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UMA DAS MELHORES MANEIRAS DE CONTRIBUIR PARA A CONTINUIDADE 

DESSA INICIATIVA É DIVULGÁ-LA A TODOS  RPGISTAS, AMIGOS, AMIGAS E INIMIGOS 
QUE VOCÊ CONHECE! 

 
 
 

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO, 
BOA LEITURA E BONS JOGOS! 
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TRÊS NOTAS DO ORGANIZADOR 
 

“Nasci em um século ímpio e tenho muita coisa a expiar” . 

Alfred de Musset, Confissões de um filho do século. 

 
 1ª) Cuidava do inventário de um fazendeiro e encontrei em meio a suas coisas um baú cheio de 
cartas. Os herdeiros queimá-las-iam na fogueira da ganância a que se entregavam e peguei-as para mim. 
 Fui indiscreto a ponto de lê-las todas. 
 Dentre as cartas, notei algumas enviadas pelo meu amigo Souza e Pena, falecido antes do 
fazendeiro, e que me legou sua modesta biblioteca e blocos de anotação. 
 Organizando-as em maços, distingui uma explicação pormenorizada de um jogo de Role Playing 
Game (RPG) que julguei bom. 
 Sobrou outro tanto. Tratam esparsamente das aventuras. Um dia poderão vir a lume. 
 Mantive no presente volume os números laterais. Sujam o texto, mas deram um índice detalhado. 
Não publico as cartas da forma fragmentária que as encontrei. Caso contrário, seria eu um organizador? 
 Os desenhos de Daumier são por minha conta. Retirei-os de www.daumier.org. 
 Talvez tenha pecado ao não censurar excessos do autor. Porém, Deus me perdoará em sua infinita 
misericórdia. 
  

2ª) O português não dispõe de pronome neutro. Daí os inconvenientes que enfrentamos: 
demandaria escrever “ele ou ela”, “ jogador(a)” , “sua ou seu” , etc. o tempo todo. 
 O autor optou, não duvido, por grafar tudo no masculino, e devido a dois motivos: a) o 
destinatário da correspondência era homem; b) os pronomes masculinos têm um tom neutro no português. 
 Assim, a adoção do gênero masculino não representa menosprezo às garotas, porém uma questão 
de contexto e necessidade estilística. 
 Minhas queridas, acreditem: este organizador e os defuntos que se corresponderam as queremos 
jogadoras — e próximas, muito próximas, próximas mesmo! 
  
 3ª) Agradeço ao leitor (e à leitora) a atenção que der a esta compilação de cartas. 
 
 Souza e Pena dedicou o §14º especialmente a seus amigos Phelipe V. de P. C. e Joseane S. P. 
  

Este li vro é dedicado ao leitor, aos RPGistas,  
e ao gato Bach, o soberbo. 
 
 

 
Campo d’Árvore. 

28 de Fevereiro de 2006. 
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PREFÁCIO 
 

 Role Playing Game, sigla RPG, é uma arte narrativa para a construção de estórias em tempo real e 
coletivamente. Retira do teatro, dos romances, do cinema, da música, dos quadros, da poesia, da narrativa 
oral, das esculturas e da vida os elementos com os quais se individualiza. 
 Marca-se por ser um jogo, e, como todo jogo, almejar a diversão. Incentiva, por causa do caráter 
coletivo das estórias, a cooperação e, como é uma narrativa, exercita a expressão criativa. 
 Muito se narra com o RPG. Há cenários povoados por alienígenas, bárbaros, pessoas com olhos 
grandes, dragões e magos, e sanguessugas imortalizados pelos filmes de horror. E também os genéricos, 
calhamaços de regras que se prestam a qualquer assunto, após modificações que os especificam (e 
dizemos que continuam genéricos...). 
 No “Malditos! regras para um cenário azevediano de RPG”, os jogadores adentram o doloroso 
mundo da Maldição. Interpretam jovens em cujas frontes o destino gravou anátema. E isso em um clima 
soturno construído a partir da li teratura delirante de Álvares de Azevedo. 
 Um dos maiores escritores brasileiros, contista, poeta, dramaturgo e crítico, Manoel Antônio 
Álvares de Azevedo é expoente da segunda geração romântica — a geração do spleen, do mal do século, 
do tédio e da depressão, da ânsia de morrer. Estudante de direito no Largo São Francisco, faleceu em 
1852, aos vinte e um anos. Legou uma obra pouco volumosa e cheia de altos e baixos, mas que marcou a 
literatura brasileira. 
 Poetou o verso e o reverso do romantismo na “Lira dos Vinte Anos” . Nela, avisa, “quase depois 
de Abel, esbarramos em Calibã”. Estão ali o satanismo, o idealismo amoroso e a sátira dos temas do 
romantismo. Escreveu ainda a peça Macário, semiteatro em uma cidade fantasmagórica; e “Noite na 
Taverna” , narrativa macabra, única na literatura nacional: boêmios se reúnem para contar episódios 
horríveis de suas vidas desregradas. 
 Imitou Byron — o Lord — em "O Conde Lopo", em "O Livro do Fra. Gondicário" e vez por outra 
em qualquer outra oportunidade. 
 O site www.dominiopublico.gov.br reúne uma porção de sua obra. 
 O “Malditos! regras para um cenário azevediano de RPG” contém um conjunto de regras e 
apontamentos, produzidos especialmente para suportar essa que já chamaram de poesia da dúvida ou do 
“amor e medo” . 
 Compila as cartas enviadas por um amigo meu a um seu amigo. Encontrei-as e as organizei na 
forma de um módulo básico de RPG. Suporia que o leitor acostumado a outros RPGs estranhará o tom do 
texto, os posicionamentos excêntricos de meu amigo, as regras leves e difusas, simples numericamente, 
todavia conceituais, mas deixarei que o próprio leitor me conte sua opinião, pois, naturalmente, as 
melhores previsões falham. 
 

Campo d´Árvore. 
16 de Junho de 2006. 
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CARTA I  
 

Caro amigo, 
 
 Mal posso te contar o que se passou conosco anteontem. 
 Estávamos eu, Ubério, Árconi, Sandra e Juliana curtindo a ressaca habitual do prenúncio da 
madrugada: a noite ameaçava e não nos engolia, as you know. 
 Entediados, Árconi salvou-nos ao encontrar um pacotinho com quatro dados, dois de quatro 
pontas (uma pirâmide, vê só) e o resto de doze faces. Divertimo-nos um bom tempo com eles. 
Correspondemos, a cada um dos doze números, uma parte do corpo. Cada um lançava um dado, 
selecionando um parceiro; então, ambos descobriam aleatoriamente quais regiões deveriam tocar-se 
lascivamente. Bem sabes, detesto baralho. Se algo do tipo deveria ter lugar, os poliedros vieram a calhar. 
 A excitação aumentava. Sandra recusou-se a participar (por isso o d4 escolhia os... casais?). Ela 
prendia intacto seu corpo saboroso; ah, se houvesse participado! se houvesse me concedido uns agarrões 
— homem, juro que não te escreveria esta carta: para que te contar uma orgia cujo afrodisíaco, ao invés de 
bombons adulterados ou baralhos, seria um plástico multifacetado e numerado? 
 Muito emputecido com a recusa da garota, pretendi amealhá-la por outro caminho. Parei a 
brincadeira. Saquei um livro, abri a esmo e recitei (bêbedo que estava...): 
 

A existência dolorida 
Cansa em meu peito: bem sei 
Que morrerei! 
Contudo minha vida 
Podia alentar-se na flor 
Do teu amor! 
 
Do corações nos refolhos 
Solta um ai! Num teu suspiro 
Eu respiro! 
Mas fita ao menos teus olhos 
Sobre os meus: eu quero-os ver 
Para morrer! 
 
Guarda contigo a viola 
Onde teus olhos cantei... 
E suspirei! 
Só a idéia me consola 
Que morro como vivi... 
Morro por ti! 
 
Se um dia tu’alma pura 
Tiver saudades de mim, 
Meu serafim! 
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Talvez notas de ternura 
Inspirem o doido amor 
Do trovador! 

 
 Um poema de Álvares de Azevedo! 
 Nada mais justo: ele, narrador de infâmias tais que nos regelam a alma, de belezas raras e por isso 
perigosíssimas; sim, ele, ele tinha de ajudar-me a botar a menina na dança! 
 Exigiu-se a leitura de A Noite na Taverna. Contudo, o RPG me veio à memória. Esse jogo tem um 
objetivo: a diversão. Sem dúvida! Cada um de nós seria uma personagem depravada. Estes teriam 
estatísticas. Comparando-as aos dados, tínhamos idéia clara do que ocorria nos nossos miolos — voilà la 
règle. 
 Escolhi ser Johann, e fiz com que Sandra fosse sua irmã. Ela aceitou, entre risinhos...  
tranqüilizava-se ou fingia ignorância do texto? Segredo feminino. 
 Digo que, ao interpretar, temi perder o prêmio. Então troquei o duelo por sorrateira vasculha dos 
bolsos do jovem louro que comigo cricava na sinuca. O resto, bem, eu e Sandra nos retiramos, o resto 
materializou o conto. A outra gata curtiu Ubério acho que conforme o protocolo. 
 Por fim, não me acuses de torpe. Ganhei a quem orar em agradecimento. Pelo pão nosso? 
 Ã-ã! eu rezo e agradeço à Sandra pela idéia. 
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CARTA I I  
 
 Caro amigo, 
 
 Não precisavas escrever tantas vezes “mal podes imaginar como me senti excitado com tua idéia, 
não obstante ignore completamente esse tal de RPG”. 

És ciente de meu apego às sistematizações, gerador de tantos mal entendidos: uns, sabendo de 
mim as extravagâncias da vida, julgam-me menosprezá-las; outros conhecem apenas meu amor pela regra 
e crêem-me um santo; de maneira tal que, como Macário, vejo-me porventura devasso como um cônego. 
 Não poderia, escrevendo-te uma narrativa, enfiar explicações de regras. Muitos louvariam isso 
como criatividade. Entretanto, minha musa não gostaria. 
 Explico-te, parce que je suis ton ami, tim-tim por tim-tim, as regras que quatro mentes pervertidas 
pelo álcool e pelo sexo pariram para uma partida de RPG. 
  

Batizei as regras de Sistema Sandra. 
  

Devo advertir: eu as limei e fiz outras. Como a de evolução. 
  

Para jogar serão precisos: um dado de quatro faces, um dado de doze faces (quantidade mínima), 
lápis, borracha, papel e fichas de personagens para os participantes; também um jogador disposto a ser 
Taverneiro, a narrar uma aventura; e pelo menos um jogador para participar dessa aventura com um 
personagem, como Boêmio. Compra os dados em uma loja de RPG ou os monta de papel; arranja amigas 
e amigos para o grupo de jogo. 

 
Os RPGs por aí chamam os jogadores de Mestre e Jogadores. Ou nomes pomposos como 

“Observador” , “Narrador” , etc. Sugerem-me re-nomear-los também pomposamente: não deixaria por 
menos — Taverneiro o Mestre; Boêmio os jogadores comuns; jogadores o Taverneiro e os Boêmios; a 
mesa de jogo chamá-la-ia “Taverna”, mas acho que caminho longe demais. 
 
 As próximas cartas são da espécie que se lê no escritório fechado ou trancado no banheiro: nunca 
na frente das crianças, ou as mentes delas se destroçariam. Escrevo-as porque sei que tens (e teus boêmios 
também) mais de dezoito anos. Os jogadores, Taverneiro e Boêmios, deveriam lê-las sem exceção: um 
bom domínio das regras ajuda o jogo. 
 
 A noite era tenebrosa, não acreditávamos no amanhã, etc. 
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CARTA I I I  
 

RPG, TAVERNEIRO, BOÊMIOS, PERSONAGENS,  
REGRA, SISTEMA, CENÁRIO 

 
 
Caro amigo, 
 
 Busquemos nesta carta uma definição do objeto de nossa atenção. 
 
UMA DEFINIÇÃO DE RPG E ALGUNS DE SEUS ELEMENTOS 
 
 O RPG é um jogo baseado na interpretação espontânea de papéis que atravessam um enredo 
sujeito a alterações que respeitam às decisões imputadas pelos jogadores aos seus personagens. 
 O Taverneiro é um jogador especial encarregado de inventar as tramóias enfrentadas pelos 
personagens dos jogadores comuns (PBs, personagem do Boêmio); dispondo as possibilidades, 
assimilando os reais acontecimentos, o Taverneiro mestra a aventura. Usa de personagens seus (os 
personagens do Taverneiro), descrições de paisagens e muito jogo de cintura. 
 Para ser Taverneiro, a pessoa precisará conhecer todas as regras do jogo, o cenário em que 
transcorre a aventura, o gosto dos jogadores e as regras da casa. 

O Boêmio é a pessoa que se incumbe de interpretar geralmente um só personagem com a riqueza 
permitida por seu talento pessoal e exigida pelo grupo de jogo. Tem total poder para ditar as atitudes e 
opções de seu PB, livre da interferência do Taverneiro. 

Assim, mestra quem dispõe em forma de aventura os alicerces da estória a ser coletivamente 
erigida durante o jogo de RPG pelo próprio Taverneiro e pelos jogadores. Todos integram a aventura por 
meio de personagens interpretados espontaneamente. Empregarei os verbos contar e narrar, e as palavras 
narrativas e estória, sempre como sinônimos de mestrar e aventura. 

Os passos dados pelo personagem do Boêmio formam o desafio proposto ao Taverneiro; a 
narrativa, o desafio do Taverneiro para os Boêmios. A transformação dessas forças antagônicas, do 
inesperado com o esquematizado, em uma estória coletiva é o desafio do grupo de jogo. 
 O jogo do RPG, portanto, difere do jogo do xadrez, do horrível carteado, da roleta, da amarelinha, 
do cinema, do teatro, do romance e da novela das nove. O Taverneiro não é como um diretor de cinema; 
os jogadores não são como atores. 

Taverneiro e Boêmios são o que são. 
 Discorro sobre um jogo de interpretação. O que é interpretar? 
 Interpreta-se um papel, isto é, uma personalidade avessa a do interpretante. Interpretar um papel é 
incorporar em si o comportamento e as ações de uma personalidade diferente, dando-lhe amplitude e 
expressão. Interpreta-se então um personagem. 
 Um jogador de RPG, Taverneiro ou Boêmios, finge da melhor maneira permitida por seu talento 
pessoal ser uma personalidade alheia à sua própria, inserida em um universo imaginário durante o 
momento da construção de uma estória. 
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 E o que é espontaneidade? É o que escapa a qualquer ensaio prévio, desleixa de treino e técnicas 
cênicas, em uma história em construção, e por isso imprevisível, mesmo que o mestre tenha bolado seu 
começo, meio e fim. 
 A não ser a necessidade de adequação entre as ações e o personagem, nada mais afeta as falas e os 
agires que o jogador atribui ao personagem. Tampouco o Boêmio (ou o Taverneiro) é onipotente sobre as 
conseqüências de suas escolhas: as regras despersonalizam as conseqüências. 
 O RPG satisfaz ao grupo de jogo. Não há platéia para uma partida de RPG. 
 O RPG não se efetiva pela recitação (como a poesia), pela leitura (como um romance), pela 
encenação (como uma peça de teatro), pela execução (como a música), pela gravação (como o cinema). O 
Role Playing Game, o jogo de interpretação de papéis, se efetiva enquanto nós o jogamos. O Role Playing 
Game é sendo. Tão logo deixa de ser, some, pois não passa da estória coletiva originada da aventura. 
 O RPG é uma experiência. 
 E o RPG é RPG. 
 
SISTEMA, REGRA E CENÁRIO 
 
 Para que a gente possa saber o que se modifica no mundo de jogo quando um personagem executa 
uma ação, há testes. Eles exigem a descrição dos componentes do cenário em estatísticas. A mistura das 
estatísticas e dos testes se chama sistema de jogo. 
 Mas talvez consigamos especificar mais os termos. 
 Sistema de jogo, sistema de regra, sistema de RPG, regras de RPG ou simplesmente regra — de 
que tratam essas expressões? 
 Tratam todas de um conjunto de regras harmônicas que perfazem um todo para cuja manutenção 
convêm as partes e estas com ele se afinam. Indicam, portanto, um todo normativo para o jogo do RPG. 
 E o cenário? Chamam-no também “mundo de jogo” ou “ambientação” . Cenário é o universo 
imaginário onde se passam as aventuras arranjadas pelo Taverneiro e trafegadas pelos personagens do 
Taverneiro e dos Boêmios. Existe em imobil idade nos livros e em movimento na mente dos RPGistas 
(quando estes  jogam). 
 Sua existência dinâmica só acontece no jogo. É um mau gosto tremendo afirmar que o mundo de 
jogo vive como nossa realidade. Realidade e fantasia só se confundem para o esquizofrênico. A fantasia é 
uma criação humana. Tão logo o ente humano deixa de criá-la, ela some. Nos livros, ela está em 
imobilidade e não existe senão como tinta até uma pessoa lê-la. 
 Fantasia não existe. 
 Em primeiro, o fato de o mundo de jogo se passar em nossa imaginação aparta-o do nosso mundo 
real. Em segundo, acessamos o mundo de jogo através de uma linguagem específica: a regra, a 
interpretação e a descrição, enquanto o acesso à nossa realidade é permitido pelos cinco sentidos. 
 Há testes para que a gente possa saber o que acontece no mundo de jogo quando alguém executa 
uma ação e ela gera modificação. Eles exigem a descrição dos componentes do cenário em estatísticas 
numéricas, em abstrações. A mistura do teste e da estatística se chama regra; as diversas regras, como 
vimos, formam o sistema. 
 Assim, a regra é a ponte que atravessa de lado a lado o abismo entre a realidade e a virtualidade. 
 Sistema e cenário não se confundem. 
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 Cenário, ou virtualidade, designa o espaço e o tempo imaginários onde construímos o Role 
Playing Game enquanto estória coletiva em tempo real. 
 Dispomos da regra e da interpretação como caminhos de acesso ao cenário. A primeira tem um 
caráter abstrato: ela quantifica o mundo de jogo de modo que o possamos entender. A segunda, contudo, é 
dona de um caráter material, qual seja concreto, e com ela podemos compreender o mundo de jogo com 
cores, sons, sentimentos, alturas, contornos — enfim, com uma alma. 
 Impossíveis regra e interpretação solitárias por causa da ausência de contexto. 
 A regra garante à interpretação a espontaneidade e ao jogo do RPG a imprevisibilidade sem a qual 
se descaracteriza. 
 
 Existem sistemas de regras genéricos. A rigor, porém, um sistema de regra não pode ser genérico. 
Sendo a regra um dos canais de ligação da realidade à virtualidade, ela molda a percepção da virtualidade, 
e, portanto, altera o cenário. Ou a regra se adapta a um cenário, e o expressa; ou o cenário se adapta a uma 
regra, que o distorce. 
 
 Batizei carinhosamente de Sistema Sandra às regras criadas para o cenário Malditos! 
 O sistema Sandra não é genérico. Um jogador pode homenageá-lo com a adaptação dele a um 
cenário de seu gosto. Se tu pensas algo do tipo, escreve-me e nos corresponderemos. 
 
 Findas as delongas, darei um giro pelo prometido. 
 
ASPECTOS ORGANIZACIONAIS 
 
 Da virtualidade e da regra disse por completo o que sei. E acredito que muito mais se elucidará na 
leitura de minhas próximas cartas, nas quais tratarei de uma e de outra, geralmente imbricadas. 
 Talvez te saiam boas umas palavras acerca da interpretação e dos aspectos organizacionais de uma 
sessão de jogo. 
 Mas antes clarifico uma posição minha: não acredito o cenário, a regra e a interpretação como 
irmãs pachorrentas e brigonas; nem a regra como a filha do meio, o mal necessário. As três integram a 
essência do RPG. Varia mesmo é o destaque dado a cada uma. 
 O cenário e a interpretação originam a história oral, o cinema e o teatro, que não são artes 
RPGísticas. 

Jogamos o Role Playing Game muito facilmente. 
 O germe está na composição de uma aventura pelo Taverneiro. Ele convida amigos e amigas para 
participar da aventura. São os jogadores restantes, os Boêmios. Cada um elabora um personagem. O 
conjunto dos personagens dos Boêmios (PBs) ulteriormente se insere na narrativa. 
 O grupo se senta ao redor da mesa de jogo (um móvel, uma mesa disponibili zada para a diversão). 
O Taverneiro, posicionado atrás de uma divisória de papel (30 cm de altura, 70 de comprimento, duas 
dobras a cada 23 centímetros), segreda seus escritos, seus dados de plástico, seus planos — e começa a 
mestrar. 
 Descreve onde os personagens estão, o que vêem e ouvem, se algum transeunte os interpela, e dá 
aos Boêmios a escolha das ações dos personagens que controlam. 
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 O jogo toma corpo e se desenvolve pela interação dos PBs com o cenário (personagens do 
Taverneiro, fenômenos da natureza, prédios, ventos, etc.). 
 Comum que os PBs trilhem um caminho parcialmente estabelecido pelo Taverneiro ou se 
desvencilhem dele em um, dois, vários ou todos os pontos. 
 Atesto assim com justiça ser o texto RPGístico (a aventura) descartável e esquemático; a dinâmica 
do jogo é maleável por ser imprevisível. 
 Descartável o texto porque não é condição inafastável para a narrativa. Há quem mestre sem texto 
algum, bolando na hora a aventura e saracoteando nos eventos (esses são corajosos semi-cegos). Outros 
traçam meros fluxogramas (esses são corajosos). Taverneiros existem esmerados: cuidam de redigir a 
aventura prevendo as bifurcações, as trifurcações e esboçando descrições prévias, depois esses pedaços, na 
medida em que o jogo os requisita, entram como peças na estória (esses são corajosos e calculistas). 

Desafiemos todos esses monstros do improviso para batalhas verbais! 
Contudo, alguns arranjam aventuras prontas (esses são do MST, “movimento dos sem tempo”). 

 Há, ainda, uma laia de prudentes que traça o rumo da estória antes de jogá-la: os jogadores são 
fantoches do narrador — esses são os covardes os prudentes, ou aqueles cujo jeito de jogar devemos 
respeitar. 
 Texto também esquemático. Ele representa uma potência de estória coletiva. Complementa-se 
com a prática. Sem o jogo, nasce morta a aventura — sua mera leitura nunca será RPG. 
 A sessão de jogo (ou de RPG), também chamada “partida” , designa o lapso temporal no qual 
jogadores se dedicam a jogar o RPG. 
 
ANOTAÇÕES DE REGRAS 
 
 Compreenderás que, para facilitar a vida, inventaram uma anotação específica para alguns 
comandos de regras. 1d12, por exemplo, significa um dado de doze lados. 5d4, cinco dados de quatro 
lados. 2d12+2, ao resultado de dois dados se acrescenta dois. Um código assim: 3+ ou 5–, 
respectivamente, três ou mais e cinco ou menos. 
 Acho que não terás problemas com isso. 
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§ 1º 
 
Caro amigo, 
 
COMO ORGANIZAREI MINHAS CARTAS 
 
1. Há regras e trechos da ambientação do § 3º ao 10º. Eles, ainda, estão dispostos na exata ordem de 
construção do personagem (explicada no § 2º). Seguindo-os, constrói-se um facilmente. 
 Apesar disso, julguei por bem dar desde o princípio um exemplo de como se faz um personagem. 
 O § 8º trata da evolução do PB, isto é, sua alteração no correr da aventura tendo em vista as 
vicissitudes de sua existência certamente atribulada. 
 Nos §§ 9º, 10º, 11º, 12º e 13º há regras e dicas de interpretação empregadas na aventura pelo 
Taverneiro e pelos Boêmios indistintamente. 
 O § 14º tem dois personagens prontos para serem colhidos por um Boêmio (junto com o deste 
parágrafo, existirão três opções). 
 O § 15º dá ligeiros conselhos ao Taverneiro para que ele elabore aventuras. 
 Estruturei o texto em parágrafos (§) dentro dos quais há alíneas numéricas (1, 2, 3, conheces os 
números). 
 O índice que te envio trará referências aos parágrafos e a suas alíneas, de maneira detalhada, mas 
não exaustiva. 
 Exceto a carta sobre a definição de RPG, todas as demais respeitam essa estrutura. 
 E não te preocupes: acertarei alínea por alínea, parágrafo por parágrafo. 
 
UM EXEMPLO DE CONSTRUÇÃO DE PERSONAGEM 
 
2. A pessoa constrói um personagem para participar de uma aventura de RPG como Boêmio. 
 O auxílio do Taverneiro, não obstante dispensável, eu recomendo. Ninguém além dele excetua a 
regra e orienta oportunamente a construção do personagem. 
 A leitura de todas as cartas familiariza o RPGista com as regras e o cenário, o que auxil ia muito a 
boa invenção de um PB. 
 
ESBOÇO DE UMA VIDA 
 
3. “Valério Mose é um jovem de 20 anos, muito rico, estudante de medicina. Suas maneiras 
reservadas fizeram-no interessar-se por autópsia e nelas ele se revelou competente. Apaixonou-se por uma 
garota pobre. Ela morreu de tísica e ele ficou com saudades dela até hoje, o que altera seu caráter e o 
prejudica nos estudos”. 
 
DEFININDO AS ESTATÍSTICAS 
 
4. O Boêmio apresenta o esboço acima ao Taverneiro e juntos eles descrevem as estatísticas de 
Mose. 
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SELECIONAR UM GALANTEIO 
 
5. A opção por um galanteio recai em Cadaveria (§ 4º, 14), enfoque do estudioso. O apego ao 
trabalho com os mortos e as saudades da garota morta tornaram Mose um cara sorumbático e insone, 
porém fascinado pela possibilidade de extrair informações de seus tétricos objetos de trabalho. 
 
VALORIZAR OS ATRIBUTOS 
 
6. O Boêmio valoriza os atributos rolando 3d4. Consegue 4, 3 e 1. A média dos dois maiores, 
arredondada para baixo, lhe dá um 3 (4+3/2 = 3,5 = 3,5 – 0,5 = 3). Ele distribui os valores assim: Físico 1, 
Reflexos 4, Intelecto 4, Emoções 2. 
 E complementa o esboço: 
 “Mose é franzino, um metro e sessenta centímetros de altura, pesa cinqüenta quilos. Preocupados 
com sua saúde ruim, os pais o incentivaram a praticar esportes. Isso aprimorou sua agilidade e desde cedo 
ele se revelou arguto (I 4). Mas as constantes atribulações do corpo (gripes, sarampos, preocupações) e os 
mimos afetaram seus nervos (E 2). 
 
ESCOLHER SEIS CARACTERÍSTICAS 
 
7. Então, escolhe seis características e dimensiona as três inicias restantes (Aparência, Lado destro e 
Rendas, pois altura e peso foram dimensionadas antes). 
a) Aparência feia: baixinho e enfermiço, Mose já não agradaria à vista, mas é feio; 
b) Rendas: a fortuna pertence aos pais e eles vivem ainda. São duas simpáticas pessoas de quarenta anos, 
saudáveis. Carinhosos com o único filho, destinam-lhe uma mesada substanciosa; 
c) Ambidestria descarta Lado destro; 
d) Destreza: ganha mais dois pontos no atributo Reflexos; 
e) Contatos: a importância dos pais, além do dinheiro, traz para Mose vários conhecidos. A maior parte 
ricos, às vezes o hospedam e prestam pequenas ajudas em momentos de aflição. Incluem-se aqui os 
colegas da faculdade. 
f) Rispidez: o convívio com médicos esfriou as maneiras de Mose. Ninguém pode acusá-lo de mal 
educado, nem elogiá-lo como caloroso. 
g) Saudade: apaixonara-se perdidamente por uma garota que morreu. Muito abalado, ele não cansa de se 
lembrar dela (o Boêmio está indeciso se a garota era mesmo pobre e tísica. Isto lhe parece muito piegas. O 
Taverneiro o aconselha a deixar o assunto em aberto, pois pode ser que sirva como mote para alguma 
aventura); 
h) Aptidão pela medicina: a morte misteriosa da garota serve de incentivo a uma maior dedicação aos 
estudos (o Boêmio muda, portanto, um aspecto do esboçado na alínea 4); 
 
GRADUAR AS TÉCNICAS 
 
8. Restaram as técnicas. 
 O jogador consegue 19 pontos para graduá-las ao rolar 1d12+Intelecto+5 e conseguir 10+4+5. 
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 Ocorre que Embate e Linguagem são técnicas iniciais. Então ele já tem uma graduação em cada. E 
Aptidão dá dois pontos para serem colocadas em técnicas relacionadas à medicina. 
a) Medicina [Diagnose] 4: Decide investir aqui 1 ponto concedido pela característica Aptidão. Mose cursa 
ainda o terceiro ano da faculdade (de um total de seis anos e dois de residência) e por isso ainda não tem 
especialidade em sua área predileta, as autópsias, e o jogador refletiu essa situação de bom aluno ao 
colocar quatro graduações na técnica, o que indica um domínio competente, mas escolhendo como 
especialidade diagnose, saber básico dos médicos. 
b) Disciplinas [Patologia] 4: investe aqui o outro ponto concedido pela característica Aptidão. 
c) Linguagem [português e inglês] 3; 
d) Performance [Etiqueta] 3; 
e) Embate 2; 
f) Esgrima [rapieira] 4; 
g) Armas de fogo 1; 
h) Condução 2. 
 
PASSANDO A LIMPO 
 
9. Chegou a hora de assentar as idéias, resolver as dúvidas e passar o produto final a limpo. Vejamos 
o resultado final conseguido pelo nosso laborioso (!) Boêmio. 
 
VALÉRIO MOSE 
 
20 anos, 1,65 m de altura, 50 kg. Ambidestro. 
 
Nível 1, Experiência: 0, Melhoramentos: 0. 
Galanteio: Cadaveria (estudioso) 
Atributos: F 1, E 2, I 4, R 6. VIT 7/5/3/1/1/1, DIS 12/10/8/6/3/1. 
Características: Aparência feia, Rendas (mesada dos pais), Ambidestria, Destreza, Contatos, Rispidez, 
Saudade, Aptidão pela medicina. 
Técnicas: Embate 2, Linguagem [português e inglês] 3, Medicina [Diagnoses] 4, Disciplinas [Patologia] 4, 
Performance [Etiqueta] 3, Esgrima [rapieira] 4, Armas de fogo 1, Condução 2. 
 
 Mose é filho de um casal de ricos proprietários de terras. Os pais tentaram mas não conseguiram 
outro filho. 
 A constituição débil do filho único preocupou-os a ponto de o incentivaram a praticar esportes: ele 
escolheu a esgrima e, em menor grau, a equitação. 
 A compleição baixa e enfermiça, o temperamento irritadiço, os traços feios, contudo, contrastaram 
com sua inteligência poderosa e a agilidade acentuada pelos esportes e por uma peculiaridade nata — a 
curiosa ambidestria. Sempre cercado de remédios e enfermeiras, a inteligência clamou mais forte e o rapaz 
quis ser médico. 
 Foi para a faculdade. 
 Os pais dão-lhe uma mesada substanciosa. Além de conhecidos da família na cidade, Mose conta 
com o auxílio de alguns colegas de faculdade. 
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 No curso de medicina, interessou-se sobremaneira pela anatomia. Logo o escalaram como 
assistente do necrotério: ele auxil ia os médicos nas autópsias, aulas e no corte dos defuntos a serem 
expostos nessas aulas. 
 Apaixonou-se perdidamente por uma moça de classe média, Paula, filha de conhecidos da família. 
Temendo a repulsa da moça caso revelasse seu amor, ficou quieto, mas convivia com ela o máximo 
possível. Porém ela morreu quando ele terminava o segundo ano. As saudades remoem-no desde esta data. 
 A causa mortis permanece um mistério. 
 Em choque, Mose aferrou-se ao estudo dos métodos investigativos da medicina. Usa seus contatos 
para conseguir alguma posição na polícia para que então possa continuar suas investigações com maior 
liberdade. 
 Todavia, tanto afinco parece arriscar a existência do jovem e brilhante estudante. 
 Madrugadas ao lado dos mortos, café para não dormir, uma aura glacial recobrindo seus modos 
polidos e furtando-lhes o encanto, olheiras e um caso misterioso de morte, um encanto voraz pela matéria 
inerte nascido da dor da perda... Isso talvez não dê muito certo. 
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§ 2º 
 

BIOGRAFIA 
 
Caro amigo, 
 
1. Espero que tenha sido aprazível tua viagem. 
 Atrasei esta carta, ela ficou extensa, mas desejava que a recebesses pessoalmente. 
2. Nela tento dar uma visão geral do cenário e das regras, e aconselho acerca da construção de 
personagens dos Boêmios, expondo um método e variantes. 
 Na medida em que joga o RPG, o grupo entende singularmente as regras e o ambiente, logo só o 
tempo concederá as justas bases dessa forjaria. E o Taverneiro notará o mesmo quanto ao mestrar. 
 O método de construção dá três passos. Primeiro, o esboço do Boêmio para seu PB (§ 2º, 7 e 8); 
depois, a intervenção das regras (insinuam-se limites e reformulações) (§ 2º, 9 e 10); e a síntese dos passos 
anteriores gera o personagem iniciante (§ 2º, 11). 
 Bem, o mero fato de adotar um processo criativo pré-estabelece diretrizes e idéias quanto ao 
objeto. 
3. Antes de abarrotar de números e palavras a ficha de personagem (na próxima carta a envio, 
certo?), convém bolar uma biografia para o personagem. Coisas como idade, profissão, temperamento, 
amigos, objetivos, acontecimentos marcantes, recheiam as estatísticas e as retiram da palidez da morte. 
 O ideal? Ao terminar a construção, a pessoa deve saber como é o personagem e ter isso refletido 
nas estatísticas. 
4. Aposto e ponho fé: o padrão será o celerado de qualquer sexo, jovem, carne ainda tenra do 
amargor da vida. Senhoritas de Voulanges, cavaleiros de Danceny, sofredores prontos a maltratar, futuros 
senhores de Valmont e marquesas de Merteüil! 
 (Perdoa-me a previsão talvez errônea: estou a ler As relações perigosas, de C. de Laclos). 
 Enfermiços, pálidos e atormentados; rebeldes e apressados a morrer, pouco apreciam o mundo que 
lhes destrói a alma. 
 Portanto, o imberbe e a debutante no drama da existência. 
5. Nada surpreendentes a limitada quantidade inicial de pontos de Atributos e Técnicas, o restrito 
âmbito de Características selecionáveis. Afinal, são raparigas e mancebos dos dezoito aos vinte e dois 
anos. 
6. Todavia, existem os manhosos Boêmios que preferem personagens experimentados. 
 Para eles não há regra, mas há solução. Mormente por causa da enormidade de variantes, o elixir é 
a discussão calma e arguta. Essas conversas boas rendem frutos. Por exemplo, aventuras com personagens 
temáticos, ou seja, moldados especialmente para ela. Uma boa conversa sempre descobre as estatísticas 
apropriadas para um velho de oitenta anos, uma mulher de quarenta ou uma criança. 
 
CAMINHANDO 
 
7. “Tudo começa com um plano” . 
 Modifiquemos o bordão: no RPG, tudo começa com um esboço. O Boêmio traça no esboço as 
linhas descriti vas provisórias do personagem. 
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 Arme-se o Boêmio de folhas limpas, sem linhas, canetas, livros lidos; finja-se pintor ou ouça boas 
músicas — delineie o personagem como ele é agora, com referências vagas ao seu passado, atentando para 
tudo quanto possa intervir para particularizá-lo. 
 A mente solta é o prato principal do primeiro passo. O esboço resultante exibirá alguns limites 
para o aperfeiçoamento construtivo do personagem. 
8. Contudo, nem todos fofocam para o papel até os meandros de uma vida recém descoberta. Umas 
perguntas podem ser de grande valia. 
— Qual o nome do personagem? Sua idade atual? Sexo? (e preferência sexual?) 
— Qual sua maldição? E seu galanteio? (§§ 3º e 4º) 
— Fale sobre a família dele. 
— A que classe social pertence atualmente? O quê! É um vagabundo? Ah, pensei que fosse um 
empresário... 
— Já integrou extrato social diferente? 
— Descreva a aparência física dele: cor dos olhos, da pele, do cabelo, tom de voz, etc. 
— Descreva sua subjetividade: é ansioso, calmo, nervoso, medroso, pirado, bravo, triste; seus desejos, 
aspirações, etc., e os justifique! 
— Qual sua profissão? 
— Quais os principais fatos de sua vida? 
 Muitas interrogações são possíveis. Importa atingir no final uma visão do personagem no âmbito 
social e espiritual, bem como um espectro de talentos e dificuldades que o ajudam ou afligem. 
9. Atentando para o esboço, e já havendo selecionado um galanteio, o Boêmio valorizará os 
Atributos, escolherá as características e graduará as Técnicas. 
10. Deveras o segundo passo reforçará as fronteiras do sonho do Boêmio. Se o PB era um nababo, 
talvez agora precise se contentar com uns trocados. 
 Há quem se subleve e destrua as regras de construção. Esta opção exige muita maturidade no 
RPG, visão de longo prazo para o PB e respeito enorme pelos demais integrantes da mesa. 
 O segundo passo tem grande importância: as regras auxiliam a limitar as idéias vagas e dar-lhes 
um pouco de coerência. De resto, neste passo o Boêmio realmente constrói o personagem: os limites 
atuam não de maneira a mutilar a criatividade, eles a tornam produtiva e orientam-na rumo ao produto 
final: o personagem com uma coerência mediana, o suficiente para jogar RPG. 
 O mérito inegável, todavia, das regras em geral e das de construção em especial, está nas dicas 
que elas fornecem ao delineamento do personagem. Não acredito que o uso de um método prejudique o 
que uns caras chamam por aí de “ role play” ou a famigerada “ interpretação” . 
 De qualquer modo, voltemos ao método. 
11. Nada mais representa o terceiro passo que o polimento da obra. Porventura, no segundo passo 
pode ter sido comum o ir e vir da ficha de personagem ao esboço. 
 No último passo o Boêmio passará a limpo a biografia do personagem em papel bom e suas 
estatísticas de regra na ficha de personagem, que te recomendo copiar para uso pessoal. 
 É o momento certo para os ajustes derradeiros. 
 
DO SIGILO DAS ESTATÍSTICAS E DA BIOGRAFIA 
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12. Ninguém além do próprio Boêmio e do Taverneiro conhecerá as estatísticas do personagem do 
Boêmio, sua biografia real e o galanteio. 
 
MUDANÇAS FUTURAS 
 
13. A partir da estréia em uma aventura, a alteração do personagem submeter-se-á às regras de 
Evolução (§ 13º), nunca mais ao processo de construção. 
 
PERTENCES INICIAIS 
 
14. Não se espera que o estreante corra pelado na rua e mendigue comida. Ao menos não 
obrigatoriamente. 
 Para evitar a inusitada situação, o Taverneiro concede ao PB recém-construído roupas, relógios de 
bolso, cartolas, facas ou pistolas, livros, dinheiro, etc., na medida exata em que forem permitidos pela 
biografia dele. 
 
 Na próxima carta vai a ficha de personagem. 
 
 Até mais! 
 
P.S.: PERSONAGENS CONTROLADOS PELO TAVERNEIRO 
 
15. Ao fazer uma aventura, ainda mais ao mestrá-la, o Taverneiro não se ocupará somente do vento, 
da rendição do sol pela lua, do inverno antes da primavera e da esplêndida descrição paisagística: não, ele 
arranjará os personagens não jogadores, controlados por ele mesmo. 
 O método de criação acima serve ao PB. Para o personagem do Taverneiro, o Taverneiro aplica 
métodos se lhe aprouverem. Mister é impedir que destoem da aventura narrada. 
 A elaboração de fichas padronizadas para tipos comumente encontrados (taverneiros, meretrizes, 
rufiões, soldados, bandidos, comerciantes, animais) é útil. Claro que os importantes (o chefe dos 
salteadores, o vilão da história, o cara que suplica ajuda) pedem fichas exclusivas e também biografias. 
 Um personagem do Taverneiro pode aliar-se ao grupo de PBs. Passará a ser um aliado. Os 
Boêmios, em conjunto ou da maneira que entenderem melhor, decidem as atitudes do aliado, sujeitas, 
porém, ao veto do Taverneiro, que retém em sigilo a ficha de personagem. 
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§ 3º 
 

O GOSTO DO INFINITO 
 

Caro amigo, 
 
1. Aproveitei a fluidez normativa do sistema Sandra para elaborar uma maneira sensual e vaporosa 
para guiar a interpretação dos malditos personagens azevedianos. 
 Reconheço já sua sutilidade. Mas com nuanças confiro ao jogo a capacidade de refletir os 
percalços e motivos da desgraça. 
 O tecnicismo moderno e seus efeitos sobre a paisagem humana, Poe os identificou no soneto À 
Ciência: 
 

Ciência! Do velho Tempo és filha predileta! 
Tudo alteras, com o olhar que tudo inquire e invade! 
Por que rasgas assim o coração do poeta, 
abutre, que asas tens de triste Realidade? 
 
Poderia ele amar-te, achar sabedoria 
em ti, se ousas cortar seu vôo errante e ao léu 
quando tenta extrair os tesouros do céu, 
mesmo que a asa se eleve indômita e bravia? 
 
Não furtaste a Diana o carro? E não forçaste 
a Humadríade do bosque a procurar, fugindo, 
estrela mais feliz, que para sempre a esconda? 
 
Não arrancaste à Ninfa as carícias da onda, 
e ao Elfo o verde da relva? E a mim, não me roubaste 
o sonho de verão ao pé do tamarindo? 

 
 O personagem maldito padece sobretudo de uma incontornável inadequação aos valores da 
sociedade presente, eminentemente quantitativos e agrupados em: espírito de cálculo, desencantamento do 
mundo (o soneto acima, por exemplo), avanço da técnica, que fazem do dia-a-dia o algo prosaico, 
rotineiro e detestável incapaz de suportar a amplidão da alma do personagem azevediano. 

Inadequado à modernidade, ele mira os olhos na própria morte. Nutre por ela uma verdadeira 
compulsão. Este mal do século, a maldição dos malditos, idealiza a morte como doce e atrativa, 
recheando-a com os valores ausentes na realidade e encontrando na sua busca febril , irracional e dolorosa 
a arma contra a falsidade da vida moderna. 
 Por isso sua personalidade se enche de angústia pela morte certa, mas indefinida temporalmente; 
de nostalgia pelas ilusões perdidas e da conseqüente infelicidade de acharem-se essas ilusões trancadas na 
irrevogável catástrofe em que há de espedaçar-se sua existência. 
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 A questão, portanto, que se coloca é: como conciliar a vontade de viver com a conclusão de que 
apenas no sepulcro a vida é plena e verdadeira, justamente quando, paradoxalmente, a vida não mais 
existe? 
 Afinal, “e quem to disse — que a morte é a noite escura e fria, o leito de terra úmida, a podridão e 
o logo? Quem to disse — que a morte não era mais bela que as flores sem cheiro da infância, que os 
perfumes peregrinos e sem flores da adolescência? Quem to disse — que a vida não é uma mentira — que 
a morte não é o leito das trêmulas venturas?” , questiona Álvares de Azevedo no poema em prosa 
Eutanásia. 
 Ele mesmo responde com uma terrível síntese para o túmulo de seu amigo João Batista da Silva 
Pereira Júnior: 
 

Perdão, meu Deus, se a túnica da vida 
Insano profanei-a nos amores! 
Se à coroa dos sonhos perfumados 
Eu próprio desfolhei as róseas flores! 
 
No vaso impuro corrompeu-se o néctar, 
A argila da existência desbotou-me! 
O sol de tua glória abriu-me as pálpebras, 
Da nódoa das paixões purificou-me! 
 
E quantos sonhos na ilusão da vida! 
Quanta esperança no futuro ainda! 
Tudo calou-se pela noite eterna... 
E eu vago errante e só na treva infinda... 
 
Alma em fogo, sedenta de infinito, 
Num mundo de visões o vôo abrindo, 
Como o vento do mar no céu noturno 
Entre as nuvens de Deus passei dormindo! 
 
A vida é noite: o sol tem véu de sangue: 
Tateia a sombra a geração descrida... 
Acorda-te, mortal! é no sepulcro 
Que a larva humana se desperta à vida! 
 
Quando as harpas do peito a morte estala, 
Um trenó de pavor soluça e voa: 
E a noite divinal que rompe as fibras 
Nas dulias angélicas ecoa! 

 
2. Todavia, o mundo de Álvares de Azevedo não seria dele sem duas faces. 
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 “Há uma crise nos séculos como nos homens” , diz-nos ele no prefácio à segunda parte da Lira dos 
Vinte Anos. 
 

“É quando a poesia cegou deslumbrada de fitar-se no 
misticismo e caiu do céu sentindo exaustas as suas asas de oiro. 
 O poeta acorda na terra. Demais, o poeta é homem, Homo 
sum, como dizia o célebre Romano. Vê, ouve, sente e, o que é 
mais, sonha de noite as belas visões palpáveis de acordado. 
Tem nervos, tem fibra e tem artérias — isto é, antes e depois de 
ser um ente idealista, é um ente que tem corpo. E, digam o que 
quiserem, sem esses elementos, que sou o primeiro a reconhecer 
muito prosaicos, não há poesia”. 

 
 “O poeta acorda na terra” e ela não se abre a suas idéias: impera o cálculo, os valores de troca, a 
matematização, a técnica voltada a um progresso inumano — o mundo se desencantou durante o flanar do 
personagem. Álvares esculpiu bem a crise do século no poema Namoro a cavalo. 
 

Moro em Catumbi. Mas a desgraça 
Que rege minha vida malfadada, 
Pôs lá no fim da rua do Catete 
A minha Dulcinéia namorada. 
 
Alugo (três mil réis) por uma tarde 
Um cavalo de trote (que esparrela!) 
Só para erguer meus olhos suspirando 
À minha namorada na janela... 
 
Todo o meu ordenado vai-se em flores 
E em lindas folhas de papel bordado, 
Onde eu escrevo trêmulo, amoroso, 
Algum verso bonito... mas furtado. 
 
Morro pela menina, junto dela 
Nem ouso suspirar de acanhamento... 
Se ela quisesse eu acabava a história 
Como toda a Comédia — em casamento... 
 
Ontem tinha chovido... Que desgraça! 
Eu ia a trote inglês ardendo em chama, 
Mas lá vai senão quando uma carroça 
Minhas roupas tafuis encheu de lama... 
 
Eu não desanimei. Se Dom Quixote 
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No Rocinante erguendo a larga espada 
Nunca voltou de medo, eu, mais valente, 
Fui mesmo sujo ver a namorada... 
 
Mas eis que no passar pelo sobrado, 
Onde habita nas lojas minha bela, 
Por ver-me tão lodoso ela irritada 
Bateu-me sobre as ventas a janela... 
 
O cavalo ignorante de namoros 
Entre dentes tomou a bofetada, 
Arrepia-se, pula, e dá-me um tombo 
Com pernas para o ar, sobre a calçada... 
 
Dei ao diabo os namoros. Escovado 
Meu chapéu que sofrera no pagode, 
Dei de pernas corrido e cabisbaixo 
E berrando de raiva como um bode. 
 
Circunstância agravante. A calça inglesa 
Rasgou-se no cair de meio a meio, 
O sangue pelas ventas me corria 
Em paga do amoroso devaneio!... 

 
 A comunicação com a donzela se faz toda via dinheiro neste poema. É uma das origens do 
sentimento de perda característico do universo azevediano: foi-se o afeto, a resposta espontânea aos 
desejos; foi-se também o carinho, a confiança, a amizade — o amor. Foram expulsos do mundo, que está 
assim desencantado. Nele prima só a matéria bruta, o dinheiro, o cálculo. 
 O maldito à Azevedo sente e vive a realidade moderna com frieza; ou, se se embala em 
sentimentos, é para sofrer o ridículo ou a dor da perda. Sentir é proibido, mas inevitável. A reação é a dor 
e também a sátira. É a idealização consciente de sua impossibilidade por causa do choque com “esses 
elementos, que sou o primeiro a reconhecer muito prosaicos” e sem os quais “não há poesia”. 
 Oh! Quanta tristeza! 
3. Creio haver falado o suficiente da maldição, o mal do século. 
 Agora posso entrar em seu funcionamento no jogo, permitindo-me então alguma liberalidade — 
trago para juntinho de nós o desencanto romântico, visto-o em seda. Este ser se maquia, contempla as 
próprias carnes — julga-se bela, e o personagem maldito concorda — o mal do século é agora uma 
mulher, Rainha do coração do personagem, a Morte. 
 Quando queremos ficar com uma garota — ou quando uma garota nos quer para ela — 
elaboramos uma estratégia amorosa, um galanteio repleto de cantadas. Se nos apaixonamos, ela nos 
absorve mais e mais. 
 O personagem azevediano está romanticamente apaixonado pela Rainha Maldição. Não se 
contentará senão após entregar-se em absoluto e gozar-lhe os favores do leito, quer dizer, morrer. 
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Escolherá para isso um galanteio. Nele oculta sua real intenção (transar com a amada), caso contrário será 
vulgar e as mulheres não gostam da vulgaridade, mesmo que o sejam. 
 Com o galanteio, portanto, o Boêmio desvenda como seu personagem compõe a vida em função 
da morte. As cantadas são os atos dilacerantes que preenchem esse flerte peculiar. 
 
PRINCÍPIOS REGENTES 
 
4. Quatro princípios regem o spleen: direcionamento, composição, compartilhamento e não 
taxatividade. 
5. O direcionamento das estatísticas do personagem maldito (Biografia, Atributos, Técnicas, 
Características e Evolução) as faz obrigatoriamente vistas pelas lentes da catástrofe, transformando-as sem 
exceção em ferramentas para a efetivação da maldição por meio do galanteio e suas cantadas. 
6. O deperecimento da maldito é uma lenta composição: comporta avanços e retrocessos. A graça 
está em atingir o máximo de verossimilhança, o que se consegue pelo encadeamento lógico das desgraças 
e suas justificativas. 
7. As cantadas de um galanteio não lhe pertencem privativamente, são compartilhadas pelos demais. 
Essa não exclusividade faculta a interpenetração dos galanteios — as fronteiras cinzentas deixam sem 
qualquer importância o exato cumprimento deste ou daquele flerte, o importante é que o personagem 
morra de maneira horrível. 
8. Por fim, a não taxatividade esclarece que não esgoto o tema. Apenas oriento e concebo o Mal do 
Século e suas trilhas como conselhos norteadores para uma boa interpretação do personagem maldito, 
ótimas aventuras e muita discussão. Assim, alterações e invenções sensatas contribuirão muito para o 
grupo de jogo. 
9. Seja qual for o galanteio escolhido, saliento a irrevogabili dade da maldição: o personagem nasceu 
para abraçar a Rainha Spleen, tão-só opta por conquistá-la de um jeito ao invés de  outro. Se transita entre 
galanteios diferentes, não tem importância caso no fim ele morra. 
 
COMENTÁRIOS GERAIS 
 
10. Cabe ao Boêmio definir o discernimento do PB, sua consciência, inconsciência ou suspeita do Mal 
e das causas. Dessa forma ficará mais fácil pensar na reação dele contra o mundo e quanto ao Mal do 
Século, ajudando mesmo na descrição numérica dele, como na escolha das Características. 
 Multifacetada, a reação romântica comporta o sarcasmo, o queixume, o louvor da morte e mesmo 
a revolução social. 
 Sejamos criativos! O amaldiçoado! Há também sofrimento nos épicos! Quem tenta morrer, talvez 
viva de verdade! Cantava Beowulf, o herói bárbaro: “assim faz o herói: despreza a vida”, etc. 
 
OVELHAS DESGARRADAS 
 
11. As ovelhas desgarradas: PBs levados para longe da morte deverão ser reorientados pelo Boêmios. 
Se este decide lotá-lo de cantadas de um galanteio diverso do inicial, recomendo que mude na ficha do 
personagem o nome do galanteio (ou explique claramente suas intenção para o Taverneiro), caso contrário 
talvez fique desnorteado e desoriente o condutor das aventuras. 
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 Se, porém, decidir não destruir o PB, este será desprezado pela Rainha: ela o verá como um filho 
de Abel, um ábago em forma humana, inapto para o amor. O PB poderá tornar-se um burguesão f.d.p. 
 

 
“Os bons burgueses” (figura de Daumier, como todas as que vierem). 
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§ 4º 
 

NOVE GALANTEIOS 
 
1. O galanteio, quem o realiza em verdade é o Taverneiro, o Boêmio controlador do personagem e 
seus companheiros, isto é, o grupo de jugo. 
 Ao Boêmio incumbe a escolha de um galanteio e o aproveitamento das oportunidades 
disponibilizadas na aventura para o aprofundamento do mal. 
 Ao jogar, orienta a interpretação do personagem no sentido da entrega amorosa à Mal du Siècle, 
mas nem sabe como isso se dará e nem quando. 
 Apenas ele e o Taverneiro poderão preencher esses andares vagos, porém durante a partida, da 
maneira coletiva e imprevisível que marca o RPG. 
 Destarte, os enfoques que analiso em minhas nove galanterias são pétalas a se abrirem na 
narrativa, não para serem delineadas no momento da construção do personagem. 
 Servem principalmente ao Taverneiro. Mas com eles o Boêmio pescará com maior facilidade os 
tais momentos oportunos para paquerar a morte. 
 Cito Características (§§ 6º e 7º) nas descrições dos galanteios. 
 
CONFUSÃO 
 
2. I know not what tomorrow wil l bring. 
 Fernando Pessoa fechou a vida com esta frase. 
 Reconheceu uma limitação humana. Astrólogos, oráculos de tarô, conjuradores de cabala, 
intérpretes do vôo dos pássaros, economistas e historiadores, filosofias finalistas: a incerteza no mínimo 
nos incomoda. 
 Não me perdoaria se não começasse a infectar com ela meu sistema e meu cenário. E o faço: no 
primeiro tema em que a regra se imbrica com o cenário. 
 
CADAVERIA 
 
3. A cadaveria resume o sentimento de fascínio diante dos fenômenos sepulcrais. Estes são os 
atributos físicos e culturais de que se reveste a morte: putrefação, palidez, inconsciência, escuridão, 
animais odientos, mistério e medo, existência além túmulo, enfeites sagrados, a saudada, crenças 
científicas como a catalepsia e populares (vampiros, capetas, bruxos...). 
 No dia-a-dia, o contado — e a menor proximidade — com a morte é de suma importância ao 
cadavérico. Ele veste cores vibrantes, coleciona ossos em casa e bebe vinho em copos de cristal; tem um 
cachorro chamado Fêmur e uma cadela Pústula. 
 Características como Amor Vapóreo, Glória, Morbidez, Necrofil ia, Pessimismo, Satanismo, 
Saudades, Superstição, Pacto com o diabo, Má fama, Sentido aguçado, Usher e Misantropia contribuem 
para a cadaveria. 
 Eis três aproximações possíveis: estudioso, necrófilo e transcendente. 
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 O estudioso tem nos cadáveres humanos e animais o objeto da ciência. Conspurca-lhes do término 
existencial as causas, o início, o andamento; visa a ovação acadêmica com descobertas de cura de doenças 
ou o bom andamento judicial ou sonha restaurar a vida. Exemplos: patologistas e anatomistas pirados. 
 O corpo humano empalidecido, rijo, com os olhos negros e vítreos dos náufragos, além de 
cinéreos, velas e roupas rituais excitam o corpo do personagem necrófilo. Ele se entrega, após arriscados 
desenterramentos, ao deleite sexual de cadáveres humanos no lasso abandono tumular, no cemitério em 
que os acha, no local de velório, ou em covis para os quais os arrebata. Corre o perigo de atrair contra si a 
ira do povo, as pancadas da polícia e algumas doenças asquerosas. 
 O personagem cadavérico transcendente, contudo, geralmente se enoja das práticas de dissecação 
e das copulações dos anteriores. Ele inspira no povo até mesmo pena e consideração, pontilhadas de 
estranheza, é bem verdade. 
 Crente de teorias metafísicas de cunho filosófico ou religioso, bêbedo de misticismo, pouco lhe 
interessa a matéria fria: ele contrapõe a ela o radiante calor do mundo dos mortos. Sonhos, visões, 
músicas, ensinamentos herméticos, rituais: de tudo ele lança mão para saciar sua sede de inefável, de 
infinito — ou a saudade de um ente querido ou a nostalgia de uma época. Sério candidato a doido. 
 As três perspectivas apresentadas encantam a Rainha ao realizar experiências letais em si ou em 
cobaias nem sempre voluntárias; ao tentar a invocação de poderes do mundo dos mortos; de outra feita, 
também são cantadas: a infâmia social (Má fama), assassinatos de cobaias (Assassínio), acordos com seres 
infernais (Pacto com o diabo), uso de ópio para sentir o supra-sensível (Vício), gostos mórbidos 
(Pessimismo, Morbidez, Necrofil ia), evasões, crenças e remorsos (Superstição, Saudades). 
 Usualmente os cadavéricos estão expostos a doenças nefastas como hepatite, sífili s e infecções 
(Doenças). 
 
DEGRADAÇÃO 
 
4. O charme da degradação está ligado ao dom destrutivo do personagem. Seu rastro é doloroso, 
mistura de atrocidades: honras enlameadas, ódios inflamados, condenados à pena legal, drogados, 
suicídios, falências — o destilado da desgraça. 
 Ele e a desagregação caminham de braços dados pelo mundo: falta escolherem as vítimas. 
 Novamente pensei três enfoques: um corrosivo, outro corruptor e o terceiro inconseqüente. 
 Não há diferença no fato de o personagem atuar contra uma só pessoa ou grupos inteiros, no 
âmbito social, político ou privado; se gera vexames ou hecatombes. Preciso que sua atuação seja sempre 
diabólica e ele tenha disposição para a contínua substituição de alvos. Creio tolice dizer que geralmente há 
quem queira vingança. Portanto, me eximo, abaixo, de pormenorizar em demasia os enfoques e já dou 
umas dicas de paquera bacanas: a) os duelistas que, bons nas armas, costumam arrasar famílias inteiras. 
Prepotentes, às vezes do exército, violam moças, contribuem para adultérios e brigam nas estalagens. Se 
alguém tenta desforra, há duelo; b) os subversivos, perigosos nas idéias, dispostos a alterar valores, 
arruinar projetos (Rebeldia, Revolta, Satanismo); c) os zombeteiros, que riem dos bons costumes dos 
homens de bem e das mulheres devotas (Satírico). 
 Há, porém, com eu dizia, três enfoques. 
 A corrosão: o personagem corrosivo, por mais que faça, não se detém de corroer ao seu redor. Por 
melhor intenção e mais atenciosos cuidados, suas boas ações se transmutam em atentados. Ele empresta 
dinheiro à causa pública? Gastam-no em armas e começa uma guerra civil . Cura um doente? Mas 
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contamina o melhor amigo. Evita a briga entre dois senhores e logo ambos querem sua cabeça. O 
personagem corrosivo é um ácido que a tudo corrói e não se faculta paz, nunca. 
 Por outro lado, o corruptor não abriga no seio qualquer bondade. Deseja o mal e infecta com ele as 
pessoas que estejam próximas. Então fica com vontade de estilhaçar as longínquas. Intriga, furtos, 
sedução, espancamentos, ameaças, crimes hediondos — o coração dele é um cálice de perversão: agita-o 
para servi-lo, ó irmão! 
 A vida é uma pilhéria para o inconseqüente.  
— Desejas a morte? — perguntam-lhe. 
— Sim, com minha fé, sim! 
— Sério? 
— E há algo sério no mundo? — ele arremata. 
 Bon vivant, em seu copo variam os licores. A questão é que a conseqüência dos seus atos recaem 
diretamente nas pessoas de sua estima. Se ele arruma briga no boteco e o cara dá tiro, a bala mata um 
amigo; se ele afana os favores de um cônjuge, o traído, confuso, vinga-se em um amigo. Vê-se, portanto, 
que a vida não se empluma de graça para o amigo do inconseqüente. Por trás da máscara jovial, das frases 
espirituosas, da meninice, dos encantamentos — há um monstro imoral. E se, um dia, sentir remorsos? E 
se, lentamente, um tributo for cobrado... dele? 
 
DEVASSIDÃO 
 
5. A devassidão engloba uma série de hábitos dissolventes das faculdades mentais, físicas e 
espirituais do ser humano. A vida do devasso é uma roleta de prazeres, dos comezinhos aos extravagantes, 
mesmo aqueles francamente grotescos. Bebidas, café, sexo, haxixe, chás afrodisíacos e alucinógenos, 
sentimentos arrebatados, idéias burlescas, brigas só pela sensação de selvageria, perversidades, tabaco, 
rios de grana escoando no caça-níqueis — em suma: o caos, a entrega de si aos corredores nebulosos e 
imprevisíveis das tentações e das vontades inconfessas.  Desagregação e alheamento são os enfoques 
realmente dignos de nota. Outros, como, por exemplo, boemia, acabam por levar a tipos humanos que 
perpassam várias maldições; algo que, apesar de nenhum pouco errado (fiz isso na degradação), seria 
inútil no caso presente. Friso os libertinos (aquelas pessoas de luxúria desenfreada) e os pândegos (os 
beberrões que vivem nos botecos), e os dândis (cavalheiros almofadinhas e perigosos para a sociedade) 
como devassos em potencial. 
 O desagregador reage à ordem das coisas ao protagonizar uma bizarra concentração de elementos 
disruptores em um único objeto: ele mesmo. Ele pratica o mal pelo mal e esgota nele todos os venenos 
(Perversidade). 
 Restou o alheamento. É o caminho do escapismo, daquele que habitualmente sonha acordado e 
não dorme quase nunca. O alheado foge da insuportabil idade existencial (por causa de Trauma, 
Abandono, Misantropia, Fobia). Experimenta então as faculdades relaxantes das fumaças e dos líquidos 
ardentes; a excitação dos jogos e de peripécias loucas. O alheado foge de si e do mundo naufragando na 
imoralidade. 
 A diferença entre degradação e devassidão é que o degradante joga problemas nos outros e o 
devasso mete-se consigo. Aquela um problema social; esta, um individual — mas, uma vez havendo a 
fofoca... 
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FATALISMO 
 
6. A Rainha julga atraentes os fatalistas porque eles agregam energias negativas. Marcada pelo 
sinistro, a vida do fatalista segue alucinada por uma força sobre-humana como outrora rugiu a cavalaria 
napoleônica em Waterloo: para a vala, o ocaso, o lodo, a decomposição da potência em erro. À derrota!, 
clama seu destino. 
 Trata-se de uma propensão irrefreável para enxergar as coisas necessariamente em declínio. 
 A sensação de epílogo encontra diversas raízes. Às vezes origina-se de distúrbios emocionais 
(Depressão e Pessimismo), da falta de vontade (Tédio) ou do apego a pessoas, acontecimentos e planos 
inalcançáveis (Saudades, Amor Vapóreo, Glória, Abandono); e outras vezes por culpa de acontecimentos 
inacreditáveis (Pacto com o diabo, Usher). Uma derradeira porta: a indisposição que envenena o corpo e a 
alma — a preguiça (Preguiça). 
 Uma visão de mundo profundamente angustiada convém ao fatalista. A angústia é o sentimento de 
um mal terrível e incontornável, contudo sem data certa para acontecer. Está na soleira da casa, 
preparando-se para soar a campainha; ou talvez ainda preparando as malas. 
 Alternam-se no angustiado momentos de euforia por causa do perigo iminente e de paz quando 
este parece distante. Um dos matizes pode ganhar proeminência e tiranizar o personagem 

Características como Superstição, Pacto com o diabo, Usher, Insanidade, Fobia desencadeiam a 
angústia. 

O derrotismo pode acercar-se do personagem. Nesse caso ele se torna inerte. Seus braços pesam 
como chumbo, a voz não deseja expressar coisa alguma, o cérebro pede descanso freqüente e a vontade de 
viver declina (Depressão, Pessimismo, Tédio, Miséria). 

Passivo e manso, o derrotado é conduzido pela criança e pelo monstro. Indiferente, vaga no céu, 
no inferno e no purgatório. É o sol sanguíneo que desaparece nos morros. 

A descrença é um algoz temível. Seus ingredientes são a tristeza finamente destilada, a 
incapacidade total de conjugar na primeira pessoa o verbo acreditar e seus sinônimos. 

O coração do personagem é um deserto; por ele galopam escárnios, mentiras, traições. Ele ri dos 
deuses e dos sistemas filosóficos. Nunca afirma, aboliu o ponto final. Sempre interroga. 

Dirige ao amanhã o ódio das vozes cavas de seu peito. 
Mas de repente um raio eletrocuta o personagem da testa à unha do dedão do pé. Ele desperta para 

o mundo. As cores vibram, sorriem os amores, ribombam os tambores dos políticos, nascem fortunas, 
invenções científicas prometem a felicidade. Os encantos de civilizações perdidas ressurgem em estátuas 
de terra-cota. Ele contempla a cena e não acredita nela. As pessoas são bonecos humanos, o mundo 
caminha mesmo é para a podridão. 

Inovações científicas? Demorarão muito. Religiões? Falsas. Amores são traições. 
Definitivamente perdido, o personagem agora caminha no mundo com o orgulhoso lábio moldado 

em um sorriso. 
 
LOUCURA 
 
7. O galanteio da loucura encarna severo desacordo do indivíduo coma a realidade. A realidade 
social, com suas normas éticas e jurídicas, e a realidade natural das leis científicas. A loucura encerra a 
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doença mental e também as visões de mundo dissonantes que inadaptam o louco ao convívio pacífico e 
prolongado com grupos humanos. 
 A primeira aproximação possível é a doença mental (Insanidade), que nem por isso perde a 
capacidade de afetar qualquer outra pessoa, mesmo um não maldito.  

Este galanteio pede o detalhamento do processo de dilaceramento mental do personagem. Consiste 
em banquetear a amada com uma organização psíquica tão original que é literalmente louca. 

Vejamos então o fantasismo e em seguida o desajuste. 
Para o fantasista, o mundo é um lençol que caso erguido revela a formosura do corpo. A realidade 

é um bando de fadas voando por campos verdes; povos guerreiros armando-se para lutas épicas; seres 
místicos tocando flauta em grutas douradas. Pessoa convencida de que a realidade ultrapassa aquilo que 
em um primeiro contato se nos apresenta, seu cérebro trabalha na sistematização de doutrinas herméticas. 

O saber oculto pode originar-se tanto faz se de livros antigos ou epifanias. O oculto, entretanto, 
comumente conduz o neófito a visões talvez inextrincáveis. Aguça-lhe os sentidos, irrita-lhe a 
sensibilidade (Sentido aguçado, Sentido treinado, Intuição, Devoção, Saudades, Sapiência). 

Não se escusa, infelizmente, de muitas vezes afastar o místico por demais do que existe realmente 
ao seu redor. Devaneios, excentricidades, solidão, tristeza, desprezo do povo, agressões, perseguições e 
incompreensão ameaçam-no. Os profanos, afinal, desconhecem a verdade que só o místico contempla. 

O desajuste é a inadequação completa e dificilmente elucidada do personagem com o convívio 
social (Rebeldia). Apesar de possível a identificação com estilos de vida para sempre perdidos, como os 
característicos de povos sepultos, incentivando-o na nem sempre feliz prática da imitação (Saudades, 
Devoção), o comum é que, preterido de sentir-se bem em qualquer lugar, assistindo as camas se 
transmutarem em canteiros de espinhos e as palavras, mesmo as mais bem dispostas, em adagas, ele se 
faça um nômade nato (Pés de algodão). Ele não compreende o mundo. O mundo não o compreende. 

O sedentarismo agride a natureza do desajustado. Ela pede o ermo. A viagem sem pausa a qual dá 
alimento é ampla justificativa para aventuras e reviravoltas. 
 
OPRÓBIO 
 
8. O repúdio social ao personagem maldito, o opróbio, naturalmente perpassa os galanteios e as 
cantadas já expostas. De certa maneira, ele apenas agrada aos olhos de sua amante. 
 Todavia, o opróbio é um galanteio baseado nas Características Renome e Má fama. Ambas não 
requerem aquisição na construção do personagem, mas este, se pretende seduzir a Morte pela 
maledicência, certamente lidará com ambas, de uma maneira ou de diversas maneiras. 
 Um jeito, por exemplo, é a reviravolta. O ator cultiva uma boa reputação durante anos (Renome 
adquirido uma, duas, três, quatro vezes) e pratica, em segredo não menos que absoluto, atos torpes. Um 
belo dia eclode o mistério (aquisição de Má fama): muita gente fica sabendo dos fatos ímpios que 
permeiam a trajetória do monstro. A admiração vira desprezo. 
 Há também aquele que executa imoralidades desde sempre. Talvez ele desconheça o perigo 
(Ingenuidade) ou se sinta atraído por ele (Perversidade). 
 Sujam a honra de alguém os crimes aos quais é atribuída pena infamante, aqueles particularmente 
cruéis (estupros, assassinatos de mulheres, crianças, velhos e doentes, envenenamentos, destruições de 
obras públicas, ofensa aos mortos, etc.), a participação em orgias e ascendentes de baixa estima. Essas 
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hipóteses não esgotam o tema: quantos cultos não se fazem, aliás, ao redor de personalidades sabidamente 
imorais e sem motivo diferente da maledicência delas? É o caso dos cultos aos killers. 
 Duma maneira ou d’outra, lentamente — ou na velocidade das estrelas cadentes — as peripécias 
do personagem esgotam a tolerância das pessoas. As conversas espalham as histórias, aumentam-nas. 
Logo crêem-no uma emanação do inferno. 
 O povo comum detesta demônios. Teme-os e procura afastá-los com esconjuros, violência, exílio 
ou mesmo trancafiando-os em masmorras atrozes. 
 Destarte, interessa pensar as reações. O públi co ofendido reage de muitas maneiras, sempre 
expressando seu desagrado e disponibilizando soluções. Por exemplo: persegue o celerado como a um cão 
raivoso, condena-o a trabalhos forçados; depreda sua casa, dilapida sua biblioteca; cospe-lhe no rosto. No 
futuro, ao voltar a liberdade, talvez ele tema dizer o palavra mais odiosa que um dia foi concebida por uma 
mãe e um pai — seu próprio nome. 
 E por que tudo isso? Uma crueldade sem limites? Ora, quem sabe por causa da violação 
de um mero costume conjugal. 
 
PUNIÇÃO 
 
9. Punição aproxima os passos do carrasco que há de dar paga a um ato pérfido cometido pelo 
personagem no passado (Assassínio, Pacto com o diabo, Incesto). 
 Fio que o crime tanto faz ser este ou aquele, conquanto que maldade e pena estejam presentes. 
Pena, aliás, irrevogável, imprescritível. Verdadeiro relâmpago do inferno a inscrever a culpa na rocha. 
 Vingança. Castigo. Investigação. Três enfoques. 
 Homens e mulheres operam o martelo na vingança e na investigação. 
 A vingança é a vendeta. O criminoso sujou-se com sangue e por isso derramarão o dele. O 
justiceiro quer-lhe a cabeça (Inimigo). Talvez o entregue ao carrasco, o estripe por conta própria, ou o 
jogue nos cárceres fétidos da justiça. 
 Na investigação, o personagem destrincha um crime do qual o culpado é — para sua surpresa — 
ele mesmo. 
 Se agir com o escopo de incriminar-se (Perversidade), haverá confissões ou tétricos inquéritos dos 
quais participa ativamente. 
 Se, porém, sinceramente desconhece o autor do delito, auxilia na investigação energicamente. De 
repente, assim que deslindado o delito, o personagem faz jorrar uma fonte de atrocidades das quais a 
autoria lhe cabe perfeitamente. Comum em amnésicos (Amnésia). 
 O sobrenatural intervém no caso do castigo. Repelindo a grosseria, desculpem: repelindo o 
sacrilégio do personagem (profanação de símbolo sagrado, rogo de pragas, ofensa aos deuses, promessa 
para santo descumprida, etc.), as forças abismais arquitetam uma pena cujo fim é restabelecer o equilíbrio 
desfeito. Toda a sorte de infortúnios, dos mais descabidos (mortes de inocentes, por exemplo) aos mais 
lógicos (alucinações exortam o personagem a sanar o erro) acometem o coitado. 
 Mestre e jogadores particularmente engenhosos podem usar de iscas diferentes para apanhar o 
personagem. Ao invés de centrarem como objeto de investigação um delito (roubo, disseminação 
pestilenta, assassinatos, torturas, estupros), escolhem algo inocente na aparência (a paternidade de uma 
criança, o significado de uma inscrição ou de um antigo acontecimento). 
 Por qual motivo, afinal, a donzela da rua tal pediu o personagem em casamento? 
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SUICÍDIO 
 
10. Chama-se suicídio a eliminação intencional da própria vida. O mistério adorna o corpo inerte. Não 
sendo propriamente impudico, longe ainda estou de erguer o véu. Ates direi algumas maneiras de matar-
se, duas delas inusitadas. 
 Efetivado por enforcamento, corte dos pulsos, afogamento, ingestão de venenos, tiro no ouvido, 
salto de prédios, imolação e etc., o suicídio em um único e brusco movimento, comumente tido por único 
tipo de suicídio, causa arrepios. Um personagem que vá acabar assim precisa que o jogador lhe construa 
toda uma cadeia de motivação. Um maldito não acorda e simplesmente porque a torrada queimou se 
suicida (se bem que um amigo nosso fez isso). Outros há que participam de cabalas que ordenam 
cronologicamente a morte de seus integrantes. Isso é arrepiante. 
 Há particularidade na autodestruição e na proscrição. 
 Refere-se a autodestruição às práticas e aos hábitos adotados por sujeitos que querem morrer 
lentamente. Alcoolismo, apostas, promiscuidade, brigas e arruaças; um viver extremamente agitado e 
autofágico. Não se exige, é claro, consciência suicida nesses indivíduos. Mas postergar a morte, diluindo-a 
em doses de pinga e badernas, noites insones e etc. já revela intenção suicida, mesmo que na maioria das 
vezes inconsciente. 
 Se as vias anteriores culminam com a morte física, a proscrição se apelida “morte para a vida”. A 
pessoa se furta ao convívio social, se isola e por fim se exila. Não ocorre um mero afastamento. Ocorre 
um rompimento. 
 Este galanteio exige um D. Juan controlado, pois os prazeres lentos estão entre os melhores. Quem 
os insinua, esse dominará a Rainha. 
 Uma clara fronteira segrega o maldito das pessoas vulgares. 
— Enforco-me na árvore — pensa o vulgo. 
 O maldito sofre: a armadilha do suicídio se arma devagar. 
 São cantadas válidas: ideais inatingíveis (Ambição, Glória, Ganância, Devoção, Amor Vapóreo), 
dilapidações (Riqueza substituída bruscamente por Miséria); existência insuportável (Doenças, 
Insanidade, Má fama), comportamento caótico (Impulsividade). 
 
VIDA BREVE 
 
11. O gênero humano, não obstante consciente da morte, costuma portar-se no dia-a-dia com a mais 
curiosa inconsciência quanto ao futuro funesto. Vive, um dia vai morrer, mas será lá no futuro, lá longe, 
então para quê pensar nisso? 
 Pois bem, isso não acontece com o maldito. A morte, para ele, é iminente e algo muitíssimo 
consistente, impossível de ignorar-se por um instante sequer. 
 Uma vez ciente da condenação que pesa sobre os ombros humanos e mormente nos seus, ele adota 
comportamentos peculiares. Tem pressentimentos (Intuições), sofre catástrofes (Abandono), anseia o ideal 
(Glória, Ambição, Amor Vapóreo, Devoção), desregra-se descontroladamente (Impulsividade, Fúria, 
Luxúria, Vício), compromete sua saúde (Doenças, Vícios, Vulnerabilidade) ou atraí a ira de inimigos 
(Inimigo). 
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 Atormentado pelo espectro da morte, alinhamentos de conduta como o desespero, a consolação e 
o escárnio se afiguram atrativos. 
 O personagem opta no desespero por uma vida alucinada, plena de emoções violentas, típica de 
quem descrê do amanhã: vive rápido e se deseja um belo defunto. Premido pela mais dura das penas, 
qualquer norma lhe parece vazia de coação, de significado mesmo. Alta disposição para perigos 
(Impulsividade, Fúria, Depressão), ódio ao mundo (Satanismo, Revolta, Rebeldia, Devoções cruéis) e 
ímpetos destrutivos (Vício, Má fama) integram esta tresloucada figura. 
 Outras opções, a consolação e o escárnio aparentam amenidade, porém escondem um intenso 
padecimento. 
 Trata-se a consolação de uma busca por paz através do atendimento a um objetivo. É a pessoa que 
assume como meta ajudar os outros, ensinar a temperança, ou realizar um sonho. Filantropo, portanto. 
Sendo perfídia o escopo do personagem, estar-se-á diante de um malvado. 
 Já o indiferente é uma pessoa estranha. Sabedor da vida curta de que dispõe, ele simplesmente 
escarnece do mundo, das conquistas da ciência, da sabedoria dos anciões. Nada, para ele, vale um bocejo 
(Pessimismo). 
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§ 5º 
 

ATRIBUTOS 
 
1. À descrição material do personagem precisamos corresponder uma formal, ou seja, numérica, de 
maneira a pô-lo em regra. A regra — aspecto formal do RPG — e o ente do mundo de jogo — aspecto 
material — estabelecem uma recursividade regra <�GHVFULoão na qual ambos os aspectos mutuamente se 
definem. 
 Os atributos representam numericamente traços físicos, mentais e espirituais do personagem de 
RPG, possibilitando a definição de sua aparência e suas inclinações em linhas generalíssimas. 
 
NOVE ATRIBUTOS 
 
2. São oito: Físico (F), Reflexos (R), Intelecto (I), Emoções (E), Vitalidade (VIT), Disposição (DSP), 
Carga (CRG), Deslocamento (DLC). 
 
COMO VALORIZAR OS ATRIBUTOS 
 
3. Para valorizar os atributos F, R, I e E, lançamos três dados de quatro lados (3d4) e anotamos em 
separado cada resultado. Extraímos deles mais um número pela média dos dois maiores (o produto é 
arredondado para baixo e pode zerar). 
 Em seguida, escolhemos para cada um deles um dos quatro números. Os demais atributos (VIT, 
DSP, CRG, DLC) se valorizam de acordo com regras específicas e geralmente derivam dos valores 
daqueles. 

Tentamos corresponder nossa idéia da melhor maneira com os números, deles extraindo alvitres 
que a requintem e limitem nos detalhes. Esse vai-e-vem da regra para a idéia e da idéia para a regra regerá 
todo o processo de construção de personagem e todo o RPG. 
 Nada de alarma quanto às restrições à idéia de personagem. Restringir uma idéia leva a especificá-
la, a melhorá-la. 
 
Valor do Atributo Possível interpretação 
0 Irrisório como um rato verminoso! 
1 Péssimo. 
2 Fraco. 
3 Bom. 
4 Muito bom. 
5 Ótimo. 
6 Excelente. 
7 Extraordinário. 

 
FÍSICO (F) 
 
4. O Físico dimensiona o tecido orgânico do personagem. Enuncia, por um lado, a potência 
muscular, e, por outro, o vigor de sua saúde. 



 ���

 Personagens com Físico alto protagonizam proezas corporais como fragmentação de objetos 
duros, entortam barras de ferro, machucam muito com um soco e resistem a muitos pileques, facadas, 
tiros, infecções, envenenamentos e situações extremas como frio e calor excessivos ou se curam daquela 
gripe rapidamente. 
 Não diz se o personagem é bonito ou feio, mas já sugere algo: pessoas de bom Físico são robustas, 
coradas, musculosas, ou seja, saudáveis, com peso e altura proporcionais; os restantes, de valor baixo, são 
pessoas apoucadas. 
 
REFLEXOS (R) 
 
5. Reflexos, isto é, a habilidade manual e corporal, a desenvoltura nos trabalhos com as mãos e 
ferramentas diminutas, no golpear um oponente e fazer mirabolantes acrobacias (esquivar-se de tiros ou 
andar na corda-bamba). 
 Ao cuidar da acuidade dos cinco sentidos do personagem, Reflexos mostra o quanto o cara é 
ligado nas paradas da redondeza. Sua agilidade, velocidade, percepção. 
 
INTELECTO (I) 
 
6. Intelecto é o índice da ampli tude mental do personagem. 
 Informa a faculdade de adquirir conhecimento, de conceber abstrações e solucionar enigmas, bolar 
estratégias. Reúne o raciocínio, o discernimento, a criatividade, sendo ícone do mais vasto número de 
operações mentais e a sombra daquilo aprendido pelo personagem. 
 Influencia diretamente na quantidade de pontos para a aquisição de Técnicas (§ 8º, 19). 
 
EMOÇÕES (E) 
 
7. Lado inexplicável da vida, lusco-fusco, as Emoções refletem o poder do personagem em guiar os 
sentimentos próprios e alheios. Combina o que nele existe de bom e terrível. Charme, atração pessoal 
sobre donzelas e rapazes: magnetismo. Se o valor é alto, atrai gente como o ímã atrai alfinetes; a não ser 
que elas sejam de plástico — ou de ferro, mas muito pesadas. 
 Intervém nos testes de controle emocional do personagem ou de manipulação de outras pessoas. 
 
DESLOCAMENTO (DLC) 
 
8. Deslocamento é o quanto em metros o sujeito vai de um ponto a outro do espaço numa parcela de 
tempo (taxa de deslocamento). 
 Para cada 1 ponto em Reflexos, ele caminha um metro em 10 segundos. Se correr, multiplica este 
valor por dois (tarefa amena). Se zunir, multiplica a taxa de deslocamento de caminhada por quatro (tarefa 
escorçada). Arrasta-se, porém, com metade da taxa de deslocamento para caminhada. 
 Assim, com Reflexos 3 o personagem rasteja 1,5 metro em 10 segundos, caminha 3 metros, corre 
6 metros e zune 9 metros em 10 segundos. 
 Além da Carga, alteram o deslocamento fatores como a qualidade do piso. Já que são variados 
demais, o Taverneiro solucionará a questão observando a situação concreta em que o jogador meter o PB. 
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CARGA (CRG) 
 
9. Carga organiza a capacidade de transportar peso, de carregar saca de café. Mede a quantidade de 
peso em quilogramas movida. Altera o Deslocamento. 
 É tabela para Carga: 
 
Tipo da carga Peso Efeito 
Leve Físico x 5 Pode ser carregada, arrastada ou erguida sem problemas pelo personagem 

durante muito tempo (não altera a Disposição). 
Média Físico x 10 Pode ser carregada (taxa de deslocamento reduzida na metade, tarefa 

amena) e arrastada ou erguida (deslocamento cai em um terço, tarefa 
amena). 

Pesada Físico x 20 Só pode ser arrastada ou erguida por um minuto para cada ponto de 
Físico. Em ambos a tarefa é esforçada e na primeira a taxa de 
deslocamento diminui em dois terços. 

 
VITALIDADE (VIT) 
 
10. Vitalidade indica a integridade física do personagem, a quantidade e a gravidade de ferimentos por 
ele suportados antes da morte. 
 Diminui com ferimentos e, quando todos os seus níveis se esvaziarem, o personagem estará 
prestes a morrer. Caberá ao Taverneiro decretar a morte do personagem ou o que se precisa realizar para 
socorrê-lo. 

Quanto mais níveis de Vitalidade se vão, maiores as dificuldades nos testes e a proximidade da 
morte (§ 10º, 10). O sofrimento é atroz, as penalidades estão aí para representá-lo. 
 Divide-se em seis níveis com valores individuais baseados em Físico. 

Os ferimentos tiram um nível depois do outro, do Ileso ao Inconsciente. Ao perder este último 
nível, o personagem fica à beira da morte. O Taverneiro decidirá quanto ainda resta de vida e o que se 
precisa fazer para salvá-la. Perde-se um nível quando seu conteúdo cai até zero. Ferimentos sobressalentes 
descontam-se do nível subseqüente. Lança-se conforme a tabela de ferido ao perder-se o nível Ferido. 
 Abaixo segue a tabela para níveis de Vitalidade. 
 
Nível Valor do nível Descrição 
Ileso Físico + 6 O personagem está intacto fisicamente, sem nenhum arranhão. 
Escoriado Físico + 4 Luxações, pequenos cortes e dores leves marcam o corpo. 
Machucado Físico + 2 Algum ferimento de média importância, interno ou externo, exibe-se no 

personagem. Algo como um nariz quebrado, um corte profundo no 
braço, uma intermitente dor no pescoço. 

Atordoado Físico A quantidade (ou a gravidade) de ferimentos atordoa. Ele sente as 
coisas girarem, vê pessoas multiplicadas; tudo começa a ficar escuro, 
silencioso e desesperador. 

Ferido Físico dividido 
por dois (produto 
arredondado para 
cima) 

Golpes poderosos enfraquecem em demasia o personagem. Um furo 
muito profundo, um braço quebrado, ombro deslocado ou um olho 
vazado... Parece que esta luta deixará lembranças indeléveis. Lançar a 
tabela de ferido ao perder este nível. 
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Inconsciente 1 Depois de muita pancada, incapaz de suportar mais, o personagem cai 
inerte, desfalece, desmaia, mas continua vivo! Perdendo 
voluntariamente dois níveis de Disposição, poderá agir como se tivesse 
tirado 4 na tabela de exaurido. Se ainda não sofreu a necessária 
intervenção curativa (resultado 3 a 4 na tabela de ferido), a hemorragia 
ameaça sua vida. 

 
 E eis a tabela de ferido: 
 
Resultado de 1d4 Efeito 
1 Sortudo! Foi apenas um golpe violento. 
2 Um ferimento grave, mas reparável (braço quebrado, mão ou pé temporariamente 

inutil izados, perda de uma libra de carne, etc.). 
3 Um furo ou um corte dá partida a uma hemorragia leve. 
4 Azarado! Um pedaço de seu personagem foi-se embora: está mutilado. Há 

hemorragia grave. 

 
MARCADOS PARA SEMPRE (OU POR UM BOM TEMPO) 
 
11. Sempre que tirar 4 na tabela de ferido, um dos níveis de Vitalidade, o jogador premia seu 
personagem com a Característica Mutilação (§ 7º, 1), que reflete a perda de um pedaço do corpo ou o 
padecimento de um machucado tal que deixe cicatriz ou deformação. 
 O Taverneiro escolhe por si só a extensão e a localização do ferimento e cria regras para sua 
conseqüência. 
 Se preferir, lhe são facultadas as seguintes tabelas, todas meros exemplos. Para saber se a 
mutilação surge no lado direito ou esquerdo, rola-se 1d12: 1-6 indicam a direita; 7-12 a esquerda. 

Tabelas para mutilação: role 1d4 e o resultado selecionará a tabela. 
1 em 1d4: mutilação. 
Rolagem de 1d12 Modificação 
1-2 Corte profundo. Deve-se rolar a tabela de cicatrizes. 
3-5 Perda da mão. 
6-7 Perda do pé. 
8 Perda da perna. 
9 Perda do antebraço. 
10 Perda de todo o braço. 
11 Decapitação. 
12 O personagem é partido ao meio. 

 
2-3 em 1d4: cicatrizes. 
1d12 Localização do ferimento. Exemplos 
1-2 Local visível e chamativo. Lábios, pálpebras, pescoço, maçã do rosto, bochecha, perda 

de cabelo. 
3-5 Local comumente oculto. Peito, costas, coxas, nádegas, ombros, outras regiões 

normalmente cobertas por roupas. 
6-8 Vivível mas pouco chamativo. Língua, mãos, atrás da orelha, palma da mão, etc. 
9-12 Jogue de novo, mas a cicatriz desaparecerá em alguns meses. 
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4 em 1d4: deformações 
1d12 Descrição 
1-2 Um olho vazado. 
3-4 Dilaceramento de uma orelha. 
5-6 Perda de dedos. 
7-8 Mau funcionamento de algum membro. 
9 Joga-se a tabela de cicatrizes. 
10 Maceração do rosto. 
11 O nariz é arrancado. 
12 Deformidade óssea de perna ou braço. 

 
 Além de mencionar o caráter meramente exempli ficativo destas três tabelas, cumpre tecer alguns 
apontamentos bem importantes. 
 Grupos de jogo que se sentirem desconforto frente a essas diretrizes têm todo o direito, e mesmo a 
obrigação, de suprimi-las do jogo. Na ânsia de deixar o RPG parecido com a brutal realidade, elas podem 
dar-lhe um ar fortemente mórbido, que não lhe é, todavia, elemento essencial. 
 Para os grupos usuários, grande responsabili dade resta ao Taverneiro — moldar as tabelas às 
armas utilizadas na luta é de sua alçada. Um tiro de pistola, uma flechada ou uma facada são insuficientes 
para uma decapitação e nem partem alguém ao meio. Troca-se o funesto resultado por um estritamente 
equivalente (tiro na testa, flechada que atravessa o pescoço, por exemplo) ou de gravidade inferior, tal 
uma deformação ou cicatriz. 
 Se o evento envolver tiro de canhão, cujo resultado seja 1-2, 10 ou 11 na tabela de deformações, o 
Taverneiro poderá trocá-lo por decapitação ou, se achar melhor, descrever como o rosto do personagem se 
decompõe dolorosamente por causa da explosão próxima de uma bala de canhão ou do impacto dos 
chumbos amortecidos de uma metralha. O mesmo vale para um resultado de decapitação, se revertido para 
uma horrível cicatriz, capaz de parir um temível desejo de vingança. 
 Pode parecer estranho — e até imoral... mas para que falar de moral? Não somos pregadores! — 
contudo, para um Taverneiro, um comportamento sádico cai bem no Malditos! Ele precisa decompor os 
personagens aos bocados, fazer fluir de cada corte, de cada bofetada, o máximo de intensidade dramática. 
Exterminar uma população inteira em uma briga de bar não condiz com o estilo de Malditos! 

O Taverneiro tem o desafio de sobrepujar os ocos e monótonos ditames da regra — se hábil, faz 
das regras as palavras de um encanto. No caso contrário, integra a cambada que grita contra as regras... 
 
RECUPERANDO PONTOS DE VITALIDADE 
 
12. Apenas a regeneração consegue sarar completamente um ferimento. Para que ela ocorra, no 
entanto, dois fatores são úteis e às vezes pressupostos: o descanso e a intervenção curativa. 
 Descanso é repouso, o tempo dedicado à reabili tação física e mental. 
 Intervenção curativa engloba as técnicas medicinais empregas para auxili ar a recuperação física 
ou possibilitá-la. 
 O descanso cura 1 nível, 2 níveis, ou 1d4 níveis de Vitalidade conforme seja incompleto, comum 
ou completo, e se, obrigatoriamente em todos os tipos de descanso, houver sucesso em um teste de Físico. 
A qualidade do resultado do teste de Físico repercute da maneira que o Taverneiro julgar melhor (para 
descanso, cf. § 5º, 18; para qualidade do resultado, cf. § 10º, 26 e 27). 
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 A intervenção curativa (infusões, tônicos, desinfetantes, anestésicos, cirurgias e remendos) ajuda a 
recuperação de pontos de Vitalidade segundo as regras da técnica Medicina (§ 9º, 15). 
 Quando, porém, o resultado da tabela de ferido for 2, 3 ou 4, o efeito salutar do descanso só se 
exercerá após a intervenção curativa competente (cauterização, amputação, pontos, etc.) que raramente se 
confunde com a usada para estancar o processo hemorrágico. 
 
DISPOSIÇÃO (DIS) 
 
13. Muito falso seria o personagem realizar inúmeras ações sem qualquer cansaço. O absurdo disso 
ditou a necessidade de regras específicas que visassem a refletir a indisposição física e mental da qual se 
vítima quem se ocupa ativamente por certo tempo. 
 Portanto, Disposição é um medidor do grau de cansaço imperante em um momento sobre o 
personagem. Vai desde o desconforto após o transporte braçal de duzentos quilos de couro (em fardos de 
30 kg) até a extenuação violenta, mas compensadora, que se abate em quem lê Moby Dick ou corre vinte 
quilômetros sem parar. 
 Disposição se divide em seis níveis com valores individuais baseados em Reflexos. O cansaço os 
diminui gradativamente, do Disposto ao Exaurido. Subtrai-se o cansaço do nível mais elevado, e o que 
sobressai passa para o que vier em seguida. Há penalidades para personagens cansados (§ 10º, 10) 
 
Nível Valor de cada nível Descrição 
Disposto Reflexos + 6 Um personagem disposto está no auge de suas potencialidades físicas 

e mentais. 
Cansado Reflexos + 4 Cansado, ele começa a experimentar os efeitos mais módicos da 

fadiga: respira com um pouco de dificuldade, sente os músculos 
levemente indispostos, porém é ainda capaz de muita coisa. 

Fatigado Reflexos + 2 Os efeitos se ampliam: respiração difícil, os músculos recusam 
alguns movimentos, a fala é entrecortada por causa do fôlego 
encurtado. A capacidade de absorver conteúdos teóricos e de 
raciocinar diminui. 

Extenuado Reflexos Os limites do corpo já claramente se delimitam no horizonte. A 
resposta dos músculos falha diversas vezes. A impotência mental 
arma acampamento no cérebro. O personagem só pode correr metade 
do que correria se estivesse disposto e um terço do que zuniria se 
estivesse disposto, mas ainda caminha ou rasteja normalmente. 

Exausto Reflexos divido por 
dois (arredondando o 
produto para cima) 

Atingiu o limite das forças. Ele está na fronteira do humano e do 
divino. Impossível prender a respiração por mais de alguns escassos 
segundos, assim como correr, zunir ou raciocinar com clareza e 
velocidade. Caminha metade do que caminharia se disposto. 

Exaurido 1 O personagem não é um deus. As forças faltam em geral. Tem sono. 
Jogar a tabela de exaurido ao perder este nível. 

 
A tabela de exaurido: 

 
Resultado em 1d4 O que sucede 
1 O personagem só consegue executar ações amenas com muita dificuldade. 
2-3 A energia acabou. As lâmpadas apagam: o personagem desmaia. 
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4 Apenas ações medíocres. Incapaz de correr ou andar rapidamente. Caminha 
devagar, com a metade da taxa de deslocamento normal. 

  
Os resultados 1 e 4 na tabela de exaurido incumbem ao Taverneiro a estipulação do período em 

que o personagem ainda se manterá sobre as pernas. Um indivíduo que, embora exaurido, alcança sucesso 
em um teste de Físico para escapar ao desmaio e continuar a trabalhar, perde níveis de Vitalidade de 
acordo com as regras para cansaço logo abaixo e talvez até morra.   
 
PERDENDO PONTOS DE DISPOSIÇÃO 
 
14. O desempenho de tarefas amenas e esforçadas constitui as duas maneiras de o personagem ficar 
cansado. Fator comum a ambas é o proceder, o movimento, o fazer — a ação. 
 As tarefas medíocres merecem atenção. 
 Tarefa medíocre é um título que procura abarcar a máxima sorte de ações muito simples, ações 
auto-determinantes (explicadas no § 10º, 17 e 18). Muito banais, elas não requerem testes. Tal tipo de 
ação, considerada tarefa corriqueira, não causa fadiga, e isso por motivo de praticidade. Não significa, no 
entanto, o fechar de olhos para o abuso: abrir uma porta e fechá-la dezenas de vezes cansa até mesmo tão 
curioso agente. Em casos semelhantes, o Taverneiro aplicará as regras para tarefas amenas. 
 
TAREFAS AMENAS 
 
15. Tarefa amena é a atividade que não exige esforço dispendioso. A maioria das ações enquadra-se 
nas tarefas amenas. 
 O personagem pode dedicar-se durante 90 minutos ininterruptos a uma tarefa amena antes de 
testar sua Disposição. 
 Testa-se a Disposição através de um teste do Físico (§ 10º, 3, no fim). 
 Sucedendo falha, serão descontados 2d4 pontos de Disposição, e o personagem poderá continuar a 
labuta. 
 Se obtiver sucesso e continuar trabalhamdo (ou se decidir prosseguir na atividade apesar da falha), 
o teste será repetido após 30 minutos, e assim sucessivamente. 
 
TAREFAS ESFORÇADAS 
 
16. A tarefa esforçada consiste em uma atividade na qual se despende copiosos esforços, feitos dignos 
de nota: combate, erguer de pesos, corrida e outros esportes, noites varadas sem sono, etc. 
 A dedicação ininterrupta a esse tipo de tarefa vai até 60 minutos ou até seu término, se a ação 
durar menos tempo. Testar-se-á, como dantes, o Físico. 
 A falha levará à perda de 1d12 pontos de Disposição, permitida a opção pelo prosseguimento na 
ação ou pela interrupção. O sucesso no teste abona o personagem da perda dos níveis. 
 Caso persista na tarefa, e independentemente de vitória no teste, fará novo e igual teste após 30 
minutos. Daí em diante será refeito dessa maneira. 
 
SUBTRAÇÃO DOS PONTOS DE DISPOSIÇÃO 
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17. Uma tabela para a perda de Disposição: 
 
Tarefa Teste Níveis de Disposição 

perdidos 
Amenas Físico+modificadores 2d4 
Esforçadas Físico+modificadores 1d12 

 
RECUPERANDO PONTOS DE DISPOSIÇÃO 
 
18. Perdidos pontos de Disposição, mister recuperá-los com descanso. Descanso é o devido repouso 
das forças, o momento dedicado ao restabelecimento das energias gastas durante a faina diária ou 
eventual. 
 O personagem descansa de maneira incompleta, comum ou completa. 
 Incompleto é o descanso em situação inapropriada ou por período abaixo do ordinário. Recupera 
2d4 + Físico pontos de Disposição caso haja sucesso em um teste de Físico. Tomar fôlego em meio ao 
desempenho de uma atividade ou de uma luta é descanso incompleto. 
 Comum é o descanso efetuado em local adequado, porém sem regalias. Dormir oito horas em uma 
cama não é o ideal, mas conforta bem mais que quatro horas numa esteira de palha. É o exercício 
equilibrado do direito à preguiça. Recupera 3d4 + Físico pontos de Disposição. Períodos de pouca 
atividade, como duas horas permeadas de ações medíocres, são descanso comum. 
 Completo é o descanso realizado em ótimas condições, com regalias. Dormir nove horas ou mais, 
sem preocupações, em bom colchão ou dar vazão apenas a ações medíocres durante um dia todo, são dois 
exemplos de condições mínimas para o descanso completo. É, pois, o ócio absoluto e vergonhoso 
daqueles dorminhocos que dormem doze horas por dia. Recupera todos os pontos de Disposição. 
 Tabela para descanso: 
 
Descasou de maneira Recupera a Disposição em Exemplos 
Incompleta 2d4 + Físico Dormir ao relento ou amarrado, cochilar, 

recobrar fôlego em um combate ou outro 
acontecimento espalhafatoso. 

Comum 3d4 + Físico Dormir em uma estalagem qualquer, descansar 
em silêncio, fazer uma sesta. 

Completa Por completo. Dormir sob finos cobertores, no silêncio, em 
local acolhedor. Folgar-se por bom tempo em 
local agradável. 

 
 
UM COMENTÁRIO 
 
19. O Boêmio arguto preocupa-se em conseguir personagens bem feitos, consistentes, que lhe 
atendam com máxima exatidão o gosto interpretativo, sem, contudo, destoar do clima das aventuras 
praticadas pelo grupo de jogo. 
 Atribuir a personagens obtusos e fortes incapacidade para aventuras “de interpretação” , ou dizê-
los impróprios para aventuras de horror, revela nada mais que inabilidade do jogador. 
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P. S.: VALORES PARA OS NÍVEIS DE VITALIDADE E DISPOSIÇÃO 
 
20. Eis que a vontade de facil itar a missão do Taverneiro me arrepende de selar a carta. 
 Abaixo coloquei as Vitalidades e as Disposições equivalentes ao valor de Físico ou Reflexos, 
respectivamente. 
 
Físico ou Reflexos Vitalidade ou Disposição 
1 7/5/3/1/1/1 
2 8/6/4/2/1/1 
3 9/7/5/3/2/1 
4 10/8/6/4/2/1 
5 11/9/7/5/3/1 
6 12/10/8/6/3/1 
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§ 6º 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

“Estais rindo; ride, meus senhores, mas respondei-me apenas: estarão 
computadas com absoluta exatidão as vantagens humanas? Não 
existirão algumas que não apenas não se enquadram, mas nem podem 
enquadrar-se em qualquer classificação?” . 
Dostoiévsk, Memórias do Subterrâneo. 

 
1. Não chegarei a tanto. Não falo sobre nossa espécie. Falo de personagens de RPG. Contudo, talvez 
não faltará quem me aponte como “um obscurantista completamente demente” ou dirão tranqüilamente: “a 
questão difere desta: a questão é que não funciona, as regras ficam fluidas, blá-blá-blá-blá-blá”. 
 E nós acreditaremos! 
2. Bem, meu amigo, a esta altura já apostaria contigo que os personagens de RPG nos imitam: eles 
buscam ter estilos. Compõem o estilo de um homem: bigodes, fama, mistério, virilidade ou afetação; já o 
de uma mulher, lon lá: fricotinhos, aparência, os vestidos, segredinhos, sempre afetação, pudor (fingido?) 
e a lista continua suspeito que sem fim. 
 O ser humano é dono de comportamentos, vítima de afli ções da alma e de doenças, e também do 
destino. 
 Então, as Características representam hábitos, desejos, trejeitos, esperanças, problemas de saúde, 
dilemas morais, inserção social, desentendimentos com a lei, azar e sorte, e destarte ajudam a compor uma 
alma para o personagem, impedindo que dele se faça uma abstração numérica. 
3. Recorda-te da cena de tiro ao alvo de Jean Valjean em Os Miseráveis de V. Hugo? 
 

 “Viam-se distintamente essas duas cordas esticadas como dois 
fios contra o céu. 
— Alguém poderá emprestar-me uma carabina de dois canos? — 
perguntou Jean Valjean. 
 Enjolras, que acabava de carregar a sua, deu-lha. Jean Valjean 
apontou e atirou. Uma das duas cordas do colchão já estava cortada. O 
colchão pendia apenas por um fio. Jean Valjean desfechou o segundo 
tiro. A segunda corda bateu contra a janela da mansarda. O colchão 
escorregou por entre os dois paus, caindo na rua. A barricada 
aplaudiu” . 

 
 Apenas com a manobra de luta “mira” (§ 12º, 27) auxiliada por uma visão excepcional alguém 
miraria tão bem nas finas cordas que prendem um colchão à parede de um terceiro andar. 

Portanto, as características também delineiam melhor alguns poderes (in casu, visão aguçada ou 
treinada). 
 
AS CARACTERÍSTICAS TENDEM AO HORRÍVEL 
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4. Como construímos personagens horríveis, verdadeiros celerados, suas características tendiam para 
este rumo: eram apanágios de vícios — luxuriosos, maus a amedrontar, uns tinham parte com o demo e 
ouros segredos macabros; há ainda lugar para loucos, famosos demônios e... gente boa, afinal (§ 3º, 5). 
 Não creio, francamente hás de convir comigo, que jogue o Malditos! um anjo que não contestou a 
Deus junto com Lúcifer. Um filho de Abel não jogaria o Malditos! Entretanto, sendo uma carta dirigida a 
si, senhor monstro, este parágrafo foi o sermão de um padre. 
 
OBJETIVOS 
 
5. O escopo das características é auxiliar na intensificação da personalidade criada para o jogo, na 
interpretação espontânea dela, na evolução do personagem e na colhida, pelo Taverneiro, de motes para 
aventuras. 
 
EFEITOS NO PERSONAGEM 
 
6. Agora sim discorrerei despreocupado sobre a influência de cada característica escolhida pelo 
jogador para o personagem dele, no que respeita exclusivamente às regras numéricas, isto é, aos testes. 
 Para que pensemos o efeito da característica no personagem, preciso que aceites três sacadas: 1) 
toda característica é dúbia, boa e ruim ao mesmo tempo; 2) só a circunstância do personagem define se ela 
influi com uma ou outra face ou fica em silêncio; 3) que a intensidade da influência da característica varia 
também segundo a circunstância. 
 Assim, o efeito das características acompanha as regras de modificadores, que são aplicados aos 
testes (§ 10º, 14 e 15). 
 Os modificadores de características normalmente se diluem e até ficam sem a mínima importância 
em um teste. Isso não traduz erro das regras: as características existem mesmo é para orientar a 
interpretação e ofertar motes de aventuras. Não as inventei para justificar os malabarismos matemáticos de 
certos jogadores: para impedi-los, decerto, mas principalmente por causa da consistência dos personagens. 
Entenda-se nesses termos qualquer bônus ou penalidade que eu citar na descrição de uma característica. 
 O Taverneiro aplicará o efeito de uma característica quando entre ela e o que ocorre a um 
personagem houver nítida relação. 
7. Dou um exemplo alongado: o caolho. 
 O caolho em um baile. Almeje ele uma ótima impressão no público acerca de sua boniteza e o 
Taverneiro lhe imporá penalidades — ele é feioso, suspeito de pirataria, etc. Se os convidados forem 
garotos e garotas bonitos, alta penalidade. 

Seja o baile entre pessoas acidentadas da guerra, um não tem braço, outro não tem orelha, aqueles 
lá são normais e aparentados dos veteranos: contra uns e outros, o modificador tenderá para o lado dos 
bônus. Veteranos tomam cicatrizes como sinal de honra. 
 Em um beco, nosso caolho tenta assustar uma criança e roubar suas moedas. Ele é feioso e 
suspeito de pirataria (“Piratas devoram crianças” , conta o papai), logo terá bônus no teste. 
 No mesmo beco, atirando-se no chão, pede esmola. As beatas se condoem do pobre diabo sem um 
olho e dão-lhe uns trocados com facilidade. 
 Agora um caolho bem apessoado, de roupas finas, todo empoado, investe na conquista de uma 
donzela. Hábil, ele tentará fazer com que aquele nojento olho tapado se transforme em uma cicatriz de dor 
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e valentia, de misteriosa origem. A repulsa inicial se converte em compaixão e logo em curiosidade. Como 
é curta a distância entre a curiosidade e a entrega amorosa! 
 Neste caso, a penalidade no início seria alta, depois abaixaria gradativamente e até poderia se 
transformar em bônus! 
 E finalizo com exemplos curtos: o cleptomaníaco não quer dar aquela roubadinha (penalidade em 
Autocontrole); o mal afamado, dito o mais pérfido dos homens, pede emprestado um cavalo (penalidade 
em Autocontrole); o luxurioso não quer dar aquela e a garota é bonita (penalidade em Autocontrole!); a 
mulher corajosa resiste a um achaque com bônus. 
 
CATEGORIAS 
 
8. Bolei uma categorização quíntupla para as características. Atento para a futura interligação delas 
com as diretrizes de evolução (§ 13º, 12 a 19), eu as analiso sob o enfoque dos jeitos de incorporá-las ao 
personagem e quanto à natureza de uma a uma. Elas são: sociais, natas, latentes, comportamentais e 
acidentais. 
9. Sociais respeitam à posição social. Concernem aos favores devidos, à riqueza, ao julgamento das 
leis e da opinião pública, à consideração, bem como a segredos. Em suma, fatos pretéritos ou presentes da 
biografia do personagem. 
10. Natas são as características que vêm à tona no nascimento e não podem permanecer na 
obscuridade. Respeitam à natureza humana em geral. Para serem ocultadas, precisam ser horrivelmente 
destruídas. Incorporação restrita ao momento da construção do personagem. 
11. Por vezes, no entanto, a alma se mostra um precipício escuro. Dele emergem desejos, poderes e 
fraquezas desconhecidos do próprio dono. Assim as características latentes — em verdade inatas ao ser, 
sempre existentes, mas, devido aos percalços da vida (e à jogabili dade), tratadas ficcionalmente como 
inexistentes até que um distúrbio revele à luz essas perolas ou esses monstros inauditos. Sem 
grandiloqüência, atos singelos, cheios da força da simplicidade, detêm também o poder de despertar 
tendências arrebatadoras. 
 Podem ser incorporadas tanto na construção do personagem, momento a partir do qual já atuam, 
quanto durante o curso das narrativas, por via das regras de evolução, coisa aliás arriscada, como se verá. 
12. São comportamentais aquelas que tratam de facetas da personalidade — hábitos, qualidades do 
caráter, visões de mundo. 
 Incorporadas às vezes por boa dose de esforço, outras por causa de desvios erráticos da 
personalidade, nem todas são benéficas. Algumas existem terríveis e mortíferas, mas a alma se 
despreocupa e vai colhendo e colhendo, se grande demais para o bem e o mal, se sofre rindo como nossos 
personagens malditos. 
13. Enquanto as categorias precedentes comumente são incorporadas pelo trabalho, as acidentais 
afetam o personagem por acaso, sem ligar para sua vontade, a não ser que morbidamente provocadas pela 
própria vítima: um homem é atropelado e perde uma perna; outro, após a guerra, fica insone; uma 
namoradeira pega sífilis e um nobre impulsivo fica leproso. 
 
CARACTERÍSCIAS INICIAS 
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14. Os recém criados recebem automaticamente características que têm um ar de essencialidade, pois, 
se excluídas do rol do personagem, deixam-no disforme, indefinível, e obstruem respostas a perguntas 
simples acerca da aparência, por exemplo. São elas: Aparência, Rendas, Lado destro, altura, peso e idade 
(estas três são escritas no cabeçalho da ficha de personagem). 

O Boêmio escolherá para seu personagem seis outras características pegas livremente entre as 
listadas nessas cartas ou entre as que o grupo de jogo inventar. 

A Aparência é descartada se há escolha da característica Beleza. 
Rendas é descartada se há escolha de Riqueza ou Miséria. 
Mas descartar não significa substituir. Pegar uma dentre as três características (Beleza, Riqueza ou 

Miséria) consome uma escolha do jogador. Assim, se ele seleciona Miséria, terá mais cinco outras 
escolhas; se ao contrário escolhe Riqueza e Beleza (Riqueza e Miséria obviamente não combinam), 
restarão quatro outras características a serem incorporadas ao personagem. 
 
ABUSOS DA LIBERDADE E DIVERGÊNCIAS 
 
15. Crês que os Boêmios abusarão da liberalidade? Ora, são apenas seis características além das 
iniciais. Abusarão mesmo assim, por causa da liberdade? O Taverneiro então os corrigirá com a 
palmatória do “não”. 
 Há uma ironia no “ livremente”? Não, há uma incompletude. 
 Esclareço-me. 
 O Boêmio escolherá livremente seis características. Porém buscará com todas as opções adequar 
as estatísticas à biografia do personagem e ao estilo de aventura proposto pelo Taverneiro. Este, por sua 
vez, conterá os abusos, impedirá que a incorporação das características discrepe da biografia do PB, de sua 
personalidade ou se contradigam sem qualquer explicação. 
16. Se houver divergência, recomendo calma e civil izada discussão entre o Taverneiro, o Boêmio e o 
grupo de jogo. 
 Obviamente, são pressupostos: a) que, na construção, o Boêmio nunca selecione características 
contraditórias; b) a responsabilidade do Boêmio; c) que o grupo queira estórias bem construídas e 
participar da construção dessas estórias com seus personagens. Não é pedida genialidade, apenas 
cooperação, boa vontade. Do contrário, mesquinhez e brigas dissolverão o grupo de jogo. 
 Para certos Taverneiros e Boêmios exigentes, contudo, melhor grupo dissolvido que RPG mal 
jogado. Um tipo de extremismo ao lado de tantos. 
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§ 7º 
 

LISTA DE CARACTERÍSTICAS EM ORDEM ALFABÉTICA 
 
1. Abaixo, segue uma lista em ordem alfabética das características. Está organizada, a descrição de 
cada uma, da seguinte maneira: 
 
Nome da característica 
Tipo, se nata, antecedente, etc. 
Geralmente uma citação. 
Comentário. 
 
ABANDONO 
Acidental 
 

“Partiu! no último adeus, ao ver sumida 

A última serra de esse além — nem lágrima 

Nem suspiro sequer” . 

Álvares de Azevedo, O Livro do Fra. Gondicário 

 
 Por algum motivo, uma pessoa muito querida do personagem o abandonou. Por vontade própria 
ou por contingência imposta por terceiro, o desaparecido some das vistas do abandonado e nunca mais dá 
notícias. Incerta sua sobrevida, desconhecido seu paradeiro. 
 Grande soma de tempo pode ser, a princípio, gasta na procura. Mas, se a vontade não for de ferro, 
a infelicidade do abandono abre outras portas: o vício que concede momentos de esquecimento, a 
descrença, a revolta... 
 
ALIADO 
Social 
 

“Que não faria eu por Danceny? Terei sido ao mesmo tempo seu amigo, seu confidente, seu rival e sua amante!” . 

Valmont (C. de Laclos, As Relações Perigosas). 

 
 Aliado é o amigo, o camarada da cerveja dos feriados, a amiga com quem a garota troca todos os 
segredos — em suma, a pessoa bacana de quem o personagem pode esperar apoio nas horas difíceis, mas 
nem sempre nas tenebrosas. 
 Sua elaboração exige detalhes. 
 
ALTIVEZ 
Latente 
 

“Nos caracteres intrépidos e orgulhosos não há senão um passo da cólera contra si mesmo à indignação contra os outros; em tais 

casos, os transportes do furor são um verdadeiro prazer” . 



 ���

Stendhal, O Vermelho e O Negro. 

 

“Com efeito, nele o orgulho e a análise matemática se haviam associado a tal ponto que alimentava a ilusão de que os astros 

obedeciam a seus cálculos (como, aliás, pareciam fazer) e que os dois planetas que havia descoberto (aos quais dera o nome de 

Salinas e Svelto em homenagem ao seu feudo e a um inesquecível perdigueiro) propagavam a fama da sua casa nas estéreis plagas 

entre Marte e Júpiter” . 

Lampedusa, O Leopardo. 

 
 Alguns vêem-no como um orgulhoso; outros, como um bravo. 
 Os últimos acertam. Altivo é o personagem que rejeita qualquer ofensa, tem consciência de seus 
poderes e de suas limitações. Transparece os primeiros e guarda os outros sob um rosto em que se somam 
harmonicamente a força, a resolução e a coragem, espargindo uma aura semi-divina. 
 Recebe bônus nos testes das ações sociais sempre que tentar intimidar um adversário, ganhar 
confiança e resistir a ameaças. 
 Se violentamente ofendido, cai sob efeitos semelhantes ao da característica Fúria se falhar em um 
teste de Autocontrole. 
 Combinada com Coragem, querendo o altivo inspira valentia em seus colegas e, com Destemor, 
inspira valentia em multidões. 
 
AMABILIDADE 
Comportamental 
 

“É de uma doçura encantadora, nunca parece fazer um cumprimento, e, no entanto, tudo o que diz lisonjeia. (...) Quando apenas 

olha já parece dizer uma gentileza, e com isso é muito serviçal” . 

C. de Laclos, As Relações Perigosas. 

 
 São amáveis os que buscam compreender os sentimentos alheios. Tratam todos, independente de 
suas condições, com ternura e honestidade, e costumam ter uma acentuada sensibilidade — às vezes, 
sofrem imensamente pelos destinos malfadados dos outros e, o que é um paradoxo, enfrentam tenazmente 
suas próprias desgraças. 
 Não precisa conhecimento de etiqueta, apenas cortesia no tratamento. 
 
AMBIÇÃO 
Comportamental 
 
 O poder político, fascinante e indefinida aura que faz ao jugo de um submeter-se outro, 
desnivelando-os nos jogos sociais, maravilha o personagem. Atrai-o com a força com que o ouro fez 
espanhóis trucidarem civil izações inteiras. 
 Proíbe-se, simplesmente, a existência de barreiras entre o personagem e a satisfação do desejo: 
deverá sobrepujá-las, ser rico, pobre, impassível, tirânico, afetuoso, manipulador. 
 Os limites da ambição são incertos. 
 Serão rompidos? 
 Se rompidos, conduzi-lo-ão a enormes dores. 
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 “Mas” , replica o demônio do desejo, “quem sabe?” . 
 E sua voz ecoa no peito do personagem. 
 
AMBIDESTRIA 
Nata 
 
 O personagem tem ambas as mãos hábeis: independente da mão util izada para a execução de um 
trabalho manual, ele não sofrerá qualquer penalidade. 
 Em caso de mutilação, o ambidestro não perde sua característica: ela continua, mas impedida. Se 
implantar algo, como um gancho, no lugar da mão mutilada, terá extrema acuidade no seu uso, 
respeitadas, é claro, as limitações do implante. 
 
AMNÉSIA 
Acidental 
 
 Para o amnésico, o passado é um mistério: ele não lembra quem é, de onde veio, de sua família, de 
sua biografia: não raro, foge-lhe o nome. Às vezes, é acometido de reminiscências, que vêm em flashes e 
sem motivo aparente. 
 As perícias e as características relacionadas principalmente a conhecimentos muitas vezes são 
esquecidas, passando a existir de forma latente: o personagem não sabe, por exemplo, que é um exímio 
poliglota ou equitador. 
 Como característica inicial, é uma ousadia e o Boêmio enfrentará diversas dificuldades, mas, 
afinal das contas, não é fácil para um imberbe simplesmente esquecer o pouco que sabe. 

Se, porém, afeta o personagem experiente no correr das aventuras, o correto é prestar-lhe efeitos 
de esquecimento de perícias e características, levadas para estado latente ou perdidas para sempre — fica a 
critério cuidadoso do Taverneiro — sem enormes preocupações, pois uma amnésia vem mesmo é para 
atrapalhar. 
 Além disso, o amnésico, para recuperar-se, optará por dois caminhos: poderá reconstruir-se de 
conforme com seu passado, que será descoberto com investigações, reminiscências ou retorno súbito de 
memória; ou começar do zero, construir-se dali em diante, podendo fazer-se, no presente e sem o saber, o 
avesso do que fora no passado. 
 No primeiro caso, as perícias serão obtidas pela metade do custo, quando os fatores de 
rememoração forem fortes; se fracos eles, o custo será normal. 
 As características, por sua vez, manifestam-se naturalmente sem custo, bastando o personagem 
tomar contado com fontes reveladoras: descobre, por exemplo, que seu pai era o Barão de B..., 
assassinado pelo Conde de M.... Daí a arma, sempre junto de si até agora sem motivo, passa a significar 
um instrumento para sua vingança... pronto, manifestou-se a característica Vingança. 
 Já no segundo, a reconstrução do zero, as características e perícias são adquiridas normalmente, 
conforme as regras de evolução. A diferença será um personagem muito denso, ainda mais se for 
acometido por dupla personalidade, quando o passado, completamente o contrário do presente, for 
repentinamente descoberto. 
 Quanto à Maldição, as conseqüências da amnésia são quase nulas. É preciso deixar, desde já, algo 
claro: a Maldição integra o personagem maldito, é tão dele quanto sua alma e seu corpo. 
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 Assim, se busca desvendar a vida pretérita ou, feliz, tenta erguer em nova base sua casa 
existencial, pode tanto escolher um novo galanteio quanto prosseguir nas práticas do anterior (§ 4º). 
  
AMOR VAPÓREO 
Comportamental 
 

“Yo soy um sueño, un imposible, 

vano fantasma de niebla y luz; 

soy incorpórea, soy intangible; 

no puedo amarte. 

— Oh! Ven, ven tú!”  

Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas. 

 
 Amor Vapóreo é o amor por uma pessoa inexistente ou com quem se conviveu por um prazo 
exíguo, indiferente se, hoje, ela vive ou morreu. 
 A ficção de ideal é clara: mesmo vivo, o objeto do amor resta inacessível. O amante forja ao seu 
redor toda uma aura de idealização e busca: em todos os corpos, debalde ele busca um rabisco da Idéia. 
 A confecção do objeto amado, comumente uma mulher ou um homem, funciona de parâmetro 
para a jornada desde o princípio fracassada a que se atira o personagem. 
 Só lhe resta a angústia da eterna procura. 
 
APARÊNCIA 
Nata 
 
 Aparência reflete os contornos do corpo do personagem, suas formas esbeltas e sensuais ou tortas 
e nojentas. 
 Preciso, então, escolher se o personagem é lindo, bonito, mediano, feio ou repulsivo. 
 Lindo indica alguém deslumbrante, qualquer um vai achá-lo irresistível, dono de um corpo 
escultural; bonito, aquele capaz de chamar a atenção, sujeito dono de traços delicados e bastante atraente; 
enquanto mediano, o personagem nem Ariel nem Caliban, acerca do qual divergem opiniões, uns acham-
no atraente e outros nem tanto. 

Feio, contudo, será o personagem cujos traços inspiram um incômodo levemente acentuado, que 
não atrai os desejos dos outros, mas também não os espanta!; já o repulsivo, trata-se esse de um horror, 
vê-lo é ver um monstro ou algo realmente equivalente: olhos esbugalhados, dentes tortos e faltosos, 
corcundas, um rosto disforme, seus traços inspiram, em suma, nojo e relutância. 
 Constitui-se a Aparência em uma característica nata, porém variável de acordo com 
acontecimentos do mundo de jogo, daí seus graus serem substitutivos entre si (exercícios físicos e boa 
alimentação embelezam; um semestre de úlceras afeia) de maneira permanente e mesmo momentânea: 
maquiagens, fantasias, jogos de luz e sombra melhoram-na enquanto durarem. 
 
APTIDÃO 
Latente 
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 É uma vocação, uma facilidade para lidar com certos afazeres. Vem da espontaneidade natural, de 
traumas ou esmerada dedicação. 
 Comum em artistas talentosos, e esportistas fenomenais. 
 Cada vez que for incorporada, possibilitará a escolha de um dos seguintes ramos: música, 
escultura, pintura, artesanato, forja, nado, luta, esgrima, montaria, tiro ao alvo, navegação, e outros. 
 Serão dados dois pontos a serem gastos nas técnicas diretamente envolvidas com o ramo 
selecionado. 
 
ARROGÂNCIA 
Comportamental 
 

“Não teria desviado do meu caminho para dar passagem ao doge, e não creio que alguém, desde que Satã caiu do céu, tinha sido 

mais orgulhoso e insolente do que eu”. 

Romuald (Gautier, A morte amorosa). 

 
 O personagem arroga para si virtudes, dons, saberes e posses os quais, em realidade, não possui. 
Descontente, ainda, por julgar-se melhor, pede dos outros o acordo. 
 É o típico esnobe e exibidoso. Quase sempre mente e atraiçoa os outros. 
 
ASSASSÍNIO 
Social 
 
 Uma nódoa de sangue empesteia o passado do personagem. Pego ou não pela lei dos homens, 
talvez até desconheça, mas cometeu crime irreparável: extirpou a vida de alguém. 
 Podem ser escolhidas uma ou várias modalidades, tais quais homicídio, fatricídio, parricídio, 
matricídio, infanticídio, genocídio, regicídio, magnicídio, uxoricídio, infanticídio (assassinato do filho, 
pela própria mãe, quanto esta se acha sob influência do estado puerperal), chacina, massacre. 
 Há, também, uma modalidade espiritual de assassínio, boa de abordar: o deicídio — furioso, o 
personagem matou um deus (o Alá, o Deus cristão, um deus pagão...). E lá jaz o grande defunto. Sentem o 
cheiro? Cabe-lhe, de qualquer maneira, descobrir o que fazer com carga tão soberba: escondê-lo? Sepultá-
lo em belo mausoléu? Erguê-lo como de um pugilista o troféu? Mas alguém acreditaria nesse assassinato? 
 
BAIRRISMO 
Comportamental 
 
 Bairrismo consiste em um forte sentimento de apego a um espaço físico circunscrito: a casa, a rua 
tal, o bairro em que se mora, a cidade natal, a região louvada ou o país em que se abre os olhos pela 
primeira vez. 
 Lugar específico e descrito. Se grande, ou pequeno, desinteressa. 
 Como vasculha o lugar selecionado, o personagem sabe dele até os mais ínfimos detalhes: o 
declive da rua, a porta que range, bem como o bairro nobre e o beco dos fumantes de ópio são nítidos, de 
memória, a quilômetros. 
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 Impõe-se ao bairrista bônus e penalidades, conforme esteja dentro ou fora de seu “bairro” . Deve 
ele, ainda, protegê-lo contra ameaças. 
 
BELEZA 
Nata 
 

“Aschenbach notou com espanto que o rapaz era de uma beleza perfeita. Seu rosto pálido, graciosamente reservado, emoldurado 

por cabelos anelados cor de mel, o nariz reto, a boca adorável, a expressão de seriedade afável, digna de um deus lembravam uma 

escultura grega do período áureo, sendo que à mais pura perfeição da forma aliava-se um encanto pessoal tão exclusivo que o 

observador acreditava jamais ter encontrado, quer na natureza, quer nas artes plásticas, algo que se aproximasse de um 

acabamento tão feliz. Aschenbach, confortavelmente instalado em sua poltrona, tinha, de resto, o Belo diante dos olhos” . 

Thomas Mann, Morte em Veneza. 

 
 Difícil explicar a Beleza. Filósofos, estetas, artistas, uma cambada de teóricos, li vros e livros 
tentaram defini-la e concluíram tanto quanto se pode acerca da quadratura do círculo. Não será, evidente, 
um RPG a resolver a questão e muito menos a inscrever-se para a discussão. 
 Contudo, importa dizer que a aparência física do personagem belo atua nas pessoas tal qual uma 
obra de arte: ele é um fenômeno estético ao invés de um ser humano vulgar. Aparência, no caso, 
compreende voz, gestos, feição facial e forma do corpo. 

Quem o vê contempla o Belo, o indefinível. Seria ele, em outras palavras, material de trabalho dos 
que buscam a definição de Beleza, o objetivo da arte, o anseio do poeta. 

Ao adquirir Beleza, descarta-se a Aparência. 
 
BOM-SENSO 
Comportamental 
 

“Vi meu homem empalidecer e parar, demonstrando evidente terror. Mau encontro! — disse comigo. Mas a prudência aconselhou 

a não deixar transparecer a mínima inquietação”. 

Mérimée, Carmem. 

 
 Um espírito bom — ou uma sorte desgraçada — guia o personagem em sua vida, salva-o dos 
perigos pequenos, enormes e vulgares da vida. 
 Sempre que estiver para cometer um ato arriscado demais, o Taverneiro fará para ele, e em 
segredo, um teste de Intelecto. Se houver sucesso, avisará sutilmente ao Boêmio do risco que corre PB. 
 
CASMURRICE 
Comportamental 
 
 Rosto hirto, olhos severos, lábios pouco sorridentes, suspeita constante, discrição e enfaro 
meticulosos — eis rosto e jeito do casmurro. E, para ele, grandes dificuldades nos relacionamentos 
interpessoais e reticências às propostas alheias. 
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CONTATOS 
Social 
 
 Se os aliados são quase companheiros do personagem, os contatos são as pessoas em posição 
chave com as quais ele travou um entendimento superficial, mas amistoso. Pequenos favores (informações 
privilegiadas sem grande relevância, um produto ilegal fácil de arranjar, um empréstimo simplório, como 
de uma cadeira, etc.) podem ser obtidos mediante sucesso em testes de Autocontrole ou Influência, ou, se 
ínfimos os favores, sem teste. 
 A elaboração do contato não pede detalhes, e a confiança em seu auxílio é por conta e risco do 
juízo do Taverneiro. 
 
CORAGEM 
Comportamental 
 

“A coragem como fria e inabalável intrepidez e a coragem como ardente, semicega bravura — ambas são chamadas com o mesmo 

nome!” . 

Nietzsche, Aurora. 

 
 Uma frase que, dependendo de ser modesto ou não, o personagem bem diria: “O medo em mim 
não acha pouso, meu coração é rijo como o são as rochas em que rebenta o mar!” . 
 Realmente, e não é sem razão: quase nunca sente medo, precisa de muito para um calafrio, afinal, 
mesmo as pedras em que as águas oceânicas se destroçam, mesmo elas tremem. 
 
COVARDIA 
Comportamental 
 

“A luz dos archotes assemelha-se à sabedoria dos covardes; ilumina mal porque é trêmula” . 

Courfeyrac (Victor Hugo, Os Miseráveis). 

 
 
 Muitas situações, pouco ou nada impressionantes ao comum dos seres humanos, colocam o 
personagem covarde em deprimentes tremedeiras, auto-censuras infantis, desmaios feminis, inferiores 
lágrimas descontroladas. Pois é, e ele ainda solta gritinhos de medo ao ver um inseto nojento e sempre está 
disposto a correr de um conflito corporal. 
 Que rascunho de ser humano! 
 
DEFEITO FÍSICO 
Acidental 
 
 Defeito físico. Bem, trata-se da falta ou da má formação de parte do corpo. Por exemplo: caolho, 
coxo, mutilado, com lábio leporino, etc. Dependendo do defeito físico escolhido, a Aparência piora. 
 Às más formações que implicam ausência ou inutil idade completa de um membro aplicam-se as 
regra de mutilação (§ 5º, 12) 
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 O importante, para Taverneiro e Boêmios, é manter em vista os efeitos de cada tipo de defeito 
físico, descobertos e impostos tão logo surjam. Por serem muitos e específicos, têm listagem muito 
complexa e sempre insuficiente. Recomendam extrair, diretamente do caso concreto, seus efeitos nas 
regras. 
 Assim, se um personagem não tem uma orelha, nada impede uma Aparência Linda, conquanto 
que, nos momentos nos quais a falta for revelada, torne-se Aparência Mediana; e, dependendo da situação, 
a mera aplicação de modificadores sociais ou de outros apropriados, feitas a esmo, resolve o problema. A 
mulher sem orelha, estando com seu único ouvido entupido, dificilmente escutará uma conversa 
cochichada; o perneta, de valsar, e por aí vai. 
 
DEPRESSÃO 
Acidental 
 

“A minha é uma infelicidade que nada poderá apagar” . 

Marianne (Jane Austen, Razão e Sensibilidade) 

 
 O mundo ruiu. Sobrou o nada. Este luto devora o personagem, seca-lhe a alma, repercute em seu 
corpo, progressivamente sujeito a doenças. 
 É acometido de uma vertigem diuturna: tudo para ele cai, decresce, morre, pára; ele é quem mais 
sofre a queda, a diminuição e a morte. Suas forças escasseiam. 
 “Ó Morte!” , diz ele, “vem cá, querida, não sou eu a achar-te o rosto feio, vem cá e parte comigo 
este cálice ditoso de minha amargura. Depois, leva-me contigo, salvação!” .  
 
DESTEMOR 
Latente 
 

“Naquele dia, Dom Juan deu provas de extraordinária bravura, e expôs-se de tal modo às balas inimigas como se procurasse a 

morte. — Coragem como essa, diziam seus camaradas —, só mesmo quando não se tem mais dinheiro...” . 

Prosper Mérimée, As almas do purgatório. 

 
 Além da coragem, vulgar para ele, o personagem consubstancia uma força vinda de um mundo 
interior em que medo e receio simplesmente inexistem: por perigoso que seja o ato, ele não titubeia: com o 
sangue frio, o espírito calmo, escolhe com liberdade e resolução. 
 As atitudes dele sempre se embebem de uma firmeza sobrenatural. Ele transmite aos que o 
rodeiam um pouco de sua energia pessoal. 
 O Destemor, uma vez revelado, nunca mais abandona o personagem e nem retorna ao estado 
latente (quaisquer fracassos, até os de duplo 12, em testes de Autocontrole contra medo são considerados 
sucessos marginais). A covardia não o obstrui: tal sentimento vil se destroça pelo aríete do destemor! 
 
DESTREZA 
Nata 
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 A destreza revela uma desenvoltura corporal além da média, o dom do controle corporal de que 
nosso senhor Jesus o Cristo dotou o personagem desde bebezinho. 
 Acrescenta 2 pontos ao atributo Reflexos. 
 
DEVOÇÃO 
Comportamental 
 

“Para mim o ideal é tudo. Vou continuar bebendo esse leite, mesmo se eu estourar.”  

G. Orwell , Na pior, em Paris e em Londres (fala de Jules, comunista e empregado de restaurante que, para vingar-se dos patrões, 

bebia quatro litros de leite por dia!).  

  
 Devoção é uma característica comportamental. 
 Só se escolhe uma vez, pois, como diz Aquiles, a gente não obedece a dois amos. 
 Ela amplia os efeitos de Ambição, Amor Vapóreo, Ganância, Vingança ou de alguma crença 
religiosa. 
 A característica a ser ampliada, portanto, é pré-requisito de Devoção. 

Isso ocorre porque, na Devoção, um desses objetivos do personagem se torna uma causa totalitária 
e reclama dele todos os esforços. Ele a alimenta e ela é sua comida. Quem o vê está diante de uma meta. 
 Ele pode se considerar um predestinado, ter uma dívida subjetiva ou objetiva — importa que tenha 
o espírito absorvido por completo. 

Em todos os casos, todavia, desconhece o limite entre a dedicação e o fanatismo, e o cruza 
desavisadamente.  

Interessam ao devoto principalmente os eventos relacionados ao seu objetivo. Os outros, se 
indeclináveis, são alterados rumo àquele constante mister. 

Para ter Devoção, o Boêmio informará ao Taverneiro. Este poderá, como critério para concessão, 
narrar duas ou três histórias em que a característica pré-requisito é posta à prova. Se, apesar das tentações, 
ela permanecer impávida, praticada habitualmente, o personagem merecerá ser um devoto da Causa. 

Sempre que topa com algo diretamente relacionado à Devoção escolhida, recebe bônus em todos 
os testes; se a relação é remota, o bônus serve apenas para os testes diretamente relacionados. Tratando-se 
de evento completamente avesso à Causa, faz todos os testes com penalidade, a não ser que se refiram à 
sua sobrevivência (mais vale um devoto vivo que um morto!). 
 
DISTRAÇÃO 
Comportamental 
 
 Esquecer guarda-chuvas e casacos, endereços, nomes, compromisso e dívidas, assinar documentos 
sem lê-los, bolar planos e não considerar um detalhe crucial, deixar a comida até que queime — amostras 
dos problemas do personagem, pois também não escuta os passos do assassino. 
 Não há testes claros e precisos para funcionar a Distração. Ela se liga à sensibilidade interpretativa 
do Boêmio, auto-encarregado de fazer “esquecer-se” o personagem, de fazê-lo padecer seu mal. 
 Óbvio: se cabível um teste relacionado à percepção, como de Reflexos, o Taverneiro o imporá 
penalidades. Testa a técnica Análise com penalidade. 
 



 ���

DISTÚRBIOS DO SONO 
Acidental 
 

“Ontem à noite, quando tudo dormia 

E o vento, com lamentos 

Indecisos, pelas vielas corria, 

Não me dava repouso o travesseiro 

Nem a papoula, nem o que normalmente 

Dá sono profundo — a consciência tranqüila” 

Nietzsche (Tradução de Paulo César de Souza). 

 
 Distúrbio do sono indica a presença de uma doença perturbadora do sono a impedir o descanso 
dos mortais ou o rogando em excesso. 
 A quantidade de sono média do ser humano varia de oito a nove horas por dia. 
 As modalidades são a insônia, a sonolência, o sono leve e o sonambulismo. Nesta última, durante 
o transe quem controla o personagem é o Taverneiro. 
 Na primeira, o personagem simplesmente não consegue dormir. Vara as noites noctâmbulo. Na 
segunda, seu problema refere-se ao alto período de sono exigido pelo organismo: ao invés das oito ou 
nove horas normais, requer ele umas doze horas ou até mesmo dezesseis (do tipo que dorme em qualquer 
lugar). 
 O personagem com sono leve dorme normalmente. Tem, apenas, grande facilidade de acordar. 
Assim, se, próximo do local de repouso, existe ruído ou barulho, testará a técnica Análise. Se obtiver 
sucesso, detecta o ruído e desperta. Em seguida, testa Reflexos. Falha faz com que perca o sono. 
 Exceto o sonambulismo, as outras, enquanto não plenamente satisfeito o turno de sono, resultam 
em penalidades nos testes e em confusões de memória, como alucinações e perdas da noção temporal. 
 O Taverneiro avaliará o valor das penalidades. Terá em vista quanto tempo faz que o sono não é 
aplacado. Recomendo penalidades altas para ações nas quais predominam as potencialidades intelectuais. 
 A Disposição também é afetada. O insone, por exemplo, incapaz de dormir, mal recupera seus 
pontos. Não se perde, portanto, Disposição por falta de sono adequado, deixa-se, porém, de recuperá-los, 
isto é, de sarar-se dos esforços do dia a dia. 
 As confusões mentais, porém, não possuem parâmetro numérico. O Taverneiro as inventa durante 
o jogo. 
 
DOENÇAS 
Acidental 
 

“Era-me muito difícil acreditar que a figura acabada e doente que se encontrava diante de meus olhos era o que restava da 

adorável, luminosa e saudável moça com quem eu convivera um dia”. 

Coronel Brandon (Jane Austen, Razão e Sensibilidade). 

 
 Não se escolhe esta característica por causa de resfriados ou coisas de somenos, nem por conta de 
problemas para dormir ou distúrbios mentais (há Distúrbios do sono e Insanidade para estas modalidades). 
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Escolhe-se Doenças para os males perigosos do corpo que interferem no dia-a-dia de maneira duradoura e 
perceptível. 
 A agravação da patologia não demanda novas aquisições, mas não se prescinde de sua 
interpretação durante o jogo. 
 A doença não precisa simular perfeitamente o que acontece na realidade. Basta os jogadores se 
aterem em linhas gerais ao seu desenvolvimento. 
 O efeito da doença no personagem varia conforme os sintomas. O Taverneiro tem liberdade total 
para representá-los: diminuir atributos temporária ou permanentemente, aumentar o esquecimento, aplicar 
penalidades, progredir o mal no sentido da aquisição de outras características (como Mutilação e Sentido 
ruim), são opções comuns. 
 Faculta-se, ainda, a invenção de um tipo inusitado de doença (no caso da característica Usher, isto 
é obrigatório). 
 Algumas doenças: sífili s, tuberculose, gota, varíola, diabetes, cirrose e câncer. 
 Embora a característica Doenças englobe apenas os problemas físicos, os efeitos deletérios de 
certas infecções conduzem à Insanidade. 
 
ELEGÂNCIA 
Comportamental 
 
 O personagem é um gentleman: goza da estima social mais acentuada, pois respeita a boa moral, 
os costumes honestos; transborda modos finos, tem bom nome, trata de maneira educadíssima as mulheres 
e com lealdade os homens. 
 Tantas virtudes seriam o espargir luminoso de um coração honesto e generoso ou o manto sombrio 
de uma alma vilã? 
 De qualquer maneira, o cavalheiro, ou a dama, deve escolher no mínimo cinco comportamentos 
respeitáveis, praticando-o assiduamente. Por exemplo: companheirismo, caridade, etiqueta das classes 
altas, moda, asseio, sociabilidade, bom nome e outros. 
 A técnica Performance [Etiqueta] 3+ é pré-requisito dessa característica (§ 9º, 16). 
 
EMPATIA 
Comportamental 
 
 Os diversos espécimes animais gostam da presença do personagem, a quem se faculta retribuir o 
apreço. 
 A Empatia está em pessoas afeitas ao ambiente rural, ligeiramente donas de um sentimento de 
fugere urbem, tendentes a fortes ligações com as matas, as flores, os bichos e os rios com seus peixes 
muito loucos. 
 
FIDALGUIA 
Latente 
 
 O personagem tem o sangue azul. Descende de uma linhagem, ou seja, de uma família que finca 
suas raízes em uma época em que o sistema econômico predominante era o feudalismo. 
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 A maioria dos nobres compra também Riqueza. No entanto, de maneira alguma estas 
características se atrelam. 
 Deveria ser característica nata, mas como obstar aventuras nas quais o personagem descobre-se 
descendente de reis e rainhas aurorais não mais que de repente? 
 
FOBIA 
Acidental 
 
 Um medo doentio ergueu casa nos nervos do personagem, trazendo-lhe muitos prejuízos e abalos. 
O fóbico evita as situações que lhe manifestam a doença. Quando lançado bruscamente a elas, entra em 
violento estado de choque caso não tenha sucesso em um teste de Autocontrole. 
 Nas falhas ou nos sucessos, cabe ao Taverneiro atribuir ao personagem a cura do medo ou seu 
aprofundamento via depressão, penalidades constantes, ou, se grave, a manifestação dos primeiros 
sintomas da Insanidade. 
 São fobias a acrofobia, aerofobia, agorafobia, antropofobia, aracnofobia, cinofobia, claustrofobia, 
demofobia, fotofobia, ginecofobia, hidrofobia, hipnofobia, nictofobia, ornitofobia, pirofobia, tafofobia, 
tanatofobia, xenofobia, zoofobia e pantofobia, respectivamente, medo de altura, de lugares abertos, da 
sociedade e de seres humanos, de aranhas, de cachorros, de espaços fechados ou estreitos, de multidões de 
pessoas, da luz, das mulheres, da água, de dormir, da noite ou da escuridão, de pássaros, do fogo, de ser 
enterrado vivo, da morte, de estrangeiros, dos animais em geral, e, por fim, de tudo. 
 
 
FORTIDÃO 
Comportamental 
 

“Não era gordo; era, isso sim, imenso e forte. Sua cabeça atingia (nas casas mais modestas) o florão inferior dos lustres, e os 

dedos podiam dobrar as moedas de um ducado como papel” . 

Lampedusa, O Leopardo. 

 
O personagem com fortidão é robusto além do normal porque mantém um estilo de vida saudável. 

Exercita-se. Pratica esportes. 
Sobrepuja naturalmente suas condições orgânicas. Suporta, sem grandes dores, ferimentos, 

torções, noites insones, esforços físicos e mentais. Adapta-se com facil idade a situações que normalmente 
seriam penosas às pessoas em geral, tais quais dormir no chão duro e fica em locais gélidos e úmidos sem 
se gripar. Tem bônus nos testes de Disposição e, em momentos (e em quantidades...) considerados 
adequados pelo Taverneiro, absorve dano organicamente. 
 
FÚRIA 
Latente 
 

“Conta-se, de um rei dinamarquês, que foi de tal modo lançado num entusiasmo guerreiro pela música de um cantor, que 

subitamente ergueu-se do trono e matou cinco dos súditos que estavam ao seu redor: não havia guerra, não havia inimigo, antes o 

oposto disso, mas a força que do sentimento infere a causa foi intensa o bastante para sobrepor-se à evidência da razão” . 
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Nietzsche, Aurora. 

 
 Em situações de perigo físico ou moral, iminente e ameaçador, o personagem, caso fracasse em 
um teste de Autocontrole, perde o controle e passa a agir desajuizadamente: ataca com violência os 
agressores e mesmo aqueles amigos dedicados que buscam impedi-lo de cometer um ato impensado. 
 Tem penalidade para resistir a provocações e xingamentos sem revoltar-se de maneira brutal e 
bônus contra intimidações. 
 Em uma luta em que a Fúria se manifesta, o furioso sempre ataca com a manobra golpe forte (§ 
12º, 27). 
 A qualidade do resultado pode variar a intensidade da manifestação furibunda. 
 
GANÂNCIA 
Comportamental 
 

“Cada uma dessas malditas nogueiras — dizia o sr. de Rênal quando sua mulher se punha a admirá-las — custa-me a colheita de 

um hectare, pois o trigo não dá embaixo da sua sombra”. 

Stendhal, O vermelho e o Negro 

 
 Dinheiro — esta palavra soa amiga aos ouvidos do personagem ganancioso, caracterizado por 
uma freqüente, dolorosa e violenta sede de expansão econômica. Em um primeiro momento, que pode 
durar a vida toda, seu impulso cinge-se ainda a princípios de honestidade (temperada por esperteza...), 
esforço próprio (sem deixar de se aproveitar do alheio...), e respeito às leis (quando não atrapalham...). 

Logo, porém, que a compulsão atinge força enorme e torna-se uma Devoção, o ganancioso perde 
as estribeiras: reifica pessoas, animais e sentimentos. Para ele o justo cabe no bolso. Deteriora-se 
moralmente: fica agressivo, cruel, trai, frauda, espiona, arma armadilhas, chantageia, mata — apenas com 
o lucro se importa. 
 De qualquer maneira, está presente nos miseráveis, nos molengas e nos ricos. Obriga o Boêmio a 
conduzir o personagem a empreitadas que visam o lucro. Recebe ele, então, bônus nos testes relacionados 
à perda ou ganho de dinheiro. 
 
GLÓRIA 
Comportamental 
 

“A glória! A glória! Meu amor foi ela! 

Foi meu Deus, o meu sangue... até meu gênio...” . 

Álvares de Azevedo, Glória Moribunda. 

 
 Buscar a Glória passa longe da escalada da fama: é querer adequar a vida a um ideal forjado pelo 
personagem ou por ele emprestado de outro arcabouço. Comum entre artistas e pensadores. Precisa, então, 
buscá-la, enfrentar os obstáculos, beber desse licor perigoso. 
 Exemplos: um estilo de vida apolíneo, espargido em esculturas incontestavelmente belas; uma 
vida de valentia digna de Aquiles, a ânsia de morrer em uma batalha como um viking, um apuro estilístico 
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incomum e incompreensível para seu tempo; em suma, algo que leve o personagem ao alto dos cumes, 
mas nem por isso aos braços de multidões.  

Nada impede sua combinação com Renome, para o bem ou para o mal. 
 Não há modificadores ou testes para Glória, apenas a exigência de um comportamento, ampliável 
pela característica Devoção. 
 
GRATIDÃO 
Social 
 

“Não, não esqueço nunca, não esquecerei jamais o meu dever, o que devo a laços que teci, que respeito e adoro; e peço-vos 

acreditar que, se me visse reduzida a escolher entre sacrificá-los e me sacrificar, não hesitaria um instante” . 

C. de Laclos, As relações perigosas. 

 
 Gratidão respeita a uma dívida da qual o personagem é devedor ou credor. Refere-se a dinheiro, 
favores, acordos, promessas para santos, esponsais e etc. 
 Importante e indispensável é o incomum do objetivo, nada de banalidades como dever um 
punhadinho de grana no boteco, uma dívida pequena no carteado de ontem e a promessa de dar um 
cachorrinho a uma criança qualquer; nada disso: deve-se um monte de dinheiro nos bares da cidade, pois o 
personagem é um beberrão, e, pior, jogador bebum, perdeu rios de dinheiro em apostas e jogos; será 
executado, deverá fugir, oh! quanta humilhação! 
 Ou então, salvo da morte por um companheiro, prometeu proteção contínua durante dois anos ou a 
vida toda. 
 Como dito, pode também o personagem ser credor. Teria, por exemplo, salvo a vida de alguém, 
que lhe ficou grato; socorrido uma cidade de um incêndio, e outras coisas. 
 
HIPOCRISIA 
Comportamental 
 

“Um homem deve ser o que parece ser. Quanto àqueles que não são o que parecem ser... ah, se pelo menos não parecessem ser o 

que não são!” . 

Iago (Shakespeare, Otelo). 

 
 Fingimento e trapaça. Geralmente, o hipócrita justifica estas qualidades pela necessidade de 
sobrevivência. 
 Ele esconde sentimentos verdadeiros e expressa falsos. Mente indiscriminadamente para conseguir 
seu objetivo. Faz picuinhas e se propala inocente. Sua moral é comumente pífia. 
 “Mas é por necessidade, neste mundo cruel!” , ele diz. Pois quem quiser acreditar, acredite! 
 Ele, de sua parte, ganha 1 ponto na técnica Autocontrole ou Análise; e bônus que porventura o 
Taverneiro lhe queira conceder. 
 
IMPULSIVIDADE 
Comportamental 
 



 ���

“Enfim, eu quando sou tentada a fazer alguma coisa, nunca deixo de fazê-la” . 

Baronesa de Grangerie (Maupassant, O Sinal) 

 
 Vive o personagem ao sabor de suas emoções, seus desejos, suas sensações, momentâneos e fora 
de controle. Duram segundos, dias ou anos, mas passam, como passam os ventos: perturbando o ambiente 
conforme sejam brisas ou tempestades. A satisfação, aliás, é um imperativo indeclinável. 
 Por isso, é fácil atentar ou influenciar o personagem. Como não calcula bem os riscos, entra 
freqüentemente em situações perigosas. 
 E, bom dizer, o Boêmio deve cuidar de transparecer a Impulsividade na interpretação do 
personagem. 
 
INCESTO 
Social 
 
 Incesto designa a relação sexual entre parentes consangüíneos, normalmente impedidos, pela lei e 
pelos costumes, de contrair matrimônio. 
 O personagem cometeu o incesto, está em vias de cometê-lo ou o pratica habitualmente. 
 No primeiro caso, ele tanto pode tê-lo aprovado quanto, agora que consumada a perversão, a 
abominado. O mesmo vale para o parceiro ou a parceira. 
 No segundo caso, sucessos em testes de Autocontrole impedem que se dê azo a inclinações 
incestuosas, como galanteios e gestos sugestivos. Os modificadores se determinarão pela situação dos 
envolvidos, como proximidade, solidão, ingestão de beberagens, fragilizações, gosto por imoralidades, 
etc. 
 Da prática habitual é comum um dos seguintes fatores: o desconhecimento do parentesco 
proibitivo por ambas ou uma das partes, ou a imoralidade de ambos, que se desinteressam da proibição 
social e religiosa e se entregam sem constrangimento. 
 De qualquer forma, sendo o incesto um ato considerado hediondo, e até tipificado como crime por 
certos Estados, repercutirá na sorte dos incestuosos, mormente em Renome e Má-Fama. 
 
INGENUIDADE 
Comportamental 
 

“Eu não exijo tantas provas. Na minha opinião, nada existe que possa justificar dúvidas; não existe segredo algum, tudo aconteceu 

de maneira aberta e natural” . 

Sra. Dashwood (Jane Austen, Razão e Sensibilidade). 

 
 O ingênuo é alguém facilmente atraiçoado pelas pessoas. A ele a mentira e a verdade soam a 
mesma nota. Apenas a tolice notável de um mentiroso denuncia-lhe uma podre traição. 
 Otimista, tudo se lhe pinta de belas cores. Ele não vê maldade no mundo. 
 
INIMIGO 
Social 
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“O gigante espanhol ressentiu-se profundamente do insulto. (...) Com uma voz abafada, disse baixinho: Me lo pagarás.”  

Mérimée, A Vênus de Ille. 

 
 O personagem recebe o ódio de uma pessoa ou de todo um grupo — e, opcionalmente, retribui na 
mesma moeda. 
 Trata-se de um ódio originário, surgido nas entranhas do inimigo, não se relacionando com 
acontecimentos pretéritos. 
 Entre os brigados surgem trapaças pela posse de empregos, brigas de rua e combates campais — 
tudo depende do poderio de cada lado. 
 A escolha de Inimigo exige o detalhamento do inimigo e, obviamente, sua intervenção no 
transcorrer das aventuras. 
 A morte ou incapacitação do Inimigo traz sua substituição por outro, obrigatoriamente ao anterior 
relacionado de alguma forma. Geralmente troca-se esta característica, nestes casos, por Vingança. 
 Uns exemplos. 
 O PB é inimigo do Conde T. Os dois trocam farpas pelos salões, socam-se vez por outra, a 
criadagem de um sacaneia a do outro quando pode, e eles competem, vez por outra, para ver quem bebe 
mais pinga e quem é mais corajoso nas caçadas e guerras. 
 Pois bem, um dia o PB perde a paciência e dá uns tiros no Conde T, matando-o. O filho do Conde, 
ML, muito enfurecido, quer vingar a morte do pai: Inimigo torna-se Vingança. 
 Uma vertente diferenciada é a seguinte. O PB, inimigo do Conde T, arruína a fortuna do 
adversário, lançando-o na miséria. Seu filho ML viaja pelos países distantes, volta rico e dedica-se a falir 
o PB. A característica Inimigo continua ativa (o conde pobretão propala impropérios pelas ruas acerca do 
PB) e convive com Vingança (as ações maldosas de ML). 
 
INSANIDADE 
Acidental 
 

“O delírio tornava-se mais longo, mais longo: debruçava-se nas ondas e bebia a água salgada, e oferecia-me nas mãos pálidas, 

dizendo que era vinho. As gargalhadas frias vinham mais de entuviada... Estava louca”. 

Álvares de Azevedo, Noite na Taverna. 

 
 Pretendo com Insanidade prestar tributo ao fato intrigante e comum na humanidade que é a doença 
mental. De maneira alguma eu a trato de forma cabal, mesmo na menor maneira. A problemática do 
distúrbio psíquico comporta muitos enfoques. Há civili zaçòes que enxergam no louco um apóstolo do 
sagrado, outras um ser humano de segunda classe: execrado do convívio social e aprisionado em hospitais 
infernais. Existem correntes de estudiosos que lhe negam o status de doença ou ao menos o relativizam. 
Uma apresentação sistematizada de tipos patológicos não só acha fronteiras práticas na medicina como 
também se desvincularia por completo do objetivo dessas minhas cartas. 
 Quero, mormente sobre tema tão complexo, apresentar dicas para a criação de personagens loucos 
e também auxiliar o Taverneiro na tarefa de perscrutar motes para aventuras. 
 O operador do personagem insano deverá, portanto, importar-se grandemente com o processo de 
desenvolvimento da patologia, inventando suas etapas e interpretando gradativamente o esfacelamento 
mental. Descrevo quatro generalidades desses particularíssimos processos. 
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 Na primeira aquisição de Insanidade, os quadros esboçados são esquizofrenia, paranóia, psicose e 
mania-depressiva. 
 A esquizofrenia fragmenta o fluxo do pensamento e sujeita-o a associações caóticas. Há ruptura 
afetiva com as pessoas e relacional com o meio ambiente, com os quais o esquizofrênico não estabelece 
uma ligação espontânea. 
 Nasce a paranóia de uma exaltação passional e de uma hiperatividade psicológica. Delírios 
coerentemente sistematizados ao redor de temas de grandeza, perseguição e reivindicação. Tudo, porém, 
concatenado conforme a mente do paranóico, de maneira pseudológica. 
 Na psicose surgem também os temas de grandeza, perseguição e reivindicação, porém em delírios 
fundamentalmente incoerentes e sustentados por alucinações. 
 O maníaco-depressivo é uma moeda de duas faces. Uma, maníaca, dá vazão a agitações motoras, 
raciocínios mirabolantes e efusões emocionais (risos, cantos, pulos, beijos, abraços); na outra, reina a 
depressão da inércia motora, do pensamento preguiçoso e das emoções intensamente negativas. O mal se 
localiza justamente na alternância brusca e sem controle das faces da moeda. 
 A segunda aquisição de Insanidade, geradora da demência, terá lugar sempre que a insânia houver 
atingido o auge, incapacitando o personagem para o jogo. Ele estará totalmente pirado, padecendo de uma 
desorganização completa da vida psicológica. Ponto máximo da doença, inutili za o paciente por longos 
períodos ou para sempre, daí a impossibil idade de sua continuidade no jogo sob forma de PB. Ele passa 
para as mãos sábias do Taverneiro. 
 
INSPIRAÇÃO 
Latente 
 
 Compõem a inspiração, matéria-prima do visionário: o encanto que faz de um amontoado de 
riscos uma obra de arte imorredoura; o longo investigar do poeta — e mais um tanto de coisas que se pode 
dizer sem chegar à substância. 
 Inspiração representa o dom, a aptidão à arte. Os melhores artistas são inspirados, têm uma 
sensibilidade refinada. 
 Concede 2 pontos na técnica Performance e duas especialidades ou superespecialidades 
relacionadas a alguma arte. Exemplo: execução musical, pintura, poesia, composição musical, composição 
lítero-musical, de romances, teatros, contos, etc. 
 
INSTINTO 
Latente 
 

“ Iluminado por um lampião que se achava sobre a mesinha, seu rosto, ao mesmo tempo nobre e selvagem, me lembrava o Satã de 

Milton” . 

Prosper Mérimée, Carmem. 

 

“Um homem primitivo, da era em que o senso moral ainda não se havia formado. De nenhum modo imoral; apenas amoral” . 

J. London, O Lobo do Mar. 
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 A violenta perseguição empreendida pelo caçador; a arguta fuga da vítima — o úmido cheiro da 
terra e do sangue — a vida — as notas que arquitetam a ópera apreciada pelo personagem: ele prefere a 
selva à cidade, sua esfera de intimidade é densa e larga. Quem, sem permissão, ultrapassá-la, não o fará 
impunemente. 
 Adquirida duas vezes essa característica (a segunda aquisição é tida como característica 
comportamental), faz do caçador uma pessoa experiente, soberba demais aos olhos dos outros: ele ganha 
consciência do perigo da natureza, louva-o e não teme ocupar o lugar de uma presa — pois saberá revertê-
lo —, despreza a morte e a existência: a vida parece-lhe digna, apenas ela. Desdenha as convenções 
sociais e caminha para o anarquismo. 
 Personagens com Instinto, mas que aplicam seus princípios à convivência social, rendem tipos de 
rara ferocidade, isto é, uma intensidade pouco vulgar de interpretar. 
 Pode ser combinada com Misantropia, Rebeldia, Revolta, Altivez, Inspiração, Fidalguia, 
Elegância e outras. 
 
INTUIÇÃO 
Latente 
 

“— Eu sempre acreditei que me mataria. Da primeira vez que o vi, acabava de encontrar um padre à porta de minha casa. E esta 

noite ao sairmos de Córdova, não viu nada? Uma lebre atravessou o caminho, entre as patas de seu cavalo. Está escrito” . 

Prosper Mérimée, Carmem. 

 

“Sei de céus a estourar de relâmpagos, trombas, 

Ressacas e marés ; eu sei do entardecer, 

Da Aurora a crepitar como um bando de pombas, 

E vi alguma vez o que o homem pensou ver” . 

Rimbaud, O Barco Ébrio (tradução de Ivo Barroso). 

 
 A sensibilidade aguçada e irritada da pessoa intuitiva permite-lhe executar o que se chama 
“previsão do futuro” , premonição, adivinhação, augúrio ou muita sorte. 
 Como todas as pessoas podem ser consideradas donas de dons premonitórios, a característica 
Intuição existe para os personagens áugares, indivíduos com contínua facilidade de pressentir eventos e 
acessar camadas sutis que a matéria nubla, terras em que os cinco sentidos falham. 
 Não existe nem um saldo diário de visões proféticas nem modificadores para vaticínios 
complexos. 
 A intuição se revela raramente, em momentos críticos, por meio de sonhos nebulosos que 
demandam interpretação ou calafrios, cenas do cotidiano que ganham forte conteúdo simbólico ao olhar 
do personagem, e outras coisas nesse estilo. 
 O Taverneiro determina as vezes em que isso acontece e a sua forma. Testa-se, então, Emoções. 
No sucesso, narrar-se-á a intuição (a visão, o calafrio, o enredo do sonho, etc.). Se houver falha, porém, tal 
não será necessário: o personagem considera o evento apenas um algo estranho, um pesadelo à toa, uma 
corrente de ar, e nada mais. 
 Desejando deixar o Boêmio — e o personagem — em completa confusão, O Taverneiro optará 
por sempre narrar o evento premonitório, mesmo em momentos em que ele inexiste. 



 ���

 
LOBO DO MAR 
Social 
 

O personagem é um experiente navegador. Ocupou, no passado, cargos importantes como capitão 
e participou provavelmente de expedições ou batalhas importantes. 

Pessoa acostumada mais às águas do que com a terra, consegue equil ibrar os pés no lenho seco 
das naves, saber os ventos a ponto de aparentar controlá-los, safar-se da mareação. 

Hoje é um terrível velejador, conhecedor dos mares, rijo como uma couraça tem ele o caráter — 
ele é um Lobo do Mar. 

O lobo do mar invariavelmente tem mais de trinta anos e recebe gratuitamente a técnica Condução 
[navegação e marinhagem] 3, mas deve colocar nela mais três graduações se escolhe esta característica no 
momento da construção do personagem. A especialização em excesso integra o pacote. 

Começa também com Linguagem [gírias] 4. Precisa graduar Linguagem em dois pontos e 
conseguir Linguagem [gírias (gíria de marinheiros)] 6. 

Durante o jogo, o personagem que gradua Condução [navegação e marinhagem] em 6+ e 
Linguagem [gírias (gíria de marinheiros)] 6+ automaticamente é considerado um lobo do mar. 
 
LUXÚRIA 
Comportamental 
 

“A realidade é a febre do libertino, a taça na mão, a lascívia nos lábios, e a mulher seminua trêmula e palpitante sobre os joelhos” . 

Álvares de Azevedo, Noite na Taverna. 

  
 O personagem é dos que se entregam ao sexo. 
 É insaciável e por isso gosta de literatura pornográfica e transa muitas vezes por dia (ou se 
masturba). 
 Tem em conta pouca coisa além do prazer que prometem quando avalia as diferentes práticas: 
grupal, chicotadas, em público ou sodomia serão praticadas caso ele goste. 
 Os Luxuriosos costumam ter fantasias sexuais diuturnas e extravagantes e se excitam facilmente. 
 Há luxuriosos que desenvolvem taras excêntricas (os podófilos) e imorais (os pedófilos). 
 
MÁ FAMA 
Social 
 

“Quando entrares, dir-se-á: ei-la! arrependeu-se! o marido — pobre dele! perdoou-a... As mães te esconderão suas filhas — as 

esposas honestas terão pejo de tocar-te...”  

Álvares de Azevedo, Noite na Taverna. 

 
 Por causa de atos escandalosos e um comportamento peculiar ao extremo, ambos agressores de 
costumes e esperanças da sociedade, o personagem é um proscrito, um anátema, uma chaga no corpo 
social, de quem sofre recriminações constantes. As pessoas tentam dificultar sua vida. 
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O Taverneiro imporá penalidades ou bônus sempre altos quando a identidade do mal-visto ficar 
patente e estiver em voga uma relação social. 

Lida-se, aliás, de três maneiras distintas com a Má-fama. 
Primeira: ela se difunde com a aquisição de Renome. Os maus hábitos do personagem atingem 

proporções tão escandalosas que passam ao conhecimento das multidões. Obrigatória, obviamente, a 
aquisição de Renome após a Má-fama, sob pena de circunscreverem-se os seus efeitos maléficos apenas 
aos muito próximos. 

Segunda, a má-fama surge após a compra de vários níveis de Renome. Possíveis duas vertentes: 
1ª) ostracismo: não obstante sua antiga fama, o personagem lança-se (ou é lançado) no mais abjeto 
desconhecimento, podendo até mesmo ele próprio empregar pseudônimos e falsa identidade para ocultar a 
escandalosa verdade; 2ª) achega-se ao primeiro caso: a boa fama do personagem converte-se em repúdio 
social, nas mesmas proporções em que antes era bem quisto, passa a ser considerado um monstro. Pode 
converte-se na primeira vertente, de quem costuma ser mero prelúdio. 

Terceira, o anonimato. Por mais que se esforce e pratique atos chamativos, grandiosos, etc., ele 
nunca conseguirá, ao menos enquanto vivo, sair do anonimato. Interessante combiná-la com Glória e 
Ganância ou com Ambição. Proibida, portanto, a aquisição de Renome. 
 
MAU-CHEIRO 
Acidental 
 
 O personagem exala um recorrente odor fétido de seu corpo, pouco — ou nada — banhado, talvez 
fedido por natureza. 
 É evitado até por animais e é motivo de chacotas. 
 
MEMÓRIA BOA 
Nata 
 

“Falemos um pouco de sua memória — disse o Sr. de La Mole a Julien; — dizem que é prodigiosa! Poderá o senhor decorar 

quatro páginas e ir recitá-las em Londres, sem trocar uma palavra?...”  

Stendhal, O Vermelho e O Negro. 

 
 Esta característica reflete a assombrosa capacidade que certas pessoas têm de decorar detalhes, 
textos e figuras com espantosa facilidade, precisão e velocidade. 
 Acrescenta 1 ponto ao atributo Intelecto e o esquecimento leva do personagem dois pontos de 
melhoramento a menos (§ 13º, 10); aconselha bônus em testes de memória. 
  
MISANTROPIA 
Comportamental 
 

“ I disdain’d to mingle with 

a herd, though to be leader — and of wolves. 

The lion is alone, and so am I” . 

Lord Byron, Manfred. 
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 Uma freqüente melancolia perpassa a pessoa. Ela vaga solitária, evita seus semelhantes, foge das 
estâncias urbanizadas — quando nelas, fecha-se em becos escuros, praças vazias, bairros desabitados, no 
quarto, e, se pudesse, em torres de cristal. Seu único intento: aprofundar o mal que o definha. 
 
MISÉRIA 
Social 
 
 A situação econômica do personagem é uma penúria danada. Falta-lhe um teto, ele não tem 
roupas, sapatos e mesmo o que comer. Se tiver esposa (ou marido) e filhos, em igual situação os coitados 
se acham, a não ser que o Boêmio bole uma explicação bem legal. 
 Talvez uma ou outra pessoa ajude o personagem, dando-lhe comida e pouso. 
 O Boêmio fica li vre para inventar a justificativa da miséria do PB. Seria ele um miserável de 
nascença? Um antigo coronel que, arrastado pelo furacão de um senhor da guerra, viu-se abandonado 
quando o tal furação desfez-se como que por engano? Ou um cara maluco, um excêntrico, um santo, um 
beat fora de época que trocou as roupas pelos farrapos, a grana pela mendicância? 
 
MORBIDEZ 
Comportamental 
 

“Com sua tez lívida, seus olhos acesos, seus lábios roxos, suas mãos de mármore, e a roupagem escura e gotejante da chuva, 

diríeis antes — o anjo perdido da loucura”. 

Álvares de Azevedo, Noite na Taverna. 

 
 A aparência do personagem lembra constantemente a morte: palidez cobre-lhe o rosto, os lábios 
são descorados e roxos, os olhos cercados por olheiras; porém, seu comportamento opcionalmente 
equivale a isso: ele pode encafifar-se em trajes sombrios ou meter-se em roupas brilhantes (que paradoxal 
vivo-morto, não?). 
 Combinada com Beleza origina o Belo-horrível. A Vênus Anadiómena de A. Rimbaud 
exemplifica o Belo-horrível (tradução de Ivo Barroso): 

Qual de um verde caixão de zinco, uma cabeça 

Morena de mulher, cabelos emplastados, 

Surge de uma banheira antiga, vaga e avessa, 

Com déficits que estão a custo retocados. 

 

Brota após grossa e gorda nuca, as omoplatas 

Anchas; o dorso curto ora sobe ora desce; 

Depois a redondez do lombo é que aparece; 

A banha sob a carne espraia em placas chatas; 

 

A espinha é um tanto rósea, e o todo tem um ar 

Horrendo estranhamente; há, no mais, que notar 

Pormenores que são de examinar-se à lupa... 
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Nas nádegas gravou dois nomes: Clara Vênus; 

— E o corpo inteiro agita e estende a ampla garupa 

Com a bela hediondez de uma úlcera no ânus. 

 

MUTILAÇÃO 
Acidental 
 
 O personagem perdeu um pedaço do corpo. 
 Valem as regras de Vitalidade para mutilações (§ 5º, 11). 
 
NECROFILIA 
Comportamental 
 

“— É minha mulher que vai desmaiada. 

— Uma mulher!... Mas essa rouba branca e longa? Serás acaso roubador de cadáveres?”  

Álvares de Azevedo, Noite na Taverna. 

 
 Sentir atração sexual por corpos em plena decomposição, encontrar beleza em defuntos brancos e 
rijos enterrados sob campas frias e lúgubres, apetece ao personagem necrófilo. 
 Ele necessita fruir sexualmente os cadáveres para satisfazer-se. É um papa-defunto: assola covas. 
Sempre que se encontra em situação propícia à fruição de tais sensações condenadas, somente o sucesso 
em um teste de Autocontrole o refreará. 
 O fracasso não significa sempre a posse sexual completa: pode restringir-se a afagos, olhares 
afogueados, enfim, atos intensos que chamam a atenção. 
 
PACTO COM O DIABO 
Social 
 

“Que te falta? Oiro em rios? eu to darei. Mulheres? ter-las-ás, virgens, adúlteras ou prostitutas!... — o amor! Dar-te-ei donzelas 

que morram por ti, e realizem na tua fronte os sonhos de seu histerismo... Que te falta?”  

Satã (Álvares de Azevedo, Macário). 

 
 Em dado momento de sua vida, o personagem invocou o diabo (ou outro demônio que o valha) e 
com ele tratou um pacto. 
 É facultativa a extinção das benesses demoníacas, mas certa sua cobrança: próxima, iminente, 
remota ou presente, ela preocupa ao extremo: de grande valor foi o bem empenhado. 
 Exemplos há: sabedoria em troca da própria alma; riqueza pela vida da esposa; luxúria por uma 
parte do corpo, talvez justamente a que aproveita a lubricidade... 
 Uma série de desgraças abate-se, provocadas ou não pelo personagem. Mortes horrendas de entes 
queridos, falências, pesadelos, visões — o diabo está chegando! 
 
PERSISTÊNCIA 
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Comportamental 
 

“O vulgo, cego pelo amor ao dinheiro, não era feito para compreender que era em sua sinceridade que o padre Pirard encontrara a 

força necessária para lutar sozinho durante seis anos contra Maria Alcoque, o Sagrado Coração de Jesus, contra os jesuítas e o seu 

bispo”. 

Stendhal, O Vermelho e O Negro. 

 
 A força de vontade do personagem persistente supera a normalidade: quando todos desistem, 
mesmo os mais dedicados, ele continua firme. 
 
PERSPICÁCIA 
Nata 
 

“Ganhei esse golpe de vista penetrante, em que, entretanto, a experiência me ensinou a não confiar inteiramente, mas que, em 

suma, raramente me enganou”. 

C. de Laclos, As Relações Perigosas. 

 
 Um raciocínio veloz, prodigioso mesmo, integra os aparatos mentais do personagem. A lógica é 
sua melhor amiga. 
 Acrescenta 1 ponto ao atributo Intelecto. 
 
PERVERSIDADE 
Comportamental. 
 

“E então apareceu, para minha queda final e irrevogável, o espírito da perversidade. Foi esse anelo insondável da alma, de 

torturar-se a si próprio, de violentar sua própria natureza, de praticar o mal pelo mal, que me levou a continuar e, por fim, a 

consumar a tortura, que já havia infligido ao inofensivo animal” . 

Edgar A. Poe, O Gato Preto. 

 
 Perversidade é um impulso dificilmente controlável que impele o paciente ao cometimento de uma 
transgressão. Fascínio pelo proibido e sem diversa finalidade que não o prejuízo, dirigindo-se a outrem ou 
ao próprio perverso, sua única razão se encontra na interdição projetada contra o procedimento, na certeza 
de que ele causará males. 
 “Sob sua influência, agimos sem objetivo compreensível, ou, se isto for entendido como uma 
contradição nos termos, podemos modificar a tal ponto a proposição que digamos que, sob sua influência, 
nós agimos pelo motivo de não devermos agir” , reporta-nos o sombrio Poe. 
 Uma vez atacado pela perversidade, só o sucesso em um teste de Autocontrole é capaz de evitar a 
sucumbência às trevas interiores. 
  
PÉS DE ALGODÃO 
Comportamental 
 

“Oito dias à pé, as botinas rasgadas 
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Nas pedras do caminho: em Charleroi arrio. 

— No Cabaré Verde: pedi umas torradas 

Na manteiga e presunto, embora meio frio” . 

Rimbaud, No Cabaré Verde (cinco horas da manhã) (tradução de Ivo Barroso). 

 
 Estas pessoas gostam muito de andar — cruzam a pé grandes distâncias mesmo que sofram muito 
com o cansaço. Mas por que andam tanto? Estão condenadas a viajar eternamente? Na verdade, elas não 
se sentem bem em local algum: todo céu é amargo. Caminham por falta de dinheiro e gosto, de vez em 
quando pulam nos trens e carros — mas diuturnamente se deslocam. 

Sempre disposto, o personagem é dessa estirpe de andadores: chuva ou sol, longe ou perto, se é 
para ir andando, ele parte sem pestanejar — andar (e partir) é com ele mesmo! 
 
PESSIMISMO 
Comportamental 
 

“Será o pessimismo necessariamente o signo do declínio, da ruína, do fracasso, dos instintos cansados e debilitados — como ele o 

foi entre os indianos, como ele o é, segundo todas as aparências, entre nós, homens e europeus ‘modernos’?” . 

Nietzsche, A Origem da Tragédia. 

 
 Um forte sentimento de desgraça e negatividade domina os pensamentos do personagem, 
influenciando suas atitudes. Ele sempre espera pelo pior: seu futuro, previsto por si, é sempre agourento; o 
presente, uma prévia da tragédia. 
 Se faz sol, avisa que há tempestades; se a chuva orvalha o campo, diz para todos acerca dos dias 
de seca; se ama e é correspondido, logo vê em tudo um motivo torpe. 
 Além do puro pessimismo acima, ele pode mostrar-se conformista, indisposto a mudar qualquer 
coisa; ou derrotista, isto é, disposto a mudanças, mas ciente de suas impossibil idades. Esses dois caminhos 
levam à inércia. 
 
POTÊNCIA DE URSO 
Nata 
 

“Três homens as forças reuniam para esse tronco gigante dali retirar; 

Com trabalho — homens comuns, pois Aquiles bastava sozinho para isso” . 

Homero, Ilíada. 

 
 Os deuses tecelões capricharam no manto muscular que envolve o esqueleto do personagem: o 
físico prodigioso, a saúde inabalável e a força de um mamute — eis quem, entre os cavaleiros de espada e 
armadura, seria o campeão imbatível, a lenda, o matador de dragões. 

A constituição física do personagem realmente parece sobrenatural. Incansável, ele suporta 
trabalhos físicos penosos por muito tempo; ergue pesos sobre-humanos e é lesto para as façanhas físicas. 
 Acrescenta 2 pontos ao Físico do personagem e sempre bonifica os testes de Disposição (§ 5º, 15). 
 
PREGUIÇA 
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Comportamental 
 

“Seu defeito capital era a preguiça; se procurasse agradar, talvez o conseguisse, mas o menor incômodo lhe parecia um suplício: 

tinha isto em comum com quase todas as pessoas gordas” . 

Prosper Mérimée, O duplo engano. 

 
 O relaxamento dos músculos e a apatia voli tiva e intelectual para o trabalho são patentes no 
personagem: trabalhar, desenvolver algo, agir, enfim, é uma penúria. 
 Tem penalidades nos testes, exceto quando digam respeito a sua sobrevivência imediata. A partir 
da construção do personagem, aprende técnicas novas com custo dobrado e aperfeiçoa as já possuídas pelo 
dobro do preço em pontos. Recebe a característica Distúrbio do Sono (Sonolência) gratuitamente. 
 
PRODIGALIDADE 
Comportamental 
 

“Um pai esbanjador, casado com a irmã do príncipe, desfizera-se de todo o patrimônio para em seguida morrer. Fora uma 

daquelas ruínas totais em que se acaba por mandar fundir a prata dos galões das librés” . 

Lampedusa, O Leopardo. 

 
 O pródigo não consegue refrear seus impulsos consumidores: ele dilapida sem controle e 
impensadamente seu patrimônio, endivida-se de maneira assustadora, desespera os famil iares. Sua 
gastança devora fortunas, bebe rios de dinheiro. 
 Quando se encontra em situação de compra, precisa de sucesso em um teste de Autocontrole para 
não fazer uma compra supérflua. Se precisa comprar algo necessário, o teste também deverá ser feito para 
impedir a aquisição de algo inútil . 
 Uma vez por semana precisa de sucesso em um teste de Autocontrole para não efetuar uma 
compra vultosa. 
 
PRONTIDÃO 
Comportamental 
 

“Ele acreditou ser apanhado por um inimigo e virou-se com rapidez, puxando um punhal” . 

Stendhal, O Vermelho e O Negro. 

 
Deixa a atenção do personagem em constante sobreaviso. Vigias, policiais, lutadores, viajantes, 

sujeitos que precisam estar atentos para as nuances, costumam praticar o aguçamento sensorial, inclusive 
aprendendo técnicas para tanto (como encostar, para ouvir barulhos distantes, o ouvido no chão). Com um 
teste de Furtividade, qualquer ruído — passo, movimento, palavra — é integralmente percebido pelos 
sentidos. 
 
 
REBELDIA 
Comportamental 
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“Quem quer que tenha na alma uma revolta secreta contra um fato qualquer do Estado, da vida, ou da sorte, já está à beira da 

revolta e, quando esta aparece, começa a tremer e a se sentir levado pelo turbilhão”. 

Victor Hugo, Os Miseráveis. 

 
 O rebelde coloca-se contra uma série de disposições sociais. Sua oposição é parcial: ele é um 
reformador, talvez radical, mas não um revolucionário. 
 Quanto mais intensa sua rebeldia, mais caminha rumo à revolta e à ilegalidade, beirando o 
ostracismo. 
 Pré-requisito de Revolta e Satanismo. 
 
RENDAS 
Social 
 
 O personagem tem uma fonte de rendas módica, mas permanente. Um emprego, o aluguel de uma 
casa, uma herança que rende juros ou é consumida devagar. Não é necessário interpretar o trabalho do 
personagem. 
 Em geral isso significa que terá dinheiro para gastos pequenos ou corriqueiros. 
 
RENOME 
Social 
 

“Atualmente, o que mais estimado se faz, o mais honrado pelos senhores grosseiros e mal-educados, o que é engrandecido com 

prêmios de alto valor, é exatamente aquele eu diz mais palavras abomináveis, ou que pratica os atos mais vergonhosos”. 

Bocaccio, Decamerão. 

 
 Em primeiro lugar, ao escolher Renome, o jogador precisará o campo de domínio do personagem: 
cultural (filósofos, cantores, teatrólogos, autores, atores, poetas, cientistas, médicos, engenheiros, etc.), 
econômico (comerciantes, economistas, banqueiros, construtores,...), político (membro de assembléia 
regional ou nacional, presidente, rei, articulista, chefe de partido político, e outras), militar (generais, 
comandantes, veteranos, marechais...), ou fora da lei (comerciante de il ícitos, contrabandista, chefe de 
comuna revolucionária, líder de gangues, pirata, revolucionário, cafetão, etc.). 

Depois, sabendo que Renome é composta por duas subdivisões, fama e influência, escolherá uma 
das duas, que determinará o tipo de atuação do personagem no campo escolhido. 

Assim, pode ter Renome (Fama militar: veterano da guerra velha) ou Renome (Influência política: 
chefe do partido dos atiradores de fuzil ). 

O Renome, portanto, indica a fama ou a influência do personagem em diversos ramos das 
atividades humanas. 
 Influência traz responsabili dades maiores ao personagem. Ele precisa participar de guerras se for 
comandante; corre o risco de ser derrubado por adversários se político eleito; e terá, por exemplo, que 
guardar armas em casa se quiser a revolução armada. Recebe de graça duas graduações na técnica 
Influência. 



 ���

 Fama é só um reconhecimento grande dedicado por um grupo a uma pessoa, que influi sobre ela 
apenas no campo das idéias e propaganda. Então, um articulista é necessariamente influente, mas quase 
nunca famoso; um pensador revolucionário é famoso, mas não influente, pois não dita as regras de ação de 
um grupo revolucionário — dá-lhe as idéias por que lutar. E uma atriz é famosa — inspira paixões, 
influencia hábitos, desaloja quartos de hotéis, mas um ditador, cidadão influente, desintegra processos 
judiciais, edita leis, manda decepar a atriz, exilá-la, envenená-la, acaba com sua companhia teatral, e 
termina com a festa. 
 O terceiro e último tópico é a abrangência do renome. Sugestões: 
a) uma vila, um círculo seleto: industriais ricos, fidalgos, criminosos de bairro, etc. 
b) uma cidade; 
c) até cinco cidades ou uma metrópole; 
d) uma região; 
e) todo um povo; 
f) mundial; 
 
REVOLTA 
Comportamental 
 

“Tenha cuidado com este rapaz que possui tanta energia! — exclamou seu irmão — se a Revolução recomeçar, ele é capaz de 

mandar que nos guilhotinem a todos” . 

Conde Nobert (Stendhal, O Vermelho e O Negro). 

 
 Se o rebelde é contra certos aspectos da sociedade e da lei, o revoltado ataca todo o sistema, as leis 
e o modelo de civili zação: não quer reforma, deseja a revolução — sem resto de pedras sobre pedras. 
 O revoltado é o reverso do mundo. 
 Imediatamente proscrito da sociedade que odeia, o personagem pode caminhar para a ilegalidade 
ou uma vida incompreensível para os demais. 
 Seu pré-requisito é a Rebeldia. 
 
RIQUEZA 
Social 
 

“Confesso que o dinheiro não faz a felicidade, mas é preciso confessar também que muito a facili ta”. 

C. de Laclos, As Relações Perigosas. 

 

“Para fazer carreira na política, agora que o nome contaria menos, seria preciso dinheiro, e muito, para comprar votos, dinheiro 

para prestar favores aos eleitores, dinheiro para alimentar um nível de vida que deslumbrasse”. 

Lampedusa, O Leopardo. 

 
 A não ser que tenha Miséria, infere-se que todos os personagens tenham meios para o próprio 
sustento, pois têm automaticamente a característica Rendas. Dispensa-se regra: basta uma vida comedida 
para o personagem. 
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 Entretanto, com Riqueza (característica oposta à Miséria), tem-se não só os meios de vida, mas os 
meios de gozar a vida. 

Importante determinar o algo que rende dinheiro ao personagem. Exemplos são companhias de 
comércio, cargos ótimos, corrupção, contrabandos, heranças, minas de ouro, carvão ou gemas, e, para os 
fidalgos, morgadios, reinos, impérios; e, ainda, pactos com as forças obscuras do inferno negro e 
flamejante. 

Interpretar os percalços que afetam a fortuna do personagem beira o excesso se não houver 
criatividade por parte do Taverneiro. Uma aventura cujo tema seja a administração ordinária da fazenda é 
estupenda e sem graça. Por outro lado, das tensões ao redor das posses do ricaço nascem boas histórias 
(tomadas de castelos, roubo de cavalos prodigiosos, de jóias, extorsões mediante seqüestro, etc.). 
 Riqueza é uma característica volátil . Uma empresa problemática pode fali r e deixar endividado o 
dono. Talvez ele sofra penhora, todo seu patrimônio evapore nas mãos dos credores e ele se veja na rua da 
amargura, sem nada além da característica Miséria. Ou ele apenas perca uma pequena porção de seu 
incalculável tesouro. 
 Ocorre, ainda, de às vezes a administração dos bens do personagem pertencer a um terceiro, o pai, 
a mãe, a tia velha que não morre, ou um curador desnaturado. 
 Dispensável o cálculo correto do patrimônio e rendimentos. O Taverneiro e o Boêmio conversarão 
calmamente sobre os gastos do personagem. 
 
RISPIDEZ 
Comportamental 
 

“Acreditava que era mais o desejo de atingir a distinção que provocava aquela maneira agressiva de tratar a todos (...). Se bem que 

assim o sr. Palmer conseguisse estabelecer sua superioridade acima dos demais apenas em má educação, não podia fazer com que 

ninguém, a não ser sua esposa, se apegasse a ele” . 

Jane Austen, Razão e Sensibil idade. 

 
 Ninguém suporta o comportamento grosseiro do personagem. Desconhece que, à mesa, a faca 
substitui a unha. Não almoça, devora. Limpa o nariz, assoa-o dentro do prato; cospe e solta flatos durante 
o jantar. 
 “Que horror!” dizem os companheiros de mesa, “e o bruto sentiria orgulho ou nojo de seus hábitos 
repulsivos?” . 
 Bem, isso é da alçada do personagem. O que não lhe é da alçada é a penalidade que recebe nos 
testes sociais sempre que uma fineza, mesmo bem tímida, se exige no trato (isso é da alçada do 
Taverneiro!). 
 
SADISMO 
Comportamental 
 

“Dizem que Cleópatra (desculpai-me este exemplo da história romana) gostava de cravar alfinetes de ouro nos seios das suas 

cativas, deleitando-se com seus gritos e convulsões” . 

Dostoiévsk, Memórias do Subterrâneo. 
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 O personagem se destaca na libertinagem: adora o amor carnal desenfreado. 
 O sadismo pressupõe o abandono de quaisquer empecilhos morais: nenhuma maneira de fazer 
sexo é errada ou se evita. Todas valem e o sádico as pratica. E sexo vai além do coito: a dor o completa. 
 O libertino não é de modo algum uma pessoa confiável: sente prazer tanto com a própria dor 
quanto com a dos seus parceiros. Durante uma noitada, pode desde contentar-se com leves tapas até 
promover um açoitamento que termina em baldes de sangue. 
 Interessa-se por crianças, velhos e velhas, virgens, rapazes, pessoas belas, feias, bonitas ou gordas 
e também animais. Agrada-lhe o prazer de posições simples ou a fúria de equipamentos dilacerantes e 
ainda as orgias em grupos de libertinos e performance com dejetos. Caso haja reticência do parceiro ou da 
parceira, estupra-os ou atenta contra os pudores deles. 
 Personagens com Sadismo, Luxúria e Fúria são encarcerados freqüentemente. 
 
SANGUINOLÊNCIA 
Latente 
 

“Diz-nos a saga que um islandês, que tinha feito campanhas no Ocidente, tinha a alcunha de ‘homem das crianças’ porque se 

recusava a empalá-las na ponta das lanças ‘como era hábito entre seus companheiros’ ”  

Marc Bloch, A sociedade feudal. 

 
 Não apenas a luta — mas os dentes quebrados — a batalha? — mais: a carnificina, o sangue a 
lavar o chão, os corpos inertes, o resfolegar dos moribundos — a destruição avassaladora e brutal 
embevece os nervos doentes do personagem. 
 Extremamente belicoso, ele precisa de violência como o alcoólatra do pugilato do álcool: quer 
violência explícita, quer protagonizá-la.  

“Não há guerra” — dizem-lhe. 
Pois bem, serve a rua, o casebre, o duelo por nada. Dá-lhe um mundo escarlate e ele o tomarei; dá-

lhe um mundo azul, o sanguinolento o fará rubro. 
 
SAPIÊNCIA 
Comportamento 
 
 O poder de análise e estruturação intelectual do personagem está além do comum. Seus conselhos, 
ditos com voz firme após boa reflexão, não são infalíveis, mas têm bom senso e sempre ajudam. A falta de 
cultura livresca não obsta o respeito que se lhe dedicam os doutos, capazes até de apontá-lo como sábio. 
 Ganha 1 ponto em Intelecto e mais outro na técnica Disciplinas. 
 
SATANISMO 
Comportamento 
 

“Tornara-se incorrigível blasfemador de Deus e dos santos. Por coisa de somenos, mostrava-se tão feroz quanto os que mais o 

fossem. Não tinha o hábito de freqüentar a igreja. Zombava de todos os seus sacramentos, proferindo termos abomináveis, como 

se fossem coisas vil íssimas”. 

Bocaccio, Decamerão. 
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 O inconformismo, um desgosto pelo mundo e suas leis irrevogáveis, a vontade de contestação 
levaram o personagem a fazer de si uma violenta negação religiosa. 
 Do satanista o alvo extrapola Deus: destroçado o Papaizão, ele atira contra toda a luz. Seu 
conforto tenebroso, então, parece-lhe por demais vazio. Rejeita-o, cospe nas asas do capeta. 
 Sua vida torna-se errante, uma torrente borbulhante de revolta. 
 Seus semelhantes parecem-lhe insípidos. 
 Seu comportamento contraria o geral. Retrai-se, exibe-se, não importa. A vida é um turbilhão 
inescapável, implacável maëlstron. 
 Por outro lado, há satanistas unicamente ocupados na invocação de pragas e profanações, bem 
como na organização de cultos tenebrosos em que (dizem) cavalgam com o demo. 
 Alterado o necessário, pagãos hostil izados caem no grupo satânico. 
 Pré-requisito geral do Satanismo: Rebeldia.  
 
SATÍRICO 
Comportamental 
 

“E com a taça nas mãos e o fel nos lábios, 

Zombaremos do mundo!”  

Álvares de Azevedo, O Conde Lopo. 

 
 O personagem é dessas almas leves que encontram um corpo com uma língua ferina, ferina 
mesmo, capaz de insinuar-se corda para o próprio pescoço, devolvendo a alma ao palácio de sarro e mofa 
de onde veio. 
 Querendo corrigir os costumes, a política e sabe-se lá o que mais o incomode — ou simplesmente 
ridicularizando a vida, a morte, Deus e o Diabo por achar isso muito divertido — o conflito do 
personagem com as autoridades constituídas, os grupos de poder e pressão, é claro e tende à avalanche. 
 
SAUDADES 
Comportamental 
 

“Passou a manhã inteira caminhando sem destino pelos bosques de Alenham, lembrando-se das alegrias do passado e chorando 

pelas tristezas do presente” . 

Jane Austen, Razão e Sensibilidade. 

 
 Vez por outra, invade o personagem a lembrança de uma época com gosto de mel: ele a deseja, 
mas ela já foi ou ainda será, ao menos de acordo com sua crença. 
 É a recordação dolorosa de lugares (cidades, países, regiões imaginárias) e de pessoas (até 
imaginárias) inacessíveis no presente, às vezes nunca conhecidas e mesmo inexistentes em qualquer 
tempo. 
 O personagem corrói-se ferozmente com recordação doídas, sentimentos bloqueados e um eterno 
desejo de evasão. 
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 O sentimento de pária arruma-se no seio do personagem. Longas viagens, o desprezo pela vida, o 
gosto pela destruição, o olhar na direção de um caminho, mesmo artificial, rumo ao paraíso perdido 
descem do pensamento à ação tão fácil quanto surgem. 
 
SENTIDO AGUÇADO 
Nata 
 
 Um dos sentidos do personagem (visão, audição, paladar, audição e tato) é eficiente ao extremo. 
Combinada com Sentido Treinado, origina tipos interessantes como os grandes perfumistas, que têm no 
nariz o ouro dos bolsos. 
 Bônus (sugiro +3) nos testes relacionados ao sentido aguçado. 
 Só pode ser adquirida uma vez para cada sentido. 
 
SENTIDO RUIM 
Acidental 
 
 A visão, o olfato, a audição, o paladar ou o tato do personagem, vitimado por algum problema, 
estragou-se parcial ou completamente. 
 Por exemplo: para o personagem cego fazem parte do mundo as formas percebidas pelos dedos, o 
gosto, os aromas e os sons — tudo mais, a luz do sol matutino, as cores maravilhosas dos cabelos 
femininos, os desenhos esplêndidos que ornam a fé das catedrais, e as cenas ternas em que nos são 
proibidas a sensação de alguma maneira táctil , como o olhar terno de um sentimento sincero, infelizmente 
privam-se ao personagem cego. 
 Certas ações são obviamente impossíveis: surdos não ouvem, cegos não enxergam, e mudos não 
falam. Outras sofrem modificadores nos testes. 
 Exemplos de sentidos estragados parcialmente estão nos gagos, nos picegas, nos roucos.  
 
SIMPATIA 
Comportamental 
 
 Ninguém compreende o magnetismo pessoal do personagem: agradam-se com ele a criança e o 
velho, o rico e o pobre, a realeza e a plebe. 
 Todavia, não só os aspectos meigos, concili adores e amigáveis são ressaltados: à sua vontade, seus 
tons agressivos ganham ares aterrorizantes. 
 Acrescenta 1 ponto ao atributo Emoções. 
 
SUPERSTIÇÃO 
Comportamental 
 

“A bar lachi, senhor, é a pedra de ímã, com a qual, afirmam os ciganos, a gente faz uma porção de sortilégios, quando sabe servir-

se dela. Faz-se uma mulher beber um pouco da raspa de bar lachi num copo de vinho branco e ela não resiste mais” . 

Mérimée, Carmem. 
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 O supersticioso acredita em crendices populares acerca do sobrenatural. Cruzar com gatos pretos, 
um treze na sexta-feira dão azar; uma ferradura protege, a pata de um coelho (pobre animal maneta!) dá 
sorte, e por aí vai. 
 Nada impede que as superstições concentrem-se em um ramo profissional, feito as dos 
marinheiros; assim como que o personagem construa seu próprio sistema supersticioso, entendido só por 
ele. 
 Em todos os casos, entretanto, o Boêmio é obrigado a detalhar a crendice e interpretá-la. Resta ao 
Taverneiro fazê-las verídicas ou falsas (mas não era azar passar sob uma escada? A lata do pintor caiu-lhe 
na cabeça). 
 
TÉDIO 
Comportamental 
 

“Sei antecipadamente tudo o que me diria o pobre marquês, tudo o que eu teria de lhe responder. Que vale um amor que causa 

bocejos?”  

Mathilde (Stendhal, O Vermelho e O Negro) 

 
 A vida do personagem transcorre como um bocejo. Símbolo do enfado, nada nela parece novo ou 
vale a pena. As coisas — chatas e vãs — se repetem. O mundo é um filme composto de só uma cena — o 
enjôo. 
 Há os que se entregam aos tons monótonos de corpo e alma, andam pelos cantos, dormem 
bastante, sentem pouca disposição para agitos, deprimem-se. 
 Outros enfrentam o tédio como a um inimigo mortal: cerram os punhos e avançam na direção de 
emoções extremas. 
 No primeiro caso, o personagem furta-se a projetos, vê com desalento qualquer iniciativa. Já os 
amantes dos arrebatamentos, eles tentam levar tudo às últimas conseqüências, exageram para mornar o 
sangue. 
 Em geral, ambos testam Autocontrole para resistir a suas inclinações. 
 
TIMIDEZ 
Comportamental 
 

“Jamais pretendo ofender, porém sou tão tímido que em geral pareço negligente quando na verdade apenas estou tentando livrar-

me de minha natural falta de jeito” . 

Robert Ferrars (Jane Austen, Razão e Sensibilidade). 

 
 O acanhamento e o recato exacerbados infiltram o personagem como a água às paredes daqueles 
casarões mal cuidados: molham os ossos como aos tijolos, e o mofo sobe a superfície na forma de palavras 
entrecortadas, suores, tremores, rubores, e outras coisas incômodas. 
 O tímido teme platéias, deixa muitas vezes de expressar suas idéias porque uma força o retrai, 
envergonhando-o de compartilhar com os outros seus pensamentos. 
 
TRAUMA 
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Acidental 
 

Certa vez, o personagem presenciou (ou participou de) um acontecimento terrível. Sua mente 
chocada padece de alucinações, pesadelos. Porventura seja ele meio doido. 

A menção do fato deixa angustiado o personagem, enerva-o. A visão de algo semelhante ou igual, 
se não alcançado sucesso em um teste de autocontrole, leva-o a um estado de pânico, no qual se constatam 
delírios, gritos, fugas, choros, etc. 
 
USHER 
Nata 
 

“O falecimento dela — dizia ele, com amargura que nunca poderei esquecer — deixá-lo-ia (a ele, o desesperançado e frágil) como 

o último da antiga raça dos Ushers” . 

Edgar A. Poe, A queda da casa de Usher. 

 
 Usher tem pré-requisito: Fidalguia. 
 Derradeiro representante de uma Casa tradicional, cuja história crava o início em um passado 
remoto, quando o sonho de eternidade era vivo e inspirava grandes atos, em contraponto a atual iminência 
do fim, que recomenda a mais resoluta depressão, o personagem com esta característica tende às sombras 
da decadência ou à opulência de um futuro, futuro marcado por uma derrota inevitável. 
 Todo Usher recebe, automática e gratuitamente, uma das seguintes características: Beleza, 
Inspiração, Intuição, Voz Melodiosa, Aptidão e, sempre, uma Doença, que obrigatoriamente é 
completamente particular. Tem, também, uma morada imponente e milenar (um castelo, um solar, uma 
torre). 
 Combinar Usher com Miséria (mas a posse da morada se garante ao Usher), Renome e Má-fama 
concede ricos tipos interpretativos. 
 
VÍCIO 
Comportamental 
 

“É antes do ópio que a minh’alma é doente. 

Sentir a vida convalesce e estiola 

E eu vou buscar ao ópio que consola 

Um Oriente ao oriente do Oriente” . 

Álvaro de Campos, Opiário 

 
 O personagem, dependente físico ou psicológico do consumo de alguma substância, lícita ou 
ilícita, usa-a periodicamente. No mínimo, um dia sim, outro não; e só com sucesso em teste de 
autocontrole evitará abusar da substância ou mesmo consumi-la. 
 Opções de vício? Ei-las: álcool, ópio, haxixe, maconha, tabaco, coca, láudano e outras. 
 Se a tara não se referir a uma substância, há as atividades nocivas como os jogos e as apostas. 
 As conseqüências do vício, trazidas à baila pelo Taverneiro, se referem a sujeição dos alucinados 
às agressões de policiais e civis; fama ruim, crises de abstinência, doenças respiratórias, cardíacas, 
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cânceres, ressacas que deus nos livre, enxaquecas, sensações de prazer e poder, perda da noção temporal, 
gasto de dinheiro, desequilíbrio psíquico e mais um monte. 
 Não extrapolem, rapazes! Muito cuidado, meninas! — o personagem viciado é um gancho de 
aventuras, se bem aproveitado. 
 
VIRTUDE 
Comportamental 
 

“As quatro boas. — Honestos conosco mesmos e quem mais é nosso amigo; valentes contra o inimigo; generosos para com os 

vencidos; corteses — sempre: assim nos querem as quatro virtudes cardeais” . 

Nietzsche, Aurora. 

 
 Virtude é o valor elegido pelo personagem como guia de seu proceder. 
 Integram a personalidade do personagem concepções de mundo tidas como positivas para o 
convívio social, para o ser humano, coisas do tipo que a maioria concorda em destacar um “homem de 
bem” em meio aos malandros e pecadores, tais a frugalidade, a caridade, a honestidade, a compaixão, a 
responsabili dade e outras. 
 O código de virtude do personagem pode, contudo, destoar do exposto: ele pode guiar-se por 
valores como coragem, cortesia, probidade, e trabalho; ou vaidade, inveja, suspeita, etc. 
 Seja qual for o código virtuoso escolhido, ele baliza a interpretação do personagem. Não basta — 
e isso deve estar claro — selecionar virtudes, o personagem deverá praticá-las. 
 
VOZ DE COMANDO 
Latente 
 
 Ao redor do personagem paira uma aura de liderança. Para ele converge a multidão — pois ele é o 
guia, a voz, a personificação da ação e do pensamento — um líder nato. 
 Nos mais diversos grupos sociais freqüentados, causa forte impressão, conquista facilmente a 
confiança dos que o rodeiam. Se quisesse, poderia liderar agrupamentos inteiros. 
 Então, para refletir isso, recebe gratuitamente 1 ponto em Performance e a superespecialização 
Liderança. 
 
VOZ MELODIOSA 
Nata 
 
 As palavras faladas pelo personagem soam musicais: agradável e sonora, um chilreio mágico é sua 
voz melodiosa. 
 Uma voz aveludada para as mulheres; elétrica para os oradores; imperativa para os homens de 
armas — enfim, é como se ele tivesse mel da boca. 
 
VULNERABILIDADE 
Acidental 
 



 ���

 O personagem tem uma rotina de resfriados, tremores noturnos, meras pancadas que, se lhe 
quebram os ossos, nem uma escoriação deixariam em uma pessoa saudável —corpo frágil, coitado. 
 Indivíduos assim tendem a um comportamento melancólico, pois incapazes de cumprir muitas de 
suas vontades, não raro as mais preciosas (“Quero ser marinheiro!” — “Quem? Meu filho, o mar é para os 
fortes!” ). 
 Físico reduzido em 3 pontos (pode ficar negativo). Penalidade para resistir a doenças, aos efeitos 
das drogas e nos testes de cansaço. Ferimentos e contusões dobrados. 
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§ 8º 
 

TÉCNICAS 
 
1. Técnicas — estatísticas ligadas à representação do savoir-faire de uma atividade — fornecem a 
um só tempo idéia daquilo em que o personagem trampa e de sua proficiência no negócio. 
 Redigir um texto, contar uma história, tocar viola harmoniosamente, persuadir uma pessoa, nadar 
ou destruir uma casa são coisas desempenhadas bem ou mal pelo personagem, pois dependem de sua 
capacidade no ramo. 
2. As regras refletem o engenho ao graduar as Técnicas. 
 Cada uma possui sete graduações, que perpassam três níveis de domínio: lato, especializado e 
superespecializado. 
 Querendo-nos doutos em um quefazer, restringimo-nos ao seu aprendizado e aperfeiçoamento. Ao 
fim, no universo de poderes, somos bons mesmo é em uma vírgula. 
3. Antes das generalidades introdutórias de uma habilidade, há a ignorância da graduação zero. 
4. A massa genérica de know-how de uma atividade está no nível lato, no qual o personagem será 
estreante (graduação +1) ou estreante (graduação +2).  
5. Caso continue a se dedicar a esta técnica, passará a atuar na área, elegendo nela campos de 
especialidade dignos de seu trabalho, o que lhe permiti rá um melhor desempenho neles. Será, então, um 
operador (graduação +3), um praticante (graduação +4) e depois um profissional (graduação +5) dessas 
especialidades. A primeira graduação nesta esfera concede uma especialidade. 
6. O personagem coroará seu esmero galgando a excelência, infelizmente possível apenas para uma 
faceta da atividade abrangida pela técnica. Com a primeira graduação nessa esfera — e são duas ao todo: 
perícia (graduação +6) e sumidade (graduação +7) —, o personagem conquistará uma 
superespecialização. 
7. Assim, especializamos uma técnica quando encontramos na esfera lata um campo de atuação 
conciso. E a superespecialização provém de um ato abarcado por esta especialização ou pela generalidade. 
8. Sete é a graduação máxima de uma técnica. Neste estágio, e caso não tenha adquirido 
especialidades ou superespecialidades com pontos de melhoramento, o personagem deterá uma 
especialização e uma superespecialização. 
9. Daí em diante, só se pode ampliar a técnica mediante a aquisição de uma especialidade (5 pontos 
de melhoramento) ou de uma superespecialidade (10 pontos de melhoramento) (§ 13º, 9). 
 
GRADUAÇÃO UTILIZADA EM UM TESTE 
 
10. A graduação utilizada em um teste é aquela da esfera de domínio em que se insere a ação. 
11. Se ela estiver estipulada entre as superespecialidades conhecidas pelo personagem, será testada 
com uma graduação do nível (+6 ou +7), conforme hajam sido gastos seis ou sete pontos na técnica. 
12. Encontrando-se apenas entre as especialidades, testar-se-á com a graduação do personagem no 
nível especializado, isto é, +3, +4 ou +5. 
13. Ausente, porém, das especialidades e superespecialidades, restarão ao teste os números do nível 
lato, +1 e +2. 
14. Sempre se escolhe, em um nível, a maior graduação possuída pelo personagem. 
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15. O Taverneiro imporá invariavelmente uma penalidade de dificuldade para ações baseadas em 
técnicas desconhecidas do personagem (técnicas com graduação 0). Em outras ocasiões, naquelas em que 
o sucesso absolutamente depende de conhecimento prévio, mesmo que precário, ele fulminará a ação com 
a pecha de impossível (§ 10º, 17 e 18). 
 
ANOTAÇÃO DA TÉCNICA 
 
16. A anotação de técnica mais arrumada me parece ser assim: Nome da técnica [Especialidade 
(superespecialidade)] graduação. Ao “nome da técnica” equivale o nível de domínio lato e ao termo 
“graduação” , um número. 
 
EXEMPLO 
 
17. Preocupo-me enormemente — estarás à míngua? 
 Caso expliques tais regras a um energúmeno, dá-lhe um exemplo fácil. 
 
Nome da técnica Nível lato Especialidades Superespecialidade Graduação total 
Esportes Esportes em geral Futebol 

Bocha 
Pênalti 

Graduações 
adquiridas 

+1 e +2 +3, +4 e +5 Somente +6. 

6 

 
 Logo: Esportes [Futebol (Pênalti), bocha] 6. 
 O personagem vai jogar basquete. Usa graduação +2. Afinal ele se agarra às potencialidades 
genéricas para o esporte (não há basquete no nível das especialidades e nenhum ato relacionado a ele nas 
superespecialidades). 
 Ele joga futebol. Cobra lateral, escanteio, passa a bola, recebe-a, dribla. Faz tudo isso com 
Esportes 5. Toma um carrinho dentro da área! 
 Cobra ele mesmo o pênalti. Agora, Esportes 6. 
18. Fácil? Facílimo. Percebe-se a inescusável continuidade entre as esferas de domínio. 
 Por isso não listei detalhada e taxativamente as técnicas. Devoto aos jogadores um pouco da 
espinhosa investigação. 
 Ao todo, amealhei dezoito, com especialidades e superespecialidades, acerca das quais discorri 
quando notei necessidade ou senti vontade. 
 Algumas superespecialidades ou especialidades, mas sobretudo as primeiras, são compartilhadas 
por várias técnicas. Eu as pormenorizei no bojo das que julguei adequado, sem, contudo, omiti-las em 
citação nas outras. 
 Ora, não queiram o Taverneiro e o Boêmio uma compartimentação perfeita e exata do 
conhecimento. Seria uma tolice. 
 
QUANTIDADE INICIAL DE PONTOS PARA TÉCNICAS 
 
19. A propósito, quase me esquecia: ao construir o PB, o Boêmio distribuirá 1d12 + Intelecto + 5 
pontos nas técnicas, graduando-as e pegando as especialidades e superespecialidades cabíveis. 
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TÉCNICAS INICIAIS 
 
20. Além disso, há duas técnicas iniciais, ganhas de graça. 
 Uma é a Linguagem [Idiomas e dialetos contemporâneos (um idioma ou dialeto)] 1; e outra, 
Embate 1. 
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§ 9º 
 

DEZOITO TÉCNICAS EM ORDEM ALFABÉTICA 
 
1. ANÁLISE 
 

Nível Lato (+1/+2) Especialidades (+3/+4/+5) Superespecialidades (+6/+7) 

Esquadrinhar: pode-se 
descobrir coisas e criaturas 
escondidas por alguém, por si 
ou por obra do acaso, em meio 
a arbustos, livros amontoados, 
prateleiras e encostas sinuosas. 
Desmascara pessoas 
disfarçadas ou ocultas nas 
sombras. 

Observação, audição, tato, 
cheiro, degustação e leitura 
labial (o personagem precisa ser 
fluente no idioma falado pelo 
alvo). 

Percepção: permite discernir 
mentiras e sentimentos como 
nervosismo, maldade, 
ansiedade, caridade, 
honestidade, em suma: as reais 
intenções de uma pessoa ou até 
de populações inteiras. 

Motivação, sentimento e 
mentira. 

Análise é a aplicação das faculdades 
racionais abstratas e perceptivas, como 
lógica, dedução, discernimento das 
várias peculiaridades de um objeto, 
voltada à formação de um juízo com 
correção maior possível. 
Propicia ao investigador o deslinde de 
enredos, descobrindo causas, intenções 
e conseqüências. 

Vigilância (está em 
Furtividade). 
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2. ARMAS DE FOGO 
 

Nível lato (+1/+2) Especialidades (+3/+4/+5) Superespecialidades (+6/+7) 

Pistolas: uma pistola não passa de 
um cano metálico curto com um 
cabo em que se segura e um 
gatilho que se aperta.  

Um revólver específico, sujeito às 
regras da superespecialização 
Predileção da técnica Condução. 

Espingardas: a espingarda é 
construída com um ou dois canos 
metálicos, um cabo horizontal e 
um ou dois gatilhos que ativam o 
sistema.  

Bacamarte, rifle, espingarda, 
mosquete. Válidas as regras da 
superespecialização Predileção da 
técnica Condução. 

Artilharia: quão maravilhosos os 
canhões! Mas na medida da 
destruição que causam. Há quem 
os recubra de detalhes em outro e 
bronze, como cabeças de leões e 
quimeras, moldando um monstro 
de cuja boca escapa, após 
esgotado um pavio e escutada a 
trovoado do fim dos tempos, 
portentosos projéteis capazes de 
esmigalhar um homem e subjugar 
grupos inteiros, tornar ao pó as 
muralhas. 

Canhões e metralha e arcabuz. 
Válidas as regras da 
superespecialização Predileção da 
técnica Condução. 

Em armas de fogo estão os 
aparatos belicosos acionados por 
explosão de pólvora. O estouro da 
pólvora gera gases que expelem 
em altíssima velocidade o projétil 
mortal. As pessoas atingidas 
penam uma dor lacinante e 
geralmente morrem. 

Sentido treinado (descrito em 
Performance). 

Visão e audição. 
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3. ARMAS DE HASTE 
 

Nível lato (+1/+2) Especialidades (+3/+4/+5) Superespecialidades (+6/+7) 

Machado: símbolo de força e 
trabalho, o machado consiste em 
pesada lâmina de dois gumes, ou 
um só, assentada no ápice de 
espesso e pesado cabo de 
madeira, que se enfeita ao gosto 
do freguês. 

A arma de haste é um metal nem 
sempre laminado fixado no 
extremo de uma vara de madeira 
ou ferro. Esta técnica dá 
proficiência para seu emprego 
como instrumento de trabalho e 
como arma de luta corpo-a-corpo 
(para arremessos há a técnica 
arqueirismo). 

Foices, martelos, bastões ou 
cajados, clavas, lanças ou a 
raríssima e esquisita alabarda. 

Um objeto específico, sujeito às 
mesmas regras da 
superespecialização Predileção da 
técnica Condução. 

 
4. ARQUEIRISMO 
 

Nível lato (+1/+2) Especialidades (+3/+4/+5) Superespecialidades (+6/+7) 

Arco e flecha, besta, funda, 
estilingue, zarabatana, lança de 
caça, facas. 

Uma certa arma, sujeita às 
mesmas regras da 
superespecialização Predileção da 
técnica Condução. 

Amante dos arcos, o personagem 
aprendeu a manejá-los com 
crescente maestria. Transformou-
os lentamente quase que em 
partes do próprio corpo. Argutos 
caçadores, esportistas dedicados, 
assassinos implacáveis e 
excêntricos em um mundo cada 
vez mais cheirado à pólvora são 
arqueiros típicos. Esta técnica 
também engloba armas de tiro e 
arremesso excluídas do âmbito da 
técnica Armas de fogo. 

Sentido treinado (descrito em 
Performance). 

Visão e audição. 
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5. AUTOCONTROLE 
 

Nível lato (+1/+2) Especialidades (+3/+4/+5) Superespecialidades (+6/+7) 

Dissimulação: o dissimulado 
esconde pensamentos e emoções 
para expressar outros diversos aos 
verdadeiros. Em grande dose, é 
um poder de controle dos traços 
fisionômicos. 

Manipulação: enquanto a 
Furtividade joga os atos na 
sombra, a manipulação consiste 
no encobrimento das verdadeiras 
intenções, no engodo, na 
habilidade da palavra. A Sra. De 
Mertuïl, na carta LXXI d’As 
Relações Perigosas, mostra como 
deu grande importância aos 
poderes manipulatórios, 
concluindo que “não tinha quinze 
anos e já possuía os talentos a que 
a maior parte de nossos políticos 
deve sua reputação” . 

Modalidades de persuasão 
(sedução, compra e venda, debate, 
interrogatório, intimidação, 
tortura e blefe), que capacitam o 
personagem controlar o alvitre 
alheio, influindo, ou mesmo 
decidindo, atos, escolhas, palavras 
e sentimentos. 

Vontade aumenta a persistência 
do personagem, permite que, às 
vezes, ele extraia da alma a 
energia para um feito. Também 
endurece os nervos contra o 
medo, impede o descontrole 
emocional e o riso inoportuno. 
 

Em autocontrole acha-se o savoir-
faire para impedir que um evento 
externo atrapalhe, impeça ou dite 
uma ação para o personagem ao 
lhe infundir sentimentos e 
vontades alheios ao que realmente 
teria, se livre fosse da coação. 

Concentração, por outro lado, 
melhora a aplicação mental 
sempre que o ambiente deponha 
para aturdir e confundir. Sucesso 
em seu teste extermina as 
penalidades comumente válidas 
para situações adversas ou 
bonifica ações realizadas em 
ocasiões comuns. Lutar às cegas: qualquer um, 

tendo caído no escuro, fica um 
trouxa: não sabe se ataca aqui ou 
acolá, se vai ou fica, se defende 
um golpe ou morre de uma vez 
por todas — mas não este 
personagem! Não ele! 
Na falta dos olhos, ele usa os 
ouvidos: após o sucesso em um 
teste, a respiração do inimigo, 
seus passos e o tilintar macio de 
um metal deixam-no lutar como 
se o sol estivesse a sua testa. 
Sucesso no teste de Concentração 
em um local iluminado bonifica 
as jogadas de ataque. 
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  Pontaria: o cartucho, o chumbo, o 
odor da pólvora após o estalido 
fatal de uma pistola ou espingarda 
forma um perfume melódico para 
o personagem: sua mira é 
invejada e temida; seus olhos 
cruéis nunca perdoam o incauto 
— ele detesta desperdiçar balas. O 
sucesso em um teste de 
Concentração prévio ao disparo 
mitiga a penalidade da manobra 
de combate Mirar (§ 12º, 27); mas 
o fracasso pode aumentar as 
dificuldades (ou ser terrível). 

 
6. CONDUÇÃO 
 

Nível lato Especialidades Superespecialidades 

Carroças Caleche, coupé, charrete, biga, 
etc. 

Navegação: a direção e a força 
dos ventos, o comportamento das 
marés, das ondas e das 
tempestades, as partes de um 
navio e seus vários tipos e formas 
— eis pequena amostra da arte da 
navegação. 

Algum tipo de embarcação, como 
fragata, corveta, canoa e bote. 

Máquinas Trens, balões, zepelins... carros? 

Cavalgaduras Cavalos, camelos, jumentos, 
dromedários, búfalos, bodes... 

Condução mede a desenvoltura 
com que o personagem lida com 
os meios de transporte 
disponíveis, seja pilotando uma 
fragata, guiando uma carroça, 
como maquinista ou montando 
um animal. Na montaria, por 
exemplo, permite ao cavaleiro não 
apenas ficar sobre o cavalo, mas 
também manipula-lo com graça e 
exatidão, além de evitar quedas 
em situações caóticas. 

Carroças, navegação, trens ou 
montaria. 

Predileção: o personagem se 
apega tanto a um cavalo, um 
barco, uma mula que lhe conhece 
todas as manhas. Fica limitada à 
existência da predileção: 
desaparecida esta, Predileto não 
serve para nada. Tem por pré-
requisito a especialidade afim 
com a predileção. 
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 Marinhagem dá ao personagem 
vários conhecimentos práticos e 
teóricos sobre a arte da 
navegação: manuseio das cordas, 
construção de embarcações e suas 
plantas, movimentos das velas e 
cartografia. Tem, também, 
funcionamento similar à 
especialização Noção da técnica 
Sobrevivência, mas apenas para o 
ambiente marítimo. 

Alguma espécie de manuseio de 
cordas: nós intrincados, tecer 
cordas, lança-las com precisão, 
etc.  

 
7. DISCIPLINAS 
 

Nível lato (+1/+2) Especialidades (+3/+4/+5) Superespecialidades (+6/+7) 

Procuro reunir em disciplinas as 
infinitas teorias elaboradas pela 
mente humana, tanto as já 
existentes quanto as que ele 
invente. Técnica visada pelos 
sábios e doutos de todos os 
tempos. 

Geografia, heráldica, herbalismo, 
história, numismática, 
meteorologia, cartografia, 
matemática, geometria, física, 
química, folclore, botânica, 
patologia, etc. 

Doutorado é o conhecimento 
específico, profundo e exato, 
quase total, de uma área do saber. 
Por exemplo: Disciplinas 
[Folclore (Tribo bumburá), 
Química e Botânica]. 

 
8. EMBATE 
 

Nível lato (+1/+2) Especialidades (+3/+4/+5) Superespecialidades (+6/+7) 

Golpes específicos de um estilo 
de luta: salto, cambalhota, chute, 
direto no queixo. 

O personagem parte impetuoso 
para o combate e leva como 
armas os punhos, os pés, os 
dentes e demais partes do corpo. 
Armas grosseiras como porretes e 
barras arrancadas às grades das 
cadeias entram nessa técnica. Eis: 
a arte da porrada! 

Boxe, briga de rua, luta livre e 
capoeira, porrete e barras de ferro. 

Desvio: uma agilidade 
descomunal deixa o personagem 
escorregadio para os golpes e tiros 
das armas. Muito comum nos 
soldados, lutadores, salteadores e 
desocupados valentões. Sempre 
coloca no cálculo da esquiva o 
valor da técnica embate. 
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  Algum objeto grosseiro usado 
como arma (vale aqui a 
superespecialidade Predileto de 
Condução). 

 
9. ESGRIMA 
 

Nível lato (+1/+2) Especialidades (+3/+4/+5) Superespecialidades (+6/+7) 

A espada — da ponta à guarda, 
deslizando pela lâmina fatal e 
encontrando o pomo ricamente 
adornado (um trabalho de 
gigantes!) — é para o personagem 
o prolongamento natural do braço. 
Porque maneja a arma nobre não 
só com graça, porém com 
precisão cirúrgica, o esgrimista 
causa medo e admiração, liberta e 
aprisiona, salva e assassina. 

Espada longa de dois gumes, 
sabre, rapieira, florete, baioneta. 

Uma determinada espada, sujeita 
às mesmas regras da 
superespecialização Predileção da 
técnica Condução. 

 
10. ESPORTES 
 

Nível lato (+1/+2) Especialidades (+3/+4/+5) Superespecialidades (+6/+7) 

Acrobacia Corda-bamba, saltos, trapézios, 
cambalhota, contorcionismo. 

Malabarismo Malabares como bolas, garrafas, 
aros, fitas e outros. 

Natação Nado borboleta, sincronizado ou 
outros. 

Alpinismo Uma montanha em específico. 

Em esportes agrupei maneiras de 
exercitar o corpo, desde as que 
permitem competição atlética às 
que procuram agradar o público. 

Atletismo Arremesso de martelo, de lança, 
alterofilismo, corrida, etc. 

 
11. FACAS 

Nível lato (+1/+2) Especialidades (+3/+4/+5) Superespecialidades (+6/+7) 

Facas engloba as lâminas 
pequenas para uso mil itar ou 
doméstico, utensílios potiagudos 
que cortam e furam os inimigos. 

Navalha, faca de açougueiro, de 
cortar pão, etc., peixeira, estoque, 
estilete, punhal e adaga.  

A faca preferida pelo personagem, 
submetida às mesmas regras da 
superespecialização Predileção da 
técnica Condução. 
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12. FURTIVIDADE 

Nível lato (+1/+2) Especialidades (+3/+4/+5) Superespecialidades (+6/+7) 

Andar silencioso: o personagem 
se desloca sem fazer barulho.  

Passos silenciosos: anda o 
quíntuplo de seu deslocamento 
fazendo tanto barulho quanto uma 
pluma ao atingir o solo. Ninguém 
poderá escuta-lo, a não ser que 
tenha Sentido Aguçado (Audição) 
ou Sentido Treinado (Audição). 
Esgotado o espaço, se ele parar 
por um minuto ou fizer uma ação 
complicada (desembainhar uma 
faca não é complicado, encontrar 
um livro na prateleira é, passar 
instruções demoradas também, 
ouvir um ruído no andar de cima é 
muito complicado), deverá refazer 
o teste de furtividade. 

Camuflagem Mata tropical, rochas, deserto, 
obumbração. 

Ocultação de itens Um tipo determinado de objeto. 

Punga Mãos leves: uma habilidade 
estonteante reside nos dedos do 
personagem — sua carícia é a 
pétala da mais fina rosa — e a 
chance de furtar alguém, tão 
grande quando este prazer. 
Destreza (Manual) é pré-requisito 
de Mãos Leves. 
 

Manuseio de fechaduras (eu o 
descrevo em Serviços, na letra 
“s” ) 

Um tipo específico de fechadura. 

Escalada 
 

Árvores, muros, muralhas, cercas. 

Penso o personagem com 
furtividade como o cara 
habilidoso, capaz de agir sem ser 
notado, ocultar objetos da 
perscrutação alheia e atuar sempre 
nas sombras, para o fim que ache 
correto. 

Vigilância: para prestar atenção 
nas redondezas, perceber 
invasores. 

Algum tipo de terreno (prédios, 
selvas, desertos, etc.). 
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13. INFLUÊNCIA 
 

Nível lato (+1/+2) Especialidades (+3/+4/+5) Superespecialidades (+6/+7) 

Política 
 

Cargos de confiança, certo 
partido, desvio de verbas, etc. 

Submundo 
 

Produtos e serviços ilegais 
(entorpecentes, assassinos de 
aluguel, tráfico de pessoas, 
prostituição, etc.). 

Comércio 
 

Marítimo, bélico, de vidrilhos, 
enfim, de um produto ou de um 
meio de transporte. 

Raridade 
 

Livros, quadros, estátuas, selos, 
moedas. 

Judiciário 
 

Engavetamento de processos, um 
certo fórum, amizade com alguns 
juízes. 

Influência é a medida da 
preeminência do personagem em 
determinados segmentos da 
sociedade, os quais ele pode 
conseguir canalizar em seu favor. 

Polícia Algum distrito policial. 

 
14. LINGUAGEM 
 

Nível lato (+1/+2) Especialidades (+3/+4/+5) Superespecialidades (+6/+7) 

Algum outro idioma 
contemporâneo 

Algum outro dialeto 
contemporâneo 

Formas arcaicas e variações 
pouco usadas do idioma ou 
dialeto. Qualquer língua morta. 

Em linguagem estão as 
modalidades de comunicação e 
suas grafias. O jogador deverá 
escolher a língua pátria do 
personagem. 
Essa técnica estrema os 
alfabetizados dos analfabetos. 
Graduação 3+ significa fala, 
leitura e escrita das línguas 
conhecidas. 
A biografia do personagem proíbe 
ou exige graduações determinadas 
nesta técnica, (nada de diplomatas 
analfabetos e pescadores da vila 
isolada letrados). 

Gírias: aqui estão as variações 
vocabulares informais restritas a 
certo grupo de indivíduos. 

Médicos, economistas, 
advogados, malandros, 
comerciantes e grupos sociais 
diversos. 
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15. MEDICINA 
 

Nível lato (+1/+2) Especialidades (+3/+4/+5) Superespecialidades (+6/+7) 

Curandeirismo Xamanismo dos índios da 
floresta, dos bárbaros comedores 
de pão, dos negros da tribo, e daí 
em diante. 

Caseira Chás, simpatias, compressas, 
talas, torniquetes, etc. 

Cirurgias Em alguma parte do corpo 
(cérebro, coluna, braço, perna...). 

Elixires Poções alquímicas, chás, bebidas 
vivificantes e remédios 
farmacêuticos. 

Medicina agrupa as técnicas da 
cura, abordadas de forma mística 
ou científica pelos xamãs, 
feiticeiros, práticos, médicos, 
pelas enfermeiras e pela mamãe. 
Ajudam na recuperação da 
Vitalidade, de vez em quando 
impossíveis sem as intervenções 
curativas. Pedem instrumentos, 
ingredientes e ambientes 
específicos. Sempre que usada, o 
Taverneiro estipulará a extensão 
do sucesso e da falha (e a régua 
de qualidade é excelente norte da 
espinhosa incumbência). 

Diagnose Doenças pulmonares, psíquicas, 
renais, estomacais, mau-olhado, 
possessão pelos demônios, etc.  

 
 Observo, antes de tratar da performance, que a medicina encontra pré-requisitos teóricos, 
conforme a tabela aí em baixo: 

Especialidade Pressuposto 

Caseira Não tem. 

Cirurgia Disciplina [Anatomia] 1. 

Curandeirismo Disciplina [Folclore] 1. 

Elixires Disciplina [Química, botânica, feitiçaria ou herbalismo] 

Diagnose Disciplina [Patologia] 

 
16. PERFORMANCE 

Nível lato (+1/+2) Especialidades (+3/+4/+5) Superespecialidades (+6/+7) 

Música 
 

Viola caipira, violoncelo, bandolim, 
pandeiro, flauta transversal, chocalho, 
triângulo, atabaque, canto. 

Dança Valsa ou tango. 

Poesia 
 

Epopéia, soneto, lírica, verso livre, sextilha. 

Prosa 
 

Contos, romances, textos de jornal, ensaios, 
dissertações. 

Performance é a técnica do 
divertimento, da expressão 
artística e da imitação, que 
uns malvados utili zam na 
falsificação de quadros e 
documentos. 

Atuação 
 

Teatro, teatro de rua, ventriloquismo, 
marionetes. 
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Sentidos treinados: por 
motivos profissionais, de 
gosto ou sobrevivência, o 
personagem apurou os cinco 
sentidos à exaustão, 
ampliando seu alcance. 

Audição, tato, paladar, visão e olfato. 

Desenho&Pintura 
 

Quadros, paredes, ilustrações, caricaturas. 

Etiqueta: as normas 
comportamentais dos grupos 
sociais para diversas ocasiões, 
das triviais às complicadas. 

Caligrafia (imprescindível a posse de 
Leitura e Escrita 3+), nobreza, mili tar, 
submundo, argumentação. 

Truques: pequenas mágicas 
de ilusionismo. 

Esconder cartas na manga, tirar o coelho da 
cartola e a moeda detrás das orelhas dos 
outros, fatiar lindas ajudantes sem que 
morram (algo que pode ser muito... 
prazeroso!). 

Jogos 
 

Damas, xadrez, dados, gamão, vareta, etc. 

Disfarce 
 

Maquiagem e fantasia. 

Falsificação — o valor 
conseguido no teste deve ser 
anotado, pois contra ele se 
voltarão os interessados em 
vislumbrar a autenticidade do 
item. 

Documentos, obras de arte, assinaturas, 
jóias e vinhos finos. 

Escultura Em algum material: bronze, cobre, pedra 
sabão, outro, mármore. 

 

Eloqüência: o personagem é 
dono de uma desenvoltura 
fora do normal para os 
trabalhos argumentativos, 
fruto de dedicados 
aprendizados e treinos às 
vezes curiosos. Sabe conjugar 
efeitos de voz e de figurino 
para elevar à máxima eficácia 
sua oratória. 

Discursos, debates e liderança. 
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17. SERVIÇOS 
 

Nível lato (+1/+2) Especialidades (+3/+4/+5) Superespecialidades (+6/+7) 

Artesanato Argila, pedra, cerâmica, terracota, mármore, 
madeira, sisal, couro. 

Ourivesaria Ouro, prata, bronze, cobre, diamante, rubi, ágata, 
ônix, etc. 

Carpintaria Cadeiras, portas, mesas, janelas, armários. 

Costura Vestidos de gala, fraques, ternos, casacos, vestidos 
comuns, macacões, fardas e outras roupas. 

Agricultura Cultivos como batata, mandioca, feijão, milho, 
soja, arroz, café. 

Pecuária Criações como porcos, gado, galináceos, etc. 

Construção Casas, castelos, palácios, fortes mili tares, etc. 

Alvenaria Olaria, carvoaria e tipos de mineração. 

Manuseio de fechaduras Antigas, novas e quebradas. 

Armaria Espadas, facas, sabres, lanças, arcos e outras 
armas. 

Serviços são tarefas 
predominantemente 
manuais. 

Ferraria Tipos de ferramentas e ferraduras. 
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18. SOBREVIVÊNCIA 
 

Nível lato (+1/+2) Especialidades (+3/+4/+5) Superespecialidades (+6/+7) 

Noção: o aguçado instinto do 
personagem permite-lhe sentir 
variações ambientais com 
precisão muito superior a das 
pessoas comuns. Não só sinais 
físicos servem de pista: o 
personagem tem um peculiar 
sentimento de integração com a 
natureza e seus humores quase 
nunca constantes. Sente as 
variações da pressão atmosférica 
nos instantes predecessores de 
uma tempestade (é quase um 
barômetro vivo). Em outras 
ocasiões, consegue coordenar 
suas energias e descobrir quanto 
tempo dura um evento e quantas 
horas são. 

De direção, do clima, do tempo. 

Armadilhas Arapucas, fossos de piso falso. 

Rastreamento Pântanos, descampados, 
montanhas, desertos, florestas, 
regiões gélidas, e vários terrenos 
diferentes. 

Resistência: o personagem 
conhece técnicas para diminuir a 
ação lesiva de fatores destrutivos, 
como torniquete. 

O jogador escolherá um material 
lesivo (um veneno, fogo, frio, 
calor, ar rarefeito, falta de ar, 
etc.). 

Caça Onças, leopardos, tatus, coelhos, 
raposas, patos voadores, elefantes, 
javalis e outros componentes da 
fauna. 

Sobrevivência abrange os meios 
para a preservação da própria vida 
de maneira o mais possível 
saudável em situações inesperadas 
de abandono em terras inóspitas. 
Trafega desde a caça e pesca até a 
coleta de bons frutos, passando 
pela construção de ferramentas 
rústicas e mesmo dilata as 
capacidades físicas. 

Pesca Pintado, lambari, peixe-boi, 
baleia, foca, salmão, etc. 
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§ 10º 
 

AÇÃO, TESTE, SEUS COMPOSTOS E DERIVADOS 
 
1. Um dia conseguiremos melhor espaço para explicar que no RPG a interpretação vai além da 
personificação teatral, exibindo-se como um perene esforço de deixar a virtualidade idealmente acessível 
aos nossos sentidos. 
 Por agora, basta dizer-te: possibil itamos o andamento da aventura através da descrição das ações 
dos personagens. As ações visam um objetivo, uma modificação que lhes seja do interesse. E são 
explicitadas por meio da declaração de intenção. Então, sobrará o grande problema: qual a modificação 
causada por uma ação? 
2. Ação é o que o personagem faz no mundo de jogo, ou seja, uma comissão ou uma omissão. 
Modificação, seu produto: uma alteração ou constância lá produzida. 
 A uma ação segue uma modificação. Descobrimos a primeira com a declaração de intenção feita 
pelo jogador; a segunda, descobrimo-la ao interpretarmos o resultado de um teste. 
3. O teste não passa de um cálculo pelo qual se descobre um número que indica a qualidade da 
modificação em patamar primário: sucesso ou falha. 
 A equação de sucesso é: 
 

Atributo + Técnica + modificadores – 1d12 ��1~PHUR�$OYR� 
 
 Chamamos de “P” , parada, ao cálculo Atributo + Técnica + modificadores – 1d12. 
 Assim, P ��1~PHUR�$OYR� 
 O número alvo é um número arbitrado pelo Taverneiro após avaliação da complexidade da tarefa 
que o personagem deseja bem executar. Varia de –11 até +11. Tem, pois, 23 patamares. Exceção feita ao 
número alvo dos testes de iniciativa e, opcionalmente, à esquiva dos personagens (§ 12º, 3, 7 10 e 11), o 
Taverneiro guarda em segredo o número alvo. O Boêmio, uma vez que anuncia em voz alta sua parada, 
entrega ao Taverneiro o elemento faltante para a descrição da modificação (a cargo deste, portanto, a 
comparação P ��1~PHUR�$OYR�� 
 Peço calma, porém. 
 A parada acima vale para os testes de técnicas, isto é, das ações englobadas no espectro de uma 
técnica. As demais, por força abrangidas apenas por um atributo, afinal escapam ao âmbito de todas as 
técnicas, têm como equação: 
 

Atributo + modificadores – 1d12 ��1~PHUR�$OYR� 
 

O número alvo continua variando de –11 até + 11. 
 Deveras mais difícil a execução de obras dependentes só das potencialidades do agente. 
4. Muito bem, percebeste a função dos testes e a recursividade entre a regra e o cenário? 
 Ao dizer a modificação, o teste coaduna os fatos à declaração de intenção e às estatísticas do 
personagem. 
 Buscar a cidade no mapa, quebrar vidraças, socar um adversário, fazer uma serra, consertar um 
motor são tarefas atribuídas ao personagem pelo jogador; e o teste de cada uma, com seus resultados, 
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indica a modificação: o achado da cidade, a vidraça quebrada, o adversário atingido, a serra feita, o motor 
finalmente funcionando ou então as falhas: a cidade não é encontrada, a pedra erra a janela, etc. 
 E a recursividade está clara no drible de ação, teste, resultado, modificação. Peguemos o exemplo 
da vidraça. 
 Um moleque apanha uma pedra e com ela quer partir a janela (declaração de intenção). Arremessa 
o projétil com um estilingue (ação propriamente dita). 

O Taverneiro reclama um teste (estipula em segredo número alvo +1). Atributo + Técnica + 
modificadores – 1d12 �� 1~PHUR� $OYR�� 2� SHUVRQDJHP� SRVVXL� 5HIOH[RV� ��� $UTXHLULVPR� >HVWLOLQJXH�
(estilingue de galho de jabuticabeira)] 7 e modificadores 0 (nada atrapalha nem ajuda o peralta). 
 Resultado em 1d12: 5. Sucesso, pois 3 + 7 + 0 – 5 �����:��������� 
 O vidro se estilhaça. O proprietário grita xingamentos e o moleque dá no pé. 
 Junto comigo, fizeste um trânsito ousado do mundo material para o formal e deste para aquele. 
 
COMPONENTES DO TESTE 
 
5. O teste é composto de uma parcela aleatória (1d12) e duas fixas (Atributo + Técnica + 
modificadores, e número alvo). 

O Atributo e a Técnica são aqueles relacionados com a ação desenvolvida. 
 Os modificadores, números positivos ou negativos lançados no cálculo do número alvo, 
correspondem a efeitos de características, penalidades de Vitalitade e Disposição e outros elementos 
circunstanciais dos quais agora darei cabo. 
 A dificuldade, um valor a se alcançar ou ultrapassar pela parada de dados. 

Fiquemos à vontade para analisar os componentes que restam do teste: o número alvo e os 
modificadores. O Taverneiro, na composição desses parâmetros, recebe a delicada missão de arbitrar o 
número alvo e o modificador. 
 
NÚMERO ALVO: DIFICULDADE E RESISTÊNCIA 
 
6. O número alvo representa o desafio para o sucesso de uma tarefa. 
 O desafio de uma tarefa depende do objeto sobre que recai diretamente a ação do personagem 
agente: a) uma coisa ou coletividade (dificuldade); b) um ente animado fora de situação de combate 
(resistência); c) um ente animado em situação de combate (esquiva, cf. § 12º, 7 a 11). 
 O Taverneiro, ao determinar o número alvo em qualquer desses casos, mantém-lo em segredo. Os 
Boêmios, restritos a “b” e “c”, contam ao Taverneiro o número alvo (toujours!). De laia espertalhona, o 
Taverneiro explorará dramaticamente tais prerrogativas. 
 
DIFICULDADE 
 
7. A dificuldade tem abrigo na complexidade intrínseca à tarefa: um quebra-cabeça de cem peças é 
fácil ; o de quinhentas, intrincado; o de três mil, uma tortura viciante; e se emprega também para o desafio 
de sobrepujar coletividades (dois ou mais pessoas, animais ou seja lá o que for). 
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Dificuldade Número alvo 
Insignificante –11/–10 
Reles –9/–8 
Facílima –7/–6 
Fácil –5/–4 
Coloquial –3/–2 
Normal –1/0/+1 
Acanhada +2/+3 
Intrincada +4/+5 
Complicada +6/+7 
Absurda +8/+9 
Imponderável +10/+11 

 
RESISTÊNCIA 
 
8. Em vertente diversa, existe o número alvo escalonado pelas estatísticas de quem resiste à atuação 
do personagem agente. Neste caso, o resistente é a fonte do número alvo. O personagem agente, que 
realiza o teste, se define pela declaração de intenção do jogador que o controla. 

O resistente gerará um número alvo igual à soma de um Atributo e uma Técnica reduzida de 1d12. 
 

Número alvo do resistente = Atributo + Técnica + modificadores – 1d12. 
 
 Logo, eis a estrutura de teste resistido: 
 

Parada do agente ��1~PHUR�DOYR�GR�UHVLVWHQWH 
Atributo + Técnica + modificadores – 1d12 ��$WULEXWR���7pFQLFD���PRGLILFDGRUHV�– 1d12 

 
 Nem sempre o Atributo e a Técnica do resistente são simétricos aos do agente. Importa a 
pertinência para evitar o intuito desse último. 
 Resultados auto-determinantes (§ 10º, 19 a 21) não valem para o resistente. As regras seguintes (9 
a 16) também esculpem o modificador do resistente. 
 
MODIFICADORES CIRCUNSTANCIAIS 
 
9. Surge um modificador circunstancial quando, na realização de uma tarefa, atuam forças 
beneficiando ou empecendo o sucesso do agente. Entram no cálculo do número alvo (trato de um tipo 
específico, que modifica o cálculo de dano, no § 12º, 22). 
 A circunstância auxili a ao propiciar o bom caminhar de uma ação ou atrapalha se, ao invés de 
neutralidade ou auxílio, é impediente. 
 Assim, seu reflexo no teste recai na parada. O modificador tem valor positivo (bônus) nas vezes 
em que facili ta o sucesso e vale negativamente (penalidade) sempre que estorva a chance de sucesso, pois, 
respectivamente, aumenta ou encurta o número alvo. 
 Variam de +4 até –4, de acordo com a tabela abaixo: 
 
Modificadores de circunstãncia 
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Circunstância Modificador 
Excelente +4 
Ótima +3 
Boa +2 
Convidativa +1 
Neutra +0 
Inapropriada –1 
Precária –2 
Ruim –3 
Péssima –4 

 
 O Taverneiro impõe os modificadores cabíveis a um personagem após estudar sumariamente as 
circunstâncias em que se intenta a ação. 
 Convido-te a passear comigo pelas esferas em que se situam os campos de que brotam. 
 
INFLUENCIA DO ESTADO ORGÂNICO E PSÍQUICO 
 
10. Tomemos por ponto de partida o estado orgânico. Encontramos aqui os níveis de Vitalidade e de 
Disposição. Quão cansado e machucado ele está? Os ferimentos, as contusões, a falta de ânimo 
prejudicam o bom desfecho da ação — ou o auxiliam? 

Depois, os modificadores causados pela intensidade dos abalos orgânicos e psíquicos: emoção 
pujante, confusão mental, corte na mão, dor de cabeça. Exemplos de intensidades: fraca, leve, forte, 
violenta e irresistível. 
 
INFLUÊNCIA DO ROL DE CARACTERÍSTICAS 
 
11. O rol de características também possui um pouco de influência (cf. § 6º, 6). 

Esgotados assim os campos do sujeito, viajemos para o exterior — e nos depararemos com os 
modificadores de ocasião, de cooperação e de estorvo. 
 
INFLUÊNCIA DA OCASIÃO 
 
12. O de ocasião se refere à situação ambiental na qual se desenrola o ato: falta de luz, calor, terreno 
íngreme, multidões caóticas e muitíssimos outros.  
 
MODIFICADORES POR COOPERAÇÃO OU ESTORVO 
 
13. Quando o personagem tenta fazer algo, talvez alguém o auxili e ou o estorve. Esse alguém, tanto 
faz seja uma pessoa, um bicho, um alienígena, espíritos do mal, os anjos bons de nosso senhor Jesus 
Cristo ou uma garota bonita (importa que não seja uma multidão, ou o Taverneiro apenas impõe uma 
dificuldade como número alvo). Perceba-se que o estorvo não pode identificar-se com o alvo da ação do 
agente; se isso acontece, ele é um resistente e como tal escalona o número alvo (v. acima, alínea 8). 
14. Há bônus por cooperação se para o sucesso de uma tarefa concorrem vários agentes. Estes 
bonificam o teste efetuado pelo líder (o melhor posicionado ou que tem o melhor número alvo para o 



 ����

teste). Se, ao invés de ajuda, alguém tenta impedir o personagem de realizar bem a tarefa, este estorvo 
influirá negativamente no modificador final. No entanto, se o personagem atuar contra um ente animado, 
este determinará um número alvo ao invés de influenciar os modificadores (cf. § 10º, 9). 
15. As estatísticas do resistente ou do ajudante escolhidas para orientar a definição do modificador 
nem sempre são simétricas às do agente em seu teste, e sim as mais adequadas a ajudá-lo ou a atrapalhá-
lo. 
 
CONSIDERAÇÃO SUMÁRIA 
 
16. Conclusão: o Taverneiro sopesará o estado de saúde do personagem, o ambiente, os abalos 
orgânicos e emocionais e enunciará publicamente uma penalidade (números negativos de 1 a quatro) ou 
um bônus (números positivos de 1 a 4). Esse número, chamado de modificador sumário, interfere no 
modificador de habil idade. 

Destarte, um homem cansado e ferido, sem panela de ferro, pena para cozinhar uma peixada; uma 
pessoa machucada, disposta e com uma panela de ferro soluciona facilmente o problema, mas nos limites 
de sua habilidade. 

E, ao contrário do número alvo, os modificadores se publicam enquanto aquele se oculta. 
 
AÇÕES AUTO-DETERMINANTES 
 
17. Nem toda ação merece teste. O coloquial dispensa-o: abertura de portas, transposição de um veio 
d’água. Uma besteira testar-se algo do tipo. Apenas as que implicam modificação relevante, sobretudo se 
num ponto crucial da trama, são testadas (uma luta, o deslinde de uma armadilha, a manipulação de 
alguém). Nelas não só é importante a modificação, como imprevisível. 
 Há ainda horas em que o Boêmio convoca o PB para a realização do completo disparate. Costuma 
dizer, o tal brejeiro, com a maior candura: “Meu PB salta de um prédio a outro” , e o detalhe fica por conta 
da distância de um apoio a outro: a rua, só a rua. Haja impulso! e queda certa. 
18. Na bagatela e no disparate o Taverneiro automaticamente declara a modificação. Naquela, em 
geral o sucesso; neste, sempre a falha — e aconselho muita crueldade. 
 
RESULTADOS AUTO-DETERMINANTES 
 
19. Resultado auto-determinante — enfim! A expressão designa o número saído de 1d12 que sozinho 
dita a modificação, escarnecendo do número alvo, ignorando o pobrezinho! 
20. O resultado 1 em 1d12 é sucesso, toujours. Dá direito a mais um lançamento. Outro 1 implica em 
um sucesso de qualidade fenomenal, algo bem melhor que uma qualidade magistral. Consegues imaginá-
lo, sei que podes. Se, porém, da segunda rolagem vier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12, haverá apenas 
êxito automático de qualidade exemplar (§ 10º, 26 a 28) 
21. Quando o resultado é 12, o caldo via de regra entorna: falha a ação, independentemente do 
número alvo. Obriga outra rolagem de 1d12. 
 Saiu outro 1: domage, o personagem se lascou: o erro assume proporções apocalípticas. Se 
procurava distrair o público com uma anedota, todos a entendem como uma ofensa avil tante, uma ofensa 



 ����

imperdoável e tentam linchar o personagem. Se tentava andar em silêncio, ele emite ruídos passo a passo e 
derruba os pratos da cristaleira, que lhe tomba em cima. É o apocalipse final! 
 Mas qualquer número diferente de 1 na segunda rolagem causa uma falha desastrosa, nada além 
disso (§ 10º, 26 a 28). 
 
TESE ÚNICO E TESTE CONTINUADO 
 
22. Finalmente, os tipos de testes — únicos e continuados — respeitam a quantidade de testes 
exigidos pelo Taverneiro para auferir a modificação. 
23. Se basta um teste, há um teste único. Saltar uma mureta, atravessar nadando um riacho, evitar cair 
de um cavalo arisco, embevecer o público com uma mágica, persuadir um comerciante a vender mais 
barato um par de botas, notar o espião escondido atrás da cortina, diagnosticar uma enfermidade — essa 
lista exemplifica ações das quais as modificação são descobertas com um teste único. 
24. Contudo, há tarefas cujo produto final se forma pela conjunção de diversas etapas. Sempre que o 
Taverneiro exigir dois ou mais testes para descobrir, com os vários resultados, as etapas modificativas 
construtoras da modificação final, teremos um teste continuado. 
 Ora, não se faz um machado moicano de uma vez. É razoável o Taverneiro pedir muitos testes. 
Posso dividir a ação “meu PB vai montar um machado moicano” em quatro fases: 1ª) esquentar o metal e 
moldar a lâmina; 2ª) resfriar o metal apenas na parte a ser afiada; 3ª afiar, corrigir imperfeições; 4ª) ajustar 
o cabo e enfeitá-lo com penas. 
 A cada fase corresponde um teste da técnica Serviços [Armaria]. Digamos que haja falha apenas 
na quarta etapa: ter-se-á um ótimo machado, só que feio. 
25. O Taverneiro analisará em jogo a vantagem de determinar um ou outro estilo de teste para certa 
ação e de separar as etapas no tempo (como dias, meses, anos, horas, etc.). 
 
QUALIDADE DO RESULTADO 
 
26. Escarafunchando o resultado, a qualidade da modificação pode ser desvendada, o que permitirá 
nuances que rendem coisas muito legais. 
 A qualidade, caso não seja alcançada por esta regra (ou por uma diferente, basta que a investes) 
determinar-se-á pelo arbítrio do Taverneiro, algo não raro pouco recomendado. 
 Quanto mais a parada supera o número alvo, melhor o sucesso; o contrário indica uma falha pior. 
 A conta de qualidade é: Q = P – número alvo. 
 Basta que compares Q com a régua abaixo: 
Se P é igual a... A qualidade da modificação será... 
10+ Magistral 
+6/+9 Exemplar 
+2/+5 Satisfatório 
–1/0/+1 Marginal 
–2/–5 Desastrosa 
–6/–9 Funesta 
10– Catastrófica 
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27. Discorro sobre cada qualidade. Tenho por base uma pescaria em rio calmo e bom de peixe e o 
cozimento de uma peixada. 
a) Magistral: a qualidade vai muito além do habitual. Pesca-se o suficiente para um banquete; a peixada é 
uma delícia, agrada mesmo o estômago mais exigente. 
b) Exemplar: a ação extrapola o comum. Pesca-se para uma boa comilança; a peixada fica gostosa, o 
cozinheiro ganha fama entre os amigos mais chegados. 
c) Satisfatória: consegue-se pouco mais que o indispensável. Fisga-se peixe suficiente para matar a fome e 
alguns para divertir a boca; a peixada fica boa, mas logo será esquecida. 
d) Marginal: quando Q = –1, 0 ou +1, o sucesso e a falha se mesclam, mesmo que pendendo para o 
primeiro. O pescado basta para aliviar a fome e a peixada só a engolem com algum esforço. 
e) Desastrosa: a tarefa falhou, não cumpriu o objetivo. O personagem não fisga nem um lambari. A 
peixada queima, vira um grude; os que a comerem sentirão um pouco menos de fome. 
f) Funesta: além de natimortos, os frutos dos esforços do personagem são ofensivos. Não pesca nada e 
deixa os peixes ariscos. A peixada é odiosa, nem o cozinheiro a suporta, quem se alimenta vomita. 
g) Catastrófica: o personagem vai mal pra caramba! Sofrivelmente mal! A modificação é agressiva e gera 
repulsa talvez violenta. Não só não pega nenhum peixe como os espanta (cai da jangada, se afoga e 
apronta uma zorra). O instrumento de pesca pode ter se quebrado. A peixada fica asquerosa, quem a come 
sente dores estomacais e fica com caganeira. 
28. É bom empregar a regra de qualidade? 
 Ora, quanto mais detalhada for a abordagem de um acontecimento, das duas uma: ou se agiganta o 
arbítrio do Taverneiro ou ele, querendo desafio para si, aplica uma maior quantidade de regras. 
 Do meu ponto de vista, o bacana da qualidade da modificação está em tornar relativos o sucesso e 
a falha. 
 Em nossa vida, ao fazemos algo, raramente acertamos ou erramos por inteiro. A pessoa, 
perturbada e regrada, acerta mais ou menos, falha enormemente ou um pouco, e em escassas ocasiões 
triunfa ou erra totalmente. 
 
TEMPO, TURNO E RODADA 
 
29. O tempo costuma fritar os miolos dos RPGistas. Fluido na realidade, apresenta-se quase 
inacessível na virtualidade. 
 Porém podemos acessar a virtualidade sob enfoque do tempo através do turno. Descobriremos 
com ele o que nela se passa em um minuto ou quantos segundos foram gastos arrombando uma porta. 
30. Importa aceitar que a ação do personagem demora no mundo de jogo um certo tempo e que sua 
medição nunca será exata e é feita previamente, a priori. 

O turno (instrumento de regra) permite determinar quanto dura uma ação e estabelecer uma ordem 
cronológica de atuação dos envolvidos em um mesmo evento. 
31. Há três princípios orientando a matéria:  
a) o turno sempre fornece uma medida aproximada do tempo percorrido pela ação; 
b) que num turno aja só um personagem;  
c) que, para os envolvidos num mesmo evento, dure igualmente os respectivos turnos; 
d) e, no caso da letra “c” , aconselho que o Taverneiro equivalha o turno às ações mais ligeiras. 
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32. Um turno é suficiente para uma, duas, três ações; bem como para meia, um terço ou até um oitavo 
de uma ação. Conclusão: o Taverneiro, ao preencher o turno com uma quantia de tempo, escolhe qual 
parte da ação nele se insere, se a totalidade ou um fragmento. 
 A diminuir-se sua duração temporal, alarga-se as minudências de um ato. 
 Exempli gratia: uma decapitação por machado.  

Em um turno de nove segundos: basta o teste e cai a cabeça. 
Em três turnos, cada qual de três segundos: 1º) o algoz ergue o machado; 2º) testa o golpe. 

Sucesso. Leva o machado até a nuca do prisioneiro; 3º) corta a cabeça. 
Plausível que, entre o primeiro e o segundo turno, um pistoleiro atire na testa do carrasco. No 

turno de nove segundos, em prol da velocidade a perda de detalhes e possibilidades é sensível. 
33. Exclusivamente o Taverneiro escolhe a duração de um turno. Guia-se pela ação que se desenrola 
no jogo. Trata-se o turno de uma ferramenta para intensificar momentos cruciais da narrativa. 
34. A rodada é a reunião dos turnos dos personagens envolvidos num mesmo evento. Costuma 
assumir importância apenas nas lutas. 
 
DIÁLOGO E TEMPO 
 
35. As conversas, no entanto, furtam-se ao sistema de turnos. 
 Inexiste a “vez de alguém falar” . Os diálogos devem fluir o mais naturalmente possível, com os 
Boêmios encarnando os personagens, de maneira tal que o Taverneiro possa pelo tempo real afirmar 
quando de tempo virtual demorou o papo. Sotaques, vozes esquisitas, cacoetes, palavras erradas e tiques 
nervosos: isso faz parte da interpretação do personagem. 
 
EXEMPLO DE TESTE 
 
36. Mose trota em seu possante cavalo para saltar um obstáculo. Suas estatísticas: Reflexos 6 e 
Condução 2. Vitalidade e Disposição completos. 
 O Taverneiro arbitra dificuldade 3 (número alvo) e estuda sumariamente o modificador 
circunstancial. 
a) terreno alagadiço; 
b) ótimo cavalo; 
c) Mose está em ótima forma; 
d) o momento representa stress (ele foge de bandidos malvados). 

Enuncia em voz alta penalidade –1. 
 O Boêmio rola R 6 + Condução 2 – 2 (penalidade de circunstância) – 1d12. Consegue P = 6 + 2 – 
1 – 3 = +4, e diz a plenos pulmões esse 4. 
 O Taverneiro compara P ��Q~PHUR�DOYR��LVWR�p�������" 

Sim, então 4 ��3 significa sucesso: o cavalo salta o obstáculo por pouco (Q = 1, marginal). 
Após escapar dos bandidos, Mose pára em um boteco para tomar uma birita. Sem dinheiro, aposta 

um braço-de-ferro com o Homem Barbudo. 
 Neste caso há uma disputa e por isso o número alvo promana das estatísticas do Homem Barbudo 
desafiado por Mose (o Taverneiro confere modificadores 0 para os dois). 
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Parada de Mose (o agente) ��1~PHUR�DOYR�GR�+RPHP�%DUEXGR��R�UHVLVWHQWH� 
Atributo + Técnica + modificadores – 1d12 ��$WULEXWR���7pFQLFD���PRGLILFDGRUHV�– 1d12. 

Força 1 + Esportes 0 – 1d12 ��)RUoD�����(VSRUWHV����EUDoR�GH�IHUUR��– 1d12 

1 + 0 – 3 ��������– 5 

–2 ���� 

Q =–2 – (+3) = –5 (desastre!) 

 

 Não só o fracote do Mose falha: o Homem Barbudo enterra o braço dele na mesa, que se parte ao 
meio. O boteco todo o aplaude e o Barba, condescendente, paga uma cerveja para Mose pelo prazer da 
vitória fácil de todos os dias (“um problema a menos” , pensa Mose, “ já me basta essa mão dolorida. Quem 
sabe o barbudo não me ajuda contra os bandidos?”). 
 
ESTRUTURA DE AÇÃO E TESTE 
 
37. Este parágrafo, portanto, discursa sobre a seguinte estrutura: 
 
1) O Boêmio declara a intenção de ação de seu personagem; 
2) O Taverneiro estipula secretamente um número alvo e anuncia o modificador de circunstância e o 
atributo e a técnica que serão testados; 
3) O Boêmio descobre sua parada e a fala em voz alta; 
4) O Taverneiro compara P  ��1~PHUR�DOYR��H�QD�VHT�ência descreve a modificação (se quiser, descreve a 
modificação auxil iado pela régua de qualidade). 
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§ 11º 
 

COMENTÁRIOS SOBRE A INTERPRETAÇÃO 
 
1. Ficou oportuno falar um pouco sobre a interpretação. 
 Um dos elementos do RPG, a interpretação extrapola a personificação teatral e se transmuta em 
um esforço por deixar acessível as cenas imaginadas. Os testes são empregados para a descoberta de 
modificações originadas das empreitadas dos agentes virtuais. 
 Aflige os jogadores o problema da interpretação — como fazê-la o mais interessante e condizente 
possível? O sucesso em uma ação não significa um número abaixo do alvo — significa uma atitude 
condizente com esse número (a modificação, como vimos), e esta precisa ser interpretada e essa 
interpretação precisa empolgar os demais jogadores. 
2. Interpreta-se no RPG de mesa por meio de palavras, gestos e desenhos. 
3. O contato físico é proibido em todas as formas. Desnecessário e ineficaz, acarreta às vezes 
transtornos. 
4. Quanto às palavras, tanto faz a conjugação dos verbos na primeira ou na terceira pessoa: mister, 
contudo, que se saiba a que elas se destinam — a descrever um ato ou a representar a fala de um 
personagem. 
 
FALAS 
 
5. Falas são as representações das expressões orais dos personagens, tais quais: grunhidos, gritos, 
palavras articuladas ou sozinhas (ordens, conversas, ofensas, elogios, etc.). 
 A correspondência exata da fala do jogador com a do personagem reforça a verossimilhança e 
incrementa a partida. 
 Nota a diferença: 
 O jogador diz: “Meu personagem grita desesperadamente que não sabe de nada e suplica que 
parem a tortura”. 
 O jogador diz (em tom desesperado, uma expressão de angústia no rosto): “NÃO, EU NÃO SEI 
DE NADA! PAREM! PAREM! OH!” . 
 Há diferença, não? 
 
DESCRIÇÕES 
 
6. A descrição narra um fato ou uma paisagem do mundo de jogo. Por exemplo: um soco no queixo, 
a arquitetura de um palácio, as cores e o relevo das pastagens ao redor do rio ou o deslocamento de uma 
multidão. São válidos palavras, desenhos e gestos. 
7. A descrição de paisagens (coisas e pessoas) cuida do espaço e de seus componentes. 
 A descrição das ações cuida dos atos dos personagens e das modificações. 
8. A declaração de intenção é da alçada do jogador quanto ao personagem que controla; a descrição 
da modificação pertence ao Taverneiro; a descrição de paisagens pode ser compartilhada (o Boêmio 
descreve seu personagem e o quarto dele, o Taverneiro a ponte do rio). 
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 O Boêmio declina a pretensão do personagem (“Mose tenta escalar o muro. Pega um embalo de 
dois metros e segura com as mãos no topo do muro” ) e, após obtenção do resultado numérico do teste, o 
Taverneiro descreve a modificação (“Ao começar a escalada, Mose sente frouxos os dedos: o local 
escolhido para firmá-los é estreito demais. Ele se solta” ou “de um golpe, Mose vai de um lado a outro: 
apesar de alto o muro, um salto bem impulsionado resolveu o problema” — complicado identificar a falha 
e o sucesso?). 
 Depreendemos três princípios: a consciência da declaração, a plasticidade e a singeleza da 
descrição. 
10. Não é uma banalidade declarar a intenção do personagem. A interpretação espontânea leva à 
obrigatoriedade da primeira declaração de intenção feita pelo jogador. O máximo que se lhe permite é 
especificá-la, mas em essência deve manter-se a mesma. 
11. A singeleza e a plasticidade são úteis também para as paisagens. 
 Plasticidade significa que o enunciado descritivo não se resume à resignada ratificação do 
resultado numérico (no caso acima de Mose, áridos: “Falhou. Não pulou o muro” ou “Pulou o muro” ). O 
enunciado tem que pormenorizar a ação. 

Caro Taverneiro: deves interpretar o resultado numérico dos dados, não matraqueá-lo como um 
papagaio estúpido. Aproveitarias a prerrogativa de segredar números se substituísses as palavras “sucesso” 
e “ falha” por descrições (§ 10º, 6).  

Na declaração de intenção, presta o pormenor até para a atribuição de modificadores: talvez o 
Taverneiro dê bônus +1 por causa do embalo de dois metros. E evita a monotonia quando da descrição das 
modificações, impedindo que o jogo se reduza a uma seqüência fajuta de dados lançados na mesa. 

A singeleza reprime a verborragia. 
Compara. 
“Meu PB, que quer matar Mose, apanha o cabo do punhal, caminha na espreita; desabotoa a fivela 

e retira-o da bainha silenciosamente. Abre um sorriso mudo, delineia pensamentos cruéis e prepara uma 
estocada em Mose”. 

“Para matar Mose, meu PB caminha na espreita, saca o punhal sem fazer barulho e, esboçando um 
sorriso cruel, tenta estocá-lo pelas costas” . 

A segunda descrição interessa e dá ao Taverneiro recursos para os testes: é um ataque furtivo, 
pelas costas, com punhal. Testar-se-á Furtividade. O sucesso levará a uma jogada de ataque com bônus 
porque Mose está de costas para o atacante. 

A descrição de uma paisagem ou evento pelo Taverneiro procura disponibili zar aos jogadores, de 
maneira aprazível e escorreita, o essencial. Pode parti-la em etapas e assim refletir o envolvimento dos 
personagens com o cenário. Não diria a cor das cortinas, o trincado do vidro se a sala está um breu. 
 
COMPORTAMENTO À MESA 
 
12. Antes de passar a um assunto mais movimentado, dou dicas para o bom comportamento na mesa 
de jogo. O grupo deve: 
1) manter a calma; 
2) ter bom humor; 
3) os integrantes zangados devem parar imediatamente e sair do recinto; 
4) o Taverneiro, durante a partida, tem a palavra final sobre regras e acontecimentos; 



 ����

5) respeitar a proibição de contato físico; 
6) evitar agressões verbais e físicas; e, caso aconteça alguma, interromper a partida imediatamente e 
continuar — se continuar — apenas em outro dia; 
7) nunca consumir substâncias entorpecentes durante a partida ou jogar sob seus efeitos; 
8) buscar a cooperação entre os integrantes; 
9) assegurar a diversão de todos os jogadores (inclusive a do Taverneiro)! 
 
 

 
Uma prévia das próximas cartas: vi grupos de RPG acabarem assim... 
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§ 12º 
 

LUTAS 
 
1. Vez por outra um cara se mete numa encrenca e distribui uns sopapos. Se ele é um personagem de 
RPG, verificará com testes seu desempenho e estado final. 
 A resolução de conflitos pela brutalidade encontra diversas raízes. Luta-se em virtude de honra, 
poder, dinheiro, sobrevivência, divergências culturais e por gosto ao sangue. 
 Desenvolvi regras que não cobrem a grande escala da violência, a guerra. Enquanto o número de 
lutadores se mantiver abaixo de quarenta, servem, pois a violência despersonalizada de exércitos contra 
exércitos exige regras diferentes. 
 As brigas dificilmente se espaçam em uma aventura. Vive-se em um mundo agressivo e por isso 
dedico especial atenção à luta. 
 
ORDEM DE INICIATIVA 
 
2. Anunciada uma peleja, mister descobrir quem age antes de quem. Todos, afinal, costumam se 
apressar em se livrar do inimigo e da pancadaria o mais rápido e satisfatoriamente. 
3. Rola-se a iniciativa de cada pessoa na cena testando os Reflexos contra um mesmo número alvo, 
que será sempre 0 (este o Taverneiro não segreda). A cadeia de iniciativa (chamada também “rodada de 
combate”) se forma pelos turnos individuais cronologicamente organizados segundo a qualidade das 
iniciativas. As de melhor qualidade vêm antes das precárias. Havendo empate de qualidades, começa o 
menor número indicador da qualidade. Se os números também baterem, estará na frente o lutador de 
Reflexos cujo valor é mais alto. Se os Reflexos forem iguais, há concomitância (§ 12º, 23). 
4. Os lutadores atuam cada qual no seu turno, de maneira adequada às possibilidades. Ao encerrar-se 
a cadeia de iniciativa, isto é, quando todos os envolvidos já fizeram o que podiam fazer, a rodada 
recomeça na mesma ordem. Desnecessário, portanto, um teste de iniciativa a cada rodada (a não ser, claro, 
que o grupo prefira tirar a iniciativa a cada rodada). 
5. Recomendo ao Taverneiro que estipule turnos de quinze segundos para os implicados, sem 
exceção. E, se me referir no futuro a turno de combate, porei nele 15 segundos, tempo suficiente para um 
ataque, um salto, uma cambalhota e movimentar-se a taxa de deslocamento (caminhando, correndo ou 
zunindo). 
 
QUEM ACERTA QUEM? 
 
6. Ordenada a rodada, necessitaremos verificar se os golpes acertam ou erram os alvos. Para tanto há 
a jogada de ataque, efetuada pelo atacante contra o defensor. 
 
CÁLCULO DA ESQUIVA 
 
7. O defensor impõe o número alvo da jogada de ataque do ofensor na forma de Esquiva. Tiram-se 
as esquivas dos lutadores na primeira rodada de combate e ela perdura até o fim da contenda. Há, porém, 



 ����

jogadores que preferem descobri-las a cada cinco rodadas ou para cada jogada de ataque. Algo lícito, mas 
a velocidade do jogo cairá. Número importante para o cálculo de dano (§ 12º, 14).  

O valor da Esquiva, sempre negativo, é igual ao dobro da soma de Reflexos, Técnica e 
modificadores, reduzida de 1d12. Então: 

 
Esquiva = Reflexos + Técnica + modificadores – 1d12 

 
8. Qual atributo escolhe o defensor? Reflexos. 
 Qual técnica? Ele a elege entre as cabíveis. 
 As respostas se especificam assim que o jogador declara ao Mestre como seu personagem 
pretende evitar o golpe. Para apará-lo ou para desviar-se dele, Reflexos. 
 Esgrimindo com um sabre, contará ainda com a técnica Armas brancas [Espadas (Sabre)] e o 
modificador +2 proporcionado pelo objeto. 
 Desarmado, uma opção é saltar a espadada inimiga (técnica Esportes [Acrobacia(Saltos)]. 
 Os modificadores circunstanciais alteram a Esquiva ao entrar em seu cálculo. 
9. Todavia, se atributo e técnica não prestam para evitar o golpe, o Mestre declara acerto automático 
para qualquer número diferente de 12 tirado no 1d12 da jogada de ataque (§ 12º, 22 e 23) . E digo mais: o 
infeliz que se esquiva com Intelecto e disciplinas teóricas merece um... 
 
JOGADA DE ATAQUE 
 
10. A jogada de ataque, prerrogativa do atacante, se refere ao teste da técnica relacionada ao 
instrumento ou meio lesivo usado para o ataque. Número também importante para o cálculo do dano (§ 
12º, 14). 
11. A Jogada de ataque do ofensor maior ou igual que a Esquiva do defensor acerta o golpe; as 
jogadas de ataque menores que a esquiva do alvo erram o golpe. 
 Estrutura da jogada de ataque bem sucedida: 
 

Jogada de ataque ��(VTXLYD 
Reflexos + Técnica com arma + modificadores – 1d12 ��5HIOH[RV���7pFQLFD���PRGLILFDGRUHV�– 1d12 

 
 Resultados auto-determinantes (§ 12º, 23) não valem para a esquiva. 
12. Antes de vermos como os ataques exitosos lesam o defensor, leiamos esta tabela de modificadores 
ocasionais para as jogadas de ataque: 
 
Ocasião Modificador 
Atacante flanqueando defensor +1 
Atacante em terreno mais alto +2 
Atacante caído –3 
Atacante camuflado 0 
Defensor sentado ou ajoelhado +4*/–1** 
Defensor caído +4*/–2** 
Defensor atordoado*** , sem equil íbrio ou pendurado +2 
Defensor escalando +3 
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Defensor correndo –2 
* apenas para armas corpo-a-corpo. 
** para armas de tiro ou de arremesso. 
** * se provier de cansaço ou ferimentos, este modificador é desconsiderado. 

 
CÁLCULO DO DANO 
 
13. A paz e a belicosidade dão sensações distintas à pessoa. O guerreiro, nas suas aventuras posto 
correntemente face a face com a morte, angaria uma aura de imortalidade junto ao povo. O tranqüilo 
raramente exercita o corpo, salvo nos esportes. Angaria uma sensação de imortalidade porque desconhece 
seus limites. 
 Somos tranqüilos. A violência física está completamente mal vista, suas expressões são crimes. 
Muitos se acham indestrutíveis. 
 Mas em Álvares de Azevedo (que por mais santo comungou com a barbárie do tempo em que 
nasceu e morreu) a vida periclita a morrer. 
 Victor Hugo, espectador das convulsões públicas mais grandiosas de todos os tempos, não nos 
deixa na mão. Ele descreve o combatente surrado nas barricadas. 
 

 “O peito de Marius não tinha nenhuma lesão interior; uma 
bala, amortecida pela carteira, se desviara, rasgando-lhe 
terrivelmente a carne, mas sem profundidade, e, 
conseqüentemente, sem perigo. A longa caminhada pelos 
esgotos acabara de deslocar-lhe a clavícula partida, 
prejudicando-a seriamente. Os braços estavam feridos por 
golpes de sabre. Nenhuma bala lhe desfigurara o rosto; 
contudo, a cabeça estava coberta de escoriações. De que 
espécie eram aqueles ferimentos? Limitavam-se ao couro 
cabeludo, ou chegavam a ferir-lhe o crânio? Nada se podia 
dizer ainda. Um sintoma grave era que ficara desacordado, e 
não é sempre que se desperta desses desmaios. Além do mais, 
a hemorragia o enfraquecera muito. A partir da cintura, a 
parte inferior do corpo havia sido protegida pela barricada” . 

 
 A grandeza da vida está na fragilidade perante a morte. 
 Para quê dizer isso? Meu rapaz, quisera eu que fosses uma menina para lançar-me uma pergunta 
dessas com candura ao invés de estultice. 
 Ensinei-te muito em minha carta anterior. Ensinei-te a verificar se o golpe causa ou não 
destruição. Agora vou ensinar-te a medir a destruição. 
 Esperavas recurso mais dramático? 
 
DANO 
 
14. Dano é a potência destrutiva do golpe desfechado pelo ofensor. 
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Dano = Jogada de ataque bem sucedida do agressor – Esquiva do agredido + Ajuste de dano 

 
ABSORÇÃO 
 
15. As proteções absorvem o dano e impedem que lesione o lutador. Exemplos: escudos, capacetes, 
uniformes pesados, coletes de couro, etc. Assim, tem o valor das durabilidades das vestimentas e aparatos 
protetores que o personagem veste ou porta no correr do enfrentamento. 
 

Absorção = Durabil idade das vestes e aparatos protetores 
 
 Absorção igual a zero indica que a durabilidade dos objetos também caiu à igual patamar. Logo, 
estão estragados e não prestam mais para proteger. Talvez um ferreiro ou costureiro os conserte. 
 
FERIMENTO E CONTUSÃO 
 
17. Se o dano, igual a 1 ou mais (1+) for subtraída da Vitalidade, há o ferimento. Ferem as balas dos 
revólveres, as facas, uma coronhada na nuca, uma antiquada maça. Contudo, antes de ferir o oponente, 
estraga-lhe as vestes e aparatos protetores, que o absorvem. Zerada a absorção, a proteção encontrar-se-á 
em frangalhos, então o dano incidirá diretamente na Vitalidade. Poderá matar o personagem. 
 

Ferimento = Absorção – Dano 
 
 Destruída a absorção, a equação muda para: 
 

Ferimento = Vitalidade – Dano 
 
18. Entretanto, a lesão subtraída da Disposição é a contusão. Contundem os golpes que só fazem 
amolecer o brigão, deixando-o grogue (socos, joelhadas, uma porretada na barriga, e por aí vai). Zerada a 
Disposição, as próximas lesões caem na Vitalidade — ferem e matam ao reduzi-la a zero. 
 A contusão, uma vez incapaz de destruir as vestes e aparatos protetores, sofre mitigação da 
absorção. Antes, portanto, de calcular a perda de Disposição, o jogador diminuirá o dano 
proporcionalmente à absorção do personagem: 
 

Dano – Absorção = Contusão 
 
O excedente reduzirá a Disposição do oponente. 

 
Cansaço = Disposição – Contusão 

 
DANO MÍNIMO E LETAL. OUTRAS FONTES DE DANO. 
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19. Por mais que absorva o dano, o personagem atingido sempre se fere ou contunde em 1 ponto de 
Vitalidade ou Disposição, respectivamente. Acontece o mesmo para os danos iguais a zero. Contudo, todo 
ferimento igual a zero aflige a Disposição (deveras contunde ao invés de ferir). 
20. Certos acontecimentos, principalmente ataques específicos, caso bem sucedidos, matam o alvo na 
hora (estocada na garganta, tiro no peito, queda de penhascos, esmagamento por uma pedra de uma 
tonelada, etc.). 
21. Outras coisas machucam também. As lesões e contusões provêm de outras fontes que não a jogada 
de ataque bem sucedida, tais quais quedas, queimaduras, atropelamento, envenenamento, frio intenso, 
falta de ar, doenças. O Taverneiro lhes arbitra a lesão. 
 
AJUSTE DE DANO 
 
22. O ajuste de dano é um modificador que atua no cálculo de dano. Incide nos ferimentos e nas 
contusões infligidos por um ataque durante uma luta (§ 12º, 14 e 23). É um número que se acrescenta ao 
dano das armas e objetos empregados na luta. 

Primeiro, comparamos a soma de Reflexos e Físico com a tabela seguinte: 
 
Físico + Reflexos Ajuste de dano 
1 +0 
2 +0 
3 +0 
4 +0 
5 +1 
6 +1 
7 +1 
8 +1 
9 +2 
10 +2 
11 +2 
12 +2 

 
 Depois, acrescentamos a esse valor o ajuste de dano específico da arma do personagem (cf. 
abaixo, 28).  

De resto, a maneira de desfechar o ataque, quaisquer particularidades da arma (balas que se 
fragmentam, cacetes com arame farpado, facas envenenadas, quentes, ou particularmente afiadas (quem 
sabe se enfeitiçadas?) e outras diabrites) bonificam o ajuste de dano de +1 a +4 ou, no caso de 
representarem uma fragili dade do instrumento lesivo, conduzem a uma penalidade de –1 a –4 (faca de 
alumínio (!), espada quebrável, pólvora umedecida, etc.). 
 Geralmente, contudo, os únicos componentes do ajuste de dano aplicado são o de Físico + 
Reflexos e o próprio da arma, e por isso existe um espaço para anotá-lo na ficha de personagem. 
 
RESULTADOS AUTODETERMINANTES EM UMA LUTA 
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23. Exceto na jogada de iniciativa, a régua de qualidade (§ 10º, 26 e 27) não presta para uma luta. Tu, 
meu arguto amigo, certamente notaste que o dano equivale à qualidade do sucesso, não? 

Numa luta, o sucesso de duplo 1 aumenta a lesão e acerta o alvo automaticamente. Um único 1 
indica tão só acerto imediato. 
 O 12 é falha, não importa qual a esquiva do adversário. O duplo 12 bonifica a jogada de ataque do 
oponente, geralmente atirando o atacante malfadado em uma péssima conjectura. Por óbvio, seu golpe erra 
(ou, se o Taverneiro estiver com maldade no coração, sangra justamente quem não poderia tomar no 
lombo). 
 Sugiro abaixo variantes para os resultados auto-determinantes. 
a) Sucesso automático (apenas um 1 em 1d12): o golpe acerta independentemente do número alvo e o 
dano é calculado normalmente. 
b) Sucesso extraordinário (duplo 1 em 1d12): acerto automático. Dano dobrado. 
c) Falha automática (apenas um 12 em 1d12): o golpe erra independente do número alvo. Ao se defender, 
o lutador sofre –2 na esquiva por dois turnos. 
d) Falha apocalíptica (duplo 12 em 1d12): o golpe necessariamente erra. –3 em esquiva pelos próximos 
três turnos. Inação nos dois subseqüentes à falha. No primeiro, se for acertado, sofre dano quadruplicado. 
24. Os resultados auto-determinantes valem também para as iniciativas. Qualquer sucesso dá 
preeminência na cadeia de iniciativa. O sucesso extraordinário precede o sucesso automático. 
 Qualquer falha automática lança para o fim da fila. As piores falhas automáticas agem por último. 
 
SEQUÊNCIA DE LUTA 
 
25. Segue a seqüência para a narração de uma luta: 
1º) Os lutadores testam as iniciativas; 
2º) Cada lutador calcula sua Esquiva para poupar tempo; 
3º) Se escolher atacar, o atacante faz sua jogada de ataque; 
4º) Se obtiver sucesso, calcula a lesão, que é subtraída da Vitalidade ou da Disposição do alvo; 
5º) Atua o próximo personagem da fila de iniciativa, se ainda estiver de pé. 
 
EXEMPLO DE LUTA 
 
26. Passo 1: O Bandoleiro e o Ladrão lutam contra o Mose. Testam cada um a iniciativa (o Taverneiro 
para seus bandoleiros e o Boêmio para Mose) e fecham a seguinte cadeia de iniciativa: 
 

Mose: Reflexos 6 – 1d12 = 6 – 5 = +1. 
Bandoleiro: Reflexos 2 – 1d12 = 2 – 3 = –1. 

Ladrão: Reflexos 3 – 1d12 = 3 – 11 = –8. 
 
 Passo 2: Para poupar tempo, descobrem as esquivas, as absorções e os ajustes de dano dos 
lutadores, que serão as mesmas para todo o enfrentamento. 
 
Bandoleiro: Esquiva = R 2 + Facas 1 – 1d12 + 1 (bônus da faca) = 2 +1 – 10 + 1 = –6; 

Ajuste de dano = 1 (de F + R) + 3 (da faca) = +4; 
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Absorção = 3 (gibão de couro). 
Ladrão: Esquiva = R 3 + Embate 0 – 1d12 + 1 (bônus do porrete) = 3 – 4 + 1 = 0; 
  Ajuste de dano = 1 (de F + R) + 2 (do porrete) = 1 + 2 = +3; 
  Absorção = 0 (não se protege com nada). 
Mose:  Esquiva = R 6 + Esgrima 4 – 1d12 + 2 (bônus da rapieira) = 6 + 4 – 5 + 2 = +7; 
  Ajuste de dano = 1 (de F + R) + 4 (da rapieira) = +5; 
  Absorção = 0 (não se protege com nada. 
 

Passo 3: “Mose ataca o Bandoleiro com a rapieira”, anuncia o Boêmio. Faz a jogada de ataque: 
 

Jogada de ataque de Mose ��(VTXLYD�GR�%DQGROHLUR 

Reflexos + Técnica com arma + modificadores – 1d12 ��5HIOH[RV���7pFQLFD���PRGLILFDGRUHV�– 1d12 

Reflexos 6 + Esgrima 4 + 0 modificadores – 1d12 ��–6 

6 + 4 – 3 ��–6 

+7 ��–6? 

 
Sim, houve sucesso! Então o jogador calcula o dano. 
 
Passo 4: O Boêmio calcula do dano infligido por Mose no Bandoleiro. 

 
Dano da rapieira = jogada de ataque – esquiva + ajuste de dano = 7 – (–6) + 5 = 18. 

 
 A lesão por punhal é ferimento. O Taverneiro subtraí esses 18 pontos da absorção do Bandoleiro 
e, o que passar, da Vitalidade dele. 
 

Absorção do Bandoleiro = 3 – 18 = –15 (que serão tirados da Vitalidade dele!). 

 
Vitalidade do Bandoleiro = 9/7/5/3/2/1 – 15 = 0/1/5/3/2/1. 

 
 Após a espadada, o Bandoleiro ficou Escoriado e não conta mais com a absorção de seu gibão de 
couro. 
 
 Passo 5: Agirão agora os oponentes de Mose, primeiro o Bandoleiro e depois o Ladrão. 
 O Bandoleiro ataca Mose: 
 

R 2 + Facas 1 –1 penalidade pelo ferimento – 1d12 ������(VTXLYD�GH�0RVH� 
2 + 1 – 2 ���� 

+ 1 ����" 
 
 Não, o Bandoleiro errou a facada! 
 Então o Ladrão tenta dar uma paulada em Mose: 
 

R 3 + Embate 0 + 0 de modificadores – 1d12 �������(VTXLYD�GH�0RVH� 
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3 + 0 + 0 + 1 (!) ���� 

+4 ���" 
 
 Não, mas o Ladrão tirou um 1: o Taverneiro rola novamente 1d12 em busca de outro 1: consegue 
2. Simplesmente o Ladrão sortudo acertou automaticamente, sem se importar com a poderosa esquiva de 
Mose. Logo, passa a calcular o dano: 
 
Dano da paulada = jogada de ataque – esquiva + ajuste de dano = 4 – 7 + 3 = 0 (dano mínimo igual a 1, contudo). 

 
 Mose toma uma reles paulada no ombro. Como tem absorção 0, sua Disposição vai de 
12/10/8/6/3/1 para 11/10/10/8/6/3/1. 
 
 Segunda rodada de luta: O grupo de jogo acertou de rolar as iniciativas, as esquivas e etc. apenas 
uma vez para este combate. Os parâmetros, portanto, se mantém. 
 Mose desfecha novo golpe contra o Bandoleiro. 

Reflexos 6 + Esgrima 4 + 0 modificadores – 1d12 ��–6 

6 + 4 + 0 –8 ��–6 

+2 ��–6 

 
 Outro sucesso: Mose crava a espada no inimigo e causa... 
 

Dano = 2 – (–6) + 5 = 13 pontos de dano! 

 
 A Vitalidade do Bandoleiro despenca de 0/1/5/3/2/1 para 0/0/0/0/0/-1! 
 O Taverneiro rola a tabela de ferido para seu personagem e tira 3: um furo na barriga desata uma 
hemorragia; o malfeitor se estira no chão e tem convulsões à beira da morte. 
 Seu companheiro treme nas bases perante um combatente tão forte quanto Mose e foge a correr. 
Mose, aproveitando-se de terem brigado em um beco escuro, segue o mesmo procedimento, pois receia 
explicar-se à polícia. 

Isto é um combate do ponto de vista das regras numéricas. Enriquecê-lo com exclamações dos 
personagens, descrições de golpes e manobras que não o ataque puro e simples impede a monotonia. 
 
ALGUMAS MANOBRAS DE LUTA EM ORDEM ALFABÉTICA 
 
27. As alternativas do agir em uma luta não acabam na jogada de ataque: vale fugir, pedir ajuda, tentar 
um diálogo, chorar, render-se e outras que os maricas adotam. 
 Mas o lutador que quiser algo além de golpes e defesas executará manobras de luta, ações 
complexas como o desarme, muitos ataques de uma só vez, imobilizações e saltos. 
 O confronto ganha ares envolventes e espetaculares (e mais letalidade!) ao se encher de rasteiras, 
cambalhotas, piruetas e pessoas seqüestradas pela ponta dos punhais ou cano das pistolas. 

Segue a lista de algumas manobras de ataque. 
 
AGARRAR 
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 O lutador agarra o adversário com sucesso em um ataque com Embate e então ganha +3 nas 
próximas jogadas de ataque. Ajusta o dano de pistolas e facas em +5. 
 
ARRISCAR A ARMA 
 
 Ao tomar um golpe de armas similares a espadas, machados, facas, porretes, etc., o personagem 
que porta uma outra arma parecida pode empregá-la para absorver o dano. Nesse caso, o dano recai 
primeiro na durabilidade da arma e depois na absorção do personagem. Manobra perfeita para quem porta 
escudo. 
 
ATACAR PELAS COSTAS 
 
 Sucesso em um teste de Furtividade dá chance de golpear o inimigo pelas costas ou de surpresa. O 
Taverneiro bonificará a jogada de ataque e aumentará o dano. 
 
ATAQUE MÚLTIPLO 
 
 Para desferir vários golpes ou tiros em velocidade maior que a normal, o atacante realiza um teste 
com uma das penalidades da tabela abaixo: 
  
Qualidade do resultado Conseqüência 
Qualquer falha O personagem perde a vez e não ataca, garantidos os transtornos das 

falhas automáticas (§ 12º, 22). 
Sucessos comuns 2 ataques em 15 segundos Penalidade –4 em cada. 
Um 1 em 1d12 3 ataques em 15 segundos Penalidade –3 em cada. 
Duplo 1 em 1d12 3 ataques em 15 segundos Nenhuma penalidade. 

 
CAPTURAR REFÉM 
 
 O seqüestrador rola uma jogada de ataque normalmente, porém cada oponente seu gera uma 
penalidade –1. O protetor do refém penaliza por estorvo. 
 
EMPURRAR 
 
 Jogada de ataque com Embate. Empurra-se um metro para cada ponto de Físico. Precedida de 
agarrar ou tomada de embalo, empurra-se dois metros a mais. 
 
GOLPE FORTE 
 
 O lutador que deseja ferir muito o oponente abdica um pouco de sua esquiva para acrescentar ao 
dano o valor de seu Físico. Na rodada seguinte, conseguindo ou não golpear, sua esquiva se penaliza em –
3 pontos. Manobra exclusiva das armas brancas, com exceção do arco e da besta e outros mecanismos, 
como a zarabatana e o estilingue (útil , porém, para lanças e fundas). 
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IMOBILIZAR 
 
 Precedida de agarrar, outra jogada de ataque com Embate imobil iza o adversário, travando seus 
movimentos e talvez o sufocando. 
 
LUTA DEFENSIVA 
 Abdicando de suas chances de ataque, o personagem se defende melhor. Recebe bônus +2 na 
Absorção contra ataques contundentes, +3 na Esquiva e ataca com penalidade –4. 
 
MIRA 
 
 O personagem mira sempre que quiser acertar um ponto específico. Para refletir o empecilho, 
aplica-se uma penalidade na jogada de ataque, que não anula, antes se cumula com outros modificadores. 
Incumbência do Taverneiro a imposição de modificadores de dano ou a declaração de sua fatalidade. A 
mira realmente potencializa o perigo de uma luta. Se os PBs matam qualquer esfarrapado com um tiro no 
ouvido, nada impede que tomem eles também um tiro no ouvido. 
 
Se a mira é... A penalidade será de... E dou exemplos! 
Aproximada –2 Qualquer parte grande do corpo, como o tronco, uma 

mala. 
Certeira –3 O peito, a cabeça, o braço, um candelabro, etc. 
No olho da mosca –4 A palma da mão, o cotovelo, a cintura da ampulheta, o 

olho, o nariz, o meio da maça... 

 
TOMAR FOLÊGO 
 
 Em uma luta, o personagem abdica do turno para respirar profundamente, raciocinar um pouco e 
ajeitar os utensílios. O sucesso em um teste de Físico recupera 2d4 + Físico pontos de Disposição. 
 
ALGUMAS ARMAS 
 
28. Eis ocasião propícia para eu listar algumas armas. 

As armas dividem estatísticas principais com os demais objetos: nome, bônus na jogada de ataque, 
bônus na esquiva, durabil idade, preço. Outras também as caracterizariam: peso, tamanho, cor, história, 
mas as lego ao julgamento de oportunidade dos jogadores. Explicarei a durabil idade, o preço e o ajuste de 
dano. 

A durabilidade varia de 1 a 12. Traduz de uma vez o quanto o objeto suporta pancadas e a 
dificuldade de quebrá-la em pedacinhos. Assim, um personagem que tenta partir uma barra de ferro testará 
seu Físico contra dificuldade igual à durabili dade da barra (algo em torno de 10). Falha: barra intacta. 
Sucesso: verifica o dano e a durabilidade cai proporcionalmente a ele. 

Já o preço, este escalona a facil idade de conseguir-se o objeto. Preços de armas: caríssima, cara, 
acessível, barata. 
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O ajuste de dano varia de 1 a 6. É um acréscimo ao dano, pois armas diversas ferem mais ou 
menos, e é da arte dos armeiros inventar aparatos cada vez mais letais (§ 12º, 22). 
 
Armas de combate corpo-a-corpo 
Arma Bônus na jogada de 

ataque 
Bônus na 
esquiva* 

Ajuste 
de dano 

Durabilidade Preço 

Espada  +1 +1 +4 8 Caro 
Baioneta +1 +1 +3 8 Caro 
Barra de ferro +2 +2 +3 12  
Lança +2 0 +4 3 Acessível 
Machado +1 +0 +5 10 Caro 
Navalha ou faca +0 +0 +3 2 Barata 
Punhal +1 +1 +3 5 Acessível 
Sabre +2 +2 +4 8 Caríssimo 
Porrete +2 +1 +2 5  
Socos, cabeçadas, 
chutes... 

+0 +0 +0 0 O bom Deus deu-nos 
dois punhos... 

Escudo +0 +4 +0 12 Caro 
Broquel +0 +2 +0 10 Caro 
* Obviamente não aplicável contra ataques de armas de tiro, a não ser para escudo e broquel. 

 
Armas de tiro 
Arma Dano Bônus na 

esquiva* 
Ajuste 
de dano 

Durabilidade Tiros/turno Preço 

Revólver (2 balas) +3 +0 +5 4 2/1 (1 turno para 
recarregá-lo) 

Caríssimo 

Espingarda (2 balas) +3 +2 +6 5 1/3 (2 turnos para 
recarregá-la) 

Caríssimo 

Bacamarte (1 bala) +0 +2 +4 5 1/5 (5 turnos para 
recarregá-lo) 

Acessível 

Rifle (5 balas) +4 +2 +6 7 1/1 (2 turnos para 
recarregá-lo) 

Caríssimo 

Arco +2 +1 +2 2 1/3 Caro ou 
acessível 

Funda +1 +0 +1 1 1/1 Barato 
Estili ngue +0 +0 +0 1 2/1 Barato 
* Essas armas se estragam quando aparam um golpe, obviamente de armas corpo-a-corpo. 

 
Vestes e aparatos protetores 
Vestes Durabilidade 
Roupas comuns +1 
Gibão de couro +5 
Gibão acolchoado +3 
Sobretudo +2 
Capacete, braceletes, botas, etc. +1 cada 
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§ 13º 
 

EVOLUÇÃO 
 
1. O indivíduo não permanece o mesmo através dos anos, ele muda. O escolho no meio do mar, 
também ele se desgasta, se contorce sob a pressão das ondas e assume formas interessantes. Para Victor 
Hugo, “uma série de constatações de nós com nós mesmos nos corrige e aprimora” . Com todo o respeito, 
suspeito no autor dons de manualista de RPG. 
 “Via à sua frente dois caminhos igualmente retos, mas eram dois; isso o assustava, ele que jamais 
conhecera na vida senão um caminho reto. E, angústia pungente, os dois caminhos eram contrários. Uma 
daquelas duas linhas retas excluía a outra. Qual delas era a verdadeira? Sua situação era inexprimível” , e 
mais à frente: 
 

 “Sua suprema angústia era o desaparecimento da certeza. Sentia-
se desenraizado. O código não passava agora de uma coisa inútil em 
suas mãos. Ele tinha que se haver com escrúpulos de uma espécie 
desconhecida. Fazia-se nele uma revelação sentimental inteiramente 
diferente da afirmação legal, sua única norma até então. Continuar na 
antiga honestidade não lhe era suficiente. Toda uma ordem de fatos 
inesperados surgia e o subjugava. Todo um mundo novo se revelava à 
sua alma: o benefício recebido e retribuído, o devotamento, a 
misericórdia, a indulgência, as violências feitas pela piedade à 
austeridade, a acepção de pessoas, nada de condenações definitivas, 
nada de danação, a possibili dade de uma lágrima nos olhos da lei, certa 
justiça de acordo com Deus, caminhando em sentido inverso da justiça 
dos homens. Ele percebia nas trevas o terrível nascer de um sol moral 
desconhecido; sentia-se horrorizado e deslumbrado. Um mocho 
obrigado a ter olhos de águia. Convencia-se de que então era verdade 
que havia exceções, que a autoridade podia ser confundida, que a regra 
podia ser insuficiente diante de um fato, que nem tudo se enquadrava no 
texto do código, que o imprevisto exigia obediência, que a virtude de 
um grilheta poderia armar laços a virtude de um funcionário, que o 
monstruoso podia ser divino, que o destino armava emboscadas, e 
pensava com desespero que ele próprio não estivera ao abrigo de uma 
surpresa”. 
 

2. As regras de evolução refletem as “emboscadas do destino” . Mudam o personagem de acordo com 
as aventuras pelas quais ele passa. 
 Cuidam exatamente de incidir a vivência nas estatísticas descritivas, aumentando os Atributos, 
progredindo as Técnicas e transformando as Características. 
 A evolução dos atributos e das técnicas tem dupla face, que se mesclam: uma numérica e outra 
interpretativa; já as características, elas só evoluem por meio da interpretação, isto é, pelos acontecimentos 
da aventura. 
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EVOLUINDO ATRIBUTOS E TÉCNICAS 
 
3. Ao cabo de certos intervalos (duas aventuras, três, uma, o Taverneiro dirá) o Taverneiro 
distribuirá cinco pontos de experiência para cada PB que haja tomado parte na aventura. 
 Sobrevivência, desenvoltura do Boêmio para com o personagem, interpretação do PB são critérios 
de merecimento utili zados pelo Taverneiro para avaliar corretamente a quantidade de pontos de 
experiência a serem entregues a cada personagem. 
4. Um ponto pela sobrevivência é irrecusável. Se o sujeito se aventurou e escapou vivo, nem que a 
aventura fosse sem riscos, alguma coisa aprendeu. Este um ponto é mínimo. 
5. Para dar mais dois pontos, o Taverneiro considerará a desenvoltura do Boêmio quanto ao 
personagem, em outras palavras: o que o Boêmio sabe fazer melhor de seu personagem. 
 Farei três destaques. Há uns caras apaixonados por enigmas: seus PBs os elucidam sem parar; há 
garotas que no RPG só pensam em brigar nos botecos, gostam das cenas de ação (escalar montanhas, 
perseguir fugitivos, etc.); e também aqueles e aquelas sensíveis: notam facilmente o momento de brindar o 
grupo com cenas intensas e divertidas, mesmo que através de interpretações canhestras. Para os três tipos, 
e para as inúmeras variantes, o Taverneiro precisa abrir espaço, seja em uma só aventura (o que não raro é 
reconhecidamente impossível) seja no decorrer de várias (aí não há desculpa: um Taverneiro tem de ser 
versátil ). Se, ao abrir espaço, o Boêmio ou a Boêmia o aproveita, ele ou ela merece esses dois pontos. 
6. Com os dois pontos restantes, o Taverneiro bajula um pouco de dedicação da horda de Boêmios: 
para os preguiçosos se esforçarem, os farristas pararem de atrapalhar o jogo e os tímidos largarem de 
frescura. Portanto, comumente recebem o nome bonito de — pontos de interpretação. 
 Ninguém precisa ser artista para jogar RPG. O lugar dos atores é no palco, onde pulam e caem à 
vontade do autor da peça, que escreve aquilo para os críticos criticarem. 
 Mas nós nunca! Jogamos RPG para nos divertirmos. 
 O Taverneiro avaliará a interpretação dos PBs pelos Boêmios de maneira relativa ao avaliado. Se 
um tímido se esforça para não azedar uma cena; se um desinibido encoraja os colegas tentando (e 
normalmente não conseguindo) falas boas; o Taverneiro os glorifica com um ou dois pontos de 
interpretação. Não vale, afinal, o resultado, mas o esforço de cada participante. 
 
NÍVEL 
 
7. Sete pontos de experiência se permutam automaticamente em um nível, nada mais que um pacote 
de quinze pontos de melhoramento. 
 Assim: 
 

7 pontos de experiência = 1 nível = 15 pontos de melhoramento. 
 
PONTOS DE MELHORAMENTO 
 
8. Os pontos de melhoramento são justamente os mecanismos que nos facultam exprimir nas regras 
do personagem a vivência. 
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 O gasto de pontos de melhoramento é regido por um princípio: apenas os atributos e as técnicas 
usados pelo personagem durante o jogo, desde a última concessão até a presente, podem ser melhorados 
(deduzirei este princípio logo, logo abaixo, 11) e encontra os seguintes custos básicos: 
 

Uma graduação de atributo custa: 5 + 1 por graduação 
Uma graduação de técnica custa: 4 + 2 por graduação 

 
Valor do Atributo Custo em pontos de melhoramento 
1 6 
2 7 
3 8 
4 9 
5 10 
6 11 

 
Graduação da Técnica Custo em pontos de melhoramento 
1 6 
2 8 
3 10 
4 12 
5 14 
6 16 
7 18 

 
9. Após selecionar a especialidade e a superespecialidade gratuitas de uma técnica, só obterá outras 
pagando 5 ou 10 pontos de melhoramento para respectivamente especialidades e superespecialidades. 
 
ESTOQUE E ESQUECIMENTO 
 
10. Após evoluir o PB, não é incomum que o Boêmio tope com pontos de melhoramento excedentes, 
de gasto impossível. São o resto. Ou pontos que, por causa do plano evolutivo traçado pelo Boêmio para o 
personagem, não serão gastos no momento. São resto também. 
 Nada impede a acumulação de pontos de melhoramento. 
 Mas o esquecimento atrapalha. 
 Ao mudar de nível, o personagem perde Intelecto + Emoções – 10 pontos de melhoramento. 
Equação: 
 

Esquecimento = Intelecto + Emoções – 1d12. 
 
 Os resultados positivos são desconsiderados e o estoque nunca se negativa, pára no um. 
 Os pontos de experiência também se estocam, mas não são perdidos por esquecimento. 
 Exemplo: tenho um PB com estoque de 3 pontos de experiência e 5 de melhoramento. Eu o 
aventuro. Ganho para ele 5 pontos de experiência. Passo de nível e guardo 1 ponto de experiência (3 + 5 = 
1 nível + 1 ponto). Esquecimentos nos melhoramentos! Esquecimento igual a –2 (Intelecto 2 + Emoções 2 
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– 1d12 = 2 + 2 – 6 = –2). 5 pontos de melhoramento menos 2 de esquecimento dá 3. Resultado final: 15 
pontos de melhoramento + 3, ou seja, 18. 
 Meu personagem tem Influência [Política (desvio de verbas)] 6. Gasto 18 pontos para conseguir 
Influência [Política (desvio de verbas)] 7. 
 
DE COMO O TAVERNEIRO VERIFICA A HABILIDADE AMPLIÁVEL 
 
11. Há duas maneiras de desenvolver uma habili dade: exercitando-a ou aprendendo. 
 No primeiro caso, óbvio o pressuposto: a prática constante de atividades relacionadas 
imediatamente a uma habili dade já possuída. A constância se depreende de cinco ou mais testes em um 
mês do mundo de jogo. 
 A aprendizagem se consegue com um manual ou um mentor. 
 O exercício, a leitura do livro e a instrução do mentor não precisam ser minudenciados durante a 
partida (isso seria chato demais). Basta que a aventura não impossibilite o acesso hipotético do 
personagem ao livro, ao mentor ou à área de treino. 
 Como o Taverneiro saberá qual o meio eficaz? 
 Pelos nove caldeirões do inferno! Basta analisar a natureza da habil idade almejada. Não se 
aprende geografia respondendo as perguntas dos outros; nem natação lendo um livro; e muito do que se 
aprende por exercício ou livro se aprende com um mentor ou inclusive com ele. 
 Se quiser, o Taverneiro pode reduzir os custos de evolução em não mais que cinco pontos por 
causa do meio encontrado pelo PB para evoluir. Mas eu não recomendo... já és capaz de imaginar o 
motivo. Se não, escreve-me. 
 
EVOLUINDO AS CARACTERÍSTICAS 
 
12. As características têm uma evolução não numérica. Não há regras numéricas e sim um caminho 
livre para a interpretação em detrimento de cálculos matemáticos. A construção de uma personalidade 
extrapola a mesquinhez dos números, mas não se desleixa de estratégia: sujeita a erros e acertos confusos, 
exige perspicácia e visão de longo prazo, avanços e retrocessos. 
 Apenas o desenrolar das aventuras acrescenta características novas e melhora, piora ou anula as já 
existentes. 
 As características foram divididas em cinco categorias: natas, acidentais, sociais, comportamentais 
e latentes (§ 6º, 8 a 13). 
13. Vejamos agora as relações entre as categorias. 
 Elas se relacionam por oposição, aprimoramento ou desvinculação. 
 Há oposição se uma característica elimina outra, pois com ela não convive, como acontece com 
Sentido ruim (mudez) e Voz melodiosa, Covardia e Coragem, Casmurrice e Simpatia, Riqueza e Miséria. 
Sua conseqüência, portanto, se resume na substituição da velha característica pela nova. 
 A ampliação concerne a características aprimoradoras. Elas, além de conviverem, sobrepõem-se 
em seus efeitos, aumentando-os. Exemplos: Coragem e Destemor, Pessimismo e Depressão, Necrofili a e 
Morbidez, Rebeldia e Revolta, Timidez e Casmurrice, Beleza e Voz melodiosa, Doenças (Osteoporose) e 
Vulnerabilidade, Fúria e Sanguinolência, Superstição e Intuição. 
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 Todavia, se no cotejo nenhum liame existe entre uma e outra característica, nem oposição nem 
ampliação, elas são desvinculadas. É o que acontece entre Vício e Glória, Necrofilia e Ganância, Riqueza 
e Má fama, Defeito físico e Inspiração. 
 Mas onde, afinal, está o motor evolutivo das características? Na interação do personagem com o 
mundo de jogo. 
 Tecerei considerações acerca do tema, com a devida calma, retirando-as das categorias e das 
interações, mas em uma próxima carta: a noite vai alta, o demônio ao qual sirvo chama-me com sua voz 
melodiosa e desprende os cabelos nos quais esconde as estrelas. Conhecerei porventura hoje a glória? 
 

Até mais! 
 
EVOLUÇÃO DE CARACTERÍSTICAS 
 
Caro amigo, 
 

 
 
ALTERAÇÕES 
 
14. Este desenho simpático esquematiza nosso itinerário na evolução das características. 
 Precisamos primeiro pensar o que significa alterar uma característica. 
 Alterar uma característica é incorporá-la, excluí-la, ampliá-la ou reduzi-la. 
 O personagem incorpora uma característica antes não possuída, passando a tê-la (o pobre fica 
rico); exclui uma que ele tem e que a partir daí não terá mais (o rico fica pobre); amplia ou diminui uma 
característica na medida em que cresce ou decresce a intensidade dos efeitos dela (como a progressão de 
uma demência, a multiplicação da riqueza ou a combinação de características que se aprimoram). 
 Estará a alterar-se a característica a ser acrescentada ao personagem, expulsa dele, ampliada ou 
reduzida. 
15. Dois princípios gerais regem nosso tema: 
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1º) Enquanto o Taverneiro não declara a alteração, o personagem recebe os modificadores determinados 
pelas características que tem e pelas circunstancias. Considera-se sua personalidade como em estado de 
transição, sujeita a reviravoltas. 
2º) A partir da declaração da alteração pelo Taverneiro, a interpretação da alteração causada se torna 
obrigatória. 
 
POSTURAS 
 
16. Existem dois mecanismos para a evolução das características: a busca e o acaso. 

A busca. Se o Boêmio deseja uma característica comportamental para o personagem, basta 
interpretá-lo como se ele já a tivesse. A força do hábito obrigará o Taverneiro a declará-la incorporada, e 
daí em diante o Boêmio necessariamente a interpretará, com direito aos modificadores dela. 
 Se o Boêmio visa uma característica social, seu personagem buscará construí-la ao interagir com o 
cenário de jogo. Quer Riqueza? Capture um tesouro. Candidatar-se a governador? Envolva-se com 
políticos. O Taverneiro declarará a incorporação da característica tão logo o personagem conquiste o 
objetivo. 
 As características acidentais são geralmente obra do acaso: o lutador perde a mão na guerra e 
incorpora Mutilação. Nada obsta que um personagem se infecte com Doenças intencionalmente, por 
exemplo. Em todos os casos, o Taverneiro ratifica a incorporação quando a característica afeta o 
personagem de modo permanente. 
17. E o acaso, onde fica? Em todos os lugares, ora. 
 O acaso representa o mundo exterior ao personagem: um tio esquecido lega a fortuna, uma telha 
cai da construção, animais furiosos comem o pé dele, ele pega pneumonia de um vento frio. O acaso nos 
diz que as características não se alteram por vontade exclusiva do Boêmio e do PB: o Taverneiro e os 
dados vez por outra lhe assestam uma mudança. 

Engloba, por exemplo, as maquinações e armadilhas infernais tramadas pelos inimigos, os 
desastres naturais (terremotos, enchentes, raios, naufrágios, incêndios) e humanos (guerras, agressões, 
envenenamentos, calúnias, trapaças e tantos outros). Partidários convictos do “de repente” , desastres não 
têm moral: um soldado perde um dedo na guerra e um trabalhador perde o braço moendo cana. José 
escapa do naufrágio e morre bêbado afogado num penico. Fortunas são concedidas ao ganhador do jogo 
do bicho e boas oportunidades despertam poderes nas pessoas. 
 
INTERPRETAÇÃO CONTRADITÓRIA 
 
18. Tal como nós nem sempre temos consciência do que nos ocorre, os personagens às vezes mudam 
à revelia do jogador ou do acaso. 
 Isto acontece porque os Boêmios nem sempre são coerentes na interpretação. 
 O Boêmio diz: “Meu PB é corajoso” e seu PB sempre se esconde ou falha nos testes de 
autocontrole. Vive com medo. 
 O importante para o Taverneiro é ratificar nas regras a interpretação conferida ao personagem pelo 
Boêmio. Se este diz que o PB será corajoso mas a todo instante o faz esconder-se amedrontado e suplicar 
clemência, adquirir-lhe-á mesmo é Covardia ao invés de Coragem ou Destemor. E isso mesmo que a 
atuação venha das obrigações impostas pelos dados. 
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INTENSIDADE DOS EVENTOS 
 
19. Certos acontecimentos também transformam a pessoa de um momento a outro. No entanto, 
exclusivamente acontecimentos cuja intensidade dramática é forte ou arrebatadora. 
 Os fatos prosaicos são insignificantes. Chamam a atenção, mas só momentaneamente ocupam o 
espírito. Não alteram as características. 
 Um acontecimento forte sempre gera alteração. Congrega fatos de grande gravidade: morte de 
alguém muito querido pelo personagem, a perda da fortuna, a descoberta de um crime hediondo, um treino 
rigoroso, a adoção séria de um hábito, a sobrevivência a uma catástrofe, etc. 
 Arrebatador é aquele de enorme violência. Traça novos rumos na vida. Mudam valores e afloram 
instintos e dons, visões de mundo radicais ganham a dianteira. Os sentimentos do personagem fazem-no 
suportar a mudança. Geralmente, o acontecimento arrebatador altera várias características de uma vez só. 
 
APONTAMENTOS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS LATENTES 
 
20. As características natas apenas se incorporam quando da construção do personagem. As latentes 
demoram a revelar-se e ficam fora do rol do personagem por uma questão de jogabilidade. 
 Nenhum além do evento arrebatador eclode uma característica latente. Se a cena for bem 
interpretada pelo grupo de jogo, o Taverneiro desfecha o surgimento da característica latente. Elas, aliás, 
ou somem ou aparecem: nunca se reduzem ou se ampliam. 
 Por outro lado, acontecimentos insignificantes (caso reiterados), fortes e arrebatadores embotam 
uma característica latente. Nos eventos leves e fortes o Taverneiro empregará como termômetro as 
modificações das ações afetadas diretamente pelos modificadores da característica. As falhas ajudam no 
adormecimento dela. 
 O Taverneiro sempre avaliará, para o adormecimento de uma característica desse tipo, a 
envergadura dramática da cena — quanto maior, menor o número de ações e testes precisos para o 
adormecimento e mais alta a chance de barrar um novo despertar da mesma característica latente que se 
perde no momento. 
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§ 14º 
 

NÃO TREMA, EU TE PEÇO 
 
Caro amigo, 
 
1. Por favor, poupa-me das recriminações imbecis. 
 Meu sistema de jogo peca por fluidez e incerteza! Tais pecados me são virtudes. Eu os persegui 
(alcancei-os o suficiente?). 
 A fumaça é tudo, se é certo que tudo é fumaça. 
 Há perigo? Viver é excitante se existe perigo. 
 Não trema, eu te peço: acende teu charuto e te alegra com meu presente — dois personagens 
prontos. 
 
DOIS PERSONAGENS PRONTOS 
 
2. Manoel Afonso foi um comerciante abastado. Sentimental apesar da profissão, apaixonou-se pelas 
madeixas louras de Susana, uma descendente direta de alemães expatriados. Casaram-se, mas ela morreu 
de tuberculose quando o caçula tinha dezoito anos. 
 Manoel passa a beber copiosamente. Na véspera do vigésimo segundo aniversário de Júlia, ele 
confessa a falência de seu comércio e meses depois a cirrose o mata. 
 A sagacidade da filha fê-la converter os bens do pai ainda não penhorados pelos credores em um 
pequeno tesouro monetário. Seu irmão Roberto herdou-o por ser homem. 
 Porém, ela temia que parentes distantes viessem para tutelá-los, interessados nos cacos da antiga 
fortuna. E um fato agravou-lhe as preocupações: Roberto, em seis meses, gastou descontroladamente 
metade das economias: comprou cavalos, bebidas, presentes para amantes, amigos e prostitutas. 
 Muito hábil , Júlia converteu seus rudimentares conhecimentos de desenho em falsificações. 
Produziu assim várias e interessantes certidões. 
 Júlia comprou uma lápide e fez para si uma certidão de óbito: torna-se então Ana Polenska, uma 
húngara recém chegada que se casa com Roberto Afonso, daí em diante transformado em Conde de Maré 
Alta. 
 Fugiram da cidade e agora viajam mundo afora. Complementam-se: a lábia de Polenska e a beleza 
irresistível do Conde garantem-lhes a hospitalidade e os presentes de gente rica e importante. Constroem 
juntos uma vida falsa e glamourosa que os obriga a deslocamentos constantes e os coloca em contato com 
os mais excêntricos personagens. 
 Mas vejamos agora, separadamente para o caso de alguém querer jogar com um desses 
personagens, os seus problemas “conjugais” (cf. § 2º, 12). 
 
3. ANA POLENSKA (Júlia Afonso) 
 
24 anos, 1,63 m de altura, 50 kg. Destra.  
 
Nível: 1, Experiência: 0, Melhoramentos: 0 
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Galanteio: Loucura (demência) 
Atributos: F 1, E 2, I 5, R 4. VIT 7/5/3/1/1/1, DIS 10/8/6/4/2/1. 
Características: Aparência mediana, Rendas (dinheiro do irmão), Persistência, Perspicácia, Destreza, 
Arrogância, Hipocrisia, Incesto. 
Técnicas: Embate 1, Linguagem [português e húngaro] 5, Autocontrole [manipulação (dissimulação)] 6, 
Performance [falsificação] 4, Análise [percepção] 4. 
 
 Júlia, se nem de longe é bela como o irmão; é bem apessoada, nem um pouco feia, mas também 
nada excepcional. Chama atenção pelos vestidos geralmente azuis e os modos controlados, a fala curta e 
ágil e um olhar displicente que oculta sua atenção excitada. Os cabelos são longos e, nos bailes, ela os 
deixa correr sobre os ombros, a contrastar sua cor escura com a pele branca dos ombros à mostra. Nessas 
ocasiões, nunca se separa de um copo de bebida, se bem que finja beber e adore conversar com ébrios, 
principalmente os ricos. 
 A desgraça do pai fez mal à filha. As peripécias que se seguiram, pior. 
 Ela se comporta como se nada houvesse acontecido: como se, ao adotar o nome Polenska, o 
passado tivesse se sepultado. As artimanhas de que se valeu convenceram-na de que ninguém a supera 
quanto ao controle das próprias emoções, à potência intelectual e à capacidade para a ação mais acertada. 
 É uma pena. 
 Na realidade, seus nervos não vêm sendo páreos para a tensão constante de fantasiar a própria 
existência. O futuro é incerto: talvez o enlouquecimento a aliene, talvez lhe dê a frieza para ser um 
monstro de perspicácia e maldade. 
 Ela guarda consigo um segredo desconhecido pelo irmão Roberto: usou uma sentença de sua lavra 
para convencê-lo de que a justiça o convertera em incapaz por culpa não apenas de sua prodigalidade, mas 
também de nascentes distúrbios mentais. Ela, segundo esse documento, foi nomeada tutora dele: 
administra-lhe os bens (o resto daquele pequeno tesouro) e cuida de sua saúde, devendo interná-lo em um 
sanatório ao menor sintoma de recaída nos gastos excessivos. 
 Planeja apossar-se lentamente da herança. “Para cuidar da segurança de nós dois” , opina para si 
própria.  
 Porém, nos tempos recentes, de tanto se fingir esposa, confunde progressivamente a realidade e a 
mentira: apaixona-se mais e mais pelo irmão e, às vezes, só a custo lembra-se do parentesco e do 
contestável título de conde que ele ostenta. 
 
4. CONDE DE MARÉ ALTA (Roberto Afonso) 
 
22 anos, 1,80 m de altura, 75 kg. Canhoto. 
 
Nível 1, Experiência: 0, Melhoramentos: 0. 
Galanteio: Degradação (corrupção) 
Atributos: F 3, E 3, I 4, R 3. VIT 9/7/5/3/2/1, DIS 9/7/5/3/2/1. 
Características: Beleza, Rendas (o dinheiro administrado pela irmã), Simpatia, Memória boa, 
Prodigalidade, Fúria, Nostalgia. 
Técnicas: Embate 1, Linguagem [português e francês] 3, Performance [dança] 3, Análise 1, Influência 
[política] 3, Autocontrole 2. 
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 Desde moleque a aparência de Roberto merecia elogios. Este jovem de vinte e dois anos fascina 
indiferentemente homens e mulheres. Os primeiros, em sua maioria, o chamam de escroque e fogem. As 
mulheres (e a minoria dos homens...) se aproximam e, se ele as envolve em sua conversa amena, caem 
submissas. 
 É alto, o peso proporcionado pelo corpo, os cabelos se enrolam em cachos dourados ao redor do 
rosto de traços precisos e calmos. Gosta de todos os tipos de roupas elegantes, pois todas ficam bem nele. 
Se pudesse, usaria uma bengala por noite e ofereceria charutos e cigarros mais vezes do que os aceita. Em 
festas animadas, elege uma donzela para enfeitar seu chapéu ou a lapela com uma flor, arranjo, lenço, 
pena ou mexa. A contragosto da irmã, e escandalosamente para todos os presentes, presenteia a moça com 
danças constantes e com a peça enfeitada. 
 Ele costuma encantar as rodas de conversa ao recitar poemas longos, inteiros, de cor, sem nenhum 
erro, logo após alguém lê-los rapidamente em público. E, principalmente, quando diz corretamente o 
nome de cada interlocutor, lembrando minúcias do último encontro. 
 Tem os tempos de bonança ao lado dos pais como uma ótima lembrança: gasta horas a revisitá-los 
nos mínimos detalhes. Não espera que voltem, e sua maneira de lidar com esta dor tem, na pior das 
hipóteses, cinco letras: fúria. 

Mesmo referências jocosas ao seu passado inventado deixam-no furibundo. O medo de explodir 
facilmente em uma reunião social aconselhou-o a não beber nunca em excesso menor que seja e a falar do 
seu futuro e do presente e passados dos outros. No fundo, agrada muito com isso: as pessoas preferem 
falar de si a ouvir falar do interlocutor. 

No entanto, na melhor hipótese tem quatro letras: luxo, isto é, gastar o máximo de dinheiro que 
puder — e mesmo aquele além do que puder. 
 “Para quê guardá-lo” , dizia a quem quisesse ouvir, “se um qualquer pode vir tomá-lo? E, no mais, 
ele não protege de desgraças. Está aí para reduzir a distância entre nós e a alegria”. 
 Todavia, nos últimos tempos pondera essas palavras inconseqüentes. Nos bailes aprendeu danças 
variadas e também ficou amigo de gente eminente. Gente do tipo que tem filhas com dotes vultosos. Gente 
que tem acesso a cargos com altos salários. 
 Aprende devagar a discernir o ambiente e controlar os impulsos, em prol, bem verdade, do muito 
forte impulso da prodigalidade. 
 Seu apetite por festas e roupas caras cresce conforme se resolve a arrebatar até o altar uma noiva 
bonita de dote. A parcimônia de sua irmã virou problema. 
 Ela conseguiu que um juiz de direito declarasse Roberto incapaz para a administração de seus 
bens e suspeito de loucura. Ele teme o sanatório, punição cabível caso desrespeite as normas de Ana 
Polenska. 
 Contudo, ciente da atração exercida sobre as pessoas, aproveita-se das crises de ciúmes de 
Polenska para extrair dinheiro dela. Mas o dinheiro é pouco: o controle dos gastos garante uma pequena 
renda e só a lábia do curioso casal a multiplica. 
 



 ����

§ 15º 
 

HORA DA AVENTURA! 
 
Caro amigo, 
 
 Percorreste comigo uma longa jornada pelo Malditos! Sabes construir um personagem e as regras 
para conduzir uma partida: os testes, as lutas, a evolução. 
 E agora? 
 Após tanto trabalho, é hora da diversão. 
 Chama as raparigas novas e metidas (!), os garotos — seus amigos e suas amigas. Arranja uma 
mesa, vários dados de quatro faces e outro tanto de doze faces, faz uma divisória de papel cartão e elege 
um Taverneiro. 
 Os demais jogadores, alçados ao cargo de Boêmios, farão cada qual seu personagem. E o 
Taverneiro narrará a aventura. 
 O principal mote das aventuras de Malditos! está nos próprios personagens malditos: suas pulsões 
os conduzem às aventuras. O amante abandonado parte pelos oceanos e arrasta consigo os amigos: 
desembarcam numa ilha de piratas, são feitos escravos, fogem. Mas um dos personagens se apaixona pela 
filha do capitão. Um outro quer os tesouros. O bando voltará à ilha para as capturas. 
 
 O Taverneiro, para organizar uma aventura, pode seguir os conselhos seguintes: 
1) encontrar um tema que envolva a biografia dos PBs e repercuta neles; 
2) desenvolvê-lo por meio da descrição da ambientação e dos personagens com que interagirão os PBs; 
3) conduzir a narrativa usando as regras que julgar apropriadas e muita galhardia. 
  
 A obra de Álvares de Azevedo é naturalmente uma rica fonte de inspiração. Há uma excelente 
edição de sua obra completa, com adendo de cartas e opiniões de críticos literários, pela editora Frank 
Aguilar. Are you broke? Se estiver, pegue de graça na internet. 
 Recomendo também outros autores: Walpole, Irving, Edgar A. Poe, C. Castelo Branco (o 
português), Baudelaire, Rimbaud, Cesário Verde, Mérimée, Bram Stoker, Fagundes Varela, Mary Sheley, 
Marquês de Sade, Goethe, Stendhal, George Orwell, Oscar Wilde, José de Alencar (os romances urbanos), 
Aluízio Azevedo, Eça de Queiros, Musset, Shakespeare, Qorpo Santo, Pedro Kilkerry, Flaubert, Dante, 
Lord Byron. 
 Esses autores têm as obras em domínio público e por isso há como obtê-las gratuitamente na 
internet ou em edições de bolso por preços acessíveis. Exceto se quiserdes edições bem acabadas como a 
mereceu nosso Álvares de Azevedo. 
 Uma boa parte da filosofia de Niezsche, por exemplo, traduziu-o Paulo César de Souza para 
edições bem cuidadas da Cia. das Letras. A mesma editora publica edições excelentes de Fernando Pessoa 
e seus heterônimos. Edgar Alan Poe conta com obra completa traduzida, publicada pela Frank Aguilar, 
mas a que consultei foi a da Editora Globo, 1944, versão em português de Oscar Mendes e Milton Amado. 
Ivo Barroso traduziu para nós a Poesia Completa e a Prosa Poética de Arthur Rimbaud, os dois li vros pela 
Topbooks, que com certeza nos deve o maço de cartas do poeta rebelde. 
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 Outros autores, como Orwell , ganharam publicações por várias editoras; outros, como Hoffmann, 
andam esquecidos e a Editora Nova Alexandria publicou livros como O Castelo de Otranto, clássico do 
horror gótico de Walpole, e O Cavaleiro Sem Cabeça, de Irving. O divino Marquês de Sade se faz sentir 
pela Iluminuras, que também vende caro Os Contos Cruéis de Vil liers de L’ Isle-Adam. 
 A editora Abril Cultural geralmente lança coleções de banca (Os Pensadores e Grandes Autores, 
respectivamente de filósofos e de li teratos) que, além de erros tipográficos aos montes, vendem a baixos 
preços clássicos indispensáveis (O Vermelho e o Negro, de Stendhal; As relações perigosas, de C. de 
Laclos; O Leopardo, de Lampedusa; O Decamerão, de Bocaccio; Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, 
etc.). E Dostoévski aparece em português pela Editora 34 enquanto que Victor Hugo, esse monstro 
romântico, é negligenciado apesar do excelente Os Miseráveis da Editora Cosac&Naify. 
 Daria parabéns a tradutores e a editoras se o preço alto dos livros não recomendasse privilegiar os 
primeiros. 
 Seja como for, caso não se queira ir além da leitura de Álvares de Azevedo, prescrevo apenas mais 
uma essencial: o Dom Quixote, de Cervantes, pois deste li vro se há de tirar tudo o que os outros trazem e 
no mais é um petardo tal que quatro séculos não inventaram algo comparável. 
 
 No esboço de aventura lá em cima, o Taverneiro poderia colocar os personagens dos Boêmios a 
seguir Johann em sua Medusa (cf. Noite na Taverna). Disputariam eles as carnes dos defuntos? Onde 
parariam as carcaças do Swallow? E a ilha de tesouros — sonho longínquo agora, não? 

Os personagens habitualmente não sobreviverão a duas ou três aventuras. Que morram 
horrorosamente! 

 
 O que mais posso desejar-te? 
 Tudo de bom, curta o carnaval com responsabilidade, ótimas aventuras, e, se faltar inspiração ao 
teu Taverneiro, recita Bocage ao grupo todo (nunca sabemos se há uma Sandra na sala): 
 

Oh retrato da morte, oh Noite amiga 
Por cuja escuridão suspiro há tanto! 
Calado testemunho de meu prato, 
De meus desgostos secretária antiga! 
 
Pois manda Amor, que a ti somente os diga, 
Dá-lhes pio agasalho no teu manto; 
Ouve-os, como costuma, ouve, enquanto 
Dorme a cruel, que a delirar me obriga: 
 
E vós, oh cortesãos da escuridade, 
Fantasmas vagos, mochos piadores, 
Inimigos, como eu, da claridade! 
 
Em bandos acudi aos meus clamores; 
Quero a vossa medonha sociedade, 
Quero fartar meu coração de horrores! 
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