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Editorial
Este almanaque reúne uma série de material relacionado a XR-III e além.

XR-III é um sistema de RPG multi-modo. Há várias possibilidades de conjuntos de regras diferentes para 
jogar XR-III. Neste material você encontra o Modo Micro, que é ótimo para introduzir novos jogadores, 
apesar de ter algumas limitações.

Além disso você encontra a primeira revisão do cenário Biotunados, que será publicado sob Creative 
Commons a cada nova revisão. É um microcenário (ou seja, dá uma ideia geral e você completa as 
lacunas) de multiverso, que facilita a transição por outros mundos de fantasia. Aliás, aqui você encontra 
também uma apresentação breve de cada cenário já publicado para XR-III e até de alguns que ainda 
estão em rascunho.

Como se não bastasse, tem ainda uma parte muito interessante: 36 personagens prontos, de diversos 
cenários, o sistema Modula Solo, de Karl Hendricks, e algumas tabelas adicionais. Com isso você tem 
material para jogar XR-III em grupo no Biotunados ou mesmo para jogar sozinho, sem mestre! Tudo aqui, 
em um PDF só, numa diagramação boa para leitura e consulta rápida,  sob Creative Commons.

Espero que curta e aproveite a ideia!

Cárlisson Galdino

Junho de 2021
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XR-III define como 
representar 
personagens; e alguns 
pontos de 
compatibilidade.

Modos são conjuntos de 
regras sobre XR-III, 
independentes e 
compatíveis entre si.

Aditivos são 
suplementos genéricos, 
para qualquer modo.

Kits são aventuras 
prontas, incluindo 
personagens e o 
resumo de algum modo, 
sendo um material 
pronto pra jogar!



XR-III Modo Micro

XR-III é um sistema de regras multimodo, ou seja, que permite seu uso com 
conjuntos diferentes de regras. Isso torna o sistema adaptável para qualquer 
situação: grupo experiente ou iniciante, história de aventura ou de horror…

O Modo Micro foi criado para RPG infantil, para iniciantes ou aventura 
despretensiosa. Nele as regras são mínimas e os personagens tendem a durar 
mais.

Estes sistema é oferecido sob Creative Commons – Atribuição – 
Compartilhamento pela mesma licença e você pode adaptá-lo à vontade.

Você pode encontrar mais material sobre XR-III em http://bit.do/xr-iii.

http://bit.do/xr-iii


Atributos, Vitalidade, Fadiga, Domínios e Manobras

Cada personagem possui 3 atributos: Físico, Mente e Espírito. 
Determinam essas 3 condições do indivíduo e variam de 1 a 7, 
sendo que 5 é o máximo para humanos normais.

Cada personagem tem Vitalidade Física equivalente a 3 vezes 
o valor do seu atributo Físico. Esta vitalidade é o quanto seu 
personagem pode resistir a golpes antes de morrer.

Cada atributo em uma Fadiga própria. Ações cansativas 
demais custam pontos de fadiga. Lançar magias causam fadiga 
mental. Quando alguma fadiga de um personagem chega a 0, o 
personagem desmaia. A quantidade inicial de cada fadiga é 4 
vezes o valor do atributo.

Domínios são um meio termo entre classes de 
personagem ou profissões e perícias ou conjuntos de 
habilidades. Cada domínio está ligado a um atributo. 
Habilidades como Karate, Contabilidade e Dobra de 
Ar são exemplos de domínios. São características 
que definem o personagem.

Manobras são técnicas específicas e sempre estão 
ligadas a algum domínio do personagem. Para usar 
uma manobra, o jogador precisa dizer que está 
utilizando e como. Então ele faz um teste de 
domínio. Se passar, ele conseguiu utilizar a 
manobra. Independente de funcionarem, manobras 
sempre causam fadiga no atributo relacionado.



Testes e Confrontos

Natureza, Arquétipos e Detalhes

A condição do personagem pode ser 
diferenciada devido à sua Natureza. Caso 
seja de uma espécie diferente ou possua 
implantes cibernéticos. Enfim, a natureza 
muda o personagem e lhe traz outras 
características próprias dessa natureza.

Cada personagem se encaixa em um 
arquétipo, que é uma forma de entender 
sua personalidade. Detalhes são 
informações complementares de 
aparência, gostos, medos e motivações.

Para testar um atributo, role um dado comum (6 faces) tentando um 
valor menor ou igual ao do atributo. Domínios são testados de maneira 
similar, mas você deve somar o nível do Domínio ao valor do atributo.

Combate e Fator Armadura

Cada ataque exige um teste de domínio apropriado. Cada golpe 
bem-sucedido reduz a vitalidade do oponente em 1 ponto. O uso de 
armas ou se tratar de um personagem poderoso podem aumentar o 
dano causado.

Caso o personagem tenha algum nível de Fator Armadura, sua 
armadura absorve aquele número de pontos de dano por rodada. Se 
ele receber mais de um ataque na mesma rodada, a contagem do FA se 
aplica à soma desse dano todo e não a cada dano individualmente.



Evolução dos Personagens

10 estrelas podem ser usadas para:

● Aumentar um nível de atributo até o máximo de 7
● Aumentar um nível de domínio até o máximo de 7
● Aprender uma nova manobra, com aprovação do mestre.

1 estrela pode ser usada para:

● Aumentar 1 ponto de Vitalidade até o limite de 10 X Físico.
● Aumentar 1 ponto de alguma fadiga até o limite de 10 X o nível do atributo-base.

Obs.: este aumento de Vitalidade ou Fadiga pode ser perdido se em algum momento o sistema de regras 
for trocado por outro modo do XR-III.



Arquétipos Astrológicos

No XR-III, o arquétipo é um perfil psicológico 
ao qual o personagem está alinhado. Uma 
vez adotado um campo arquetípico pra mesa 
de jogo, cada personagem seguirá um 
desses arquétipos. Entenda-os como 
ferramentas que ajudam a conceituar melhor 
os personagens.

Nada impede de usar mais de um campo 
arquetípico. Este material propõe como base 
o campo arquetípico astrológico/zodiacal.

Áries - Impulsivo, impaciente
Touro - Teimoso, paciente
Gêmeos - Tagarela, curioso
Câncer - Caseiro, emotivo
Leão - Egocêntrico, generoso
Virgem - Organizado, crítico
Libra - Indeciso, refinado
Escorpião - Intenso, vingativo
Sagitário - Filósofo, exagerado
Capricórnio - Centrado, obsessivo
Aquário - Desprendido, visionário
Peixes - Sonhador, ingênuo



XR, Cenários e Aditivos

Você certamente sabe o que é RPG. Não o eletrônico, mas o de mesa. Um jogo 
de narração ou contação de histórias, onde a história vai sendo construída pelas 
decisões, interações e pela sorte de seus participantes. Para regular tudo isso 
existem os Sistemas de RPG.

XR-III é um sistema multimodo. Isso significa que ele oferece conjuntos de regras 
diferentes alternativos. Um conjunto para aventuras realistas, um para aventuras 
rápidas, enfim, funcionando como vários sistemas diferentes. Todos eles, porém, 
usando os mesmos conceitos básicos, inclusive de ficha de personagem.

XR-III tem também cenários, que descrevem mundos fantásticos para jogar, e 
aditivos, que trazem regras adicionais, criaturas e outros complementos.



Um Multiverso

Multiverso é um tipo de mundo ficcional que engloba outros mundos. Há várias formas de classificar 
multiversos. Vamos dividí-los em 3 grupos: estrito, amplo e macroverso.

O multiverso estrito envolve mundos regidos pelas mesmas regras. O conhecimento sobre tudo pode 
variar, mas o que funciona em um dos mundos funciona no outro.

O multiverso amplo permite mundos onde algumas características estejam ou não presentes. Por 
exemplo: em um a magia funciona, em outro todos podem desenvolver poderes psíquicos.

O macroverso junta qualquer tipo de universo, cada um com regras totalmente diferentes. É como 
mesclar um anime de ação com um filme de terror dos anos 70 e um filme de super-heróis 
contemporâneo. No XR-III este tipo de multiverso é possível através da mudança dos modos entre os 
mundos.

Biotunados permite os 3 tipos de uso e a escolha exata do tipo de multiverso depende do quanto o seu 
grupo está disposto a ficar mudando o jeito de jogar após cada viagem.



O que é um Biotunado?

Um automóvel terrestre que recebeu um motor alienígena de uma civilização 
provavelmente extinta. Este é o resumo. O carro se comporta como um carro 
normal, mas deixa de depender de combustível, ganhando algumas 
funcionalidades especiais, entre elas o salto entre dimensões.

Um biotunado é uma entidade consciente que pode se comunicar com os 
passageiros por meio do rádio. O modelo exato do veículo pode variar muito, ao 
gosto do mestre e dos jogadores. Caso ninguém do grupo saiba dirigir, ele pode 
guiar a si próprio de maneira mediana, incapaz de realizar manobras complexas.



Ficha do Biotunado

O biotunado é registrado em uma ficha parecida 
com a ficha de personagem. O carro precisa ter:

Nome: como os veículos são inteligentes, é bom 
terem um nome pelo qual serão chamados.

Modelo: modelo base para o autarcan. Não 
precisa ser necessariamente um carro, mas 
veículos diferentes devem ser negociados com o 
mestre.

Arquétipo: perfil de personalidade

Natureza: como o carro é “animado”

Detalhes: como dos personagens. Aparência, 
temperamento, medo…

Salto: como o biotunado salta entre planos. Atingindo 
certa velocidade, vibrando, girando...

Atributo Essência: atributo único e próprio dos 
biotunados. Níveis descritivos são poderes 
conquistados/aprendidos. Começa no nível 1 e evolui.

Vitalidade Essencial: estrutura do veículo. Ao ser 
danificado/quebrado, perde pontos dessa vitalidade.

Fadiga Essencial: energia, o que permite o veículo se 
locomover e acionar seus poderes.

Planos conhecidos: lista com os códigos ou 
descrições dos planos/cenários conhecidos pelo 
veículo.



Arquétipos de Carro

Para arquétipo de personagens humanos, 
sugerimos que adote o campo arquetípico 
proposto pelo Modo XR-III que vocês vão adotar. 
Para os arquétipos de biotunados, temos essas 
sugestões:

Carente - não gosta de ficar só.

Confuso - tem dificuldade para entender o que 
dizem.

Depressivo - está sempre melancólico.

Destemido - ousado, de iniciativa e imprudente.

Distraído - não consegue focar nas coisas

Intrometido - gosta de dar opinião sempre.

Manhoso - sempre obedece, mas sempre 
demora.

Medroso - reluta em se meter em perigo

Reativo - age como um instrumento, apenas 
obedece.

Sacana - trama planos pra prejudicar pessoas.

Temperamental - se apega ou pega raiva muito 
fácil

Vaidoso - precisa ser elogiado e paparicado.



Naturezas de Biotunados

Mímico: o veículo controla tudo de si mesmo. Portas, vidros, tampas, amortecedores, como um 
carro possuído. porém, não fala

Instrumento: pode se dirigir sozinho se necessário, mas não fala nem mexe "juntas". Se 
comunica por um display no painel

Inteligente: pode falar, com personalidade.

Biforme: essa é pra quem quiser jogar com o carro. O carro pode mudar para uma forma 
humanoide específica (deve ser dito como). Nesse caso, ele ganha os 3 atributos padrão de 
XR-III (além da Essência) e os domínios como outros personagens de jogador. Os poderes de 
carro só podem ser usados na forma de carro.

Ego 3D: o carro projeta um rosto holográfico ou fantasmagórico sobre o painel ou sobre 
qualquer outra parte do carro. É essa projeção que se comunica com os demais personagens.



Poderes Essenciais
Todo biotunado tem a habilidade de 
saltar entre planos. O destino deverá 
ser de conhecimento da entidade ou 
a viagem será para um plano 
aleatório (ou seja, escolhido pelo 
mestre sem o conhecimento prévio 
dos jogadores).

Habilidades de comunicação, 
regeneração e piloto automático são 
também padrão em um veículo 
desses, apesar de eventualmente 
poderem ser limitadas em certas 
naturezas.

O atributo Essência recebe níveis 
descritivos com poderes 
complementares. Aqui seguem 
alguns dos poderes possíveis:

Aquático - capaz de se deslocar sobre as águas.

Blindagem - apresenta FA +2. Pode ser adquirido mais de uma vez.

Camuflagem - capaz de mudar sua pintura para a do ambiente onde está, se 
escondendo um pouco.

Cósmico - preparado para atuar como nave espacial em curtas distâncias.

Disfarce - muda sua forma para alguma outra (que deve constar na descrição). A outra 
forma tem que ser fixa, como uma lata de lixo.

Escudo térmico - resiste a ambientes de alta temperatura, como num vulcão.

Resgate - os cintos se esticam a um comando e puxam os alvos pretendidos para as 
poltronas.

Submarino - pode mergulhar e se deslocar submerso em água.

Voo - é capaz de voar por um curto momento (1 ponto de fadiga por 10 minutos).



Vitalidade e Fadiga

Fadiga é a energia que serve para tudo no carro. Usar um poder consome energia, mas 
correr também. A cada 5 horas de corrida sem descanso (de pelo menos 5 horas), 
perde-se 1 ponto de Fadiga Essencial (FX). Para menos que 5 e mais que 2 horas, você 
pode testar 50% de chance de perder 1 ponto.

Vitalidade Essencial (VX) representa a “saúde” do carro. Ao acabar a energia, o carro 
pode usar pontos de VX em substituição. Isso vai danificando o próprio carro.

Recuperar toda a energia do carro leva uma semana sem esforço. Já a vitalidade leva 1 
ano.

Para ajudar a recuperar pontos de VX, o grupo pode utilizar serviços como mecânico e 
martelinho de ouro, mas recuperam no máximo 3 pontos por dia.



A Cidade Secular

A cidade Secular é uma cidade padrão, de 500 mil 
habitantes. Seus costumes e estrutura são similares às 
grandes cidades brasileiras, embora seja menor do que 
as capitais. A localização exata da cidade fica a critério 
do mestre. O mais prático é que se localize em um 
estado conhecido.

Essa cidade conta com 22 bairros, sendo cortada pelo 
Rio Secular. Você pode incluí-la dentro de uma 
metrópole já conhecida e dizer que o rio é outro, 
facilitando os ajustes.



Usando Aditivos

A princípio, Secular fica no nosso mundo contemporâneo, ou ao menos em um 
mundo muito parecido com o nosso. Você pode pegar qualquer aditivo que 
acrescente funcionalidades ao cenário. Entre as formas de uso, propomos:

Contaminação: outro grupo de viajantes de alguma forma traz elementos 
estranhos ao cenário. Pode haver aventuras que visem a normalizar a situação.

Sociedade Secreta: esse conhecimento sempre existiu, mas na mão de poucos



Cenários - Conceitos Básicos

Ao falar de planos, cenários e mundos, é importante ter em mente diferenciados os seguintes 
conceitos:

Cenário: descreve um possível lugar para uso em RPG. Geralmente é em um mundo próprio, 
mas pode ocorrer dentro de um mundo específico. Por exemplo, um cenário “Piratas da 
Somália” e um “Agentes Federais” ambientados no mundo contemporâneo podem coexistir no 
mesmo mundo fictício.

Mundo: tipo de cenário amplo, que não está dentro de outro, mas pode agrupar cenários 
menores.

Plano: considere um plano um “mundo de jogo”. O Mundo seria o conceito, enquanto o Plano 
seria a prática. O cenário está no livrinho e vários mestres podem usar, enquanto o plano é a 
versão do cenário já em campanha, em uso. É possível ter vários planos diferentes para um 
mesmo cenário, parecido com o conceito de universos paralelos.



Saltando entre Planos

O biotunado salta entre planos. Defina os planos com: nome do cenário + identificação do mestre (em 
grupos com mais de um mestre, algo que identifique o mestre específico) + número de controle.

Exemplo: na sua mesa tem 3 mestres que se revezam: Pedro, João e Aline. Pedro começa a campanha 
multiverso neste cenário aqui. O plano inicial poderia ser Biotunados-P-1 ou Secular-P-1. No meio da 
história, Pedro decide resgatar uma campanha interrompida em Nameless, que estava sendo mestrada 
pela Aline. Esse outro plano seria Nameless-A-1. Aline, porém, está mestrando hoje em Nameless para 
outro grupo. Este plano seria o Nameless-A-2. Personagens de Nameless-A-1 e Nameless-A-2 não 
coexistem necessariamente e as mudanças que aconteçam em um dos planos estão restritas a ele, sem 
afetar o outro.

Os personagens podem receber informações de uma organização que designa missões, passando já os 
códigos dos planos para onde eles devem ir. Podem saltar para um dos planos conhecidos, presentes na 
ficha do biotunado. Ou eles podem saltar por acaso e o mestre decide onde pararam.



Viagem no Tempo

Este cenário pode ser bem divertido e empolgante interligando vários outros cenários, mas não precisa 
ser assim. Com um ou dois cenários, já dá pra se divertir um bocado.

Para a viagem no tempo em mundos onde as coisas mudam muito rápido, pode ser interessante ter um 
cenário pronto para retratar cada época da linha do tempo que será utilizada. Para mundos mais estáveis, 
pode ser usado um cenário só.

Com base nisso, você cria os planos para o(s) cenário(s) escolhido(s). Cada plano pode ser muito 
parecido com o outro, mas ter personagens e problemas próprios.

Você pode vincular planos que derivam de um mesmo cenário em épocas diferentes, bloqueando o 
retorno dos personagens caso certas coisas sejam feitas no plano passado, forçando-os a revisitar o 
passado e resolver isso antes de poderem voltar para casa.

Coloque mais biotunados na história, aliados, rivais ou inimigos e a coisa fica ainda mais complexa e 
divertida!



Mudança de Modo

Um dos pontos em que o XR-III difere de outros sistemas genéricos é a separação das regras de 
rolagens e resoluções em modos, permitindo que funcione como vários sistemas de RPG compatíveis 
entre si. Como os personagens podem ser expressos de forma compatível, é possível mudar o modo ao 
migrar para um outro plano.

Vantagem disso é que o modo pode retratar uma realidade mais dura, mais aventuresca, mais perigosa 
ou mais absurda, a depender de como foi criado. Mudar o modo aplica essa mudança de realidade nos 
personagens dos jogadores.

Desvantagem é que cada modo tem sua própria pegada, seu tipo de rolagem e interpretação de certos 
valores da ficha. Pode ficar confuso para os jogadores ficar mudando de modo.

A decisão se vai trocar ou não um modo cabe ao mestre, preferencialmente em acordo com os jogadores. 
É recomendável evitar essa mudança, guardando-a para casos particulares, ou que selecione um 
subconjunto de 2 ou 3 modos que serão utilizados, anotando nos planos em qual modo cada um deles 
funciona.



Partindo de Outros Cenários

Você pode iniciar uma campanha em Secular e pode até mesmo jogar apenas por ali, sem o 
grupo usar os biotunados, enfrentando consequência dos que usaram.

Mas você pode também começar em outro cenários. Para isso, você precisará estabelecer a 
ponte. Algumas sugestões:

O grupo encontra no final de uma missão um biotunado abandonado, como um dos tesouros.

A entidade misteriosa incorpórea toma um veículo do seu mundo. Não precisa ser um carro, 
mas tem que ser grande o suficiente para que todo o grupo viaje junto, além de ter que ser 
movido (nativamente ou adaptado) sozinho, sem animais ou coisa parecida. Uma carroça, uma 
lancha futurista... O biotunado diferente passaria a agir como os de Secular.

Um viajante de secular pode chegar no plano que vocês estão usando e pedir ajuda do grupo.

O próprio veículo pode ir até o plano de jogo e de alguma forma fechar parceria com os heróis.



XR-IIINome           Modelo           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Salto

Essência

Power-Up       Osevenue 0D      Biotunados

Intrometido         Biotunado Instrumento  Origami
1

1. Medo de insetos entrarem e o destruírem por dentro
2. Quer levar vida a lugares ainda inabitados, ajudar a povoar o mundo
3. Usa o painel do carro como um Twitter, falando direto
4. Gosta de fofocar sobre notícias inúteis, que acessa por rede ou rádio
5. Evita ao máximo atropelar fêmeas
6. Origami: carro dobra sobre si mesmo, se desdobrando no outro plano

Detalhes

Power-Up foi criado em Secular e 
fugiu para realizar seu sonho de 
povoar os planos universo afora. 
Pode ter parceiro(s) de viagem, caso 
façam amizade e se comprometam a 
colaborar com o projeto.

Aquático
Blindado
Camuflagem
Cósmico
Disfarce
Escudo térmico
Resgate
Submarino
Voo

Planos conhecidos:
Secular-     -1
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Vitalidade Essencial

3

Fadiga Essencial

4



Indústria Monte 
Secular

Este é um cenário nível 0 que pode ser utilizado para aventuras. É 
uma indústria de caixas e embalagens plásticas que ocupa um 
quarteirão inteiro e fica no bairro Santos Dumont. Áreas coloridas não 
estão definidas. As áreas administrativas também não, então você 
pode definí-las conforme suas necessidades.
A - Guarita de controle da entrada
B - Estacionamento comum
C - Estacionamento de caminhões e preparação para carga e 
descarga
E - Estoque maior de matéria prima
F, G, H, N, R - Área administrativa
J - Fábrica propriamente, linha de montagem
K - Galpão de embalagem e organização
M - Estoque menor de matéria prima
O - Campo de futebol, liberado para uso dos trabalhadores nos fins de 
semana
P - Depósitos de produtos, passagem e organização para despacho
Q - Centro da equipe de vigilância
Use a tabela de NPCs se precisar dfinir pessoas do ambiente. Você 
pode ajustar as profissões e outras características deles à vontade 
também!



O Cenário Animalia
O mundo deste cenário é muito parecido com o nosso 
planeta Terra, com algumas diferenças fundamentais:

1) Sem armas de fogo ou itens de violência chocante. 
Dependendo do caso, cabem armas que não desmembram 
ninguém e armas laser, por exemplo.

2) As pessoas tem traços de animais. São várias espécies, 
cada uma com suas características próprias.

As espécies em geral convivem harmoniosamente, mas 
sempre tem atritos entre algumas delas. Há lugares onde 
predomina uma ou outra espécies.

Para a cidade das aventuras, você pode criar uma paródia da 
sua própria cidade. Crie um nome variante, defina alguns 
pontos importantes e pronto! Já temos uma cidade perfeita 
para nos divertirmos!

Animalia foi publicado na edição 4 do XR Zine. Adquira e 
consulte para mais detalhes.

Espécies de Animalia
Cabelo, quando tem, segue o padrão da pelagem. A pele pode ter 
qualquer tom de peles humanas e, em alguns casos, outros tons.
Badalus: povo-bode. Com chifres e pés de cascos. Moram em cavernas e 
são tidos como malignos e manipuladores.
Baraelus: povo-pombo. Moram na Cidade dos Anjos e gostam de ser 
chamados de anjos. Têm asas, mas normalmente não voam. Costumam 
ser sábios e justos.
Boressis: povo-víbora. Geralmente carecas, sem orelhas, com peles de 
cores e texturas exóticas. Fama de não serem muito confiáveis.
Brakarkus: povo-dinossauro (pescoçudo). Têm olhos de réptil e não têm 
orelhas. Muitos são carecas. São raríssimos.
Caninus: povo-cão. Orelhas e rabo de cão. Várias raças.
Catinus: povo-gato. Orelhas e rabo de gato. Várias raças.
Doninus: povo-doninha. Orelhas de doninha e ombros curtos.
Ekinissus:: povo-cavalo. Costumam ter cabelo comprido e orelhas de 
cavalos. Excelentes corredores.
Kamessis: povo-camaleão. Conseguem mudar a cor da pele, gostam de 
fazer isso para causar. Não têm orelhas.
Koelikas: povo-coelho, com suas orelhas enormes e seus rabos 
pequenos.
Ratatus: povo-rato, de orelhas grandes e redondas, e rabo grande e fino. 
Têm habilidade de roubo como se tivessem domínio para isso.
Ursinus: povo-urso. Gostam de manter a ordem, aversos a mudanças.



Lampejo de Magia

A Magia é uma energia cósmica que se aloja em um planeta para 
passar um tempo. Então ela se vai. Ninguém consegue prever com 
clareza quando ela vem nem quanto tempo ela durará.

A energia mágica, aqui chamada de Éter, traz consigo também criaturas 
conhecidas como deuses. Seres poderosos, com personalidades 
humanas, em uma rede de relacionamentos complicada entre si.

A chegada da magia costuma modificar pessoas que tenham aptidão 
mágica. Eles ganham uma habilidade mágica aleatória, como um poder. 
Essas são as únicas pessoas que veem o momento exato da chegada 
da magia, na forma de um brilho estranho tomando todo o planeta por 
alguns segundos. Este é o lampejo de magia.

Nesse lampejo, objetos mágicos adormecidos despertam seu poder, 
bem como certas maldições esquecidas. E quem viu seu brilho é 
transformado a partir daquele momento.

Lampejo de Magia foi publicado no XR Zine 8. Este conceito pode ser 
aplicado a qualquer cenário.

Arning da Eletricidade
O personagem altera ou cria eletricidade. 
A um simples pedido seu, equipamentos 
eletrônicos queimam. Também pode dar 
um choque através de um simples contato 
físico.
N Efeito
1 Curto-circuito

(equipamento próximo)
1 Choque (sem dano, susto)
2 Interrompe corrente elétrica
2 Dissipa ataque elétrico contra si
3 Sente eletricidade (raio 3m)
3 Explode onde passa eletricidade 

(1di)
4 Sente eletricidade (raio 30m)
4 Força relâmpago (nuvem-céu) 5dp

(tem que haver nuvens carregadas)
5 Relâmpago sai do arning ao alvo: 

dp (reduzido em 1dp a cada 5m)



O Cenário Ases

Há poucos anos, a magia voltou à Terra, modificando muitas coisas por aqui. O 
mundo está um 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.

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. Deuses, magias, monstros e artefatos. Bem-vindo a um 
mundo caótico.

Este cenário utiliza Lampejo de Magia como base e está atualmente em 
rascunho.



O Cenário Cyberludo

Os personagens receberam a missão 
de desligar o centro de segurança do 
Laboratório Megabyte. Para fazer 
isso, eles terão que utilizar um 
dispositivo de realidade virtual e 
entrar nesse mundo. Uma vez lá 
dentro, o mundo conta com 76 salas 
interconectadas na forma de um 
tabuleiro de Ludo. Deverão localizar o 
disjuntor de força do Laboratório e 
desligá-lo.

Cyberludo foi apresentado como um 
extra no XR Zine 5.

O Cyberludo pode servir como representação do 
mundo virtual em toda uma campanha Cyberpunk. 
Um mainframe poderia entupir as casas brancas de 
armadilhas e sentinelas, guardando os dados mais 
importantes nos quadrados isolados (que na nossa 
aventura eram bases) e impedindo o sentido 
anti-horário da movimentação.
Uma companhia de e-sports poderia fazer todo um 
campeonato dentro do mundo virtual. Várias 
disputas acontecendo em cada sala e o grupo tendo 
que aproveitar a ocasião para estabelecer contato 
com um grupo novo, secretamente.
Você pode utilizar um cenário futurista qualquer para 
eventos do mundo real e mesclar sessões entre o 
mundo real e o virtual (no Cyberludo). O bom é que 
nesta proposta qualquer um pode entrar na matriz, o 
que permite que o grupo todo participe das tramas 
maiores que venham a acontecer estritamente no 
mundo virtual.



O Cenário Nameless
Aqui lidamos com pessoas normais se arriscando no mundo 
do desconhecido. As pessoas normais de que falo são como 
as pessoas normais do nosso mundo: diferentes, umas mais 
fortes, outras mais fracas, mas todas impotentes contra a 
maior parte desses perigos.

Um mundo de mistérios coexiste com o nosso mundo 
normal, funcionando como uma imensa teia. Quem se 
aproxima desse outro mundo é como as moscas, que pouco 
a pouco se veem presas até não conseguirem mais se 
salvar.

Quem cruza a linha do desconhecido invariavelmente 
começa a ser perseguido por entidades terrestres e do 
além−Terra. Como essas pessoas continuam sendo tão 
mortais como antes, há muitas situações em que só podem 
contar com a sorte para sobreviver. Essa sorte às vezes 
ajuda.

Este cenário é um dos 3 cenários públicos do XR-III e ainda 
está em uma revisão inicial.

Departamento de Assuntos Confidenciais
DAC é um órgão do Governo Federal criado em 1998, com verba 
e dados iniciais herdados da Força Aérea Brasileira. É um órgão 
voltado à investigação de OVNIs e assuntos inexplicados.
Sua criação foi vertical, resultando em um órgão com que até 
hoje altos membros da FAB antipatizam.
O DAC, desde que surgiu, tem procurado entender o mundo em 
cada fato individual. Essa é a filosofia deles, e têm por objetivo 
tirar conclusões mais precisas e agir corretamente em cada caso.

A Nameless é uma organização fundada por um conjunto de 
personalidades da elite brasileira. Cada um investiu parte do seu 
capital e criaram uma ONG que tem como finalidade investigar 
casos sobrenaturais.
No início seus fundadores não chegavam a um acordo quanto ao 
nome que deveria ser adotado. Algum tempo depois, enquanto a 
dúvida persistia, alguém teve a idéia de manter a associação 
sem nome, batizando−a como Sem−Nome, um  nome  
bem−relacionado  com  os  seus  objetivos,  Objetos  Voadores  
Não−Identificados e fatos inaceitáveis e, portanto, ainda sem 
nome oficial. Assim surgiu a Nameless.
Sua organização é feita em grupos ou castas, que são batizadas 
com o nome de algum animal.



O Cenário Neocan
A história se passa daqui a 200 anos. Utilize seu tempo como 
base e faça as adaptações necessárias para essa “previsão” 
do Futuro, atualizando onde o cenário já estiver defasado. 
Claro, se preferir.

Muita coisa aconteceu no Brasil e no mundo. Os Estados 
Unidos hoje são vários países: cada antigo estado virou um 
país próprio. Estados Unidos ganhou um novo sentido: agora 
se refere a uma organização comercial, como a União 
Europeia. Por aqui tivemos o padrão de sempre de políticos, 
desastres e exploração.

Como o transporte civil mais popular hoje é o helicarro, um 
tipo de carro voador, as cidades apostam em colocar suas 
elites nas alturas, com prédios e moradias suspensos sobre 
estruturas de colunas e inalcançáveis a não ser voando.

Todo o dinheiro é virtual. Existe o ambiente de projeção de 
consciência chamado Matriz, existem ciborgues e androides, 
mas ainda existe o sobrenatural.

Neocan foi lançado no XR Zine 6.

Cyberagreste
A Ficção Científica é marcada pela temática 
envolvendo futuro, ciência ou tecnologia. Dentro da 
Ficção Científica existem outros gêneros, como a 
Space Opera e o Cyberpunk.
No Cyberpunk temos um mundo de alta tecnologia, 
mas com baixa qualidade de vida. Geralmente há 
um sistema opressor. Em geral, mundos Cyberpunk 
são distópicos.
Do Cyberpunk surgiram outros movimentos, como o 
Steampunk, que mostra alta tecnologia baseada na 
tecnologia a vapor. Já o Cyberagreste começou a 
ser discutido após um trabalho visual do artista Vitor 
Wiedergrün. A ideia é juntar temática nordestina com 
high-tech.
Posteriormente autores nordestinos se opuseram ao 
Cyberagreste apontando estereótipos e sinais de 
preconceito. Criaram o Sertãopunk como resposta.
NeoCan é um cenário Cyberagreste porque a 
temática, tanto nos cordéis como aqui, é mais leve 
do que a proposta Sertãopunk.



O Cenário Sete Ilhas
Um arquipélago no meio do mar onde existem magia e aventura. Dizem que não há 
como sair de Averl. Ninguém partiu mar adentro e voltou com alguma novidade 
geográfica.

Aqui existem elfos, anões, sereias, tritões e dragões. Humanos ainda são a maioria. As 
nações são ilhas. Há pirataria também.

Aqui a magia é estudada por elfos e simpatizantes. Artefatos mágicos maravilhosos são 
criados. Alguns se tornam lendas. Algumas personalidades são lendárias também.

Apesar de ser formado por ilhas, há ilhas grandes o suficiente para se viver toda uma 
vida sem conhecer o mundo lá fora. Mas há ilhas de todo tamanho. As pequenas são 
praticamente infinitas. Muitas ilhas são desabitadas.

Este é o mundo de Averl e espero que o aprecie!

Espécies predominantes: humanos, elfos, anões e lupinos. Chamados também de 
lobisomens, são seres meio lobo, meio humanos, trazendo traços de lobo no rosto, 
orelha diferente e costumam ser muito peludos. Em geral não gostam de viver em 
ambientes urbanos. Não gostam de civilização. Vivem em tribos nas florestas e podem 
ser agressivos e territorialistas.

Sete Ilhas foi publicado no XR Zine 3.



NPCs de Apoio - Terra Atual

Nome Natureza Arquétipo Habilidade Atributos
1. Axon (M)
2. Cacau (F)
3. Konani (M)
4. Astral (?)
5. Akira (F)
6. Âmbar (F)
7. Avati (M)
8. Hui (F)
9. Gilson (M)

10. Aleks (?)
11. Aiden (F)
12. Hui (F)

1. Humano
2. Humana
3. Humano
4. Humane
5. Humana
6. Humana
7. Humano
8. Humana
9. Humano

10. Humane
11. Humana
12. Humana

1. Sagitário
2. Câncer
3. Virgem
4. Aquário
5. Sagitário
6. Capricórnio
7. Aquário
8. Capricórnio
9. Sagitário

10. Áries
11. Áries
12. Virgem

1. Trapaceiro
2. Técn. de Infor.
3. Músico
4. Motorista
5. Ladra
6. Carpinteira
7. Tradutor
8. Comerciante
9. Cartomante

10. Médic@
11. Professora
12. Ladra

1. F 2 M 2 E 5
2. F 3 M 2 E 2
3. F 2 M 5 E 5
4. F 3 M 2 E 2
5. F 2 M 3 E 5
6. F 2 M 5 E 2
7. F 3 M 5 E 2
8. F 5 M 1 E 3
9. F 2 M 2 E 2

10. F 3 M 1 E 2
11. F 3 M 2 E 1
12. F 2 M 2 E 3

Aqui estão resumos de personagens prontos para uso como NPC.

Role 2d. Se sair 4, 5 ou 6 no 1º some +6 na rolagem do 2º dado.



NPCs de Apoio - Animalia

Nome Natureza Arquétipo Habilidade Atributos
1. Hotaru (M)
2. Zastro (M)
3. Zicrash (?)
4. Yumi (F)
5. Shensamzu (?)
6. Thathoxa (M)
7. Haruko (F)
8. Kioko (M)
9. Kosmo (M)

10. Yoda (M)
11. Golem (?)
12. Thiana (F)

1. Badalus
2. Kolikas
3. Caninus
4. Doninus
5. Catinus
6. Koelikas
7. Boressis
8. Ursinus
9. Kamessis

10. Ursinus
11. Doninus
12. Baraelus

1. Aquário
2. Peixes
3. Gêmeos
4. Leão
5. Escorpião
6. Câncer
7. Aquário
8. Peixes
9. Virgem

10. Câncer
11. Peixes
12. Aquário

1. Apadrinhado
2. Guia
3. Estudante
4. Vendedora
5. Guia
6. Estudante
7. Policial
8. Professor
9. Estudante

10. Serv. Geral
11. Artista
12. Apadrinhada

1. F 5 M 2 E 3
2. F 1 M 1 E 5
3. F 5 M 1 E 2
4. F 2 M 5 E 4
5. F 1 M 2 E 2
6. F 3 M 5 E 2
7. F 3 M 4 E 2
8. F 1 M 1 E 1
9. F 3 M 2 E 4

10. F 4 M1 E 3
11. F 5 M 2 E 1
12. F 3 M 4 E 4

Aqui estão resumos de personagens prontos para uso como NPC.

Role 2d. Se sair 4, 5 ou 6 no 1º some +6 na rolagem do 2º dado.



NPCs de Apoio - Cyberludo

Nome Natureza Arquétipo Habilidade Atributos
1. Arion (M)
2. Ashton (M)
3. Enu (M)
4. Alpin (?)
5. Radha (M)
6. Shay (F)
7. Jin (F)
8. Eduarda (F)
9. Ash (F)

10. Lian (M)
11. Manu (F)
12. Gilberto (M)

1. Humano
2. Humano
3. Humano
4. Humane
5. Humano
6. Humana
7. Humana
8. Humana
9. Humana

10. Humano
11. Humana
12. Humano

1. Áries
2. Áries
3. Leão
4. Touro
5. Escorpião
6. Capricórnio
7. Câncer
8. Gêmeos
9. Gêmeos

10. Touro
11. Libra
12. Escorpião

1. Carateca
2. Médico
3. Marqueteiro
4. Carpinteir@
5. Programador
6. Espec. Matriz
7. Detetive
8. Tradutora
9. Espec. Matriz

10. Veterinária
11. Espec. Matriz
12. Espec. Matriz

1. F 2 M 1 E 1
2. F 3 M 2 E 2
3. F 2 M 4 E 2
4. F 1 M 1 E 5
5. F 4 M 3 E 2
6. F 1 M 4 E 4
7. F 5 M 1 E 5
8. F 2 M 5 E 2
9. F 2 M 2 E 4

10. F 4 M 1 E 5
11. F 1 M 2 E 4
12. F 2 M 5 E 2

Aqui estão resumos de personagens prontos para uso como NPC.

Role 2d. Se sair 4, 5 ou 6 no 1º some +6 na rolagem do 2º dado.



NPCs de Apoio - Neocan

Nome Natureza Arquétipo Habilidade Atributos
1. Javlin (F)
2. Score (F)
3. Aura (F)
4. Flaky (?)
5. Blade (M)
6. Riddle (F)
7. Panther (?)
8. Airuma (F)
9. Mahan (M)

10. Taylor (F)
11. Bones (F)
12. Nawid (M)

1. Ciborgue
2. Humana
3. Persona
4. Humane
5. Ciborgue
6. Humana
7. Humane
8. Humana
9. Ciborgue

10. Humana
11. Ciborgue
12. Ciborgue

1. Capricórnio
2. Áries
3. Gêmeos
4. Virgem
5. Virgem
6. Áries
7. Peixes
8. Virgem
9. Touro

10. Aquário
11. Peixes
12. Capricórnio

1. Matadora
2. Hacker
3. Santeira
4. Autônome
5. Conselheiro
6. Artesã
7. Vaqueire
8. Cangaceira
9. Pescador

10. Cordelista
11. Conselheira
12. Hacker

1. F 4 M 4 E 3
2. F 5 M 2 E 2
3. F 5 M 2 E 2
4. F 4 M 5 E 5
5. F 4 M 1 E 1
6. F 2 M 3 E 4
7. F 2 M 4 E 1
8. F 1 M 5 E 2
9. F 2 M 4 E 2

10. F 5 M 2 E 2
11. F 5 M 2 E 5
12. F 2 M 1 E 3

Aqui estão resumos de personagens prontos para uso como NPC.

Role 2d. Se sair 4, 5 ou 6 no 1º some +6 na rolagem do 2º dado.



NPCs de Apoio - Sete Ilhas

Nome Natureza Arquétipo Habilidade Atributos
1. Halamar (F)
2. Millers (F)
3. Runi (?)
4. Beastbreker (F)
5. Zaros (F)
6. Kragfit (F)
7. Namys (F)
8. Iliphar (M)
9. Flake (F)

10. Kelvhan (M)
11. Elnaril (F)
12. Normies (F)

1. Elfa
2. Humana
3. Humane
4. Anã
5. Humana
6. Anã
7. Elfa
8. Elfo
9. Lupina

10. Elfo
11. Elfa
12. Humana

1. Leão
2. Capricórnio
3. Gêmeos
4. Gêmeos
5. Gêmeos
6. Sagitário
7. Gêmeos
8. Sagitário
9. Sagitário

10. Peixes
11. Sagitário
12. Virgem

1. Arqueira
2. Maga
3. Arruaceire
4. Guerreira
5. Ladina
6. Pirata
7. Pirata
8. Ranger
9. Curandeira

10. Mago
11. Guerreira
12. Guerreira

1. F 4 M 2 E 2
2. F 5 M 4 E 5
3. F 3 M 5 E 5
4. F 4 M 4 E 2
5. F 2 M 2 E 3
6. F 3 M 4 E 4
7. F 2 M 4 E 4
8. F 1 M 5 E 2
9. F 2 M 2 E 2

10. F 1 M 2 E 5
11. F 4 M 1 E 3
12. F 2 M 3 E 1

Aqui estão resumos de personagens prontos para uso como NPC.

Role 2d. Se sair 4, 5 ou 6 no 1º some +6 na rolagem do 2º dado.



Modula Solo
Estas regras foram adaptadas do “One Page Solo” por Karl Hendricks e é 
fornecido sob Creative Commons By NC SA. Aqui é reproduzido em parte.

Objetivo da Cena

São regras para você jogar em modalidade solo. Use o dado para sortear cada valor ou situação.

1. Conflito
2. Exploração
3. Desafio
4. Social
5. Viagem
6. Descanso

Alteração da Cena
1. Interrupção por evento
2. Novo lugar está diferente
3. NPCs novos/inesperados
4. Novo objetivo de cena
5. Algo importante em curso
6. Jogue um revés

Oráculo Simples
1. Não, e…
2. Não
3. Não, mas…
4. Sim, mas…
5. Sim
6. Sim, e...

1. Procurando
2. Se opondo
3. Comunicando
4. Movendo-se
5. Prejudicando
6. Criando

Complexas
1. Planejando
2. Falhando
3. Apropriando-se
4. Abandonando
5. Auxiliando
6. Alterando

Complexas +
1. Físico
2. Físico
3. Mental
4. Mental
5. Espiritual
6. Espiritual

1. Chegada inesperada
2. Evento pró-oponente
3. Evento benéfico
4. Novo oponente
5. Alguém desaparece
6. Conexão de eventos

Revés
1. Traição revelada
2. Identidade revelada
3. Aliança improvável
4. Verdade era falsa
5. Alguém chega tarde demais
6. Personagens são separados

1-3 Lista 1 4-5 Lista 21-3 Lista 1  4-5 Lista 2



Modula Solo
Estas regras foram adaptadas do “One Page Solo” por Karl Hendricks e é 
fornecido sob Creative Commons By NC SA. Aqui é reproduzido em parte.

São regras para você jogar em modalidade solo. Use o dado para sortear cada valor ou situação.

Tática Inimiga
1. Ataque total
2. Suporte / cura
3. Instintos / profissão
4. Postura de defesa
5. Cria vantagem
6. Foca no mais fraco

Reação dos NPCs
1. Falante
2. Quer negociar
3. Pequena ajuda
4. Pede favor
5. Possui pista
6. Oferece ajuda

1. Desinteressado
2. Quer negociar
3. Exige tributo
4. Pede favor
5. Tenta enganar
6. Objetivos diferentes

1. Ataca sem aviso
2. Faz ameaça
3. Exige tributo
4. Nega o acesso
5. Tenta enganar
6. Objetivos opostos

1-2 Amistoso (1)   3-4 Neutro (2)   5-6 Hostil (3)

Ligações
1. Desconfiança
2. Confiança
3. Inimizade
4. Amizade
5. Inter. mútuo
6. Conflitante

1. Liderança
2. Amor
3. Servidão
4. Rivalidade
5. Profissional
6. Favor

1. Dívida
2. Lealdade
3. Indiferença
4. Atração
5. Ódio
6. Paixão

1 Lista 1 2 Lista 2 3 Lista 3

1. Voltar pra casa
2. Descobrir segredo
3. Vingar-se de alguém
4. Encontrar alguém
5. Pagar dívida

6. Impedir alguém

Objetivos

1. Obter poder
2. Dinheiro
3. Provar algo
4. Proteger algo/uém
5. Escapar de algo
6. Problema pessoal

1-3 Lista 1  4-6 Lista 2



Modula Solo
Estas regras foram adaptadas do “One Page Solo” por Karl Hendricks e é 
fornecido sob Creative Commons By NC SA. Aqui é reproduzido em parte.

São regras para você jogar em modalidade solo. Use o dado para sortear cada valor ou situação.

Localidade
1. Área de convivência
2. Local de trabalho
3. Transição, sem função
4. Transição, sem função
5. Área especial
6. Área de uso específico

Encontro
1. Inimigos hostis
2. Inimigos hostis
3. Nenhum
4. Nenhum
5. NPC aliado/neutro
6. NPC especial/inimigo

Objetivo
1. Item ou pista
2. Algo útil
3. Nada demais
4. Nada demais
5. Tesouro
6. Item especial

Especial
1. Cilada
2. Algo escondido
3. Nada demais
4. Nada demais
5. Nada demais
6. Potencializa algo

Características
1. Escuro
2. Abandonado
3. Alto
4. Inacessível
5. Condenado
6. Morto

1. Disputado
2. Selvagem
3. Violento
4. Frio
5. Quente
6. Lotado

1. Corrupto
2. Próspero
3. Pacífico
4. Seguro
5. Justo
6. Antigo

Problemas
1. Algo escasso
2. Um capturado
3. Sob ataque
4. Criminalidade
5. Briga de líder
6. Revolta do povo

1-2 Lista 1   3-4 Lista 2   5-6 Lista 3 1-2 Lista 1   3-4 Lista 2
1. Desastre natural
2. Segredo à tona
3. Invasão
4. Epidemia
5. Crise econômica
6. Injustiças



Modula Solo
Estas regras foram adaptadas do “One Page Solo” por Karl Hendricks e é 
fornecido sob Creative Commons By NC SA. Aqui é reproduzido em parte.

Tema

São regras para você jogar em modalidade solo. Use o dado para sortear cada valor ou situação.

1 Lista 1 2 Lista 2 3 Lista 3 4 Lista 4 5 Lista 5 6 Lista 6
1. Segredo
2. Traição
3. Religião
4. Misticismo
5. Rebelião
6. Opressão

1. Fraqueza
2. Guerra
3. Fome
4. Pestilência
5. Desconfiança
6. Pacífico

1. Honra
2. Riqueza
3. Fartura
4. Impasse
5. Desastre
6. Amor

1. Lenda
2. Natureza
3. Corrupção
4. Violência
5. Pânico
6. Vingança

1. Recompensa
2. Premonição
3. Ferimento
4. Ideologia
5. Ódio
6. Tensão

1. Busca
2. Terra Natal
3. Perda
4. Tecnologia
5. Reparos
6. Obstáculos

Personagem Regido por Oráculo
Personagens de apoio ou até inimigos podem ter suas ações feitas a partir de um oráculo personalizado. 
Confira a tabela de sorteio de tática e a ficha do personagem. A partir disso crie suas 6 opções mais 
adequadas para o tipo de situação. Lembre-se de incluir pelo menos uma ação boa e uma ruim.



Aventuras Propostas

1
Power-Up já é 
conhecido. Um NPC 
pretende sumir com 
ele, mas ele ainda está 
se recuperando para 
poder viajar de novo. 
Power-Up foi trancado 
em um dos depósitos 
da Indústria Monte 
Secular. Missão de 
exploração, infiltração 
e resgate.

2
É tarde de sábado e a 
turma jogava futebol na 
Indústria. As pessoas 
vão embora e ficam só 
os PCs e menos de 6 
NPCs. Anoitece quando 
ouvem som de tiro. 
Bandidos fugiarm e 
ocuparam a indústria. 
Mataram vigias. Missão 
de sobrevivência.

3
A corporação Malecorp 
contrata o grupo para 
roubar plantas de uma 
nova fábrica usando 
tecnologia alienígena 
da concorrente Monte 
Secular. A missão é 
localizar a planta e 
roubá-la, saindo com 
vida.

Role 1d para saber que aventura será (opcional). Se for mestrar, complete as lacunas. 
Se for jogar solo, role o oráculo (Modula Solo) para definir o que acontece.



Aventuras Propostas

4
NPC pede ajuda ao 
grupo. Ele está com 
Power-Up, prestes a 
cumprir uma missão de 
resgate de alguém que 
saltou antes em outro 
biotunado. Para chegar 
nesse pedido, é 
interessante o grupo já 
conhecer o NPC 
previamente ou 
ajudar/ser-ajudado para 
criar vínculo.

5
Power-Up procura o 
grupo para pedir ajuda. 
O próprio grupo, mas em 
outro plano paralelo, 
pegou o Power-Up e 
parou em um mundo 
diferente (escolha ou 
sorteie). Terminaram se 
mostrando malignos e 
tocando o terror. Só o 
grupo pode enfrentá-los 
por serem sombras deles 
mesmos.

6
O grupo presencia 
Power-Up chegando 
no seu plano. Dele um 
NPC sai e comete 
algum crime que 
prejudique diretamente 
os PCs. Terão 1 
semana para caçar o 
criminoso ou, se ele 
estiver com Power-Up 
após 1 semana, ele 
fugirá.



Personagens Aleatórios

Tema 1 Lista 1 2 Lista 2 3 Lista 3 4 Lista 4 5 Lista 5 6 Lista 6
1. Casimiro
2. Edgar
3. Elisa
4. Elvino
5. Lydia
6. Blue

1. Hakim
2. Júpiter
3. Matilda
4. Padong
5. Naomi
6. Tobias

1. Klark
2. Luiz
3. Marksson
4. Miss Mime
5. Emelina
6. Shao

1. Tina
2. Bárbara
3. Noah
4. Alberto
5. Reiru
6. Valentim

1. Ágata
2. Alex
3. Nick
4. Ranisha
5. Alester
6. Bruck

1. Frimbur
2. Jokgred
3. Shelarien
4. Laís
5. Renato
6. Vana

Se quiser utilizar um dos 36 personagens prontos do almanaque, você pode escolhê-lo. Se 
preferir sorteá-lo, jogue 2 dados. Um para definir a lista e o segundo para o personagem.

Se preferir, use o personagem como modelo/template e transcreva para uma ficha 
branca mudando ou complementando o que preferir.

Esquema de Atributos
1-2 : F 3, M 2, E 2
3-4: F 2, M 3, E 2
5-6: F 2, M 2, E 3

Você também pode criar seu próprio personagem 
seguindo as regras do Modo Micro, ou pode gerar um 
aleatoriamente.



Personagem 
Aleatório

1d 1d Cenário Arquétipo Gênero Animalia Animalia + Lampejo Nameless

1-3 1 Animalia Áries Masculino Badalus Apadrinhado Arning Agente DAC

1-3 2 Neocan Touro Masculino Baraelus Apadrinhado Arning NL Rato

1-3 3 Sete Ilhas Gêmeos Masculino Boressis Apadrinhado Arning NL Rato

1-3 4 Lampejo Câncer Masculino Brakarkus Apadrinhado Arning NL Guará

1-3 5 Ases Leão Feminino Caninus Bruxo Arning NL Guará

1-3 6 Cyberludo Virgem Feminino Catinus Bruxo Arning NL Guepardo

4-6 1 Nameless Libra Feminino Doninus Guia Sacerdote NL Guepardo

4-6 2 Biotunados Escorpião Feminino Ekinissus Comum Sacerdote NL Guepardo

4-6 3 Biotunados Sagitário H trans Kamessis Comum Sacerdote NL Pardal

4-6 4 Terra Atual Capricórnio H trans Koelikas Comum Paladino NL Arara

4-6 5 Terra Atual Aquário M trans Ratatus Comum Feiticeiro Kravuman

4-6 6 Terra Atual Peixes M trans Ursinus Comum Alto mago Kravuman

Primeiro, sorteie o cenário. Simplifique o gênero se for o caso (Homem trans vira Masculino). Para 
personagens comuns, use a coluna Terra Atual. Se estiver inseguro sobre certos detalhes (ou não 
tiver acesso a material complementar), role novamente os valores complicantes.



1d 1d Neocan Sete Ilhas Sete Ilhas + Terra Atual Cyberludo Biotunados Ases

1-3 1 T. Fábrica Humano Guerreiro Segurança Exp Matriz Biforme Super-herói

1-3 2 Ciborgue Humano Guerreiro Investigador Esp Matriz Viajante Investigador

1-3 3 Androide Humano Ladino Policial Cybermago Viajante Pesquis. de magia

1-3 4 Persona Humano Ladino Esportista Cybermago Viajante Soldado

1-3 5 Renascido Elfo Pirata Lutador Persona Comum Sobrevivente

1-3 6 Hacker Elfo Corsário Artista Pers. Cyberm Comum Mercenário

4-6 1 Exp Matriz Elfo Mago Jogador Comum Comum Cultista

4-6 2 Idol soul Anão Clérigo Ladrão Comum Comum Dríade

4-6 3 Ind. Brother Anão Clérigo Vendedor Comum Comum Vampiro

4-6 4 Conselheiro Anão Bardo Entregador Comum Comum Comum

4-6 5 Pactuado Lupino Bardo Taxista Comum Comum Comum

4-6 6 Matador Lupino Mascarado Professor Coomum Comum Comum

Personagem 
Aleatório

Primeiro, sorteie o cenário. Simplifique o gênero se for o caso (Homem trans vira Masculino). Para 
personagens comuns, use a coluna Terra Atual. Se estiver inseguro sobre certos detalhes (ou não 
tiver acesso a material complementar), role novamente os valores complicantes.



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Casimiro        Inicial            Terra Atual

Touro                  Humano                        Comum

2
4
1

Resistente
Compr. de Códigos
Carisma

Nível Descritivo Principal

Comércio (M)   3

1. Irmão de Heriberto, ajudante de mecânico
2. Sonha morar uns anos em Paris
3. Era apaixonado por Maitê, que foi morar fora
4. Filho da pastora Amparo, conhecida local

Detalhes

A pastora Amparo, sua mãe, é bem respeitada no bairro. 
Casimiro foi apaixonado por Maitê, mas ela terminou quando foi 
morar em Paris, há 2 anos. Desde então, Casimiro sonha se 
mudar para lá, mesmo sabendo que o relacionamento dos dois 
acabou. Trabalha hoje como vendedor em uma loja de móveis.



XR-IIINome              Uso        Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Edgar Fergani   Inicial        Terra atual

Escorpião            Humano                         Comum

3
1
3

Ágil
Calculador
Personalidade magnética

Nível Descritivo Principal

Esportista (F)   1
Lutador (F)       1
Ensino (E)        1

1. Tem muito medo da morte
2. Sonha viver uma vida sem preocupação
3. Homem trans - biologicamente mulher
4. Viciado em chocolate e comida doce em geral

Detalhes

Edgar é filho de Percy e Glenda Fergani, um casal rico que mora na 
Suíça. Foi criado no Brasil até os 12 anos, quando seus pais 
resolveram deixar o país de vez para morar na mansão que vinha 
usando apenas para as férias na Europa. Edgar pratica Luge 
(descida de trenó) e Caratê, tendo facilidade para o ensino.



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Elisa               Inicial            Terra Atual

Peixes                   Humano                        Comum

3
2
2

Forte
Bom senso
Talento (puzzle)

Nível Descritivo Principal

Computaç. (M) 1
Arte (E)             1
Condutor (F)     1

1. Adora virar a noite bebendo e conversando
2. Sonha ter tempo pra jogar tudo o que queria
3. Quer transformar o mundo com jogos
4. Trabalha na Basilisk Head Games

Detalhes

Elisa sempre demonstrou talento com quebra-cabeça e jogos 
mentais. Fez Computação e hoje trabalha em uma empresa de 
desenvolvimento de jogos, projetando desafios, seguindo a trilha 
do seu grande sonho de criar jogos que transformem o mundo.



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Elvino              Inicial            Terra Atual

Áries                   Humano                        Comum

2
3
2

Alto
Aprende fácil
Devoção

Nível Descritivo Principal

Lutador (F)       2
T. Animais (E)  1

1. Manhoso
2. Viciado em café
3. Quando cisma com algo, fica obsessivo
4. Claustrofobia

Detalhes

Elvino trabalha no atendimento do petshop Pet Bullz. Pratica 
Kung Fu há alguns anos como esporte e terapia. Mora sozinho 
em um apartamento em cima do pet shop. O prédio inteiro é de 
outro proprietário, que aluga a parte comercial e os quartos 
separadamente.

“A verdade é viva, 
portanto muda” 

Bruce Lee



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Lydia              Inicial            Terra Atual

Escorpião            Humano                        Comum

1
5
1

Bonita
Mente dedutiva
Personal. magnética

Nível Descritivo Principal

Lutador (F)       1
Informática (M) 2

1. Gosta de filmes de terror
2. Agnóstica
3. Viciada em MOBA (nickname Killa90)
4. Desleixada com a aparência

Detalhes

Lydia trabalha numa lan house perto de casa. A maior parte do 
tempo está jogando ao mesmo tempo em que gerencia o lugar. 
Apesar disso, procura parar e dar atenção sempre que solicitada. 
Começou recentemente a praticar Caratê para poder se defender 
de eventuais agressores.

“Que os jogos 
comecem!”



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Blue                Inicial            Animalia

Aquário               Ratatus                          Comum

3
2
1

Alto
Resiste a pressão
Empatia

Nível Descritivo Principal

Meditar (E)      1
Jogo (M)          1
Ensino (M)       2

1. Romance recente com a professora Muriel
2. Gosta de usar bandanas coloridas
3. Não costuma tratar bem religiosos

Detalhes

Professor na Escola Montanha Nevada, recebeu desde pequeno o 
dom de Prince, o gestor da Mansão da Independência, que abriga 
crianças ratatus. Hoje ele mora sozinho e coordena atividades de 
lazer da escola, com jogos educacionais que usam tabuleiro.

Dom Defeitos: o personagem consegue consertar ou quebrar um aparelho ou 
objeto tocado.

“Minha fé é na 
Ciência”



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Hakim             Inicial            Animalia

Áries                   Ekinissus                       Comum

3
2
2

Equilíbrio
Memória
Vontade

Nível Descritivo Principal

Administr. (M)   1
Bruxo (M)         2

1. Costuma ser obsessivo
Detalhes

Hakim trabalha numa empresa de alimentos chamada Okreexer, que 
fabrica vários tipos de comida saudáveis. É da parte administrativa, 
coordenando a equipe. Nas horas vagas, ele se interessou por 
bruxaria e começou a estudar com seu tio Bruno.

Magias: Armadura, Chamas, Coice, Deslizante, Escalada, Passofirme, 
Proteção do Tempo, Raio, Salto, Teleporte, Velocista, Voo

“Onde há 
fumaça há fogo”



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Júpiter            Inicial            Animalia

Leão                   Koelikas                          Comum

2
2
3

Rápido
Aprende fácil
Empatia

Nível Descritivo Principal

Comércio (E)    1
Aval. Obj. (M)   1
T. Animais (E)   1

1. Ingênuo
2. Gosta de aprender coisas novas
3. Irmão da professora Petúnia
4. Fica agitado muito facilmente

Detalhes

Júpiter nasceu em uma família de 16 irmãos. Sem condições de criar 
todos, alguns são enviados para outros lugares. Ele terminou sendo 
criado por Petúnia, sua irmã mais velha, que é professora em uma 
escola de Koelikas. Ainda mora com ela e trabalha como vendedor.



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Matilda           Inicial            Animalia

Libra                   Baraelus                         Comum

1
3
3

Flexível
Resiste a Manipulação
Sensitiva

Nível Descritivo Principal

Esportista (F)   2
Medicina (M)    1

1. Medo de lugares escuros
2. Rival desde a época de escola: baraelus Edith
3. Religiosa, mas faz o mínimo

Detalhes

Desde a escola, Matilda se empolgava com acrobacia. 
Edith é sua rival desde aquele tempo e seguiu na mesma 
carreira. Hoje ela tenta competir profissionalmente, 
trabalhando meio horário como ajudante em um posto de 
tratamento médico.



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Naomi             Inicial            Animalia

Capricórnio         Brakarkus                       Comum

2
2
2

Flexível
Resiste a manipulação
Devoção

Nível Descritivo Principal

Lutador (F)       3
Mateiro (E)       1

1. Gosta de usar terno feminino
2. Sonha ser mãe
3. Se perdeu da mãe aos 9 anos numa viagem
4. Apadrinhada por Charlene, guia pescoçuda

Detalhes

Filha de Genevieve. Um dia aos nove anos fez uma viagem de mudança 
para outro país. Perdeu-se da mãe no processo e não lembra mais onde 
morava. Adulta, fez amizade com uma guia pescoçuda que lhe deu 
punhos de osso para que se protegesse melhor.

Dom Punhos de osso: cobertura para os punhos dificulta uso hábil das mãos, 
mas aumenta o dano por soco em +2di.



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Padong           Inicial            Animalia

Virgem                Ekinissus                       Comum

3
3
3

Ágil
Bom senso
Empatia

Nível Descritivo Principal

Bruxo (M)        1

1. Gosta de ouvir histórias e causos
2. Estrovertido
3. Não se separa de um pingente religioso
4. Cabelo longo e bem cortado

Detalhes

Filho de Bruno, ainda não sabe o que quer da vida. Não buscou de 
nenhum conhecimento específico além do pouco sobre bruxaria que 
seu pai lhe ensina. Leva um pingente com a imagem de um cavalo 
imponente, que ele chama de Rainex e lhe serve de  inspiração.

Magias: Armadura, Chamas, Coice, Deslizante, Escalada, Passofirme, 
Proteção do Tempo, Raio, Salto, Teleporte, Velocista, Voo



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Tobias             Inicial            Animalia

Escorpião           Badalus                          Comum

4
1
2

Flexível
Calculador
Talento (Atuação)

Nível Descritivo Principal

Artista (E)        1
Condutor (F)    1
Meditar (E)       1

1. Apadrinhado por Malaquias
2. Sonha com uma vida de paz
3. Gosta de encenar papéis fortes
4. Sonha em fazer parte de peças de sucesso

Detalhes

Tobias é um ator iniciante. Como tem interesse em atuar fora de sua 
cidade natal, seu padrinho Malaquias - que é um bode falante - lhe 
deu o dom do escutador, para que pudesse se proteger, já que há 
muito preconceito contra badalus, que são associados ao demônio.

Dom: Escutador. Sempre ouvindo pensamentos de quem está a até 6m. Este 
dom só funciona enquanto estiver no mesmo mundo que o guia.



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Clark               Inicial            Cyberludo

Libra                   Humano                          Comum

1
4
2

Habilidade manual
Resistente a pressão
Carisma

Nível Descritivo Principal

Matriz (M)        1
Jogador (M)     1
Atirador (M)     1

1. Já foi preso por invadir rede de uma empresa
2. Gosta de gatos
3. Manhoso
4. Amigo de Luan, que já foi seu professor

Detalhes

Clark estudou Computação e trabalhou alguns anos com o professor 
Luan em um projeto que envolvia virtualização. Antes mesmo de se 
formar, já participava de ações ativistas contra corporações. Uma não 
deu certo e foi ele que ficou pra trás e foi preso. Hoje ele faz bicos de 
invasão a mainframes, tentando ser mais cauteloso.

“Siga o coelho 
branco”



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Luiz do Vale   Inicial            Cyberludo

Capricórnio         Humano                          Comum

1
3
3

Flexível
Res. a manipulação
Talento (dança)

Nível Descritivo Principal

Arte (E)             1
Ensino (E)        1
Esporte (F)       1

1. Sobrinho de Fabiano do Vale, ator.
2. Filho de Michel, dono da Toxic Equinox
3. Adora um bar
4. Foi muito amigo de Benício, hoje seu rival

Detalhes

Luiz é filho de Michel do Vale, dono da Toxic Equinox, corporação de redes. Contra 
a vontade do pai, Luiz desde pequeno admirava o tio Fabiano, ator. Benício era o 
melhor amigo de Luiz até que armou uma cilada para o amigo, que culminou na 
revelação ao seu pai que seguiria carreira de dançarino e professor de dança. 
Desde então, Luiz foi expulso de casa e nunca mais falou com Benício. Seu tio não 
o abrigou, mas ajuda quando pode.



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Marksson       Inicial            Cyberludo

Virgem              Humano                          Comum

3
2
1

Flexível
Sagacidade
Vontade

Nível Descritivo Principal

Matriz (M)        1
Vendedor (E)   1
Jogos (M)        2

1. Faz de tudo por seus amigos
2. Tem desafeto antigo: César
3. Alcoólatra
4. Costuma vestir branco

Detalhes

Gosta de jogar poker. Quando está sóbrio, até que é bom. Muito apegado 
aos amigos, trabalha como vendedor durante o dia e de noite, quando 
não está nas apostas e na bebedeira cumpre missões de infiltração em 
servidores. Numa dessas missões, o colega de missão César ia trair o 
grupo, mas foi pego. Marksson nunca o perdoou por isso.

“Não consigo 
explicar. Você tem 

que ver!”



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Miss Mime     Inicial            Cyberludo

Gêmeos              Humano                          Comum

3
3
1

Equilíbrio
Mente dedutiva
Sensitiva

Nível Descritivo Principal

Matriz (M)        2

1. Medo de cobra e insetos
2. Sonha ser conhecida como Rainha da Matriz
3. Pacata
4. Trabalha na Darfonet

Detalhes

Kalani foi contratada ainda pequena para ser babá do filho do Nikandros, 
dono da corporação Darfonet. Demonstrou talento com tecnologia e logo 
foi redirecionada para trabalhar na parte de segurança de seu mainframe. 
Miss Mime é o nome que adota para seu avatar na matriz.

“Respeite sua 
rainha”

Manobra na Matriz: Blur. O corpo do próprio personagem ou do alvo fica 
embaçado, ganhando FA+2 pela dificuldade de ser localizado com precisão.



XR-IIINome    Uso    Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Emelina  Inicial    Próprio (Lampejo de Magia)

Touro                  Humana                         Comum

1
3
3

Saúde e ferro
Facilidade para idiomas
Escolhida de Madiva

Nível Descritivo Principal

Cruz Sagr. (E)  1
Atirador (M)      1

1. Anda com uma égua chamada Princesa
2. Medo do ridículo
3. Gosta de fazer drama, criar cenas fortes
4. Gosta de descansar em lugares altos

Detalhes

Emelina recebeu o chamado de Madiva, a deusa da Ciência, ainda 
adolescente. Então procurou sacerdotes da deusa, que lhe deram indicações 
de como prosseguir para atender aos desejos divinos. Bem humorada, ela 
gosta de viajar. Anda sempre com seu baú que ela chama de jaula.

Manobra Aprisionar (CS): se falhar em um teste de espírito, o alvo é 
aprisionado dentro do pequeno baú que ela leva consigo. Sai quando ela 
quiser, mas em até 2 dias ou o aprisionado morre.



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Shao Ming      Inicial            Próprio (Lampejo de Magia)

Gêmeos             Arning da Eletricidade    Comum

2
2
3

Bonito
Fisionomista
Percepção

Nível Descritivo Principal

Detetive (M)    3

1. Já foi preso por invasão de propriedade
2. Estudou numa escola importante
3. Desleixado, não liga muito para a aparência
4. Gosta muito de cães
5. Marcado pelo dragão Vrugarak

Detalhes

Shao Ming foi marcado na infância por um dragão chamado Vrugarak, 
recebendo um sinal em forma de estrela no ombro direito, como uma 
tatuagem. Com isso, passou a apresentar poderes sobre eletricidade, mas a 
qualquer momento Vrugarak poderá aparecer para lhe cobrar o preço do dom. 
Sua curiosidade com o que lhe aconteceu o levou a pesquisar seres lendários 
e situações insólitas. Em uma dessas investigações, terminou preso por 4 
meses por invasão de propriedade.



XR-IIINome     Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Tina          Inicial            Próprio (Lampejo de Magia)

Leão                   Humana                         Comum

2
2
2

Rápida
Fisionomista
Pessoa de fé

Nível Descritivo Principal

Deuses Et. (E) 2
Lutador (F)       1

1. Desleixada com aparência
2. Primo de Filipe, segurança de uma mansão
3. Sonha com o poder de sumo-sacerdotiza
4. Manhosa

Detalhes

Tina mora em uma ilha isolada. Lá recebeu o chamado de Kin-Rá e se tornou 
sua sacerdotisa. Quer sair pra conhecer o mundo, mas ainda não encontrou 
motivação o suficiente. Atua na vila principalmente ajudando a julgar os casos 
de Lei. Seu primo Filipe pede sua ajuda às vezes pra descobrir intenções.

Manobra DE Julgamento: ao tocar o alvo acusado, o sacerdote que passe em 
um teste de domínio sabe os pormenores do fato, concluindo se tem
culpa e o grau de culpa. Os detalhes dependem do nível de Espírito.



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Bárbara          Inicial            Ases

Touro                  Humana                          Comum

2
3
2

Alta
Senso numérico
Percep. espacial

Nível Descritivo Principal

Lutador (F)      3

1. Sonha com um mundo menos desigual
2. Da Academia de Kung-Fu Cachorro de Madeira
3. Na adolescência perseguia uma colega (bulling) 

chamada Arlene
4. Se sente sábia e amadurecida

Detalhes

Bárbara Prestes ainda mora com os pais. Trabalha três dias 
da semana em um quiosque de camisas no shopping. 
Frequenta uma academia de Kung-Fu três dias da semana, 
sendo seu principal hobbie. Há pouco tempo soube que 
Arlene, desafeto da escola, ganhou poderes.



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Noah               Inicial            Ases

Peixes             Humano                          Comum

2
3
2

Equilíbrio
Sagacidade
Senso de direção

Nível Descritivo Principal

Atirador (M)      1
Escotismo (E)   2

1. Geralmente alegre e bem-humorado
2. Arruma amizade fácil
3. Medo de cobra

Detalhes

Noah é português. Estava no mato com um grupo de 
escoteiros mirins quando o mundo virou de ponta-cabeça. 
É hoje um sobrevivente que vaga nas ruas enfrentando 
zumbis e tentando garantir que viverá por mais um dia.“Seria melhor 

aceitar a morte”



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Alberto           Inicial            Nameless

Capricórnio             Humana                         Comum

2
4
1

Saúde de ferro
Senso numérico
Vontade

Nível Descritivo Principal

Física (M)         1
Mecânica (M)   2

1. Tem impulso de  fazer o contrário do que pedem
2. Sonha ser o coordenador de todos os pardais
3. Gosta de lugares altos

Detalhes

Alberto Canto se gaba de ser um dos cientistas da 
Nameless, mas está na ONG há menos de um ano. 
Vem de uma cidade do interior pra morar na capital. 
Mora sozinho em uma quitinete a 20 minutos do local 
de trabalho, indo a pé.

“A verdade é 
uma invenção”



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Reiru               Inicial            Nameless

Gêmeos             Humana                         Comum

2
3
2

Saúde de ferro
Facilidade para Idiomas
Percepção espacial

Nível Descritivo Principal

Detetive (M)    1
Atirador (M)     1
Ensino (E)       1

1. Pretende se tornar importante para alguém
2. Medo de insetos
3. Curiosidade sobre fantasmas e espíritos

Detalhes

Recrutada pela Nameless como agente de campo, teve o 
contrato interrompido antes de ser efetivado após um 
incidente com infestação de baratas.

“Mente vazia é 
oficina do diabo”



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Valentin          Inicial            Nameless

Capricórnio         Humano                         Comum

1
3
3

Cura rápida
Facilidade p/idiomas
Sorte

Nível Descritivo Principal

Detetive (M)     1
Atirador (M)      1
Ufologia (M)     1

1. Agente do DAC
2. Seu sonho é revelar formalmente ao público 

sobre a existência de alienígenas.
3. Gosta de ouvir histórias que envolvem alien.
4. Se irrita muito facilmente.

Detalhes

Servidor da Câmara dos Deputados. Por seu interesse em 
Ufologia, foi transferido ano passado para o Departamento 
de Assuntos Confidenciais. Atua em campo, seguindo 
pistas de ação alienígena, com missão de coletar o que for 
possível e esconder tudo isso da população.



XR-IIINome              Uso        Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Ágata Campos  Inicial         Neocan

Câncer               Humana                         Comum

3
3
1

Alta
Aprende fácil
Vontade

Nível Descritivo Principal

Matriz (M)        2
Hacking (M)     1

1. Cabelo longo e colorido
2. Foi espancada na época da escola por colegas
3. Fumante
4. Nasceu como Alfred Campos

Detalhes

Teve uma infância difícil. Os pais se mudavam de cidade a cada 
3 anos em busca de condições melhores que nunca vinham. Na 
adolescência era alvo de piadas nas aulas virtuais, até que num 
encontro presencial um grupo de colegas a espancou. Ela nunca 
esqueceu esse fato e tem muito medo de sofrer de novo algo 
parecido.

“Nesse mundo 
eu que mando”



XR-IIINome              Uso        Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Alex Hástula     Inicial         Neocan

Gêmeos              Humano                         Comum

4
2
1

Ágil
Bom senso
Empatia

Nível Descritivo Principal

Jogos (M)         2
Atirador (M)      1

1. Procura fazer o que é justo
2. Medo de multidões
3. Tímido
4. Trabalha na WMI - Wireless Motors Initiative

Detalhes

Alexander sempre foi um sujeito que não se afastava dos 
jogos eletrônicos. Assim, seguiu o caminho que muitos 
seguem ao se tornar pré-adulto: foi trabalhar numa fábrica 
gamificada. Neste caso, na Wireless Motors Initiative. Se 
mudou para lá e tenta comprar sua saída, mas tá difícil.



XR-IIINome              Uso        Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Nick Zengf         Inicial         Neocan

Câncer               Humano                         Comum

2
2
2

Flexível
Resiste a manipulação
Devoção

Nível Descritivo Principal

Arte (E)             2
Línguas lat (M) 2 

1. Sua tia Carol prometeu organizar sua carreira
2. Prefere usar roupas discretas
3. Emplacar um idol é questão de honra
4. Gosta de botar a culpa nos outros

Detalhes

Nicholas é neto de Bernard Zengf, que passou a vida 
inteira tentando fazer sucesso no ramo da música. Morreu 
pobre e desconhecido. Adotando o nome Nick Zengf e com 
ajuda da tia Carol como produtora, Nick pretende emplacar 
pelo menos um idol em honra ao falecido avô.



XR-IIINome                 Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Ranisha Popàp     Inicial            Neocan

Gêmeos              Humano                         Comum

2
1
4

Flexível
Aprende fácil
Senso de direção

Nível Descritivo Principal

Arte (E)           3

1. Não se separa de uma moeda da sorte de 
R$ 1,00, impressa há mais de 200 anos

2. Sonha encontrar um grande amor
3. Viciada em novela antiga

Detalhes

Começou a compor desde cedo. Adora música romântica e 
escreve canções e poesias desde a adolescência. Mora 
com os pais e elabora projetos de idol na temática de 
romance para enviar a estúdios de ídolos, esperando que 
algum projeto seja aceito.

“Cão que ladra 
não morde”



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Alester           Inicial            Sete Ilhas

Capricórnio         Humano                         Comum

1
3
3

Equilíbrio
Calculador
Percepção

Nível Descritivo Principal

G. Armado (F)  1
Atirador (M)      1
Guerra (M)       1

1. Inimigo jurado de Reimund
2. Age em memória do pai Allysdair
3. Costuma ser obsessivo
4. Irmão de Alastair, adolescente

Detalhes

Há 3 anos, seu pai Allysdair foi assassinado por um bando de mortos-vivos em uma 
cidade abandonada. Reimund era parceiro de missões e ele fugiu deixando Allysdair 
para morrer. Após muita discussão, o jovem Alester e Reimund se declararam 
inimigos. Reimund se afastou depois disso, por Alester não ser adulto ainda na 
ocasião evitou o confronto. Alester resolveu ser guerreiro em memória do pai e 
pretende se vingar Reimund um dia. Alester prefere usar arcos e bestas.



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Bruck             Inicial            Sete Ilhas

Touro                  Lupino                            Comum

2
3
2

Habilidade manual
Facil. para idiomas
Senso de direção

Nível Descritivo Principal

Clericato (E)     1
G. Armado (F)  1

1. Gosta de aprender sobre culturas urbanas
2. Gosta de ouvir histórias de aventura
3. Pretende encontrar o Medalhão do Lobo
4. Na ação, costuma não saber como agir

Detalhes

Bruck ouviu o chamado do deus da Natureza e o seguiu. É hoje um 
sacerdote fascinado com a vida urbana. Apesar de lupino, gosta de 
aprender sobre culturas ditas “civilizadas”. No chamado, ele soube da 
existência de um artefato chamado Medalhão do Lobo. Apareceu em 
iluminações suas e encontrá-lo  é sua maior ambição como aventureiro.

Manobra Bênção. Testes dos aliados são facilitados.



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Frimbur          Inicial            Sete Ilhas

Libra                   Anão                              Comum

2
2
3

Resistente
Senso numérico
Empatia

Nível Descritivo Principal

Roubo (F)        2
Pedreiro (F)     1

1. Gosta de insetos, especialmente subterrâneos
2. Detesta conversa fiada
3. Sonha ter uma vida tranquila, mas tá difícil
4. Tentou ser pedreiro um tempo, mas não deu

Detalhes

Frimbur foi levado por uma guilda para ajudar a construir sua sede 
em Sem Lua. No pouco tempo de convívio com aquelas pessoas, 
aprendeu um pouco de suas habilidades ladinas. De volta ao reino 
inferior de Sinek, passou a prestar serviços de infiltração e 
exploração para grupos interessados nessas habilidades.



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Jokgred          Inicial            Sete Ilhas

Sagitário             Anão                               Comum

2
2
3

Flexível
Resiste a Manipulação

Percepção

Nível Descritivo Principal

Roubo (F)        3

1. Não acredita em deuses
2. Se vê numa cruzada contra crença em deuses
3. Viciado em apostas
4. Extrovertido

Detalhes

Após viver muito tempo nas minas de Sinek, vivendo de roubar os 
compatriotas distraídos, terminou sem condições de permanecer por lá, 
se quisesse continuar vivo. Jok, como é conhecido nas ruas onde se 
estabelece, é especialista em infiltração e roubo, qualidades raras para 
anões, e tem como meta de vida desmascarar “essa coisa toda de 
deuses”.



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Shelarien       Inicial            Sete Ilhas

Escorpião             Elfo                               Comum

1
2
3

Equilíbrio
Aprende fácil
Voz encantadora

Nível Descritivo Principal

Atirador (M)     1
Guerra (M)       2

1. Não confia em deuses
2. Ambiciona ficar rica um dia
3. Vem da Ilha do Sol
4. Irmã do mago Xalym

Detalhes

Nascida e criada na Ilha do Sol e irmã do mago Xalym, ela estudou o 
arco e a guerra. Após dominar o básico, resolveu sair da ilha dos 
elfos em busca de tesouros. Xalym é um nome bastante conhecido 
entre os elfos, especialmente os magos. Por nunca sair da Ilha do 
Sol, membros de outras raças raramente o conhecem.

Manobra Tiro Rápido. Faz dois ataques na rodada ao invés de um.



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Laís Salgado  Inicial            Biotunados

Virgem                Humana                         Comum

3
3
1

Rápida
Fisionomista
Sorte

Nível Descritivo Principal

Roubo (F)         1
G. Armado (F)  1
História (M)      1

1. Já se envolveu com Ivo, do Governo
2. Claustrofóbica
3. Sonha com uma nova ordem mundial
4. Pertence ao grupo Elef-jardim

Detalhes

Laís fugiu de casa na adolescência e foi parar na cidade de  Secular. Nas 
ruas aprendeu a fazer o que era preciso para sobreviver. Terminou 
conhecendo a ogranização Elef-jardim, que pretende dominar tecnologias 
alienígenas. Em um de seus trabalhos, Laís se envolveu com Ivo, 
cientista do Governo que atua na área de Ufologia.



XR-IIINome             Uso         Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Renato Braga  Inicial          Biotunados

Capricórnio             Humana                          Comum

2
2
3

Resistente
Bom senso
Vontade

Nível Descritivo Principal

Leis (M)            1
Atirador (M)      1
Lutador (F)       1

1. Filho de juiz conhecido na cidade
2. Sempre gostou de filme de ação e policial
3. Gosta de conhecer pessoas novas
4. Sempre de óculos escuros
5. Nasceu mulher, com nome inicial de Carolina

Detalhes

Filha do juiz Antenor Braga, Carolina passou pelo drama de não se 
aceitar no gênero de nascimento. Adotou o nome Renato e desde 
pequeno se empolgava com histórias de ação e de investigação. Seu 
sonho sempre foi ser policial, o que conseguiu só recentemente. 
Mora sozinha e seu pai não aceita sua condição nem sua profissão.



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

Vana Hikaru   Inicial            Biotunados

Gêmeos             Humana                          Comum

3
1
3

Resistente
Bom senso
Talento (desenho)

Nível Descritivo Principal

Artes (E)           1
Lín. Orient. (M) 1
Ocultismo (E)   1

1. Medo do ridículo
2. Deve um favor à sua prima Simone
3. Usa óculos
4. Gosta de retratar honra nas suas obras

Detalhes

Vana desde criança sonhava em ser mangaká. Sua prima Simone foi 
quem praticamente a colocou dentro de um estúdio em Secular, onde ela 
trabalha hoje. Desenha peças publicitárias e ilustra livros de literatura 
infantil para a Editora Secular na maioria das vezes. Tenta, enquanto isso, 
manter o interesse da editora na sua única publicação de mangá seriado 
atual: Milagre & Caos.



XR Zine e Wiki
O material para XR-III é distribuído 
atualmente de duas formas (outras 
podem vir, inclusive com outros 
autores. A propósito, este almanaque 
já seria uma terceira forma...):

XR Zine: revista independente 
publicada como ebook ou folheto 
(estilo cordel). Cada edição traz um 
livreto cobrindo um modo, cenário, 
aditivo ou algo do tipo. Pode ser 
comprado no Dungeonist, na Amazon 
ou no Google Play Livros. Só a versão 
do Dungeonist tem o PDF já montado 
para impressão em livreto.

Wiki: todos os modos, 3 cenários e 
outros conteúdos eventuais estão 
disponíveis no wiki.cordeis.com, sob 
licença Creative Commons.



Além do Modo Micro

O Almanaque Power-Up traz o Modo Micro para você poder jogar à vontade. 
Assim, o almanaque se torna um material autossuficiente, exceto por 
informações complementares presentes nos cenários, caso você deseje 
expandir suas possibilidades.

Embora o Modo Micro seja excelente para introduzir novos jogadores no 
mundo do RPG, sendo inclusive muito bom para mestrar para crianças, ele 
tem suas limitações.

Você pode preferir usar o almanaque com outro modo do XR-III que lhe 
agrade mais. Ou pode querer migrar para outro modo depois. Todo o material 
é compatível com outros modos e os modos já publicados serão apresentados 
brevemente nas páginas seguintes para facilitar sua escolha. Lembre-se que 
todos os modos podem tanto ser comprados em diagramação ótima para 
impressão, no XR Zine, ou acessados gratuitamente no wiki do projeto!



Um Modo mais Mortal

O Modo Básico foi pensado como um modo mais 
“realista”, onde a morte está mais próxima.

Ele utiliza rolagens de 2d6.

Todos os níveis de atributos e domínios têm níveis 
descritivos

Usa um sistema de evolução diferente (Pontos Alfa)

Mais recomendado para campanhas mais sérias, 
pesadas.



Um Modo Micro Melhorado

O Modo Passatempo foi criado pensando em tabuleiros comuns, como o 
Ludo ou o Jogo da Vida.

Suas mecânicas funcionam como um aprimoramento do Modo Micro, 
tornando-o bem interessante para aventuras heróicas.

Sem níveis descritivos, como o Modo Micro. Também usa o mesmo 
sistema de evolução (Estrelas).

Rolagens feitas com dado estendido (um 6 e você considera como se 
fosse 5 e rola novamente somando).

Centrado nos jogadores: o mestre não rola ataques de inimigos. Os 
jogadores é que rolam a defesa.

Rolagem unificada para ataque e dano.

Nível de dificuldade da aventura facilmente regulável.



Um RPG para Grupos

Modo peculiar, onde o foco está no grupo e não no 
indivíduo. Há uma ficha de grupo.

Indivíduos não evoluem, só os grupos. Grupos individuais 
ou coletivos.

Todos são heróis transformáveis (versão individual e versão 
herói-do-grupo).

Uso do conjunto de dados. Ataques com 1d20.

Sem níveis descritivos, mas cada grupo tem um 
superdomínio, com níveis descritivos.

Conceitos como herói grupal (robô gigante) e sósia 
(substituto de personagem quando o jogador falta).



O que vem por aí?

Kits - aventuras prontas com 6 personagens prontos:

Primeira Aventura - no mundo de Sete Ilhas

A Gaita do Padrim - no mundo de Neocan

Sets - conjuntos de elementos de um mesmo tipo

Bestiário Lendário - 25 criaturas mitológicas

Cenários - novos mundos de aventura

Ases - com base no Lampejo de Magia

Modos - novos “sistemas” para XR-III

Cents - usando moedas e marcadores

História - sem aleatório, para ajudar a escrever



Ficha de Personagem - Solo

Nome

Aventura

Vitalidade Fadiga F. Fadiga M. Fadiga E.

Equipamento

Estrelas Anotações

Físico Mente Espírito

Quadro Geral



XR-IIINome           Uso           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Escala

Físico
Mente
Espírito

Domínios

__________    _________   _________________

____________   _________________    _____________

__
__
__

_______________
_______________
_______________

Nível Descritivo Principal

__________  __
__________  __
__________  __

1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________
4. ______________________________________

Detalhes

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

“_____________
_____________”



XR-IIINome           Modelo           Cenário

Arquétipo      Natureza                 Salto

Essência

__________    ___________      Biotunados

__________       Biotunado __________  _______________

1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
6. _________________________________________________________

Detalhes

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Aquático
Blindado
Camuflagem
Cósmico
Disfarce
Escudo térmico
Resgate
Submarino
Voo

Planos conhecidos:
Secular-     -1
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Vitalidade Essencial Fadiga Essencial


