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IntroduçãoIntrodução

“Os deuses dão as cartas, o resto é com você” (Humberto Gessinger, Engenheiros do Hawaii)

Um Lampejo de Magia
Como  um  relâmpago  que  rasga  os  céus,  a  magia  finalmente
resolveu voltar à Terra. E veio com sua fúria até atingir o núcleo
deste  planeta.  Como  um  relâmpago,  procurou  o  caminho  mais
curto. Usou então como veículo de sua chegada algumas pessoas
que tinham uma certa tendência à magia. E, como um relâmpago
deforma  o  corpo  que  lhe  serve  de  atalho,  a  magia  também
modificou essas pessoas. Seus genes foram somados a uma nova
característica, mágica. E assim surgiram os Arnings.

Desde  esse  dia,  coisas  muito  estranhas  começaram  a
acontecer.  Pessoas  desapareciam.  Templos  antigos  revelavam
maldições cada vez mais poderosas. E parecia que sempre que se
seguia o rastro de um desses acontecimentos, o que se encontrava
era o mesmo: a magia.

Cuidado  com  o  seu  próximo,  cuidado  com  aqueles
mistérios intrigantes. Você não gostaria de descobrir a verdade.

RPG – Role Playing Game
As forças do mal querem dominar o mundo. Somente um grupo
de  heróis  de  bom  coração,  com  a  coragem  jamais  vista  em
qualquer outro mortal poderão salvar a Terra da destruição. É
com  coisas  assim  que  nós,  jogadores  de  RPG,  sempre  nos
deparamos.  Talvez  você  nunca  tenha  ouvido  falar  em  Role
Playing Game ou talvez essa sigla  já tenha sido encontrada por
você quando folheava alguma revista.  Pois saiba que RPG é um
jogo muito especial.  E talvez diferente de todos os outros  jogos
em grupo que você já tenha visto. Em um jogo como esse, cada
jogador  toma  o papel  de um personagem.  Um personagem  que
viverá  aventuras  em um mundo  fictício.  Medieval,  Cyberpunk,
não  importa.  O  que  importa  é  a  diversão.  Controlando  um
personagem, em um grupo onde cada um também o faz, segue-se
por  caminhos  perigosos,  enfrentando  desafios.  Pra  quê?  Você
perguntou  PRA  QUÊ?  Bom,  depende.  Alguns  jogam  para  se
sentirem  poderosos,  outros  treinam  a  estratégia,  outros  a
interpretação, mas no fim só um motivo é objetivado em partidas
de RPG: a diversão.

Tudo bem. Você saca sua Magnum e dispara. Acerta bem
no ombro do homem de terno. Ele pende para um lado, mas não
cai,  nem  sangra.  É  nesse  momento  que  você  vê  através  do
rasgão em sua roupa, um brilho metálico. Não, não se trata de
loucos vivendo fantasias,  mas  de RPGistas  vivendo fantasias,  o
que,  infelizmente,  para  alguns  leigos  que  vêem de relance,  é a
mesma  coisa.  No  fundo  cada  um  de  nós  já  sonhou,  ou  ainda
sonha, em viver as aventuras de seus personagens favoritos. Qual
o seu gênero? Quadrinhos? Não me diga que você não gostaria de
viver aventuras na pele de um X-Man, do Batman ou do Spawn.
Se você gosta de Arquivo X, já deve ter se imaginado na pele do
agente  Mulder  ou Scully.  Pois RPG é exatamente  isso.  Jogando
RPG  você  pode  viver  aventuras  na  pele  de  seus  personagens
favoritos  ou  de  um  personagem  criado  por  você  mesmo.  Um
vampiro, mago, lobisomem, ou um simples pirata talvez.

- Meus golpes não funcionam! Adan, seu mago estúpido!

Faça  alguma  coisa  contra  esses  montes  de  ossos  ou  vamos
morrer! Desafios.  Tão perigosos,  a falha pode ser  trágica,  mas
que graça teria viver sem eles? Tudo nas mãos do mago. Toda a
responsabilidade  nas  costas  de  um  dos  personagens.  Que  cena
típica... E se o mago falha e todos morrem? É o fim? Nunca mais
haverá aventura? Não se sabe,  mas se não houver,  não será  por
causa disso. Um grupo procura diversão (ou pelo menos deveria
procurá-la). E daí se todos os personagens morrem? Sim, é triste,
mas  são  coisas  da  vida.  Eles  podem  até  morrer  de  forma
divertida,  como  o famoso  erro  de cálculo  do  mago na hora  de
escolher  o  centro  de  sua  bola  de  fogo,  que  mede  alguns  bons
punhados  de  metros.  Morrer  em  um  RPG  significa  perder  o
personagem.  Em  jogos  de  fantasia,  talvez  ele  possa  até  ser
ressuscitado.  Mas,  se  não,  e  daí?  Você  se  divertiu  com  ele  e
chegou sua hora. O que fazer? Outro! Cria-se outro personagem e
o ciclo continua.

Meu  deus  Odin,  me  ajude  contra  esses  demônios
malditos. Não. Mil vezes NÃO! Não é um 'jogo do demônio'.  É
só um jogo. Ninguém se machucou jogando Street Fighter (espero
que não) ou morreu na vida real ao perder a última vida do Sonic.
Ninguém vai  se  prejudicar  jogando RPG. Muito  pelo contrário,
uma  partida  desse  tipo  desenvolve  a  imaginação,  uma  vez  que
todas as cenas de ação, combates e do que mais vier devem ser
imaginadas,  como em um livro,  ao contrário de tantos meios de
entretenimento da atualidade. Portanto, quando tiver oportunidade
e vir a sigla RPG, não tenha medo, esse pode ser o seu portal para
um outro mundo...

A Realidade em Ases
Exceto  pela  existência  da  magia,  a  Terra  de  Ases  é  mais  ou
menos igual à nossa. Há pessoas de tudo que é jeito: altas, baixas,
com cabelos loiros, olhos castanhos e pele mulata... E não apenas
quanto  à  aparência.  Há  gente  que  reúne  força,  inteligência,
aptidão  para  estudos  e  atividades  físicas  enquanto  outros  não
dispõem de nada disso...  Embora seja mais comum que se esteja
em  meio-termo  entre  essas  duas  características,  o  mundo  não
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divide tudo em porções iguais.
Muito do que você é você herdou de seus pais.  Em Ases,

isso não pode ser esquecido.  Se seu pai era muito forte  mesmo
sem fazer esporte algum ou trabalhar muito fisicamente, você tem
alguma coisa dessa força. Claro que isso dificilmente o fará forte
por si só, mas você terá uma tendência a ter força. Se seus pais
são  fisicamente  fracos,  você  precisará  de  muito  exercício  se
quiser ser forte.

Em Ases, nem tudo é o que parece. Muitos mistérios estão
ocultos  mundo afora.  O mundo está  quase à beira  do caos.  Em
algumas  cidades,  as  pessoas  tentam  ignorar  isso  tudo,  mas  a
Magia não os deixa esquecer. A Terra se tornou um cenário meio
mitológico.  Além  da  magia  -  que  é  a  palavra-chave  aqui  -  há
deuses e criaturas estranhas. O curioso é que, ao que tudo indica,
os objetos que se diziam mágicos em eras passadas não perderam
suas  características.  Com  o  retorno  da  magia,  maldições  se
mostram  evidentes,  bem  como  objetos  sagrados.  Ah,  e  tem  os
Arnings...

Heroísmo
O heroísmo tem um quê de mágico. Sim, pois com a chegada da
magia surgiram vários deles na Terra. É que a magia se tornou a
ferramenta  necessária  para  muitos  realizarem  seus  sonhos
impossíveis  e  esses  sonhos  impossíveis  nem  sempre  são
moralmente adequados.

Felizmente  alguns  sonhavam  justamente  em  mudar  o
mundo  para  melhor.  Estes  se  tornaram  heróis.  Mas,  apesar  de
tudo,  o heroísmo é perigoso.  É que a dedicação  ao combate  ao
que há de mal aos poucos anula o que temos de liberdade. Afinal,
heróis e vilões são escravos de forças maiores que eles. Não são
livres como nós, simples e normais mortais.

O caso mais  claro aqui  é do Tufão,  apresentado  na seção
Personalidades.  Ele  é o típico  herói,  o melhor  representante  da
categoria. Ninguém sabe quem era, como se tornou o Tufão... Só
sabem que ele existe e dedica sua vida a combater os crimes da
grande São Paulo.

Investigação e Mistério
Com tanta  coisa  acontecendo em alguns  lugares  – super-heróis,
deuses  e  avatares  –,  outras  regiões  parecem  esquecidas.  Há
muitos  casos  misteriosos  acontecendo  por  aí  afora,  embora  a
imprensa prefira mostrar o lado épico da Nova Era.

Há  muita  coisa  sobrenatural  acontecendo,  trazendo
segredos  e  descobertas  intrigantes  ao  preço  de  um  risco  alto
demais para a vida de simples mortais...

Sistema Daemon
Ases utiliza agora o Sistema Daemon como conjunto de regras.
Um conjunto de regras é necessário para que se tenha um controle
maior  sobre  os  elementos  envolvidos  no  jogo.  Quem  é  mais
rápido  que  quem?  Quão  mais  rápido?  Se  um  agente  policial
dispara um tiro de uma Magnum .44 contra  um morto-vivo,  ele
acertou  ou não? Se acertou o que houve exatamente?  O morto-
vivo foi atingido? Sistemas de regras servem para cobrir situações
como essas.

Entretanto, nem sempre é interessante o uso de planilhas e
lances de dados. Por isso tentarei colocar as informações de modo
que  possam  ser  utilizadas  também  caso  você  queira  jogar  sem
fichas e sem regras,  guiado apenas pelo bom-senso.  Tal medida
inclui  a  descrição  textual  sempre  que  possível,  e  não  apenas  a
numérica.

Pré-requisitos
Para  jogar  Ases  – Magia  no Sangue,  você  precisará  de algum
livro da Editora Daemon que traga as regras de jogo do Sistema
Daemon.  Há uma  série  de  títulos  interessantes  que  podem  ser
adquiridos  em  http://www.daemon.com.br,  porém,  se  preferir,
você pode pegar o netbook (livro em formato digital, PDF) no site
da editora, contendo apenas as regras básicas.

Ases pode ser  utilizado  para  diversos  tipos  de campanha:
super-heróis, investigação, campanha tradicional salve-o-mundo-
que-virou-um-caos comum  em  cenários  medievais  –  pode  ser
feito assim em locais mais devastados do mundo. Devido a tantos
elementos  e  possibilidades,  recomendo  também  o  uso  dos
seguintes livros (opcionais):
● Anime RPG – um ótimo livro inicial para o Sistema Daemon,

pois apresenta regras para vários tipos de situação (sem contar
que Ases foi pensado como um cenário de anime).

● Guia  de  Ítens  Mágicos –  já  que  a  magia  voltou  e  ítens
antigos  voltaram  a  ter  os  efeitos  mágicos  que  as  lendas
pregavam, este guia pode ser tremendamente útil para auxiliar
o mestre na elaboração de aventuras.

● Guia de Armas Medievais – pode ter um ou outro louco que
queira sair com armas antigas (talvez nem tão louco assim –
já tentou atirar em esqueletos?) e este guia pode ser muito útil
para heróis mais exóticos.

● Guia  de  Monstros  de  Arton –  várias  criaturas  também
voltaram  e  eis  uma  fonte  para  pesquisa.  Procurando  com
cuidado, é possível encontrar criaturas bem interessantes para
aventuras em Ases (principalmente no estilo mediaval-like).

● Guia de Armas de Fogo – é um cenário ambientado nos anos
90, onde armas de fogo existem e são a primeira ferramenta
das  autoridades  quando  têm  que  resolver  problemas
fisicamente violentos.

● Arte da Guerra – este é um outro netbook, trazendo regras
para artes marciais estilo Street Fighter. O controle e uso do
ki em combate pode ser considerado uma forma de magia.

Eventualmente,  você  pode  encontrar  um  ou  outro
livro/netbook para Sistema Daemon que te brinde com elementos
novos que caiam bem com Ases. Deixo apenas uma ressalva: não
existem anjos ou demônios em Ases.

Mais Sobre o Cenário
Atualmente há um romance escrito nesta ambientação,  que pode
ajudar a entender o cenário ou dar idéias para campanhas.

Marfim Cobra – Sibilo  da Justiça – conta  a história  da
mais nova Unidade de Justiça de Kin-Rá (uma visão diferente de
paladinos), desde seu renascimento como unidade de justiça. Este
romance está disponível no site http://bardo.cyaneus.net tanto em
formato PDF como para leitura on-line.
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A Magia VoltouA Magia Voltou

“O que veio à Terra foi Gaia, que esteve longe. Agora as pessoas podem fazer magia.”
“Não exatamente. Gaia sempre esteve aqui, pois a magia é a própria vida.”

“Então o que...”
“O que voltou não foi a Quintessência, mas a dynmana, a Sextessência, a força para a magia épica, para os

deuses,"

Arnings – Definição
Os Arnings - ou Ases -, são aqueles que teriam uma tendência ao
aprendizado  da magia.  Ou mais:  seriam  provavelmente  pessoas
com grande potencial para o estudo da magia. Seus corpos foram
modificados  e hoje  a magia  faz  parte  deles.  Não se  sabe  se  as
gerações  futuras  serão  de magos  ou  arnings.  Talvez  isso  tenha
sido uma evolução pessoal.  De qualquer forma, o que se sabe é
que a tendência ao uso de magias é realmente hereditária.

A  principal  diferença  entre  os  arnings  e  magos  é  que
enquanto os segundos precisam de rituais para invocar magias, os
arnings  as  usam  diretamente  sem  essa
burocracia.  Mas  há  aí  algumas
desvantagens.

Primeiro,  como  as
acessam  diretamente,  cada
vez  que  tentam  usar  esse
dom, é como se a aptidão
mágica  fosse  colocada
em  prova.  Eles  nem
sempre  conseguem  o
que  querem,
principalmente  quando
tentam fazer  algo mais
incomum.

Segundo,  cada
arning  está  ligado  a  uma
área  de  magia,  só  podendo
invocar  o que compete  a ela.
Um arning do vôo não é capaz de
fazer a mais ridícula magia de fogo.
Nem  ao  menos  uma  faísca...  A  grande
vantagem mesmo é que não há custo, só se o arning falhar
no teste de Inteligência e quiser utilizar Persistência.

Nada se sabe sobre a possibilidade de um arning aprender a
usar magia de verdade, afinal não se encontra tantos arnings por
aí: eles são um tanto raros.

Os Deuses
Na nova Terra há deuses. Eles são os que conseguiram chegar ao
centro da própria magia. Eles se alimentam da energia mística e
adquirem grandes poderes. Em compensação se tornam abstratos,
sem  corpos,  e  presos  à  magia,  sendo  obrigados  a  seguí-la  por
onde ela for.

Sacerdotes  desses  deuses  recebem  alguns  poderes  que
valem sua devoção.

Apesar  de  serem  imateriais,  eles  podem  vir  à  Terra  em
corpos sólidos.  Essa apresentação dos deuses  é conhecida como

avatar. Em forma física, um deus tem poderes inimagináveis. Mas
fazer-se em avatar é um processo demorado. Para se reunir forças
para  vir  à Terra,  um deus precisa  acumular  muita  energia.  Isso
requer muito tempo. Muito mesmo.

Quanto  aos deuses  em si,  por  serem  agora  abstratos,  não
podem  se  reproduzir.  Atualmente  há  apenas  seis  deuses,  que
controlam o mundo sem líder. Mesmo porque um não pode fazer
absolutamente  nada contra  o outro.  Mesmo quando um avatar  é
derrotado,  o  deus  continua  vivo.  Abaixo  segue  a  relação  dos
deuses da Terra em Ases.

Kin-Rá

É o  deus  da  justiça,  conhecido  também  como  deus-
aranha.  Se  apresenta  como  um  homem  com  em

torno  de  trinta  anos,  barba,  cabelos  escuros  e
curtos,  seis  braços e duas pernas.  Seu desejo é

tornar os mundos - pois a magia é andarilha -
em  lugares  onde  a  justiça  e  a  verdade
predominem soberanas.

De tempos  em tempos  -  leia-se muito
tempo - , ele dá uma nova chance aos que o
seguiram e morreram, mas sem cumprir seus
desejos de justiça.  Esse alguém volta  e deve

pagar o que fez de errado com boas ações em
nome  da  verdade.  Nisso  ele  emprega  a  maior

parte  de  seu  poder:  nas  badaladas  Unidades  de
Justiça.  Não  gosta  muito  de  vir  ao  chão

pessoalmente.

Fimiq

É o deus da morte e da destruição. Ele se mostra como um velho
fraco  vítima  da  peste,  em  um manto  desgastado.  Seu  desejo  é
destruir  a  Terra  viva  quase  totalmente  e  erguer  impérios  com
exércitos  mortos-vivos,  que  escravisariam  os  vivos  restantes  e
seriam  liderados  por  seus  sacerdotes  e  alguns  mortos-vivos
honorários.  É o principal  inimigo  de Kin-Rá.  Dentre  os  deuses
não há uma guerra tão grande quanto a desses dois.

Redry

É o deus da vida. Teoricamente falando, caberia a ele o papel de
arqui-rival de Fimiq, mas Redry é um deus pacífico demais para a
guerra. Devido a isso, Kin-Rá não fala muito com ele. Longe de
serem inimigos,  Redry até ajuda as Unidades de Justiça de Kin-
Rá às vezes,  mas eles  não são exatamente  amigos.  Redry tem a
aparência de um senhor de sessenta anos, com roupas típicas de
um  senhor  dessa  idade  no  tempo  em  que  está.  Com  cabelos
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brancos e um ar pacífico e alegre.  Seus sacerdotes  são os mais
conhecidos por trazerem a cura.  Não gosta  de guerras  e prefere
lutar pelos animais  e pela vegetação a proteger  seres  pensantes.
Afinal, por ser deus da vida, é também deus da natureza.

Notuno

É o deus  da guerra.  É retratado  como  um leão  em posição  de
guerra,  como  aqueles  que  se  encontram  em escudos  e  brasões.
Quando há alguma guerra,  ele escolhe um lado.  Como avatar,  é
chamado Milita Notuno e se mostra um guerreiro bravo, com uma
armadura  prateada  e  uma  espada,  também  de  prata,  com
diamantes  no  cabo,  a  Espada  de  Notuno.  Aparece  sempre
montado em um cavalo branco de olhos vermelhos e brilhantes. É
assim  que  prefere  usar  sua  energia  tão  duramente  acumulada.
Quase não tem sacerdotes:  a maior  parte de seus seguidores são
guerreiros.  Na  forma  de  avatar,  já  lutou  algumas  vezes  com
Fimiq. É um poderoso aliado de Kin-Rá.

Avana

É a  deusa  dos  ventos.  Mostra-se  como  uma  mulher  jovem,  de
cabelos  brancos  e  longos,  sem  pupilas  e  com  quatro  asas
finíssimas,  como  uma libélula.  É uma deusa  bondosa,  mas  que
não pode ser provocada. Sua fúria é incontrolável! Sempre alheia
a tudo, tem inveja de Madiva e não suporta sua presença.  Sente
uma certa  afeição por Kin-Rá. Diz-se que ela vem como avatar
durante  a primavera  -  em pouquíssimas  primaveras,  é claro  -  e
não se mostra a muita gente. Simplesmente fica no ar, dançando e
vagando  pelas  nuvens.  Não  se  sabe  de  suas  motivações,  pois
parece sempre aérea.

Madiva

É a deusa da ciência.  Seus sacerdotes são estudiosos que vivem
desenvolvendo engenhocas. É uma deusa bonita, com a aparência
de um jovem de vinte anos, de cabelos loiros curtos, olhos verdes
e  ar  impulsivo.  Sua  impulsividade  vem  da  interação  com  o
mundo, que não é pouca. Está sempre atenta a tudo o que ocorre à
sua volta. Sempre tentando deduzir alguma coisa, encontrar algo
interessante.  É  adorada  tanto  pela  sua  inteligência,  como  pela
beleza.

Magos de Verdade
Uma das coisas que a magia terminou criando com sua chegada
foram os arnings.  Isso  não quer  dizer,  entretanto,  que não haja
magos  de verdade.  Sim,  já que a magia  é permitida,  magos  de
verdade  também  passaram  a  aparecer.  A maioria  deles  não  se
tornou arning, senão todos. Poucos magos são conhecidos e todos
eles já tinham começado a estudar a magia há muito tempo e sua
chegada lhes trouxe o ingrediente que faltava para as suas teorias.

O que é ser mago de verdade?! Bem, um mago de verdade
pode usar as energias místicas para alcançar fins específicos. Seus
corpos funcionam como condutores de energia mística - ou mana
- e os movimentos de serus braços, em conjunto com as palavras
proferidas em latim arcaico e eventuais  ingredientes,  funcionam
como o conversor.  Assim, magos podem fazer muita coisa,  mas
que geralmente requerem tempo em rituais.
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++ Baluarte Alexandrino ++++ Baluarte Alexandrino ++

O primeiro grande mago dos novos tempos foi Mano Rei.
Pena que ele pensava estar acima da lei...

Chegam os primeiros raios de sol
Trazendo luz à capital estadual
E invadindo janelas, levam lucidez
Para todos, que criam ser um dia normal

Mas curioso é o que as forças do tempo criam
Pra contrariar quem pensa que é deus, mas é mortal
São capazes de modificar o que há de mais natural

Parecia normal mas, daquela vez
O sol brilhou mais forte, um brilho excepcional
E num lance de magia contrariou todos
Que criam ser um dia normal

E a magia brilhava de novo na Terra
O que gerou um gigantesco caos social
Ninguém conseguia entender mais nada
Após uma mudança tão radical

O tempo mudava sem avisar
Os loucos começavam a levitar
E pouco a pouco os sãos enlouqueciam
Viam tudo e nada entendiam

Veio então um tal de Mano Rei
Conhecedor de muitos segredos arcanos
E desde então se desconhecia a lei
Ele pregava o caos com seus maus dons profanos

- É o fim de tudo. - todos proclamavam
- E o pior é que o pior ainda está por vir
Foi quando do subúrbio apareceu a salvação
No calor e combustão das mãos de Vlademir

Vlademir Gláder sempre foi um revoltado
Mas soube canalizar isso para o lado certo
E se tornou justiceiro, ganhando dinheiro
Matando quem tentava bancar o esperto

Mas foi em meio ao caos que ele descobriu
Que ganhara dons fortes, de tal maneira
Que Vlademir Gláder ser sentia um deus
Capaz de explodir em chamas a cidade inteira

E Vlademir se levantou contra o poder
Do Mano Rei, quando este já tinha seguidores
Mas só serviu pra medirem suas forças
Foi um simples confronto sem vencedores

Mas Vlademir e Mano Rei não tavam sós
Havia mais dotados de poderes no pedaço
E Mano Rei saiu a procurar reforços
Pra poder montar o seu próprio exército de aço

Perseguindo mais alguns bandidos
Estava o solitário justiceiro
Quando por um outro cara foi procurado
Que lhe chamou: o primeiro super-herói do mundo inteiro

Vlad Gláder, como ficou conhecido
Já era capaz de inflamar a terra e o céu
Junto de José da Silva, completou o quarteto
A chegada de Antônio Manoel e Miguel
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José da Silva tinha a água
Miguel controlava os ventos
E o Antônio Manoel completava para o grupo
O domínio sobre os quatro elementos

E o quarteto elemental partiu
Pra enfrentar as forças do mal
Em toda a tropa do Mano Rei
Com um heroísmo fora do normal

Vlad Gláder saía na frente
Incinerando a linha de frente do oponente
E José da Silva, a ele rente
Destruia o Q.G. com uma rajada de torrentes

Antônio Manoel abria no cimento
Uma cratera em um minuto barulhento
Enquanto Miguel seguia pro céu lento
Pra surpreendê-los, de cima, trazido pelos ventos

Foi uma luta de horas a fio
Tiveram que lutar contra um dragão
Psíquicos, metamorfos, necromantes com seus
Exércitos de monstros em decomposição

Mas no fim eles venceram
E conseguiram encontrar o Mano Rei
E lutaram por tanto tempo
Tanto tempo, tanto que eu nem sei

E numa ensurdecedora
Explosão de brasas, chamas e vapor
Toda a tirania do Mano Rei
Caía ao poder do quarteto aniquilador

E a ordem voltava à cidade
O povo aplaudiu de pé seus defensores
E Vlad Gláder e os outros três
Passaram a perseguir todos os tipos de infratores

Mas tudo tinha as mãos das cinco nações
Fazia parte de seu jogo imundo
E eles não aceitariam perder
Pra um simples país de terceiro mundo

O mundo se voltou contra os quatro
Confrontos e boatos por televisão
Em um mundo de loucos são
Loucos os que são sãos

Da noite para o dia para o povo
Mocinhos viravam vilões
Vlad Gláder era procurado
Pelos poderosos das cinco nações

Não dá pra viver mais assim
Temos que arrumar uma proteção
Vamos logo ou logo será o fim de nós
Nossas lutas não podem ter sido em vão

E como o muro de Berlin
Da noite para o dia se erguiam paredes
De pedras, no meio da cidade
Reforçadas contra caças, mísseis e foguetes

Estava pronto o baluarte
Eles podiam finalmente dormir em paz
Lutar às vezes é bom
Mas, sem razão, já haviam lutado demais

Todos os seus inimigos
Tentaram de alguma forma invadir
Mas os que chegaram perto
Conheceram o inferno nas chamas de Vlademir

Mas um dia qualquer, sem razão aparente
Estando com Vlad Gláder sozinho
Resolveu destruir um dos maiores do planeta
Com um pouco de veneno em um simples copo de vinho

Depois de tanto esforço defendendo o baluarte
Morreu como o Grande, traído por um aliado
Em seu baluarte ninguém conseguiria entrar
Mas seu inimigo já dormia do seu lado
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++ Miragem, a Saga ++++ Miragem, a Saga ++

“Se ele era um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta;
Ou se era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês” (Raul Seixas)

Não sei. Será...
Que um dia saberei o que aconteceu, será?
Mas não faz mal
Já sei o que alcancei, sei o que é a pedra filosofal

Eu tinha casa, tinha carro, tinha esposa
Geladeira, lava-louças, telefone e frigobar
Eu tinha emprego, tinha vergonha na cara
Ia lá pra Pajuçara todo dia trabalhar

O meu trabalho não era lá do melhor
Eu era só um vendedor em uma loja à beira-mar
Vendia roupa, mas não era roupa fina
Só biquini pra menina: roupa só pra se molhar

Mas mesmo assim aquele tempo era massa
Do trabalho via a praça, via carro, via o mar
E no trabalho tinha a Bruna e o Pereira
Tudo gente de primeira pra brincar e conversar

Mas teve um tempo que a coisa 'tava danada
Até a Marta, aperreada, só falava em separar
Mas foi que veio um Zé de terno e falou rouco
Me tirava do sufoco se eu fosse lhe acompanhar

Não sei. Será...
Que um dia saberei o que ocorreu, será...
Pois eu fiz mal
Não devia ter deixado a minha terra natal

O tal sujeito era mesmo importante
Só não era bem falante: foi um tédio pra valer
A gente foi pra todo canto de avião
Só não pergunte a razão: isso eu não pude saber

E era Egito, era Cuba, era China
Patagônia, Palestina, cada canto pude ver
Mas era só pra procurar coisa enterrada
Cada cova mal cavada que a gente foi se meter...

Mas numa dessas achamos um troço estranho
Uma caneca de banho com um pó de sei-lá-o-quê
Mas foi então que, pra me deixar só no mundo
O sujeito vagabundo resolveu de vez morrer

No enterro, um enterro diferente
Ele não tinha parente, nem da terra, nem ET
E ainda mais que no buraco, um acidente
Aquele pó, de repente, começou a me envolver

Não sei. Será...
Que um dia saberei o que aconteceu, será?
Nesse local
Achava que minha vida ia mudar e coisa e tal

E o engraçado - ou seria assombroso
O tal pó misterioso tinha vida e se movia
E foi assim que aquele pó me envolveu
Depois desapareceu e até lá nada sentia

Mas não tardou e notei algo diferente
Pelo pó, provavelmente, um poder em mim nascia
Um poder que achei que fosse de verdade
De trazer à realidade um pouco de fantasia

Imagine, sem saber do poder ganho
Todo vampiro é medonho, mais ainda o que eu via
Mas descobri que era fumaça à minha vista
Eu era um mago-ilusionista a partir daquele dia

Então vaguei por essas terras tão sofridas
Das coisas mais divertidas, as melhores escolhia
Com tal poder eu tanta coisa construía
Que negava o que dizia toda vã filosofia

Não sei. Será...
Que um dia saberei por quê que aconteceu, será?
Mas não faz mal
Já sei o que encontrei, sei o que é a pedra filosofal
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Preguei um susto num coitado dum vaqueiro
Fiz um verme carniceiro ressurgir na sua frente
Mas era uma lapa de verme-coliseu
E tanto susto ele sofreu que até hoje está doente

Eu saí nessa travessura desmedida
Desenganado com a vida, minha sina era somente
Ir pelo mundo todo mundo assustando
Quem quer que fosse encontrando, gente ruim ou inocente

Alguma coisa em mim pedia pra parar
Chega um tempo que não dá, a gente meio que sente
Mas não se muda, por mais que a consciência berre
Foi quando, numa BR, provoquei um acidente

Não sei. Será...
Que um dia saberei por que aconteceu, será?
Nenhum sinal
Não tive instruções pra usar esse dom anormal

Depois revendo tudo aquilo que fizera
Tendo com cada quimera, como uma prova dos nove
Vi: não devia agir com tanta crueldade
Já que tudo que é maldade quase sempre nos envolve

E pelo mundo, qual como até hoje estou
Troquei truques sem valor pelo que ajuda e comove
Daí passei a buscar qualquer sofredor
Pra conjurar uma flor, mostrar o Sol quando chove

Já faz tempo eu tô nessa jornada eterna
Já não sei se são as pernas ou se é o chão que se move
Contei milênios, mas o tempo é uma ilusão
Viajo contra a solidão, mas só não sei se resolve

O mundo é um sonho e meus olhos não podem enxergar
Verdade e mentira são coisas que não sei mais como juntar

Que posso fazer? Minha vida é trazer alegria
Tirar um sorriso num truque ou em uma história vazia

Não sei. Será...
Que um dia saberei o que vai ser de mim, será?
E no final
Quem sabe um dia eu possa novamente ser real
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ArningsArnings

“Os deuses vendem quando dão: melhor saber” (Samuel Rosa, Skank)

Arnings em Daemon
Um arning, como já dito, é uma pessoa que foi modificada pela
magia  e  pode  lançar  magias  de  um  tipo  bem  específico  sem
qualquer  treinamento  ou  ritual,  espontaneamente,  embora  com
limitações (veja Sobre Persistência, a seguir).

No Sistema Daemon, a característica arning é tratada como
um aprimoramento.  O custo  de um aprimoramento  que o torna
arning  varia  e  eles  não  podem,  sob  qualquer  hipótese,  ser
combinados.

Em  campanhas  pós-chegada-da-magia o  mestre  pode  (e
deve)  controlar  que  intensidade  de  poder  será  permitida  para
personagens de jogador  (arnings de até  2 pontos,  por exemplo).
Isso é necessário para que o jogo funcione da maneira desejada –
lembre-se  que  Ases  pode  ser  usado  tanto  para  campanhas  de
investigação como para campanhas de supers. O mestre pode até
mesmo vetar completamente o uso de arnings por PCs.

Uma  sugestão.  Em  campanhas  presenciando-a-chegada-
da-magia, no momento em que a magia voltar à Terra o mestre
pode  fazer  um  sorteio  com  cartas  de  baralho
tradicional  para  distribuir  poderes  entre  os
jogadores  já  criados.  Basta  elejer  13  poderes
utilizáveis  na  campanha,  associar  em  uma
relação, cada um deles a uma carta (de A a K).
Assim, quem tirar uma carta com o naipe Ouro
terá  o poder  correspondente  ao valor  da carta.
Os  que  tirarem  outros  naipes  serão  pessoas
normais.  Não foi ¼ da população que adquiriu
poderes,  mas  assim  aumentamos  um pouco as
chances dos jogadores.  Ah, e o nível  de poder
também ficará a cargo do mestre neste caso.

Sobre Persistência
Ao  usar  o  poder,  o  Arning  faz  um  teste  de
Inteligência.  Se  passar,  o  poder  é  utilizado  e
não há perda de pontos de vida.

Se  falhar,  entretanto,  dependendo  da
situação, ele pode resolver usar a Persistência, que consiste em se
consentrar  na próxima rodada,  persistindo para que o poder aja.
Para isso, o personagem paga o custo de uso do poder e precisa
passar  em um teste  de Força de Vontade.  Se passar,  o poder  é
executado.  Se  ainda  assim  falhar,  ele  pode  persistir  na  rodada
seguinte  e  nas  posteriores,  mas  terá  que  pagar  o  custo  a  cada
persistência e o teste receberá penalidade cumulativa -5%.

O custo de uso do poder  depende do nível  de poder.  É 1
ponto  de  vida  para  cada  nível  de  poder.  Sendo que  um arning
sempre pode usar  seu dom em um nível  abaixo do natural  (um
arning  da  carga  de  nível  3  pode  usar  o  dom  para  dar  apenas
+1/+5% ao projétil, o que acarretaria um custo 1).

O personagem  nota  quando a  invocação  do dom está  pra
falhar  imediatamente  antes  do  que  seria  a  conclusão  de  sua
invocação. Assim, pode optar facilmente por persistir ou não.

Se, de um modo ou de outro, ele falhar, só poderá utilizar
de novo o poder após 20min. Por isso é tão interessante às vezes
persistir e pagar o tal do custo...

Arning da Carga
Consegue  carregar  objetos  com  uma  energia  especial.  Não
explodem,  nem fazem  qualquer  outra  coisa  fisicamente  visível.
Mas  causam mais  estragos  que o normal.  Um objeto  com essa
carga mística, quando arremessado atinge mais facilmente o alvo,
como se estivesse "possuído". Um objeto nesse estado não muda
forma, cor ou o que quer que seja, mas algo nele nos faz ver que
não é normal.  Qualquer um pode detectar um objeto com carga,
pois, de uma forma incompreensível, ele se identifica.

1 ponto:  o  efeito  alcançado  é  de  +1  ao  dano  e  +5% na
jogada de ataque.

2 pontos: +2 ao dano e +15% na jogada de ataque.
3 pontos: +4 ao dano e +15% na jogada de ataque.

4  pontos:  +1d6+1  ao  dano  e  +20%  na
jogada de ataque.

5  pontos:  +2d10  ao  dano  e  +  20%  na
jogada de ataque.

Arning da Telecinese
Funciona como a telecinese que se vê em filmes
de  ficção.  O  arning  pode  levantar  corpos.
Quanto mais pesado, mais difícil erguê-los. Um
corpo sob ação de telecinese adquire uma aura
verde. Não é uma luz, embora sob luz brilhe um
pouco.  Parece  fumaça,  mas  é  totalmente
intangível e intragável.

Esta telecinese funciona por  área isolada
(pela aura verde), de modo que pode agir sobre
volumes de água ou areia.

1  ponto:  levanta  até  300g  a  baixa
velocidade (algo como 0,1 m/s).

2 pontos: levanta até 1kg a baixa velocidade; ou até 300g a
velocidade moderada (cerca de 1 m/s).

3 pontos: levanta até 10kg a baixa velocidade; ou até 1kg a
velocidade moderada; ou até 300g a alta velocidade (10 m/s).

4 pontos: levanta até 100kg a baixa velocidade; ou até 10kg
a velocidade moderada; ou até 1kg a alta velocidade.

5 pontos: levanta até 1T a baixa velocidade; ou até 100kg a
velocidade moderada; ou até 10kg a alta velocidade.
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Arning do Teleporte
Permite  ao  seu  possuidor  se  teleportar  para  qualquer  lugar  da
Terra.

1 ponto: um ponto não específico de uma outra cidade; um
ponto não específico  de um bairro  da mesma cidade;  um ponto
não específico de um prédio visto diretamente pelo arning.

2 pontos:  um ponto aleatório  em um bairro específico de
uma outra cidade; uma ponto aleatório em uma rua específica de
um  outro  bairro  da  mesma  cidade;  um  ponto  específico  visto
diretamente pelo arning.

3  pontos:  um  ponto  aleatório  em  uma  rua  específica  de
uma  outra  cidade;  um ponto  específico  de  uma  rua  da  mesma
cidade.

4 pontos: qualquer ponto desejado.
5  pontos:  qualquer  ponto  desejado.  Pode  levar  outras

pessoas (-5% no teste para cada pessoa adicional)

Arning da Luz
O arning é capaz de criar luz com intensidades variadas. Pode-se
iluminar  um local  com  luz  fraca  ou  criar  um  flash  que  cegue
quem estiver próximo.

A área  de  efeito  da  magia  é  uma  esfera  com  raio  10m.
Considere que para cada 10m adicionais de distância do centro da
área de efeito, o efeito é reduzido à metade. Quem define o centro
da área de efeito é o arning, mas tem que ser um ponto que ele
possa ver diretamente (ou no qual ele possa se concentrar mesmo
sem ver, o que será válido para áreas até 100m do personagem.

1 ponto: luminosidade de uma vela por 10s.
2 pontos: luminosidade de uma pequena fogueira por 10s;

uma vela por 1min; flash que provoca cegueira por 10s.
3 pontos:  luminosidade  de uma grande  fogueira  por  10s;

uma fogueira pequena por 1min; uma vela por 10min; flash que
provoca cegueira por 3min.

4  pontos:  luminosidade  do  dia  por  10s;  uma  grande
fogueira  por  1min;  uma pequena fogueira  por 10min;  uma vela
por 1 hora; flash que provoca cegueira por 1d6 horas.

5  pontos:  luminosidade  do  dia  por  1min;  uma  grande
fogueira por 10min; uma fogueira pequena por 1h; uma vela por
10h; flash que provoca cegueira por 1d10 dias (se der entre 9 ou
10 no dado,  a  cegueira  é permanente);  ambiente  extremamente
iluminado,  infringindo  redutor  de  -10% em todos  os  testes  em
quem estiver na área de efeito.

Arning da Infravisão
O  personagem,  ao  usar  este  dom,  enxerga  fontes  de  calor,
podendo ver no escuro e em outras situações. Sempre que ativa o
poder,  os  olhos do arning  passam a emitir  um brilho  vermelho
facilmente  percebido  por  qualquer  um  (embora  não  seja  uma
fonte de luz – não é o brilho vermelho dos olhos que o permite
enxergar, é só um efeito colateral).

1 ponto: vê por 1s a até 3m.
2 pontos: vê por 1s a até 10m; por 10s a até 3m.
3 pontos:  vê  por  1s  a até  100m;  por  10s a até  10m;  por

3min a até 3m.

4 pontos: vê por 10s a até 100m; por 3min a até 10m; por
30min a até 3m.

5 pontos:  vê permanentemente  a até  3m no escuro.  Pode
ativar  o poder  para:  ver  por 3min  a até  100m;  por 30min a até
10m.

Arning do Frio
Pode esfriar o ar ou uma superfície tocada.

1 ponto: baixa 1°C por minuto numa área de 3m a partir do
arning.  Usado  desta  forma,  o  poder  exige  que  o  arning  se
concentre por esse tempo, mas permite que se atinja temperaturas
baixas, bastando estar em local fechado e ter tempo.

2 pontos: baixa 3°C por minuto numa área de 3m a partir
do arning;  ou 1°C numa área de 10m a partir  do arning;  toque
frio, baixa a temperatura da região tocada em 3°C.

3 pontos: baixa 10°C por minuto numa área de 3m a partir
do arning;  baixa 3°C por minuto numa área de 10m a partir  do
arning;  baixa  1°C  por  minuto  numa  área  de  30m  a  partir  do
arning; toque gelado baixa a temperatura da região tocada em 10°
C.

4 pontos: baixa 1°C por segundo numa área de 3m a partir
do arning; baixa 10°C por minuto numa área de 10m a partir  do
arning;  baixa  3°C  por  minuto  numa  área  de  30m  a  partir  do
arning;  baixa  1°C por  minuto  numa  área  de  100m  a  partir  do
arning; toque gelado baixa a temperatura da região tocada em 30°
C (congela).

5 pontos: toque gelado causa congelamento automático (a
vítima entra em coma); pode congelar objetos automaticamente a
uma distância  de até  20m;  pode criar  globo congelante  em um
ponto visto diretamente pelo arning (dura 10s a criação do globo e
exige concentração para que não se desfaça). Quem tocar o globo
congela como se tivesse sido tocado pelo arning. O globo tem o
aspecto  de  uma  esfera  de  névoa  ou  de  vidro,  sendo  quase
imperceptível  em  momentos  de  adrenalida  ou  locais  mal
iluminados.

Arning do Fogo
O personagem é capaz de produzir fogo, podendo fazer suas mãos
pegarem fogo - sem se queimar, lógico. Pode criar fogo. Quanto
maior  a  bola  de  fogo,  mais  difícil  de  fazer,  começando  com o
tamanho de uma faísca.

1 ponto:  pode acender  ou apagar  uma chama do tamanho
da chama de uma vela, mesmo à distância.

2  pontos:  pode  acender  e  manter  queimando  sem
combustível  (no ar)  uma chama  do tamanho  da chama de uma
vela, enquanto concentrado.

3 pontos:  pode  manter  queimando  sem  combustível  uma
chama do tamanho de uma pequena fogueira. Pode disparar uma
pequena bola de fogo que não causa dano diretamente mas pode
inflamar a superfície atingida.

4 pontos:  pode  manter  queimando  sem  combustível  uma
chama do tamanho de uma fogueira  grande.  Pode disparar  uma
bola de fogo que causa 2d6 de dano.  Pode inflamar  os próprios
punhos (ou arma branca) por até 10 rodadas, aumentando o dano
provocado em +1.

5 pontos:  bola  de fogo que causa  2d10+3 de dano.  Pode
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inflamar instantaneamente uma pequena área (raio de 5m a partir
do arning).  Pode inflamar  os próprios  punhos (ou arma branca)
por até 10 rodadas, aumentando o dano provocado em +6.

Arning da Ilusão
Pode criar uma ilusão para um dos sentidos. Do tamanho humano,
se  visual,  por  exemplo.  Para  unir  cheiro,  som,  imagem  é mais
difícil, bem como se quiser aumentar a ilusão. Fazer um dragão é
praticamente impossível (para um arning normal).

1 ponto:  uma ilusão  muito fraca  apenas visual  (um vulto
distante  borrado,  um  pequeno  objeto  ou  um  animal  pequeno),
auditiva (um ruído)  ou olfativa (um cheiro distante).  Só podem
ser feitas coisas pequenas ou sutis.

2 pontos:  uma ilusão  um pouco mais  forte  apenas  visual
(um vulto  próximo,  um objeto  de tamanho humano,  um objeto
pequeno bem definido), auditiva (uma voz ou ruído de animal) ou
olfativa  (um cheiro  um pouco mais  forte).  Pode ser  usada para
uma  ilusão  fraca  (como  de  1  ponto)   mais  difícil  de  perceber
(teste difícil).

3  pontos:  uma  ilusão  forte  apenas  visual  (uma  pessoa
específica  bem-definida,  um animal  grande),  auditiva  (um urro,
grito ou som nítido) ou olfativa (um cheiro forte). Pode ser usada
como uma ilusão média mais difícil  de perceber (WILL difícil).
Também pode ser feita para uma ilusão fraca, mas combinada de
dois dos efeitos: visual, alditivo ou olfativo.

4 pontos:  uma ilusão forte  (ou ilusão  fraca  com dois  dos
elementos – visual, olfativo de auditivo) mais difícil de perceber
(WILL difícil). O arning pode se tornar invisível – teste difícil de
WILL para alguém perceber sua presença.

5  pontos:  uma  ilusão  fácil  completa  (visual,  auditiva  e
olfativa).  Uma  ilusão  média  com  dois  elementos  dos  três.
Invisibilidade para qualquer objeto ou pessoa que ocupe área de
menos de 2m de raio.

Arning da Eletricidade
O personagem altera  ou cria  eletricidade.  A um simples  pedido
seu,  todos os  equipamentos  eletrônicos  a  até  cinco  metros  dele
queimam.  Também pode dar  um choque através  de um simples
contato  físico.  O choque  não é tão  forte.  Se quiser  aumentar  a
área de efeito do curto-circuito  ou a eletricidade de seu choque,
será mais difícil.  É bem desgastante e não é fácil,  mas o arning
pode tentar criar um relâmpago que seguirá em uma direção, em
linha reta, por alguns bons metros.

1  ponto:  pode  provocar  curto-circuito  em  algum
equipamento  próximo.  Pode  dar  um  choque  pequeno  que  não
causa dano, mas susto.

2  pontos:  seu  corpo  conduz  a  eletricidade  pela  pele,
isolando-se  do  contato  com  a  energia.  Pode  entrar  em  contato
com  eletricidade  sofrendo  metade  do  dano  que  normalmente
levaria.  Pode  conter  a  passagem  de  energia  para  algum
dispositivo próximo (enquanto estiver conscentrado).

3 pontos: pode sentir a presença de eletricidade em um raio
de  3m.  Pode  provocar  explosões  em  algum  lugar  onde  passe
eletricidade causando 1d4 de dano em quem estiver próximo.

4 pontos: pode sentir a presença de eletricidade em um raio
de 30m. Pode disparar um relâmpago que causa dano de 2d10 no
alvo. Este relâmpago vem das nuvens ou sai do chão.

5 pontos:  pode controlar  eletricidade,  direcionando-a para
onde  desejar.  Pode  disparar  um  relâmpago  em  linha  reta,  que
causa,  na saída  2d10+6, recebendo um redutor  no dano de -1 a
cada 2m percorridos (o relâmpago vai sendo atraído pelo chão e
se desfazendo portanto, até que não cause mais dano (entre de 16
e 52m, dependendo do caso – caucule o dano na saída e depois
subtraia o redutor pela distância que o alvo estava).

Arning da Metamorfose
Pode mudar a própria forma para a de outra pessoa,  um animal,
ser mitológico ou sei lá o quê. Quanto mais diferente do original
(em termos de força, agilidade, etc), mais difícil será a conversão.
Voltar ao estado inicial, entretanto, é fácil.

1  ponto:  pode  mudar  coisas  naturais  em  sua  aparência,
como tamanho da barba ou cabelo, tonalidade da pele (com pouca
variação  –  como  adquirir  bronzeado  ou  perder  bronzeado  do
nada), unhas... Não pode mudar cor de cabelo ou pêlo.

2  pontos:  pode  mudar  para  uma  forma  específica  bem-
definida,  com  os  mesmos  atributos,  porém  do  sexo  oposto.  O
aspecto  não é  escolhido  pelo  arning:  é  como  se fosse  a  versão
feminina dele.

3 pontos:  pode mudar  para  uma forma humana  qualquer,
que pode  ser  escolhida  pelo  arning,  mas  não tão  precisamente:
tentar  imitar  alguém vai  conceder  um aspecto  de sósia  forçado.
Pode  virar  cachorro  de  porte  grande,  carneiro  ou  animais  de
tamanho similar. 

4 pontos: pode se transformar em qualquer animal natural
até 50% menor ou maior que o próprio arning.

5  pontos:  pode  se  transformar  em  qualquer  animal
vertebrado  natural  (e  em  alguns  não-naturais  também).  A
transformação  bem-sucedida  para  um  animal  mais  robusto  faz
recuperar 1 ponto de vida automaticamente.

Ao  se  transformar  em  outro  animal,  são  alterados  os
atributos  físicos.  Pode-se alterar  o Índice  de Proteção,  porém o
número de pontos de vida não pode ser alterado (por questões de
praticidade).  A maioria das perícias não funcionará na forma de
outro animal.

Arning da Água
Pode desde suprir automaticamente a necessidade de água em seu
próprio corpo até conjurar  torrentes.  Claro que é muito raro um
arning capaz de realizar essa segunda tarefa, além de ser, para ele,
muito difícil.

1  ponto:  pode  suprir  a  necessidade  diária  de  água
naturalmente. Pode sentir a presença de água a até 2m. Pode criar
o equivalente a 10ml de água.

2 pontos: pode criar o equivalente a um copo de água. Pode
sentir a presença de volumes de água (o que inclui seres vivos de
muita água no sangue) em até 10m.

3 pontos:  pode  criar  o  equivalente  a  10L de  água.  Pode
sentir  a  presença  de água  em até  100m.  Pode  atrair  ou  repelir
água.

4 pontos:  pode criar  o equivalente  a 100L de água.  Pode
sentir a presença de água em até 1km. Pode controlar o fluxo de
qualquer quantidade de água. Pode respirar na água.

5  pontos:  pode  criar  o  equivalente  a  1000L  de  água,
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inclusive  impulsionando  a  água  recém-criada  em  uma  direção
específica  como forma de ataque,  que causa,  por  si  só,  1d6 de
dano (fora dano por acidentes que tal força possa provocar). Pode
ficar  invisível  e  intangível  (objetos  o  atravessam  sem  causar
dano) quando totalmente  imerso em água,  porém seu corpo não
pode mudar a forma quando nesse estado..

Arning da Terra
Arnings deste tipo podem ser capazes de atirar pedras ou mesmo
moldar a rocha

1 ponto: pode, com o dedo, desenhar sobre a pedra. Ao seu
toque,  a  rocha  se  comporta  como  uma  massa  de  modelar  um
pouco endurecida. Pode aumentar a espessura da própria pele por
10 rodadas, obtendo bônus +1 no Índice de Proteção. Seus socos e
chutes causam +1 no dano.

2 pontos: pode moldar rocha ou pedra em volume pequeno:
ao seu toque, a rocha se comporta como massa de modelar. Pode
disparar uma pequena pedra da mão, capaz de causar 1 ponto de
dano, caso acerte.

3  pontos:  pode  separar  poções  de  pedra  ou  rocha
facilmente,  escolhendo  um ponto  de  fissão  para,  por  exemplo,
fazer  deslocar o pedaço de pedra na beira  da montanha ou para
tirar  50kg  de  terra  do  chão  e  usar  como  arma.  Pode  mudar  a
densidade do chão: da áreia à pedra. Pode endurecer a pele por 10
rodadas para um bônus no Índice de Proteção de +3 pontos. Neste
último caso, seus socos e chutes recebem também bônus de +3 no
dano.

4 pontos: pode fazer surgir do nada uma chuva de pedras
causando  2d10  de  dano  em  um  ou  mais  alvos  numa  área  de
3mX3m.

5 pontos: pode transformar a própria pele em pedra por 10
rodadas, ficando como um gólem, ganhando bônus +6 no Índice
de  Proteção  e  +6 no  dano  infringido  por  chutes  e  socos.  Pode
abrir o chão em uma linha reta de 1d10 X 100 metros. O chão se
divide de modo que os dois lados ficam separados pelo menos 2m
um  do  outro,  provocando  um  pequeno  terremoto  na  região  de
10m em torno da linha. Pode transformar pedra ou metal em lama
com um toque.

Arning do Ar
Pode direcionar o vento de forma simples, para apagar uma vela
ou derrubar um papel. Há relatos de alguns poucos privilegiados
que podem voar como as belas aves desse imenso céu.

1 ponto: pode criar pequenos jatos de ar direcionados (para
apagar uma vela a até 10m, por exemplo).

2 pontos: pode controlar o vento para, sussurrando, mandar
uma mensagem  para  outra  pessoa  na mesma  área  (que o vento
possa  levar  a  mensagem)  sem  que  mais  ninguém  ouça.
Dependendo da quantidade de pessoas e obstáculos, a mensagem
pode levar mais de uma rodada para chegar ao destino.

3  pontos:  pode  aumentar  a  própria  velocidade  por  10
rodadas. Durante esse tempo agirá como se tivesse Agilidade +3.
Ganha  +3  na  iniciativa  também.  No  caso  de  flecha  ou  objeto
arremessável,  este  mesmo  efeito  ainda  aumenta  as  chances  de
acerto em +5%. Pode fazer o vento cortar,  causando 1 ponto de
dano em um alvo específico (mais que o suficiente para rasgar um
papel. por exemplo).

4 pontos: pode criar uma prisão de vento de 2m de raio por
5 rodadas. Quem estiver preso não é ouvido por quem está fora e
não pode sair de lá a menos que passe em um teste de força contra
FR 12. Pode usar o vento para melhorar um ataque com objetos
arremessados,  aumentando  em  +10% a  chance  de  acerto.  Pode
fazer  o vento agir  como alguém com FR 16 esbarrando em um
alvo. Pode cortar causando 1d4 de dano.

5 pontos: pode voar a um metro por segundo com o apoio
dos ventos. Pode criar um ciclone de raio 5m. Este ciclone agirá
com força  16,  causando  1 ponto  de dano  por  rodada  em quem
estiver  na circunferência onde o ar circula  (pode ser usado para
prender alguém). Pode fazer um sopro afiado que causa 1d6+1 de
dano. Pode fazer o vento esbarrar como uma pessoa de força 20.
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RegiõesRegiões

“Mas agora, lá fora, todo mundo é uma ilha. A milhas e milhas e milhas de qualquer lugar” (Humberto Gessinger)

Mundo  afora,  em  todo  canto,  há  coisas  estranhas  acontecendo.
Criaturas  misteriosas,  objetos  mágicos,  assombrações...  Aqui
veremos no geral como está o mundo.

Brasil e América do Sul
Pouca  coisa  mudou  efetivamente  por  aqui.  ...Se  compararmos
com as repercursões no restante do mundo.

Os  primeiros  indícios  concretos  do  retorno  da  Magia  se
deram em Sergipe,  com o aparecimento  de Marfim  Cobra,  que
depois migrou para Maceió. Passado lá algum tempo, foi embora
enfrentar o mal fora deixando na cidade uma série de curiosos.

Em Salvador  apareceu  o grupo conhecido  como Quarteto
Elemental, formado por quatro arnings, cada um ligado a um dos
quatro  elementos.  Ainda  na  Bahia,  em  uma  pequena  cidade
segundo dizem,  habita  o  sumo-sacerdote  de Madiva,  conhecido
apenas como o Armador.

Em São  Paulo  apareceu  o  primeiro  super-herói  no  estilo
convencional,  com identidade  secreta  e tudo.  É Tufão,  portador
de braceletes mágicos.

Outros casos isolados acontecem país afora.
Enfim,  na América  do Sul hoje  mora  o Espírito  Heróico,

talvez por influência pela presença de Kin-Rá.

América Central
Na  América  Central  baixou  um  clima  de  profunda  paz.  A
natureza  parece  estar  cada  vez  mais  viva  por  lá.  Prazer  e
harmonia não os novos moradores, trazidos por Redry.

América do Norte
Por lá as coisas têm acontecido de uma forma um tanto estranha.
A região está vivendo uma epidemia de fenômenos inexplicáveis,
eventualmente  envolvendo mortes,  desaparecimentos  e pequenas
destruições.

Todos por lá estão com os nervos à flor da pele e alheias
ao restante do mundo. E o governo foca apenas combater a
situação a fim de normalizá-la ou, caso não dê, ao menos
minimizá-la.

África
Em boa parte das regiões africanas, as pessoas parecem
estar se saindo bem diante do ocorrido. Claro que coisas
estranhas  também  acontecem,  mas  em  um  nível  mais
tolerável.  Complementarmente,  os  esquecidos  xamãs  se
tornaram mais poderosos com tudo isso. Áreas urbanas estão
se tornando meio estranhas... Como se a arquitetura estivesse se
convertendo em uma versão ancestral.

Há  zonas  de  caos,  de  destruição,  mas  também  há  áreas
menos brutais.

Europa
A  Europa  está  um  caos.  Algumas  grandes  cidades  foram
destruídas  por  crias  de Fimiq,  que ainda  estão  em ação Europa
afora.

Alguns  países  foram  muito  afetados,  como  Alemanha,
Grécia  e  França,  que  estão  atualmente  sofrendo  ataques  de
generais  de Fimiq.  Certas  regiões  lembram muito  descrições  de
fim-do-mundo da literatura. O caos é generalizado.

Ásia
Iniciou-se uma guerra  estranha entre  as Coréias.  China enfrenta
um forte confronto contra forças internas e outros países estão em
conflito. Os que não começaram conflitos armados, estão quase.

Há  relatos  de  visões  de  dragões  metálicos  sobre  o
continente.

Oriente Médio e Rússia
Por  razões  distintas,  aparentemente  por  forças  distintas,  essas
duas regiões passaram, de repente,  a apresentar sério fenômenos
terríveis sobrenaturais.

Casos  de  mortes  inimagináveis,  famílias  inteiras
eliminadas,  doenças e comportamentos misteriosos,  têm tomado
conta dos lugares. Mesmo sendo um tão quente e outro tão frio.

Oceania
Abençoados  por  Madiva,  os  países  da  Oceania  estão  com  um
otimismo crescente, criando cada vez mais. Já começou o estudo
de produção  de  artefatos

místicos por lá!
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PersonalidadesPersonalidades

“Ele é um maluco! Pensa que vive no mundo dos quadrinhos!” (Comentário de um jornalista sobre Tufão)

Nesta  seção  você  encontrará  alguns  personagens  existentes  no
mundo de Ases. Em se trantando de RPG, poderá utilizá-los como
personagens  do  mestre,  preferencialmente.  Alguns  deles,
entretanto,  não  deverão  apresentar  problemas  nas  mãos  de  um
jogador.

Tufão
Ainda  não  se  sabe  ao  certo  como  esse  herói  surgiu,  nem  sua
identidade secreta:  ele assumiu a identidade de herói  em tempo
integral!!! Na grande São Paulo não há criança que não o conheça
e não o tenha como ídolo...

Com  tanta  falta  de  informação,  vamos  detalhar  as  que
temos.  Tufão  se  apresenta  como  um homem  alto  -  quase  dois
metros  -  e  forte,  em  uma  roupa  colante  azul  com  detalhes
amarelos. Seu elmo traz dois leques ou seja lá o que forem aquilo.
E  em  seus  braços  fortes  sempre  estão  seus  dois  artefatos
imponentes:  os  braceletes.  São  dois  e  são  largos  -  o  suficiente
para  ficarem  justos  em  seus  braços  -,  trazendo  gravuras  de
aparência pré-histórica. Seu rosto é meio quadrado e está sempre
com o peito inflado em ar autoritário.

Seus  poderes  são  enormes  e  afetam  exclusivamente  os
ventos.  Ele  pode  voar,  criando  pequenos  ciclones  envolvendo
seus pés; pode disparar ciclones similares com certo
poder  de  destruição  e  criar  ventos  não
circulares  como  em  uma  vez  que  um
ladrão fugia  e ele simplesmente  ergueu o
braço  para  fazer  o  fugitivo  esbarrar  com
uma barreira de vento e cair ao chão. É uma
das  poucas  personalidades  sobre  as  quais  se
conhece relativamente bem os poderes. Isso devido
ao  seu  alto  carisma:  ele  adora  aparecer  em
televisão,  adora  dar  autógrafos  e  fazer
demonstrações  públicas  de  seus  poderes.  As
empresas  adoram  explorar  sua  imagem  e  ele
não  se  importa  com  isso.  Já  tentaram  fechar
contratos de exclusividade sobre sua imagem, mas ele não quis.

Ele  é  um  típico  herói
marqueteiro, caso ainda não se tenha
notado.  É  do  tipo  que  adora  fazer
discursos aos seus criminosos e não
gosta  de  matar.  Felizmente  seu
poder  lhe  permite  escolher  isso.  E
esse é o herói de São Paulo que, sem
interesses  comerciais,  políticos  ou  seja  lá  o  que  for,  consegue
uma  atenção  e  carinho  como  nenhum  mortal  antes  dele
conseguiu.

Roger
Esta é a única referência a esse indivíduo misterioso que ninguém
conhece  bem  e  do  qual  poucos  ouviram  falar.  Sabe-se  que  é
detentor de um vasto conhecimento místico. Sim, ele é um mago,
e não tem tido atitudes muito louváveis.

Dentre o pouco que se sabe sobre tal indivíduo, nota-se uma
ganância sem limites.  Apesar de tudo,  esse tal  Roger parece ter
uma sensatez enorme. Não se mostra de forma alguma e não se
encontra  explicação  para  nenhum  de  seus  atos.  Ao  que  tudo
indica, é ele quem está entregando pedras a arnings sem nenhuma
razão aparente.

Há indícios de que ele deva ser bem mais poderoso que o
"Mano Rei", derrotado pelo quarteto elemental. E há quem pense
que o Mano Rei não morreu, só mudou de nome...  Bem, sabe-se
que  ele  age  na  Alemanha.  De  qualquer  forma,  Roger  e  sua
ambição  estão  expandindo  seus  tentáculos  com  incrível
velocidade.

Vitolomeu
Muito  provavelmente,  junto  de Roger,  o maior  mago da Terra.
Mago de verdade.  Também se mostra  um arqui-rival  de Roger,
com pensamentos bem diversos dos dele.

Tendo por volta de quarenta anos, Vitolomeu tem pele clara
e cabelos  pretos,  médios e sempre pra cima.  Seus trajes  sempre
são numa cor amarela-queimada esquisita.  Acredita-se que a cor
tenha alguma influência sobre a magia.

Ele tem uma filha adolescente na América, é viúvo e, desde
que a magia chegou, não cansa de estudá-la com cada vez mais
afinco.  Dizem ter grande poder sobre a vida e a morte,  o que o
torna temido por muitos. Mas, apesar de tudo, Vitolomeu parece
ser  alguém confiável.  Quem pretende  entender  melhor  a  magia

deve procurá-lo.
Vitolomeu tem recrutado alguns magos e arnings e tem

um projeto  de dar  vida a estátuas  -  criação  de golens  -  em
andamento. Não se sabe exatamente o que ele pretende
com isso,  mas ele é um grande estudioso da magia  e

pode  estar  agindo  como  um  acadêmico  com  seus
projetos de estudo e aperfeiçoamento.

Armador
Pietro  Alves,  conhecido  apenas  como

Armador, é o sumo-sacerdote de Madiva e
capaz  de  fabricar,  segundo  as  lendas,
qualquer  artefato.  Ele  mora  em  uma
pequena  cidade  da  Bahia,  afastado  de

tudo  e  de  todos.  As  pessoas  da  cidade  o
consideram  loucos,  um cientista  maluco  da  idade  média,  e  ele
gosta  dessa  imagem  pois,  graças  a  ela,  ele  não  é  procurado  e
incomodado com freqüência.

Pietro é moreno escuro, tem 1,7m de altura, é relativamente
forte  mas  tem  um  problema  na  perna  direita.  Mesmo  sendo
relativamente  jovem  -  cerca  de  30  anos  -,  não  pode  "agir"
diretamente  em combates.  Não que desejasse  fazê-lo...  Ele  tem
cabelos  curtos,  usa  óculos,  mas  não  para  melhorar  a vista.  São
óculos  especiais  que ele  criou.  Quando lhe  perguntam sobre  os
óculos  esquisitos,  ele  costuma  responder:  "São  óculos  de  cinco
funções!  Eu que  fiz!",  mas  ainda  não  disse  quais  são  as  cinco
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funções.
Utilizando sua arte divina de forjar inventos, ele criou um

uniforme leve e fino, mas capaz de proteger o corpo de quem o
utiliza.  Um  uniforme  inspirado  nas  histórias  em  quadrinhos.
Apenas cinco arnings conseguiram encontrá-lo. Todos ganharam
uniformes e nomes: Alfa, Beta, Gama, Delta e Epsilon. Há mais
alguns uniformes prontos esperando por donos.

Há relatos  de  que  ele  esteja  preparando  um equipamento
meio robótico para ampliar a força,  mas não foi dito ainda nada
confiável a respeito. Quanto aos uniformes,  desconfia-se que ele
tenha  impresso,  sem  o  conhecimento  de  seus  portadores,  uma
runa  de  Madiva,  Deusa  da  Ciência,  talvez  não  apenas  para
protegê-los...
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-= Infoway =--= Infoway =-

Que  vida!  Basta  usar  minha  habilidade  uma  vez  e  o  mundo
tecnológico  cai  em  cima  de  mim.  Para  escapar  de  um
desabamento,  entrei  em  uma  linha  telefônica.  Graças  a  tantos
computadores  em  rede,  com  esforço,  consegui  sair  em  algum
lugar no México. Foi um saco! Imagine ter que explicar pra um
usuário  de  computador  como  apareceu  do  nada  no  seu  quarto
trancado  a  chave.  E o que  faz  lá.  Um pouco  complicado,  mas
consegui  realizar  também  essa  façanha.  Você  deve  estar  se
perguntando: "Entrou numa rede telefônica? Do que diabos você
tá  falando?"  Olha,  na  verdade  é  bastante  simples:  matéria  vira
informação,  informação  vira  matéria.  Simples,  não? Só não me
pergunte como isso acontece. Sabe como é, já tenho muito mais
com  o  que  me  preocupar:  FBI,  NASA  e  outras  trocentas
organizações que não largam do meu pé.

Meu  nome  não  é  muito  importante.  Conhecê-lo  será  de
pouca  utilidade.  O que  quero  é  registrar  parte  da  minha  vida,
talvez a mais importante, em um "diário de bordo". Pensei: Bem,
se o capitão  Kirk pode ter  um,  por  que eu,  que viajo  por  onde
nenhum ser orgânico jamais esteve, por que não poderia?

Dia:  péssimo.  Hora:  cedo  da  manhã.  Nada  de  "diário  de
bordo, blá, blá, blá, blá". Vamos direto ao assunto. Sete horas da
manhã e alguém bate na porta. "Quem poderia ser?" - perguntei-
me. Fui até lá, olhar pelo visor: homens de terno azul-escuro, só
pra variar. Certamente é mais uma organização que me detectou.
Preparei  um  bom  presente  pra  recebê-los.  Bomba  caseira...
Simples, porém eficaz. Não é possível que tenham cercado a casa:
é  provável.  Mas  felizmente  eles  não conhecem  minha  saída  de
emergência. Meu dom? Não, nada de digitalização por hoje. Essa
saída eles conhecem, e devem estar esperando que eu entre para
deletar a maior quantidade possível de informações relacionadas a
mim.  Nem quero imaginar  como seria  entrar  inteiro  e sair  com
um braço, um fígado a menos...

O  plano  é  simples.  Eu  deixo  a  bomba  na  sala,  atrás  da
estante. Enquanto o relógio corre, eu vou até o fosso secreto. De
lá eu vou pelo esgoto (eu sei: é nojento!) até uma das margens da
cidade. Simples. Daí pra frente é que eu não sei. Bem, já que não
vai adinatar nada tanto planejamento se eu não agir logo, lá vou
eu. Bomba em posição. Vai nascer em quatro minutos. Corro para
a cozinha e movo uma parte da parede (calma, é de madeira). E lá
está o corredor e a escada, verticais.  Fecho a parede e começo a
descer.  Daqui  já  começo  a  sentir  o cheiro  desse  "maravilhoso"
lugar. É, tudo na vida exige sacrifícios. E esse sacrifício será para
que eu possa continuar  vivo.  Tudo bem,  eles  não me seguiriam
por aqui. Aliás, vai demorarar para que achem a parede.

Finalmente,  já não aguentava esse mal  cheiro.  Finalmente
posso  ver  um possível  fim  para  esse  pesadelo.  Uma escada.  A
bomba? Já explodiu faz uns minutos. É que foi uma explosão tão
fraca que nem teve graça... Por isso não falei, mas já estou longe
o suficiente  de casa e,  além do mais,  sei  lá!  De repente,  se eu
corro demais eles se ligam que fugi e começam a buscar bueiros.
Aí é que ia ser. Bem, saindo agora...  Uma velha se assusta com
minha  saída  do  bueiro,  mas  tudo  bem...  Podem  se  assustar  à
vontade  por  enquanto,  desde  que  não  estejam  mais  por  aqui
quando os caras vierem.

Bem,  aí  chegamos  ao momento  difícil:  saí,  mas  e agora?
Estou fedido entre dois edifícios de apartamento. Sorte que a rua

não é muito movimentada e quase não passa carro. Parece até um
beco  sem  saída!  Pronto,  agora  a  velhinha  entrou  em  casa
apressada.

Sorte coisa nenhuma! Eu tenho ótima intuição! Onde já se
viu isso? Bem, eu posso entrar  num dos dois  prédios  depois  de
tampar o bueiro, pra começar. Acho que é uma boa idéia sim.

Uma porta  dos fundos aberta!  Era tudo o que eu queria...
Escadas  e  mais  escadas.  Claro  que  é  melhor  ir  por  elas!
Elevadores  podem  enguiçar,  além  de  levar  gente.  Não  se  sabe
quem vai aparecer quando as portas abrirem e o ambiente fechado
tornaria o mau-cheiro de esgoto insuportável. Conclusão: escadas
são mais cansativas, mas são muito mais seguras!

Claro! Por que não pensei nisso? Esse prédio não parece um
prédio  moderno  e  de  moradores  da  alta  sociedade.  Então  deve
haver varal lá na cobertura! Se tiver sorte acho até roupa. É, eu
sei que sou um gênio...

Minha  genialidade  acaba  de me  dizer  uma  coisa  que  me
deixou  preocupado.  Bem,  há  helicópteros  e  será  que  eles  não
colocaram uns deles  aqui por perto? Depende.  Se eles achavam
que eu estava  na casa,  acho que não;  mas  se eles  tinham certa
certeza...

Ah, mas vou lá mesmo assim, pois isso aqui está horrível.
Mas e banho? Seria bom uma ducha agora, mas acho que não vai
dar não...  De qualquer  forma, só trocar  essa  roupa fedida já vai
ajudar  pra  caramba.  E  se  eu  estiver  com  sorte  mesmo,  vou
encontrar até alguma coisa pra eu me molhar um pouco.

Que maravilha! Como eu ia imaginar isso?! Um tanque de
lavar  roupas!?  Aqui  em cima!  Ah, mas isso é muito  melhor  do
que eu esperava! Vai dar pra me molhar um pouco!

Desculpe a euforia, mas é que isso é ótimo! Bom, vou me
lavar. Tem até o sabão!

- La-ra-rá! La-ri-rí! Eu não tenho mais que andar tão... Sujo
assim!
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Nenhum  helicóptero.  Mas  que  droga!  Não  tem  nenhuma
roupa  que  preste  nessa  porcaria  de  varal!  Lençol,  lençol,  uma
bermuda... Será que dá em mim? Camisa não tem, mas aquilo ali
parece um casaco. A bermuda deu bem, mas o casaco parece que
ainda está  muito  úmido...  E é feminino!  Ah, mas que porcaria!
Que tipo de gente  lava a roupa e não pendura nenhuma camisa
que seja?! Só um monte de lençóis, uma bermuda e essa porcaria
de  casaco  feminino!  Acho  que  tem  alguns  andares  aqui  sem
moradores, só pode ser isso!

Detesto  isso...  A  roupa  já  está  esquisita...  Vou  ter  que
bancar a bixinha, senão vai ficar mais esquisito ainda. Opa, minha
carteira na outra roupa! Já ia me esquecendo! Como faço pra... Já
sei! Vou fingir que vim lavar minha roupa: já está molhada e isso
basta!  Pronto,  agora  coloco  nesse  balde aqui  com água e deixo
aqui perto do tanque. Tudo bem natural...

Agora é melhor eu dar no pé! Bem, vou lá. Epa! Barulho na
escada!  Vem  alguém  aí  e  eu  quase  pego  a  maçaneta...  Bem,
melhor correr pra trás da "caixinha de desembocar escada"...

A porta abriu... É uma gordinha de avental. Ela foi pegar os
lençóis... Parou!

- Ã”xe!  Será  que a Selminha  já  pegou a jaqueta  dela?  ...
Mas  não dava pra  ter  secado  tão depressa,  não...  Deixa pra  lá,
Creuza, é melhor tu cuidar é do serviço mesmo...

Pronto,  ela desceu.  Vamos lá...  Vou contar  de um até dez
pra descer  também:  um - é melhor  deixar  a cidade logo,  ir  pra
outra mais tranqüila e alugar uma casa -, dois - também é bom eu
passar  numa loja  pra comprar  uma roupa que...  Ih,  sujou!  Tem
conversa  não,  vou  entrar  na  casa.  Bom,  uma  rebolada  e  uma
desmunhecada pra disfarçar... Pronto! Passei. Fechei a porta com
cuidado  e  aquela  mulher  já  está  um andar  abaixo  do meu,  nas
escadas. Acho que ela não ouviu nada não...

Ah, sabe o que foi  que teve lá em cima?  Um helicóptero
estava vindo nessa direção,  mas não deve ter problema nenhum
não, ele estava longe. Mas pra previnir...

Bem,  vou  descendo...  Com  cuidado...  Preciso  passar  em
algum lugar pra comprar roupa. Também acho que seria uma boa
hora pra cortar o cabelo...

Opa! Mas ela entrou em um apartamento!  Vou passar  em
frente dele daqui a pouco. Pronto, menos um perigo agora.

- O que... Ei!
Ahhh...  Você  nem  imagina  o  que  aconteceu.  Uma  gata

abriu  a  porta  bem  na  hora  que  eu  ia  passando.  Antes  que  ela
gritasse  eu  aproveitei  o  susto  e  beijei  sua  boca  espantada.  A
técnica  é:  se  assustou?  Uma  surpresa  pra  tirar  a  fala  mesmo.
Agora é correr enquanto ela está parada lá na porta. Claro! Agora
ela não sabe o que fazer.  Nota: isso não funciona com qualquer
um não. Tem quer ser bom como eu.

Saindo  do prédio.  A rua está  ali.  É só caminhar  pela  rua
rebolando um pouco. Tudo bem que as pessoas me olhem de jeito
estranho.  Melhor  do  que  ser  pego  pelos  caras.  Também!  É  só
caminhar até achar um... Ah, esquece! Se eu mudar de roupa não
acho que consiga um disfarce tão bom. Está bem assim.

Cabeleireiro? Não! Vai...  Espera um pouco!  Vai melhorar
ainda mais meu disfarce! Claro que vou entrar nesse salão!

- Ei,  gente,  eu quero um corte bem legal  e curtinho.  Tem
tintura?

- Tem. Que cor?
- Ah, não sei. Qual a que combina mais comigo?

Bem, tá aí! Sabia que aquelas feiras de artes da escola iam
servir pra alguma coisa. Acho que não estou nada mal no papel...
Mas se liga que é só o papel, falei? Bom, vou pintar o cabelo de
alguma cor berrante, sair rebolando pela rua e pegar um taxi. Eles
não vão achar que eu tenha coragem de fazer isso e vão procurar
o perfil errado. Agora a pergunta sobre sair da cidade. Onde eles
devem estar vigiando? Rodoviária e aeroporto, claro! O ponto das
bestas? Esquece, cara! Devem estar de olho lá também, mas não
esquenta não que eu tenho a saída. Meu poder? De jeito nenhum!
Não sei quando vou poder usar aquilo de novo! Espero que seja
antes da Internet 2... Não esquenta não que eu tô salvo. Assim que
sair daqui eu me mando e ninguém vai na minha cola, afinal, todo
mundo sempre esquece que nós temos um sistema ferroviário.
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Sou Mike Adam, trabalho para a polícia  secreta americana.  Um
grupo  de  cientistas  desenvolveu  um  equipamento  poderoso.
Adivinha quem eles chamaram para testar o protótipo...  Maldito
dia em que eu coloquei os pés naquele laboratório...

Tudo começou com um chamado. Um informante me disse
aonde eu deveria ir. Parti lobo, abandonando o que fazia.

O  laboratório  ficava  no  subsolo  2  de  um  edifício
residencial. Como você deve ter pensado, o laboratório é secreto.
Só foi possível chegar até ele através de um elevador oculto em
uma saída pouco movimentada que ficava no andar térreo. Tudo
isso  com o auxílio  de uma  outra  pessoa:  um homem  vestido  e
agindo como um faxineiro.

Ao  chegar,  encontrei  algumas  dúzias  de  cientistas.  O
laboratório  tinha  aquela  famosa  aparência  de clínica  hospitalar:
paredes  pintadas  de  gelo,  janelas  grandes  e  um ar  de  limpeza.
Logo  que  cheguei,  fui  recebido  por  três  homens.  Dois  deles
representantes  do governo  e  o terceiro  era  quem comandava  as
pesquisas. Eles começaram a explicar que eu havia sido escolhido
devido à minha boa agilidade e força razoável. Disseram também
que tinha  sido indicado  para  os testes  por  várias  pessoas  e que
esses testes  seriam feitos dentro de alguns dias.  Perguntei  sobre
os testes, como seriam, mas tive uma resposta nada agradável: ?
Na hora certa, você saberá.? Acho que ele queria dizer: ?Coloque-
se no seu lugar. Isso não é da sua conta.? Mas como trabalho para
o governo e sou, perante ele, menor que o trio, tive que engolir
isso e esperar  calmo que o humor deles  melhorasse.  Nesse dia,
conheci apenas meus aposentos: outro sinal de desprezo.

Um barulho de pancadas. Abro os olhos. Batidas na porta.
Já  deve  ser  dia.  Ando  até  a  porta  e  a  abro.  Vejo  um  homem
vestido  como  um  médico  ou  cientista.  Ao  me  ver,  ele
simplesmente diz: ?Siga-me!? Como um subordinado, sigo-o. Ele
me leva a uma sala que lembra uma sala de aula.  Há cadeiras e
mais  cadeiras,  um quadro branco,  um projetor e uma mesa.  Ele
pede que eu me sente. Escolho uma cadeira e o faço. Ele liga o
projetor e começa a falar: ?A história é essa: há alguns anos um
outro grupo de cientistas  começou a trabalhar em busca de uma
substância que, mesmo em uma fina camada, protegesse de balas
e  de  ácido,  além  de  ser  leve.  Passaram-se  oito  anos  para  o
desenvolvimento  desse  material.  Esse  projeto  foi  concluído
recentemente, mas o governo não pretende divulgar isso. Para que
você  tenha  noção  da  importância  disso,  os  cientistas  que  o
desenvolveram tentaram ?nos? trais  e pagaram pela  tentativa...?
Ele foi interrompido por batidas na porta.  ?Entre!? E entrou um
homem vestindo uma bata branca, em suas mãos, uma bandeja. ?
É o seu café da manhã. Coma tranqüilo. Eu sairei, mas retorno em
vinte minutos. Há um banheiro no fundo da sala. Até mais!? Saiu
o  cientista-professor  e  também  o  cientista-garçon,  não  tão
tranqüilamente, e fui ao banheiro.

Ele havia  saído às 7:17.  Ã€s 7:37,  quando o ponteiro dos
segundos chegou em 25, a maçaneta rodou e a porta abriu. Voltou
o cientista, como havia prometido. E continuou: "O governo nos
contratou  para  o  desenvolvimento  de  um  uniforme  bélico  que
teria como principal arma ácido. O ácido seria disparado em jatos
que alcançariam distâncias consideráveis com um ótimo controle
de  vazão  ou  em  um  largo  leque  que  foi  desenvolvido
especialmente para ataques de perto. Ele deverá ter também uma
proteção  parcial  feita  com o material  que mencionei  há pouco,
resistindo,  portanto,  a  ácido  e  balas,  além  de  um  sistema  de

respiração  que  seria  ativado  quando  o  usuário  quisesse.  Seria,
enfim,  um  ótimo  equipamento,  podendo,  no  futuro,  ser
incorporado  à  força  terrestre.  Tudo  depende  da  eficiência  do
protótipo e do desenvolvimento de uma produção em massa desse
material. Vamos até o equipamento para que você possa conhecê-
lo melhor."

Saímos da sala para outra próxima. Estava suspenso em um
canto  o  maravilhoso  equipamento.  Pelo  menos  aparência  de
poderoso  ele  tinha.  Lá  ele  me  explicou  como  seria  usado  o
equipamento  e  disse  que  certamente  seriam  necessários  ajustes
pois,  como  uma  armadura,  esse  equipamento  deve  ser  feito  de
acordo com as medidas do usuário. Tirei as medidas necessárias e
fui dispensado. Ele me deu um livro e aconselhou que lesse, pois
"era  interessante..."  Do livro  nem o título  li.  Quando voltei  aos
meus aposentos, uma surpresa: haviam instalado uma TV a cabo.
Nesse dia não saí mais  do quarto.  Trouxeram minhas refeições.
Enquanto  estive  lá,  a  TV  permaneceu  ligada,  embora  não
assistisse muito. E a monotonia só não foi total devido à TV e à
barra de exercícios.

No terceiro  dia  me  levaram,  pela  manhã,  para  que  visse
vídeos. Nada a ver com o protótipo, eram só para passar o tempo.
Almocei  e  à  tarde  estive  em  meu  quarto,  naquela  mesma
monotonia...

Quarto dia: mais vídeos. A história se repetiu. ...até parte da
tarde,  pois  às  cinco  o cientista  me chamou.  O protótipo  estava
pronto. Eu o vi, admirado, e pedi para que os testes se iniciassem
- queria voltar à minha vida o quanto antes -, mas eles disseram
que  seriam  realmente  muitos  testes.  Voltei,  então  ao  meu
aposento e fiquei assistindo TV até tarde.

Acordei com pancadas fortes na porta. Levantei-me e corri
até  ela.  Seria  um  incêncio  ou  algo  assim?  Era  o  cientista.
Perguntei  o  porque  daquilo  e  ele,  ao  invés  de  me  responder,
perguntou  a  que  horas  eu  havia  me  deitado.  Depois  de  uma
bronca e do café da manhã,  ele me levou até uma sala ampla e
cheia  de  bugigangas.  Lá  estava  o  equipamento.  Vesti-o.  Eram
apenas  oito  peças:  capacete;  a  parte  que  protegia  o  peito  e  as
costas, onde ficavam os tanques de ácido e oxigênio; a parte que
protegia  o abdomen;  um bracelete  com luva;  um bracelete  para
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saída do ácido; dois protetores de coxas e um macacão. Confesso
que não era muito confortável:  era pesado e não dava liberdade
total de movimento. Comecei os testes. Realizava o que pediam,
enquanto eles anotavam os resultados.

Tudo corria bem, até que em um dos testes comecei a sentir
o  rosto  queimando.  Rapidamente  coloquei  as  mãos  na  base  do
capacete e o atirei para longe. Veio um homem e jogou um copo
de  água  no  meu  rosto,  que  ainda  ardia.  Vieram  alguns  outros
homens  e  removeram  rapidamente  o  equipamento.  Fui,  então,
levado  a  uma  sala  onde  havia  dois  médicos.  Eles  examinaram
meu rosto mas...

No outro dia fui levado à sala do cientista que liderava as
pesquisas.  Ele estava lá e, com ele, os dois homens do governo.
Eles  me disseram então que os resultados  dos testes  não foram
satisfatórios.  Que o desempenho não ia muito bem e o acidente
pôs um ponto final. Pediu desculpas pela falha do equipamento e
me  disse  que  eu  poderia  ir  embora  e  seria  chamado  quando  o
novo protótipo estivesse pronto.

Ver o sol depois de passar quase uma semana trancado no
subsolo. Estou livre para ver o sol, mas isso não me anima tanto.
Não depois do que ocorreu aqui hoje. O rosto com que saio não é
o  mesmo  com  que  entrei.  Esses  malditos  testes  o  destruíram.
Levarei,  talvez  para  sempre,  a  cicatriz  causada  pelo  erro  de
outros.  Mas  como  sou  subordinado  ao  governo,  o  que  posso
fazer? Só posso torcer para que demorem o máximo possível na
criação  do  novo  protótipo  para  que  eu  tenha  tempo  de  me
recompor. Mas como só se pode adiar o inevitável, mais cedo ou
mais  tarde  serei  chamado novamente  e de novo terei  que vir  a
esse maldito lugar.

-= Protótipo I =- #23



Ases - Magia no Sangue

A História de CristinaA História de Cristina

Cristina Braga
Ao completar  quinze  anos  recebeu  uma  pedra  de  um estranho.
Naquele mesmo dia sua vida seria radicalmente modificada.

Filha de Antônio e Susana Braga,  uma família  que reunia
certa riqueza e de alguma influência na região, Cristina estudava
em um dos melhores colégios de sua cidade. Pelo menos seus pais
o  viam  como  o  melhor,  por  isso  a  colocaram  lá.  Cristina,
entretanto, tinha um rendimento não muito bom, entre o regular e
o ruim. Isso se devesse talvez ao fato de ela gostar de sair, o que a
tirava  um pouco  dos estudos.  Graças  a tais  fugas  seus pais  lhe
aplicaram  vários  castigos,  principalmente  depois  que  entrou  na
adolescência.

Cris,  como  é  conhecida  entre  os  amigos  e  parentes,
costumava  sair  com  amigos.  Sem  que  seus  pais  soubessem,
aprendeu  a andar  de moto  com eles.  Uma moto  era  seu sonho.
Como sempre, o símbolo da liberdade chamava.  Ela insistia que
queria ganhar uma moto, mas seus pais jogavam para o futuro.

No dia dezoito  de maio,  dia de seu aniversário  de quinze
anos,  Cristina  saiu  de  casa.  Foi  ao  shopping  antes  do  almoço.
Depois  dele  certamente  seria  levada  a  um  salão  de  beleza,  de
onde só sairia  no final  da tarde.  Lá caminhou  pelos  lugares  de
sempre e, enfim, resolveu ir embora. Um homem parou entre ela
e a porta. Ela pensou em chamar os seguranças do lugar, mas se
conteve e encarou o indivíduo, que trajava roupas velhas. Calças
jeans,  camiseta  branca.  Ele tinha já alguma idade,  em torno  de
cinqüenta  anos,  poder-se-ia  supor.  Seus  cabelos  eram  pretos  e
baixos.  Seus  olhos  estavam  escondidos  por  um  par  de  óculos
escuros.  Cristina  nunca  havia  visto  essa  pessoa  antes.  Era  um
estranho completo. Ele lhe estendeu a mão. Era algo. Ela recebeu.
Uma pedra. "É sua."

Era uma pedra,  com formato de pedra.  Isto  é, não polida,
irregular.  Mas um lugar  nela tinha forma tal  que permitiu  a um
cordão  preto  se  amarrar,  a  partir  do  qual  um  colar  foi  feito.
Enquanto  examinava  o  colar,  Cristina  não  percebeu  como  o
homem  sumiu.  Só sabe que,  quando ergueu  seu belo  rosto  não
havia nem sinal dele.  Só a pedra com o cordão lhe garantia que
ele realmente estivera lá.

Sem mais o que fazer,  Cris
colocou a pedra no bolso e deixou
o shopping  center.  Uma vez fora
dele,  pegou  um  táxi  de  um
conhecido  -  Afinal,  quem
freqüenta  o  shopping  e  não  a
conhece, e quem nesta cidade não
conhece  a família  Braga? -  e foi
para  casa.  Tudo correu  como ela
previra. "O que você faz uma hora
dessas  ainda  assim?  Vai  tomar
banho  e  almoçar!"  E,  feito  isso,
partiu  com a mãe  a um salão  da
cidade.  Já  tinha  reserva  e,  uma
vez  lá,  começou  a  maratona  de
beleza...

Todos diriam ter valido a pena a demora. Todos menos ela.
Não porque não gostasse do trabalho, mas por não ter gostado das
horas que passou enterrada naquela cadeira.  Parecia que tava na
escola! Com o inconveniente de não ter nenhuma amiga por perto
pra  conversar.  Tinha  sua  mãe,  mas  esta  fazia  um  tratamento
paralelo  enquanto  corria  os  olhos  por  umas  revistas  de  moda,
atualidades... Mas já era quase noite e Cris voltava para casa com
sua mãe. No jantar...

- Que é isso?
- Sua roupa para hoje
- Eu vou usar isso?
-É... espero.
- Quem teve essa brilhante idéia?
- Pensei que quisesse algo diferente... Optei por um modelo

mais... selvagem! Não combina com você?
- Tudo bem, eu visto isso...
- Ei! O que é isso?
- O quê... Ah, é uma pedra.
- Eu sei, mas... Como veio parar na sua calça?
- Foi no shop...
- Filha! Olha a hora! ... Põe ele, vai ficar linda.
- Só faltava essa...  Querer que eu saia com uma pedra no

pescoço...
- Vai combinar direitinho. Prove. Se não gostar, não use. ...

vou me trocar. Com outras é ridículo, mas pra essa vai ser o colar
ideal...  Vai  parecer  a  Betty  dos  Flinstones.  Até  daqui  a  pouco,
filhinha.

Uma pedra...  Aposto como os convidados vão rir da minha
cara...  Mas espera.  A mãe  tava certa.  Cai  muito  bem com essa
roupa.  Vou  provar...  Excelente!  Ficou  meio...  Bizarro.  Pareço
uma...

- Aaahhhh!
Ela ia dizer bruxa,  mas seu

rosto  mudou  e  Cristina  se  viu
diante  de  uma  das  jovens  bruxas
que  vira  em  um  filme  qualquer.
Era ela própria...

- Algo errado, filha?
- Não! É... Vou já!
-  Ficou  linda!  O que  disse

da  pedra?  Foi  o  complemento
ideal. Vamos?

- Já, já...
Terminou  de  se  preparar  e

desceu.  Recebeu  convidados  e  a
festa transcorreu. A surpresa foi o
presente:  sua  tão  sonhada
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motocicleta.
Será que estou no lugar certo? Parece loucura,  mas o que

aconteceu  comigo  no  quarto...  Será  que  essa  pedra  é  mágica?
Aquele  homem  me  entregou  uma  pedra  mágica!  Então  existe
mesmo  esse  tipo de coisa...  Ele  certamente  sabe quem sou!  Eu
não sou... normal! Eu sou alguém especial, uma "escolhida"! Que
história  mais  maluca!  Parece  até  roteiro  de filme  ou gibi!  Será
que é verdade? Se eu recebesse ao menos um sinal...

Imediatamente cai a rede elétrica da casa. Era só disso que
eu precisava.

Cris  entra  em casa,  vai  ao quarto  e junta algum material.
Dois  arpéis,  nove  metros  de  corda,  dois  conjuntos  de  inverno,
binóculos, um saco de dormir, um estojo de primeiros socorros -
nunca se sabe... -, algumas peças de roupa. Colocou tudo em uma
mochila enorme, que usava quando ia praticar escalada com o pai.
Não  que  soubesse,  mas  estava  aprendendo.  Jogou  também  na
mochila  -  mais  conveniente  seria  o  termo  comprimiu  -  alguns
utensílios  de higiene pessoal,  sete pilhas...  A lanterna - que usa
duas  -  continuou  na  mão.  Acrescentou  também  sua  bolsa,  que
continha,  além de artefatos  de beleza,  quatrocentos  e cinqüenta
reais. Após fechar, colocou a mochila nas costas, pegou um cantil
e desceu as escadas rumo à cozinha.  Encheu o cantil  com água
mineral e saiu de casa - com a lanterna desligada e já guardada na
mochila. Deslizou por entre os convidados até sua moto. Colocou
o capacete,  que estava  lá,  subiu  e ligou a chave.  Saiu,  a quase
atropelar  os  presentes.  Ela  fugiu  de  casa  porque  escolheu  esse
caminho. Uma escolha que talvez não tenha sido só sua.

Cristina é uma bela morena de cabelos  e olhos castanhos.
Não é tão forte,  mas  não se  pode dizer  que é fraca.  Sua saúde
caminha no mesmo nível, entretanto é bastante ágil e rápida. Foi
abençoada  com uma ótima  visão,  que lhe permite  enxergar  um
pouco no escuro.  Ela não costuma acreditar  muito em terceiros.
Com  um  alto  carisma,  ela  fala  bem  em  público,  coisa  que
aprendeu com o pai. Com ele também começou o aprendizado de
escalada  e natação.  Na escola,  a matéria  que menos  odiava era
história. Tinha pavor de química, biologia e seus derivados.

Mostrando-se uma rebelde,  talvez sem causa,  Cris sempre
se sentiu deslocada e talvez a pedra tenha sido apenas a faísca do
estopim. O que ocorreu no quarto não teve como origem a pedra,
mas  ela  própria.  A  magia  flui  por  suas  veias.  Ela  detém  a
capacidade  de  moldar  o  próprio  corpo  conforme  a  própria
vontade.  É  o  que  chamam  metamorfismo  ou  metamorfose.  De
qualquer forma, ela é uma metamorfa e não sabe.

Mote: Eu vou fazer isso porque quero fazer isso, entendeu?

Daqui pra frente...
Daqui pra frente é com você. Crie personagens e distribua entre
amigos para jogar. Talvez eles mesmos tenham interesse em criar
seus  próprios  personagens.  Não  importa  quem  crie,  mas  eles
precisam ser  criados.  A história  gira  em torno  de Cristina,  que
deverá ser também um personagem de jogador. Os outros podem
vir de outros cantos e se encontrar com ela no caminho, ou podem
ser  amigos  dela  -  sem  nenhum  poder,  afinal,  poucos  são  os
arnings - que resolveram ajudá-la a descobrir quem é.

Como mestre, você deve pensar não no restante da história,
mas em fatos que permitam que a história  prossiga.  Talvez seja
importante saber quem é o velho e o que pode acontecer com Cris
no caminho que ela escolheu. A isso chamamos aventura, que não
é  necessariamente  uma  aventura,  mas  um  conjunto  das  coisas
mais importantes para que a aventura exista. Só não esqueça que
é a diversão o que realmente importa. Até a próxima.
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Personagem TufãoPersonagem Tufão

Nome Tufão Nascimento Desconhecido
Local de Nascimento Desconhecido Sexo Masculino Altura 2,08m Peso 107kg

Classe social Super-herói Nível 5 Idade aparente 27 Idade Real Desconhecida
Idiomas Português Religião Ateu

☑ Atributos
Constituição (CON) 18 - 72

Força (FR) 18 - 72
Destreza (DEX) 12 - 48
Agilidade (AGI) 14 - 56

Inteligência (INT) 12 - 48
Força de Vontade (WILL) 13 - 52

Percepção (PER) 13 +3 64
Carisma (CAR) 15 - 60

☑ Dados Adicionais
Pontos de Vida 17

Pontos Heróicos 3 10
Índice de Proteção 2

☑ Perícias com Armas (DEX)
Briga 42/42 1d6+2

☑ Aprimoramentos
Deflexão 2 pt

Boa Fama 1pt
Saúde de Ferro 1 pt

Sortudo 2 pt
Pontos Heróicos 3pt

Código dos Cavalheiros -1 pt
Identidade Secreta -1 pt

☑ Perícias
Atuação CAR 20 35

Escapismo AGI 15 29
Fotografia PER 15 32
Literatura INT 20 32

História INT 10 22
Condução de Automóveis AGI 20 34

Escutar PER 40 56
Esquiva AGI 30 44

Arremesso DEX 50 62
Natação AGI 20 34

Jogos de Cartas PER 30 46
Empatia CAR 60 75

Impressionar CAR 60 75
☑ Equipamento

Braceletes do Tufão 2 un $$$
Roupa colante 1 un $$$

☑ Aparência
Forte,  usando  uma  roupa  azul  e  amarela,  colante.  De  ar

altivo e gosta de chamar atenção,  aparecer para as câmeras. Seu
uniforme deixa apenas o rosto de fora.
☑ Braceletes do Tufão

Os braceletes que ele tem concedem índice de proteção 2, e
ainda algumas outras vantagens:

• Pode agir como se fosse um arning do ar de 5pt de
aprimoramento,  com  todo  o  custo  reduzido  em  1
ponto;

• Pode voar a até 5m/s;
• Ganha bônus +3 em percepção.
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Personagem Cristina BragaPersonagem Cristina Braga

Nome Cristina Braga Nascimento 18/05/1998
Local de Nascimento Formosa, GO Sexo Feminino Altura 1,73 Peso 58kg

Classe social Estudante EM-1 Nível 1 Idade aparente 18 Idade Real 15
Idiomas Português Religião Católica

☑ Atributos
Constituição (CON) 14 - 56

Força (FR) 10 - 40
Destreza (DEX) 12 - 48
Agilidade (AGI) 14 - 56

Inteligência (INT) 13 - 52
Força de Vontade (WILL) 11 - 44

Percepção (PER) 13 - 52
Carisma (CAR) 14 - 56

☑ Dados Adicionais
Pontos de Vida 12

Pontos Heróicos 0
Índice de Proteção 0

☑ Perícias com Armas (DEX)
Briga 12/12

☑ Aprimoramentos
Arning da Metamorfose 3 3 pt

Aparência Inofensiva 1pt
Sortudo 2 pt

Distração -1 pt

☑ Perícias
Artes :: Dança AGI 10 24

Ciência :: Física 0 20 20
Ciência :: Geografia 0 20 20

Ciência :: História 0 20 20
Ciência :: Literatura 0 20 20

Ciência :: Química 0 20 20
Condução :: Moto AGI 20 34

Esporte :: Basquete DEX 10 22
Esporte :: Futebol AGI 10 24

Esporte :: Handebol AGI 10 24
Esporte :: Natação AGI 20 34
Esporte :: Voleibol DEX 25 37

Manipulação :: Empatia CAR 30 44
Manipulação :: Lábia CAR 15 29

☑ Equipamento
Cristina  possui  uma  moto,  uma  lanterna  e  alguns

trocados, além de material de higiene pessoal e algumas poucas
roupas, que leva em sua mochila.
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Planilha de PersonagemPlanilha de Personagem

Nome Nascimento
Local de Nascimento Sexo Altura Peso

Classe social Nível Idade aparente Idade Real
Idiomas Religião

☑ Atributos
Constituição (CON)

Força (FR)
Destreza (DEX)
Agilidade (AGI)

Inteligência (INT)
Força de Vontade (WILL)

Percepção (PER)
Carisma (CAR)

☑ Dados Adicionais
Pontos de Vida

Pontos Heróicos
Índice de Proteção

☑ Perícias com Armas (DEX)
Briga

☑ Aprimoramentos

Nota: O preenchimento desta ficha não dispensa a escrita de um
background para o personagem.

☑ Perícias

☑ Equipamento

☑ Dados Complementares
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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(* Controle de Versões *)(* Controle de Versões *)

☑ Pré-história
Muito  antigamente,  Ases era  um  livro  de  RPG  com  regras
próprias.  Tal trabalho ficou perdido no tempo, devido a tantas
mudanças no projeto.

Depois, tornou-se um cenário para RPG indepentente de
regras,  o que pode ser muito útil  em sessões sem regras,  mas
para quem gosta de rolar dados a apresentação sem regras não
parece  ser  muito  interessante  (o  cenário  introduz  elementos
novos, como os arnings).

A  partir  da  versão  0.29  foi  feito  este  livro  (também
mudamos a forma de edição,  que já passou por documento do
StarOffice,  texto plano,  HTML e agora está sendo editado em
formato  do  OpenOffice.org)  visando  a  ancorar  o  cenário  no
Sistema Daemon. A versão 0.29 não traz ainda nada para SD,
mas  a  idéia  é  converter  todo  o cenário  e lançar  a  versão  SD
como Ases 1.0.
☑ Changelog 1.0.0
● Revisados Introdução e A Magia Voltou;
● Arnings adaptados  para  Sistema  Daemon.  Tratados  como

aprimoramentos  de  1  a  2  pontos  (para  campanhas  de
investigação,  e  ainda  assim  com  cautela),  3  pontos  (para
apimentar  um  pouco  campanhas  heróicas,  de  aventura  e
combates), 4 ou 5 pontos (para campanhas com supercaras).
Alguns  deles  foram  removidos  por  parecerem  hoje
incoerentes.

● Alterada  a  posição  das  poesias  Baluarte  Alexandrino e
Miragem,  a Saga,  que agora está  entre A Magia Voltou e
Arnings, estrategicamente tornando a leitura mais leve antes
da parte pesada em regras e servindo de introdução para o
conceito de arnings;

● Removidos capítulos  Deuses,  Magos e Unidades de Justiça
–  estes  ou  já  são  assunto  de  outros  livros  para  Sistema
Daemon ou serão tratados futuramente  em livros de apoio
para Ases, a depender da demanda.

● Cidades se transforma em Regiões. Removida então Maceió
e escritas:  Brasil  e América  Latina,  EUA, Europa,  Ásia  e
África.

● Removidas personalidades Gafanhoto e Aurius.
● Adicionadas fichas de personagem do Tufão e da Cristina.
● Adicionadas ilustrações diversas.
● Regiões agora tem os continentes em uma divisão que me

pareceu  mais  sensata,  com  uma  visão  geral  do  que
predomina  em cada  um deles,  além de uma ilustração  do
mapa mundi com cores que expressam esta divisão.


