos para suas convicções 
em certas situações. No exemplo acima, nossa Guardiã poderia receber XP por 
ameaçar um nobre orlesiano com fome de poder (atacando a ganância dos 
homens), ou combater as trevas para defender um povoado plebeu (salvando-o). 

PARA A TEMPLÁRIA 
Convicções para a templária tendem a ser uma extensão de sua fé, uma concretização 
maior dos limites de suas crenças. Elas também podem se apresentar como dúvidas em 
relação ao sagrado, levando a templária para um caminho de descoberta ao invés de 
certeza. 

É uma ótima ideia criar uma convicção em relação à dependência de uma templária – 
sabendo que você vai consistentemente lidar com ela através da campanha, talvez seja 
uma boa ideia usar uma das convicções para discutir a ética em relação a essa 
dependência. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 campanha 

 
 OUTROS MOVIMENTOS 

FERIMENTOS 
Quando estiver à beira da morte: 
o Volte com -1 FEROZ (min -3) 
o Volte com +1 DEVOTA (max +3) 
o Mude para outra classe 
o Morra 

o à beira da morte 

A partir do 6º avanço, você também pode 
escolher da lista especial abaixo. 
Receba +1 _____________ 

(escolha um atributo qualquer; max +3) 
Crie uma segunda personagem 
Mude sua personagem para outra classe 
Avance três movimentos básicos 
Avance os movimentos básicos restantes 
Aposente sua personagem em segurança 
 

Os avanços da templária são: 
Receba +1 ASTUTA (max +2) 
Receba +1 FEROZ (max +2) 
Receba +1 SEDUTORA (max +2) 
Receba um movimento de templária 
Receba um movimento de templária 
Receba uma bênção extra de sua fé 
Receba uma companhia e disciplina 
Receba uma ferramenta (da ladina) 
Receba um movimento de outra classe 
Receba um movimento de outra classe 
 

EXPERIÊNCIA 

 SUA FÉ 
 o Ânsia: sempre que houver passagem de tempo significativa após saciar sua 

dependência, role+DEVOTA. Com 7+ você deve agir sob a pressão de sua ânsia 
sempre que estiver prestes a rolar +DEVOTA (com exceção de sua própria 
ânsia) até que sacie sua dependência. Com 10+ receba -1 constante até saciar 
sua dependência. Com 6- sua ânsia se mantém sob controle, por enquanto. 

o Inspiradora: sempre que outra personagem jogadora rolar +Laço para lhe 
ajudar e você for bem sucedida graças a essa ajuda, ela marca XP. 

o Fanática: receba +1 DEVOTA (max +3). 

o Não deixar ninguém para trás: em batalha, quando ajudar outra personagem 
jogadora rolando, não role +Laço. Você é sempre bem sucedida como se tivesse 
rolado um 10+. 

o Em nome da fé: quando proclamar a verdade frente a uma turba propensa, 
role+DEVOTA. Com 10+ domínio 3. Com 7-9 domínio 1. Gaste domínio 1 para 1 
para fazer com que a turba: 
 Traga pessoas até você e entregue-as. 
 Traga suas coisas de valor até você. 
 Se una e lute como uma companhia (armadura 0, tamanho apropriado). 
 Entre numa catarse grupal de emoção: celebração, lamentação, violência, 

etc, o que você preferir. 
 Voltem quietas para suas vidas mundanas. 

Com 6- a turba se volta contra você. 

o Por linhas tortas: quando conversar apaixonadamente com outra 
personagem jogadora, contando a ela sobre o ideal que você pretende alcançar 
através de sua fé, role+DEVOTA. Com 10+ domínio 3. Com 7-9 domínio 2. Você 
pode gastar domínio 1 para 1 para pedir a essa personagem para fazer algo, e 
se ela aceitar ela marca XP. Com 6- é ela quem tem domínio 1, e pode gastar 
sobre você da mesma maneira. 

 MOVIMENTOS DE TEMPLÁRIA 
Você foi doutrinada na fé, voluntariamente ou não. Talvez nem todas as 
seguidoras da fé pensem como você, mas você crê que sua fé é verdadeira. 

Sua fé consiste na crença (escolha entre 2 e 3): 
o Em uma única divindade 
o Em um panteão 
o Em uma filosofia 
o Em uma força maior 
o Em entidades anciãs 

As inimigas de sua fé são (escolha 1 ou 2): 
o Devotas de uma outra fé 
o Hereges da sua fé 
o Pessoas sem fé 

O mesmo processo que lhe tornou devota também a fez mudar 
fundamentalmente, lhe tornou dependente de algo. 

Sua dependência é de (escolha 1):  
o Contemplação – para saciar sua dependência você deve realizar um ritual 
solitário de leitura, torpor e/ou reflexão por algumas horas ininterruptas. 

o Companhia – para saciar sua dependência você deve ter um momento 
íntimo com alguém que concorde com sua fé. 

o Sentir-se viva – para saciar sua dependência, você deve sofrer ferimentos. 

o Sangue fresco – para saciar sua dependência você deve matar uma 
criatura humanoide e beber seu sangue diretamente da carcaça. 

o Substâncias ilegais (drogas pesadas, lyrium, etc.) – para saciar sua 
dependência você deve introduzir uma dose em sua corrente sanguínea. Você 
começa com 4 doses, e conseguir mais doses não é tão fácil. 

Felizmente, essa mesma dependência também lhe atribuiu com capacidades 
especiais, uma bênção do divino. 

Sua bênção concedida é (escolha 1):  
o Alívio revigorante – quando saciar sua dependência, marque XP. 

o Justiça divina - quando combater inimigas de sua fé, role +DEVOTA ao 
invés de +FEROZ. 

o Silêncio sagrado - você pode usar o feitiço de dissipar magia como uma 
maga. Se rolar com 12+, você também recebe o efeito avançado do feitiço. 

o Intensidade divina – quando agir sob pressão, role+DEVOTA ao invés de 
+ASTUTA. Quando um movimento de combate pedir para que você role 
+ASTUTA, role +DEVOTA da mesma forma. Você ainda deve rolar +ASTUTA 
quando agir sob a pressão de sua ânsia. 

o Voz de comando - quando ameaçar, role +DEVOTA ao invés de +FEROZ. 

 NOME: 

 
 POSSES & RECURSOS 

 

 

 CONVICÇÕES 

Pe
ns

am
en

to
 

 
Aç

ão
 

 

ajudar ou interferir; encerrar sessão 

   LAÇOS 

 ÍNTIMO-TEMPLÁRIA 
Se você e outra personagem tiverem um 
momento íntimo (físico ou emocional), 
pergunte à sua jogadora: “você concorda com 
a minha fé?” 
 Se ela concordar e reafirmar sua fé, 

receba +1 adiante. 
 Se ela discordar e condenar sua fé, 

receba -1 adiante. 
 Se ela for ambígua ou fizer ressalvas, ao 

final do momento role sua ânsia. 

   FEROZ 
ameaçar, emboscar, combater 

   ASTUTA 
agir sob pressão 

   SAGAZ 
ler pessoa, ler situação 

   SEDUTORA 
seduzir ou manipular 

   DEVOTA 
tocar o sobrenatural 

ATRIBUTOS 

o De que a crença nos guiará 
o De que a divindade nos deixou 
o De que podemos nos tornar divinas 
o De que cada uma tem seu lugar 
o De que todas devemos ser livres 

o Membros de um outro povo 
o Magas, bruxas e abominações 
o Aquelas que estão no poder 

Leves 

Graves 
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OS MOVIMENTOS 

AGIR SOB PRESSÃO 
Quando fizer algo sob pressão, ou se segurar para resistir pressão ou perigo, 
role+ASTUTA. Com 10+ você é bem sucedida. Com 7-9 você trava, hesita, ou 
perde tempo: a Emissária lhe oferecerá um resultado pior, uma barganha difícil 
ou uma escolha desagradável. Com 6- espere pelo pior. 
Avançado: com 12+ você transcende a pressão. Você é bem sucedida, e a 
Emissária deve oferecer algo a mais – um sucesso ainda maior. 

AMEAÇAR 
Quando fizer uma ameaça tangível a alguém, deixe claro o que quer delas e 
role+FEROZ. Com 10+ elas precisam escolher entre: 
 Reagir agora e sofrer as consequências (dano). 
 Render-se e fazer o que você quer que façam. 
Com 7-9 elas podem escolher uma das opções acima, ou uma das opções 
abaixo: 
 Sair do seu caminho imediatamente. 
 Enclausurar-se e proteger-se. 
 Dar a você o que eles acham que você quer. 
 Dizer a você o que você quer ouvir. 
 Recuar calmamente, desarmado. 
Com 6-, espere pelo pior. 
Avançado: com 12+ se elas não se renderem você pode escolher:  
 Incapacitar, desarmar e captura-las. 
 Humilhá-las antes de causar seu dano. 
 Executá-las, aqui e agora. 

EMBOSCAR 
Quando atacar alguém desavisada ou impotente, pergunte à Emissária se há 
alguma chance de você errar. Se houver, trate como ameaçar, mas o alvo não 
poderá escolher se render. Se não houver, você simplesmente causa dano. 

COMBATER 
Quando entrar em combate, consulte a ficha dos movimentos de combate.  
Avançado: para todos os movimentos de combate que lhe oferecem opções para 
escolher, com 12+ escolha uma opção extra. 

TOCAR O SOBRENATURAL 
Quando estender sua compreensão para tocar o que está fora do alcance 
mundano, role+TURVA. Com 7+ a Emissária lhe dirá algo novo e útil sobre a 
situação, e pode lhe fazer uma ou duas perguntas – responda-as. Com 10+ a 
Emissária lhe dará a resposta em detalhes claros. Com 7-9 a Emissária lhe dará 
impressões vagas. Com 6-, espere pelo pior. 
Avançado: com 12+ você alcança através do sobrenatural, para o que há depois 
dele. Eu invejo sua descoberta. 

AJUDAR OU INTERFERIR 
Quando ajudar ou interferir com a rolagem de outra jogadora, diga como está 
ajudando/interferindo e role+Laço que possuir com a personagem. Com 10+ ela 
recebe +2 (ajuda) ou -2 (interferência) para a rolagem. Com 7-9 ela recebe +1 
(ajuda) ou -1 (interferência) para a rolagem. Com 6-, espere pelo pior. 
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MOVIMENTOS BÁSICOS 

SEDUZIR OU MANIPULAR 
Quando seduzir, manipular ou mentir para alguém, diga o que você quer que ela faça, dê 
um bom motivo e role+SEDUTORA. Para PNJs: com 10+ ela vai agir como você deseja 
enquanto ou até que um fato ou ação traia o motivo que você deu. Com 7-9 ela vai 
colaborar, mas vai precisar de algum tipo de garantia ou evidência concreta antes. 

Para personagens jogadoras: com 10+ diga ambos. Com 7-9 diga 1: 
 “Se fizer o que eu quero, marque XP e receba Laço +1 com minha personagem.” 
 “Se recusar fazer o que eu quero, apague todo o XP que tiver marcado no 

momento. Se não tiver nenhum XP para apagar, receba Laço -2 comigo.” 
O que elas fazem é decisão delas. 

Com 6-, espere pelo pior. 

Avançado: com 12+ se elas forem PNJs elas fazem o que você quer. Além disso você 
conquista sua confiança. Diga à Emissária para tirá-las da lista de Ameaças da campanha 
e torna-las Aliadas. Escolha o tipo de Aliada que elas se tornam: confidente, guarda, 
representante, amiga, amante, braço direito. 

LER PESSOA 
Quando ler uma situação em uma interação tensa, role+SAGAZ. Com 10+ domínio 3. 
Com 7-9 domínio 1. Com 6- domínio 1, mas espere pelo pior. Enquanto a interação 
persistir, gaste domínio 1 para 1 para perguntar à jogadora da personagem lida:  
 Sua personagem está dizendo a verdade? 
 O que sua personagem está realmente sentindo? 
 O que sua personagem pretende fazer? 
 O que sua personagem gostaria que eu fizesse? 
 O que sua personagem gostaria de esconder de mim? 
 Como posso fazer com que sua personagem _______?  

Avançado: com 12+ domínio 3, mas gaste-os para fazer quaisquer perguntas, que não 
precisam estar na lista. 

LER SITUAÇÃO 
Quando ler uma situação tensa, role+SAGAZ. Com 10+ faça à Emissária 3 das perguntas 
listadas abaixo. Com 7-9 faça apenas 1. Com 6- ainda faça 1, mas espere pelo pior. 
 Qual é a minha melhor rota para entrar / para passar / para escapar? 
 Que inimiga é mais vulnerável a mim? 
 Que inimiga é a maior ameaça? 
 O que eu deveria estar esperando? 
 Qual é a verdadeira posição da minha inimiga? 
 Quem está no controle aqui? 
No momento em que agir sobre quaisquer dessas respostas, receba +1 adiante. 

Avançado: com 12+ faça 3 perguntas quaisquer, que não precisam estar na lista. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIAR SESSÃO 
No início de cada sessão após a primeira, a Emissária pergunta ao grupo quem 
gostaria de recapitular os acontecimentos da sessão anterior. Se houver mais de 
uma voluntária, aquela que tiver menos avanços e/ou XP tem prioridade. 
Qualquer uma pode se voluntariar, mas ninguém pode recapitular por duas 
sessões seguidas. A jogadora escolhida reconta a sessão anterior com todos os 
detalhes importantes e então marca XP. 

Em seguida, cada jogadora gasta 1, 2 ou 3 recursos para seu estilo de vida 
(mais o faminta de sua montaria, se tiver uma). Se não puder, ou não quiser, 
diga à Emissária e responda suas perguntas. 

Imagine quatro possíveis estilos de vida relativos uns aos outros em Thedas. 

 Típico: você come o que as outras plebeias comem, veste o que elas 
vestem, dorme onde elas dormem. Gaste 1 recursos no início da sessão 
para viver essa vida. 

 Heróico: você come primeiro, e come coisas melhores, como uma 
convidada de honra, uma líder amada ou uma intrusa temida. Você veste 
roupas melhores que a maioria, e dorme em lugares diferenciados e 
confortáveis. Gaste 2 recursos no início da sessão para viver essa vida. 

 Nobre: você não come a melhor comida das plebeias, mas comida nobre, 
sua própria comida, preparada por servas apenas para você, com 
ingredientes não disponíveis para a maioria. Você veste coisas que a 
maioria nunca havia visto: como uma lady, ou um lorde. Você dorme 
cercada de luxo, travesseiros e cobertas da mais fina estirpe. Gaste 3 
recursos no início da sessão para viver essa vida. 

 Miserável: você está faminta, em trapos, desesperada, morrendo de fome, 
sede e exposição ao clima. Isso é o que pode significar gastar 0 recursos 
no ínicio da sessão. 

Emissária, se a jogadora não quiser ou não puder gastar recursos: 
Comece perguntando ao restante do grupo “quem vai pagar 1 recursos para 
manter _____ viva?” 

Se alguém quiser pagar, ótimo. Deixe-as negociarem o acordo, presente, troca 
ou débito entre as jogadoras. Se ninguém quiser pagar, escolha:  
 Determine uma PNJ que proverá para ela. Diga quem é, e pergunte se a 

jogadora aceita ou não esse patrocínio. Chances altas dela ficar em débito. 
 Pergunte á jogadora “quem você acha que vai pagar por seu estilo de vida? 

Como você pedirá a ela?” Jogue essa cena, em resumo ou detalhes. 
 Dê a ela uma oportunidade de trabalhar por recursos antes que as coisas 

piorem. Pergunte a ela o que ela pretende fazer, e para quem, ou escolha 
você uma PNJ para lhe oferecer trabalho. 

 Ou ela está, mesmo, desesperada e morrendo. Cause danos a ela, tome 
seus pertences. Diga às circunstâncias a ela agora e pergunte o que ela 
pretende fazer. 

Após tudo isso, resolvam todos os movimentos de classe que acontecem no 
início da sessão. A Emissária então introduz a primeira cena. 

MOVIMENTOS PERIFÉRICOS 
 

LAÇOS 
Quando seu Laço com outra personagem jogadora chegar a +4 (ou mais), marque XP e 
nos diga como você passou a entende-la de forma mais profunda. Em seguida, reajuste 
seu Laço com ela para +1. 
Quando seu Laço com outra personagem jogadora chegar a -3 (ou menos), marque XP e 
nos diga como você deixou de entende-la como entendia antes. Em seguida, reajuste seu 
Laço com ela para 0 (zero). 

EXPERIÊNCIA 
Quando rolar dados em consequência de uma convicção, ou quando reajustar um de seus 
Laços (de +4/-3 para +1/=0), marque XP (preenchendo uma das seis bolinhas indicadas 
em sua ficha). 
Quando marcar 6XP, apague-os e escolha um dos avanços listados em sua classe. Risque-
o; cada avanço só pode ser escolhido uma única vez. 

CONVICÇÕES 
Quando encontrar a resolução de uma de suas convicções (se ela não for mais verdadeira, 
relevante ou interessante para você), apague sua convicção resolvida e declare em voz 
alta uma nova convicção para substitui-la. 

Em seguida, escolha a personagem com quem você possui mais Laço em sua ficha. 
Pergunte à jogadora dessa personagem como ela mudaria sua nova convicção. Se aceitar 
a sugestão de sua companheira jogadora, marque XP, e ela recebe Laço +1 com você. 

JORNADA 
Quando empreender uma jornada, pergunte à Emissária se o caminho é seguro. Se for, 
siga até o destino sem qualquer problema. Se não, a Emissária pode escolher jogar até o 
destino, ou então engatilhar um ou mais movimentos para determinar como vocês 
lidaram com os problemas no caminho de forma resumida. 

SUSPEITA 
Quando usar magia em uma comunidade hostil à magia, ou nos arredores do Coro ou do 
Círculo, pergunte à Emissária se alguma PNJ que presenciou sua magia poderia lhe causar 
problemas. Se houver alguém assim e você não lidar com isso imediatamente, aja sob a 
pressão de ser denunciada às autoridades. 

AUGÚRIO 
Via de regra ninguém tem acesso ao Augúrio, mas o espírito de uma abominação ou os  
avanços de uma maga ou bruxa podem fazer com que esse movimento entre em jogo. 
Quando usar magia poderosa para interferir com o Turvo, diga qual é o catalizador do seu 
feitiço e role+TURVA. Com 7+ escolha 1:  
 Alcançar através do Turvo para algo ou alguém conectado a ele. 
 Isolar ou proteger uma pessoa ou coisa do Turvo. 
 Isolar e conter um fragmento do próprio Turvo. 
 Inserir uma informação no Turvo. 
 Abrir uma janela para o Turvo. 
Por definição, o efeito só vai durar enquanto você o mantiver, só vai alcançar uma 
camada rasa do Turvo, uma área pequena próxima a você, e vai sangrar instabilidade 
para fora do Turvo. 
Com 10+ escolha 2. Com 7-9 escolha 1:  
 O efeito vai persistir (por um tempo) sem que você precise mantê-lo. 
 O efeito vai alcançar profundamente no Turvo. 
 O efeito vai alcançar uma área larga do Turvo. 
 O efeito vai ser estável e contido, sem sangrar. 
Com 6- o que quer que aconteça, seu catalizador vai sofrer o impacto mais potente. 
 

RECURSOS 
Trabalhar a terra como uma plebeia vale 1 recursos. Outras tarefas devem valer 
2 a 4 recursos, dependendo de como você trabalha e quem estiver pagando. 
Você sempre deve supor 3 recursos, comemorar quando obter 4 e ressentir 
quando receber 2. 

Quando trabalhar para obter recursos, a Emissária deve escolher:  
 Descrever o trabalho que você fez rapidamente, apenas o principal. 
 Jogar o trabalho que estiver fazendo, engatilhando movimentos e 

conduzindo o jogo de forma tradicional. 
 Fazer um único movimento ou uma sequência de movimentos em bola de 

neve para decidir como foi o resultado do trabalho. 
No fim, a Emissária lhe dirá quantos recursos você recebeu pelo trabalho, e as 
consequências de seus serviços. 

Quando der 1 recursos para alguém, mas deixando-a em débito, isso conta como 
uma manipulação com 10+, sem precisar rolar. (A decisão de aceitar o presente 
e receber a manipulação é inteiramente do alvo)  

Quando tentar conseguir alguma coisa e não ficar claro se você pode 
simplesmente pagar ou não, role+SAGAZ. Com 10+ você pode simplesmente 
comprar aquilo, preço dado pela Emissária. Com 7-9 a Emissária escolhe 1: 
 Custa 1 recursos a mais do que você esperava. 
 Não está publicamente à venda, mas você encontra alguém que pode te 

levar a uma outra pessoa que pode vender. 
 Não está mais à venda, mas você encontra alguém que vendeu a pouco 

tempo e pode lhe apresentar à compradora. 
 O que você procura não está à venda, mas isso aqui pode servir? 

Quando espalhar boatos sobre algo que quer, e deixar moedas nas mãos certas, 
role+recursos gastos (máximo +3). Tem que ser algo que você poderia 
legitimamente adquirir dessa forma. Com 10+ o que você deseja vem até você, 
sem qualquer complicação. Com 7-9 o que você deseja, ou algo bem próximo, 
vem até você. Com 6- o que você deseja vem até você, mas você não gostaria 
que tivesse vindo. 

ENCERRAR SESSÃO 
Ao final de cada sessão, escolha a personagem que você acredita que passou a 
compreendê-la melhor do que antes, conte-nos como – se houver mais de uma, 
escolha. Diga para sua jogadora aumentar o Laço com você na ficha dela em +1. 
Se não houver ninguém que lhe compreende melhor, escolha aquela que lhe 
compreende menos do que antes, conte-nos como. Diga para sua jogadora 
reduzir o Laço com você na ficha dela em -1. 

Em seguida, tome um momento para conversar sobre a sessão, o que foi 
divertido ou inesperado, os momentos mais memoráveis. Aproveitem para comer   
ou beber alguma coisa antes de ir embora. 
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O COMBATE 

CAUSAR DANOS 
Quando causar danos, sua oponente marca uma quantidade de ferimentos igual 
ao valor do dano (depois de descontar armadura, se estiver vestindo uma). 

SOFRER DANOS 
Quando sofrer danos, role+dano sofrido (depois de descontar armadura, se 
estiver vestindo uma). Com 10+ a Emissária pode escolher 1:  
 Você está fora de ação: inconsciente, aprisionada, incoerente ou em pânico. 
 É pior do que parecia: sofra +1 de dano. 
 Escolher 2 da lista de 7-9 abaixo. 
Com 7-9 a Emissária pode escolher 1:  
 Você perde seu apoio para os pés. 
 Você perde a força sobre o que estava segurando. 
 Você perde a posição de algo ou alguém que estava observando. 
 Você deixa de notar algo importante. 
Com 6- a Emissária ainda pode escolher da lista de 7-9, mas se fizer isso ela 
substitui parte do dano que estiver sofrendo, portanto você sofre -1 de dano. 

DANOS & LAÇOS 
Quando causar dano a outra personagem jogadora, ela recebe Laço +1 com você 
para cada seção de ferimento que sofrer. Se isso fizer o Laço chegar a +4, ela 
reajusta para +1 e marca XP normalmente. 
Quando curar danos de outra personagem jogadora, você recebe Laço +1 com 
ela para cada seção de ferimento que curar. Se isso fizer o Laço chegar a +4, 
você reajusta para +1 e marca XP normalmente. 

TROCAR DANOS 
Quando trocar danos, ambos os lados simultaneamente causam e sofrem dano 
de acordo com as armas que empunham. 

TOMAR À FORÇA 
Quando tentar tomar algo à força, troque danos, mas antes role+FEROZ. 
Com 10+ escolha 3. Com 7-9 escolha 2. Com 6- escolha 1: 
 Você inflige danos terríveis (+1 de dano causado). 
 Você sofre pouco dano (-1 de dano sofrido). 
 Você assume controle definitivo e inquestionável sobre o que que estiver 

tomando à força. 
 Você impressiona, desmoraliza ou assusta suas oponentes. 
Variações: 
 Para atacar uma posição segurada, role para tomar à força, mas ao invés de 

assumir controle definitivo você pode escolher forçar caminho adentro da 
posição defendida por suas oponentes. 

 Para manter seguro algo que você tem, role para tomar à força, mas ao 
invés de assumir controle definitivo você pode escolher manter definitivo o 
controle que já possui. 

 Para lutar por liberdade, role para tomar à força, mas ao invés de assumir 
controle definitivo você pode escolher tomar a oportunidade para escapar. 

 Para defender alguém de um ataque, role para tomar à força, mas ao invés 
de assumir controle definitivo você pode escolher protege-las do dano.  
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MOVIMENTOS DE COMBATE 

DUELAR 
Quando duelar contra alguém, buscando apenas ferir sua oponente em batalha, troque 
danos, mas antes role+FEROZ. Com 10+ ambos. Com 7-9 escolha 1. Com 6- sua 
oponente escolhe 1 contra você:  
 Você inflige danos terríveis (+1 de dano causado).  
 Você sofre pouco dano (-1 de dano sofrido). 

Depois de trocarem danos decidam: vocês preferem parar de lutar agora ou seguir 
lutando? Se ambas preferirem parar agora, o duelo termina. 

Se uma preferir parar agora e outra preferir continuar, a que prefere parar deve escolher: 
fugir, se submeter à mercê de sua oponente ou seguir lutando. 

MOVIMENTOS TÁTICOS DE SUPORTE 
Quando lutar de forma tática em batalha, role+FEROZ. Com 10+ escolha 3. Com 7-9 
escolha 2. Com 6- escolha 1:  
 Você assegura tempo ou espaço para outra personagem, permitindo que ela se 

mova ou aja livremente. 
 Você auxilia uma aliada em batalha, garantindo +1escolha para uma personagem 

jogadora em seu próximo movimento de combate. 
 Você nega tempo ou espaço para uma oponente, impedindo ela de se mover ou agir 

livremente (se for uma personagem jogadora, ela pode agir sob pressão). 
 Você faz um ataque de oportunidade, infligindo seu dano -1 em uma oponente ao 

seu alcance. 

Quando prover cobertura para uma aliada em batalha, role+ASTUTA. Com 7+ se qualquer 
uma atacar ou interferir com sua aliada, você ataca essa oponente e causa dano, assim 
como avisa sua aliada do perigo iminente. Com 10+ também escolha 1:  
 Você inflige seu dano antes que a oponente possa atacar ou interferir com sua 

aliada de maneira significativa. 
 Você inflige danos terríveis (+1 de dano causado). 

Com 6- você consegue avisar sua aliada, mas não atacar sua oponente. 

Quando observar alerta o que está por vir antes de uma batalha, role+SAGAZ. Com 10+ 
domínio 3. Com 7-9 domínio 2. Com 6- domínio 1. Durante a batalha, gaste domínio 1 
para 1 para perguntar à Emissária o que está por vir e escolher 1:  
 Direcionar a atenção de uma aliada personagem jogadora para uma oponente. Se a 

aliada fizer um movimento de combate contra a oponente, terá +1escolha nesse 
movimento. 

 Dar a uma aliada personagem jogadora ordens, instruções ou sugestões. Se ela fizer 
o que você orientou, recebe +1 para rolagens envolvendo a tarefa. 

 Direcionar a atenção de uma aliada para uma inimiga. Se a aliada atacar a inimiga, 
infligirá +1 de dano. 

 Direcionar a atenção de uma aliada a perigo. Ela recebe -1 dano desse perigo. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANO & ALCANCE 
Determinando dano causado:  
 Se estiver lutando desarmada, você causa 1 de dano. 
 Se estiver lutando armada, dentro da extensão estabelecida por sua arma, 

você causa 2 de dano. 
 Se estiver lutando onde e quando sua arma for considerada mortal, você 

causa 3 de dano. 
 Sua oponente desconta a armadura que ela tiver do dano recebido. 
Extensões: 
Armas possuem três possíveis extensões: à distância, arremesso e ao alcance. A 
extensão de uma arma é ao alcance a não ser que seja especificado o contrário. 

Armas não podem ser usadas fora de sua extensão. Entretanto, as extensões se 
sobrepõem: a parte mais próxima de à distância se sobrepõe à parte mais ao 
longe de arremesso, e a parte mais próxima de arremesso se sobrepõe à parte 
mais ao longe de ao alcance. Várias armas ao alcance são mortais a um alcance 
específico. 
Alcances (do mais longo ao mais curto):  
 Em campo é quando você pode correr, transpor distâncias e usar sua arma 

em amplitude máxima, em qualquer direção. Exemplos: em um grande salão, 
em uma estrada, em uma planície. 

 Corpo-a-corpo é quando você pode se aproximar e distanciar à vontade, 
mas não pode circundar sua inimiga ou correr em qualquer direção que 
achar melhor. Exemplos: em uma floresta, em uma ponte, em um corredor 
largo. 

 Próximo é quando você está confinada a um espaço pequeno, sem abertura 
para avançar ou desengajar. Exemplos: em um barco, em uma pequena sala, 
em um corredor fino. 

 Atracado é quando você está agarrando ou tentando segurar sua inimiga 
com seu próprio corpo. 

 Íntimo é quando você tem sua inimiga em seu poder, sem poder se mover. 

Se duas combatentes possuem liberdade total de movimentos, aquela que 
estiver em alcance mais longo decide o alcance no qual a luta está acontecendo. 
Se a inimiga tiver essa vantagem, você só poderá se aproximar para um alcance 
diferente se encontrar uma forma de impedir que ela se movimente para longe 
novamente. 

DANO & PNJS 
Quando uma PNJ sofrer danos, marque ferimentos normalmente. 
 Sofrer 1 ferimento significa que ela tem dor e ferimentos superficiais. 
 Sofrer 2 de dano significa que estão feridas, e correm risco de vida se 

forem mais frágeis. 
 Sofrer 3 de dano significa que estão seriamente feridas, provavelmente à 

beira da morte. 
 Sofrer 4 de dano é imediatamente fatal para quase qualquer PNJ. 
 Danos acima disso mutilam o que resta de seu corpo. 

DANO & MONTARIAS 
Para efeito de sofrer danos, uma montaria é considerada uma PNJ. 

 

MOVIMENTOS RELACIONADOS 

COMPANHIAS 
Via de regra os movimentos de Companhias estão sempre em jogo. Comandantes e 
Nobres já começam com companhias. 

Às vezes, grupos de pessoas podem lutar pelo mesmo motivo. Esses grupos são as 
Companhias. Companhias causam dano como PNJs, e também podem possuir um valor 
de armadura aplicado a todos os membros. 

Além disso, companhias possuem um rótulo indicador de seu tamanho, que afeta como 
ela enfrenta inimigos em combate: pequena, média, grande ou enorme. Num embate, 
uma companhia maior causa +1 de dano e recebe -1 de dano contra uma companhia 
menor para cada passo de diferença de tamanho. Uma companhia grande, por exemplo, 
causa +2 de dano e recebe -2 de dano contra uma companhia pequena. Um indivíduo ou 
grupo de menos de 10 indivíduos é considerado um passo menor do que uma companhia 
pequena. 

Quando usar sua companhia como arma, role para ameaçar, emboscar ou combater 
normalmente, mas é a companhia que causa e sofre danos. 

Quando combater ao lado de sua companhia... 
 ...liderando ou sendo membro proeminente da companhia, receba o mesmo dano 

que ela receber. Use a arme que for mais mortal entre a sua e a da companhia. 
 ...se escondendo entre os membros ou se esforçando para ficar longe da ação, 

receba -1 de dano ao invés do dano inteiro. Use a arma da companhia. 

DANO & COMPANHIAS 
Quando uma companhia sofrer danos, marque ferimentos normalmente. 

 Sofrer 1 ferimento significa que há algumas pessoas feridas, talvez um ou outro 
ferimento sério. Mesmo uma companhia sem liderança se mantém unida até aqui. 

 Sofrer 2 ferimentos significa que há várias pessoas feridas, e talvez algumas 
fatalidades. Uma companhia sem liderança, ou com uma líder fraca e ausente vai 
debandar a partir desse ponto. 

 Sofrer 3 ferimentos significa vários membros com ferimentos sérios e uma boa 
quantidade de mortos. Uma companhia com uma líder fraca ou ausente vai 
debandar a partir desse ponto. 

 Sofrer 4 ferimentos significa que muitos dos membros estão mortos, e maioria dos 
outros estão gravemente feridos. Mesmo uma líder forte e presente não 
conseguirá impedir a debandada de sua companhia sem esforço. 

 Mais ferimentos que isso significa que pouquíssimos membros sobreviveram: a 
companhia em si já não existe mais. 

MONSTROS 
Monstros são os demônios, espíritos, bestas e criaturas mágicas do mundo. Eles 
funcionam essencialmente como quaisquer outras PNJs, inclusive devem ser listadas 
como Ameaças quando apropriado. Entretanto, diferentemente de outras PNJs, monstros 
sempre terão ao menos um movimento especial ligado a eles, mesmo que não façam 
parte de uma ameaça. 

A Emissária deve criar esses movimentos especiais direcionando-os para a interação 
entre as personagens jogadoras e esses monstros: o que acontece quando você 
encontra um desses, ou fere um desses? O que acontece quando ele fere você? 

 

MOVIMENTOS DE SUBTERFÚGIO 
Via de regra os movimentos de subterfúgio estão sempre em jogo. 

Esses movimentos servem essencialmente para lidar com situações de perseguição, 
seja em batalha ou não. Também devem ser usados para armadilhas ou emboscadas.  
 
Caso duas personagens jogadoras entrem em um conflito de subterfúgio como caça 
e caçadora, é a caça quem rola os movimentos, e a caçadora rola apenas para 
interferir com ela. 
 
Quando você for a isca, role+ASTUTA. Com 10+ escolha 2. Com 7-9 escolha 1:  
 Você atrai sua presa todo o caminho até a armadilha. Se não escolher isso, 

ela só se aproxima do ponto da armadilha. 
 Sua presa não suspeita de você. Se não escolher isso, ela está atenta e 

alerta, desconfiada. 
 Você não se expõe a riscos extras. Se não escolher isso, qualquer dano que 

sua presa infligir a você será +1. 
Com 6- a Emissária escolhe 1 para você. 

Quando você for a caçadora, role+ASTUTA. Com 7+ você apanha sua presa. 
Com 10+ antes você a faz seguir até um lugar à sua escolha; diga onde. 
Com 7-9 você teve que segui-la até onde ela foi; ela diz onde. 
Com 6- sua presa escapa.  

Quando você for a caça, role+ASTUTA. Com 10+ você escapa e deixa sua 
caçadora a caçar sozinha. Com 7-9 sua caçadora a apanha, mas só depois de 
você fazê-la seguir para um lugar à sua escolha; diga onde. Com 6- sua 
caçadora a apanha, e ela escolhe onde.  

Quando não tiver certeza se você é a caçadora ou a caça, role+SAGAZ. 
Com 7+ você decide qual das duas você é. Com 10+ você também tem +1 
adiante. Com 6- você é certamente a caça. 

MOVIMENTOS DE MONTARIA 
Quando combater montada, você e sua montaria contam como uma companhia 
pequena para efeitos de enfrentar outras companhias ou personagens montadas. 
Uma companhia montada conta como um tamanho superior. 

Quando lidar com terreno difícil durante uma batalha ou perseguição, 
role+ASTUTA e adicione o forte da montaria. Com 10+ você atravessa o 
terreno, intocada. Com 7-9 escolha 1: 
 Você diminui a velocidade, mas continua atravessando. 
 Você força sua montaria e ela recebe dano de acordo com o terreno. 
 Você desiste e dá meia volta, procurando outra saída. 
Com 6- a Emissária escolhe 1 para você; os outros são impossíveis. 

Quando realizar um movimento de subterfúgio enquanto montada, some o veloz 
de sua montaria à sua ASTUTA. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dragon Age 

World 

A 1ª SESSÃO 

Siga essas regras agora, assim como seguirá pelo resto da campanha. Pode ser 
a primeira sessão, mas conta como qualquer outra. Seja a Emissária. 

OBJETIVOS 
 Retratar um mundo turvo e cinza. 
 Trazer conflito e escolhas difíceis para personagens jogadoras. 
 Jogar para descobrir o que acontece. 

PRINCÍPIOS 
 Descreva tudo de forma turva, cinza e miserável. 
 Fale para as personagens, mas lembre-se das jogadoras. 
 Faça seu movimento, mas faça sentido e não diga seu nome. 
 Dê nome a suas personagens; faça-as “humanas” e falhas. 
 Pense dramaticamente e perigosamente sobre suas personagens. 
 Faça perguntas às personagens e às jogadoras; use as respostas. 
 Responda com o que elas querem, mas não o que elas esperam. 
 Ocasionalmente, recompense-as de acordo ou além. 
 Seja uma fã das personagens, desafie suas convicções. 
 Vá ao redor da mesa. 
 Abstraia em alguns momentos, detalhe em outros. 
 Pense também fora da cena. 
 Use mapas, mas não deixe eles usarem você. 
 Dê uma pausa, tome seu tempo. 
 Às vezes, deixe a decisão para uma PNJ, jogadora, contagem ou questão. 
 Justifique a mecânica usando a narrativa. 
 
QUANDO FAZER UM MOVIMENTO? 
 Quando elas olharem em sua direção para descobrir o que acontece. 
 Quando elas lhe oferecerem uma oportunidade de ouro. 
 Quando elas rolarem um 6-. 
 
MOVIMENTOS DA EMISSÁRIA 
 Anunciar sinais das trevas (dentro ou fora de cena). 
 Colocar alguém em evidência. 
 Causar danos. 
 Levar suas coisas. 
 Separá-las, ou reuni-las. 
 Dizer as consequências, e então perguntar. 
 Oferecer uma oportunidade, com ou sem custos. 
 Voltar seus movimentos contra elas mesmas. 
 Revelar uma verdade macabra. 

Depois de qualquer movimento: o que vocês fazem? 
 

Hack não comercial escrito por Raul Fontoura e Raphaela Oliveira a partir do Apocalypse World e Fallen Empires de 
D. Vincent Baker. Dragon Age é uma marca registrada da Bioware e não possuímos quaisquer direitos sobre seu 

conteúdo ou ilustrações. Esse é um material de RPG feito por diversão e disponibilizado de graça, de fãs para fãs. 
 

A EMISSÁRIA NA PRIMEIRA SESSÃO 

DURANTE A PRIMEIRA SESSÃO 
Aqui estão alguns detalhes importantes que merecem atenção especial durante a 
primeira sessão: 

 Narre. Descreva esse mundo cruel e turvo. Faça-as sentir o cheiro de ferro e 
carniça, o frio do tempo e do aço, a injustiça perpassando tudo. Se houver um 
ferimento, a cicatriz é para sempre. Se houver um sorriso, ele dura pouco. Quanto 
mais desesperador, melhor. 

 Use os ganchos trazidos na criação das personagens. Lugares, personagens, tudo 
que tiver sido dito. Cada personagem traz uma lista de pequenos detalhes para 
serem explorados – a companhia da comandante, a propriedade da nobre, o que a 
forasteira deixou para trás, até mesmo os Laços das personagens. Use tudo. 

 Faça perguntas o tempo todo. Será que todos os estereótipos conhecidos de 
orlesiano são reais na corte do leste? Será que o Círculo dos Magos é tão frágil 
assim em Rivain? Até mesmo quando uma jogadora fizer uma pergunta, ao invés 
de responder sempre, talvez faça a mesma pergunta em aberto para o grupo 
como um todo: “Pois é, o que é que os plebeus de Nevarra costumam comer?” 

 Deixe que hajam questões para você pensar sobre. Você vai perceber que vão 
surgir perguntas em sua cabeça durante o jogo. Às vezes você vai perguntar para 
uma jogadora, mas a resposta dela não vai ter sido exatamente completa. Às 
vezes você vai perceber que uma certa PNJ ou localidade ainda parece ter coisas 
a revelar. Não se precipite em aprofundar agora, apenas anote a questão. 

 Procure por onde as personagens não estão no controle. Elas vão tentar controlar 
tudo e assegurar todas as suas coisas, como jogadoras fazem, mas é impossível. 
O que está nas sombras que cercam elas? Quem atravessa suas terras? Quem 
depende delas? Quem quer o que elas tem de valioso? 

 Sinalize para que as jogadoras façam movimentos. Ajude-as a entender os gatilhos 
e as consequências deles. Você já conhece o jogo, elas talvez não. 

 Introduza PNJs. Use o mapa de pecados. Aquelas que já estiverem listadas nas 
fichas, claro, mas também muitas outras. Escolha um nome da lista na ficha de 
Emissária e introduza uma personagem nova. A dona da taverna, o guarda do 
palácio, todas as que tiverem um papel ou uma fala significativa. Pense por qual 
pecado essas personagens agem, anote-as no mapa. Faça-as “humanas” e falhas. 

 Dê a cada personagem bastante tempo de cena com as outras. Coloque-as em 
pares ou trios nas cenas, às vezes de forma inesperada. PNJs também, lógico. 

 Provoque uma batalha. Explore usar os movimentos de batalha e as regras para 
mortalidade e extensão das armas. Bem, não seria Dragon Age sem sangue, certo? 

DEPOIS DA PRIMEIRA SESSÃO 
Tome seu tempo (um princípio seu) e deixe que o que aconteceu descanse em seu 
imaginário. Quando estiver pronto para seguir em frente, você vai preparar a segunda 
sessão com as fichas de Emissária e Frentes, observando o estado do mundo que vocês 
construíram. Depois basta atualizá-las a cada sessão até o fim da campanha. Pronto. 

 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARAÇÃO 
Leia Apocalypse World (ou Dungeon World, que já tem tradução oficial); é 
necessário para entender como esse jogo funciona. Imprima as fichas de classe, 
os movimentos básicos e de combate, a ficha da emissária e essa de primeira 
sessão que você está lendo – a capa do hack é desnecessária, e a ficha de 
frentes só se fará necessária a partir da segunda sessão. Esteja em um grupo 
de 3 a 5 amigas (incluindo você) que tenha vontade de jogar no mundo de 
Dragon Age. Tenha vários d6 disponíveis (no mínimo 2), lápis e borrachas 
suficientes, além de papel para rascunho. 

PASSO 1: DURAÇÃO 
O primeiro passo para o jogo é definir mais ou menos quantas sessões o jogo 
vai durar. Isso depende muito da disponibilidade das jogadoras, mas 
normalmente o jogo funciona tendo entre 6 e 12 sessões para uma campanha. 
Uma campanha aqui significa que algo será resolvido nesse tempo, mas não 
necessariamente tudo – pense numa temporada de sua série favorita. 

Também é possível jogar apenas uma sessão, para testar o jogo ou com 
jogadoras que não tem tanto tempo. Nesse caso, vocês terão de condensar um 
pouco as coisas se quiserem encontrar resolução – não é um problema se não 
houver resolução, as coisas só vão parecer mais com um “episódio piloto” do 
que com um “episódio especial”. 

PASSO 2: ÁREA 
O segundo passo é definir a área de Thedas em que a campanha vai se passar. 
Se uma ou mais de vocês já jogaram Dragon Age, pode ser que tenha em mente 
um lugar que parece interessante de explorar - ou revisitar em um jogo de 
interpretação mais livre. 

As localidades disponíveis são explicadas brevemente a seguir. Leia em voz alta 
as opções que acharem interessantes. 

FERELDEN, O REINO RÚSTICO 
Ferelden (pronunciado “Ferélden”) é o reino das terras frias do sul. Até o 
passado recente foi território ocupado do império orlesiano. A alta nobreza 
fereldeniana é na maioria composta de guerreiros e estrategistas, independente 
do gênero, e é relativamente possível para um soldado plebeu condecorado 
ascender à nobreza nesse reino através de seus atos. Os fereldenianos fazem 
fronteiras internas com os Avvar do Dorso Frio e os Chasind dos Ermos Korcari 
– esse último sendo o lar da infame Bruxa dos Ermos. 

ORLAIS, O REINO DA INTRIGA 
Orlais (“Orlêi”) é maior império da atualidade, e abriga o centro religioso do Coro 
na figura papal da Divina. A nobreza é conhecida por participar do Grande Jogo, 
uma teia de influências onde cada família tenta obter poder e vantagem sobre 
as outras das formas mais sutis que conseguir – muitas vezes contratando 
bardos como espiões e assassinos. A nobreza orlesiana também é mais 
academicamente educada que a de outros povos, o que a torna muito esnobe e 
desligada dos assuntos plebeus, exceto quando encontra uma crise grave demais 
para ignorar. O sul do reino contém as ruínas dos Vales, “o novo lar” prometido 
ao povo élfico, mas destruído na segunda Marcha Exaltada do Coro – muitos dos 
territórios hoje ocupados por palácios nobres luxuosos. 

PROCEDIMENTO DA PRIMEIRA SESSÃO 

ANDERFELS, O REINO MACULADO 
Os Anderfels (“Anderféus”) foram palco do primeiro Flagelo conhecido, o que 
transformou o reino inteiro num território infértil e desértico, mais ruínas do que 
civilização. A própria estrutura da sociedade foi rompida, com facções lutando pelo 
controle dos poucos recursos que ainda sobraram. Aqui também fica a entrada principal 
para o antigo reino anão de Kal-Sharok, dado como perdido a até pouco tempo atrás. 

NEVARRA, O REINO DAS DINASTIAS 
Nevarra, desde que deixou de ser uma cidade-estado das planícies livres, é governada 
por dinastias nobres antigas. Seu povo tem uma relação especial com a morte, 
mumificando seus familiares em grandes mausoléus, o que também originou uma tradição 
antiga de necromantes entre os magos de seu Círculo. É notoriamente conhecido como 
o reino que extinguiu os dragões por séculos até a chegada da última era, e a caça de 
bestas ainda é celebrada e incentivada como esporte entre a nobreza. 

AS PLANÍCIES LIVRES, CONFEDERAÇÃO DE CIDADES-ESTADO 
Cercadas de grandes poderes, as cidades-estado das Planícies Livres tem pouco em 
comum exceto sua localização. Seus laços como confederação são muito tênues, e 
raramente elas concordam em algo. Os únicos poderes reais entre as cidades são 
Tantervale, o Refúgio de Stark e a Muralha de Kirk. Mesmo assim, dada uma ameaça 
comum, as cidades das planícies se unem em um só poderio militar. 

IMPERIUM TEVINTER, O REINO DOS MAGOS 
Não mais um império apesar do nome, Tevinter (“Tevínter”) foi o primeiro reino humano, 
governado desde o começo e até hoje por seus magos – costumava abranger todo o 
território conhecido, e as Estradas Imperiais até hoje são um legado desse tempo. A 
lenda diz que foi a ganância dos magistrados de tevinter, tentando invadir a Cidade 
Dourada do Criador, que trouxe a Mácula e as crias das trevas para o mundo. 
Diferentemente do restante de Thedas, aqui os magos não possuem quaisquer restrições 
reais, e a magia concede poder político e influência social. É o único grande reino que 
ainda permite escravidão. 

ANTIVA, O REINO DOS PRÍNCIPES MERCANTES 
Antiva (“Antíva”), apesar de ser regida oficialmente por um rei, é na verdade controlada 
por príncipes e princesas mercantes, que tem influência real sobre o que acontece no 
território. A troca e a atividade marítima são muito comuns, o que ocasionou também a 
pirataria. Apesar de haverem muito poucos soldados, o reino possui a maior guilda de 
assassinos de toda a Thedas, os Corvos Antivanos – motivo principal para nenhum outro 
grande reino subestimá-lo. 

RIVAIN, O REINO DAS MATRIARCAS 
Rivain (“Rivêin”) é um reino pacato, onde não há dominação religiosa do Coro – até 
mesmo o Círculo dos Magos aqui tem pouca influência. É o único reino em que os elfos 
são universalmente aceitos como cidadãos, e em que o qun não tentou dominação pela 
força, dado o sincretismo do povo. Acreditam que as mulheres são mais apropriadas para 
liderar, as anciãs em especial sendo muito respeitadas. 

PAR VOLLEN, O REINO QUNARI 
Par Vollen (“Pár Vôlen”) é dominado pelo qun. Ao mesmo tempo governo e filosofia 
política, o qun acredita que para cada indivíduo há um papel na existência, e que esse 
papel deve ser cumprido para que o mundo funcione da melhor forma possível. Homens 
devem servir à guerra, mulheres devem educar e governar. Magos são temidos e presos 
a correntes. Apesar disso, o qun não julga a origem de ninguém que se converte. 

Existem muitos outros lugares para se explorar em Thedas, dentro e fora das 
áreas descritas – Seheron, a Floresta de Arlathan, o Mar Dilacerado, etc. Vocês 
podem jogar nesses lugares, mas terão de pesquisar por si mesmos. 

PASSO 4: PERSONAGENS 
A seguir vem a criação de personagens. Distribua todas as fichas dobradas 
sobre a mesa. Cada jogadora escolhe uma das classes disponíveis (sem 
duplicatas!) e  segue os passos descritos na ficha para criação da sua 
personagem. Seu papel aqui será tirar dúvidas, além de fazer perguntas e 
anotações. É importante deixar claro algumas coisas. Pode ler diretamente se 
quiser: 

 As personagens que vocês criarem não precisam ser amigas, mas 
precisam ser aliadas, ao menos no começo do jogo. Todas elas já se 
conhecem, e provavelmente tem um local ou objetivo em comum. Se não 
ficar óbvio através das classes que vocês escolheram (Nobre!), decidam 
como acharem melhor. As personagens podem se tornar adversárias, com 
certeza, mas não agora. Só rivalidade por enquanto. 

 Cada uma das personagens é protagonista do jogo, e única em sua 
maneira. Existem muitas guardiãs cinzentas, mas apenas uma Guardiã. 
Existem várias magas no mundo, mas apenas uma Maga. É a diferença 
entre ser uma dobradora de água e ser a Katara, sacaram? 

 Todas vocês tem um “íntimo” na ficha. Isso é para quando a personagem 
de vocês tiver um momento íntimo com outra. Um momento íntimo 
significa um momento em que as personagens estão vulneráveis juntas, 
emocionalmente através de conversa ou fisicamente através de carinho ou 
até mesmo sexo (não precisamos descrever nada embaraçoso, basta 
cortar para a próxima cena, sem problema). 

 Todas vocês recebem recursos nos equipamentos. Recursos podem 
significar literalmente moedas em dinheiro, mas também podem significar 
jóias e outras coisas preciosas. Vocês decidem exatamente o que. 

 Algumas de vocês podem escolher armadura. Armadura 1 pode ser uma 
proteção de roupas pesadas, uma ombreira, talvez; não necessariamente 
óbvio. Já armadura 2 é obviamente armadura para qualquer um que veja: 
um traje completo de couro pesado ou metal, elmo, cota de malha, etc. 

 Vocês só precisam criar suas personagens agora, e depois seguir com 
elas, é fácil. Eu preciso criar todas as adversidades, então eu tenho essa 
sessão inteira pra isso. A gente não vai começar com tudo em chamas - 
vamos conhecer as personagens de vocês e segui-las por um dia qualquer, 
ver como elas vivem, beleza? Não se preocupem, ainda vai ter ação: um 
dia qualquer em Thedas já é automaticamente um dia ruim. 

 

PASSO 5: INÍCIO DA SESSÃO 
Finalmente, tudo está pronto para o jogo. É recomendável que vocês deem uma 
pequena pausa antes de começar a jogar, seja para comentar coisas não 
relacionadas ao jogo, beber, comer ou ir ao banheiro. 

Quando todas já estiverem preparadas e sentadas à mesa, você dá início ao 
jogo através do movimento de iniciar sessão. 

 

http://www.secular-games.com/dungeon-world/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando precisar criar uma PNJ de improviso durante o jogo, durante a primeira 
sessão ou o restante da campanha, utilize as seguintes listas de nomes para 
auxilia-la. Elas estão em ordem alfabética, e a esmagadora maioria das opções 
foi retirada diretamente da seção “Dragon Age” em Fantasy Name Generators.  

Não há distinções nas listas sobre o gênero de um nome qualquer. Quando 
escolher um nome, risque-o da lista. 

NOMES HUMANOS 
Abagio Acacius Accialini Adron Alice Alina Angelo Anja Anouilh Archie Arisara 
Aristea Aska Atheri Augustus Axia Barbaroman Baudet Bernal Brarev Brogan 
Calderara Clemont Coidea Damora Devereux Deveya Dimont Donato Ebner 
Eichhorn Ervin Esteves Exuperantia Fabian Felrand Fiorensa Florus Foscarina 
Fouet Frauke Frederick Genevieve Gonzalo Guglielmo Guidobald Gunther Hauffe 
Holzer Hugolina Iohari Iuetta Janine Jarak Javen Jocatte Julius Kornberg Kube 
Lambert Lana Lanatriel Larnaz Leal Lenden Lenora Lewis Lippa Llarena Logan 
Luisa Lukias Mallka Marok Mathews Morel Mosley Nadine Nevanka Nicole Onte 
Oppius Parhem Pasqua Philippus Puck Quintus Raja Renae Reubke Risha Rodrick 
Rufia Salvia Sandro Sargent Sarvia Sasha Secundus Segrin Seidl Simon Sollemnis 
Stefania Sylvian Taewen Tanicia Tasas Taura Thilo Unger Vaugrenard Walker 
Wendelin Yagura Zeler Zeshan. 

NOMES ÉLFICOS 
Adalia Adaren Adris Alros Arevina Arianril Arinna Ashani Athesiara Athras Atmen 
Averos Bralan Bramen Briarill Brira Cahorn Carhel Caros Carralan Cyran Devetriel 
Edaria Elnarel Elrion Elthon Firana Gesas Getmen Gerlion Halassan Hamael Hulhen 
Huras Ilrian Ilsas Iowyn Iselanna Isera Kahra Kalanna Kani Lanril Ledor Lemlaros 
Lerand Liahari Lialle Manowen Marethra Mehra Meranor Mihhra Milanna Miris 
Namanni Namaril Namawen Nariel Nelgan Nelran Nenowen Neriel Neris Nesirill 
Orall Oranaya Paihorn Pathorn Pawen Piros Rirrill Samthorn Sariel Sarmael Seraren 
Sessa Shiava Shille Shilwyn Shirill Sorhorn Sorwen Threven Valyhari Varcen Varel 
Varille Varinowen Varlassan Varthon Velva Yemen Zatris. 

NOMES ANÕES 
Ademark Andel Aravis Arrald Baca Bavil Beboro Berelen Botrand Brarta Brutigan 
Buweryn Carinoch Cziwan Darra Darrenor Dergan Donhorn Drumiran Dashen 
Dulizyl Eras Feramunt Feririnden Ferrin Fezda Fomot Forelban Forsca Frarand 
Galca Gallban Garmaro Garrana Garteson Gherrek Ghevonak Golon Gorvhen 
Hadrat Hapith Harren Hatop Hirtan Iwabor Kelatyth Kesi Klamas Klaret Kosca 
Lecha Lirynn Luren Maka Makel Medash Melin Merizyl Mernak Merra Nalrd Naraka 
Naranden Nararinda Nerarra Nevirav Ogrin Ogsch Olidal Olinna Orram Orsten 
Piorav Raesca Ranoch Ravo Rirvia Rouder Roumunt Saka Sirta Tarra Thosten 
Tulon Ulder Vano Vosten Westen Wevo Wordon Yosten Zanda Zazda. 

NOMES QUNARI 
Akiner Akinoren Akorug Alanat Alishok Arisanat Arisurhan Askalit Askehan 
Askhaca Askhenol Aslaas Asumer Basit Bastamay Birar Burant Burarad Canal 
Canem Demazik Demet  Demin Durant Durari Guner Gunit Guraner Gurharad 
Gurok Gururak Hatem Hatide Jaren Jarurak Kanenol Kanok Karal  Karelek Ketojan 
Kubaari Kubik Metak Nazam Nazek Nihal Nihanem Nihazik Nihe Okaarad Oran 
Orkener Orkik Ornit Orumer Ozaz  Ozelek Ozenice Ozkazim Ozkri Rasanem Raser 
Salutlu Sana Sanena Saniha Sayar Senilay Solmasan Solmice Stiner Sumal Sumaz 
Sumul Tamik Tamilay Tura Turem Turice Yagmok. 
 

 GERADOR DE PNJS Dragon Age 

World 

A EMISSÁRIA Hack não comercial escrito por Raul Fontoura e Raphaela Oliveira a partir do Apocalypse World e Fallen Empires de 
D. Vincent Baker. Dragon Age é uma marca registrada da Bioware e não possuímos quaisquer direitos sobre seu 

conteúdo ou ilustrações. Esse é um material de RPG feito por diversão e disponibilizado de graça, de fãs para fãs. 
 

Apresentando 

A EMISSÁRIA 
OBJETIVOS 
 Retratar um mundo turvo e cinza. 
 Trazer conflito e escolhas difíceis para personagens jogadoras. 
 Jogar para descobrir o que acontece. 
 
PRINCÍPIOS 
 Descreva tudo de forma turva, cinza e miserável. 
 Fale para as personagens, mas lembre-se das jogadoras. 
 Faça seu movimento, mas faça sentido e não diga seu nome. 
 Dê nome a suas personagens; faça-as “humanas” e falhas. 
 Pense dramaticamente e perigosamente sobre suas personagens. 
 Faça perguntas às personagens e às jogadoras; use as respostas. 
 Responda com o que elas querem, mas não o que elas esperam. 
 Ocasionalmente, recompense-as de acordo ou além. 
 Seja uma fã das personagens, desafie suas convicções. 
 Vá ao redor da mesa. 
 Abstraia em alguns momentos, detalhe em outros. 
 Pense também fora da cena. 
 Use mapas, mas não deixe eles usarem você. 
 Dê uma pausa, tome seu tempo. 
 Às vezes, deixe a decisão para uma PNJ, jogadora, contagem ou questão em jogo. 
 Justifique a mecânica usando a narrativa. 
 
QUANDO FAZER UM MOVIMENTO? 
 Quando elas olharem em sua direção para descobrir o que acontece. 
 Quando elas lhe oferecerem uma oportunidade de ouro. 
 Quando elas rolarem um 6-. 
 
MOVIMENTOS DA EMISSÁRIA 
 Anunciar sinais das trevas (dentro ou fora de cena). 
 Colocar alguém em evidência. 
 Causar danos. 
 Levar suas coisas. 
 Separá-las, ou reuni-las. 
 Dizer as consequências, e então perguntar. 
 Oferecer uma oportunidade, com ou sem custos. 
 Voltar seus movimentos contra elas mesmas. 
 Revelar uma verdade macabra. 

Depois de qualquer movimento: o que vocês fazem? 
 

http://www.fantasynamegenerators.com/dragon-age.php


 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante a primeira sessão, liste as personagens jogadoras no círculo central 
do mapa no momento em que elas se apresentarem. Enquanto a sessão 
acontecer, liste as PNJs que parecem ser comandadas por seus pecados no 
setor apropriado do mapa. 

Quando chegar o momento de organizar suas frentes para a segunda sessão 
e adiante, substitua os nomes dessas PNJs pelas ameaças que você planejar 
de acordo com cada frente. Se houverem outras personagens listadas na 
frente, anote-as também aqui. 

Sempre que atualizar suas frentes, atualize também o mapa dos pecados. 

O MAPA DOS PECADOS 

PERSONAGENS 
JOGADORAS 

CARÊNCIA 
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As ameaças são os agentes através dos quais as protagonistas vão travar suas 
batalhas contra as frentes. Suas ações são o que pode potencialmente causar 
danos irreversíveis sobre a face do mundo, mesmo que uma Catástrofe não se 
concretize. Cada frente pode ter até 4 ameaças. 

CRIANDO UMA AMEAÇA 
Para criar uma ameaça, escreva seu nome, escolha um tipo e impulso, e comece 
a desenvolver sua contagem. 

TIPO E IMPULSO 
Escolha um tipo entre as opções dos cinco grupos, e anote o impulso 
relacionado. As ameaças não precisam ser literalmente aquilo que o tipo indicar: 
interprete palavras como “canibal” e “ditadora” livremente, de acordo com o 
que elas representam simbolicamente em sua campanha. 

 Líderes – Escravista (impulso: possuir e vender pessoas), Incendiária 
(impulso: consumir e infestar), Cultista (impulso: delatar e destronar), 
Ditadora (impulso: controlar), Colecionadora (impulso: obter), Alfa 
(impulso: caçar e dominar). 

 Profanas – Canibal (impulso: almeja saciedade e plenitude), Ferida 
(impulso: almeja restituição e recompensa), Perversa (impulso: almeja dor, 
para si e para outras), Infectada (impulso: almeja contato íntimo e/ou 
anônimo), Apóstata (impulso: almeja dominar seus poderes), Demônio 
(impulso: almeja o caos, a ruína de tudo). 

 Ordenadas – Caçadoras (impulso: vitimar alguém vulnerável), Sibaritas 
(impulso: consumir os recursos de alguém), Executoras (impulso: vitimar 
alguém em destaque), Culto (impulso: vitimar e incorporar pessoas), 
Multidão (impulso: rebelar-se, queimar, matar bodes expiatórios), Família 
(impulso: fechar suas portas, proteger suas semelhantes). 

 Ambientes – Prisão (impulso: conter, impedir a saída), Ninho (impulso: 
gerar monstruosidade), Fornalha (impulso: consumir coisas), Miragem 
(impulso: encantar e trair), Labirinto (impulso: capturar, frustrar 
passagem), Fortaleza (impulso: impedir acesso). 

 Aflições – Doença (impulso: saturar uma população), Condição (impulso: 
expor pessoas ao perigo), Tradição (impulso: promover e justificar 
violência), Desilusão (impulso: dominar as escolhas e ações das pessoas), 
Sacrifício (impulso: deixar as pessoas desoladas), Embargo (impulso: 
empobrecer as pessoas). 

CONTAGEM 
A contagem de uma ameaça é uma deliberação sobre os passos que ela vai 
tomar para seguir seu impulso em direção à Catástrofe da Frente. Cada um dos 
números é ao mesmo tempo uma ação tomada e um sinal da caminhada que 
levará à catástrofe. Quando aquilo acontecer em jogo (dentro ou fora de cena), 
marque a bolinha e avance para a próxima. 

Enquanto estiver em 6 ou 5, a contagem acompanha o começo do processo. Ao 
marcar o número 4, a ameaça começa a causar efeitos irreversíveis à sua volta, 
e isso se agrava na contagem de 3 e 2 – as coisas vão ficando piores. 

Quando marcar o número 1, o último passo é tomado em direção à catástrofe, 
e se nesse ponto a ameaça não for contida a catástrofe se concretizará por 
completo. Entretanto, mesmo que a ameaça seja contida, os danos irreversíveis 
nesse ponto precisam ser severos o suficiente para que isso não seja sentido 
como uma vitória real. 

Dragon Age 

World 

A FRENTE Hack não comercial escrito por Raul Fontoura e Raphaela Oliveira a partir do Apocalypse World e Fallen Empires de 
D. Vincent Baker. Dragon Age é uma marca registrada da Bioware e não possuímos quaisquer direitos sobre seu 

conteúdo ou ilustrações. Esse é um material de RPG feito por diversão e disponibilizado de graça, de fãs para fãs. 
 

Apresentando 

A FRENTE 
Uma frente é uma representação mecânica das adversidades do mundo, que entrarão em 
conflito com as personagens durante a campanha. Ela é formada por um conjunto que 
Ameaças, que se não forem impedidas de seguirem seus planos podem resultar em uma 
Catástrofe. Você deve criar entre 1 e 4 frentes para sua campanha. 
 

CRIANDO UMA FRENTE 
Para criar uma frente, escolha um Pecado Fundamental. Liste descrição e elenco, 
questões em jogo, pense uma Catástrofe. Faça suas Ameaças de acordo, determine 
movimentos especiais se você precisar deles. Nomeie sua frente. 
 
PECADO FUNDAMENTAL 
Cada frente reúne as Ameaças de uma campanha que se alinham com um dos pecados 
demoníacos fundamentais. Você pode interpretar os pecados como achar melhor, desde 
que eles reúnam todas as ameaças de uma determinada faceta da campanha em uma 
mesma frente. Os pecados e suas possíveis frentes são: 
 Carência – frente para os que almejam agradar alguém a qualquer custo. 
 Vingança - frente para os que almejam o troco que lhes é devido. 
 Ira – frente para os que almejam violência ou destruição. 
 Preguiça – frente para os que almejam permanência ou decadência. 
 Desespero – frente para os que almejam solução a qualquer custo. 
 Inveja – frente para os que almejam aquilo que não lhes pertence. 
 Desejo – frente para os que almejam mais do que deveriam. 
 Orgulho – frente para os que almejam domínio ou soberania. 
 
DESCRIÇÃO E ELENCO 
Liste quaisquer outros detalhes e personagens associadas às Ameaças e suas contagens, ou ao 
pecado fundamental da frente. Isso inclui aliados, rivais, alvos e vítimas das ameaças da frente. 
 
CATÁSTROFE 
Escreva uma catástrofe para a frente: se as ameaças não forem impedidas de cumprirem 
suas contagens, essa catástrofe cairá sobre o mundo. 
Cada catástrofe deve ser tão vaga ou precisa quanto você quiser, e deve cobrir todas as 
possíveis consequências dos planos das ameaças na forma em que for fraseada. Um bom 
ponto de partida é o pecado fundamental da frente. 
 
QUESTÕES EM JOGO 
Escreva perguntas sobre o que você gostaria de descobrir durante o jogo em relação a 
essa frente. Você pode ter boas respostas pensadas para essas perguntas, mas o 
propósito é escrevê-las como algo que está em jogo e jogar para descobrir qual é a 
resposta. 
 
MOVIMENTOS ESPECIAIS 
Crie movimentos especiais para especificar as interações entre as personagens e a frente 
ou suas ameaças. O que acontece quando o demônio oferece um pacto? O que acontece 
quando elas bebem da fonte mística? E se elas tentam ferir o golem com suas armas? 
 
DURANTE A CAMPANHA 
Entre as sessões, olhe para suas frentes. Atualize tudo o que mudou: ameaças, 
contagens, personagens, questões – até mesmo a catástrofe! Deixe que as coisas 
mudem, troquem de frente se necessário. A diversão em jogar para descobrir o que 
acontece é se deixar surpreender pelas mudanças na narrativa a cada sessão de jogo. 
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