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INTRODUÇÃO

O Velo de Ouro, Excalibur, o Necronomicon, o Um Anel, Puxadores de Tempestade – objetos
de poder e mistério de diferentes tempos e mundos, tão famosos como aqueles que os possuíram. 

Aventuras  fantásticas  e  itens  encantados  sempre  estiveram  de  mãos  dadas.  A chance  de
descobrir uma criação lendária, perdida por milhares de anos, é uma motivação muito mais forte
para uma aventura do que qualquer quantidade de moedas. Depois de vencer um perigo, os heróis
querem mais do que uma pilha de ouro por ter passado maus bocados! Por isso este livro.  Gurps
Itens Mágicos é uma compilação de tesouros misteriosos feitos para aprimorar qualquer campanha
de fantasia. Aqui estão itens mágicos para todas as ocasiões – armas e armaduras, vestimentas e
gemas de energia, varinhas de cura e alaúdes amaldiçoados.

Para fazer uso completo deste livro, o mestre precisa do  Gurps Módulo Básico  e do Gurps
Magia. Os itens neste livro são todos adequados para o mundo de Yrth, e algumas das raças não-
humanas do Gurps Fantasy Folk são mencionadas nele, mas nem ele nem o Gurps Fantasy são
necessários para usar este livro.

Itens Mágicos é uma coleção de ideias, não de regras. Como qualquer aventureiro pode dizer,
encontrar e usar itens mágicos é mais divertido do que fazê-los, esta é a razão pela qual este livro é
principalmente  dedicado  a  descrever  novos  itens,  em  vez  de  citar  extensas  regras  para  o
encantamento.

Então pegue sua adaga no porão, coloque sua cota de malha e suas botas enlameadas, e vá em
busca da espada flamejante de Sirocco, da peça da malha anã, e das Botas Sete-Léguas para levar
você a lugares distantes…

Este livro foi fruto de um verdadeiro esforço colaborativo. Eu jamais poderia tê-lo terminado
com  apenas  minhas  ideias.  Todas  as  pessoas  que  contribuíram  com  suas  próprias  inspirações
mágicas para o livro estão relacionados na primeira página. Eu apenas quero ter a oportunidade de
reservar a eles meus sinceros agradecimentos.

Um grande “obrigado” também para os caras do Illuminati BBS, que passaram excelentes onze
horas testando o jogo. E finalmente, um agradecimento especial para Scott Paul Maykrantz. Embora
todos  que  contribuíram  com  ideias  tenham  feito  um  grande  serviço,  o  trabalho  meticuloso  e
imaginativo  de  Scott  se  destaca.  Obrigado,  Scott,  por  tornar  este  livro muito  melhor,  e  o  meu
trabalho muito mais fácil.

- Chris W. McCubbin

Sobre o Autor

Chris W. McCubbin é um graduando em Inglês  na Universidade de Nebraska-Lincoln.  Ele
entrou nos jogos pelo caminho da indústria de comics – ele já trabalhou como editor dos Livros da
Fantagraphics em suas revistas The Comics Journal e Amazing Heroes.

Desde que Chris escreveu Itens Mágicos, como escritor da redação da Steve Jackson Games,
ele  começou a trabalhar  na  Origin Systems (desenvolvedora de jogos)  documentando jogos de
computador e dando dicas de livros. Atualmente ele é um dos proprietários da Incan Monkey God
Studios (www.incanmonkey.com).

Chris mora em Austin com sua esposa, Lynette, seu gracioso gato idoso, Polychrome, e seu
cachorro, Penny. Escreva para ele no endereço cwm@io.com.
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Sobre GURPS

A Steve  Jackson  Games  é  plenamente  comprometida  em  apoiar  o  sistema  Gurps.  Nosso
endereço é SJ Games, Caixa-postal 18957, Austin, Texas 78760. Por obséquio mande um envelope
com o seu endereço e selado para reenvio (SASE) toda vez que nos escrever! Os recursos agora
disponíveis incluem:

Pyramid (www.sjgames.com/pyramid). Nossa revista online inclui novas regras e artigos para
Gurps. Ela também abrange outros jogos de rpg – AD&D, Traveller, World of Darkness, Call of
Cthulhu, Shadowrun e muito mais – e outros lançamentos da SJ Games como In Nomine, INWO,
Car Wars, Toon, Ogre Miniatures  entre outros. E assinantes da  Pyramid  também têm acesso a
arquivos de jogos experimentais online, para ver (e comentar) livros antes de serem lançados.

Novos suplementos e aventuras. Gurps continua crescendo, e ficaremos felizes em informar o
que há de novo. Um catálogo atualizado está disponível mediante uma SASE. Ou dê uma olhada em
nosso site.

Errata.  Todo mundo comete erros,  incluindo nós – mas fazemos o melhor para repará-los.
Correções são sempre bem-vindas na SJ Games, para todos os lançamentos Gurps, incluindo este
livro; certifique-se de incluir um SASE com seu pedido. Ou baixe da internet – veja abaixo.

Q&A. Nós fazemos o melhor para responder qualquer questão de jogo acompanhada por um
SASE.

Gamer input. Nós valorizamos seus comentários. Levaremos eles em consideração para novos
produtos, mas também quando atualizarmos este livro em edições futuras!

Internet.  Visite-nos  no  site  www.sjgames.com para  ver  o  nosso  catálogo  online,  erratas  e
atualizações,  e  centenas  de  páginas  de  informação.  Nós  também  fazemos  conferências  na
CompuServe  e  AOL.  Gurps  tem  também  seu  próprio  grupo  de  usuários  na  internet:
rec.games.frp.gurps.

GURPSnet. Muito da discussão online de Gurps acontece nesta lista de e-mail. Para juntar-se,
mande  um  e-mail  para  majordomo@io.com com  a  mensagem  “subscribe  GURPSnet-L”  no
cabeçalho, ou pesquise em: www.io.com/GURPSnet/www.

Referências

Veja o  GURPS Compendium, p. 181, para uma lista completa de abreviações de títulos de
GURPS.  Regras  e  estatísticas  neste  livro  são  especificamente  para  o  Gurps  Módulo  Básico,
terceira edição revisada.
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DESCOBRINDO ITENS MÁGICOS
Todo  aventureiro  sonha  em  possuir  artefatos  mágicos  exóticos  e
poderosos. É trabalho do mestre distribuir essas cobiçadas recompensas de
aventuras em quantidades apropriadas para sua campanha.

Não existe uma “quantidade certa” de itens mágicos para todas as campanhas de roleplaying. O
número apropriado e poder da parcela mágica acessível são determinados por um amplo espectro de
variáveis,  incluindo  as  inclinações  e  imaginação  do  mestre,  a  expectativa  e  experiência  dos
jogadores, e o nível de pontos iniciais da campanha.

Sob determinado mestre, pode ser divertido cruzar planos infinitos de existência, nivelando
cidades  e dizimando exércitos com seu arsenal  de artefatos de poder.  Sob diferente mestre,  no
entanto, pode ser igualmente divertido perseguir aventuras de milhares de quilômetros e meses ou
anos de tempo de jogo apenas para obter uma única espada de canto ou um anel mágico.

Mas como regra geral, é melhor fazer da aquisição de cada item mágico um evento especial,
alguma coisa de que os jogadores irão lembrar. Nada é capaz de arruinar a especial atmosfera de
fantasia heroica tão completamento como permitir que a descoberta e realização de um tesouro
mágico se torne tedioso e rotineiro. “OK, os orcs estão mortos. Você pegou $ 6.000 de ouro, uma
espada de lâmina larga flamejante e um cajado de terremoto. Na próxima sala existem mais alguns
orcs…”.

O caminho costumeiro para o mestre que concede tesouros no sentido de manter jogadores
gananciosos em seu lugar é gratificá-los com itens amaldiçoados, um truque testado na prática e
confiável. Apesar disso algumas vezes é possível ser um pouco mais sutil. “Hmm, Gregor parece ter
se transformado em uma barata gigante. Que maçada, eu tinha certeza que a Espada do Senhor
Inseto não estava amaldiçoada.” A espada não estava amaldiçoada, ela apenas produz imprevisíveis
efeitos colaterais em mamíferos.

É também importante lembrar que itens mágicos não vêm com um manual de instrução:
Magus Fondue: Eu aponto a varinha para longe de mim, e pronuncio a palavra inscrita no lado.
Mestre: Acontece um raio de luz ofuscante. Fondue, você virou fumaça.
Fondue: Ei, espere um minuto!
Mestre: Sem chance, você está morto.
Irmã Raio de Luz:  OK, eu pego a varinha, e aponto a  outra  extremidade para longe de mim

enquanto eu digo a palavra…
Um fato muito importante para o mestre se lembrar – o achado de um item mágico nunca

garante a sua propriedade perpétua. Se um item está se tornando tedioso, ou ameaçando o equilíbrio
do jogo, o mestre está inteiramente dentro de seus direitos para removê-lo do jogo. Ele entretanto
não o deveria fazer de um modo tão arbitrário. Em compensação, ele deve se encorajar a tornar a
perda do item um importante evento na campanha e um trampolim para uma nova aventura.

 Mesmo que o mestre não deseje privar completamente a participação de seu prêmio, ainda
haverá  muitos  NPC’s  sem escrúpulos  que  não  pararão  nada  para  separar  os  PC’s  e  seus  itens
mágicos, e estas serão excelentes fontes de aventura. O mestre deve velar para que suas aventuras
sejam mantidas em suas mãos, e não deve hesitar em fazê-los pagar o preço do descuido.

Itens “Achados”

Tradicionalmente,  aventureiros  acham suas  posses  mágicas  no  decorrer  de  suas  aventuras.
“Achar”, nesse contexto, pode significar coisas muito diferentes.
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Presentes
Algumas vezes achar um item significa recebê-lo como um presente. Um NPC poderoso, ou

“poderes  misteriosos”,  com interesses  em ver  os  jogadores  atingindo  seus  objetivos,  poderiam
presentear  o  grupo  com uma  ajuda  poderosa,  ou  colocar  o  objeto  onde  eles  provavelmente  o
encontrariam.

Nesses casos, o que os PC’s pensam ser um presente poderia praticamente ser um empréstimo.
Quando  o  grupo tiver  alcançado  o  objetivo  daquele  quem dispôs  o  item,  ele  pode  reaparecer,
exigindo  o  retorno  de  sua  propriedade.  Se  ele  é  poderoso  suficiente,  ele  pode  simplesmente
recuperar  sua propriedade – sem o consentimento dos jogadores – algumas vezes sequer o seu
conhecimento!

Tais doadores todo-poderosos também poderiam recuperar sua propriedade se eles acreditassem
que os PC’s estão levando vantagens injustas com o presente, ou usando-o de maneira ignóbil. E se
o grupo não conquistar o objetivo pretenso do benfeitor, o proprietário original é capaz de recuperar
o item e presenteá-lo para um novo – presumivelmente mais competente – escolhido.

Espólio
Na maioria das vezes, “achar” um item significa subtraí-lo de seu verdadeiro proprietário. O

mestre não é obrigado a concordar com aquela curiosa noção de roleplayings de fantasia que diz, “É
permitido matar e roubar qualquer um, desde que viva embaixo da terra.” Se o necromante estivesse
pagando seus impostos em dia, o rei talvez não se importasse com o que estivesse acontecendo em
seu  porão.  No  entanto,  há  uma  ampla  justificativa  moral  para  matar  um  dragão  ou  horror
monstruosamente semelhante e ainda se aproveitar disso. Claro, esse dragão ou vampiro pode ter
um conhecido ou uma relação que saiba exatamente o que havia naquele tesouro, e que é justo
recolher agora que o Velho Cauda de Ferro ou o Tio Boris está fora do caminho.

Mas o maior perigo para a pilhagem dos aventureiros continua sendo as autoridades. “Então
esses é o monte de ouro do dragão. Hmm, parece que isso coloca você no imposto adicional de
70%. A gente vai ter que levar a parte do rei conosco. Ah, e teremos que confiscar aquelas duas
espadas e aquela varinha de condão no interesse da segurança do reino.”

Achados de Verdade
Ocasionalmente “achar” significa realmente achar. Os caçadores de tesouros desenterram um

tesouro  há muito  esquecido de  que  ninguém na  terra  poderia  ter  qualquer  reivindicação.  É do
patrimônio, livre e desembaraçado.

Ou talvez não. Afinal, alguém escondeu o tesouro todos esses anos atrás. Quem quer que seja,
ainda pode estar por perto. E mesmo que não esteja, ele ainda pode ter herdeiros ou descendentes
(ou mesmo credores) com interesse em sua propriedade. Deixe o bárbaro que achou o Machado do
Rei da Montanha desfrutar de seu novo brinquedo enquanto puder. Um dia ele vai acordar com
50.000 anões sombrios batendo em sua porta. “Agradecemos por ter encontrado nosso machado.
Nós viemos para levá-lo para casa. Aqui está sua recompensa.” clink, clink.

Mesmo se literalmente ninguém tiver uma reivindicação moral para obter o item que não seja
quem o encontrou, objetos poderosos ainda tendem a chamar a atenção de pessoas poderosas. “Oi,
eu sou o arquimago Zygar. Você deve ter ouvido falar de mim, eu afundei a Ilha dos Veneráveis
Dragões. Correm rumores que vocês garotos, encontraram o Dente de Belial. Deixa eu, assim, dar
uma olhada?”
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Faça Você Mesmo

O processo de criar um item mágico é completamente descrito no  GURPS Magia  p. 16-20.
Qualquer um interessado na criação de itens mágicos deveria ler aquelas páginas primeiro.

Um mago experiente e poderoso provavelmente será tentado a criar itens mágicos para si e para
suas companhias. A vantagem de fazer isso é óbvia; o mago obtém exatamente o que ele quer ao
preço mais razoável possível, sem arriscar a vida ou membro (exceto pelo pequeno perigo de uma
catastrófica falha crítica). Várias sugestões para limitar a criação de itens mágicos por jogadores ou
encantadores já foram dadas nas p. M16-20.

Felizmente para os mestres, o processo de criação de um item é autolimitante. Para começar, o
mago que deseja se tornar um encantador deve saber desde os primeiros estágios da escola de magia
para a qual ele quer encantar, e dependendo do tipo de itens que ele quer criar, se ele acumula os
requisitos e pré-requisitos da intentada magia. Se o aspirante a encantador não conhecer as magias
necessárias, ele ainda vai ter de ir à luta e adquirir os pontos de personagem necessários, depois
descobrir as magias e aprendê-las, ou contratar conjuradores de feitiços extremamente caros.

O custo das matérias-primas necessárias para encantamento é  alto,  mas provavelmente não
proibitivo  para  um experiente  e  de  sucesso aventureiro.  Muito  mais  significativo  é  o  gasto  de
tempo. Para encantar um item de poder moderado, o mago deve devotar meses, ou até mesmo anos
de sua vida exclusivamente para o projeto. Este é um longo período para um aventureiro ficar sem
aventuras,  e mesmo que o mago esteja disposto a dar uma trégua em sua vida de aventuras,  é
improvável que seus companheiros sejam tão pacientes.

Outro  gasto  importante  é  a  energia.  O  GURPS  Itens  Mágicos  pressupõe  que  certos
formidáveis círculos  e  colégios  de prestígio tenham fontes de energia  mágica de alta  potência,
seguras e bem estabelecidas. Os PC’s não terão acesso a essas facilidades. Eles terão que se virar
com sua própria energia, a de alguns associados, além de quaisquer pedras de energia que possam
acumular.  Reunir energia suficiente para realizar um grande encantamento pode ser um enorme
problema de logística.

E mesmo depois que todos obstáculos acima tenham sido superados, há ainda a chance de que a
magia falhará, o item será arruinado, e o pobre encantador terá que começar tudo de novo, do início.

Em geral, se um experiente e poderoso personagem quiser encantar sua lâmina com um ou dois
pontos de precisão e dano, ou criar uma dúzia de pedras de energia, o mestre deveria apoiar seus
esforços.  Se  o  mestre  estiver  seguindo  as  regras,  entretanto,  o  jogador  protagonista  raramente
empreenderá encantamentos extremamente poderosos ou complexos.

Comprando e Barganhando

Outra  opção  para  o  aventureiro  que  simplesmente  deve  ter  um  determinado  artefato  é
simplesmente comprá-lo. É possível que ele possa saber de alguém que tem um item do tipo de que
ele está procurando, e pode simplesmente fazer uma oferta por ele. Se isso funcionar, ele tem sorte
– a maioria das pessoas é extremamente relutante em se desfazer de seus objetos mágicos pessoais
por qualquer razão. Se ele não conseguir  barganhar diretamente pelo item, ele terá de ir  a  um
encantador profissional, ou encontrar um quebrador de feitiços.

O comércio da magia é discutido em detalhe no próximo capítulo. Os fatos relevantes a se saber
aqui são que os magos quebradores de feitiços são caros – tipicamente cobram 200 por cento do
preço  para  se  criar  o  item  dado  na  p.  M18-19.  Barganhas  são  teoricamente  possíveis,  mas
dificilmente vistas. Uma perícia elevada em Comércio é certamente uma ajuda no tratamento com
um mago profissional, porém é duvidoso que um aventureiro tenha a perícia Comércio que supere –
ou desafie seriamente – a do mago.

7



Se o  pretendente  a  patrono tiver  uma relação mais  estreita  com o encantador,  ele  poderia
encontrar preços um pouco mais razoáveis. A maioria dos artífices mágicos cobrará a um estranho
no mercado 150 por cento ou mais do preço listado nas p. M18-19. Encantadores, no entanto, são
uma parcela notoriamente difícil e instável – muitos dos melhores se recusarão categoricamente a
negociar com alguém, exceto um mago de comércio estabelecido. Eles também são propensos a
cancelar inesperadamente os pedidos, alterar ou melhorar o item sem contar ao seu patrono até que
o apresente junto da conta, ou simplesmente morrer de velho ou em experimentos mal sucedidos.

Se  ele  negociar  com um quebrador  de  feitiços  ou  um criador,  o  comprador  se  encontrará
provavelmente no final de uma lista de espera. A espera habitual para um item de médio poder –
algo custando entre 300 a 1.000 pontos de energia – leva de 3 a 5 anos.

Provavelmente o meio mais econômico de se adquirir itens mágicos numa negociação é um
senhor muito rico ou dono de terras trazer um encantador para ser seu empregado pessoal. Essa
espécie de “mago de casa” produzirá itens de acordo com as especificações do patrão, a custos
extraordinariamente  parecidos  aos  listados  no  Magia  (mais  espaço,  acomodações  privadas,
refeições de alta qualidade e outras pequenas coisas essenciais). Se o grupo quiser usar esse método,
beleza.  Agora  o  seu  único  problema é  ficar  podre  de  rico,  estabelecer  um forte  ou  castelo,  e
encontrar um encantador que precise trabalhar… 

Adendo: COMEÇANDO O JOGO COM ITENS MÁGICOS 
Deveria ser óbvio que não é uma boa ideia locupletar o grupo com grandes arsenais de magia

logo nas primeiras sessões de jogo. Não obstante, algumas vezes é bastante razoável que o mestre
permita que novos jogadores comecem o jogo com um ou dois itens mágicos.

PRESENTES DO MESTRE
Ocasionalmente o mestre simplesmente concederá a um ou dois membros de um grupo inicial

um item mágico de graça. Muitas vezes, tais presentes serão temporários, e parte de um começo
para uma aventura – o personagem só consegue usar a Espada dos Reis enquanto estiver procurando
seu legítimo possuidor, o verdadeiro herdeiro do trono. Ou talvez o grupo deva destruir o antigo
artefato do mal – tenha cuidado em invocar seu poder muitas vezes!

Se o mestre  está  planejando ser  duro com os  personagens desde o início,  ele  pode querer
garantir-lhes poucos, porém úteis, itens mágicos de uma forma permanente. Esses presentes são
inteiramente  de  acordo  com as  tradições  da  literatura  de  fantasia,  e  são  fáceis  para  o  mestre
apresentá-los  –  alguma  coisa  assim:  “Por  incontáveis  gerações,  meu  filho,  seus  antepassados
carregaram essa lâmina com honra. Vá e faça o mesmo!” ou, “incapaz de traduzir. Não sei o que é
precisamente, mas achei que você poderia achar algum uso para isso, se estiver pronto a fazer uma
‘andança’.” O mestre deve, é claro, se esforçar para ser razoável. Uma vez que ele não precisa
necessariamente  ter  que  dar  magia  para  todo  mundo,  deveria  garantir  que  a  magia  concedida
beneficia o grupo todo, e não permitir que o portador assuma toda ação, ou toda a glória.

COMPRAS
Mesmo se um personagem gastar os pontos para ser Rico, Muito Rico, ou Podre de Rico, ele

deveria ser desencorajado a começar o jogo com itens mágicos comprados. Se um novo personagem
quiser usar sua riqueza para comprar magia, faça-o interpretar isso. Primeiro ele deve encontrar um
quebrador ou encantador, depois ele deve fazer a negociação (pagando antecipadamente a totalidade
ou a maior parte do preço), depois ele deve esperar por vários meses ou anos (veja Comprando e
Barganhando).  Claro,  o  mestre  deve  cuidar  para  que  os  eventos  impeçam  o  jogador  de
simplesmente esperar por facilidade e conforto.
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Mestres complacentes poderiam permitir  compras menores “de produção em massa” -  uma
pequena pedra de energia ou duas, uma poção de cura, ou uma espada mágica de menor potência,
no máximo.

COMPRANDO ITENS MÁGICOS COM PONTOS DE PERSONAGEM (REGRA OPCIONAL)
Se o mestre julgar apropriado para sua campanha, ele pode permitir que os jogadores comprem

itens mágicos usando seus pontos de personagem iniciais. Sugere-se que o custo de cada item seja
10% do custo de energia para criá-lo. Assim, uma espada de precisão ou pujança +1 é de 25 pontos,
uma pedra de poder de 5 pontos de energia custa 10 pontos, um Cetro não melhorado custa apenas 3
pontos, e uma Anel da Invisibilidade custa 120.

Note  que  itens  mágicos  em geral,  e  pedras  de poder  em particular,  se  tornam muito  mais
difíceis de encantar à medida que múltiplas magias são conjuradas – quanto mais magias em um
item, maior é a chance dele ser completamente arruinado por uma falha crítica. O mestre pode
entender apropriado custos adicionais de “Antecedentes Incomuns” se alguém desejar comprar um
único item com mais de dois ou três efeitos mágicos. O mesmo é válido para pedras de poder. Se
um jogador disser “Eu vou gastar 40 pontos e comprar uma pedra de energia de 20 pontos”, o
mestre estará em plenos direitos de dizer, “Não, uma pedra de 20 pontos custará a você 60 pontos.
40 pontos comprará uma pedra de energia de 15 pontos.” (Sugere-se que o mestre permita aos
jogadores comprar pedras de energia no custo base em até 5 ou 10 pontos de energia, dependendo
de cada campanha).

O mestre é livre para limitar a escolha dos jogadores de qualquer forma tanto individualmente
quanto em toda campanha. O mestre tem o poder absoluto de veto sobre qualquer item. Ele não
precisa permitir que um dado jogador tenha qualquer item. Ele também pode oferecer aos jogadores
um menu limitado de itens mágicos para escolher – anel A, espada B, varinha C, ou a pedra de
energia por detrás da cortina.

Os jogadores  não  deveriam ser permitidos de comprar itens mágicos com pouca experiência
adquirida.

Em geral, se um personagem gasta pontos por um item mágico, esse item não está sujeito ao
arbítrio ou casual remoção pelo mestre. Isso não deveria, contudo, ser considerado pelo jogador
como  um  salvo-conduto  para  sua  estupidez.  Ações  irresponsáveis,  como  negligenciar  medidas
fundamentais  de  segurança,  ou  deliberadamente  provocar  um ladrão  habilidoso  ou  outro  NPC
poderoso, podem bem resultar na perda do item.

Mesmo se  um mestre  não achar  esse  sistema apropriado para  jogadores  iniciantes  em sua
campanha, ele  pode achá-lo útil  em jogos ocasionais  ou torneios.  Estes geralmente exigem um
grupo equilibrado de aventureiros experientes que nunca jogaram juntos antes. Nesse caso, o mestre
pode querer especificar que os jogadores deveriam trazer, por exemplo, personagens de 300 pontos,
como um adicional de 300 pontos para itens mágicos pessoais.

Adendo: ANACRONISMO E ALTA TECNOLOGIA 
Arthur C. Clarke escreveu que qualquer tecnologia suficientemente alta será indissociável da

magia. Em geral, será fácil convencer alguém que um item de alta tecnologia é mágico se ele não se
assemelhar a nada atualmente conhecido em sua cultura. Um indivíduo de NT 3 provavelmente
consideraria, por exemplo, uma Magnum .357 como uma espécie de vara mágica. Um indivíduo de
NT 4, contudo, poderia reconhecê-la como um notavelmente compacto e poderoso “bacamarte”.
Seria difícil de convencer um povo moderno que um aerodeslizador antigravidade fosse um tapete
voador, mas um homem do século XX poderia ser mais crédulo se lhe dissessem que uma tela de
alta tecnologia ou teletransportador fosse realmente um efeito mágico.

Seria também mais fácil de convencer um membro de uma cultura mágica de que a tecnologia
era a apenas uma forma especial de magia. Um aventureiro com uma espada mágica própria ficaria
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menos surpreso (e menos impressionado) por uma espada de força do que se poderia imaginar ao
caso.

Lembre-se  que  itens  tecnológicos  (na  maioria  dos  níveis  tecnológicos,  pelo  menos)
normalmente não são automanutenidos. Projéteis e baterias não crescem em árvores!

Um mago sagaz que deseja permanecer incógnito em um mundo de alta tecnologia poderia
também ser capaz de se passar por um cientista visionário e revolucionário – desde que ele não
permita que cientistas de verdade cheguem muito perto de seu trabalho. Em geral, qualquer mago
competente ou cientista de conhecimento, de qualquer nível tecnológico, poderia fazer um teste de
IQ menos o NT para dizer, após uma inspeção minuciosa, se um determinado item é na realidade
tecnológico ou mágico em sua origem. Uma falha crítica significa que o item foi acionado (se
apropriado) durante a examinação.

Adendo: QUE NOME?
Uma rosa, com qualquer outro nome, ainda terá o mesmo cheiro – mas uma peça de armadura

conhecida como “Proteção Poderosa do Peregrino” venderá muito mais do que uma “Cota de Malha
+3”, mesmo que ambas sejam idênticas em termos de encantamento.

Um bom feiticeiro – especialmente um que lida com notável status de nobreza – fará todo o
possível para garantir que cada encomenda tenha um nome apropriadamente grandioso. É sempre
fácil reconhecer um feiticeiro incipiente – ele recai sempre nos clichês “dos nomes do costume”.
Espada Batedora, Corselete de Placas da Rijeza, Varinha do Encantamento Gerbilo, e assim vai.
Somente os feiticeiros e encantadores mais formais e sem imaginação recaem no uso desses nomes
convencionais – por sorte, eles raramente se repetem.

A maioria dos nomes neste livro são um pouco genéricos, apenas para fazê-los mais fáceis de
identificação, mas o mestre pode desenvolver os seus próprios, de vários estilos…

NOME DO ENCANTADOR
Muitos  encantadores  egoístas  insistem em fixar  seus  próprios  nomes  para  cada  objeto  que

criam.  Isso  pode  resultar  em  alguma  confusão  interessante  –  A Espada  Druida  da  Terceira
Encomenda é muito melhor do que a Lâmina Mandrake das Férias de Verão? Qual é superior, a
Quinta varinha de fogo de Bobble, ou a Sétima varinha de fogo de Bobble?

Ainda, uma vez que um encantador adquiriu uma boa reputação, ter um item feito por ele pode
ser um símbolo de status. “Pois sim, minha túnica foi trabalhada por Baru o Meio-Elfo. Como você
é inteligente em reparar!”

PORTADOR
É mais comum de um artefato mágico receber o nome do herói ou vilão famoso que o portou. O

que era apenas uma “ordinária” Espada de Lâmina Larga +2/+2 poderia se tornar a Defensora de
Haliburton depois que o renomado cavaleiro Haliburton protegeu Krom das cabeludas hordas de
halfings, na batalha do Beco do Besouro.

Uma variação sobre isso é nomear o item com a localidade em que ele foi usado de forma
proeminente – a espada acima poderia ser conhecida como a Defensora do Beco do Besouro.

ITEM DO VENDEDOR
Algumas vezes o vendedor de um item insistirá que o artefato seja nomeado antes do nome

dele. Mesmo que ele não servirá para nada mais do que ser pendurado em cima da lareira, o Duque
Martooth não terá maior satisfação em apontá-lo para os visitantes como o “Poderoso Martelo da
Destruição de Martooth.”
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O COMÉRCIO DE ENCANTAMENTOS
Como regra geral, “lojas de magia” são muito raras (veja o adendo). Um
grupo de aventureiros não pode simplesmente arrastar alguns baús de ouro
para  uma  elegante  lojinha  com  uma  cuidadosa  inscrição  na  janela,
“Varinhas e Espadas Mágicas do Iggy”, e comercializar alegremente sua
riqueza por um arsenal mágico.
O comércio de artefatos mágicos é um mercado que favorece muito mais o
vendedor.  Há  sempre  uma  maior  demanda  do  que  o  suprimento  pode
suportar. Em termos mercantis, isso faz com que o comércio mágico seja
um  empreendimento  de  “pouca  mercadoria,  alta  lucratividade”  -  um
mercador pode ficar tremendamente rico, desde que consiga acumular um
bom estoque.

Reinos muito pequenos e isolados, ou áreas semicivilizadas não suportarão qualquer tipo de
comércio  mágico.  Nessas  áreas,  um indivíduo livre  que  se  deparasse  com um artefato  mágico
tentaria usá-lo, e se isso falhasse prontamente, ele o esconderia (no caso de isso vir a ser útil mais
tarde) ou, mais provavelmente, o levaria diretamente até o mago ou nobre Senhor mais próximo.
Entregue a  um mago o item encontrado provavelmente  renderia  mais  dinheiro,  para um nobre
renderia  mais  status.  De  qualquer  forma,  o  intermediário  pelo  comércio  vai  pagar
consideravelmente menos do que o valor listado no Gurps Magia. E mesmo isso pressupõe que ele
se incomodará em desembolsar qualquer quantia, querendo apenas reivindicar o item por ser “o
mais correto a fazer”. Um camponês suficientemente oprimido pode até levar o item direto ao padre
da aldeia, sem sonhar que ele possa lucrar com seu achado. 

O descobridor de um item desses o veria como um milagroso golpe de sorte, algo improvável
de se repetir pelo resto de sua vida. Em nenhuma hipótese ele se separaria do tesouro por mero
dinheiro, a menos que seu reino estivesse na mais difícil de suas crises financeiras. Mesmo um
grande proprietário rural sem instrução, encontrando um complexo artefato mágico que ele nunca
esperaria usar na prática, não o venderia. Ao contrário, ele o guardaria como um possível resgate, ou
algo similar para futuros empréstimos, ou possivelmente até mesmo para presentear seu Senhor em
troca de um favor.

Numa área maior e mais civilizada (como os reinos de Yrth detalhados no Gurps Fantasy) o
comércio mágico se torna possível.  Onde existe,  o  comércio é  gerenciado por  um punhado de
encantadores ricos, experientes, e especializados, atendendo a uma clientela de pessoas muito ricas
ou muito poderosas. Tudo começa, entretanto, com os encantadores.

O Encantador

Carmody acordou, como sempre fazia, quando o sol atingiu o rosto através da pequena janela
da cabana. Com uma curta palavra e um gesto, mandou o paciente golem para o riacho buscar a
água  do  dia,  simultaneamente  dissipando  as  magias  de  alarme  da  noite.  Seus  velhos  joelhos
estalaram audivelmente quando ele se levantou e cambaleou porta afora.

Voltando para a cabana alguns minutos depois, Carmody retirou seu pijama antigo, e de trás
da única cadeira da cabana ergueu uma elaborada túnica bordada que uma vez já tinha sido
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branca e elegante. O cheiro familiar das roupas assaltou suas narinas enquanto ele as puxava. Ele
realmente deveria lavar a roupa, pensou, antes que os comerciantes góblins chegassem para levar
o projeto atual em seis, não, três quinzenas. Não poderia confiar no golem para lavar a roupa, o
grande moloide lavaria até rasgar o tecido.

A próxima parada foi numa das pequenas caixas de madeira que interrompiam as fileiras de
tomos antigos cobrindo as paredes da cabana. Falando uma palavra suave, Carmody abriu a caixa
e  tirou  uma  simples  gargantilha.  Colocou  a  mão  novamente  e  retirou  uma  safira  pequena  e
perfeita, que reluzia com o sol da manhã e algo mais, um contraste com sua armação de ferro
extremamente barata. Carmody anexou a joia à gargantilha e deslizou o conjunto por sobre sua
cabeça.

Finalmente, lentamente e com cuidado ele se ajoelhou ao lado da cama, ignorando as dores
lancinantes nas panturrilhas quando se curvou, e tirou uma nova e brilhante espada de lâmina
larga de uma bainha de couro rachada e antiga. A espada parecia enorme e absurda na velha mão
encarquilhada de Carmody.

Levantando dolorosamente, ele lentamente pendurou a bainha sobre o ombro e saiu pela porta,
em direção das antigas pedras dispostas no prado. Agradece aos deuses, o dia parecia quente,
prometendo estar seco.

O homem médio toma como uma questão de fé que todo mago profissional é perigoso, não
confiável, e um pouco louco. Isso é muitas vezes uma verdade…

Mas  mesmo  os  magos  consideram outros  encantadores  loucos.  Poderosos  magos  artífices,
como uma classe, têm a reputação de possuírem desvantagens psicológicas significantes, variando
de Intolerância a Hábitos Detestáveis, Paranoia, Fantasias e Megalomania. Tal como acontece com
a maioria das reputações, isso pode ser um tanto exagerado, mas tem, pelo menos, alguma base de
verdade.

A condição instável dos encantadores não é difícil de entender. Sua profissão os obriga a levar
os  estilos  de  vida  mais  rigorosos  e  disciplinados  imagináveis.  Repetir  um encantamento  bem-
sucedido requer um compromisso absoluto, a máxima solidão e um grau de abstinência incrível.
Além disso, embora nunca tenham sido quantificados, a lógica diz que os efeitos da manipulação
prolongada de tais poderosas energias mágicas na psique humana podem não ser desprezíveis.

Existe também uma razão muito pragmática para encantadores se tornarem xenófobos reclusos.
Pode  haver  algo  mais  enfurecidamente  frustrante  do  que  ver  meses  de  trabalho  –  meses  da
manipulação mais sutil da própria essência do universo – desaparecer de repente, literalmente num
sopro de fumaça, por causa da entrada inoportuna de um caixeiro-viajante?

É possível fazer várias generalizações sobre o encantador “médio”. Ele é provavelmente um
ancião (porque leva décadas para aprender uma escola completa de magias de encantamento em
níveis  suficientes  para garantir  o  sucesso),  mal-humorado,  inepto socialmente e  frequentemente
possui  uma timidez paralisante  frente  aos  demais.  Ele  bem pode ser fisicamente deformado.  A
higiene pessoal não é na maioria das vezes uma prioridade.

É claro  que  houve muitos  encantadores  respeitáveis  que  são charmosos,  gregários,  jovens,
bonitos, elegantemente vestidos – ou tudo isso acima junto. Mas eles são raridades.

Qualquer encantador com uma reputação significante será provavelmente um personagem de
no mínimo 300 pontos, com a maioria deles distribuída em magias. Ele terá Aptidão Mágica +3 e
uma IQ de no mínimo 14 ou 15. Ele terá um vasto repertório de magias, muitas ao nível 20+. Terá
uma reserva substancial de Pedras de Energia. É provável que pelo menos algumas das magias do
encantador sejam úteis em combate. Combinado com os grandes reservatórios de poder que tendem
a acumular, isso faz com que atacar um mago seja uma intenção arriscada e quase suicida.

Um encantador é às vezes um artesão de habilidade magistral, mas mais frequentemente ele
simplesmente  compra  suas  matérias-primas.  Muitos  dos  melhores  encantadores  humanos  têm
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acesso  à  magia  que  prolonga  significantemente  seu  tempo  de  vida,  dando-lhes  o  tempo  que
precisam para terminar itens poderosos e complexos.

Existem também encantadores mais ordinários. Tipicamente um indivíduo desses conhecerá as
magias necessárias para fazer apenas um ou dois tipos de itens geralmente úteis e de alta demanda,
e passarão oito horas por dia durante décadas produzindo itens idênticos. É um trabalho penoso,
mas um trabalho penoso altamente lucrativo. Um mago assim pode facilmente ser construído com
100 pontos.

A arte da magia avança gradualmente, e os caminhos do encantamento são especialmente lentos
para mudar ou progredir. Feiticeiros, via de regra, não se dão bem juntos. E o encantador isolado em
um lugar remoto é especialmente prejudicado em se comunicar com seus colegas. Por causa de sua
isolação física e xenofobia geral é muito improvável que tenha uma mulher e gere um herdeiro, ou
mesmo que acolha um aprendiz. Sua paranoia excessiva os impede de manter anotações de seu
trabalho (o que aconteceria se seus rivais ou inimigos as roubassem?). Dessa forma, muitas vezes
acontece que um encantador fará um avanço realmente importante e revolucionário na arte, e morra
sem nunca compartilhar seu segredo, deixando para trás alguns itens com efeitos únicos e poderosos
que ninguém tem nenhuma ideia de como reproduzi-los. Muitas vezes levará séculos para se recriar
um segredo desses, se alguma vez foi recuperado.

Outro fator que retarda o desenvolvimento da arte do encantador é que a pesquisa científica – a
matéria-prima para o progresso – é desencorajada no encantamento. O encantamento é um processo
que exige terrivelmente em termos de tempo e recursos. Poucos encantadores podem financiar seus
próprios  projetos,  e  a  maioria  dos  patronos  querem  ver  retornos  úteis  e  concretos  em  seus
investimentos. A pesquisa também é retardada pela preocupação óbvia de que, quando você não
sabe o que está fazendo, você nunca sabe exatamente como o negócio vai acabar – e em magia,
ignorância não é uma benção, é fatal.

Ainda assim, mesmo um recluso tem que ganhar a vida, então os encantadores mais ativos
entrarão em contato com pelo menos um corretor mágico, ou talvez contratar um agente para lidar
com os clientes. Um encantador não recepcionará gentilmente um comprador barulhento que invada
seu santuário sagrado.

Bases de Mana
Na maioria dos mundos de mana normal, existem lugares onde o nível de mana é ainda maior –

pequenos bolsões de mana alta ou muito alta. Esses lugares podem variar desde uma jarda ou duas
até o tamanho de um reino.

Ocasionalmente, um local desses conterá um objeto que realmente irradia energia numa base
regular.  Essas  bases  de mana podem produzir  em qualquer  lugar  de um ou dois pontos,  como
também centenas de pontos de energia diariamente (obviamente, bases de mana menores são muito
mais comuns do que superpoderosos “gêiseres de mana”) - elas recarregam muito mais rápido do
que Pedras  de  Energia.  Se  o  fornecimento  diário  de  uma base de  mana for  exaurido,  ele  será
totalmente reabastecido durante a noite. Um mago pode se utilizar do poder de uma base de mana
exatamente como se fosse uma Pedra de Energia. A base de mana também agirá como um “mago
extra” no encantamento lento e seguro, efetivamente acrescentando um mago ao trabalho total do
projeto para fins de bônus de tempo e penalidades nas perícias.

Muitas  bases  de  mana  são  objetos  naturais  –  uma  pedra,  uma  árvore,  uma fonte  ou  uma
pequena caverna. Elas foram conhecidas por aparecer ou desaparecer do dia para a noite, mas a
vasta maioria das bases de mana é antiga, e aparentemente inesgotável. Alguns locais de energia
têm efeitos colaterais, variando desde pequenos mal-estares (como os efeitos das pedras de energia
listados na p. 42 do Gurps Magia), até benefícios significantes – por exemplo, estendendo a vida
dos moradores locais.

Os encantadores têm um grande interesse em todas as áreas de mana alta, mas consideram as
bases de mana como sua propriedade exclusiva. As bases de mana mais importantes já têm um
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encantador poderoso ou um círculo limitante (as maiores exceções são certamente áreas remotas
reservadas pelos elfos ou fadas). A descoberta de uma nova base de mana é um grande evento no
comércio mágico. Guerras foram travadas para situar um encantador talentoso e cooperativo em
determinado local de poder.

Círculos e Universidades Mágicas
Um pequeno número de associados competentes pode ser de uma ajuda tremenda no processo

de encantamento, particularmente quando o método “lento e seguro” está sendo usado (como deve
ser para a maioria  dos itens de alta  energia).  Consequentemente,  encantadores que têm alguma
tolerância com a humanidade frequentemente acabarão sendo parte de um círculo de encantadores.
Na verdade, mesmo os encantadores mais reclusos provavelmente passaram algum tempo em um
círculo no início de sua carreira.

Os círculos podem consistir em dois a centenas de magos. Eles são a fonte da maioria dos itens
mais poderosos, e também da maioria das novas inovações mágicas que são criadas. Às vezes um
círculo terá praticamente vida própria, durando por décadas, até séculos, à medida que diferentes
encantadores entram e saem. Algumas vezes os encantadores ativos do círculo somarão dezenas,
outros anos eles diminuirão a um mero punhado. Um círculo antigo e bem respeitado se encontra
num patamar invejável – eles podem terminar seus projetos num tempo mínimo com o máximo
grau de segurança, e ainda podem pedir preços altos pela qualidade e rapidez de seu trabalho. Os
círculos mais conhecidos geralmente têm uma lista de espera de no mínimo cinco anos de trabalho.

Os mais antigos e protegidos círculos com frequência são parte de uma universidade mágica –
um repositório  de  conhecimento  místico  e  uma escola  de  treinamento  para  jovens  magos.  Um
círculo universitário não só tem pleno acesso aos talentos de dezenas de professores e estudantes,
mas essas instituições também com frequência surgem dentro das bases de mana mais potentes. A
maioria dos círculos universitários não realizarão contratos privados, mas trabalharão apenas com
os governos, religiões poderosas, ou com seus próprios produtos de pesquisa.

Outras Raças
Por causa  de  seu grande número e  naturezas  agressivas  e  curiosas,  humanos constituem a

maioria  dos  encantadores  atuantes.  Contudo,  muitas  outras  raças  têm  ganhado  reputações
formidáveis pela qualidade ou quantidade de seus encantamentos.

Elfos
Elfos raramente produzem itens mágicos, mas quando o fazem os resultados são memoráveis. A

maioria dos elfos considera toda a parafernália mágica como brinquedos, mas ocasionalmente um
poderoso mago elfo empreenderá um encantamento para testar uma teoria mágica ou apenas pela
arte.

Os  elfos  imortais  podem  e  levam  séculos  para  encantar  um  único  item.  O  encantador
geralmente trabalha sem auxílio, e muitas vezes aprende a fazer o item do zero (mesmo levando
vários anos para aprender uma perícia completamente nova até chegar ao nível mestre). Embora
geralmente não sejam os mais poderosos, os itens élficos são conhecidos pela profundeza e sutileza
de suas mágicas, bem como por sua beleza e durabilidade.

Por outro lado, quando confrontados por uma séria ameaça militar, as nações élficas foram
conhecidas  por  mobilizar  e  criar  um  número  surpreendente  de  armas  mágicas  em  um  tempo
incrivelmente curto.

Os poucos encantadores elfos “profissionais”, tidos como excêntricos pelos padrões élficos, e
muito excluídos, são indivíduos extraordinariamente estáveis e geniais. Os encantadores tendem a
estar  entre  os  elfos  mais  antigos,  frequentemente  permanecendo  atuantes  por  mais  do  que  um
milênio.
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Elfos Subterrâneos são os produtores mais prolíficos de itens mágicos, seguidos pelos Elfos do
Mar, Elfos da Montanha e Elfos da Floresta. Elfos Negros têm uma boa reputação por produzir as
mais cruéis e criativas armadilhas mágicas e maldições, assim como itens de assombroso potencial
destrutivo.

Anões e Gnomos
Os anões eram mestres do artifício mágico muito antes da humanidade aprender a fazer fogo ou

lascar pedra. Atualmente a quantidade de seu trabalho é igualada apenas pelos humanos, mas a
qualidade de seu trabalho é superada por ninguém.

Embora mestres de todas as formas de artifícios mágicos, anões são particularmente brilhantes
na fabricação de armaduras e armas de todos os tipos. Eles também se destacam em joalheria.

Ao contrário  dos  encantadores  humanos,  anões  não são propensos  a  qualquer  instabilidade
emocional particular. No entanto, uma vez que os anões como uma raça são reclusos e desconfiados
de qualquer maneira, é difícil para o humano médio saber a diferença.

Os  gnomos compartilham,  em grande parte,  a  habilidade  de  encantamento  de  seus  primos
anões.  Muitos  encantadores  gnomos  preferem  se  especializar  no  encantamento  de  artigos  de
madeira  e  tecidos,  e  em dispositivos  mecânicos  complexos.  Gnomos,  como  regra,  são  menos
neuróticos do que encantadores de qualquer outra raça.

Goblins
O temperamento mercurial dos goblins não é propriamente adequado para o encantamento, mas

sua fascinação obsessiva por todas as coisas mágicas atrai muitos magos goblins a tentar sua mão
no artifício mágico de qualquer maneira.

Os  itens  dos  Goblins  ganharam uma  reputação  por  cortar  cantos,  acabamento  medíocre  e
acidentes bizarros. Quando um encantador goblin se encontra nas vizinhanças, é geralmente uma
boa hora para uma visita prolongada para outro reino.

Por outro lado, goblins têm mentes rápidas e aguçadas, e imaginação fértil,  sendo que com
frequência  encontram uma nova técnica  que faz  um processo muito  mais  fácil,  ou até  mesmo
desenterram uma aplicação completamente nova da magia que ninguém jamais descobriu.

Se os goblins são menos insanos que os encantadores humanos, eles compensam isso sendo
muito mais perigosos.

Duendes
Esta rara e reclusa raça de minúsculos humanoides é única, na medida em que praticamente

toda a raça é de encantadores. Todos os duendes são, por ofício, sapateiros, e muitos também são
alfaiates extremamente habilidosos, chapeleiros, e trabalhadores em couro. A raça duende tem uma
forte veia de fada em seu sangue, e todos seus trabalhos são imbuídos com um pequeno toque de
mágica. Quando empregam dedicação, eles podem produzir roupas encantadas e calçados mágicos
de poder formidável. A roupa dos duendes é também muito apreciada como matéria-prima entre
encantadores de outras raças (dependendo da campanha, os GM’s podem considerar uma redução
de 5% ou 10% no custo total de energia de uma magia quando a mão de obra duende está sendo
encantada).

A maioria dos duendes é, por natureza, tímida, travessa, e intensamente reservada. No entanto,
eles  também têm um amor  intenso  pelo  ouro,  então  um comprador  rico  geralmente  consegue
negociar com um duende, se ele for sortudo o bastante para encontrar um.

Outras Raças
Outras raças do Gurps Fantasy Folks costumam prover encantadores que incluem centauros,

fadas, faunos, homens-peixe, zumbis e homens inseto.
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O Patrono

Bom dia,  chiou o Senhor Reynold irritantemente,  enquanto se apoiava na antiga porta de
mogno  aberta  por  um  dos  guardas-noturnos.  Reynold  colocou  a  pesada  bandeja  de  ouro  na
mesinha de cabeceira, e curvou-se graciosamente para o olho injetado de sangue e a confusão de
loiros  cabelos  desregrados  que  surgiu  debaixo  dos  cobertores  da  cama velha.  “Se  agrada ao
milorde levantar, a festa do Duque ‘acontecerá no salão do trono em uma hora’”.

O Príncipe Armon de Lyra, sexto com esse nome, não pronunciou uma “uma palavra para seu
mordomo  até  que  uma  grande  caneca  de  cerveja  e  várias  salsichas  gordas  fossem  servidas.
Reynold esperou pacientemente – enquanto o jovem Senhor comia.

“Você se lembra da espada que o Duque Eskins usava quando ele entrou na cidade, Reynold?”
O Príncipe perguntou de repente.

“Com certeza, milorde. Uma lâmina muito notável. Dizem que salta da bainha ao chamado do
Duque, por vontade própria, e pode partir em dois o carvalho mais antigo com apenas um único
golpe.”

Armon sugou o último pedaço de graxa de salsicha com o último pedaço de pão integral, e
mastigou meditativamente tudo em sua boca.

“Você teria que dizer que é uma espada melhor do que a do pai, não é, Reynold?”
“A espada de seu pai é inigualável em sua gloriosa história, meu príncipe… mas, falando

objetivamente…  em  termos  de  forja  e  acabamento…  a  comparação  do  senhor  entre  as  duas
lâminas é mais correta.”

“Chame os serviçais para me vestir”, o príncipe ordenou, empurrando para trás o grosso
cobertor. “E Reynold, descubra onde o Duque conseguiu aquela espada, e quanto ele pagou por
ela. Discretamente, é claro.”

Aventureiros sortudos com bastante dinheiro para queimar compõem apenas a menor porção do
mercado  de  itens  mágicos  recentemente  criados.  O  cliente  típico  é  extremamente  rico  e
politicamente poderoso, geralmente com um título de nobreza. Esses homens têm pouco tempo ou
inclinação para estudar as artes mágicas. Eles não se interessam por espécimes sutis, engenhosos e
exemplares  dos  pontos  mais  finos  do  artifício  mágico.  Eles  querem itens  com efeitos  visíveis,
dramáticos e facilmente quantificáveis.

Patronos não estão interessados em financiar a pesquisa e desenvolvimento de efeitos novos ou
originais – eles querem uma peça de armadura igual a que seu avô tinha antes de ser morto naquele
assalto de bandidos, ou uma espada como o Príncipe Bonde na Batalha das Salinas 250 anos atrás.

Não é necessário dizer que ao lidar com essas pessoas, qualquer desvio não autorizados das
especificações,  atrasos  excessivos  na  entrega  ou  quaisquer  falhas,  poderiam  comprometer
seriamente a liberdade e a boa saúde do encantador. Existe também aquele velho truque de induzir
um encantador a criar sua obra-prima, depois cegá-lo ou incapacitá-lo para garantir que ele nunca
mais faça outra para mais ninguém. Ainda mais extremo, o patrono poderia providenciar que o
criador ou corretor fosse condenado por traição ou heresia um dia ou dois antes do vencimento da
conta.

Esses  truques  são  raros  onde  existe  um  comércio  mágico  estabelecido,  no  entanto,  os
encantadores,  e  os  corretores  mágicos  poderosos,  possuem meios  de vingança  que até  os  mais
poderosos senhores temem.

Patronos nobres, em sua maioria, são interessados em itens que melhorarão seu poderio militar.
Engenhos  de  cerco,  embora  terrivelmente  caros,  são  particularmente  favorecidos.  Armas  e
armaduras são os eternos preferidos, assim como varinhas e bastões que permitem a seus magos
contratados derramar a morte sobre as cabeças do inimigo.

A igreja é uma grande compradora de itens mágicos (exceto naqueles casos em que a magia é
considerada “do mal”), com uma ênfase especial em projetos que ajudam-na a manter o controle
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sobre a população – qualquer coisa entre ilusões de natureza inspiradora a projetos desenvolvidos
para deixar uma congregação inteira simultaneamente em êxtase religioso.

Guildas  poderosas  e  ricos  mercadores  geralmente  encomendam  itens  adaptados  às  suas
necessidades, muitas vezes dispositivos de segurança ou detecção.

Existe  também  um  próspero  mercado  negro  mágico.  Itens  amaldiçoados  para  pegar  seus
inimigos são sempre populares, mas sua venda e manufatura são, em muitos lugares, estritamente
proibidas  pela  lei  civil  ou  canônica,  forçando  aqueles  que  precisam  desses  itens  adentrar  no
submundo. O outro ramo básico do comércio mágico clandestino é de itens especializados para
criminosos. Particularmente procurados são itens para ocultação, falsificação e entrada ilegal. Essas
coisas  são  com  frequência  compradas  pelos  ricos  e  poderosos  para  dar  a  seus  espiões  uma
vantagem.

Existe sempre  algum  comércio de itens mágicos de luxo, e em tempos de prosperidade isso
pode se tornar a maior parte da indústria. Possuir um item mágico sem nenhuma razão além do
prazer  de  possuí-lo  é  uma  ostentação  de  prosperidade  tão  grande  quanto  pode  ser  imaginada.
Consequentemente, brinquedos mágicos, divertimentos, e mobiliário são considerados o símbolo de
status mais alto entre os ricaços.

A maioria dos clientes de encantamentos são humanos. Senhores elfos e anões já terão alguém
em mãos que consiga fazer qualquer item que realmente precisem – muitas vezes eles conseguem
fazê-lo por conta própria. As outras raças raramente se tornam ricas o suficiente para comprar itens
mágicos (apesar de goblins afluentes terem sido conhecidos por ficarem totalmente falidos após
adquirirem algum traste mágico que conseguiu atrair sua atenção).

O Mercador

Valdamar acordou com uma dor de cabeça. Ele ficou incomodado porque estava renegociando
o punhal cerimonial em seu sono. E o homem da igreja nos sonhos tinha ficado ainda menos
entusiasmado com a sua parte do contrato do que na vida real, como se isso fosse possível.

Levantando, ele puxou um robe de seda acolchoada sobre seu pijama e atravessou o corredor
para  seu  estudo.  Na  mesa  havia  uma  mensagem  fechada  em  pergaminho,  deixada  ali  pelo
mordomo.

Ele estudou o sinete de cera azul por um momento antes de rompê-lo. Parecia do garoto de
Lyran, qual era o nome dele… Arlon?

Abriu a mensagem, Arlon, era dele mesmo. Ah, uma comissão! Valdamar leu rapidamente a
carta. “Uma espada de aspecto justo, poderosa na guerra, igual ou melhor daquela lâmina que
você recentemente fez para Sua Graça o Duque de Eskins.” Valdamar riu para si mesmo.

Talvez pudesse ser feito. Ele fez uma leitura rápida do final da carta, onde um número estava
escrito. Os olhos de Valdamar se arregalaram. Sim, faço  facilmente. O garoto de Lyran era um
vagabundo, mas isso não era problema seu. Vinte por cento na aceitação, o restante na entrega,
sendo generoso. Ele sentou-se e leu a mensagem de novo, lentamente, notando mentalmente cada
ponto da comissão.

Quando terminou, ele se levantou e atravessou a sala até suas correspondências arquivadas,
voltando alguns minutos depois com uma nota esfarrapada em pergaminho barato e velho, escrita
por uma mão tremelica… a descrição do velho Carmody de seu último projeto. Colocou as duas
cartas lado a lado, e mais uma vez leu a ambas. Sim. Sim! Perfeito!

Vamos ver… Carmody diz que terá a lâmina pronta para entrega,  quando Derdach e sua
caravana passar. Se pudesse mandar uma mensagem para Derdach em Tormlin, isso significaria
entrega por… sim! Mais de quatro meses antes do prazo “sugerido” pelo Príncipe, provavelmente
antes da primeira neve. Valdamar começou a assoviar uma pequena melodia entre os dentes.
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O príncipe ficaria muito satisfeito por ter seu novo brinquedo para se exibir no inverno e no
festival. E para Yule, Miia poderia ter aquela tiara de pérola que ela admirava tanto.

A dor de cabeça de Valdamar tinha desaparecido completamente.

Mercadores magos raramente possuem mais de um ou dois itens encantados “em estoque”. Em
vez  disso,  eles  aceitam  encomendas  dos  muito  ricos  e  poderosos  para  fazer  e  entregar  um
determinado item, ou um que pode produzir efeitos mágicos específicos. Esses encantadores têm
uma longa rede de contatos… comerciantes, magos, e aventureiros altamente poderosos… e é essa
rede que eles espalham na esperança de encontrar um item que se ajustará com a aprovação de seu
empregador. Ocasionalmente eles comprarão um objeto muito interessante ou poderoso com seu
dinheiro, depois procurarão um comprador para revender esse objeto, mas isso é raro. A maioria dos
encantadores se especializa em um tipo específico de item ou magia.

Mercadores mágicos NPCs deveriam ter no mínimo de 150 a 200 pontos de personagem. Suas
perícias  primárias  são  Comércio,  geralmente  com  um  NH  21+.  Eles  também  terão  Manha,
Diplomacia, Política e outras perícias apropriadas ao ofício. História e Literatura são uma grande
ajuda em identificar artefatos recentemente recuperados do passado. Muitos terão algum grau de
Carisma. A habilidade matemática também é apropriada. Muitos, embora não todos, serão magos.
Desde que o comércio mágico requer uma boa quantia de capital inicial, muitos terão algum grau de
Riqueza. A desvantagem mais comum é Código de Honra (Ética do Comércio), tipicamente em -5
ou -10 pontos, dependendo de quão sensíveis são seus contratos.

Um mercador mágico poderia ter um excelente patrono de poucos pontos para uma sessão de
aventura, enviando os PCs para verificar dicas quentes e pegar e entregar mercadorias, e em troca os
personagens  receberiam  uma  participação  no  lucro  e  ocasionalmente  ajudariam  em  situações
arriscadas.

Mercadores são geralmente honestos – os pagamentos no comércio de magia são muito altos, e
os personagens são muito poderosos, para a desonestidade durar por muito tempo. Mesmo aqueles
que ganham a vida no mercado negro terão um forte código de ética comercial. Isso não significa,
no entanto, que muitos mercadores mágicos não levarão qualquer vantagem econômica sobre um
otário, se os deuses enviarem um caminho.

A qualidade  mais  importante  para  um  mercador  mágico  ter  é  uma  personalidade  forte  e
persuasiva,  para  permitir  que  eles  convençam  e/ou  coletem  itens  vendáveis  de  encantadores
instáveis, mantendo satisfeitos seus clientes nobres impacientes e hipersensíveis.

Quase  tão  importante  é  a  máxima discrição.  É  fácil  ver  por  que  um negociante  de  armas
secretas ou contrabando precisaria ficar de boca fechada, mas a discrição é importante mesmo para
negociantes de itens de luxo. Se, por exemplo, se tivesse se tornado conhecido que o Lorde Bilious
tinha enviado três arbustos exóticos e extraplanares de Afrodisia para determinada vila do condado
(uma vila geralmente frequentada por certos arcebispos, mestres de guildas e outros nobres), isso
poderia precipitar um grande escândalo que significaria um enorme contratempo para a facção de
poder de Lorde Bilious.

Encontrar  compradores  para  artefatos  de  poder  recentemente  desenterrados  é  quase  tão
importante para o mercador como providenciar o fabrico de novos itens. Nessa parte do comércio o
trunfo mais importante do mercador é a informação – relatórios confiáveis da história, os efeitos e
os últimos locais conhecidos de uma quantidade de artefatos mágicos. Assim, um mercador pode ser
de grande valia para aquele grupo sortudo que acabou de encontrar um penduricalho mágico e
gostaria saber o que ele faz antes de tentar usá-lo.

Contudo, esses serviços de consulta são caros – geralmente não menos do que $ 500 por dia (e
a pesquisa pode durar até 2d dias) – e o mercador pode muito bem largar todo o projeto em alguns
momentos se a perspectiva de um negócio lucrativo se apresentar.

Um mercador mágico pode ser de qualquer raça. Os humanos dominam, é claro, seguidos pelos
goblins (que frequentemente se especializam em brinquedos, diversões, e briques).  Gnomos são
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também muito proeminentes no comércio mágico. Encantadores elfos e anões (pelo menos aqueles
que  trabalham fora  de  seu  povo)  são  muito  raros,  mas  aqueles  poucos  que  existem tendem a
alcançar o lugar mais alto da profissão.

Mercadores mágicos de outras raças são raros. Apenas as maiores cidades terão alguns deles, e
um mundo típico de fantasia provavelmente não suportaria mais do que 100 deles em qualquer
época.

Outros Magos

À  margem  do  comércio  mágico  ficam  aqueles  magos  que  não  ganham  a  vida  como
encantadores profissionais. Embora eles geralmente não tenham os vastos recursos necessários para
comprar todas as ferramentas encantadas recomendadas, alguns itens mágicos geralmente úteis são
uma tremenda ajuda para o trabalho diário do mago. Então como eles conseguem os caros utensílios
mágicos que precisam?

Muitos deles, é claro, fazem os seus próprios. Embora a maioria dos magos não tenha o tempo
e os recursos necessários para uma produção de itens mágicos consistente e profissional, um mago
bem-sucedido  pode,  com  um  planejamento  cuidadoso,  encontrar  o  tempo  para  fazer  um  item
particular para seu uso.

Os  magos  com perícias  complementares  irão  com frequência  cooperar.  Supondo  que  dois
magos conheçam todas as perícias necessárias para criar uma varinha capaz de lançar Bola de Fogo,
por exemplo. Um sabe encantar melhor a Bola de Fogo, enquanto o outro é melhor em fornecer
energia. Eles podem cooperar para criar duas varinhas, cada um servindo no encantamento naquilo
que sabe melhor. O resultado será duas varinhas, cada uma melhor do que um mago poderia ter
criado sozinho.

A busca  de  itens  mágicos  é  também  um  forte  incentivo  para  magos  adentrarem  na  vida
aventureira, arriscando a vida pela chance de se deparar com algum artefato poderoso que eles
nunca seriam capazes de dar-se ao luxo de possuir de outra maneira.

Finalmente, um mago que está realmente desesperado por um item poderia se oferecer como
ajudante para outro mago por um determinado tempo em troca de um item para ser feito de acordo
com suas especificações e entregue no final do voluntariado. Esses períodos de serviço podem durar
algo entre poucas semanas por um punhado de pequenas pedras de energia, a sete ou até dez anos
por um cetro poderoso e versátil. Embora sejam na maioria das vezes experientes e poderosos, esses
magos voluntários geralmente são tratados não muito melhor do que o aprendiz mais humilde por
seus mestres temporários. 

Entretanto, seja lá o que foi preciso para obtê-los, a maioria dos possuidores de itens mágicos
concorda que valeu a pena.

Adendo: SEM LOJAS DE MAGIA? 
Lojas  de  Magia  são  uma  impossibilidade  virtual  em um mundo  de  campanha  de  fantasia

“típico” - NT 3, e mana normal. Em tal mundo, o comércio mágico como mostrado nesse capítulo
deveria passar por um “choque de realidade”.

Em campanhas mais exóticas, contudo, as lojas de magia podem se tornar uma possibilidade,
ou até mesmo uma probabilidade.

Em primeiro lugar, num reino de mana alta ou muito alta, a magia poderia assumir o lugar da
tecnologia, e ser apenas um transtorno como os eletrônicos no mundo real. Itens comprados num
lugar  assim poderiam ser  mais  baratos  (dependendo da qualidade da mão de obra desejada),  e
normalmente  de  natureza  prática  (potes  térmicos,  anéis  purificadores  de  água).  Sua  magia
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provavelmente  não  funcionaria  em  uma  área  de  mana  inferior,  ou  pelo  menos  seria
significativamente  prejudicada.  O  Bazar  da  Deva,  das  séries  míticas  de  Robert  Asprin,  é  um
exemplo divertido de um lugar assim.

Um comércio mágico de varejo também poderia existir num mundo de alta tecnologia e mana
normal ou superior. Avanços em sistemas de segurança e no cumprimento legal tornariam mais
confiável guardar esses itens valiosos num lugar seguro, e uma população mais densa permitiria
criar  a  base  de  clientes  necessária  para  esse  empreendimento.  Ainda assim,  essas  lojas  seriam
pequenas, exclusivas e horrivelmente caras.

LOJAS EM ABUNDÂNCIA
Se o GM desejar tocar uma campanha onde as lojas de magia acima mencionadas existam, ele

deveria  considerar a criação de uma “guilda de encantadores” totalmente secreta,  politicamente
neutra, para administrar as lojas, e evitar absolutamente que os personagens descubram qualquer
coisa  sobre  a  organização  –  particularmente  como  eles  conseguem  produzir  uma  inumerável
variedade de itens mágicos em tão grande oferta.

Adendo: IDEIA DE CAMPANHA: A ÁRVORE DE MANA
Explorando uma área remota e incerta, os PCs se deparam com uma poderosa base de mana sob

a forma de uma clareira natural abaixo de uma colina com um riacho borbulhante correndo por ela.
Os dois a três acres da clareira é uma área natural de mana elevada. No centro da clareira está um
carvalho antigo e curiosamente retorcido. A árvore é uma fonte natural de mana, produzindo mais
de 30 pontos de energia todo dia.

O mestre  deveria  dar  um jeito  para que o grupo passasse a  noite  na clareira.  Se lançarem
feitiços, será imediatamente óbvio que alguma coisa estranha está acontecendo. Se não, o mestre
pode falar de sonhos bizarros ou aparições inexplicáveis, alertando o grupo que eles não estão num
lugar comum.

O  problema  não  é  reivindicar  a  área  –  selvagens  e  feras  tendem  a  evitá-la  como  “mal-
assombrada” - mas mantê-la e lucrar com isso.

Um grupo preguiçoso poderia simplesmente retornar para o senhor mais próximo e oferecer-se
para guiar seus homens para o local por um pagamento substancial.

Entretanto, a campanha pode ser levada para um rumo totalmente diverso se o grupo decidir-se
por reivindicar a área. Eles terão de encontrar um encantador disposto a se mudar (e aguentar a
companhia  próxima  dos  personagens),  e  terão  de  criar  rotas  de  abastecimento  para  obter
suprimentos básicos e matérias-primas. Os moradores que antigamente evitavam a área poderiam se
opor a seus novos vizinhos. E eventualmente algum chefe local vai ouvir falar da operação dos
personagens. Embora os aventureiros tenham todos os direitos morais e legais do mundo para sua
descoberta, esses argumentos elevados terão pouco peso contra um nobre com seu exército pronto
para atacar.

Adendo: ITENS MÁGICOS ÚNICOS
As regras e magias apresentadas aqui e no Gurps Magia permitem aos jogadores desenvolver

uma variedade literalmente infinita de itens mágicos. A magia não pode, entretanto, fazer tudo, mas
o  mestre  encontrará  disposição  para  ir  além  das  regras  mágicas  existentes  ao  selecionar  ou
desenvolver magias mais interessantes e fora do comum.

O perigo dos poderosos itens mágicos não padronizados é que eles podem se tornar um deus ex
machina, destruindo o “roleplaying” na campanha – por que deveria o grupo pensar uma solução
para um impasse numa aventura, quando eles têm um artefato que pode fazer desaparecer com o
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impasse num “POOF”? Os mestres devem sempre tomar cuidado com o infame “Anel-de-Qualquer-
Coisa-que-Você-Quiser.”

Entretanto itens únicos não precisam ser superpoderosos. Eles só precisam ser inexplicáveis,
apresentando aos aventureiros um único quebra-cabeça para resolver.

Itens superpoderosos, no entanto, têm seu lugar em campanhas, principalmente como pretextos
para que as aventuras aconteçam. “Um lagarto gigante está devorando o reino. Um único toque
dado pela Espada da Desintegração de Monstros o destruirá. Vá em frente e o destrua com essa
Espada, então ela será sua,” é obviamente insatisfatório como princípio de uma aventura. Todavia,
“Se o lagarto comesse a Pastilha dos  Deuses ele  seria  revertido num lagarto comum. Porém a
Pastilha está perdida por séculos!” apresenta uma perspectiva muito mais satisfatória.  A ação é
dessa forma tirada do uso de um item superpoderoso para ganhar uma vitória fácil contra o lagarto
(e qualquer outro monstro),  para encontrar a elusiva pastilha e dar um jeito de que o lagarto a
engula. E uma vez que o lagarto é vencido, a onipotente pastilha está também seguramente fora de
jogo, e os jogadores não poderão recorrer a ela quando a próxima partida ficar encrencada.

Abaixo seguem algumas possibilidades lógicas para a existência de itens que não se encontram
em conformidade com as regras normais do Gurps para a criação de itens mágicos.

SEGREDOS PERDIDOS
O encantamento não é uma ciência nem uma indústria,  e muitas descobertas extremamente

importantes  nunca  são  gravadas  ou  transmitidas  (veja  O Encantador).  Um item único  poderia
simplesmente ser o trabalho de um mago morto há muito tempo que desenvolveu uma nova magia
útil e nunca se incomodou em passá-la adiante. Civilizações perdidas também são uma excelente
fonte de segredos esquecidos.

O perigo desses itens é que um mestre justo terá que reconhecer que, se alguém descobriu como
fazê-lo uma vez, é muito provável que um pesquisador suficientemente inteligente e determinado
também descubra como obtê-lo, mais cedo ou mais tarde. Portanto, é altamente recomendável que o
mestre  não  exponha  essa  racionalização  se  quiser  evitar  que  os  jogadores  tentem  reproduzir
qualquer item ou efeito mágico. Veja Novas Magias e Pesquisa.

FELIZES ACIDENTES
Geralmente, a magia funciona de forma ordenada e previsível – mas ocasionalmente as coisas

ficam estranhas. A manifestação mais óbvia desse “fator aleatório” é ocasionado pelos caprichos das
pedras de energia, mas também se reflete nos sucessos e falhas críticas do feitiço.

Se o fator aleatório é devido a forças desconhecidas que operam na magia de uma maneira
previsível,  mas  indetectável,  ou  se  ocorre  simplesmente  porque  a  magia  é  caprichosa  de  uma
maneira que a ciência nunca poderá ser, fica inteiramente a cargo do mestre.

De qualquer forma, acidentes de encantamento são uma maneira conveniente de justificar itens
únicos. Uma vez em um instante muito propício, um encantamento é bem-sucedido (ou falho) de tal
forma que surge um artefato nunca antes visto.

Um incômodo recorrente dos personagens é que frequentemente um feliz acidente é impossível
de se conhecer por um segredo perdido. Se a magia no mundo da campanha é determinante, mas
ainda não totalmente compreendida, ainda existe uma pequena possibilidade de que os aventureiros
possam reproduzir  os  efeitos  de  um feliz  acidente.  Se,  no  entanto,  a  magia  é  verdadeiramente
aleatória, os felizes acidentes podem ser, literalmente, ocorrências únicas.

ARTEFATOS EXTRAPLANARES
Viajar entre realidades alternativas é coisa básica numa aventura fantástica. Um item que é

impossível  de criar  no mundo da  campanha principal  poderia  ser  corriqueiro  em Outro  Lugar.
Viajantes interdimensionais podem ter trazido coisas estranhas e prejudiciais para seu mundo.
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Mestres mais racionais, que escolhem considerar as leis da magia como transcendendo todas as
realidades, podem considerar itens extraplanares como impossíveis de se reproduzir. Simplesmente
assumem que eles são o produto de uma inteligência e meio ambiente tão alienígena que as raças
humanoides do seu mundo na campanha não são capazes de compreender as premissas mais básicas
de formação do item. Ou talvez o item funcionará em qualquer lugar, mas sua criação inicial requer
algum catalisador exótico apenas encontrado na Dimensão X.

PRESENTES DIVINOS
Este é o último estágio em que os itens mágicos podem chegar. Esses itens milagrosos podem

fazer  literalmente  qualquer  coisa  que o mestre  quiser  que façam,  e  ele  nunca  precisa fornecer
qualquer  desculpa  para  a  capacidade  do  item  além  de  dizer  que  é  “a  vontade  dos  deuses”.
Reproduzir um item desses está fora de cogitação. E a maioria dos deuses não gosta de repetir suas
criações, ou copiar a ideia dos outros – ou ser solicitado para conceder brinquedos poderosos para
adoradores  gananciosos.  Como os  deuses  raramente  fazem as  coisas  pela  metade,  os  artefatos
divinos  são  geralmente  os  itens  mágicos  mais  poderosos.  É  desnecessário  dizer  que  tais  itens
deveriam ser encontrados apenas muito raramente.

Os deuses dão seus presentes para seus servos mais fervorosos como recompensa por suas
demonstrações  de  extrema  piedade,  sofrimento,  e  abnegação  (embora  certos  cínicos  filósofos
sugerem que sua real  razão é  porque eles  gostam de nos ver brigar  pelos  brinquedos que eles
lançam – veja as trilogias do Book of Swords de Fred Saberhangen). Um efeito colateral interessante
dos presentes divinos (do ponto de vista do mestre) é que eles podem ser cancelados ou repossuídos
a qualquer tempo, sempre que o grupo acabar a missão ou quando os benefícios concedidos pelo
estiverem passando dos limites.

Adendo: ITENS MÁGICOS INOFENSIVOS
Aventureiros são, obviamente, interessados em adquirir instrumentos mágicos que os ajudarão

em sua aventura (isto é, permitem-lhes produzir mais caos contra seus inimigos). Isso não significa
que esses itens deveriam ser o princípio e o fim dos artefatos mágicos na campanha. Os mestres vão
achar que isso acrescenta muito em profundidade e realismo ao seu mundo mágico na campanha, se
inserirem alguns presentes  mágicos  únicos,  interessantes  e  valiosos,  que não servem para  nada
numa aventura, exceto talvez como um tesouro encontrado, ou como um gancho para uma aventura
–  o  Duque  de  Earl  quer  enviar  a  Rainha  dos  Corações  um  pássaro  mágico  cantante,  e  os
personagens são contratados para ver se o conseguem entregar com segurança.

Aí está um forte argumento em favor de permitir que armas, auxílios do mago e o equipamento
dos ladrões dominem o estoque de itens mágicos da campanha – essas coisas seriam também mais
úteis para os ricos, sábios e poderosos que as criariam ou financiariam sua criação. Mas os itens
estrambólicos não deveriam ser inteiramente esquecidos.

A maioria dos itens inofensivos serão úteis num contexto não-aventureiro – para a cozinha, para
o celeiro ou para o estabelecimento do ferreiro.  Outros serão frivolidades – brinquedos caros e
exóticos. Um exemplo:

CALDEIRÃO MILAGROSO DO BUTTONS 
O Sr.  Bentwood Buttons,  renomado chefe halfling,  começou sua carreira  como lavador  de

louças  numa pousada  bem conhecida.  Cinco anos  nesse  serviço  deixaram Bentwood com uma
compreensão básica da maioria das técnicas culinárias transmitidas pelo mestre-cuca da pousada, e
um ódio profundo e irrenunciável pelos pratos sujos.

Anos  depois,  quando  Bentwood  se  tornou  rico  e  famoso,  ele  determinou  que  baniria
completamente  a  lavagem  de  louças  e  panelas  em  sua  cozinha.  Contratou  um  círculo  de
encantadores  das  proximidades  para criar  um lavador  de louças  definitivo.  O resultado foi  um
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caldeirão de bronze pesado (270 kg), com cerca de 2 m de diâmetro. Quando a palavra de comando
“lavar” é pronunciada, o caldeirão é preenchido por uma opaca névoa de cinza prateado. Quando
um objeto é passado através da névoa, qualquer partícula orgânica não viva com menos de um
quarto  de  polegada  ou  tanto  se  transformará  em um pó  fino  e  seco,  que  pode  ser  facilmente
enxaguado, escovado ou sacudidos para fora.

O caldeirão não provoca efeito sobre grandes pedaços orgânicos, criaturas vivas como micro-
organismos  ou  material  inorgânico.  O  caldeirão  usa  uma  combinação  das  magias  Limpar,
Esterilizar, e Purificar Ar, com dois pontos de energia. Cada item que está sendo limpo deve ser
deixado  no  caldeirão  por  no  mínimo  três  segundos,  pois  os  feitiços  são  executados
consecutivamente,  não  simultaneamente,  de  modo a  economizar  energia.  O mágico  lavador  de
louças poderia ser facilmente reproduzido, mas de longe ninguém mais se dispôs a  pagar os $
50.000 que custou a Bentwood.

Adendo: NOVAS MAGIAS E PESQUISA
Muitos  dos  itens  deste  livro  usam  magias  que  não  estão  descritas  no  Gurps  Magia.  O

ambicioso personagem mago pode querer pesquisar tais magias – veja p. 15 do  Gurps Magia.
Algumas são mais fáceis do que outras:

DESCONHECIDO
Isso  indica  que  os  estudiosos  não  sabem  como  o  item  foi  feito.  Poderia  ser  de  origem

extraplanar ou até mesmo divina. A pesquisa poderia ser feita com um redutor de -10, ou estar
simplesmente condenada ao fracasso.

ACIDENTE
Esse efeito mágico, até quanto se sabe, ocorre estritamente mediante efeitos aleatórios, como

sucessos decisivos ou falhas críticas.

HIPOTÉTICO
Algumas magias, como “Criar Espaço”, não conhecidas publicamente – mas estudiosos inferem

sua existência pela existência de vários itens mágicos com princípios comuns. Uma magia dessas
poderia ser pesquisada com um redutor de -2. Isso depende se o mestre quiser que a magia exista,
quão útil e dispendioso ele decidir que será, e se os prováveis pré-requisitos da magia podem ser
deduzidos. (Criar Espaço, por exemplo, é baseada provavelmente em Refúgio).

ÚNICO
Isso se refere a uma magia secreta ou hipotética que não parece ser relacionada a qualquer outra

magia existente. Se uma magia é única, pesquise-a com redutor de -2 ou inferior.

VARIANTE
Isso se refere  a  um item que é  feito  com uma versão um pouco incomum de uma magia

conhecida. O mestre pode determinar que variantes também são conhecidas; nesse caso, qualquer
encantador que conhecer a magia pode usar a variante. Geralmente, variantes são mais difíceis de
lançar do que a sua versão básica. Algumas variantes são mais fáceis de lançar, mas limitas em seus
efeitos.

Se uma variante  não é  conhecida,  será relativamente fácil  pesquisar  uma vez que a  magia
básica for conhecida - +1 a +3.
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PERDIDO OU SECRETO
Essa magia existe – não há dúvida quanto a isso – mas não se encontra em grimórios comuns.

Magias secretas são secretas porque os criadores não estão compartilhando sua informação. Uma
magia  perdida  era  geralmente  o  segredo  de  um pequeno  grupo,  que  morreu  sem transmiti-lo.
Pesquise tal magia sem bônus ou penalidades especiais, exceto que o mestre avaliar com base no
valor estimado da magia.

Permitir um bônus de +1 para a pesquisa de qualquer magia de encantamento, ou a versão de
encantamento de qualquer outra magia, se uma amostra encantada com ela estiver disponível para
um longo estudo.

Adendo: ITENS MÁGICOS EM OUTRAS CAMPANHAS
Embora o Gurps Itens Mágicos possa ser uma fonte valiosa de ideias para qualquer campanha

de roleplaying,  o  Gurps Módulo Básico  e o  Gurps Magia  são requeridos para conseguir  um
proveito máximo das regras e ideias contidas neste livro.

O  Gurps  Fantasy  não  é  necessário,  mas  todos  os  itens  e  ideias  do  Itens  Mágicos  são
apropriados  para  o  mundo  de  Yrth.  Muitos  itens  neste  livro  podem  também  ser  usados  para
aprimorar os mundos fantásticos apresentados em Gurps Conan e Gurps Witch World.

Itens Mágicos  também pode ser trabalhado com muitos outros tipos de campanhas além da
tradicional fantasia heroica.  Itens mágicos podem ser uma parte importante numa campanha de
Gurps Horror,  na forma de macabros  artefatos  de um mal antigo.  Eles também são úteis  em
Gurps Supers, como armas de heróis de tempos perdidos ou Super-feiticeiros modernos. Muitos
itens também seriam apropriados no intrigante mundo de Gurps Cliffhangers. Eles também podem
ser usados para injetar um elemento fantástico dentro dos mundos históricos de  Gurps Japan  e
Gurps Swashbucklers.

Finalmente,  a  ficção  de  fantasia/ciência  nos  jogos tem se tornado muito  popular  nos  anos
recentes, fazendo os itens constantes neste livro úteis até mesmo para Gurps Cyberpunk e Gurps
Viagem Espacial.
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ESTOQUES DE MAGIA 
O restante deste livro é dedicado a novos itens mágicos adequados para
uso em uma campanha de fantasia. Os itens são divididos por função em
dez categorias diferentes.

Diversos itens mágicos comuns já estão descritos no Gurps Magia, cada um indicando a magia
usada para criar esse item. Os mestres que estiverem procurando por itens fantásticos básicos como
o Anel da Invisibilidade, o Cajado de Bola de Fogo, ou a Espada Flamejante deveria dar uma olhada
no Gurps Magia. Esse “estoque” de itens são resumidos em formato tabular, começando na p. 118.

Os itens descritos nas páginas que seguem são para os mestres que querem ir além das bases
familiares dos roleplayings de fantasia. Os itens seguintes tentam ser mais exóticos – algumas vezes
únicos  (embora  existam  alguns  itens  mais  simples  para  preencher  lacunas  óbvias  da  Magia).
Embora esses itens venham em todos os níveis de poder, muitos são mortais. Eles não deveriam ser
entregues tão facilmente aos jogadores iniciais. Não obstante, eles deveriam ser usados como pano
de fundo e ganchos para aventuras – talvez na posse de um poderoso patrono, ou um formidável
inimigo, ou o objetivo de uma missão grandiosa. O mestre deveria lembrar que existem papéis
infinitos que um poderoso item mágico pode cumprir  em uma campanha diferente de somente
agraciar o grupo de jogadores.

Este livro pode ser considerado uma série de entrevistas imaginárias com notáveis comerciantes
de  magia  –  algum  cronista  misterioso  percorreu  os  reinos  da  fantasia,  falando  com  notáveis
mercadores e conhecedores de encantamentos, discutindo brevemente as condições gerais de cada
segmento do comércio de itens mágicos,  tocando nas magias e técnicas mais comuns em cada
especialização e,  finalmente,  reunindo uma longa discussão  dos  objetos  e  artefatos  mais  raros,
famosos, e poderosos de cada tipo.

Cada capítulo começa com uma breve introdução, dando alguns detalhes específicos sobre a
ampla categoria de encantamento coberto. A isto é seguido uma lista de magias do Gurps Magia
que podem ser usadas para encantar itens apropriados ao ramo do comércio em discussão.

Alguns adendos descrevem um mercador de magia, que o mestre pode usar como um NPC se
os jogadores decidirem que precisam adquirir um item de determinado tipo ou simplesmente obter
informações sobre esse tipo de encantamento. Esses personagens também podem ser excelentes
patronos ou formidáveis inimigos.

Os novos itens estão dispostos alfabeticamente. A maior parte da introdução de cada item é
dedicada a descrever o que ele pode fazer, como funciona com a mecânica específica de jogo e
como lidar com situações que podem surgir se forem provocadas.

Cada item vem também com um pouco de sua história. Às vezes isso é extenso e detalhado,
outras vezes é simples como “ninguém sabe”. Essas histórias são exemplos orientados para uma
campanha genérica de fantasia de mana normal, e NT 3. Mas o mestre é completamente livre para
mudar essas histórias como ele achar conveniente! Elas são incluídas simplesmente para lembrar o
mestre  de  que  itens  mágicos  poderosos  têm  uma história,  eles  não  são  apenas  lixos  aleatórios
espalhados por todo o mundo da campanha… e para fornecer um pano de fundo se não forem
apresentadas inspirações mais específicas para o mundo da campanha. 

Seguindo a descrição de cada item se encontram duas linhas adicionais, Pré-requisitos, e Preço
Sugerido.

Pré-requisitos confere uma lista de magia que definitivamente ou quase certamente entraram na
criação do item. Isso não deveria ser considerado como uma “receita” completa para a criação
desses itens. O pré-requisito mais comum deste livro é “desconhecido”. Assim é feito para permitir
que o mestre mantenha o controle de seu mundo de campanha e para evitar que o livro se atenha em
materiais  desnecessários. A maioria dos itens mágicos não precisariam e deveriam ser um livro

25



aberto para os PCs. Deixando poderes misteriosos em mistério, os PCs são impedidos de pressionar
o GM para permitir-lhes duplicar um determinado item superpoderoso apenas ao apontar para este
livro e dizer: “As regras dizem que eu posso fazer isso.”

Os pré-requisitos estão aí para ajudar o GM a encaixar o item em seu mundo de jogo, e para
evitar  redundância  desnecessária  com  Magia  – se  um item tem Invisibilidade  na  lista  de  pré-
requisito, essa Invisibilidade funciona exatamente como a magia descrita na p. 50 do Gurps Magia.
Se funcionar de forma diferente da nova versão mágica da magia, a palavra (variação/variante)
aparecerá para alertar o GM de que ele deve ir à descrição do item para descobrir como essa magia
varia nesse item em particular. Às vezes, uma magia também será seguida com um (?), para dizer ao
GM que ele poderia querer considerar se essa magia particular foi realmente usada para alcançar um
determinado efeito.

Se  o  GM não  encontrar  na  lista  de  pré-requisitos  uma  magia  adequada  para  explicar  um
determinado efeito, ou se considerar que uma magia é inapropriada para aquele item, ele é livre para
editar a lista de modo a fazê-la se encaixar de acordo com sua concepção pessoal.

Há  também algumas  novas  magias  listadas  abaixo  dos  pré-requisitos.  Elas  alternam  entre
variantes de magias existentes e encantamentos únicos.

O  Preço  Sugerido  é  o  dinheiro  que  um  aventureiro  médio  ia  gastar  se  o  item  estivesse
disponível no mercado aberto. Esse seria o primeiro preço que o potencial comprador receberia
como oferta – um barganhador habilidoso pode não raro abater um pouco esse preço, mesmo contra
um vendedor de itens mágicos experiente.

Em geral, o preço sugerido será o dobro do valor listado na p. 18 do Gurps Magia como sendo
o custo para  criar  um item de mesmo poder. O custo de novas magias ou efeitos desconhecidos
foram  definidos  arbitrariamente.  Ocasionalmente  um  preço  foi  arbitrariamente  modificado  por
causa das condições de mercado (o item é único ou raro, ou então de alta demanda, ou tem um
significado especial para um certo grupo que vai além de seu poder mágico). Como a história, o
preço sugerido de cada item, como já diz o próprio nome, é apenas uma sugestão. O mestre deveria
olhar para cada preço listado cuidadosamente, para garantir que ele faz sentido em sua campanha.

Níveis de Habilidade

Níveis de Habilidade específicos para cada magia em todo item não são fornecidos neste livro.
Esses valores devem ser definidos pelo mestre à medida que ele apresenta cada item em jogo,
otimizados para sua campanha específica e personagens.

O mestre pode também, por conveniência, simplesmente assumir certos valores padrão para
itens mágicos achados ou comprados. Nível de Habilidade 20 para cada magia é razoável para a
maioria dos itens produzidos profissionalmente, enquanto que os artefatos de antigos e temíveis
poderes terão mais provavelmente magias lançadas no nível 25 ou superior! 

Adendo: ITENS MÁGICOS SAINDO DO FORNO
[recomendações para mestres]

1. TENHA UMA BOA IDEIA
Nesse ponto, não se preocupe se o item que você visualiza “quebra as regras”.

2. PROJETE O ITEM
Como esse item se encaixará na mecânica do jogo? Como você pode modificar as estatísticas

dos lances dos danos de modo que produzam o efeito desejado? Quantos dos efeitos do item mágico
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podem ser representados por magias existentes e quantos precisam de nova mecânica para fazê-los
funcionar?  Como  você  espera  que  o  item  seja  usado?  Que  novos  e  surpreendentes  usos  os
personagens farão dele? (os personagens sempre o surpreenderão, mas você ainda deve tentar ficar
um passo à sua frente).

3. FAÇA AS PERGUNTAS DIFÍCEIS
Seus jogadores estão prontos para esse item? A inserção desse item em sua campanha não

resultará provavelmente na rápida vaporização do grupo? Ou ainda pior, ele não fará os jogadores
tão poderosos que todo o desafio – e, portanto, toda a diversão – será minado da campanha? Se
assim for,  deixe a  ideia  de lado até  que seus  jogadores  estejam um pouco mais  evoluídos,  ou
guarde-a para uma campanha diferente, onde ela posse se encaixar melhor. Sempre seja cuidadoso
com itens superpoderosos! Eles nunca são tão divertidos no jogo quanto se pensa.

O item se enquadra em sua campanha? Ele arruinará o humor? É muito bobo, ou muito sério? É
anacrônico ou inusitado? Viola alguma regra importante ou princípio de sua campanha? Se assim
for, então cerre os dentes e seja paciente. Não adianta jogar um item inapropriado em cima dos
jogadores apenas porque parece ser uma boa ideia.  Talvez depois de algum tempo a campanha
possa ser graciosamente levada na direção em que esse item se torna mais apropriado, ou talvez o
item se transforme numa grande ideia para uma campanha inteiramente nova!

4. FAÇA SE ENCAIXAR
Defina o lugar do item em seu mundo de jogo. Lembre-se que um item mágico é criado por

criaturas inteligentes, e já teve uma história antes que os personagens o vissem. Dê um pensamento
sério sobre a natureza do criador do item e de sua história por trás disso. Decida como ele se parece
e qual é o melhor lugar e maneira de introduzi-lo em sua campanha. Então mãos à obra.

Adendo: ENCANTAMENTO DE USO LIMITADO
Ocasionalmente o GM pode desejar introduzir  um item mágico que pode ser usado apenas

algumas vezes, ou os jogadores podem desejar desenvolver um item para atender a uma necessidade
específica apenas uma vez. A magia a seguir poder ser usada para criar itens de uso limitado.

ENCANTAMENTO TEMPORÁRIO
Isso permite ao encantador criar itens mágicos que apenas funcionarão umas poucas vezes antes

de perder seu encantamento, com uma redução substancial no custo de energia (e consequentemente
de tempo).

Um item pode ser temporariamente encantado a um custo de energia de 15% do custo normal
de um item daquele tipo,  por uso.  Um item de uso único pode ser criado por 15% da energia
normal,  dois  usos  custaria  30%,  três  custaria  45%, quatro  custaria  60% (um custo  ineficaz  na
maioria das circunstâncias, avaliado o custo-benefício) e o custo de um item limitado a 7 usos na
verdade excederia o custo de um item ilimitado.

O item encantado de uso limitado agirá, em todos os aspectos, como um item mágico normal
do mesmo tipo, de acordo com a descrição no Gurps Magia, até que todas as vezes de uso tenham
sido gastas. Uma vez que isso acontece, o item não é mais mágico.

A magia Encantamento Temporário é usada no lugar da magia Encantar. Um mesmo item não
pode ser encantado com ambas as magias temporárias e ilimitadas simultaneamente.

O Encantamento Temporário apenas pode ser usado para dar aos itens a habilidade de lançar
uma determinada magia por vez – não sendo possível pôr a magia  no  objeto. Por exemplo, um
mago não conseguiria fazer uma armadura invisível se tornar limitada por uso, pois é uma magia
impossível de se limitar pela quantidade de “usos”. Porém ele poderia manter a armadura invisível
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sustentando diretamente a magia Invisibilidade nela, de acordo com o gasto contínuo de pontos de
fadiga para se determinar um efeito “temporário”.

O  Encantamento  Temporário  não  pode  ser  usado  em  conjunção  com qualquer  colégio  de
Encantamento  ou  Meta-magias  com  as  seguintes  exceções:  Acelerar,  Vigor,  Limitar,  Nome,
Vincular. O Encantamento Temporário não pode absolutamente ser utilizado para reduzir ainda mais
o custo de encantamentos que já são propriamente de uso limitado (Ex: Espírito da Caveira).

Duração: Até que todos os usos do item tenham sido gastos.
Custo e Tempo: Determinados pela magia específica, veja p. 17 e 18 do Gurps Magia.
Pré-requisito: Encantar
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ARMADURAS E ESCUDOS
Armaduras  encantadas  são  geralmente  as  mais  pesadas  produzidas  por
uma determinada cultura. É mais econômico começar com a melhor peça
de  armadura  mundana  disponível  e  depois  ir  adicionando  todo  o
aprimoramento mágico que o tempo e o dinheiro permitirem. Ademais, os
nobres, cavaleiros e generais que comissionam muitas magias de proteção,
apareceriam  antes  no  campo  de  batalhas  pelados  do  que  com  uma
armadura leve de um soldado comum.

O comércio de armaduras é dominado pelos anões. Em certos círculos afluentes, dada a escolha
entre pagar o mesmo preço por um conjunto altamente encantado, feito por humanos, e um trabalho
anão de qualidade similar, mas com menos encantamentos, muitos guerreiros ricos gastariam seu
dinheiro no trabalho dos anões. Os preços sugeridos listados neste capítulo não levam a origem
racial da peça em consideração; GMs podem simular a supremacia anã do comércio inflacionando
os preços sugeridos do trabalho anão na ordem de 150% ou 200% em certas áreas.

Por  essa  razão,  muitos  encantadores  anãos  são  extremamente  esnobes  em  relação  a  sua
clientela.  Muitos  dos  maiores  artesões  da  raça  –  irão  se  recusar  até  mesmo  a  discutir  uma
encomenda para um cliente com Status Social menor de 5.

Aventureiros, contudo, estão geralmente menos interessados em adquirir armaduras de que seus
amigos invejarão do que obter a armadura mais magicamente inexpugnável que seu dinheiro pode
comprar. Sendo assim, aventureiros humildes frequentemente ignorarão armeiros anões totalmente,
pagando armaduras feitas e encantadas por humanos. Um machado de batalha não se importa se a
armadura que acabou de rachar foi feita por um humano e vendida por $ 150.000 ou feita por um
anão e vendida por $ 250.000.

É possível encantar uma armadura com magias de combate como Bola de Fogo ou Dor, mas
isso é raro. A maioria dos magos não têm treinamento nem inclinação para usar armaduras pesadas,
enquanto que muitos guerreiros nobres ficam desconfortáveis usando esses ataques. Além disso, o
custo para os feitiços de Poder necessário para permitir que um não-mago use essas magias é com
frequência proibitivamente caro. Na maioria das vezes, o usuário é mais sábio ao confiar em suas
armas e gastar seu dinheiro em outro lugar.

Magias Comuns em Armaduras

As magias mais comuns em armaduras são três encantamentos – Enrijecer, Esquiva e Redução
de Peso. Essas magias são seguidas em popularidade por Escudo de Projétil. O impressionante –
mas caro – Reverter Projétil  também é muito requisitado. Armaduras encantadas com Destreza,
Poder e Vigor são universalmente cobiçadas, mas essas peças são extremamente raras. Cavaleiros
que com frequência encaram privação incomum no serviço de seu senhor às vezes melhorarão suas
armaduras com Banquete do Monge ou Resistir Dor, permitindo-lhes suportar as dificuldades da
guerra ou uma campanha militar mais longa. Por outro lado, alguns nobres que não levam fé em sua
natural  coragem  têm  sido  conhecidos  por  sub-repticiamente  ter  a  magia  Bravura  em  suas
armaduras, para evitar trazer desgraça para suas famílias em um momento de fraqueza.

Comandantes em campo frequentemente têm a magia Brado encantada em seus elmos, ficando
mais  fácil  para  emitir  ordens  e  inspirar  suas  tropas  no  calor  da  batalha.  Aqueles  poucos
guerreiros/aventureiros  afortunados  o  suficiente  para  possuir  armaduras  personalizadas  são
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extremamente apaixonados pela magia Furtividade, que confere proteção ao mesmo tempo em que
elimina preocupações em ser traído em um momento chave por um barulho inoportuno. Aqueles
com algum nível de aptidão mágica algumas vezes encomendam armaduras com um feitiço de
Teleporte.

A magia Inquebrável é quase universalmente usada em escudos mágicos.
Finalmente,  é  muito  comum colocar  vários  feitiços  de  aprimoramento  dos  sentidos  (visão

aguçada,  audição aguçada,  olfato aguçado) e de alerta  do perigo (como detecção do Inimigo –
algumas armaduras mudam de cor quando o inimigo se aproxima) em um elmo. Veja Elmo dos
Sentidos, p. 27.

Catálogo de Armaduras e Escudos

Armadura Animada
Armadura Animada é uma armadura (geralmente de placas, às vezes uma armadura leve de

placas) que pode lutar por conta própria – não precisa ter  ninguém dentro. Quando animada, a
armadura tem IQ 8, ST 12, DX 12, HT 14, Briga – 12 e uma perícia com arma (geralmente Espada
ou Lança) com NH 12 também. Quando usada, a armadura funciona normalmente.

Tanto uma armadura mágica como uma armadura não-mágica podem ser animadas. Sua DP e
RD não mudam quando usada, e todos os bônus mágicos (se tiver algum) continuam a valer, seja
animada ou usada.

Como uma armadura comum, uma Armadura Animada perde todas suas habilidades se levar
RDx5 pontos de dano em um só golpe. Exceto pelas exceções acima, a Armadura se comporta em
todos os aspectos como um Golem (veja Gurps Magia p. 39).

A Armadura tem uma habilidade única e macabra. Se o usuário é morto em batalha, a Armadura
se reanimará depois de 1d segundos e recomeçará a lutar. Qualquer um vendo isso acontecer pela
primeira vez deveria fazer um teste de Pânico.

A  Armadura  Animada  é  feita  com  uma  rara  variação  da  magia  Golem.  Embora  não
particularmente difícil para encantar, ela é uma peça incomum – a maioria dos Senhores preferem
uma armadura com um soldado dentro! Essa Armadura é algumas vezes utilizada por feiticeiros
para guardar suas fortalezas. Apenas armaduras completas de batalha de placas leves ou pesadas
podem ser animadas (ou talvez uma armadura de batalha de alta tecnologia ou um traje espacial,
numa campanha apropriada); outros tipos de armadura carecem da integridade estrutural necessária.

Pré-requisito: Golem (variação), às vezes Enrijecer e Esquiva.
Preço sugerido: $ 30.000 ou mais.

Anel da Armadura
Sob comando, este anel produz uma peça de armadura para se materializar em volta do usuário.

Qualquer tipo de armadura pode ser produzida, mas as armaduras mais pesadas se tornam muito
caras. A armadura de um Anel da Armadura não pode ser magicamente melhorado. A armadura
pode ser dissipada à vontade.

Os anéis são feitos usando-se a magia Criar Objeto. A maioria é utilizável apenas por magos, ao
custo de 1 ponto de energia a cada meio quilo de armadura criada (algo que varia de 1 ponto para
um corselete leve de couro a 11 pontos para um corselete de placas pesado – veja o Gurps Módulo
Básico p. 72 para uma completa lista com diferentes pesos de armaduras).

Alguns encantadores têm produzido versões desses anéis utilizáveis por não-magos, mas eles
custam três vezes mais.
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O preço sugerido pela armadura varia com o valor de proteção oferecido pela mesma. Some a
DP e a RD e multiplique por $ 5.000 para saber o preço sugerido por um anel sem energia. Para um
anel completamente funcional sem cobrar energia, o preço deveria ser aumentado em $ 15.000 por
ponto.

A magia Criar Objeto não é uma magia comumente usada em encantamento, e encantadores
com conhecimento para criar Anéis da Armadura são raros. 

Pré-requisito: Criar Objeto (variação).
Preço sugerido: veja acima

Armadura do Demônio
Esta única armadura completa de batalha é de um negror brilhante. É exoticamente estilizada,

com estranhas e sinistras runas e padrões gravados em sua superfície. Ela se encaixará magicamente
em qualquer humanoide com 1,50 a 2,15 metros.

A armadura tem DP 5, RD 8, dá ST+3 e HT+3, e adiciona as vantagens Reflexos em Combate e
Alto Limiar  da Dor (se  já  não possuía)  quando usada.  Contudo,  o  usuário também adquire  as
desvantagens Fúria, Sanguinolência e Fanfarronice.

Outros reagem ao usuário da armadura com -3. Pessoas muito virtuosas ou “religiosas” reagem
com -5. Indivíduos extremamente depravados ou violentos reagirão ao usuário com +3, sentindo
nele um espírito parecido.

Cada vez que a armadura é removida, o usuário deve vencer um teste de Vontade para cada uma
das três desvantagens, ou senão ela se torna permanente. As desvantagens adquiridas dessa maneira
só  podem  ser  eliminadas  por  Remover  Maldição  ou  gastando  pontos  de  personagem  ganhos.
Quando qualquer uma das desvantagens se tornar permanente, o personagem deve começar a fazer
um teste adicional toda vez que vestir a armadura para evitar ficar com a desvantagem Vício em
usar a armadura (veja o Gurps Módulo Básico p. 30). A armadura é altamente viciante (-10 para
testes de retirar a armadura). Se as três desvantagens originais se tornarem permanentes, e ainda se
o personagem se tornar Viciado na armadura, ele adquire as desvantagens Sadismo e Megalomania
quando estiver usando a armadura, e deve começar a fazer testes de Vontade para evitar adquirir
essas desvantagens permanentemente.

À  medida  que  a  mudança  psicológica  progride,  o  personagem  também  começa  a  sofrer
mudanças físicas. Cada uma das seis desvantagens (incluindo Vício) causa uma mudança física no
usuário quando ela se torna permanente. Independentemente da ordem de quais desvantagens se
tornarem permanentes, as mudanças físicas ocorrem na seguinte ordem: primeira desvantagem – as
unhas crescem e as mãos ficam com o aspecto de garras; segunda desvantagem – o dente canino
fica mais comprido e sobressai proeminente pelo lábio; terceira desvantagem – a cor dos olhos
muda  para  vermelho;  quarta  desvantagem  –  uma  cauda  espinhosa  começa  a  crescer;  quinta
desvantagem – pequenos chifres brotam na testa; sexta desvantagem – os pés tornam-se cascos
bipartidos. Cada uma dessas três últimas mudanças provocam uma redução de -1 aos modificadores
de reação listados acima.

A Armadura do Demônio tem passado por muitos proprietários durante uma carreira que se
estende pelo mínimo 800 anos. Sua origem permanece misteriosa, embora tenha sido atribuída a
várias raças e impérios maléficos, deuses da escuridão e senhores do inferno. Ela é assim nomeada
por  causa  da  aparência  e  comportamento  demoníaco  que  o  seu  usuário  adquire,  e  não
(necessariamente) por causa da existência de alguma entidade sobrenatural de verdade relacionada à
armadura.

Pré-requisito: Enrijecer, Esquiva, Poder, Vigor, desconhecido.
Preço sugerido: $ 50.000
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Pele de Dragão
Armaduras de couro feitas  da pele  bronzeada de um dragão cuspidor  de fogo (ou “dragão

alado”) são muito cobiçadas. Não apenas por serem brilhantes e muito bonitas, mas também por
fornecerem uma DP e RD equivalentes àquelas do dragão de que foi tirada.  Além disso,  ela  é
naturalmente predisposta  às magias de fogo,  e pode ser  facilmente encantada para transmitir  o
equivalente a 4 pontos de energia à magia Resistir Fogo sem nenhum custo para o usuário. Este
encantamento pode ser realizado a um custo de apenas 200 pontos de energia.

Estatísticas completas sobre dragões podem ser encontradas no Gurps Fantasy, pp. 124-125,
ou no Gurps Fantasy Bestiário, pp. 83-84. Um dragão pode produzir uma peça de armadura de
couro de tamanho normal, para cada dois hexágonos de tamanho que ele ocupar.

A DP/RD  e  preços  sugeridos  de  armaduras  retiradas  de  várias  faixas  etárias  de  dragões
(levando em consideração o encantamento Resistir Fogo) são: Bebê Dragão (DP 1, RD 1) - $ 2.100,
Dragão Jovem (2/2) - $ 4.200, Dragão Adolescente (2/3) - $ 6.300, Dragão Adulto (4/6) - $ 8.400,
Dragão Monstruoso (4/7) - $ 10.500. Um corselete de pele de um Bebê Dragão pesa 10 kg. O peso
aumenta 2,5 kg para cada faixa etária subsequente.

À medida que o Dragão amadurece, sua pele se torna progressivamente mais difícil de esfolar e
moldar. É necessário um teste em trabalhos com couro (armeiro -2x a faixa etária do Dragão) para
criar um corselete de Couro de pele de Dragão.

É evidente que o usuário de uma armadura dessas estará sujeito a uma penalidade de reação
radical de qualquer Dragão real que ele venha a conhecer.

Pré-requisito: Resistir Fogo (variação) e magia natural.
Preço sugerido: veja acima.

Mithril
Os anões desenvolveram esse material protetor há mais de um milênio. Apesar de que os anões

neguem, diz-se que eles a criaram para estabelecer que um produto anão era definitivamente a
melhor armadura leve – e não a Seda Prateada dos Elfos (veja em seguida).

A malha dos anões tem uma natural DP 3, RD 4, que pode ser ainda melhorada com as magias
Enrijecer  e  Esquiva.  Sua  característica  mais  singular,  no  entanto,  é  que  ela  é  completamente
impenetrável em condições normais de combate. Todo o dano sofrido por alguém vestindo essa
armadura é automaticamente tratado como um dano de contusão! A malha dos anões pesa a mesma
coisa que uma malha normal.

A  manufatura  da  Malha  dos  Anões  requer  certos  ingredientes  extremamente  raros  e
incrivelmente caros (a verdadeira natureza deles é um segredo hermeticamente fechado da raça
anã), e peças desses materiais podem ser feitas apenas para os mais poderosos senhores e heróis.

A lei dos anões determina que armaduras de Mithril sejam confeccionadas exclusivamente para
anões e gnomos. Um humano de pequeno a médio tamanho pode vestir uma camisa feita para um
anão (embora as calças, obviamente, sejam imprestáveis). No entanto, os anões acharão intolerável
ver um membro de outra raça vestindo uma malha anã. Se alguém vagar dentro de território anão
vestindo essa malha ele será normalmente capturado e questionado sobre onde ele a conseguiu. Se
ele não conseguir provar que ele não a roubou dos anões, ele será sumariamente executado e a
armadura confiscada. Se ele conseguir convencer seus captores (diante de robusta evidência ou num
teste de Lábia muito bem-sucedido) de que ele obteve a armadura honestamente e não quis ofender
a  raça  anã,  será  oferecido-lhe  um preço  justo  (segundo  os  padrões  avarentos  dos  anões)  pela
armadura. Se ele recusar, a oferta será retirada e a armadura será confiscada de qualquer jeito.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 120.000.
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Seda Prateada dos Elfos
O segredo de tecer este fino tecido prateado tem sido conhecido pelos elfos da Montanha por

milênios. A Seda Prateada protege como uma cota de malha (DP 3, RD 4), mas tem o peso e a
textura  da  fina  seda  (400  g).  Como  na  cota  de  malha,  um grosso  revestimento  acolchoado  é
necessário para fornecer proteção total – os elfos muitas vezes fazem todo o conjunto em uma única
peça com o peso e espessura de um suéter volumoso (900 g a 1,3 kg, dependendo do tamanho do
usuário). Sem o acolchoamento a vestimenta oferece DP 3, RD 3. Ela tem as mesmas desvantagens
da  cota  de  malha  contra  danos  perfurantes.  Pode  ser  encantada  normalmente  com  as  magias
Enrijecer ou Esquiva.

Embora não tão protetores de sua Seda Prateada como os anões o são de sua Mithril, os elfos
nunca revelaram o segredo de sua manufatura a um não-elfo, e eles somente presenteiam-na aos
não-elfos que forem seus inestimáveis amigos e benfeitores da raça.

Como os elfos nunca vendem a Seda Prateada, e raramente presenteiem-na a outrem, o preço da
armadura no mercado aberto é muito além do que normalmente seria esperado a julgar por suas
capacidades.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 35.000

Armadura Equestre
Este único e extremamente poderoso artefato é conhecido por no mínimo 500 anos. Acredita-se

ser o presente de alguma deidade para seu maior campeão. Externamente tem a aparência de uma
peça prática, bem-acabada, sem adornos, de uma polida armadura de placas.

A armadura tem DP 6, RD 12, e as magias Escudo Anti-projétil, Vaticínio, Prontidão +2, Fadiga
+2 e Destreza +2, tudo absolutamente sem nenhum custo para o usuário. Ela pesa somente 25 kg.

O usuário pode, a sua vontade, comandar o elmo para que fique invisível. Quando usado, o
elmo dá ao usuário as magias Ocultar Pensamentos e Visão de Falcão sem nenhum custo de energia
para o usuário.

A habilidade mais especial da armadura é, sob comando, produzir a forma fantasmagórica de
um cavalo sob a montaria do usuário. Este mágico corcel é montado e guiado como um cavalo de
verdade – usando rédeas invisíveis. Aparenta ter  o tamanho de um grande cavalo de guerra.  O
“cavalo”  não  consegue  carregar  fardos,  pisotear,  lutar  ou  sofre  danos.  Ele  tem  Deslocamento
máximo de 16, e pode Caminhar no Ar como o feitiço.

Rumores dizem que o usuário da armadura poderia lançar raios de suas manoplas, mas isso não
passa provavelmente de uma lenda. Se o GM decidir que essa habilidade é apropriada, ele pode usar
a magia Relâmpago em qualquer nível de dano e custo de pontos que entender adequado.

Pré-requisito:  Enrijecer,  Esquiva,  Escudo  Anti-projétil,  Vaticínio,  Prontidão,  Fadiga,
Destreza, Invisibilidade, Ocultar Pensamentos, Visão de Falcão, Caminhar no Ar, desconhecido.

Preço sugerido: $ 5.000.000

Armadura da Evasão
Esta aparentemente ordinária malha de anéis é extremamente útil para aventureiros ladinos,

mas requer algum nível de aptidão mágica para usar mais proveitosamente. Qualquer usuário terá o
benefício mágico de DP +3 e RD +5, e a Furtividade mágica – alimentada através de três pontos de
poder do item. Contudo, a aptidão mágica é necessária para usar as magias Teleporte, Invisibilidade
e Corpo Etéreo, que são alimentadas com uma especial Pedra de Energia de 7 pontos. A armadura
da Evasão pesa apenas a metade do peso de uma malha de anéis normal.

A Armadura da Evasão original, descrita acima, foi criada 400 anos atrás. Os contos dizem que
foi um presente de um grande rei da época para um herói de caráter duvidoso que salvou o reino.
Desde então muitas outras peças foram feitas no mesmo modelo, mas nenhuma tão poderosa, na

33



medida em que os fabricantes têm economizado limitando ou eliminando um ou mais dos poderes
da original.

Pré-requisito: Enrijecer, Esquiva, Redução de Peso, Poder, Furtividade Mágica, Teleporte,
Invisibilidade, Corpo Etéreo.

Preço sugerido: $ 1.100.000

Armadura Invisível
De tempos  em  tempos,  um  encantador  produzirá  uma  armadura  invisível,  concebida  para

aqueles que procuram uma proteção discreta.
Embora tenha havido épocas ao longo da história em que a Armadura Invisível entrou em voga

entre os abastados, ela não realmente prática como uma proteção oculta. Se vestida sobre a roupa,
ela faz com que a roupa se entregue ao criar vincos estranhos, e se usada por debaixo da roupa, ela
fica saliente e cria espaços inexplicáveis. Se nenhuma roupa é usada o personagem será preso. Esses
problemas podem ser reduzidos (mas não eliminados) por um armeiro habilidoso, mas uma pessoa
de armadura simplesmente se move diferentemente de outra com vestimentas normais.

Em geral, qualquer pessoa usando uma armadura invisível será visualizada de uma maneira
“sinistra” por qualquer um que fizer um teste normal de Visão, e a natureza dessa esquisitice se
tornará  imediatamente  óbvia  se  essa  pessoa  entrar  em  combate.  Alguns  reis  e  outras  figuras
proeminentes têm sido conhecidas por usar armaduras invisíveis como proteção contra assassínio
quando  apareciam  em  público,  com  algum  sucesso.  Nesses  casos,  o  usuário  geralmente  está
suficientemente longe dos espectadores de modo que as estranhezas aparentemente criadas pela
armadura não se tornam imediatamente evidentes.

O  preço  sugerido  abaixo  é  o  que  um  encantador  ou  feiticeiro  cobraria  para  encantar
Invisibilidade em uma peça de armadura. Em razão de sua pobre reputação, entretanto, armaduras
invisíveis de segunda mão podem frequentemente ser obtidas por 50% do preço abaixo, ou até
menos.

Pré-requisito: Invisibilidade.
Preço sugerido: $ 25.000 para cada 22,5 kg de armadura (arredondar para cima).

Armadura do Gigante Destruidor
As  armaduras  destruidoras  são  uma  rara  combinação  de  um  Golem  e  uma  armadura.  A

armadura é uma sólida construção de ferro e outro metal resistente, do tamanho de um homem
grande ou maior. Usa-se uma variação rara da magia Confinar Alma para permitir que a mente do
usuário  habite  e  anime  a  armadura.  Na  maioria  das  vezes,  o  corpo  do  usuário  é  deixado
simplesmente para trás, indefeso, enquanto o usuário habitar a armadura, mas algumas peças foram
feitas, que realmente têm o poder de desintegrar o usuário e fundi-lo por subsunção etérea dentro da
armadura destruidora enquanto animada.  O maior  perigo de se usar uma Armadura do Gigante
Destruidor é que, como qualquer outra Alma Confinada, se o gigante é destruído enquanto animado,
o seu usuário é irrevogavelmente morto.

Todos  os  gigantes  têm  no  mínimo  ST 20,  DX 13,  e  HT 15/30.  Esses  valores  podem ser
aumentados,  embora  a  energia  requerida  é  enorme  (todas  as  magias  lançadas  num  Gigante
Destruidor são de no mínimo 5x o custo dado no Gurps Magia). Gigantes Destruidores têm uma
intrínseca DP 3, RD 6, que pode ser melhorado com as magias Enrijecer e Esquiva (mais uma vez, a
um custo muito maior). Um Gigante Destruidor de mãos vazias provoca um dano apropriado a sua
ST+2. Precisão e Pujança  não podem ser conjuradas em um Gigante Destruidor. Muitos gigantes
são construídos com um ponto vazio secreto em seus corpos (até cerca de 20 cm de um lado) que
pode ser usado para ocultar os objetos de valor do usuário, ou para comunicados a serem entregues
pelo gigante.
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Um mago habitando a Armadura do Gigante pode conjurar magias normalmente se o Gigante
puder  falar  (através  do  encantamento  Voz).  Caso  contrário,  ele  só  pode  conjurar  magias  que
dominar  com  NH  >18.  Um  Gigante  Destruidor  pode  também  ser  criado  com  certas  magias
intrínsecas.  Essas magias são lançadas usando pontos de fadiga do Gigante como energia,  mas
requer o dobro da energia normal para lançar (mais o costumeiro 5x a energia estabelecida a ser
encantada sobre o Gigante).

O maior Gigante já criado foi certamente o Colosso de Mekro, criado há mais de 900 anos a um
custo equivalente aos tesouros de muitos reinos ricos. O Colosso tinha 3 metros de altura, com
placas de metal bronzeado. Tinha ST 30, DX 15, HT 20/40, DP 5, RD 10, e o poder de lançar as
magias Bola de Fogo Explosiva, Infravisão, Voz, Voz Alta, Desintegrar e Acelerar Deslocamento
+3, todos utilizáveis sem custo de energia devido aos 6 pontos de Poder intrínseco. É o mais antigo
Gigante conhecido a fundir-se com sucesso ao corpo do usuário. O Colosso não foi mais visto por
quase 300 anos, mas não há firme evidência de que ele não exista mais.

Pré-requisito: Confinar Alma, Golem, algumas vezes Corpo Etéreo e outras.
Preço sugerido: $ 200.000 ou mais, $ 500.000 ou mais com Corpo Etéreo.

Elmo dos Sentidos
A magia pode ser usada para compensar penalidades de percepção e combate incorridas ao se

usar um elmo completo (veja  Gurps Módulo Básico  p. 72). O mais básico é simplesmente usar
Visão e Audição aguçadas – mas essas magias não fazem nada para remover a penalidade de -1 no
combate.  Esta penalidade pode ser evitada encantando a magia Visão Penetrante no interior do
elmo, ou simplesmente fazendo o elmo inteiro invisível. Visão Penetrante é preferida, porque o
elmo pode ainda ocultar a identidade do usuário, e – como um efeito colateral da magia – o usuário
pode ver através de outras paredes externas quando a viseira estiver levantada.

Em certos tempos e lugares, os elmos que melhoram os sentidos tornaram-se uma moda entre a
elite. Um dos mais versáteis elmos da história recente foi feito para um jovem conquistador cerca de
350 anos atrás. O elmo tinha Visão Penetrante, Visão Aguçada, Audição Aguçada e Olfato Aguçado
todos com +5, Visão na Penumbra, Visão de Falcão, Audição Remota, Visão Traseira e Voz Alta (a
peça de armadura pesada de placas que o acompanhava tinha Esquiva +2, Enrijecer + 5, Iluminar
em 50% e Reverter Projéteis).

Note que Visão Traseira encantada em um elmo será ineficaz a menos que o elmo também
tenha Visão Penetrante ou Invisibilidade, ou que o elmo tenha uma viseira na parte de trás também.

Pré-requisito: veja acima.
Preço sugerido: varia (exemplo: $ 300.000, $ 780.000 com a armadura original).

Armadura do Aprendiz
A Armadura do Aprendiz é uma armadura de placas com um intrínseco valor acima da média

em ST, DX e determinadas perícias em cavalaria. Uma peça normal de uma armadura dessas tem
ST e DX 13 e as perícias Lança, Espada de Lâmina Larga, Escudo e Cavalgar, também em 13.

A maioria desses itens foram feitos durante o declínio de um antigo império, quando nobres
ricos  usavam  tais  armaduras  em  vez  de  se  empenhar  num  treinamento  marcial  tedioso.  Os
encantadores perderam ou abandonaram a técnica de produzir a Armadura do Aprendiz depois da
queda  do  império  (a  técnica  era  provavelmente  similar  àquela  usada  para  fazer  a  Armadura
Animada). A Armadura do Aprendiz pode ser, e muitas vezes foi, encantada com Enrijecer, Esquiva
e Redução de Peso.

A armadura  não  produz  efeito  sobre  nenhum  dos  atributos  ou  perícias  do  usuário  que
porventura  excedam  os  valores  intrínsecos  da  peça.  A  maioria  dos  cavaleiros  e  nobres
contemporâneos consideraria vestir intencionalmente esse traje algo altamente desonroso.

Pré-requisito: desconhecido.
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Preço sugerido: $ 25.000.

Armadura do Rei do Sol
Esta é uma armadura de placas completa de ouro sólido que protege como aço e pesa somente

36 kg. É encantada com as magias adicionais Poder +3, Enrijecer +5, Esquiva +2, Escudo Anti-
projétil, Voz Alta, Flash, Luz Contínua e Lança Chamas. Todos esses poderes trabalham sem custo
de energia para o usuário, graças aos 6 pontos de Energia da armadura. A magia Luz Contínua
acontece sempre ao nível de 2 pontos, fazendo a armadura brilhar de noite.

A Armadura do Rei do Sol foi construída por um antigo imperador com aspirações para a
divindade. O imperador teve todos os maiores encantadores de seu reino trabalhando na armadura
por  15  anos.  Ironicamente,  a  história  conta  que  ele  nunca  chegou  a  usar  a  armadura.  Ela  foi
terminada enquanto ele estava fora em campanha, e ele foi assassinado por uma junta de seus
generais antes que pudesse retornar.

Pré-requisito: Poder, Redução de Peso, Enrijecer, Esquiva, Escudo Anti-projétil, Voz Alta,
Flash, Luz Contínua, Lança Chamas, desconhecido.

Preço sugerido: $ 5.000.000.

Armadura do Veterano
Esta armadura é usada para grandes heróis e generais que tiveram o infortúnio de perder braços

ou pernas em batalha. O membro da armadura agirá em todos os aspectos como o membro perdido,
permitindo ao usuário correr, cavalgar, manejar uma arma ou qualquer outra atividade que seria
razoavelmente esperada de uma pessoa a se movimentar em uma armadura de placas.

Antes  do  encantamento,  as  partes  ocas  da  armadura  são  normalmente  preenchidas  com
madeira,  que  se  torna  parte  permanente  da  armadura.  Cada peça  é  construída  para  um aleijão
específico, assim uma peça construída para alguém que perdeu a mão seria de nenhum uso para
alguém que perdeu o braço inteiro. Contudo, a armadura pode ser adaptada para o uso de outra
pessoa que sofreu apenas a perda do mesmo membro, a uma despesa moderada.

Pré-requisito: desconhecido, Armeiro NH 16+ (para construir a peça).
Preço sugerido: $ 500.000

Escudos

Escudo da Precisão
Há cerca  de  150  anos  um  encantador  descobriu  uma  forma  de  encantar  um escudo  para

aumentar sua chance de bloqueio – basicamente, a magia era uma variante da bem conhecida magia
de precisão. Até hoje, no entanto, o processo se mostra proibitivamente caro em termos de gasto de
energia – cerca de três vezes o custo de uma magia comum de precisão.

Pré-requisito: Precisão (variação).
Preço sugerido: $ 35.000 (+1), $ 140.000 (+2) ou $ 280.000 (+3).

Escudo Golem
Um Escudo Golem é um escudo médio ou grande com um grotesco e tridimensional rosto

esculpido na frente. Quando o escudo é atingido em combate, o rosto abre os olhos (que muitas
vezes brilham vermelhos) e a boca e começa a despejar imprecações horríveis contra o oponente, o
qual  deve  imediatamente  fazer  uma verificação  de  pânico,  a  menos  que  ele  tenha  experiência
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anterior com essa sorte de itens. O Escudo Golem não tem outros poderes, embora ele possa ser
encantado com outras magias normalmente.

Como o próprio nome sugere, esses escudos são criados com uma variação da magia Golem, só
que a um custo menor de energia. Escudos Golem têm sido produzidos por quase um milênio. Eles
são populares entres os líderes orcs.

Pré-requisito: Golem (variação).
Preço sugerido: $ 10.000

Escudo Mínimo
Este é um pequeno escudo mágico do tamanho que regula a de um prato. O Escudo Mínimo

pode ser portado usando tanto a  perícia Escudo Pequeno ou Escudo, mas protege em todos os
aspectos como um escudo grande. Um Escudo Mínimo não subtrai a perícia ou o aparar da arma,
nem faz subtrair sua defesa passiva da perícia com a arma em um combate de perto. Eles podem ser
encantados com outras magias comuns de armaduras.

Esses Escudos pequenos foram descobertos há 300 anos e produzidos por poucos encantadores
há mais de dois séculos. Contudo, acredita-se que o último mago a conhecer o segredo do Escudo
Mínimo tenha passado desse mundo a várias  décadas atrás.  É conhecido que eles  foram feitos
usando uma única magia de encantamento com Esquiva como pré-requisito principal.

Pré-requisito: única magia “Escudo Mínimo”.
Preço sugerido: $ 60.000

Escudo de Romãzeira
Este pequeno escudo bloqueará completamente o usuário de todos os efeitos mágicos enquanto

o escudo estiver com sua pessoa. Isso inclui projéteis mágicos de todos os tipos, bem como poções,
pergaminhos mágicos e magias benéficas já operantes sobre a pessoa. Todos os itens mágicos do
portador  perderão  temporariamente  seus  poderes,  incluindo  feitiços  como  Precisão,  Pujança,
Esquiva e Enrijecer. Efeitos mágicos em curso mediante maldições serão cancelados, mas apenas
enquanto o escudo for carregado. Mudanças permanentes originalmente produzidas por magia não
serão revertidas (p.e. um príncipe-sapo segurando um Escudo de Romãzeira é ainda um sapo). O
Escudo de Romãzeira é projetado para usar em combate. Ele tem DP 1, RD 1, e 3/5 pontos de vida
(veja o Gurps Módulo Básico, p. 120).

O mais impressionante é que o Escudo de Romãzeira não é um item encantado. Ele deve ser
feito de uma árvore de Romã que cresceu em uma área de mana muito elevada (mana é o nível de
energia mágica que se encontra em determinada região). Consequentemente, esses itens são muito
raros em mundos de mana normal.

Pré-requisito: magia natural.
Preço sugerido: $ 150.000

Escudo Cambiante
Este item altamente especializado é de grande valia para cavaleiros errantes desejando viajar

incógnitos,  ou  para  comandantes  desejando  confundir  o  inimigo  quanto  a  sua  verdadeira
localização.

O escudo imitará qualquer libré, símbolo, ou brasão que o portador possa visualizar claramente.
Ele é criado usando-se uma simples (embora bastante cara) variação da magia Ilusão Perfeita.

Pré-requisito: Ilusão Perfeita (variação).
Preço sugerido: $ 10.000
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Itens Protetores

Pedra Contagiosa
A Pedra Contagiosa é um item incrivelmente instável e arriscado. Quando segurada causa ao

corpo se tornar progressivamente mais rijo, até se tornar literalmente duro de pedra. Cada turno que
a pedra é segurada ela aumenta a DP do detentor em +1 (até 6) e sua RD em +2. Seu peso também
aumenta a uma taxa de +Vs de seu peso corporal normal. A proteção máxima oferecida pela pedra é
DP 6, RD 50, alcançada após 25 segundos (o peso corporal máximo é 5x o normal). No entanto, o
processo também causa com que as juntas do detentor se endureçam. Cada turno que a pedra é
segurada  o detentor  perde  1 ponto  de  DX (com as  devidas  perdas  de  movimentação,  esquiva,
perícias físicas, etc.). Um personagem pode soltar a pedra ou jogá-la fora a qualquer rodada que ele
ainda tiver um escore positivo de DX. Quando a pedra é soltada, o processo começa imediatamente
a reverter na mesma proporção ocorrida. Na rodada em que sua DX chegar a 0 ele recebe um único
teste de Vontade para soltar a pedra. A partir daí, ele não pode soltar a pedra, nem ela pode ser
removida à força pela arte de um cinzel.

Ao contrário da magia Corpo de Pedra, uma pessoa paralisada por uma Pedra Contagiosa ainda
tem todas as necessidades biológicas de um humano normal. Se deixá-la sem amparo, ou se sua
boca  estiver  fechada de maneira  que  a  água não possa  passar  por  seus  lábios,  ela  morrerá  de
desidratação  em poucos  dias.  A paralisia  pode  ser  revertida  com uma  Pedra  Carnal,  mas  isso
destruirá a pedra.

Várias  dúzias  dessas  pedras  são  conhecidas.  Há  algum  debate  se  elas  representam
encantamentos antigos, ou uma magia natural particularmente dramática.

Pré-requisito: desconhecido (possivelmente magia natural).
Preço sugerido: $ 5.000

Medalhão de Impacto
Este útil feitiço (intimamente relacionado ao Escudo de Projéteis) foi descoberto 400 anos atrás

por um mago solitário, e perdido com a sua morte. Ele é conhecido por ter criado cerca de uma
dúzia de medalhões. Um Medalhão de Impacto para completamente qualquer coisa viajando mais
rápido do que 9 metros por segundo no mesmo hexágono que o item estiver. Ele não produz efeitos
em objetos mais lentos. Isso parará a maioria dos golpes. O único jeito de causar dano a alguém
usando um Medalhão de Impacto é um golpe lento com uma arma perfurante (dobre  as defesas
ativas normais do defensor) ou um ataque onde a velocidade é irrelevante (como lançar um óleo
quente ou ácido). O feitiço não afeta o momento de saída – o usuário pode atacar normalmente.

O medalhão não produz efeitos sobre ataques de energia, mágicos, ou parecidos. Ele envolve o
usuário com um campo de energia que é invisível à luz do dia, mas que o faz brilhar à noite com a
intensidade de uma magia de luz contínua de baixa potência, tornando o usuário um ponto fácil de
se reconhecer à distância.

Pré-requisito: a magia perdida “Medalhão de Impacto”.
Preço sugerido: $ 150.000

Amuleto Natural
Estes talismãs protetores fazem o usuário imune a uma ampla gama de ataques “naturais”,

incluindo ataques corpo-a-corpo,  armas de madeira  ou pedra,  ataques de animais ou vegetais  e
ataques  elementares  não-mágicos  (fogos  naturais,  tempestades,  avalanches,  raios,  frio  extremo
natural).  O amuleto não tem efeito sobre a magia (incluindo ataques elementares como Bola de
Fogo, Desmoronar Terra ou Relâmpago) ou armas forjadas ou de metal fundido.
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Note que enquanto o usuário não pode ser esmagado ou diretamente atacado por água ou terra,
ele pode ainda ser soterrado ou afogado. Por exemplo,  se uma pessoa que usasse esse amuleto
estivesse embaixo de 1.000 toneladas de terra desmoronada, ele não seria esmagado, mas a menos
que ele pudesse ser escavado em alguns minutos, ele sufocaria.

Amuletos Naturais são considerados presentes antigos de alguma poderosa deidade natural para
seus servos. Pelo menos oito são conhecidos por existir, todos com mais de 1.500 anos.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 3.000.000

Amuleto do Corpo de Pedra
Setecentos anos atrás, um esforço concentrado foi feito para reproduzir e estabilizar a Pedra

Contagiosa (veja acima). Este foi o resultado. O Amuleto do Corpo de Pedra produz, de fato, uma
magia  sobrecarregada  de  Corpo de  Pedra.  Várias  foram criadas,  mas  o  segredo da  criação  do
amuleto se perdeu há mais de dois séculos.

O amuleto irá, quando portado, transformar o usuário em uma estátua de pedra animada, com
natural DP 2, RD 4. O amuleto também dobra os pontos de vida do personagem (mas não sua HT,
dando-lhe uma HT alternativa – veja a página 141 do Gurps Módulo Básico). As características
não são afetadas. Outros efeitos são como os da magia Corpo de Pedra (A movimentação reduz para
3, não precisa respirar, metade do dano provocado por magias de combate de fogo e água).

Quando um portador ferido do amuleto se transforma de volta em carne, os pontos de vida que
ele  tinha  são  reduzidos  pela  metade,  se  ele  ainda  tiver  pontos  positivos.  Com pontos  de  vida
negativos, o montante de dano permanece o mesmo depois da transformação. Da mesma forma, se
um personagem ferido colocar o amuleto, seus pontos de dano sofridos dobrarão junto com seus
pontos  de  vida.  Um  personagem  com  um  Amuleto  do  Corpo  de  Pedra  pode  ser  curado
magicamente, mas não pode curar-se naturalmente.

Existe  um perigoso efeito  colateral  nesse item.  Cada vez  que tentar  remover  o amuleto,  o
usuário deve fazer um teste de HT ou a transformação se torna permanente – quando isso acontece,
o amuleto  se  torna  uma parte  permanente  do  corpo do portador.  Como a  Pedra  Contagiosa,  a
transformação pode ser revertida com uma Pedra Carnal, mas isso destrói o amuleto.

Pré-requisito: Corpo de Pedra, desconhecido.
Preço sugerido: $ 75.000

Adendo: KARGREAVE 
Anão, a recém passado seu ducentésimo aniversário, Kargreave é um armoreiro mestre e um

mago. Ele oficialmente entrou no comércio de armaduras mágicas quase um século atrás, quando
começou a procurar encantadores para melhorar magicamente suas criações. Nos dias de hoje ele
devota a maior parte de seu tempo perambulando e negociando, produzindo apenas um ou dois itens
por  ano.  No  entanto,  ele  mantém uma  forja  ativa  com vários  viajantes  e  aprendizes,  e  ainda
monitora a atividade da loja e participa ativamente no treinamento dos iniciantes.

Kargreave é um anão digno de média aparência, e de uma personalidade quieta e agradável.
Embora  ele  tenha  pouco  conhecimento  dos  pontos  mais  sensíveis  do  protocolo  humano,  sua
inteligência nativa e consideração permitem-lhe negociar de forma lucrativa com sua clientela de
elite  sem  ofender  nem  se  deixar  intimidar.  Sua  natural  ganância  e  avareza  dos  anões  são
compensadas por um exigente código pessoal de ética negocial.

Kargreave é igualitário em seus negócios. Se ele tem um horário disponível em seu calendário,
ele  é  igualmente  feliz  em negociar  a  comissão  de um aventureiro  comum com um encantador
humano competente, assim como arrumar um negócio entre um imperador e o mais venerável  e
habilidoso da elite dos anões encantadores.
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Embora ele não tenha ido para a guerra desde a sua imberbe juventude, Kargreave mantém-se
na luta. Seu machado é uma arma de fina qualidade com Precisão +2, Pujança +1 e Sacar Rápido.
Sua armadura pessoal é uma camisa de cota de malha sem adornos com Esquiva 3, Enrijecer 5,
Escudo Anti-projétil e Ofuscar. A armadura tem dois pontos de energia. Kargreave também tem um
par de manoplas que pode lançar a magia Desintegrar, e pode se aproveitar do poder da armadura.
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ROUPAS ENCANTADAS
O vestuário é muito importante para as classes mais altas. Em círculos em
que uma fivela mal colocada ou uma fita fora do lugar pode selar o destino
de carreiras ou até mesmo de reinos inteiros, os ricos e poderosos farão o
possível para mostrar que sua costura é elegante, estilosa, e de bom gosto.
Dessa  perspectiva  se  torna  mais  fácil  entender  por  que  despender  uma
pequena fortuna numa vestimenta encantada pode ser mais do que mera
extravagância caprichosa para um homem abastado.

Roupas mágicas também oferecem a vantagem de uma segurança discreta. Um diplomata que
deve negociar com um inimigo mortal ofereceria um insulto grave se ele vestisse uma armadura
abertamente. Se as negociações se azedarem, o diplomata sentir-se-ia um felizardo se estivesse com
as magias Enrijecer e Desviar encantadas em seu uniforme. E se esse uniforme também tivesse um
encantamento de Audição Aguçada, aquele que o vestisse poderia levar mais informações para casa
do que aquelas que seus convidados pretendiam dar-lhe. É claro, se a corte de inimigos incluir
alguns magos, Ocultar Magia seria a medida mais prudente.

Entre  as  raças  não-humanas,  os  miúdos  e  esquivos  gnomos  superam  todos  os  outros  na
produção de roupas mágicas.  Embora os gnomos irão,  para um homem, elencar sua verdadeira
profissão como “sapateiro” (e, com efeito, eles são insuperáveis nessa arte), sua especialidade vai
muito além do que simplesmente fazer sapatos, fazendo deles os principais alfaiates mágicos e
chapeleiros  também.  Outras  raças  ficam  maravilhadas  com  a  profundidade  e  facilidade  do
encantamento gnomo. Eles são uma raça caprichosa, intimamente relacionados com as fadas, e são
conhecidos  por  adicionar  magias  poderosas  a  itens  encomendados  sem  custos  adicionais,
simplesmente  porque  o  projeto  os  interessou.  Eles  às  vezes  também  venderão  um  item  com
embaraçantes – e ocasionalmente perigosos – truques mágicos, porque eles não foram com a cara
do agente que comprou o item. Embora suas comunidades sejam bem escondidas e eles sejam, por
natureza,  solitários,  os gnomos irão negociar com um humano que for sortudo o suficiente  em
encontrá-los, desde que seu ouro seja de boa qualidade (veja o Gurps Fantasy Folk, p. 99).

Os gnomos também têm um notável gênio racial para os têxteis mágicos. Os elfos exibem sua
arte silenciosamente, privando sua maestria nessa como nas demais formas de encantamento. Os
anões ficam para trás na produção de roupas mágicas – o pequeno trabalho que eles fazem nesse
ramo é competente, mas não original. Encantadores Góblins raramente trabalham com roupas, o que
eles tendem a considerar “chato”.

Magias Comuns em Roupas

Encantamentos que são comumente lançados em roupas incluem Escalada, Alterar Face, Alterar
Corpo, Enrijecer, Desviar, Disfarce Ilusório, Banquete do Monge, Visão de Falcão, Visão Aguçada,
Audição Aguçada, Olfato Aguçado, Prontidão, Visão Traseira, Queda Lenta, Teleporte, Silenciar,
Furtividade Mágica, Audição Remota, Destreza, Poder, Vigor e Sabedoria. Sono Tranquilo é com
frequência encantado em um gorro ou pijama de dormir, e Metamorfose, Morfar Outros e Fúria são
geralmente encantadas em peles de animais.

Muitas magias são mais adequadas para artigos específicos de roupas. Elmos e chapéus, por
exemplo, são o tipo de escolha para aquelas magias de controle da mente comumente utilizadas em
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encantamento. Capas são preferidas para as poderosas magias Atravessar a Terra e Corpo Etéreo,
assim como Natação.

Calçados  são  costumeiramente  usados  para  Caminhar  no  Ar,  Apressar,  Super  Apressar,  e
Caminhar Sobre Muros. Luvas são encantadas frequentemente, com magias como Raio de Luz,
Enfraquecer, Remodelar, Mão de Ferro, Desintegrar e Desfazer Feitiço. Luvas de material vegetal
são utilizadas para a magia Corpo Vegetal.

Catálogo de Roupas Encantadas

Véu da Beleza
Este é um fino e transparente véu de seda ou tecido. Eles variam de tamanho entre apenas 2 a 5

centímetros de largura suficiente para cobrir o rosto.
Qualquer um usando este véu adquire a vantagem da aparência (muito bonito) por tanto tempo

que for usado. O véu não necessariamente tem de ser usado de maneira que suas características
fisionômicas sejam suprimidas.

O véu afetará tanto a homens como mulheres, mas os homens adquirem uma sutil aparência
feminina  que  a  maioria  das  comunidades  medievais  consideraria  absurda  ou  vulgar  para  um
homem. O véu garantirá ao homem um bônus de +3 na a perícia disfarce para se passar por uma
mulher.

Pré-requisito: desconhecido (Ilusão?).
Preço sugerido: $ 125.000

Uniformes Permanentes
Estas  são  roupas  que  não  podem  ser  removíveis.  Elas  são  com  frequência  usadas  por

prisioneiros e escravos, para fazer a identificação de fugitivos facilmente. Algumas vezes elas são
combinadas com Reduzir Deslocamento, como uma alternativa conveniente para bolas e correntes.

As vestimentas podem ser liberadas com uma senha, mas com mais frequência um feitiço de
Chave é  usado.  Elas  só podem ser  encantadas para serem liberadas  em um horário específico,
geralmente ao pôr do sol. Este encantamento requer a magia Alarme como pré-requisito, e duplica o
custo da magia por hexágono.

Este encantamento é também colocado em certas roupas íntimas astutamente desenhadas, que
proporcionam uma alternativa mais confortável ao cinto de castidade. 

Pré-requisito: Hexágono, Chave.
Preço sugerido: $ 30.000

Faixa Elástica
Esta peça de roupa brilhantemente colorida pode ser usada como um cinto, echarpe, turbante,

ou calças elásticas, etc. Sob comando, a faixa se expandirá até 30 metros. Ela suportará mais de 450
kg quando usada como uma corda. Ao contrário de Mangas Infinitas (p. 34), entretanto, a faixa
perde sua magia se cortada. A faixa tem 3 pontos de vida.

Algumas faixas têm sido encantadas para se estenderem, mas existem faixas que se prendem à
superfície também.

Pré-requisito: As hipotéticas Expandir e Contrair, talvez outras.
Preço sugerido: $ 30.000 ou mais.
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Pata do Gato
O usuário destas botas suporta danos de uma queda como se tivesse caído apenas da metade da

altura real (desde que ele caia de pé – o que requer um teste bem-sucedido de DX).
Estas botas usam uma versão muito menos cara do encantamento Queda Lenta, e podem ser

criadas por qualquer encantador que souber a magia Queda Lenta.
Pré-requisito: Queda Lenta (variação limitada).
Preço sugerido: $ 12.500

Algibeira Conversora de Moeda
Este item raro vem em duas versões diferentes.
Tipo 1: Esta algibeira de aparência comum, sob comando, converterá moedas mais caras em um

valor igual em moedas de menor valor, ou vice-versa. A algibeira suporta a troca de até 200 moedas.
Dizendo a palavra “converter” ela trocará a quantia dada numa quantia de moedas menores igual ao
valor original. Dizendo a palavra “trocar” a algibeira consolida a conversão em moedas da maior
cifra possível. A algibeira parece capaz de avaliar cada novo tipo de moeda colocada nela, e poder
comparar esse valor com o de outras moedas que ela “conhece”.

O processo  de  converter  e  trocar  é  um tanto  quanto  caótico.  Se  uma  moeda  específica  é
desejada,  pode  levar  uma  boa  dose  de  arranjo  e  cálculo  obter  que  a  algibeira  a  produza,
especialmente, especialmente se a algibeira conhecer uma grande variedade de moedas.

A algibeira transformará qualquer tipo de moeda metálica, mas não surte efeito com pedras
preciosas, notas bancárias, objetos de arte ou outros objetos de valor.

Tipo 2: Esta algibeira pegará qualquer moeda e a converterá para o mesmo valor na moeda
local, usando moedas da cifra mais equivalente possível.

Ambos tipos de algibeira são externamente idênticos. Quando um 100% de equivalência de
valores é impossível (uma alta probabilidade em sociedades medievais) as algibeiras arredondarão,
resultando numa pequena redução do conteúdo da algibeira (1d-3% é recomendado).

A origem desses dois itens é completamente desconhecida. Algumas Algibeiras Conversoras
são conhecidas por terem quase um milênio.  Em intervalos raros e imprevisíveis,  o que tem a
aparência  de  ser  uma  algibeira  totalmente  nova  aparecerá  sempre  sob  as  mais  enigmáticas
circunstâncias.

Feiticeiros amariam desvendar os arcanos das algibeiras. Alquimistas, em particular, são ávidos
em aprender como as algibeiras transformam tão facilmente cobre para prata para ouro.

Longe  disso,  contudo,  mesmo  os  mais  poderosos  feitiços  de  adivinhação  têm  falhado
absolutamente em revelar os segredos das algibeiras. É certo que alguma poderosa força mística ou
entidade está por trás de sua criação, mas sua natureza e propósitos permanecem completamente
opacos.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 600.000

Roupa de Arlequim
Esta é uma roupa tradicional de Arlequim – roupa de uma peça só, brilhantemente colorida,

folgada,  com botões  grandes,  mangas  e  golas  absurdamente  grandes,  e  até  mesmo um par  de
calçados fora do tamanho convencional. A peça servirá basicamente em qualquer humanoide bípede
do tamanho de um halfling ao tamanho de um ogro.

A roupa confere ao usuário a perícia Teatro e Mímica com IQ+4, e a perícia Acrobacia com
DX+4, ou aumenta essas perícias já existentes em +4. Contudo, ele somente será capaz de produzir
efeitos cômicos com sua perícia de atuação – ele poderia ser capaz de administrar um toque de
melancolia ou sentimentalismo junto da comédia, mas evocar tragédia, horror ou alto drama está
fora de questão. A aparência esdrúxula da roupa limitará drasticamente algumas perícias enquanto
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vestida (Camuflagem -4, Diplomacia -5, Liderança -10, Sedução -10 e outras que o GM considerar
apropriadas).

A habilidade mais interessante da roupa é que o usuário se torna completamente invulnerável a
danos de contusão. Ele pode ser atacado normalmente com uma espada ou lança, mas um soco,
martelo  de  combate  ou  maça  simplesmente  ricocheteia.  Ele  será  repelido  normalmente  com o
choque, mas não sofrerá nenhum dano dele. Ele também se torna completamente imune a quedas (a
menos que existam dardos ou lâminas embaixo), embora o GM possa muito bem exigir um teste de
vontade antes que o Arlequim possa conscientemente se atirar da beira de um abismo.

Armaduras não podem ser usadas com a roupa. O PC pode tentar cobrir a roupa com grandes
capas ou roupas volumosas, mas o resultado será infrutífero.

Roupas de Arlequim são o trabalho de Gregario, um mago extremamente excêntrico que viveu
há quase duzentos anos. Gregario era o mestre de um extravagante circo mágico popular. O circo é
conhecido por sempre ter tido pelo menos sete arlequins em seu espetáculo, por isso é geralmente
aceito que Gregario criou pelo menos sete Roupas de Arlequim.

Pré-requisito: Imitar Perícia, desconhecido.
Preço sugerido: $ 300.000

Roupa que Muda de Cor
Esta é uma roupa de algodão encantada. Pode ser feito com roupas normalmente. O proprietário

ou  usuário  pode  fazer  com  que  a  roupa  mude  para  a  cor  que  desejar.  Estampas  ou  padrões
complexos – até mesmo pinturas ou retratos – são possíveis, embora isso exija um teste vs. a perícia
Artista (ou similar) ou uma perícia profissional apropriada (pintor, desenhista, tecelão, etc.). Se o
teste falhar o desenho parecerá de má qualidade e amador. Qualquer pessoa pode produzir cores
básicas, com a exceção daqueles com a desvantagem Daltonismo, que não conseguirão nada mais
do que um feio cinza turvo.

Alterar  a  cor  requer  1d  minutos  de  concentração  e  um  teste  de  Vontade  bem-sucedido.
Desenhos, estampas e figuras podem demorar muito, dependendo da complexidade desejada. A cor
não mudará enquanto a roupa é vestida.

Um desenho pode ser feito permanente por qualquer mago que souber as magias Encantar e
Tingir. Isso requer 20 pontos de energia.

Uma Roupa que Muda de Cor é uma invenção da raça gnoma, mas elfos, humanos, góblins e
outras raças têm reproduzido a poderosa magia Tingir envolvida em um ou outro momento.

Pré-requisito: Tingir (variação).
Preço sugerido: $ 500 por metro (uma roupa média tem 2-3 metros de pano).

Roupa Confortável
Este  encantamento  é  mais  uma  especialidade  dos  gnomos,  que  tem  sido  ocasionalmente

reproduzido por outras raças. Ele simplesmente permite que roupas não naturais ou restritivas sejam
usadas  sem  significante  desconforto.  Itens  como  espartilhos,  gravatas,  saltos  altos  e  golas
engomadas podem ser usados por longos períodos de tempo com todo o conforto de um calçado já
amaciado ou de roupas de trabalho usadas. Elas não irritam, apertam, ou atrapalham o usuário.

O efeito é alcançado usando uma única magia de encantamento com pré-requisitos na escola de
encantar e quebrar feitiço.

Pré-requisito: A hipotética magia “Roupa Confortável”.
Preço sugerido: $ 500 por artigo de roupa (mais um extra para roupas de qualidade).
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Sapatos Dançantes
Uma das aplicações mais comuns do encantamento bastante raro de emprestar perícia, estes

leves e flexíveis sapatos dão ao seu usuário a perícia Dançar com DX +4, ou +4 para a perícia já
existente (o que for maior) até um máximo de 18.

Pré-requisito: Emprestar Perícia.
Preço sugerido: $ 1.500

Sapatilhas de Fadas
Uma criação travessa dos povos pequeninos, estas sapatilhas são moldadas para um gnomo de

um pé de altura. Se um indivíduo carregar essas minúsculas sapatilhas, ele encolherá à razão de uma
polegada por dia, até que ele tenha um pé de altura e possa efetivamente calçá-las (os atributos do
personagem – incluindo força – não são afetados). Se parar de carregar as sapatilhas antes de chegar
a um pé de altura, ele meramente parará de encolher até que pegue-as novamente. Uma vez que as
sapatilhas são usadas, o personagem pode restabelecer seu tamanho normal se desejar, mas se retirar
as sapatilhas por mais de 12 horas, ele aumentará para meio metro de altura, tendo de carregar as
sapatilhas por mais seis dias até que ele possa usá-los.

Enquanto o personagem estiver pequenino, e calçar as sapatilhas, ele adquire a habilidade de
lançar Criar Objeto com NH 25, Criar Comida, e Banquete com NH 23, e Independência com NH
21. Ele não precisa ser um mago, mas essas magias drenarão energia. Ele também consegue lançar a
magia Invisibilidade sem nenhum custo de energia.

Uma vez que o personagem foi afetado pelas sapatilhas, o único jeito dele se livrar delas e
permanentemente recuperar sua estatura é através de uma magia de Remover Maldição (resistida a
nível 20). Uma Flecha de Reversão (veja p. 96) ocasionará que todo o processo comece de novo,
permitindo ao usuário abandonar as sapatilhas se desejar.

As sapatilhas são de couro leve, com calcanhares elevados e biqueiras pontudas. Elas são peças
inteiriças, sem cadarços ou botões.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 50.000

Capa Duplicadora de Gênero
Ao vestir esta capa, o usuário pode mudar de gênero à vontade. Ele deve permanecer no novo

gênero por no mínimo uma hora antes de mudar de volta. Não há mudanças em seus atributos,
perícias, vantagens, desvantagens ou altura (exceção: em determinadas culturas um ou outro gênero
podem ser suscetíveis de Estigma Social). A forma feminina será 20 por cento mais leve do que a
forma masculina.

Se a  capa  é  removida  o  personagem permanece  no novo gênero  até  que  a  capa  é  vestida
novamente. Se a capa perdida ou destruída enquanto um indivíduo estiver no gênero não original,
uma Remover Maldição ou Flecha Reversora (p. 96) reverterá a mudança.

Algumas  dessas  capas  são  cobiçadas  por  ladrões,  espiões,  assassinos  e  certos  sibaritas
libertinos. Pode também ser bem-vinda por uma mulher de pensamento independente numa cultura
opressivamente patriarcal.

Essa capa usa uma magia de encantamento único com Alterar Corpo como seu pré-requisito
principal.  Em algumas campanhas,  essa magia pode ser ativamente repudiada por  organizações
religiosas intolerantes.

Pré-requisito: a hipotética magia “Mudar Gênero”.
Preço sugerido: $ 200.000
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Botas de Flutuação
Estas botas usam uma limitada e não cara variação da magia Caminhar no Ar para permitir ao

usuário correr no ar por curtas distâncias sobre poços, entre telhados, etc. O usuário pode correr até
dois  turnos  sem cair.  Ele  pode escolher  qualquer  velocidade  até  o  seu  máximo,  mas  ele  deve
continuar se movendo enquanto estiver no ar. No final dos dois turnos ele começa a cair.

As botas não retardam a queda ou suavizam seu pouso (embora elas possam ser adicionalmente
encantadas com a magia Queda Lenta). As botas não permitem quaisquer mudanças na elevação – o
usuário se move em uma linha reta.

Estas botas podem ser feitas por muitos encantadores familiarizados com a escola do Elemento
Ar. A variação de Caminhar no Ar usada para fazer as botas custa 100 pontos de energia.

Pré-requisito: Caminhar no Ar (variação).
Preço sugerido: $ 5.000

Véu Inconspícuo
Estes itens são véus escuros e que cobrem todo rosto. Eles vão lançar uma magia de Ocultar

sobre o usuário quando usado, mas a magia só funcionará em mulheres.
Estes  véus  são  o  produto  de  uma  cultura  patriarcal  onde  as  mulheres  são  habitualmente

sequestradas. Eles são criados para que as esposas de homens importantes, quando forçadas a viajar,
não atrairão a atenção de estranhos. Eles entraram em voga entre certas mulheres aventureiras, pois
são consideravelmente  menos  dispendiosos  de  comprar  e  criar  do que o encantamento  Ocultar
normal.

Pré-requisito: Ocultar (variação de baixo custo).
Preço sugerido: $ 20.000

Mangas Infinitas
Estas são mangas de linho comuns largas o suficiente para que um homem grande e musculoso

sinta-se confortável.  Elas podem ser facilmente estendidas para qualquer comprimento desejado
pelo usuário, até 75 cm por dia. O excesso de material pode ser rasgado fora na medida em que o
conjurador deseje. Uma manga nova aparecerá magicamente justamente acima do corte. As mangas
podem ser facilmente rasgadas por qualquer um com uma ST de 5 ou mais (embora elas sejam tão
propensas a rasgar  acidentalmente quanto qualquer  tecido comum e bem-feito).  O material  das
mangas também perdem sua elasticidade mágica depois que são destacadas do original. As mangas
são fáceis de cuidar – se elas ficarem sujas, a parte suja pode simplesmente ser arrancada, que novas
mangas limpas surgirão após. Se usada como uma corda, um único comprimento de manga suporta
até 40 kg, mas muitas peças podem ser trançadas juntas para criar uma corda muito mais forte. A
roupa destacada das mangas é um linho normal de boa qualidade, e pode ser usado para bandagens,
bolsas, remendos para roupas de trabalho, acolchoamento de reforço, etc. Elas podem ser facilmente
tingidas. Se as mangas originais são tingidas, a parte tingida será a primeira a ser destacada quando
as mangas estiverem estendidas.

As mangas não precisam ser feitas anexas a uma roupa para funcionar. Embora sempre criadas
em pares correspondentes, as mangas podem ser cada uma ser confeccionada em roupas separadas.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 10.000

Capa de Conhecimento do Terreno
Esta capa garantirá ao usuário a perícia Conhecimento do Terreno com NH 13 da área dentro de

um raio de 800 metros, quando ativada. O usuário não precisa ser um mago, mas cada uso da capa
drenará  1  ponto  de  energia.  GMs  podem  estabelecer  penalidades  na  perícia  para  áreas
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excepcionalmente complicadas (-3 para a favela de uma cidade, -5 para um complexo labirinto
embaixo da terra). O usuário será capaz de usar o conhecimento normalmente enquanto ele estiver
na  área,  mas  para  tê-lo  permanentemente  ele  deve  gastar  pontos  de  personagem ganhos  –  no
entanto,  se  ele  tem  os  pontos  necessários  disponíveis,  ele  não  precisa  gastar  tempo  extra
memorizando a área.

Capas de Conhecimento do Terreno são feitas com uma única magia que tem Rastrear como um
pré-requisito. A maioria foi feita de 100 a 300 anos atrás. Acredita-se que a magia esteja perdida,
embora existam algumas evidências de que os gnomos poderiam reter o segredo.

Estas botas podem ser feitas por muitos encantadores familiarizados com a escola do Elemento
Ar. A variação de Caminhar no Ar usada para fazer as botas custa 100 pontos de energia.

Pré-requisito: única magia “Conhecimento do Terreno”.
Preço sugerido: $ 60.000

Leques Mágicos
Estes simples leques de seda ou penas pairam a um pé ou pouco menos de distância do dono,

abanando, criando uma brisa agradável. Eles são bastante populares entre damas muito finas como
um símbolo de status. Geralmente é considerado grosseiro e sem noção usar leques maiores do que
um pé de diâmetro, ou mais de dois leques de uma vez, enquanto em público, pois eles podem
interferir na visão dos outros.

Pré-requisito: Aporte (variação limitada).
Preço sugerido: $ 10.000

Cinturão da Fortuna
O Cinturão da Fortuna é um largo cinto de couro forrado com 12 bolsos de pano, cada um largo

suficiente para segurar uma moeda grande. Se uma única moeda de qualquer denominação menos
valiosa do que $ 10 é deixada durante a noite no cinto, ela replicará em 12 outras idênticas a ela. O
cinto não precisa ser usado para que a magia funcione.

As origens dos cintos são completamente misteriosas, mas eles são geralmente considerados
como tendo o mesmo criador (ou criadores) que as Algibeiras Conversoras de Moeda (veja p. 32).

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 500.000

Manto da Noite
Este preto e fluído manto de material  leve faz o usuário muito mais difícil  de se ver  em

condições de escuridão parcial. Todos os testes normais de visão para detectar o usuário, e testes de
combate  contra  o  usuário,  são  feitos  com penalidades  pela  escuridão parcial  dobradas  (até  um
máximo de -10). O usuário do manto, por outro lado, ganha a vantagem de Visão Noturna.

Acredita-se que o efeito obscurecedor seja produto de um encantamento tendo Criar Escuridão
e Visão Noturna como pré-requisitos.

Pré-requisito: a hipotética magia “Manto da Noite”.
Preço sugerido: $ 35.000

Chapéus Individuais
Um destes chapéus fará com que o usuário aja como qualquer classe ou profissão que o use

costumeiramente. Exemplos poderiam incluir um óculos de contador, um chapéu de idiota, um elmo
de um guarda, a coroa de um rei, ou chapéus apropriados para piratas, lordes, bombeiros, prostitutas
ou damas de companhia.
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Os chapéus  obrigarão  o  usuário  a  comportar-se externamente  da  maneira  apropriada  a  sua
chapelaria.  O usuário  não adquire  as  perícias  necessárias  para  efetivamente  realizar  o  trabalho
associado ao chapéu, ele meramente adquire maneirismos e padrões de comportamento apropriados
para determinada pessoa. O chapéu não afetará o comportamento do usuário além da categoria das
peculiaridades. Uma pessoa usando um véu de freira, por exemplo, não perderia a desvantagem
Luxúria, ela apenas sentir-se-ia muito mais culpada quando sucumbisse a ela.

O  usuário  receberá  um  bônus  de  +5  para  suas  perícias  de  Atuação  e  Disfarce  quando
personificar alguém apropriado ao chapéu.

Alguns desses  chapéus realmente emprestam ao personagem perícias  e  vantagens inerentes
quando  usados.  Muito  mais  comuns  são  versões  trapaceiras  que  imbuem  o  personagem  com
desvantagens apropriadas (Intolerância à plebe para um rei, ou Hábitos detestáveis – Luxúria para
uma prostituta), ou até mesmo uma ilusão de que ele adquiriu perícias que ele não possui realmente!
Os chapéus são também frequentemente encantados para serem impossíveis de se remover.

Chapéus Individuais são criação exclusiva dos gnomos, que são conhecidos por – durante a
noite – distribuir sorrateiramente chapéus amaldiçoados para uma festa inteira que teve o infortúnio
de irritá-los.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 300 ou mais (chapéus não amaldiçoados e sem encantos adicionais).

Roupas de Aviso
Um conjunto de Roupas de Aviso mágico é  geralmente uma roupa de uma peça para uma

criança, que não permitirá que o usuário se aproxime do perigo (animais selvagens, água, penhascos
íngremes,  etc.).  Elas  não  farão  nada  para  prevenir  o  perigo  da  aproximação  da  criança,  mas
compelirão seu usuário a fugir de uma ameaça que se aproxima.

A roupa caberá na criança desde a  infância  até  que seu peso chegue a  45 kg,  mas muitas
crianças não as tolerarão por tanto tempo.

Roupas de Aviso são feitas usando uma simples variação da magia de Sugestão, mais uma
variação da magia de Ordem que especifica que a roupa somente pode ser removida por um adulto.
A magia não é muito cara, por causa da mente impressionável que é alvo (Mestres podem permitir
que crianças mais velhas usando essa roupa façam um teste de Vontade para resistir aos avisos da
Sugestão – se um adulto pequeno vestir a roupa, ele ganhará um teste de Vontade com um bônus de
+5 para resistir aos avisos).

As roupas foram originalmente concebidas pelos elfos,  que valorizam seus filhos acima de
tudo. Este é um segredo mágico que os elfos compartilham livremente com todos aqueles que se
interessarem.

Pré-requisito: Sugestão, Hexágono.
Preço sugerido: $ 8.000

Etiqueta de Qualidade
Este item bastante comum é uma etiqueta de roupa que pode ser facilmente fixada a qualquer

peça de costura e tecido comuns. Esta roupa então fica com a aparência de rica qualidade, adequada
para o vestuário das classes altas (veja a p. 210 do Gurps Módulo Básico).

A roupa, e qualquer coisa usada junto com ela, parecerá nova, bem-feita, bem ajustada, e do
mais fino material. Não fará com que a roupa pareça mais limpa (ou cheirosa) do que realmente é.
Não disfarçará rasgos ou amassados, embora mascarará mesmo os mais cruéis reparos. Ela ainda
parecerá com o mesmo tipo de roupa. Uma excelente camisa listrada sobre um par de calças xadrez
(por exemplo) ainda seria gritante, e um macacão de alta qualidade não cairia bem com um vestido
balonê.

Pré-requisito: Disfarce Ilusório (variação).
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Preço sugerido: $ 7.500

Calçados de Corredor
Estes leves calçados de couro flexível dá ao usuário a perícia Corrida com DX+4, ou +4 para a

perícia já existente, o que for maior (máximo até NH 18). Além disso, o corredor nunca perde
fadiga, não importando quão longe ou por quanto tempo ele corra (falta de comida, água, ou sono,
ainda o afetarão).

Pré-requisito: Emprestar Perícia, desconhecido.
Preço sugerido: $ 50.000

Pés de Sátiro
Estas comuns e rústicas botas magicamente deixarão pegadas de cascos fendidos. O usuário das

botas ganha um bônus de +3 para a DX, que afetará a velocidade, deslocamento, defesas ativas e
perícias físicas normalmente.

Uma vez  calçadas,  entretanto,  estas  botas  também dão ao usuário  as  desvantagens  Gula  e
Luxúria  enquanto ele  as  estiver  usando,  e  por  24 horas  depois.  Aqueles  que já  possuem essas
desvantagens terão seus impulsos largamente amplificados – testes de Vontade para resistir a suas
inclinações serão feitos com um redutor de -5.

Estas botas são feitas pelos gnomos, que se deleitam em vendê-las para as criaturas grandes –
sem primeiro alertar com clareza para seus inconvenientes.

Pré-requisito: Destreza, desconhecido.
Preço sugerido: $ 100.000

Roupas Autolimpantes 
Muitos encantadores sabem como aprimorar uma roupa com as magias Limpar e Purificar Ar

de  modo  que  ela  nunca  fique  suja  ou  com  cheiro  desagradável.  Embora  caro,  este  é  um
encantamento de roupa bastante comum.

Pré-requisito: Limpar, Purificar Ar (variações).
Preço sugerido: $ 20.000

Roupas Autorreparadoras 
Roupas podem ser encantadas de modo que elas não ficarão rasgadas ou danificadas por mais

do que um instante – rasgos se autorremendam, buracos são preenchidos. A magia só cessa de
funcionar se mais de Vi do item é destruído. Isso não afeta no valor protetivo da roupa. Certamente,
armaduras  são  muito  resistentes  a  esse  encantamento,  embora  muitos  encantadores  estejam
trabalhando para isso conquistar.

Roupas Autorreparadoras são feitas usando uma variação do encantamento da magia Reparar.
Pré-requisito: Reparar.
Preço sugerido: $ 6.000 por roupa.

Conjunto Sofisticado
Este é um conjunto de roupa de classe alta ou nobre que confere ao usuário a perícia Trato

Social com habilidade igual a IQ ou a perícia já existente +4, o que for maior (máximo 20). O
usuário também será tratado por qualquer um que ele conhecer como se seu Status Social fosse 3
níveis mais elevados do que o atual (ou o que o usuário estiver representando ser). Note que essa
última habilidade pode ser perigosa, particularmente em torno de uma pessoa muito poderosa que
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sofre  com a inveja de outras pessoas.  O conjunto inteiro tem de ser vestido para que a magia
funcione.

Conjuntos Sofisticados também têm sido criados para garantir ao usuário as perícias Política ou
Sex Appeal.

Conjuntos Sofisticados são o produto exclusivo dos alfaiates gnomos.
Pré-requisito: Emprestar Perícia, desconhecido.
Preço sugerido: $ 50.000

Chapéu de Teletransporte
O Chapéu de Teletransporte permite que o usuário se teletransporte para qualquer local dentro

de um raio de 1,000 milhas. O item é utilizável apenas por um mago. O chapéu providenciará os
primeiros três pontos de energia para o teletransporte, e o usuário deve pagar a diferença do custo
de acordo com a tabela abaixo da magia de teletransporte na p. 62 do Gurps Magia. O chapéu tem
a magia teletransporte com NH 25.

Existem várias diferenças entre o chapéu e a magia. O chapéu pode teletransportar o usuário
para um local que ele nunca tinha estado antes – o usuário simplesmente especifica, por exemplo,
“20 milhas a su-sudeste”, e o chapéu faz o resto. Não há penalidade de perícia (além da penalidade
normal de distância) para esse teletransporte às cegas, mas como o usuário não sabe exatamente
para que lugar está indo mesmo, o ponto final é irrelevante (GMs deveriam lembrar que, em um
meio  medieval,  estimativas  de  distância  terrestre  muitas  vezes  serão  medidas  na  variação  de
estádios na melhor das hipóteses). A distância mínima que o chapéu pode teletransportar é de 500
hexágonos. Além disso, o usuário de um chapéu nunca sofrerá danos ou será atordoado por um
teletransporte. Se o chapéu perder seu teste de habilidade por apenas 1 de diferença, o usuário ainda
será enviado para outro local qualquer.

O chapéu nunca deixará o usuário preso em um objeto sólido ou o soltará alto no ar, mas não
hesitará em colocá-lo sobre a água ou no cume de um pico não escalável. O chapéu tem um efeito
colateral bastante cômico – ele permanece uma fração de segundo depois que o usuário desaparece,
e aparece uma fração de segundo antes dele se materializar.

A origem  dos  Chapéus  de  Teletransporte  é  um  mistério.  Ocasionalmente  um chapéu  será
encontrado em algum lugar improvável. O chapéu é sempre de feltro, de cone alto e preto, mesmo
em mundos onde esse estilo é desconhecido.

Pré-requisito: Teletransporte.
Preço sugerido: $ 200.000

Roupa Ajustável
A  Roupa  Ajustável  é  o  produto  de  um  encantamento  menor  conhecido  pelos  artífices

especializados em têxteis. Esta magia permite que o usuário da roupa mágica mude a barra ou o
comprimento da manga, o ajuste da gola e até mesmo seu tamanho. A maioria das roupas são feitas
para um humano de altura e peso regular, e podem ser reconfiguradas para caberem em qualquer
indivíduo até 50 por cento maior ou menor (aproximadamente qualquer indivíduo de 90 cm a 2,70
m de altura). Golas, calças, mangas, punhos, etc. Podem ser facilmente reconfigurados para fazê-los
mais apropriados para cada clima ou situação.

Pré-requisito: a hipotética única magia “Roupa Ajustável”.
Preço sugerido: $ 1.500
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Calçados de Caminhada
O usuário destes calçados nunca sofrerá fadiga em uma caminhada normal. Ele ainda precisa

dormir,  alimentar-se e beber em intervalos normais.  Além disso,  os parâmetros de carga que o
viajante pode suportar serão dobrados.

Pré-requisito: Reduzir Peso, desconhecido.
Preço sugerido: $ 50.000

Manto do Andarilho
Este único artefato é um dos itens mais encantados de toda a história. Seus poderes incluem

toda  uma escola de conhecimento mágico, além de muitas outras magias úteis. Na aparência, é
simplesmente um manto longo levemente enegrecido.

Diz-se que o manto é de propriedade de um misterioso “andarilho”, variadamente identificado
com um grande número de  deuses,  demônios,  avatares  e  figuras  lendárias.  O manto  tem uma
história que remonta pelo menos 2.000 anos. Ele é encontrado, usado por poucos anos ou séculos,
então perdido de novo. Ocasionalmente ele é relatado de forma confiável como destruído, mas ele
sempre reaparece misteriosamente, intacto, algumas décadas depois. Algumas lendas falam que o
manto foi recuperado de um dono indigno (às vezes num modelo mais horrível) por seu misterioso e
verdadeiro proprietário.

Os poderes do manto só podem ser aproveitados por um usuário com Aptidão Mágica +2. O
manto tem as seguintes qualidades e o usuário pode lançar as seguintes magias:

Alarme, Prontidão +5, Analisar Magia, História Antiga, Aura, Falar Outra Língua, Esconder
Magia  -5,  Visão  Noturna,  Esquiva  +5,  Detectar  Magia,  Adivinhação  (Astrologia),  Adivinhação
(oniromancia),  Visão  Terrestre,  Audição  Aguçada,  Orientação,  Encontrar  Caminho,  Ocultar
Pensamentos, Ocultar, História, Visão de Gelo, Identificar Magia, Olho Invisível do Mago, Senso
do Mago, Visão do Mago, Furtividade Mágica, Bloqueio Mágico, Medição, Banquete do Monge,
Tirar  Cheiro,  Rastrear,  Visão Traseira,  Previsão  do Futuro,  Ver  os  Invisíveis,  Sondar  Segredos,
Buscador, Senso do Perigo, Senso do Inimigo, Senso de Espírito, Queda Lenta, Noção Exata do
Tempo, Pegadas, Visão Debaixo D’água, 5 pontos de energia, 5 pontos de velocidade. O manto é
também autorreparador (veja p. 35).

Pré-requisito: veja acima.
Preço sugerido: $ 10.000.000+

Protetores de Orelhas Mágicos
Estes aquecedores auriculares aparentemente comuns protegerão completamente o usuário dos

efeitos de qualquer frio natural (até -40°). Contudo, Protetores de Orelhas Mágicos não oferecem
proteção contra o frio mágico.

Os Protetores  de Orelhas  Mágicos  são feitos  usando uma variação bastante  cara  da  magia
Resistir Frio. Não existe custo de energia para a proteção, e o usuário não precisa ser um mago.
Protetores  de  Orelhas  Mágicos  são  bastante  raros,  devido  ao  seu  alto  custo  de  energia,  e  os
relativamente modestos benefícios recebidos.

Conjuntos Sofisticados são o produto exclusivo dos alfaiates gnomos.
Pré-requisito: Resistir Frio (variação).
Preço sugerido: $ 60.000

Adendo: DALLO 
Dallo, o Gnomo, é um dos mais improváveis dos encantadores mágicos. Ele é o filho de vida

tranquila de um alfaiate do interior que, em sua tenra juventude, tornou-se grande amigo de uma
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comunidade mágica ativa de duendes que viviam numa floresta não muito distante. Quando ele
cresceu até a idade adulta, os duendes (que amam o ouro quase tanto quanto odeiam estranhos)
conceberam  um  inspirado  esquema  de  permitir  que  seu  amigo  atuasse  como  um  agente
intermediário, vendendo seus produtos para o mundo exterior.

O tino  para  os  negócios  de  Dallo  se  afirmou,  e  rapidamente  seus  pequenos amigos  foram
prosperando de uma maneira que eles tinham antes. Outras comunidades de duendes começaram a
trazer  seus  bens  para  Dallo,  depois  encantadores  de  outras  raças  seguiram  o  exemplo.  Dallo
geralmente restringe seus negócios a têxteis encantados de modo a manter seu comércio num porte
gerenciável, e porque é isso que ele sabe melhor.

Ele é um dos poucos corretores mágicos que é realmente um encantador – muitos são magos,
mas poucos podem realmente criar seus próprios produtos. Ele aprendeu as artes mágicas em sua
juventude com seus amigos duendes. Nos anos recentes, contudo, seus negócios têm deixado pouco
tempo para  seus  próprios  projetos.  É  um bom ano  quando ele  consegue  encantar  duas  roupas
pequenas.  O trabalho de Dallo mostra um cuidado invejável e mão de obra excelente,  mas um
pequeno gênio mágico.

Atualmente Dallo está com seus 70 anos (meia-idade vigorosa, para um gnomo). Ele é um
afável e quieto Gnomo, que não faz questão de exibir para os outros sua riqueza e influência. O jeito
despretensioso de Dallo e seu ambiente rústico de trabalho geralmente levam seus parceiros de
negócios a subestimá-lo… Um engano que ele não deixará de explorar na hora de negociar.
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MALDIÇÕES, TRUQUES, E
ARMADILHAS

Uma maldição é qualquer magia ou efeito mágico que é produzida para ter
efeitos negativos severos sobre o alvo.  Um efeito  mágico negativo não
precisa envolver a escola de magia da “Maldição” para ser uma maldição.
Uma armadilha mágica é uma magia ofensiva que é produzida para afetar
qualquer  um  que  fizer  uma  determinada  ação,  não  importando  se  o
conjurador estiver ou não presente. Um truque é qualquer uma das magias
acima, mas com efeitos não letais, apenas irritantes ou inconvenientes.

O mercado de maldições é rivalizado apenas pelas artes necromânticas nesta que é a faceta
mais misteriosa do comércio mágico. Muitos encantadores especializados em tais magias trabalham
no mais absoluto sigilo, fazendo negócios apenas por intermédio de corretores que nunca podem ver
seu rosto ou conhecer sua verdadeira identidade. A razão para esse sigilo paranoico é simplesmente
porque as maldições são consideradas uma tática aviltante, e uma vítima desse tipo de magia, rica e
poderosa, não deixaria jamais de se vingar, não apenas contra o agente que lançou a magia, mas
também contra o rival que comprou e destinou a maldição para ele, e ainda contra o encantador que
contribuiu na feitura de um item amaldiçoado, se essas informações pudessem ser descobertas.
Além disso,  em muitos  reinos  a  produção ou comercialização  de  encantamentos  amaldiçoados
constitui um crime capital.

Os  clientes  toleram  esse  sigilo,  pois  trabalhar  com  encantadores  anônimos  aumenta  suas
chances de lançar com sucesso e infligir a maldição sem ser descoberto.

No  meio  dessa  rede  sigilosa  estão  os  corretores  de  maldições,  uma  parcela  realmente
desesperada  e  perigosa  no ramo.  A natureza  da  profissão  requer  uma mente  engenhosa  e  uma
natureza absolutamente implacável. Com certeza é uma tolice tornar-se inimigo de um corretor de
maldições.

O encantamento de maldições é um campo dominado pelos humanos, a única grande raça ao
mesmo tempo  magicamente  sofisticada  e  maliciosa  o  suficiente  para  se  sobressair  nessa  área.
Contudo, as maldições mais pérfidas e maléficas são produzidas pelos elfos negros. Esses itens
amaldiçoados raramente são vistos nas terras dos homens – embora seus efeitos às vezes sejam
sentidos, para a tristeza de cidades e reinos.

O comércio de armadilhas mágicas, em contraste, é muito mais respeitável, na medida em que
armadilhas são usadas com a finalidade honrosa de proteger o lar e as propriedades. Os laboriosos e
reclusos anões e gnomos são os líderes em armadilhas encantadas (e suas armadilhas mecânicas são
tão  eficientes  e  mortíferas  que  parecem mágicas).  Os taciturnos  anões  são os  preferidos  como
fabricantes de armadilhas, pois preservam os segredos das defesas de seus clientes como se fossem
os seus próprios segredos.

Truques  encantados  são  raridades  –  o  benefício  (ou  diversão)  a  se  obter  desses  objetos  é
geralmente  trivial  se  comparado com o custo  do  encantamento.  Aqueles  que  existem são  com
frequência feitos pelos goblins, que se deliciam com essas coisas, ou pelos povos pequeninos –
duendes e  fadas  – que têm, ao longo dos séculos,  transformado suas  travessuras  numa arte  de
efetiva defesa.
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Maldições Comuns

Muitas magias podem ser lançadas em objetos para afetar o usuário ou portador de uma forma
negativa. Quando combinadas com magias de efeito por hexágono, as maldições podem produzir
efeitos  de  menor  grau  quando  não  atingem  o  hexágono  previsto.  Encantamentos  apropriados
incluem as magias de Controle do Corpo como Coceira, Espasmo, Dor, Torpor, Cegueira, Surra,
Coice de Burro, Bola de Maldição, Fadiga, Pés Pesados e Pés Plantados. Alterar Rosto e Alterar
Corpo  podem  ser  tanto  uma  maldição  como  uma  benção,  particularmente  se  vinculada  a  um
hexágono, dando permanentemente à vítima uma feição ou compleição ofensiva ou perigosa. Um
grande número de magias de Controle da Mente podem ser usadas do mesmo modo, incluindo
Medo,  Bobeira,  Bêbado,  Doença,  Esquecimento,  Esquecimento  Permanente,  Atordoar,  Sono,
Loucura,  Inconsciência,  Pesadelo,  Lealdade,  Charme,  Controle  de  Emoção,  Sugestão,  Pequeno
Desejo, Grande Desejo. Outras magias que podem ser usadas para amaldiçoar um item incluem
Envelhecer, Extrair a Verdade (um item muito perigoso em verdade), e, é claro, a própria magia
Maldição.

Piso de Gelo lançada sobre um tapete ou entrada (particularmente no topo de um lance de
escadas) pode criar uma armadilha efetiva e difícil de detectar.

Catálogo de Maldições, Truques e Armadilhas

Luvas do Brigador
Estas luvas de couro duro dão ao usuário +5 de ST,  mas uma vez colocadas e  usadas em

combate, a vítima adquire permanentemente a desvantagem Compulsão em -15 pontos, fazendo-a
procurar os lugares mais perigosos (guetos, tavernas obscuras, garimpos ilegais e outros) e procurar
os indivíduos mais brutos de lá para sair no braço. A vítima também deve fazer um teste de vontade
para recusar uma briga, não importando quão sem esperanças ou inapropriada ela seja, e sempre que
lutar com um oponente que estiver usando armas, o usuário deve fazer um teste no final do primeiro
turno de combate para evitar sacar suas próprias armas (se tiver), devendo atacar somente de mãos
vazias.

As luvas podem ser removidas a qualquer momento, mas a maldição perdurará até que uma
Remover Maldição for lançada sobre a vítima. A maldição jamais poderá ser removida das luvas,
somente da vítima. Se a vítima é curada, então coloca a luva de novo, a maldição se reativará e
outra Remover Maldição será necessária. O aumento de ST só se aplica enquanto as luvas estiverem
sendo usadas.

Diz-se que as luvas foram originariamente encantadas com uma única poderosa magia que
aumentava a força apenas, mas há 350 anos elas foram roubadas por um notório fanfarrão, que as
usou enquanto liderava o saque de um templo religioso de homens pacíficos, matando e torturando
vários. Um dia depois da barbárie, um velho profeta apareceu diante do fanfarrão e anunciou que
porque ele tinha manifestado sua natureza violenta contra os indefesos, sua divindade faria com que
ele a partir de então só manifestasse o seu instinto violento contra os mais fortes. O fora da lei sacou
a espada para matar o profeta, mas foi compelido a atacar seu sub-chefe, um ogro. Na briga que se
seguiu, o bandido foi morto e o profeta silenciou o acontecido. As luvas têm mantido sua maldição
desde aquele dia.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 150.000
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Gema Faminta
Esta gema é externamente como qualquer outra gema de qualquer tipo ou tamanho. A gema irá

“comer” qualquer outra pedra preciosa armazenada no mesmo ambiente, ou qualquer outra gema
com menos de 2 kg, e não protegida da Gema Faminta por alguma espécie de bloqueio ou obstrução
mágica.

A gema comerá até 2d de pedras diferentes por dia, começando com a maior delas. Nunca
acontecerá de uma pedra desaparecer enquanto qualquer criatura inteligente estiver observando a
gema (seja pessoalmente ou através de um processo de observação mágica).

Assim que come, a Gema Faminta aumentará em tamanho e valor, ganhando metade do valor
de cada pedra que come (os mestres devem lembrar que mais ½ do valor não é necessariamente o
mesmo que + 50% do peso em quilates). A gema devorará facilmente pedras de energia e outras
gemas mágicas também. Ela ganha o valor dessas pedras conforme o mencionado, mas não adquire
nenhuma outra habilidade mágica da pedra devorada.

As Gemas Famintas são bem conhecidas como uma pedra de energia falhada (o resultado de
uma falha crítica no processo de encantamento de uma pedra de energia). Quando uma pedra se
torna faminta ela não perde quaisquer outros poderes.

As Gemas Famintas devem ser fundidas em lava, destruídas por magia, ou abandonadas em
algum  lugar  remoto  ou  seguro.  Qualquer  tentativa  de  destruir  a  gema  através  de  pancadas,
esmagamento, ou corte só resultará que cada novo fragmento (não importa quão pequeno) se torne
numa Gema Faminta. Gemas Famintas não devoram umas às outras.

Pré-requisito: Gema de Energia (falha crítica).
Preço sugerido: 30% do valor atual da gema.

Noz de Esquilo
É  uma  noz  comum  de  qualquer  tipo.  Qualquer  um  carregando-a  será  atormentado

constantemente por esquilos, marmotas, furões, cão-das-pradarias e pequenos roedores similares. A
menos que o portador se desfaça da noz – ou que os roedores consigam roubá-la – dezenas de
pequenas bestas seguirão constantemente o portador, comendo suas provisões, roubando pequenos
objetos e subindo em suas roupas.

Embora normalmente não significa nada além de um incômodo, um Noz de Esquilo uma fez já
levou à queda de um grande reino. O reino foi assolado pela fome, e uma nação aliada organizou
uma caravana solidária, enviando todos os grãos que poderiam dispor. Um dos guardas, no entanto,
era um agente de uma nação inimiga, que colocou um pequeno Noz de Esquilo numa caixa de
metal, escondendo-a em um vagão diferente todas as manhãs. Quando o truque foi descoberto os
roedores saqueadores já tinham dizimado todo o fornecimento de grãos. A caravana foi um desastre
e a nação faminta se rendeu aos seus inimigos em troca de uma frugal ração de pão.

A Noz de Esquilo cresce naturalmente em árvores dos tipos apropriados em áreas de mana alta
ou muito alta.  Em seu meio ambiente natural  as  árvores  e  seus  frutos  não são particularmente
atrativos para roedores, mas às vezes quando uma noz é removida para uma área de mana norma a
magia se ativa, transformando-a numa Noz de Esquilo.

Pré-requisito: magia natural.
Preço sugerido: $ 250

Talismã do Cavaleiro
Uma vez usado, este talismã não pode ser removido sem uma magia de Remover Maldição. O

usuário adquire a desvantagem Código de Honra em – 15 pontos, limitando seriamente suas opções
em combate. Enquanto estiver usando o talismã ele não pode atacar um inimigo inconsciente ou
indefeso, atacar sem primeiro fazer um desafio, atacar com armas um inimigo desarmado ou um
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inimigo desmontado a cavalo, atacar com magia um inimigo não mago, ou recair em qualquer outro
comportamento desleal em combate (a critério do mestre) sem fazer um teste de vontade -5.

O talismã é usado numa corrente ou cordel como um pingente. É um encantamento vinculante,
e não pode ser removido uma vez usado, a não ser com magia muito potente. Como as Luvas do
Brigador (acima), este é um item produzido pela “ira dos deuses”. Diz-se que foi imposto a um
cavaleiro  400 anos  atrás  que  atacou seus  inimigos  enquanto  dormiam,  indo contra  seus  votos.
Embora tenha sido honrado pela vitória por seu rei, o líder de sua ordem pronunciou a maldição
sobre  o  talismã,  e  mandou  que  o  cavaleiro  usasse-o  para  sempre.  Em sua  morte,  a  maldição
permaneceu no talismã.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 15.000

Gargantilha da Morte
Este notório dispositivo de assassínio constitui-se de uma simples combinação das magias de

Constringir e Atrasar (atrasar a magia Constringir). Quando a gargantilha (ou qualquer outro tipo de
colar) é fechada em volta do pescoço da vítima ela se torna irremovível. Depois de um certo tempo
(suficiente  para  permitir  que  o  assassino  escape)  ela  começa  a  apertar  no  pescoço  da  vítima
gradualmente, até chegar ao estrangulamento. O colar pode ser removido com a magia de remover
encantamento.

O colar pode ser cortado, desfazendo a pressão, embora isso possa ferir o usuário, a não ser que
seja  feito  por  um ferreiro  muito  habilidoso,  ladrão  ou  profissional  similar  (a  cargo do mestre,
dependendo da resposta do personagem à situação).

A vítima começará a receber dano 2d minutos depois que a magia fizer efeito. Ela pode fazer
um teste de IQ + Prontidão a cada minuto desse tempo para notar que a circunferência do colar está
diminuindo. Uma vez que a constrição começa a vítima sofre dano a cada turno conforme as regras
de estrangulamento contidas nas ps. 112 a 122 do Gurps Módulo Básico. O colar é considerado de
ter ST 18 para fins de estrangulamento.

Pré-requisito: a hipotética magia “Constringir” e “Atrasar”.
Preço sugerido: $ 35.000.

Anel do Aperto
Uma vez que o Anel do Aperto é colocado, a próxima coisa que o usuário agarrar com aquela

mão ficará presa permanentemente – pelo menos até que uma magia de dissipação seja lançada. O
anel  também pode  ser  vinculado  a  uma  magia  de  senha  ou  palavra-chave.  A única  forma  de
fisicamente remover o objeto apertado é a espantosa perspectiva de cortar cada dedo da mão. Anéis
do Aperto são mais frequentemente feitos para mensageiros, de modo a garantir que eles não vão
entregar sua carga a menos que sejam mortos ou na presença do destinatário legítimo. No entanto, o
anel pode se tornar um grande problema para um usuário inconsciente de sua natureza.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 3.000

Lacinho do Travesti
Este  truque utiliza  a  exótica  magia  Imbuir  para  incutir  o  portador  com a  desvantagem de

Comportamento Compulsivo: Travesti. Cada vez que o lacinho é removido, o usuário deve fazer um
teste de vontade -5. Se for bem-sucedido, a compulsão passa. Se ele voltar a usar o lacinho, ele terá
que fazer outro teste de vontade -5. Se falhar no teste, a compulsão torna-se permanente e não pode
mais ser removida, a não ser com um feitiço de Remover Maldição (usar e tirar o lacinho de novo
não dará à vítima chance de anular a compulsão com outro teste de vontade -5).
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Enquanto estiver sob a influência do lacinho, a vítima deve fazer um teste de vontade a cada
vez que se apresenta uma oportunidade de trocar de roupa. Se falhar no teste, a vítima escolherá a
roupa disponível que seria mais bonita para um membro do sexo oposto, não importando o quão
inadequada possa ser a situação. O mestre também pode requerer testes de vontade adicionais para
resistir  a  impulsos,  como se  esgueirar  para  quartos  de  um membro do sexo oposto  para  pedir
emprestado alguma de suas roupas. O lacinho em si é atraente e unissex, podendo ser incorporado
em qualquer roupa que a vítima estiver inicialmente trajando.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 75.000

Pena Desgraçada
O detentor de uma Pena Desgraçada se torna tremendamente apetitoso para toda a sorte de

pássaros, que o atacarão nas vistas e tentarão tirar alguns pedaços. A quantidade e tipo dos pássaros
deveria ser determinado pelo mestre baseado nas condições locais, mas deve haver o suficiente para
proporcionar uma ameaça formidável para um guerreiro sozinho. Em um prado, a pena poderia
atrair milhares de pardais (ver  Enxames, p. 142 do  Gurps Módulo Básico),  enquanto que num
deserto a ameaça poderia vir de dezenas de abutres. A pena leva os pássaros a um estado de frenesi
– eles não podem ser afugentados, mas podem ser mortos, despistados, ou imobilizados.

Os efeitos da Pena Desgraçada duram enquanto a vítima estiver carregando a pena, e por uma
hora depois que ela se livrar dela, ou uma quantidade de tempo igual ao tempo que ela tinha a pena
em sua posse, o que for maior. Os efeitos da pena podem ser neutralizados com Remover Maldição
–  se  a  pena  estiver  com  a  vítima  quando  Remover  Maldição  é  lançada,  ela  se  tornará
permanentemente inofensiva. Se não, a vítima é liberta da maldição, mas a pena (onde quer que
esteja) não é afetada.

Uma Pena Desgraçada pode ser seguramente transportada se colocada dentro de uma caixa de
metal e nunca aproximada a menos de meio metro de uma criatura viva por período superior a 3d
minutos.

As Penas Desgraçadas são criação dos elfos negros, e poucos encantadores de outras raças, se
existirem, conhecem como elas são feitas. Uma Pena Desgraçada pode ser feita com qualquer pena
de no mínimo 10 cm de comprimento, de qualquer espécie normal de pássaro.

Pré-requisito: desconhecido (Convocar Bestas? Controle de Pássaros?).
Preço sugerido: $ 40.000

Vingança de Druida
Esta poderosa maldição assume a forma de um anel de material vegetal que transformará o

portador em uma árvore com vida. Uma vez usado, a transformação começa imediatamente e se
completa em 3d turnos. Nenhuma das posses da vítima, com exceção do próprio anel, se inclui na
transformação.

A coisa mais impressionante sobre esse encantamento é que ele não pode ser removido por uma
magia de remoção de maldição. As únicas magias conhecidas e efetivas contra a transformação são
Grande Desejo e Voltar no Tempo. Reverter a transformação destrói o anel.

O segredo desse encantamento parece ser conhecido apenas por uma ordem antiga e poderosa
de feiticeiros da natureza.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 1.000.000
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Auscultador do Zumbido
Um Auscultador do Zumbido é um pequeno dispositivo auditivo de madeira ou outro material

leve. Quando é usado pela primeira vez, ele permite ao usuário usar a magia Audição Longínqua à
vontade, sem nenhum custo de energia. O Auscultador do Zumbido permite usar a magia Audição
Longínqua normalmente por 2d vezes. Quando essas vezes são gastas, entretanto, a próxima vez
que o poder do dispositivo for invocado, um ruído muito alto como um zumbido começa a ecoar
diretamente  dentro  do  ouvido  do  usuário.  O  usuário  deve  passar  num  teste  de  HT  ou  será
permanentemente ensurdecido. Mesmo passando no teste, ele será atormentado e temporariamente
ensurdecido por 2d dias. O zumbido é tão alto que pode ser escutado por outras pessoas num raio de
meio metro da posição do atormentado. Depois que o zumbido passar (se não tiver se tornado
permanente),  o  Auscultador  do  Zumbido  pode  ser  usado  normalmente  como  da  primeira  vez,
renovando o mesmo ciclo.

O zumbido é obtido através de uma variante da magia Ensurdecer. Embora essa magia não seja
com frequência usada em encantamentos, parece ser relativamente fácil de pesquisar e fazer um
Auscultador  do Zumbido,  na medida  em que diversos  feiticeiros  conseguiram reproduzi-lo  nos
últimos dois séculos.

Pré-requisito: Audição Longínqua, Ensurdecer (variação).
Preço sugerido: $ 35.000

Corda Pega-ladrão
Uma Corda Pega-ladrão é habitualmente deixada propositalmente solta ou enrolada no alto de

uma janela ou amurada de batalha, para ser usada como uma rota de fuga, os às vezes como uma
entrada.  Ela  usa  uma combinação  das  magias  Atrasar  e  Palavra-chave  para  capturar  ladrões  e
pivetes.

Quando um escalador estiver a meio caminho da corda, tanto faz na subida ou descida, a magia
Atrasar é ativada, fazendo com que as mãos do escalador se grudem à corda. A vítima ficará presa
na corda até  alguém tocar  a  corda e  pronunciar  as  palavras mágicas.  A corda perde seu poder
quando cortada, tornando-a ineficaz em escaladas em que a queda do ponto médio da corda não for
danosa (os aliados da vítima poderiam simplesmente cortar a corda e ela então cairia no chão sem
problemas).

A Corda Pega-ladrão é atribuída exclusivamente a um mago que produziu uma série delas e
comercializou-as agressivamente no último século.

Pré-requisito: Atrasar, Palavra-chave.
Preço sugerido: $ 40.000

Pedra Contaminante
Esta pedra de aparência comum renderá até 1.000.000 de galões de água contaminada e impura

por dia.  Qualquer  um que beber a água contaminada deve passar num teste de HT ou perderá
imediatamente 1d pontos de cada um dos atributos ST, DX e HT. A ST e DX retornam depois de 24
horas,  mas a  HT perdida  deve  ser  recuperada normalmente.  Se a  vítima beber  novamente,  ele
perderá outros 1d pontos dos atributos referidos.

Para cancelar a magia a pedra deve ser destruída (a magia Desintegrar geralmente dará conta do
trabalho) ou fisicamente removida da água que está contaminando. Mesmo depois que a pedra é
removida a água permanecerá contaminada até ser purificada ou reabastecida. Remover Maldição
não  produzirá  efeitos  na  pedra.  Purificar  Água  funcionará  com  a  água  extraída  da  fonte
contaminada, mas não terá efeitos sobre a pedra em si.

A Pedra Contaminante é outra criação maléfica dos elfos negros. Provavelmente ela é feita
usando um encantamento com Envenenar Alimento como pré-requisito.

Pré-requisito: a hipotética magia “Pedra Contaminante”.
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Preço sugerido: $ 400.000.

Baú do Envelhecimento
Esta é uma armadilha rara. Apesar do nome, ela pode ser encantada em qualquer tipo de porta,

tampa, ou mecanismo de abertura.
Quando a porta é aberta ou o mecanismo ativado, o abridor deve fazer um teste imediato de HT

-5, ou ganhará a idade física equivalente a 70% da diferença entre sua idade atual e a casa dos 100
anos (arredondando para cima). Uma vez que sua nova idade física é determinada, ele deve jogar
todos os testes e redutores aplicáveis a sua nova idade. Indivíduos que já passaram do centésimo
aniversário não são afetados pelo encantamento (por isso é de pouca utilidade contra anões, e de
nenhuma contra elfos).

Exemplos: Um indivíduo de 17 anos afetado pelo encantamento ganha imediatamente 70% de
(100-17), ou 83 anos. Portanto ele ganha mais 59 anos, ficando com a idade final de 76 anos. Um
indivíduo de 32 anos ganharia 48 anos, dando-lhe uma idade final de 80 anos, e um indivíduo de 61
anos se encontraria de repente com 89 anos.

O Baú do Envelhecimento usa uma poderosa variação de encantamento da magia Envelhecer.
Vários necromantes foram conhecidos por terem encantado com sucesso essa magia para proteger
seus pertences, ou como mercenários para outros indivíduos poderosos. O encantamento geralmente
tem uma palavra-chave ou senha incorporada, para permitir que o proprietário legítimo acesse suas
posses sem problemas.

Pré-requisito: Envelhecer (variação), Palavra-chave ou Senha.
Preço sugerido: $ 300.000

Presente do Esquecimento
Esta é uma variação da magia Esquecimento Permanente. Um Presente do Esquecimento pode

ser feito em qualquer caixa. Quando a caixa é aberta, a vítima deve fazer um teste de vontade -4, ou
ele esquecerá completamente quem entregou o presente.

O indivíduo que entrega o presente é definido durante o encantamento. Ele não precisa ser o
encantador, nem tem que dar fisicamente o presente ao destinatário. Ele precisa estar disposto e
participar  ativamente  do  processo  de  encantamento.  Ele  não  precisa  estar  presente  a  cada  dia
durante o encantamento (a menos que ele seja o encantador), mas terá de estar fisicamente presente
no início e no fim, e mais de uma vez nesse ínterim. Por isso, ele deveria estar disponível 24 horas
durante todo o encantamento. O destinatário não é definido no encantamento; A magia afetará quem
abrir pela primeira vez o presente.

Embora  não  vulgarmente  conhecido,  esse  item  pode  ser  facilmente  pesquisado  por  um
encantador que conhecer a magia Esquecimento Permanente.

Pré-requisito: Esquecimento Permanente (variação).
Preço sugerido: $ 18.000

Maria-mole do Glutão
Uma armadilha mágica horrível, este item tem a forma de uma goma de maria-mole bem fina.

Se comida dentro de 10 minutos após uma refeição completa, o comilão deve fazer um teste de HT
-5. Se falhar ele explodirá, provocando, além de sua morte, dano de 1d-3 para qualquer indivíduo
numa distância de três hexágonos e fazendo uma meleca grotesca. Se o comilão passar no teste, ele
é atormentado com dores lancinantes de prisão de ventre, levando 6d de dano, mas não explode.
Este  item é  atraente  para  os  assassinos  envenenadores,  porque  degustadores  profissionais,  que
muitas vezes apenas provam uma pequena porção de cada refeição, geralmente não seriam afetados
pelos venenos conhecidos.

59



Embora elas tenham sido usadas várias vezes no último século por propósitos de assassínio, os
encantadores desse item repugnante são ainda desconhecidos.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 10.000

Opala de Bruxa
Qualquer  um  que  conheça  o  portador  desta  valiosa  joia  reage  como  se  ele  tivesse  uma

desvantagem de aparência (horrível). A aparência do portador não muda realmente. O portador não
verá nenhuma diferença quando se olhar no espelho, e aqueles que ele encontra, se pressionados,
terão dificuldade em expressar o motivo de sua repentina e visível aversão. De qualquer forma, eles
não estarão dispostos a tocar, olhar ou serem vistos na companhia da vítima.

Estes  itens  têm sido  produzidos  por  no  mínimo 400 anos.  Os encantadores  geralmente  os
produzem em segredo, e o método de sua criação não é comumente conhecido. A magia pode estar
intimamente relacionada com as magias de influência ou sugestão sobre a percepção íntima dos
indivíduos.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 50.000

Taça da Halitose
Qualquer um que beba desta fina taça de estanho adquirirá um bafo incrivelmente insidioso

pelos próximos 4d minutos. O bafo é poderoso o suficiente para fazer com que qualquer indivíduo
no hexágono adjacente ao do afetado sinta-se mal a ponto de desmaiar – cada indivíduo próximo à
vítima deve fazer um teste de HT para cada turno que ali permanecer; aqueles que estiverem no
mesmo hexágono da vítima fazem um teste com HT-3. Se falhar no teste o indivíduo desmaia; se for
bem-sucedido, ele apenas perde 2 pontos de ST e 2 pontos de DX por 1d minutos. O beberrão é
imune a seu próprio bafo.

Embora  a  taça  seja  geralmente  idealizada  como  um  truque,  ao  menos  um  notável  anão
aventureiro foi conhecido por carregar uma consigo e usá-la como uma arma. Ele bebia antes da
batalha, e lutava segurando os pescoços dos inimigos, então puxando-os para seu nível soltava o
bafo em seus rostos. Se isso falhasse, sua taça era de estanho maciço, e podia provocar Bal+1 de
dano contusivo.

O segredo deste truque mágico é conhecido principalmente por encantadores gnomos e alguns
anões  com  senso  de  humor  não  característicos.  Ele  quase  certamente  envolve  uma  magia  de
encantamento único com Odor como pré-requisito.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 25.000

Manchas da Insanidade
Esta poderosa maldição tem a forma de uma mancha de tinta disforme espalhada num papel

comum de escrever dobrado. Qualquer um que observar uma mancha quando abrir o papel deve
fazer um imediato teste de vontade ou adquirir uma desvantagem de  - 10/20 pontos – geralmente
mau humor, fúria, sanguinolência,  fanfarronice, paralisia frente ao combate, compulsão,  delírios
graves,  fanatismo,  intolerância,  cleptomania,  luxúria,  avareza,  excesso  de  confiança,  paranoia,
sadismo ou bipolaridade. Cada mancha só causa um tipo específico de insanidade. Se uma pessoa
que passou no teste de vontade observar uma mancha mais de uma vez, ele deverá jogar de novo
para evitar a insanidade. Todos os testes depois do primeiro são feitos com um bônus de +5.

Manchas da Insanidade são frequentemente criadas com encantamentos realizados de uma só
vez.
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Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 75.000 ou mais.

Cálice Intoxicante
Este elegante cálice torna qualquer líquido intoxicante.  Cada vez que o cálice é sorvido, a

vítima deve fazer um teste de vontade com HT-3. O primeiro teste falho significa que o bebedor
está embriagado e exaltado. Sua IQ e DX são temporariamente reduzidas em 3 pontos (reduzindo
seu próximo teste de vontade). No próximo teste falho ele está brabo e atrapalhado, e sua IQ dá um
salto negativo de 2 pontos ficando em -5. O teste falho seguinte deixa-o mal-humorado e deprimido,
com um total de -7 para IQ e para a DX. Um último teste perdido deixa-lo-á inconsciente por 1d+6
horas. Em qualquer falha crítica ele deve fazer um teste imediato contra a HT básica ou entrará em
coma alcoólico. Em coma ele deve fazer um teste por hora contra a HT atual. Se passar no teste ele
permanece na mesma condição, se falhar ele perde mais um ponto de HT. No estado de coma
alcoólico, um sucesso decisivo fará com que ele se recupere; uma falha crítica fará com que seu
coração pare de bater e ele morra. (Se um médico estiver tratando-o o teste é feito contra a HT da
vítima ou o NH em medicina, o que for maior).

Se o conteúdo do cálice já for alcoólico, a vítima faz dois testes cada vez que esvazia o copo.
Cada vez que sorver do cálice, o faz um teste contra sua IQ atual para perceber que está bêbado. Até
fazer esse teste (e passar), a vítima sempre aceitará uma nova dose se ela for oferecida ou estiver
prontamente  disponível.  Outras  propriedades  do  que  estiver  contido  no  cálice  permanecem
inalteradas (veneno ainda é veneno, leite ainda é bom para ossos e dentes).

O cálice é feito  usando uma rara (talvez perdido) e altamente poderosa variação da magia
Embriaguez. 

Pré-requisito: Embriaguez (variação).
Preço sugerido: $ 60.000

Pó-de-Mico Mágico 
Um dos mais  comuns truques  mágicos,  este  é  um pó fino  que causa a  magia  Coceira  em

qualquer um que entra em contato com ele. Um hexágono pode ser inteiramente afetado por um
punhado desse pó. Ele é geralmente feito com encantamentos únicos, tornando-o extremamente
econômico (9 pontos de energia).

Ele pode ser criado por qualquer mago que conhecer a magia Coceira.
Pré-requisito: Coceira.
Preço sugerido: $ 18 (punhado).

Chave do Aprisionamento
Este imaginativo pega-ladrão é uma chave mestra de ferro. Ela é geralmente deixada perto de

entradas  de  prisões,  tesouros  e  outras  áreas  seguras,  escondida  de  uma  forma  que  deve  ser
transparente para qualquer ladrão profissional.

Qualquer tentativa de abrir uma fechadura com a chave, contudo, resultará no ladrão sendo
teletransportado  para  a  sala  da  guarnição,  calabouço,  uma  cela  fechada  ou  qualquer  área  de
confinamento  similar.  A destinação da  chave é  pré-programada,  e  a  chave  somente  funcionará
dentro ou muito perto da construção onde se encontra o destino. A chave não é teletransportada
junto ao ladrão. O portador desaparece e a chave quica no chão em frente à fechadura.

Uma Chave do Aprisionamento pode ser criada por qualquer encantador que conhecer a magia
Teletransporte.

Pré-requisito: Teletransporte.
Preço sugerido: $ 100.000
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Noz Preciosa
É uma noz aparentemente comum de qualquer tipo. Cada hora que a noz é carregada o portador

deve vencer uma disputa entre a habilidade da noz de 20 e sua vontade,  ou sofrerá uma perda
abrupta de -5 em IQ e adquirirá o seguinte delírio: Esta noz é minha posse Mais Preciosa. Se a noz e
seu portador puder ser separado por 24 horas, a vítima voltará ao normal. Nesse tempo, entretanto,
ele fará qualquer coisa possível para recuperar sua noz, mesmo se isso significar atacar ou trair seus
companheiros (afinal, eles o traíram por roubar sua noz!).

A Noz Preciosa é um item de magia natural que acontece da mesma forma que uma Noz de
Esquilo.

Pré-requisito: magia natural.
Preço sugerido: $ 30.000

Braceletes Antimagia
Estes  braceletes  de  prata  sem adornos  e  com  dobradiças  são  completamente  irremovíveis

exceto  através  de  Grande  Desejo  ou  pela  morte  do  usuário.  Os  Braceletes  Antimagia  tornam
completamente impossível para o usuário lançar magias, quer por conta própria ou através de um
item mágico. Os braceletes devem ser usados como um conjunto (usar só um bracelete pode ter
efeitos colaterais exóticos, à escolha do mestre).

Apenas um par de Braceletes Antimagia é conhecido (embora existam rumores contestáveis de
outros). Suas origens são misteriosas. Eles são conhecidos há mais de 700 anos.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 5.000.000

Mesa Desastrada
Esta grande e ornamentada mesa de jantar foi projetada há 300 anos por um brilhante mago

com um senso de humor extraordinariamente juvenil. Ela acomoda 50 pessoas confortavelmente. 3d
minutos depois que a comida é servida na mesa, a superfície de madeira perde o atrito…

Embora muitos magos tenham tentado reproduzir o efeito da perda de atrito por propósitos
menos engraçados, até agora nenhum deles conseguiu.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 250.000

Trocador de Mentes
Esta é uma faixa simples de ferro com cerca de 30 cm de diâmetro. Quando colocada em torno

da cabeça ou do corpo de uma criatura viva, trocará a mente dessa criatura com a mente da criatura
próxima em volta. Um teste de Vontade -3 bem-sucedido da parte de qualquer criatura negará a
transferência. 

Assim, alguém inteligente o suficiente para conseguir colocar essa faixa em volta da cabeça do
rei, nem que fosse por apenas um instante, poderia colocar sua mente no corpo do rei… ou a mente
do bebum da cidade… ou a mente de uma galinha. A mente do rei, enquanto isso, estaria habitando
o corpo do traidor/bêbado/galinha.

Se possível, o mecanismo pode ser usado livremente para refazer a transmissão, mas até agora
nenhuma outra  magia inferior  a  Grande Desejo se mostrou eficaz.  Se qualquer  um dos corpos
morrer, a transferência torna-se permanente.

O  Trocador  de  Mentes  é  uma  criação  muito  recente  de  um  obscuro  necromante.  Ele  foi
encontrado depois de sua morte, 25 anos atrás, junto de seus objetos pessoais. As notas crípticas
encontradas  na  época  sugerem  que  representa  um  encantamento  único  com  os  pré-requisitos
Confinar Alma e Cavaleiro Circunscrito.
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Muitos estudantes do assunto concordam, entretanto, que é muito improvável que o necromante
era o ocupante do corpo encontrado na cripta… 

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 2.000.000

Poções Falsas
Talvez a mais simples das “armadilhas” mágicas. Por exemplo, um aventureiro entra numa sala

fechada, com uma pequena janela e uma única porta. A porta bate atrás dele e fica trancada. Mas
existe  uma poção  na  sala  rotulada  como “Poção  do  Encolhimento”.  Olhando  para  a  janela,  o
aventureiro toma um gole e de repente cresce até 5 metros de altura. Espremido.

Pré-requisito: nenhum.
Preço sugerido: mesmo que a magia verdadeira.

Caixa do Monstro
A Caixa do Monstro é uma caixa de madeira de 1m³ com uma tampa articulada. Quando a

tampa é aberta, dois braços longos e inumanos saltarão por ela. Os braços têm ST 30 e DX 20, e
agarrarão e puxarão o abridor para dentro da caixa, numa taxa de 45 kg de peso corporal por turno.
O abridor deve fazer imediatamente uma verificação de pânico. Se ele falhar, é o seu fim. Se não,
ele ainda terá uma pequena chance de escapar dos braços. Vencer uma disputa com a DX dos braços
os evitarão inteiramente; se isso falhar, ele pode tentar uma disputa de ST para se libertar (boa
sorte). Uma vez que a vítima é levada para dentro da caixa, seus restos nunca mais podem ser
recuperados. A tampa se fechará sozinha.

A caixa tem DP 6 e RD 10. O monstro não pode ser atacado, mas 50 pontos de dano destruirão
a  caixa,  e  o  monstro  nunca  mais  será  visto.  A Caixa  do  Monstro  explodirá  quando  destruída,
provocando 7d de dano para todos que estiverem em volta.

Várias  Caixas  de  Monstro  foram  avistadas  ao  longo  dos  séculos.  Suas  origens  são
desconhecidas; elas podem muito bem ser extraplanares.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 3.000.000

Colarinho Musical
Aquele que usar este colarinho adquire um Comportamento Compulsivo que o faz assobiar ou

murmurar uma canção constantemente. Depois de poucos minutos em sua presença, qualquer um o
verá com um redutor de reação de -2 (-1 se a vítima tem alguns pontos na perícia Canto).

Quando  o  colarinho  é  retirado,  o  usuário  deve  fazer  um  teste  de  vontade.  Se  passar,  a
compulsão desaparece. Se falhar, ela se torna permanente até que uma Remover Maldição é lançada
na vítima.  A magia Remover Maldição conjurada diretamente no colarinho destruirá  sua magia
completamente.

Colarinhos  Musicais  provavelmente  eram  originalmente  uma  inspiração  dos  maliciosos
duendes.

Pré-requisito: desconhecido (Maldição?).
Preço sugerido: $ 37.500

Alaúde do Oblívio
Este  item  único  lança  uma  variação  extremamente  poderosa  da  magia  de  esquecimento.

Quando o alaúde é tocado, e o tocador passa num teste de Instrumento Musical (alaúde), todos os
ouvintes devem passar um teste de IQ (não um teste contra a perícia) ou esquecerão sua  melhor
perícia  para  sempre.  Isso  inclui  o  tocador  do  alaúde,  e  se  sua  melhor  perícia  for  Instrumento
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Musical (alaúde) então ele para de tocar, mas daí o estrago já está feito. Se a vítima tem mais do que
uma perícia de nível mais alto, o mestre escolhe aquela perícia que ela usa mais frequentemente. A
magia não afetará os surdos, ou aqueles com ouvidos bem tampados. A perícia pode ser recuperada
com Remover Maldição ou com uma reversão da magia Esquecimento Permanente (veja a p. 57 do
Gurps Magia), mas o alaúde tem uma resistência mágica de nível 25!

Na medida que o Esquecimento Permanente faz a vítima esquecer que já conhecia uma vez a
perícia perdida,  as vítimas do alaúde não ficarão alarmadas com a perda progressiva de outras
perícias. Uma vez que os jogadores serão compreensivelmente relutantes em representar esse papel,
o mestre pode simular esse efeito jogando contra a perícia de alaúde mais alta da festa. Se ele fizer
esse jogo, o mestre declara arbitrariamente que o grupo decide que uma ou duas músicas seria uma
maneira agradável de terminar  o dia! Isso deveria  continuar até  que todos os músicos da festa
tivessem perdido sua habilidade, ou até que alguém levasse ao conhecimento do grupo sobre a
perda sistemática de habilidade entre seus integrantes.

Embora perigos quando seus poderes não são conhecidos, o alaúde pode ser potencialmente útil
uma vez que sua natureza é conhecida. O dono poderia tampar suas próprias orelhas e tocar, por
exemplo,  para um comerciante  difícil  antes  de começar  a negociação,  fazendo com que ele  se
esqueça de sua perícia  em Comércio,  ou para um grupo de guerreiros veteranos antes  de uma
emboscada, então eles esquecem sua melhor perícia com arma.

Acredita-se que o Alaúde do Oblívio foi criado há 400 anos pelo Bardo-Mago Laramon. No
entanto, Laramon nunca foi lembrado como tendo usado o alaúde, e suas motivações para criar esse
dispositivo permanecem obscuras.

Pré-requisito: Esquecimento (variação altamente poderosa).
Preço sugerido: $ 80.000

Anel do Tamanho Único
Esta caprichosa maldição assume a forma de um anel de ouro ou prata com valor mínimo de

$1.000, com o lema “Tamanho Único” inscrito na circunferência. Quando alguém tenta colocar este
anel, o indivíduo encolhe para um tamanho em que ele pode confortavelmente parar dentro de sua
circunferência (cerca de 1 polegada de altura). Nesse tamanho ele tem ST inferior a 1, e 1 ponto de
vida. Suas armas serão inúteis contra inimigos de tamanho normal. Contra duendes e fadas ele será
do  mesmo  tamanho  que  um duende  é  para  um  humano.  O  tamanho  pode  ser  restaurado  por
Remover Maldição, magia de Crescimento ou uma Flecha da Reversão.

Esse anel pode ser encantado por qualquer encantador que conheça a bastante rara magia do
Encolhimento.

Pré-requisito: a hipotética “Encolher”.
Preço sugerido: $ 900.000

Colarinho Patriciano
Este fino colarinho transforma seu portador em um esnobe. O portador recebe a desvantagem

de -10 pontos por Intolerância a todos da sua ou inferior classe social, e também a desvantagem
Teimosia. De forma alguma ele se comporta como o Colarinho Musical.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 37.500

Baú do Infortúnio
Este item esconde uma maldição particularmente insidiosa e imprevisível.  Quando o baú é

aberto,  todos os  problemas  externos  do indivíduo instantaneamente  se  multiplicam.  Seu cavalo
ferido adquire gangrena, a chuva inconveniente se transforma numa tempestade, sua má reputação
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de -1 passa para -4, a família de assassinos que ele tem como Inimigo passa por uma movimentação
de recrutamento massiva e  bem-sucedida,  etc.  Todos os problemas se multiplicarão a  partir  do
momento  que  o  baú  é  aberto.  Apenas  os  problemas  já  existentes  quando  o  baú  é  aberto  se
multiplicarão. Problemas passados não retornarão (embora os problemas em potencial possam se
tornar reais), nem os novos problemas adquiridos após a abertura do baú se multiplicarão. O baú
não multiplicará as desvantagens físicas e psicológicas da vítima, apenas seus problemas externos.
Este item requer um grande empenho da criatividade do mestre! O efeito pode ser revertido por
Remover Maldição, mas o baú geralmente resiste com um nível de 30 ou mais!

É geralmente aceito que somente a ira dos deuses é capaz de criar um item tão delicado, quanto
trágico.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 5.000.000

Varinha da Vingança
Certos  magos  foram conhecidos  por  colocar  maliciosamente  este  item entre  seus  tesouros

pessoais.  Uma Varinha da Vingança é encantada com uma magia inconveniente (geralmente do
colégio de Controle do Corpo, mas a magia da varinha apenas funcionará no usuário. Espera-se que
o ladrão se sujeite várias vezes a Ataque Cego ou Dor ao tentar “fazer funcionar essa josca”.

Os melhores arquimagos e encantadores foram conhecidos por fazer variações mais sofisticadas
e quase  diabólicas  nessa matéria.  Algumas das  mais  poderosas  Varinhas  da Vingança  já  foram
capazes  de  lançar  versões  permanentes  de  Dor,  Pés  Trocados,  Membro  Paralisado,  Membro
Atrofiado, Alterar Rosto, Alterar Forma e até mesmo Toque da Morte! Uma vez que esses itens são,
necessariamente,  criados  no mais profundo segredo,  o  método de seu encantamento permanece
misterioso.

Não é preciso dizer que esses itens não têm de obrigatoriamente parecer com varinhas!
Pré-requisito: varia.
Preço sugerido: varia.

Coleira de Escravo
Estes dispositivos insidiosos reduzem a vontade do usuário, fazendo-o praticamente incapaz de

pensamentos ou ações independentes. O usuário deve fazer um teste de Vontade -8 para realizar
qualquer ação não ordenada ou especificamente autorizada. A IQ da vítima não é afetada. Ele não
se torna um servo voluntário – o usuário sabe o que está sendo feito com ele, e provavelmente
detesta isso. Todavia, ele é incapaz de tomar qualquer atitude para ajudar a si mesmo ou sua própria
volição.

Séculos atrás, estes itens foram aparentemente bastante comuns em certos territórios. Desde
então,  afortunadamente,  seu  segredo  foi  perdido.  Entretanto,  muitos  ainda  existem.  Há  muitas
variações da Coleira de Escravo. Algumas são elaboradas de modo que o escravo obedecerá apenas
um mestre – talvez alguém usando um determinado talismã. Alguns são magicamente irremovíveis
sem uma Chave  ou Senha,  mas  muitos  são  projetados  para  serem rebitados,  ou  simplesmente
apertados e o portador é ordenado para não tocá-lo.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 400.000

Broche Fuleiro
O Broche Fuleiro é aparentemente um simples truque, mas nas mãos certas ele pode causar

guerras. Este broche parece valioso, de bom gosto e atraente, mas quando usado faz o conjunto
inteiro do usuário parecer de alguma forma “deslocado” e em contraste com os padrões em voga. O
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usuário entretanto  estará  completamente imune a  esta  percepção.  Qualquer  um que conhecer  o
usuário deve fazer um teste de Manha (se possuir). Se fizerem o teste, eles acharão a presença do
usuário desagradável, e ficarão até levemente ofendidos. O teste de Manha é modificado para baixo
a razão de um ponto para cada nível de Abascanto ou Força de Vontade que o espectador possuir.
Todas as reações ao usuário estarão submetidas a -3 enquanto ele estiver  usando o broche.  As
guerras  podem  ocorrer  quando  o  broche  induz  uma  pessoa  muito  poderosa  a  insultar  ou
menosprezar alguém.

O Broche Fuleiro é provavelmente uma variação exótica da magia de Sugestão de Massas.
Pré-requisito: Sugestão de Massas (variação hipotética).
Preço sugerido: $ 200.000

Frasco da Sede
Este simples frasco esta sempre cheio, mas quando se bebe dele, a vítima fica sempre com mais

sede. O bebedor não poderá se concentrar em mais nada, exceto em matar sua sede, o que acontece
quando ele consegue beber 1 litro de líquido de outra fonte que não seja do frasco. Se nenhum outro
líquido puder ser encontrado em 5 minutos, a vítima deve fazer um teste de vontade para evitar a
beber do frasco novamente.  O teste deve ser repetido a cada minuto até  que ele  consiga outra
bebida. Ele também deve fazer um teste de vontade para deixar passar qualquer líquido estragado
ou impuro oferecido. Cada vez que ele retornar ao frasco depois da primeira vez, ele deve fazer um
teste de HT ou levará 2d de dano por sede. Se cair inconsciente pelo dano, ele morrerá em 1d horas,
seu cadáver se transformando rapidamente em uma múmia seca.

Ninguém sabe como esses itens sádicos são criados, ou por quem. Uma variação da magia
Desidratar parece provável, e os Elfos Negros são suspeitos de serem a fonte.

Pré-requisito: desconhecido (variação de Desidratar).
Preço sugerido: $ 200.000

Armas Infiéis
Esta  é  uma magia  que  pode  ser  usada  em muitos  diferentes  itens,  não  apenas  em armas.

Basicamente, o item funcionará como o esperado até ser usado em uma situação perigosa ou de
estresse (à escolha do mestre), quando para ou quebra. Tais itens são uma razão significativa para
que os sábios desconfiem de presentes mágicos poderosos.

Pré-requisito: a hipotética magia Arma Infiel.
Preço sugerido: $ 10.000 + custo de outros encantamentos.

Tapete Mal-Vindo
Este item é um chato tapete de porta usado, estampado em carmesim com a frase “Vá embora”.

Quando alguém se aproxima dele a menos de 3 hexágonos, o tapete exala sua criação – uma criatura
escura, ameaçadora, vagamente humanoide. Qualquer um vendo a criatura pela primeira vez deve
fazer uma verificação de pânico.

A criatura é vinculada ao tapete. Ela não pode atacar, e se for abordada com confiança, ela
retrocederá para o tapete.

Alguns  desses  tapetes,  todavia,  têm também sido encantados  com magias  de  ataque como
Relâmpago, Desidratar, Bolas de Fogo, Trovão e assim por diante.

Pré-requisito: Vincular, Criar Animal (variação).
Preço sugerido: $ 50.000 ou mais.

66



Inseto Agourento
O Inseto Agourento é um pequeno e extremamente venenoso autômato em forma de besouro ou

mosca. Ele permanecerá por séculos restrito numa pequena área – baú, atrás de uma porta, estante
de livros, etc. Um Inseto Agourento picará qualquer um que se aproximar, com exceção de seu
mestre. Sua picada é incrivelmente perniciosa. Ele ataca com um Nível de Habilidade 17, e pode ser
bloqueado ou esquivado, mas não aparado. Ele tem uma esquiva de 13 de RD 3. É preciso infligir
10 pontos de dano para destruir o inseto.

Se picado pelo inseto, a vítima deve começar a fazer testes de HT a cada turno, levando 1d+3
pontos de dano cada vez que falhar. Isso continua até que a vítima morre ou faz 4 testes de HT
consecutivos. O veneno pode ser curado normalmente com magia. Se sobreviver à experiência, a
vítima ficará com -2d de ST e DX até que sua HT seja recuperada completamente.

O Inseto Agourento é outro brinquedo dos Elfos Negros. O próprio autômato, obviamente, usa
uma fácil variante da magia Golem (embora o encantamento necessário seja formidável). O grande
mistério desses insetos em sua virulência é sua fonte aparentemente inesgotável de veneno.

Pré-requisito: Golem, desconhecido.
Preço sugerido: $ 1.500.000

Adendo: BLAATCHEP
Blaatchep é um vilão completo que se deleita ganhando a vida com o sofrimento dos outros.

Ele invoca as maldições mais diabólicas e horríveis com o prazer de um colecionador descobrindo
um vintage raro ou revendo um antigo mestre.

Blaatchep foi criado numa boa casa de goblin, e seu pai era um respeitado mercador viajante,
mas havia algo de errado com Blaatchep desde o início. Aos doze anos, enquanto seu pai estava
ausente numa viagem prolongada, Blaatchep se divertiu trancando a governanta halfling no sótão e
vendeu os três pôneis de montaria favoritos de seu pai, embolsando uma parte considerável do
dinheiro  da  família  e  depois  indo  para  a  cidade  gastá-lo.  Quando  seu  pai  retornou,  Blaatchep
desapareceu pelo telhado.

Ele enveredou para a vida do crime, rapidamente ganhando reputação como um eficiente ladrão
e assassino. Sua notável sorte, e a magia que tinha aprendido com seu pai, conferiram-lhe uma boa
ascensão na hierarquia do submundo. Eventualmente, ele realizava alguns encantamentos, e a partir
daí,  ele  mudou-se  gradualmente  para  o  comércio  mágico.  Agora  ele  já  abandonou suas  outras
atividades ilegais para lidar com maldições em tempo integral, sua verdadeira vocação. Blaatchep
considera um “ramo respeitável”, e de fato ele tem clientes dos mais altos estratos da sociedade.

Blaatchep não tem uma gangue propriamente dita, mas ele geralmente vive cercado de vários
facínoras  carrancudos.  Seus  guarda-costas  podem  incluir  hobgoblins,  orcs,  gárgulas,  kobolds
excepcionais e possivelmente um ogro ou até mesmo um minotauro.

Num  primeiro  encontro,  Blaatchep  parece  um  goblin  excepcionalmente  inteligente  e  de
comportamento inusitadamente quieto. É só quando ele abaixa a guarda que a sua natureza violenta
e depravada fica clara – mas Blaatchep nunca abaixa sua guarda na frente de estranhos. Embora ele
não siga a  leis  morais  ou tenha  escrúpulo algum,  a  natureza  de “alto  risco” de  seu negócio o
mantém geralmente honesto, por puro instinto de sobrevivência.

Ele usualmente carrega consigo vários itens mágicos pequenos e malignos. Ele conhece um
pequeno mas formidável arsenal de magias de Controle do Corpo – Toque da Morte é sua predileta
em combate, Dor é preferida como divertimento.
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CURA MÍSTICA
Apesar do seu óbvio potencial para ajudar todos os seres vivos, as artes
curativas continuam a ser o filho bastardo do comércio de encantamentos.
Aqueles  que  financiam  itens  mágicos  preferem  matar  uma  horda  de
inimigos a curar  alguns amigos.  A nobreza é  ciente  de que é uma boa
coisa, taticamente, curar um soldado experiente para que lute novamente
na próxima batalha, se possível – mas a cura é cara e soldados são baratos,
e a maioria dos generais acredita que a melhor defesa é o ataque.

Ainda existem alguns poucos encantadores vocacionados e dedicados que por vontade própria
devotam seu talento para aliviar o sofrimento dos outros.

O melhor  aliado  do curador  será  provavelmente  uma religião  organizada.  Muitas  religiões
consideram  “resgatar  os  feridos;  cuidar  dos  moribundos”  como  sua  missão  divina  (um cínico
poderia sugerir que essas atividades de caridade são a melhor ferramenta das igrejas para manter o
controle sobre a população). Portanto, a Igreja (de qualquer forma que seja a Igreja local) figura
como o patrono mais comum do mago de cura. A maior parte do dinheiro gasto em tais atividades
vem das doações em cobre feitas pelos pobres, mas ocasionalmente um grande senhor ou campeão
será salvo por cura mágica, e em gratidão, doará uma soma substancial para a instituição de seu
salvador.

Ironicamente,  os  mesmos  fatores  que  tornam  as  artes  de  cura  um  dos  campos  menos
financiados do encantamento,  também tornam o trabalho que se  faz  dinâmico e  inovador.  Isso
ocorre  porque geralmente  o  financiamento  é  altruísta,  e  o  mago  é  livre  para  realizar  qualquer
sortilégio que ele possa acreditar ser benéfico, ao invés de ser forçado a cumprir uma comissão
específica ao pedido.

Encantadores  de cura  são  ávidos  por  compartilhar  suas  ideias  e  descobertas  com qualquer
pessoa que poderia se importar em ouvi-las. Mas infelizmente, porque há pouco potencial de lucro
na cura mágica, poucos estão interessados no que os curadores têm a ensinar.

A magia de cura tem sido desde sempre competência dos humanos, a mais frágil e breve das
raças. Em contraste, os rudes e inabaláveis anões têm pouca necessidade de magias de cura, e seus
primeiros esforços nessa direção foram obscuros e de pouco efeito. Hoje eles adotam as técnicas
humanas. Elfos, sendo imortais, também têm pouca necessidade de usar magias de cura. Contudo,
eles conhecem os segredos de certos elixires e compostos  para aliviar  os males do corpo e  do
espírito. 

Magias Comuns de Cura

A Escola de Cura fornece um sistema notavelmente amplo para preservar a vida e a saúde, mas
existem várias outras magias que também são de particular interesse para curadores.

Purificar Ar, Purificar Água, Purificar Alimento, Testar Alimento, e Conservar Alimento são
todas magias excelentes para prevenir a propagação ou contração de doenças. Transformar Pedra
em  Carne  pode  curar  um  desafortunado  aventureiro  de  uma  condição  muito  específica  e
incapacitante. Resistir Dor é o melhor substituto mágico da anestesia; Bravura e Embriaguez podem
também ser usados se Resistir Dor estiver indisponível. A magia sono pode ser a maior benção
possível para a recuperação… ou a morte. Banquete de Monge pode ser literalmente um salva-vidas
para alguém com uma doença ou lesão que o impeça de digerir alimentos sólidos. 

68



Leitura da Mente pode ser uma ferramenta de diagnóstico inestimável no cuidado e tratamento
dos insanos. Visão da Morte é também um grande auxiliar no diagnóstico de um médico, desde que
o sujeito esteja disposto a passar por essa provação.

A Necromancia proporciona o lado negro das artes de cura, com as magias vampíricas Extrair
Vitalidade e Extrair  Juventude,  e  Confinar  Alma, que pode manter um infeliz vivo (de alguma
maneira) mesmo depois que seu corpo tiver perecido.

Catálogo de Cura Mística

Alicórnio
Um Alicórnio é um chifre  de um Unicórnio alado.  É um poderoso antídoto mágico contra

venenos  e  peçonhas  de  todos  os  tipos,  mágicos  ou  mundanos.  O  Alicórnio  funciona
instantaneamente e automaticamente, meramente ao encostar em comida envenenada, bebida, ou
feridas. Ele não curará o dano já sofrido por envenenamento, mas evitará qualquer perda adicional
de HT devido ao veneno. O veneno ingerido também pode ser revertido pela ingestão do chifre em
pó.  Entretanto,  o  chifre  inteiro  deve  ser  feito  em  pó,  e  uma  vez  ingerido,  ele  é  perdido
irremediavelmente.

Alicórnios são extremamente raros. Veja o  Gurps Fantasy Bestiário,  pp. 77-78, para mais
sobre unicórnios e seus hábitos.

Pré-requisito: magia natural.
Preço sugerido: $ 100.000

Talismã do Controle de Natalidade
Quando este amuleto é usado, é impossível para o portador conceber uma criança. O sortilégio

funcionará igualmente para um portador masculino ou feminino. Tais itens são de grande favor
entre amantes e meretrizes.

O amuleto não é um item encantado, mas um composto alquímico. Poucos alquimistas possuem
o segredo para fazê-lo, mas aqueles que fazem guardam seu conhecimento orgulhosamente. 

Pré-requisito: composto alquímico.
Preço sugerido: $ 25.000

Talismã da Fertilidade
Esta é  basicamente uma variação definitiva do elixir  Ceres (veja  p.  90 do  Gurps Magia).

Enquanto este talismã é usado, qualquer relação sexual que o usuário tiver resultará em gravidez
num resultado de 1-5 em 1d. A magia funcionará para qualquer  pessoa exceto um eunuco (ou
alguém que tenha sofrido uma catástrofe semelhante). O talismã não garante que a gravidez seja
levada a termo com sucesso.

O Talismã da Fertilidade, assim como o Talismã do Controle de Natalidade, é um composto
alquímico usado como um amuleto.  É um pouco mais caro de se fazer do que um Talismã do
Controle de Natalidade, e muito mais em demanda. Não há nada que distingua externamente os dois
talismãs – uma chance grande de sofrer prejuízo.

Pré-requisito: composto alquímico.
Preço sugerido: $ 50.000
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Panos de Febre
Panos de febre estão magicamente sempre frios e um pouco úmidos. Os panos dão +3 para

todos os testes de recuperação com doenças envolvendo a febre (veja a p. 133 do Módulo Básico),
e a doença desaparecerá totalmente num resultado de 5 ou menos.

Em climas quentes, um Pano de Febre pode ser usado debaixo de um chapéu ou como uma
bandana, dando ao usuário +3 em todos os testes de HT para resistir à insolação.

Embora  pareça  úmido  ao  toque,  o  pano  não  pode  servir  como  fonte  de  água  para  beber,
extinguir incêndios, etc.

Os Panos de Febre são feitos usando uma variação da magia Frio que pode ser conjurada
apenas por encantadores que também conhecem Curar Doença. Como a magia normal de Frio, essa
variação custa 400 pontos, mas gemas de energia não são necessárias para o encantamento.

Pré-requisito: Frio (variação, com o pré-requisito de Curar Doença).
Preço sugerido: $ 20.000

Fortificador
Um Fortificador é uma ajuda poderosa e geralmente útil para a cura. É uma faixa de couro que

está amarrada em torno do braço do aflito. O Fortificador garante +1 a +3 (jogue aleatoriamente
para cada uso) para qualquer dos testes de HT do usuário relacionados à recuperação de lesões,
infecções, venenos ou doenças.

Embora qualquer um obterá algum benefício do Fortificador, por razões obscuras ele parece
beneficiar certos indivíduos muito mais do que outros.

Um Fortificador é o resultado de uma magia de encantamento único que custa 800 pontos de
energia, com Emprestar HT como um pré-requisito.

Pré-requisito: encantamento único “Fortificador”.
Preço sugerido: $ 40.000

Ampulheta do Curador
Esta é uma mística ampulheta que, se deixada ao lado de uma pessoa gravemente doente, ficará

sem areia no instante de crise – ou seja, o ponto alternante em que a morte se torna inevitável
(embora o sofredor possa durar por dias até que a areia acabe) ou quando os aflitos começam a se
recuperar. A gravidade em que a crise vem pode ser determinada até mesmo por um observador sem
treinamento  depois  de  30  minutos  de  observação. O  tempo  de  duração  das  crises  pode  ser
determinado de acordo com a velocidade em que a areia escorre.

Este conhecimento é útil a um médico treinado de várias maneiras. O efeito prático, em termos
de jogo, é de +1 para qualquer teste com perícias médicas (exceto Hipnotismo) realizado ao lado do
doente.

A Ampulheta do Curador é feita com um encantamento único que custa 350 pontos de energia,
e tendo Visão da Morte como pré-requisito.

Pré-requisito: encantamento único “Ampulheta do Curador”.
Preço sugerido: $ 18.000

Luva Curativa
Esta pequena e interessante relíquia religiosa é uma luva bordada em ouro com o poder de curar

completamente qualquer mão colocada dentro dela, não importando quão lesionada ou mutilada
esteja. A mão deve ser danificada por lesão; a luva não tem efeito em doenças incapacitantes como
reumatismo ou artrite.
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Diz-se que a luva foi originalmente usada há 500 anos por um grande príncipe lendário por sua
piedade. Um dia, o príncipe foi abordado por um mendigo – um veterano e carpinteiro no mercado
que tinha parcialmente mutilado a mão a serviço do príncipe. Em vez de dinheiro, o príncipe deu ao
mendigo sua preciosa luva. Quando o mendigo colocou a luva sua mão foi completamente curada.
Em gratidão, o carpinteiro tornou-se um monge e construiu um monastério com suas próprias mãos.
A luva milagrosa foi exposta com honra na capela do monastério.

Pré-requisito: magia sagrada (variação de Restaurar?).
Preço sugerido: $ 35.000

Grama Curativa
A Grama Curativa nasce espontaneamente em áreas de mana elevada. Sua ocorrência é bastante

rara em áreas de mana normal. Ela cresce em pequenos capões de 1 a 10 hexágonos.
Um chá feito de Grama Curativa fresca cura 1d pontos de dano sofrido. O chá deve ser feito de

grama colhida na hora, mas uma vez feito o chá se manterá como um elixir. Requer-se um teste de
Naturalista  -4,  Medicina -2 (NT 1-4),  Alquimia,  ou Botânica -2 para reconhecer  e  saber como
preservá-la.

O chá é fácil de fazer, nenhum teste é requerido. Você só pode se beneficiar das propriedades
do chá uma vez por dia.

Mastigar a grama fresca, engolir o suco e cuspir as folhas também curará 1d pontos, uma vez
por dia. A Grama Curativa não curará nenhuma doença. A erva também pode ser secada e fumada
com o mesmo efeito.

Pré-requisito: magia natural.
Preço sugerido: $ 100 por dose.

Bracelete do Sono Curativo
Este é um simples e espesso bracelete de cobre. Ele fará com que o usuário entre num profundo

e pacífico sono em que a cura é acelerada. Este item é basicamente uma magia de Sono Tranquilo
aprimorada, e age como essa magia em todos os aspectos, exceto que o efeito dura por 72 horas. No
final desse período, as pulseiras devem ser removidas por 24 horas antes que possam ser usados de
novo. Se removido antes de 72 horas, o aflito dormirá por mais 8 horas, o mesmo efeito de Sono
Pacífico. Enquanto o bracelete é usado, o usuário recebe um teste de recuperação com +3 a cada
três horas.

Se  o  usuário  morrer  enquanto  estiver  usando  o  bracelete,  ele  irá  pacificamente  e  sem
sofrimento.

Este encantamento custa 1.500 pontos de energia e requer Emprestar HT, Resistir Dor e Sono
Tranquilo como pré-requisitos.

Pré-requisito: encantamento único “Sono Curativo”.
Preço sugerido: $ 75.000

Símbolo da Vida
Um Símbolo da Vida é um item mágico que revela a condição de vida de um sujeito. Somente

quatro estados podem ser distinguidos: boa saúde, condição deplorável, condição crítica e morto. A
distância não é um impeditivo, e o item funciona em todos os momentos, a menos que o sujeito
entre numa área de mana nula, caso em que a leitura é ambígua.

Símbolos  da  Vida  assumem  várias  formas:  gemas,  anéis,  facas,  copos,  chifres,  retratos,
espelhos, cetros, e assim por diante todos podem ser Símbolos da Vida.

Um Símbolo da Vida reflete a saúde da pessoa a quem está vinculado, ou o grau de perigo. Por
exemplo, uma gema será brilhante enquanto a pessoa estiver com boa saúde, então fica vermelho
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claro se ela for ferida ou aprisionada, vermelho-escuro se for gravemente ferido,  e mais escuro
ainda ou até quebrar se ocorrer a morte. A água derramada em um copo Símbolo da Vida será clara,
ligeiramente turva, muito turva, ou negra. Facas e anéis enferrujam ou corroem em vários graus.
Um chifre de touro encantado se encherá parcialmente com sangue ou quebrará, e assim por diante.

Um  Símbolo  da  Vida  não  pode  transmitir  informações  sobre  o  grau  de  sucesso  de  uma
determinada missão, a menos que ela tenha ido tão mal a ponto de pôr em perigo a vida do sujeito.

Símbolos da Vida são criados com uma única magia de encantamento custando 200 pontos de
energia, com os pré-requisitos Senso de Vida, Senso de Perigo e Vincular Objeto. O item pode ser
criado  parcialmente,  e  deixado  de  lado  quando  apenas  oito  horas  de  encantamento  estiverem
faltando. Quando estiver pronto para ser atribuído a uma pessoa, essa pessoa deve participar como
espectadora (veja a p. 14 do Gurps Magia) no último dia do ritual de criação do item. O último
ponto de energia de um Símbolo não pode ser imbuído através de um encantamento Rápido e Sujo.

Pré-requisito: encantamento único “Símbolo da Vida” (veja acima).
Preço sugerido: $ 3.500

Tapa-Olho
Este  simples  remendo  de  pano  preto  pode  substituir  um olho  ruim ou  faltante.  Este  item

eliminará  as  desvantagens  Disopia  ou  Zarolho enquanto  usada,  e  a  Cegueira  se  transforma na
desvantagem Zarolho. Dois destes itens não podem ser usados simultaneamente.

O segredo do Tapa-Olho está perdido. Todas as amostras existentes têm mais de três séculos de
idade.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 30.000

Varinha dos Ossos Quebrados
Esta varinha reconstituirá um membro quebrado perfeitamente e sem dor quando passada em

volta do membro. A varinha não restaurará qualquer HT perdida causada pela fratura. O membro
deve  ser  imediatamente  imobilizado  e  posto  numa  tipoia  para  evitar  que  os  benefícios  sejam
perdidos.

A Varinha dos Ossos Quebrados é criada com uma variação de baixo custo (500 pontos de
energia)  do  encantamento  de  Restauração.  Cada uso  da  varinha  drena  2  pontos  de  energia  do
usuário. A varinha pode ser incrementada com magia de Poder. Se criada com 2 pontos de Poder, a
varinha pode ser usada por qualquer pessoa; Caso contrário, ela só pode ser usada por um mago ou
com a perícia medicina 13+.

Pré-requisito: Restaurar (variação).
Preço sugerido: $ 25.000

Pedra da Purgação
Quando  segurada,  esta  pedra  faz  com que  o  corpo  se  purgue  completamente  de  todas  as

matérias estranhas. O usuário suará profusamente e evacuará, podendo até vomitar. O processo dura
de 10 a 30 minutos, e o usuário deve estar consciente todo o tempo.

Depois de uma purgação, o próximo teste para recuperar-se de qualquer veneno preexistente ou
infecção será com +5. Fazendo a purgação mais de uma vez dentro de um período de 24 horas
resultará numa perda de 2 pontos de HT, que devem ser recuperados normalmente, ou através de
magias de cura.

Enquanto a purgação estiver acontecendo, o personagem não pode conversar, lançar magias,
lutar, usar qualquer perícia ou mover-se em qualquer velocidade maior do que 1. Se a pedra cair no
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meio  da  purgação,  os  efeitos  diminuirão  em 1d minutos,  mas  o  usuário  não  receberá  nenhum
benefício pela tentativa, e perderá HT se tentar de novo dentro de 24 horas.

A maioria das Pedras da Purgação ocorre naturalmente em áreas de mana alta ou muito alta. Às
vezes elas também ocorrem como falhas de Pedras de energia (fazendo o uso de uma Pedra de
energia como uma Pedra da Purgação muito inconveniente).

Pré-requisito: magia natural.
Preço sugerido: $ 12.000

Sumidor de Doenças
Este item mágico simples,  mas eficaz,  só pode ser criado por magos que vivem em Nível

Tecnológico de 0 ou 1 (o mago pode viver  entre um nível de tecnologia mais alto, mas não deve
usar quaisquer itens de tecnologia superior). O usuário do Sumidor de Doenças também deve viver
no Nível de Tecnologia apropriado (aqueles que escolherem abandonar a vida civilizada devem
viver em Nível Tecnológico 0 ou 1 por 6 meses antes que possam fazer ou usar esse item, ou ainda
aprender  como usar). O paciente não precisa viver em NT baixo, embora pacientes de NT 0 ou 1
recebam um bônus de +1 em seus testes.

O Sumidor de Doenças é um chocalho feito de gravetos, cascas e nozes que é chocalhado sobre
a  pessoa  afligida.  Um Sumidor  de  Doenças  curará  infecções  (como  a  magia  Esterilizar)  num
resultado de 11 ou menos, Curar Doença com 9 ou menos, ou Neutralizar Veneno com 7 ou menos –
uma tentativa por Sumidor de Doenças por paciente. Um Sumidor de Doenças custa apenas 30
pontos de energia  para ser criado (se com mais de uma das aplicações  acima,  jogar  cada uma
separadamente), mas será inutilizado após 1d+2 curas bem-sucedidas.

Pré-requisito:  magia única “Sumidor de Doenças”, usável apenas por magos em baixos
níveis tecnológicos.

Preço sugerido: $ 300

Super Sutura
Este grande grampo de metal segurará completamente e sem dor um ferimento fechado. Usar

uma Super Sutura dará ao ferido +1 para seus primeiros 1d testes de recuperação para qualquer
lesão, e também dará a um médico um bônus de +3 na perícia Cirurgia. Eles também prevenirão
que um ferimento fique infectado (eles não ajudarão contra uma infecção já existente).

Super Suturas são relativamente baratas de se fazer (100 pontos de energia) e curadores que as
conhecem com frequência carregarão várias delas. Elas são feitas usando um encantamento único
com Cura Fraca e Esterilizar como pré-requisitos.

Pré-requisito: única magia “Super Sutura”.
Preço sugerido: $ 200

Lama Medicinal
Este não é exatamente um objeto encantado, mas um composto natural que pode ser preparado

por qualquer um com algum nível de aptidão mágica e medicina 15+ (Nível Tecnológico 4 ou
menos).

Quando aplicada nas bordas de qualquer ferimento, a lama dá à vítima um bônus de +3 para
todos os testes de prevenir  infecções  ou combater  um veneno,  e  a vítima ganha  dois  testes de
recuperação natural por dia, cada um com +1. A Lama também atenua a dor do ferimento, desde que
os afligidos não tentem se esforçar demais.

Cada ferimento a ser tratado requer uma infusão da lama, a qual deve ser reposta diariamente.
Criar  um  composto  de  Lama  Medicinal  requer  dois  dias  consecutivos,  um  para  reunir  os
ingredientes, e o próximo para preparar e misturá-los na lama. O preparador deve fazer um teste de
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medicina a cada dia, e no segundo dia ele deve gastar três pontos de energia na preparação. Uma
preparação  bem-sucedida  produzirá  3d  infusões  da  lama.  Os  ingredientes  podem  não  estar
disponíveis em terrenos inóspitos como o deserto, tundra ou altas montanhas, à escolha do GM. O
GM  pode  também  pedir  um  teste  de  Naturalismo,  possivelmente  como  uma  penalidade,  para
encontrar os ingredientes em lugares onde a flora é muito pouco familiar.

Pré-requisito: magia natural.
Preço sugerido: $ 50/infusão.

Bastão do Ferimento
Este  é  um raro  dispositivo  de  cura  que  pode  ser  usado  como  uma  arma.  Um Bastão  do

Ferimento tem 60 cm de comprimento e é bastante resistente – mais do que uma haste. Ele pode ser
usado para aparar, e provoca dano de ataque como um bastão comum. Tocar em um indivíduo
ferido  com a  ponta  do  bastão  absorverá  até  10  pontos  de  seu  pior  ferimento.  Esse  dano  será
transferido, no entanto, para o próximo indivíduo tocado pelo bastão. Se o ferimento é descarregado
do bastão em dois minutos, o portador sofrerá o dano, esteja ou não ainda em contato com o bastão
(curadores que usam este bastão geralmente mantêm um pequeno animal na mão para receber o
dano). O bastão pode armazenar apenas um ferimento por vez.

Usar o bastão em combate é possível, mas um pouco complexo. Se um oponente não ferido for
atingido pelo bastão, ele levará o dano normal. Se atingido novamente, o bastão provocará o dano
normal novamente, mas o alvo será simultaneamente curado do dano que ele levou no primeiro
turno  (ou  do  ferimento  mais  grave).  Se  atingido  uma terceira  vez,  ele  leva  o  dano  do  bastão
normalmente, mas recebe de novo o dano curado no turno anterior (conta como dois ferimentos
separados).

O Bastão do Ferimento é criado com uma exótica variação da magia Necromântica Roubar
Vida (HT), o que basicamente  reverte  os efeitos da magia. Estes itens são bastante escassos, em
parte porque a variação da magia usada é bastante cara comparada a outros encantamentos de cura,
e também porque necromantes são geralmente desinteressados em cura,  e curadores geralmente
acham a necromancia repugnante.

Pré-requisito: Roubar Vida (HT) (variação reversa).
Preço sugerido: $ 100.000

Adendo: BERLOW 
Berlow tem devotado sua vida para aliviar o sofrimento dos necessitados. Ele originalmente se

aperfeiçoou como curador e médico no regimento de curadores de uma unidade de cavalaria de elite
– uma experiência que o deixou com uma profunda aversão a todos os empenhos militares. Assim
que cumpriu os termos de seu aprendizado, ele começou sua verdadeira carreira ministrando aos
infelizes moradores de uma colônia de leprosos.

Berlow casou tarde, com a filha de um amigo de infância. Em seu casamento, ele procurou
ambientes mais agradáveis para criar sua família, deixando a colônia de leprosos para aceitar o
cargo de administrador de um ministério para pobres da cidade.

Embora não seja um sacerdote ordenado, Berlow é um irmão leigo de sua religião, e sua vida
de serviço lhe valeu um grande respeito das autoridades seculares e eclesiásticas.

Logo após que ele se mudou para a cidade, um colega de longa data, que por anos foi um
vendedor  líder  de  encantamentos  de  cura,  pediu  a  Berlow para  assumir  sua  clientela.  Dada  a
limitada demanda de encantamentos de cura, Berlow conseguiu cuidar de seus deveres de comércio
e de sua posição administrativa, provando ser bastante competente em ambos.

Berlow é um homem de rosto redondo, mas de porte compacto, e de maneiras tímidas. Ele tem
uma constituição invejável,  e  literalmente nunca esteve doente em um só dia  de sua vida.  Sua
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primeira prioridade é sempre servir aos pobres e aqueles que sofrem, mas potenciais clientes o
acharão menos cooperativo em assuntos de negócios, já que Berlow canaliza todos os lucros de seu
comércio de volta ao serviço dos pobres. Ele conduz uma barganha muito difícil com os ricos, mas
é um contato valioso para aqueles que compartilham seu Senso de Dever pelos pobres.
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JOIAS
Gemas e cristais são intrinsecamente mágicas.  Esta é a razão pela qual
pedras podem armazenar poder e bolas  de cristal  podem prever.  Não é
surpreendente, então, que a maioria dos feitiços que podem ser usados em
encantamentos também possam ser lançados sobre joias.

Joias andam na mesma esteira de varas e varinhas em termos da ampla gama de feitiços que
podem ser lançados sobre elas. E se pedras mágicas entram na lista, há mais gemas encantadas em
existência do que qualquer outro tipo de item mágico.

Tradicionalmente, ouro e prata foram considerados como sendo os metais mais condutivos para
a magia (chumbo, por outro lado, foi considerado o metal mais resistente à magia). Se os Mestres
acharem apropriado para seu mundo, eles podem querer aplicar penalidades de gasto de energia
sobre qualquer tentativa de encantar joias que não apresentem a melhor qualidade. Por exemplo,
joias de puro ouro ou prata, junto de uma ou mais gemas, podem ser conjuradas ao custo de energia
listado no GURPS Magia, mas se a joia for de bronze ou ferro, ou algum outro metal vil, a magia
poderia ser 10% ou qualquer outro percentual mais dispendioso. Esta é uma possível explicação de
por que os encantamentos poderosos raramente são lançados em espadas ou outras armas. Contudo,
o Mestre deve ser cauteloso ao usar essas sugestões para aumentar o custo de armas encantadas; os
custos  desses  encantamentos  já  pressupõem  que  materiais  comuns  a  essas  armas  estão  sendo
usados. Uma penalidade menor pode ser usada se forem usadas ligas de ouro ou prata. Se a joia a
ser encantada não inclui quaisquer gemas, pode haver uma penalidade de 15% para o custo de
energia. Assim, custaria 1.200 pontos de energia para encantar Invisibilidade num anel de pura prata
com uma esmeralda incrustada,  enquanto que o mesmo encantamento custaria  1.500 pontos  se
realizado num anel de ferro e sem adornos. Essa sugestão é estritamente opcional. Os mestres são
livres para usar, alterar ou ignorar quaisquer sugestões como quiserem. Entre os encantadores não-
humanos os anões são reconhecidamente os mestres joalheiros. A joalheria anã, enquanto bela, é
geralmente pesada, muito robusta e arrojadamente projetada. Embora sejam capazes de trabalhar
com espantosa delicadeza, a maioria das joias anãs é mais adequada para um guerreiro do que para
uma elegante dama. O trabalho dos gnomos é geralmente muito mais delicado do que dos anões.

Goblinoides gostam de trabalhar com joias, mas a maioria das outras raças consideram seu
trabalho na melhor das hipóteses como bizarro, e na pior como desesperadamente grotesca. Os elfos
acham um colar de margaridas infinitamente mais atrativo do que uma tiara de ouro, e geralmente
preferem trabalhar  com materiais  orgânicos,  em vez de frios  minerais.  Com poucas  e  notáveis
exceções  (ler  adendo),  elfos  raramente  usam ou  fazem  joias,  encantadas  ou  não.  Os  duendes
preferem trabalhar com têxteis, considerando gemas ou metais preciosos apenas como acessórios e
enfeites para o seu trabalho.

Encantamentos Comuns de Joalheria

Muitas  magias  podem ser  encantadas  em joias.  Há poucas,  contudo,  que,  por  necessidade
mágica ou simples tradição, chegam a ser exclusiva e predominantemente associadas a itens de
joalheria.

O  encantamento  mais  comum  da  joalheria  é,  com  certeza,  Pedra  de  Energia.  Os  menos
recorrentes mas úteis encantamentos Contagem do Tempo, Alarme do Inimigo e Ponto de Fraqueza
são também realizados  quase exclusivamente  em joalheria.  As chaves/talismãs necessárias  para
magias como Chaveiro e Chaveiro Mestre são facilmente feitas em braceletes ou colares.
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Muitos encantamentos do Elemento Fogo necessitam de um grande rubi a ser incorporado no
item, tornando a pedra na morada natural desse tipo de magia.

Outras  magias  geralmente  associadas  com  joias  incluem  Ocultamento  e  Invisibilidade  (o
popular  “anel  da  invisibilidade”),  Metamorfose,  Adaga  de  Gelo,  Braço  de  Ferro,  e  as  raras  e
cobiçadas Recuperar ST e Fonte da Juventude.

Catálogo das Joias

Joias Atrativas
O tópico “Joias Atrativas” representa uma vasta classe de ornamentos mágicos que fazem seu

portador parecer mais atraente do que realmente é. Isso pode ser feito através de vários métodos.
Mudar Rosto ou Mudar Corpo podem ser usadas para fazer o portador parecer fisicamente mais
bonito, ou Emprestar Perícia pode conceder bônus em Trato Social, Seduzir, Liderança ou Boemia,
ou o encantamento pode basicamente conceder ao portador um acréscimo em seu nível de carisma.

Geralmente as magias Mudar Rosto e Mudar Corpo só podem produzir um único rosto ou um
único  corpo,  pré-definidos  no  momento  da  conjuração  pelo  mago.  Uma  ínfima  parcela  de
encantadores, entretanto, manipula os feitiços de modo que tornam o portador mais atraente, sem
alterar suas características essenciais, e este efeito funcionará invariavelmente para qualquer um que
usar o item. Esta magia requer ao menos 150% da energia normalmente usada na criação desses
encantamentos (1.500 para Mudar Rosto, 6.000 para Mudar Corpo).

Pré-requisito: veja acima.
Preço sugerido: varia.

Braceletes Estridentes e Harmônicos
Braceletes Estridentes e Harmônicos são praticamente o mesmo item. Ambos assumem a forma

de uma pequena pedra ou sólidos metálicos balançando em pequenas correntes de uma pulseira ou
tornozeleira. Ambos têm o poder de usar a magia Ruído sempre que o portador desejar. A única
diferença entre os dois é que o barulho do Bracelete Harmônico é alegre e agradável, enquanto que
o Bracelete Estridente provoca um discordante,  desagradável estrépito. Qualquer um no raio de
ação do Bracelete Estridente deve fazer um teste de vontade a cada minuto para resistir ao impulso
de  sair  da  área  pelo  caminho  mais  rápido.  Braceletes  Harmônicos  são  úteis  para  interromper
conversas  inconvenientes,  silenciar  multidões  e  produzir  distrações  e  diversões  em  atividades
barulhentas. 

Esta  pequena  variação  da  magia  Ruído  pode  ser  encantada  pela  maioria  dos  magos  que
conhecem a referida magia, com um custo de energia de 200 pontos.

Pré-requisito: Ruído (variante).
Preço sugerido: $ 7.500

Relógios de Cronos
A origem  destes  relógios  é  misteriosa,  mas  são  quase  certamente  provenientes  de  outras

dimensões. Eles não apenas controlam as magias do tempo muito além de qualquer coisa conhecida
até mesmo pelos maiores arquimagos, como também têm aparecido entre culturas que mal tinham
concebido o relógio de sol ou a ampulheta. Todos os relógios aparecem como um grande e pesado
relógio de bolso com uma intrincada caixa gravada em algum metal (geralmente precioso).

Pelo  menos  cinco  tipos  diferentes  de  relógios  são  conhecidos  por  existir.  O  primeiro  é
conhecido por ser único, e realmente tem o poder de transportar seu usuário através do tempo. O
portador pode retroceder ou avançar no tempo girando o ponteiro do relógio – ele viaja no tempo à
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mesma medida  em que os  ponteiros  do  relógio  estão  se  movendo.  Uma estimativa  normal  de
viagem por este método calcula quatro dias de tempo real para cada suposto minuto gasto girando o
ponteiro. O relógio não tem calendário, então é muito importante que o portador controle os dias
que passam!

Quando começa a girar o ponteiro, o portador desaparece da visão daqueles ao seu redor. De
sua própria perspectiva, o mundo se torna uma névoa cinzenta disforme. O viajante do tempo só
retorna ao fluxo normal do tempo quando ele fecha a caixa protetora do relógio.

Este relógio foi descoberto pelo mago Arnecourt quase duzentos anos atrás. Ele desapareceu,
junto com seu tesouro, há mais de 500 anos.

O segundo relógio tinha o poder de parar o tempo. O mundo inteiro congela da perspectiva de
quem o usa. O portador pode então ir aonde quiser, fazendo qualquer coisa que for de sua vontade
nesse  mundo  congelado.  Ele  achará  o  mundo  congelado  curiosamente  resistente  às  suas
manipulações – o peso dos objetos “congelados” são triplicados para efeito de carga, tudo adquire
um acréscimo de RD 3, e o Mestre pode pedir testes de ST para simples ações como escolher uma
flor, etc. O personagem envelhecerá normalmente de acordo com sua percepção subjetiva do tempo
enquanto estiver fora de seu curso normal. O relógio afetará o corpo de seu portador e acarretará
num acréscimo de  até  10 kg  de roupas  e  equipamentos  que  o  personagem estiver  carregando.
Enquanto estiver fora do tempo o portador perceberá que a comida “congelada” não é nutritiva, nem
a  água  será  capaz  de  saciar  a  sede.  O  portador  deve  levar  suas  próprias  provisões  se  quiser
permanecer fora do tempo por mais do que algumas horas. Por razões que permanecem obscuras, é
impossível invocar a magia enquanto se está sob a influência do relógio.

Novamente,  apenas um relógio desse tipo foi identificado de forma confiável,  e ele  esteve
perdido por quase um século.

O terceiro tipo de relógio parece ser uma versão menos poderosa do segundo. Três relógios
desse tipo foram conhecidos – e ainda podem – existir. Este relógio deixa seu portador tão veloz, de
modo que um minuto que passa para ele corresponde a cada segundo que passa para o resto do
mundo. Existe um preço a pagar por tão alucinada carreira. O portador perde um ponto de fadiga
para cada minuto (subjetivo) de atividade, e o gasto de fadiga para atividades físicas normais é
triplicado. Assim como o segundo relógio, é impossível invocar a magia.

O quarto relógio, quando aberto, começa a correr numa medida inacreditável, os mostradores
rodando envelhecem o usuário em um ano para cada cinco minutos que é segurado. Cada relógio
desse  tipo  tem  uma  palavra  secreta  escrita  no  fundo  da  tampa  protetora  (embora  não
necessariamente numa língua que o portador  consiga ler)  que,  quando pronunciada,  causará no
relógio a reversão de seu efeito,  devolvendo o portador para sua própria época.  Se o relógio é
fechado sem ser revertido, ele vai guardar os anos que passaram, e a próxima vez que for aberto, e a
palavra secreta for pronunciada, o relógio fará com que o usuário retroceda no tempo na proporção
de um ano para cada dois anos que ele havia guardado. Uma vez usado dessa maneira, os anos
retrocedidos são perdidos para sempre.

Exemplo: Moonacle abre o relógio e corre 20 anos. Se pronuncia a palavra secreta enquanto o
relógio ainda estiver aberto ele pode recuperar todo o período transcorrido. Contudo, se ele fecha o
relógio, esses 20 anos são guardados, e depois eles só podem ser recuperados numa proporção de
um ano para cada dois perdidos, então ele só poderia recuperar 10 anos desses 20. Mas se o relógio
tivesse guardado um total de 60 anos (os 20 de Moonacle mais 40 de outras vítimas), Moonacle
poderia recuperar 30 anos do relógio. Tudo isso pressupõe que Moonacle saiba ler, decifrar, ou
deduzir  a  palavra  secreta.  Dois  desses  relógios  são  conhecidos  por  ter  existido.  Ambos  foram
destruídos quando sua natureza vampírica foi descoberta.

O último tipo de relógio é o mais comum. Ele simplesmente paralisa o tempo quando um botão
é pressionado. O relógio também tem uma função de Alarme, que permite ao portador programar
seu período de sono por qualquer lapso de tempo que ele possa desejar.
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Diz-se que um único relógio desse último tipo teria também o poder de preservar a idade de seu
proprietário para sempre, mas isso pode ser apenas uma lenda.

Pré-requisito: vários, na maioria desconhecidos.
Preço sugerido: tipo um - $ 15.000.000; tipo dois - $ 5.000.000; tipo 3 - $ 1.000.000; tipo 

4 - $ 2.000.000; tipo 5 - $ 100.000; tipo 5 com eternidade - $ 20.000.000

Anel do Êxtase
O  porte  deste  anel  extremamente  perigoso  é  punido  com  a  morte  na  maioria  dos  reinos

civilizados.  O  anel,  sempre  que  usado,  mergulhará  seu  portador  no  mais  puro  êxtase  mental.
Enquanto  o  anel  está  sendo  usado  seu  portador  não  pode  se  mover,  falar,  lançar  magias  ou
empreender qualquer, nem mesmo a mais insignificante das ações físicas. Quando o portador quiser
retirar o anel ele deve passar em um teste de vontade. Se falhar ele não poderá realizar outro teste
por uma hora inteira. Há relatos de pessoas que morreram de sede sob a influência do anel!

Se o anel é removido com sucesso, o portador deve fazer imediatamente um  novo  teste de
vontade. Se este falhar, o personagem se torna um servo do anel, adquirindo a desvantagem Vício
de 40 pontos (muito cara, incapacitante e ilegal). Esse Vício só pode ser removido recomprando a
desvantagem com pontos de personagem recebidos.

O segredo para encantar esse anel tem se mantido implacavelmente oculto, mas acredita-se que
uma única magia de Sugestão sirva como pré-requisito.

Pré-requisito: a hipotética magia “Êxtase”.
Preço sugerido: $ 300.000

Gemas Diabretes
São  pequenas  e  explosivas  pedras  pesando  cerca  de  uma Onça.  Elas  podem ser  feitas  de

qualquer  tipo de pedra polida,  não apenas  gemas.  Quando jogada,  a  Gema Diabrete  explodirá,
provocando  pontos  de  dano  a  todos  que  estejam no hexágono  afetado.  Porém essa  não  é  sua
principal ameaça!

Sempre  que  uma  Gema  Diabrete  explode  ela  libera  um  Diabrete  –  um  pequeno,  pouco
inteligente espírito de mau agouro. Quando um Diabrete é libertado, ele inferniza a pessoa mais
próxima. Uma pessoa pode ter apenas um Diabrete por vez. Diabretes não infernizarão personagens
que possuírem a vantagem Sorte. Uma pessoa afligida por um Diabrete adquire a desvantagem Azar
e uma maldição de 1 ponto. Uma magia de Benção de 1 ponto anulará a maldição. O Diabrete
também  pode  ser  destruído  com  Esconjurar  Maldição.  O  Diabrete  não  “expirará”  como  uma
maldição comum.

As  Gemas  Diabretes  são  um segredo da  raça  goblinoide.  Elas  são  criadas  com um único
encantamento  ensinado  apenas  aos  maiores  chefes,  comerciantes  e  sábios  goblins.  Os  goblins
jamais ensinarão o segredo das Gemas para um membro de outra raça, mas às vezes eles as vendem,
por um preço exorbitante.

Pré-requisito: a secreta magia “Gemas Diabretes” dos goblins.
Preço sugerido: $ 2.500 por gema.

Anel Dedo de Fogo
A um comando, este aparentemente insignificante anel de ferro fará com que o dedo que o

detém  se  torne  vermelho  de  quente…  quente  o  suficiente  para  acender  pequenas  chamas.  O
portador desse anel não sofre danos, a menos que ele toque outras partes de seu corpo com o dedo,
ocasião em que sofrerá 1d-3 de dano. Ele provocará o mesmo dano se tocar com o dedo em outrem.
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O  anel  Dedo  de  Fogo  é  produzido  com  uma  conjuração  única  e  bastante  simples  de
encantamento, conhecida atualmente por vários magos especializados em Fogo. Sabe-se que este
encantamento tem as magias Calor e À Prova de Fogo como pré-requisitos.

Pré-requisito: a secreta magia “Anel Dedo de Fogo”.
Preço sugerido: $ 10.000

Medalhão da Hipnose
O Medalhão da Hipnose é um grande amuleto de ouro unido a uma fina corrente. Ele pode

levar qualquer tipo de desenho em sua superfície.
O amuleto concede a seu portador a perícia da Hipnose com bônus de IQ+4 ou +4 para a dita

perícia se o personagem já a possuir (um acréscimo máximo até NH 20). Quando o portador segura
o medalhão diante de si e o balança lentamente, os espectadores devem fazer um teste de vontade
antes que possam desviar o olhar para longe ou tomar qualquer outra ação que não seja encarar o
amuleto. As vítimas fazem um teste de vontade a cada cinco segundos, que é o mesmo tempo que
leva para hipnotizar alguém. Assim, o portador pode tentar hipnotizar uma pessoa entre cada teste
de vontade (embora muitas tentativas contra a mesma pessoa costuma demorar muito mais tempo –
ver pág. 56 do GURPS Módulo Básico). Se alguma vítima sofrer danos enquanto fascinada pelo
medalhão, a magia será quebrada instantaneamente.

Pré-requisito: Emprestar Perícia, Sugestão.
Preço sugerido: $ 75.000

Anel da Imunidade
Estes anéis muito cobiçados tornam seu portador completamente imune à doenças, exatamente

como o faz a vantagem Imunidade (ver pág. 20 do GURPS Módulo Básico). O portador do anel
não precisa ter uma HT de 12 ou superior para ele funcionar.

Pré-requisito: desconhecido (Curar Doença?).
Preço sugerido: $ 100.000

O Kobold Invulnerável
Este bizarro talismã leva a forma de uma pequena figura humanoide esculpida em pedra azul. A

um comando, ele se transformará num Kobold comum com características ordinárias (ST 8, DX 11,
IQ 8, HT 10) e sem quaisquer perícias ou vantagens.

O Kobold é completamente imune à magia. Ele nunca é afetado por qualquer tipo de efeito
mágico, desde Sono até Bola de Fogo. Ele também não pode ser atingido por objetos manipulados
pela magia que produzam efeitos psíquicos – não pode ser esmagado por Mover Terra, nem sequer
ser atingido por uma bigorna suspensa por uma magia de Teleporte ou por um tapete voador. Uma
arma mesmo com o encantamento mais insignificante apenas não surtirá seu efeito. Os Mestres
devem ser rígidos quando se trata dessa habilidade! Se o ataque for de alguma forma mágico ele
simplesmente não funcionará contra o Kobold. Se isso criar algumas situações inusitadas, que assim
seja!

Quando  não  animado,  o  talismã  é  igualmente  imune  a  qualquer  magia  (de  fato,  existem
evidências  de  que  ele  é  absolutamente  indestrutível),  mas  em  nenhuma  circunstância  essa
imunidade é conferida ao seu portador.

Quando animado, o Kobold é um servo leal de seu amo. O Kobold é consciente de seu poder e
não demonstrará medo diante de intimidações mágicas. Mas qualquer grave ameaça física (pode ser
um grande cachorro, ou um halfling raivoso brandindo uma bengala, em cima dele), fará com que o
Kobold fuja ou se acue impotente. O Kobold não tem nome e não sabe nada sobre seu passado. Ele
pode ser invocado por no máximo uma hora por dia. Se o Kobold é morto ele retorna à forma de
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talismã, e pode ser invocado novamente no dia seguinte. Ninguém sabe quem criou este estranho
item, ou como, ou por que.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 300.000

Pedras da Sorte
Estas mágicas espontâneas muito comuns conferem aos seus possuidores a vantagem Sorte.

Pedras da Sorte não podem ser criadas – elas simplesmente surgem. A variedade mais comum da
pedra da Sorte é o resultado de um sucesso decisivo na primeira tentativa de encantar uma pedra de
energia. Nem todo sucesso decisivo origina uma pedra da Sorte – talvez não mais do que 1 em
1.000 (equivalente a 24 num lanço de 4d). Na maioria das vezes (1-5 num lanço de 1d) a pedra da
Sorte recém-criada se torna inútil como uma pedra de energia. Naturalmente ocorre de pedras da
Sorte serem algumas vezes encontradas em zona de mana elevada (ver pág. 12).

Um indivíduo com uma pedra da Sorte adquire a vantagem Sorte (ver pág. 21 do  GURPS
Módulo Básico). Aqueles que já são sortudos ficam ainda mais – se aquele que a encontra possui a
vantagem Sorte de 15 pontos, ele joga como se a tivesse ao nível de 30 pontos quando possui esse
talismã. Se ele já tem a vantagem Sorte de 30 pontos, ele pode usar sua Sorte a cada 15 minutos. Se
a pedra da Sorte for perdida, roubada ou abandonada, o dono perde sua sorte extra até que consiga
recuperar o talismã.

Pré-requisito: magia espontânea.
Preço sugerido: $ 250.000

Broche da Mãe/Broche do Pai
Estes  itens  mágicos  inferiores  são  normalmente  dados  às  crianças  que  saem de  casa  pela

primeira  vez,  para  que  sintam menos  saudades.  Quando  tocado,  o  broche  diz  algumas  poucas
palavras com a voz de seus pais – geralmente um dito carinhoso, ou um tanto de dicas práticas
sobre questões banais. Muitos broches conhecem duas ou três frases diferentes, de um vocabulário
total de 10 a 20 palavras.

O Broche da Mãe diz coisas como, “Lave atrás das orelhas”, “Reze sua oração”, e “Seu gibao
combina com seu manto?”. O Broche do Pai diz coisas como “Lubrifique sua armadura e escove
seu cavalo”, e “Evite empréstimos a longo prazo.”

Esses itens são bastante comuns entre os ricos. Eles são desconfortáveis e inúteis para qualquer
um que não seja o usuário pretendido. Os Mestres podem usá-las como armadilhas - “O jovem
cavaleiro está usando um item mágico. Você não sabe exatamente o que é, mas é definitivamente
encantado!”

Pré-requisito: Vozes.
Preço sugerido: $ 3.500 ou mais.

Paralisia Musical
Este é um pequeno pingente que, quando ativado, fará com que todos dentro do raio da audição

parem o que estiverem fazendo enquanto seu portador cantar uma música. Para utilizar o pingente,
o portador simplesmente inicia uma música. Se ele passar em um teste de Canto (ou falhar) sua
audiência permanecerá captada pela duração da performance. As canções podem durar um máximo
de três minutos e meio (exceção: se o portador tiver a perícia Dança com NH 13+ ele pode incluir
um pequeno número de dança para aumentar o tempo máximo para cinco minutos). Os ouvintes
devem fazer um teste de vontade -5 para se afastarem do espetáculo, exceto para personagens com
Resistência à Magia, que fazem um teste de vontade com o respectivo bônus da Resistência à Magia
acrescido para resistir ao efeito. A magia não produzirá efeito contra surdos ou momentaneamente
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ensurdecidos, ou aqueles de ouvidos bem tapados. O pingente pode ser usado apenas duas vezes por
dia, respeitando um intervalo de no mínimo 30 minutos entre elas.

As Paralisias  foram criadas  por  uma extinta  guilda de  Bardos entre  600 a  200 anos atrás.
Acredita-se  que  o  segredo  de  sua  criação  esteja  perdido.  Elas  foram  destinadas  para  artistas-
viajantes usarem para atrair a atenção da multidão, mas elas podem também ser usadas como uma
distração ao inimigo.

Mestres  perversos  podem exigir  que  o  jogador  do  personagem que  está  utilizando  o  item
realmente cante uma música (ou dance!) enquanto o item está supostamente em uso.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 70.000

Cristal da Adivinhação
Este  é  um cristal  iridescente  encontrado apenas  em zonas  de mana elevada (ver  pág.  12).

Quando polido, o Cristal atua como um pequeno artefato de adivinhação. Nenhum encantamento é
necessário; o Cristal é naturalmente mágico.

A cada  alvorecer  do dia  o cristal  muda de cor.  Suas  cores  do dia  podem servir  como um
grosseiro indicador do que o futuro reserva (ainda que o cristal possa equivocar-se algumas vezes).

As cores e seus significados são:

Cor Significado
Dourado Muita sorte
Verde Um dia produtivo, bem-sucedido
Branco Ordinário, rotina
Azul Tristeza, depressão
Vermelho Perigos físicos
Preto Péssima sorte
Cinza Hipnótico Forças de poderosa manigância estão interferindo

na adivinhação

O Mestre deveria, no começo de cada novo dia de jogo, perguntar ao portador do cristal quais
são seus planos para aquele dia. O mestre deveria então escolher a cor do dia com base nesses
planos e seu próprio conhecimento.  Exemplo: Os Pcs têm um mapa do tesouro. O portador do
cristal planeja procurar o tesouro. Se a empreitada tiver chances de alcançar o tesouro o cristal
estará dourado. Se eles estão prestes a identificar um marco importante no mapa, ou se o tesouro é
um pouco mais modesto, o cristal poderia ser verde. Se eles apenas continuarem a se arrastar na
mesma direção, o cristal estará branco. Se o tesouro não está onde eles imaginavam estar a cor será
azul. Se ele é guardado por um ninho de dragões, a cor será vermelha, se o tesouro carrega uma
maldição terrível a cor será preta, e se o tesouro é propriedade de algum senhor do inferno ou outro
poder sobrenatural, o anel ficaria cinza. O anel apenas manifestará uma cor a cada dia. O Mestre
não deveria considerar um problema se uma mudança de planos de última hora invalidar a previsão
do anel. Afinal o anel pode estar equivocado!

Pré-requisito: magia natural.
Preço sugerido: $ 200.000

Broche Protetor
Grandes reis e arquimagos costumeiramente usam joias com poderes mágicos de proteção para

ajudá-los  a  se  defender  contra  seus  inúmeros  inimigos.  Muitas  magias  podem ser  usadas,  mas
algumas das mais populares são Resistir Dor (particularmente escolhidas por comandantes militares
em campanha), Purificar Alimento, Ocultar, Prontidão, Resistência à magia (usado principalmente
por não-magos) e Noção do Perigo.

82



Exemplo: este pequeno e elegante broche de safira foi criado por um poderoso imperador que
reinou há oito séculos.  Ele inclui as magias Resistir  Dor, Resistir  Frio,  Resistir  Fogo, Purificar
Alimento, Aptidão Mágica, Ocultar, Infravisão, Invisibilidade, Abascanto +5, Prontidão +5, Queda
Lenta, Noção do Perigo, Furtividade, Audição Aguçada, 5 pontos de Fadiga, 3 de Deslocamento.

Pré-requisito: veja acima.
Preço sugerido: varia. Aproximação: $ 10.000.000

Anel da Chuva
O  Anel  da  Chuva  possui  uma  fama  grandiosa.  Ele  não  provoca  chuva  de  verdade  –  é

meramente uma variação da magia Cria Água. O mago pode fazer com que um galão de água chova
em qualquer hexágono próximo. Se dirigida a um alvo vivo, a água não pode ser aparada nem
bloqueada, mas pode ser esquivada. O anel tem um valor de ataque à distância de TR 13, Precisão +
1, % D nulo e alcance Máx. de 80 metros. 

O portador mira um alvo e diz a palavra de comando, depois do que aproximadamente um
galão de água se materializará sobre o hexágono visado e cairá normalmente.

Anéis da Chuva podem ser feitos por muitos encantadores que têm experiência com magias de
Água. Diz-se que há 150 anos um encantador desenvolveu uma variação interessante desta magia,
que permite que o encantamento “cole” em seu alvo e siga-o aonde quer que vá numa velocidade
máxima de deslocamento 20. O alvo continua a ser encharcado na medida de um galão a cada turno
até que o conjurador ou cancela a magia ou escolhe outro alguém para atacar com o anel, ou até que
a vítima retire uma distância de mais de meia milha do anel. Esses anéis são sempre feitos com 2
pontos de Energia, para permitir que o portador lance e mantenha a magia sem perder muita Fadiga.

Pré-requisito: Criar Água (variante).
Preço sugerido: $ 2.500. Variante: $ 10.000

Tira do Sábio
São normalmente encontradas entre as tribos bárbaras. Uma Tira do Sábio é uma tira em espiral

designada para ser entrelaçada na barba. A tira dá ao portador as vantagens da Intuição e Empatia. 
As tiras  são criadas por  xamãs tribais,  para facilitar  a  transição entre  o esperado papel  de

matador sanguinário dos jovens guerreiros para o papel de sábio conselheiro esperado dos chefes
mais velhos. Só as tribos mais prósperas possuem recursos humanos e mágicos para criar tais luxos,
então as tiras são extremamente raras. 

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 100.000

Bracelete do Senhor das Serpentes
Este grosso bracelete de ouro pode ser moldado no antebraço de um homem forte. O bracelete

permite  que  o  usuário  conjure  a  magia  Controlar  Répteis  à  vontade.  Contra  raças  reptilianas
inteligentes (Homens-Lagarto, Dragões) o bracelete pode criar uma magia de Sugestão conforme o
desejo. O portador não precisa tocar a vítima, mas ele deve instilar a sugestão numa linguagem que
a vítima consiga entender. 

Os braceletes são extremamente raros e antigos. Alguns dizem que eles foram criados por um
império maligno, de homens que subjugavam dragões. Outros dizem que eles são remanescentes da
remota era da civilização do Homem-Lagarto. 

Pré-requisito: Controlar Répteis, Sugestão (variante).
Preço sugerido: $ 125.000
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Gargantilha da Insônia
A Gargantilha da Insônia é um medalhão que permite ao usuário ignorar suas necessidades

físicas e mentais de dormir. Quando o usuário remove o anel ele irá, dentro de (IQ) minutos cair
num sono profundo com duração de oito horas para cada 24 horas inteiras estando acordado, até um
máximo de 72 horas de sono contínuo. 

No décimo dia consecutivo de uso do anel, o seu portador deve começar a fazer testes de HT a
cada dia. Se ele falha num teste, ele perde 1 ponto de HT e joga contra a nova HT no dia seguinte.
Esta HT não pode ser recuperada normalmente, nem magicamente, até que o usuário tenha dormido
72 horas de sono ininterrupto. Se a HT do usuário chegar a 0 ele morrerá de exaustão!

Sete destes anéis foram encontrados num tesouro antigo descoberto numa remota ruína 90 anos
atrás. Eles dão a impressão de ser o trabalho da mesma civilização que originariamente construiu a
cidade perdida. Nada mais é conhecido sobre suas origens.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 400.000

Anel Armazenador de Magia
Este  poderoso  anel  mágico  irá  automaticamente  “armazenar”  qualquer  magia  lançada  nos

últimos 30 minutos. Uma magia capturada entra no anel sem ter qualquer efeito no mundo exterior.
O anel manterá então aquela magia indefinidamente. Anéis Armazenadores podem guardar apenas
uma magia por vez. 

Se o portador é um mago, ele pode realizar uma magia armazenada a qualquer tempo, levando
um turno e não gastando energia. Ele pode fazer com que a magia se dissipe inofensivamente ou
pode lançá-la para quem ou qualquer coisa que quiser. Entretanto, o portador não saberá qual é a
magia armazenada a menos que tenha sido avisado, ou que tenha sido ele o invocador. Uma magia
bem-sucedida de Reconhecer Magia revelará a natureza da magia armazenada.

Os  Anéis  Armazenadores  de  Magia  são  apenas  vistos  nos  dedos  dos  mais  poderosos
arquimagos. Tais indivíduos nunca debaterão as origens do anel. Ressumbram sussurros de que
esses anéis são a marca de uma irmandade secreta de feiticeiros superpoderosos. Se existe, essa
sociedade secreta analisará com hostilidade a qualquer um não membro que usar sua marca sem
permissão. Os mais respeitáveis magos mercenários se recusarão a vender essa espécie de item
(ainda que possam regatear para devolvê-lo a quem de direito, em recompensa das “despesas, além
de devida gorjeta”).

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 500.000 (mercado negro).

Amuleto da Tempestade
Este único e poderoso talismã mágico leva a forma de um disco de ouro do tamanho de uma

grande moeda, com a imagem de uma nuvem de tempestade com iluminado raio gravado nele. Uma
grande pedra de Azeviche é incrustada na ponta do raio. Essa pedra de 50 pontos de energia confere
seu  poder  de  uma forma peculiar.  A pedra  recarrega  2  pontos  por  dia  se  estiver  parcialmente
nublado, 3 pontos se estiver um dia chuvoso (o Mestre deve fazer um teste). 

O portador consegue ver normalmente através de névoas ou nuvens. O proprietário é também
imune a eventual relâmpago, e pode permanecer e mover-se normalmente em qualquer vento. Ele é
invulnerável à eletricidade natural, e pode fazer armar um céu carregado a qualquer momento.

O amuleto também tem vários poderes utilizáveis exclusivamente por magos. Incluem-se Jato
de Ar, Voo do Falcão, Névoa, Luz, Nuvens, Trovão, Chamar Luz e Vórtice.

O Amuleto é a obra-prima de Yierasumus, considerado o maior bruxo do tempo que já viveu.
Yierasumus viveu há sete séculos.

Pré-requisito: veja acima.
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Preço sugerido: $ 2.500.000

Anel da Força Mental
Este anel permite que o usuário aumente seu teste de Vontade em até +5. Entretanto, o usuário

perde dois pontos de fadiga para cada +1 de Vontade. A vontade aumentada durará por 10 minutos,
então novos pontos de fadiga devem ser pagos. O anel não reduzirá a Fadiga abaixo de 0, e jamais
utilizará pontos de HT.

O personagem pode ativar o anel sempre que o Mestre exigir um teste de Vontade, esteja ele
consciente  ou não do que  esteja  causando a ameaça.  O usuário  deve  decidir  quantos  pontos  a
modificar seu teste de Vontade antes de rolar os dados.

Este  anel  é  feito  usando  uma  variante  complexa  da  magia  Bravura.  Embora  não
especificamente secreta ou perdida, os encantamentos deste tipo são raros, pois não é do interesse
da comunidade dos magos criar métodos de aumentar a Força de Vontade geralmente disponíveis.
Se houver uma magia de intensificação da Força de Vontade que possa ser lançada como uma magia
comum ou de área, ela é muito secreta.

Pré-requisito: Bravura (variante).
Preço sugerido: $ 40.000

Talismã da Memória
Este  pequeno,  multifacetado  talismã  permite  que  o  portador  recordar  perfeitamente  uma

lembrança  de  qualquer  coisa  que  ele  já  tenha  visto,  lido  ou sentido.  O  talismã não confere  a
vantagem Memória Eidética, nem afeta o custo de aprendizagem das perícias.

Quanto mais  remota a  memória,  mais  energia  custará para recobrá-la.  O Talismã consegue
rememorar qualquer coisa no último mês com 1 ponto de energia, nos últimos três meses com 2
pontos, nos últimos seis meses com 3 pontos, e no último ano com 4 pontos. Depois disso, cada ano
a mais custa 1 ponto a mais.

Os  talismãs  foram  feitos  exclusivamente  por  um  lendário  círculo  de  encantadores
especializados em magias de controle da mente. O círculo perdurou por 250 anos, mas o último
membro morreu há mais de um século, levando o segredo do talismã junto com ele.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 100.000

Anel dos Viajantes do Tempo
O Anel dos Viajantes do Tempo representa o mais avançado encantamento de manipulação do

tempo já alcançado pela humanidade. O anel foi criado há 40 anos pelo brilhante mago Brinor, que
o enviou a um colega, junto de uma nota jubilosa anunciando a descoberta de uma nova escola de
magia baseada na manipulação do fluxo temporal. Contudo, pelo tempo que seu amigo poderia
responder, Brinor tinha desaparecido, assim como a maioria de sua cidade natal.

O anel irá, a um comando, transportar seu portador a um minuto no futuro, ao custo de 1 ponto
de energia por cinco segundos de deslocamento. O portador reaparecerá no mesmo lugar de que ele
desapareceu. Se alguma coisa vier a ocupar o espaço, o mais leve ou menos seguro objeto será
deslocado a mínima distância necessária de modo a dar espaço a ambos.

O anel é de pura prata com um grande diamante azul incrustado.
Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 2.500.000

85



Pulseiras do Armário Infinito
É um par de pulseiras de metal. Elas podem ser feitas de qualquer coisa desde ferro liso até

platina incrustada de várias pedras preciosas. Um conjunto completo de roupas – incluindo calçados
e chapelaria, mas não incluindo armas, joias, ou o conteúdo dos bolsos – é magicamente ocultado
dentro das  pulseiras.  O peso máximo do conjunto é  de  cerca de 2,5 kg.  Quando o usuário se
concentra e toca as pulseiras uma na outra, sua roupa atual entra nas pulseiras e ele é vestido com as
peças anteriormente armazenadas. As peças armazenadas estarão exatamente na mesma condição
em que elas estavam quando foram guardadas após a troca. Se chamadas para alguém muito grande
para elas,  as roupas serão ajustadas ao corpo do convocador da melhor forma possível (roupas
extremamente  resistentes  ou  bem  costuradas  podem  estringir,  ou  até  mesmo  estrangular  um
indivíduo muito grande – opção do Mestre).

As pulseiras são uma invenção dos goblins, e seu segredo é conhecido apenas por uma restrita
elite de goblins encantadores. Eles são conhecidos por operar pelo princípio do Vazio Infinito. Os
goblins, sendo goblins, também criaram uma versão ardilosa das pulseiras que irão eventualmente
destruir  ambos  conjuntos,  deixando  o  portador  parado  pelado  (o  Mestre  deveria  jogar  2d
secretamente cada vez que as pulseiras com o truque são usadas – num resultado de 12 o truque será
ativado).

O anel é de pura prata com um grande diamante azul incrustado.
Pré-requisito: hipotética magia “Pulseiras do Armário Infinito”.
Preço sugerido: $ 50.000. Versão com Truque: $ 20.000

Adendo: RENAIDA 
Renaida  é  um  daqueles  raros  elfos  que  preferem  viver  entre  humanos.  Ela  é  geralmente

considerada como a mais desejada mulher em seu reino, não apenas por sua beleza física incrível,
mas também por sua graça e habilidade.

Renaida  é  alta  (1,80m)  e  delgada,  com grossos  cabelos  negros  crescidos  até  as  pequenas
espáduas. Ela tem grandes e ovais olhos azuis cor de safira. Ela tem mais de 300 anos de idade, e
tem vivido entre os humanos por quase meio século. Ela permite que os homens mais corajosos e de
bom partido do reino a acompanhem para vários eventos sociais que ela frequenta, mas até agora
resistiu a seus apelos para envolvê-la em um relacionamento mais sério. Outros elfos acham seu
comportamento bizarro,  mas eles são tolerantes,  confiantes de que ela  retornará para a floresta
algum dia. E ela irá, provavelmente daqui a um ou dois séculos.

Renaida  originalmente  veio  para  as  terras  dos  homens  para  satisfazer  uma  fascinação  por
pedras e joias. Ao longo dos anos, ela transformou esse interesse em uma profissão lucrativa. Hoje
ela é uma das melhores conhecidas lapidadoras tanto de joias encantadas como dos mais raros,
requintados e valiosos ornamentos mundanos.

Ela é uma mulher de negócios implacável, e pode ser bastante avarenta em sua busca por uma
bijuteria que ela particularmente anseia para si. Ela sempre para beirando a criminalidade, contudo,
jamais enganará um cliente descaradamente.

Ela  também  tem  muitos  outros  interesses,  incluindo  vinhos  finos,  música  e  dança.  Ela  é
afeiçoada e protetora de pequenos animais. Ela quase nunca carrega armas, mas sua juventude na
floresta  fechada  tornou-a  numa  combatente  realmente  surpreendente  (Embora  ela  não  vá  tirar
voluntariamente a vida de uma criatura inteligente). Ela domina a maioria dos feitiços de Luz e
Escuridão, e irá usá-los para própria defesa. Ela normalmente dorme o dia todo, exigindo que os
clientes a procurem à noite, geralmente em algum evento social.

Renaida  nunca  é  vista  em público  sem uma  quantidade  de  joias  de  bom gosto  porém de
conspícua joalheria,  qualquer uma podendo incluir  surpresas desagradáveis para um aspirante a
ladrão, sequestrador ou estuprador.
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APETRECHOS DE FEITICEIROS
A criação de itens encantados feitos especialmente para magos constitui
um ramo à parte do comércio mágico tradicional.

Poucos feiticeiros têm a inclinação, ou o dinheiro, para simplesmente pagar um encantador para
fazer um item de acordo com suas especificações. É mais comum que os magos compartilhem
conhecimento  em troca  de  seus  itens.  A maioria  dos  magos  ignora  completamente  o comércio
simplesmente aprendendo os feitiços necessários para criar aquilo que eles sentem que precisam.

A chance de encontrar um artefato útil, ou um item que ele pode trocar por outro que ele possa
usar, é uma razão relevante que leva os magos profissionais a se aventurarem.

Os humanos são insuperáveis na criação de varas, bastões e outros apetrechos de feiticeiros. Os
encantamentos élficos são apenas renomados pela arte e versatilidade de suas magias, mas quando
se trata da manipulação criativa de vastos reservatórios de energia mágica, os humanos possuem
uma liderança inquestionável.

Varas e Bastões

Com exceção das ubíquas gemas de energia, o apetrecho mais importante de um mago é sua
varinha. A magia Vara de Condão é o mais simples dos encantamentos e fornece uma ferramenta
útil, mas pequena, para ampliar o alcance do mago. A varinha da maioria dos magos não possui
nenhuma outra magia adicional.

O Gurps Magia preceitua que “O GM deveria sentir-se livre para alterar os requisitos listados
para a  forma de um objeto que ele deseja; isso está incluído para ‘colorir’ o equilíbrio do jogo.”
Todavia,  em  certos  mundos  de  jogo  o  GM  pode  achar  útil  supor  que,  por  razões  que  são
acaloradamente  discutidas  entre  os  místicos  filósofos,  a  maioria  das  magias  que  se prestam ao
encantamento são muito mais fáceis de imbuir em um bastão (ou vara menor) feito de materiais
orgânicos, do que em uma arma, veículo, peça de roupa, etc.

Uma  vez  que  é  teoricamente  possível  encantar,  digamos,  um  machado  ou  uma  peça  de
armadura com a magia Paralisia Total ou Bola de Fogo, o processo de encantamento é muito mais
custoso e perigoso do que se a magia fosse lançada em um bastão. Isso tem o efeito de jogo de
tornar os itens encantados muito menos disponíveis para os não-magos.

O GM pode, se achar apropriado, estabelecer penalidades concretas para encantar certas magias
em itens fora do comum. Isso deveria ser decidido pelo GM caso a caso, mas pode incluir um
aumento  da  chance  de  falha  crítica  em  um  ou  dois  pontos  (o  que  tenderia  a  fazer  NPC’s
encantadores relutantes em mesmo tentar o encantamento), exigindo que o encantador faça uso do
encantamento improvisado (veja p. 80 do Gurps Magia), aumentando assim o custo de energia ou
aplicando uma penalidade de -1 a -5 ao teste final da magia.

Magias Privilegiadas para Magos

Quase todas as magias do Gurps Magia são para uso exclusivo dos magos, ao menos no início.
Um item encantado pode ser acessível para todos apenas com um significativo investimento de
tempo e dinheiro. Isto é possível graças à aplicação de variantes mais caras da magia, ou através do
uso de magias de energia.
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Se todos encantamentos são ditos como sendo o domínio especial dos magos, eles certamente
incluiriam  os  “Apetrechos  de  Feiticeiros”  (veja  p.  41  do  Gurps  Magia),  varinhas,  gemas  de
energias  e  bolas  de  cristal,  assim  como  os  encantamentos  Pergaminho  e  Golem.  Pentagramas
também são domínio exclusivo dos feiticeiros. As meta-magias Ocultar Magia, Ver Oponente, Visão
Raio-X, Resistência Mágica e Escudo Mágico, que embora possam ser utilizadas por qualquer um,
são de mais valia para magos.

Catálogo de Apetrechos de Feiticeiros

Nota: Salvo disposição em contrário, todos os itens deste capítulo exigem aptidão mágica para usar.

Arquimago Artificial
Este item mágico único tem a forma de uma esfera de ferro, um pouco maior do que a cabeça

de um homem, sustentada por três pernas robustas de metal. Tem quase um metro de altura, e pesa
mais de 45 Kg.

O Arquimago Artificial é um gerador de ilusão semi-inteligente. Ele alterará completamente a
aparência de seu dono e de seus companheiros com o objetivo específico de fazer com que ele
pareça ser um mago de poder quase divino. Se um pobre mago se apossar desse item, seu manto
esfarrapado poderia assumir a aparência de seda branca bordada com símbolos cabalísticos, sua
barba  esparsa  e  suja  pareceria  cor  de  neve  e  ondulante,  e  seus  olhos  azuis  embaçados  se
inflamariam de repente e piscariam com um brilho de poder. Qualquer um usando este dispositivo
adquire as vantagens Voz Melodiosa e Aparência com +1 enquanto dentro de sua área de efeito.

Ele também afetará a área em volta, fazendo com que uma velha e maltratada mesa de trabalho
apareça como mármore polido, um sapo ou corvo familiar apareça como um homúnculo feroz ou
um brilhante  dragonete  em miniatura,  e  quaisquer  livros  apareçam  como  antigos  e  poderosos
grimórios. Ele também afetará a si próprio, geralmente aparecendo como uma bola de cristal em um
suporte de madeira rara. Sob comando, ele também produzirá ilusões imitando magias conhecidas,
desde bolas de fogo a metamorfoses, e até invocações demoníacas.

O único poder efetivo e inexplicável do item é a sua capacidade de realmente alterar a aura do
usuário, particularmente aquela sombra de mistério que tem a ver com o poder mágico. A aura do
usuário aparecerá “fora de escala” em termos de poderio mágico.

O Arquimago Artificial tem uma área de efeito dentro de um raio de 100 metros – suficiente
para transformar uma torre comum ou casa senhorial em um palácio de magia. Além desse alcance
ele não surte efeitos, significando que se o feiticeiro deseja deixar sua casa, ele deve fazê-lo sem os
efeitos do globo, ou carregá-lo junto consigo. Além dos problemas envolvidos em transportar um
item  tão  pesado,  isso  também  fará  com  que  sua  morada  retorne  à  sua  verdadeira  aparência
mundana.

O Arquimago Artificial não pode ser comandado para produzir seus efeitos seletivamente – o
dono deve aceitar o pacote completo. Entretanto, ele é muito receptivo, e raramente colocará seu
dono em uma sinuca de bico. O dono pode mais ou menos definir a extensão da influência do objeto
- “apenas eu”, “esta sala”, “este piso”.

Criaturas ilusórias criadas pelo dispositivo podem conversar de forma inteligente, mas elas não
tem habilidades adicionais, exceto as perícias linguísticas que seu dono possui e uma perícia de fala
improvisada  com NH 13.  Se pressionados por  informação,  os  “fatos”  que elas  fornecem serão
completamente falsos, e facilmente detectáveis como tais por qualquer pessoa com um mínimo de
conhecimento da situação. Em tais casos, o dispositivo responderá com asneiras, permitindo que seu
dono “interprete as línguas do espírito” como achar melhor.
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Ele só pode ser usado por um mago e se tornará leal para qualquer um que o tocar, e permanece
assim até que ele morra, ou até que uma magia de lealdade seja lançada sobre ele e enquanto estiver
sendo tocado pelo novo dono.

O Arquimago Artificial surgiu há 350 anos, nas mãos de um talento menor que o usou para se
tornar o feiticeiro da corte de um grande império da época. Esse primeiro feiticeiro conhecido foi
provavelmente assassinado durante uma invasão que seus mestres tinham a expectativa de que sua
feitiçaria  poderia  reverter.  O  dispositivo  responderá  questões  a  respeito  de  seus  poderes  e
limitações, mas não falará de sua história ou a fonte de suas magias (ele parece ter a personalidade
mais  rudimentar,  e  nenhuma  memória  de  senso  humano,  embora  suas  ilusões  permaneçam
consistentes ao longo do tempo).

Pré-requisito: Ilusão Perfeita, Ilusão de Projétil, Ilusão de Disfarce, desconhecido.
Preço sugerido: $ 1.000.000

Mapa de Cristal
Este item único é um cristal liso e polido disposto em um quadro de prata. Suas medidas são de

45 cm x 60 cm, e pesa mais de 9 Kg. Ele tem dois botões de onix no quadro. O da esquerda
produzirá a magia Noção Exata do Tempo, e o da direita produzirá a magia Senso de Direção
(exibindo uma bússola devidamente orientada no quadro).

Se os dois botões são acionados simultaneamente, isso invocará o demônio do mapa. Toda vez
que o demônio é invocado, ele tentará controlar a mente do usuário (trate como uma disputa entre a
IQ do demônio, de 14, e a Força de Vontade do usuário mais sua Resistência à Magia). Se o usuário
perder a disputa, o demônio não o possuirá completamente, pois ele é um Demônio da Sabedoria.
Em vez disso, o demônio irá incutir no usuário um desejo compulsivo de explorar lugares exóticos e
perigosos (trate como uma compulsão no mais alto nível). Se o usuário for subjugado pelo demônio,
ele não pode tentar outra disputa por no mínimo (30-IQ) dias.

Se o demônio perder, ele deve obedecer o usuário. Ele tem memória eidética, e pode exibir uma
imagem de qualquer mapa ou gráfico que já tenha visto, ou criar um mapa de qualquer lugar que já
tenha existido (o mestre determina, se quiser, disponibilizar alguma informação sobre o local). Ele
também pode lançar  as  magias  Detectar  Magia,  Medir,  Rastrear,  História,  História  Antiga,  Ver
Segredos, Analisar Magia, e Visão da Terra, todos com NH 15. O demônio não é capaz de falar. Ele
se comunica unicamente por meio de símbolos complexos e esquemas no quadro de cristal. Embora
magicamente ligado ao mapa, o demônio parece aceitar o seu estado, e não tentará se libertar.

O quadro foi criado há 400 anos pelo mago góblin Echh Oskecch, que mais tarde morreu
enquanto explorava um vulcão.

Cultivar  Morangos  de  Sangue  requer  uma  boa  dose  de  dedicação,  e  oferece  um  risco
considerável  para  o  produtor.  Não  é  um  projeto  facilmente  ou  casualmente  empreendido.  No
entanto, esse segredo pode ser de grande valia para um vampiro. 

Pré-requisito:  Noção  Exata  do  Tempo,  Senso  de  Direção,  Pentagrama,  Vidro
Inquebrantável.

Preço sugerido: $ 400.000

Runas do Adivinho
Este é um conjunto de várias (20-40) runas planas e brancas de cerca 6 cm². Quando jogadas no

chão  ou  numa  mesa,  letras  se  materializarão  nas  runas,  formando  palavras  que  darão  um
prognóstico mais ou menos preciso sobre o futuro. Elas só podem ser usadas uma vez ao dia.

Toda vez que as runas são usadas, o GM deveria jogar 3d secretamente. Em um resultado de 3 a
6, as runas proporcionariam prognósticos concisos, corretos, e sem ambiguidades. De 7 a 13, elas
dariam bons conselhos, de uma maneira um pouco vaga. De 14 a 16, elas forneceriam trivialidades
inúteis  ou conselhos extremamente crípticos. De 17 a  18 o aviso é claro,  conciso,  plausível,  e
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completamente errado. Os mestres devem lembrar de limitar a extensão da mensagem, em letras,
exatamente ao mesmo número de runas.

Essas runas são o produto de uma antiga civilização humana. Embora essa cultura produziu-as
em  grande  quantidade,  o  segredo  de  seu  encantamento  é  completamente  perdido.  As  runas
comunicarão  sua  mensagem  em  uma  língua  morta,  por  isso  alguma  escolarização  especial  é
necessária para lê-las.

Pré-requisito: Adivinhação (variação desconhecida).
Preço sugerido: $ 500.000

Moedas do Adivinho
São grandes e antigas moedas de cobre ou bronze – produto da mesma civilização antiga que

produziu as Runas do Adivinho. As moedas são relativamente comuns, ainda hoje, e utilizáveis por
qualquer um.

As moedas levam a imagem de um sábio rei em uma face (“sim”), e o rosto deformado de um
demônio na outra (“não”). Uma vez por dia as moedas podem responder uma questão de “sim ou
não”, sobre o passado, presente, ou futuro. As moedas têm chance de 4 em 6 de estarem corretas (ou
pelo menos de dar a resposta que o mestre considera mais plausível). Se perguntada em quaisquer
perguntas adicionais antes do amanhecer do próximo dia, a moeda tem uma chance normal de 50%
de dar qualquer uma das respostas!

Pré-requisito: Adivinhação (variação desconhecida).
Preço sugerido: $ 7.500

Gerador de Elementais
Uma pedra preciosa (Ágata para terra, Pérola para água, Rubi para fogo, e Diamante para ar)

que fará com que um elemental se forme em um lugar onde nenhum existia anteriormente. Os
geradores de elementais de fogo e de água exigem ao menos uma pequena fogueira ou correnteza.
O gerador de elementais de terra deve ser enterrado pelo menos um palmo debaixo da terra, e o
gerador de elementais de ar deve ser lançado no ar, num raio de 30 cm livre de quaisquer obstruções
em volta, incluindo o chão e o próprio feiticeiro. O elemental se forma normalmente, e o usuário o
controla da mesma forma. A pedra fornece 10 pontos de energia para a criação. Qualquer energia
além disso deve vir  do feiticeiro  ou de outra  fonte.  A pedra  é  incorporada junto  à  matéria  do
elemental. Quando o feiticeiro perde (ou renuncia) o controle do elemental, a pedra é expelida de
volta. Se ela pode ou não ser recuperada depende de onde o elemental está em relação ao feiticeiro.
O conjurador se opõe às tentativas do elemental de se libertar com sua Vontade mais sua Aptidão
Mágica, e não com o poder do Gerador. Se ele conhece Controlar ou Criar Elemental em um nível
mais alto do que isso, ele pode usar esses valores.

A origem de tais pedras é misteriosa. É sabido que existem várias dezenas de cada tipo, mas
ninguém sabe quem as fez ou por que. Elas com frequência são encontradas pelos anões em suas
minas (ou, no caso das pérolas, por sereias ou elfos do mar). Muitos acreditam que as pedras não
são realmente criadas, mas são uma formação natural da magia que há no mundo. Cortar e lapidar
não produz efeitos na magia da pedra.

Pré-requisito: Criar Elemental (variação).
Preço sugerido: $ 100.000

Bainha do Encantador
Esta bainha de enorme dimensão é coberta de veludo e incrustada de joias. É um apetrecho

exclusivo para feiticeiros, e não é projetado para pendurar em um cinto. Ela pode embainhar desde
uma lâmina curta até o tamanho de uma espada de duas mãos.
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Qualquer arma colocada nesta bainha pode ser encantada por 2/3 do custo normal. A arma deve
permanecer dentro da bainha durante todo processo de encantamento.

Duas (ou possivelmente três – versões diferem), dizendo que tais espadas foram criadas há
séculos por um grande feiticeiro anão. O segredo de sua criação se encontra perdido.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 3.000.000

Grande Ascensor
O Grande Ascensor é a obra-prima da feiticeira Phadra, que viveu há mais de seis séculos. É,

inicialmente, um pequeno cubo de mármore de 5 cm de aresta.
Quando o mago gasta 1 ponto de energia, o Ascensor torna-se uma escada em caracol de 1,5 m

de altura e 90 cm de diâmetro. Cada ponto de energia adicional estenderá a escada em mais 1,5 m
de altura. Assim, 10 pontos de energia produzem uma escada de 15 m de altura, 60 pontos de 90 m
de altura e 1000 pontos gerariam uma escada de quase uma milha de altura! Além de sua energia
pessoal, o mago pode extrair o poder de gemas de energia, de magia cerimonial e de outros magos
(dispostos) para estender o Ascensor.

A escada voltará à forma de cubo após um minuto para cada 30 cm de altura que tiver. O mago
também pode comandar a escada para reverter e aparecer em sua mão a qualquer momento.

A energia adicional (de qualquer uma das fontes acima) pode ser usada para aumentar o “tempo
de vida” das escadas, a uma taxa de um minuto por ponto de energia. Não é possível gastar energia
adicional  para  estender  a  escada  que  já  foi  estendida  inicialmente.  Nesse  caso,  a  escada  deve
retornar ao cubo e ser reenergizada a partir do zero para atingir uma nova altura.

A escada em caracol é magicamente ancorada. Nada menor do que um tornado, ou um golpe
consistente do maior dragão, poderia derrubá-la. O ascensor só pode ser ativado em terra firme e
seca, ou em pedra. Ela não pode ser inclinada e não balançará no vento. A escada só se estenderá
através de espaço aberto. Não irá atravessar um telhado ou qualquer outra obstrução mais sólida do
que um banco de nuvens ou nevoeiro.

A escada não tem corrimão. Se ela tiver mais de 90 m de altura (60 pontos de energia), o
sentido do vento se torna um perigo. A mais de 90 m no ar, um homem normal pode cair da escada
numa falha num teste de DX ou ST (o que for maior). O GM pode exigir testes de DX ou ST com
penalidades, ou mesmo testes de escalada em alturas elevadas ou ventos mais fortes.

Os segredos por trás da criação do Grande Ascensor são completamente desconhecidos. Há
apenas um objeto assim conhecido, embora alguns tenham dito que Phadra fez outros.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 2.500.000

Pedras Rúnicas
Estas 25 pedras antigas são sempre encontradas em conjunto completo. Embora sua natureza

seja óbvia, elas estão em nenhuma alfabeto rúnico conhecido. As Pedras Rúnicas não podem ser
aprendidas  pela  pesquisa,  mas irão imbuir  magicamente  seu proprietário  com a perícia  Leitura
Rúnica em NH 15 (ou o valor de 1 ponto na perícia, o que for maior) e também garantirá ao usuário
1 ponto na magia Grande Runa. O usuário deve ser um mago. As Pedras Rúnicas conferem sua
habilidade apenas a um indivíduo por vez,  e elas não garantirão o segredo de seu poder a um
indivíduo predominantemente mau (fica a cargo do GM). Se forem separadas, em 2d dias as pedras
retornarão aos pertences do dono.

Vários conjuntos de Pedras Rúnicas são conhecidas por existir. Lendas dizem que elas são as
runas que os deuses inventam nos céus,  de alguma forma vindo a parar  na terra.  Mentes mais
esclarecidas, no entanto, sugerem que as Pedras Rúnicas são o produto de uma antiga cultura (talvez
pré-humana), mas magicamente avançada.
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Veja o Gurps Magia, p. 80, para mais informações sobre magia rúnica.
Pré-requisito: Emprestar Perícia e desconhecido.
Preço sugerido: $ 500.000

Tatuagens Encantadas
Há rumores de ser um mago antigo – ou talvez um clã de magos – em uma terra distante, com a

arte de imbuir um indivíduo com uma habilidade mágica desenhando uma tatuagem em seu corpo.
A tatuagem atua essencialmente como um item mágico pronto.

A tatuagem funciona como se fosse um objeto encantado em todos os aspectos – custo de
energia,  se  o  usuário  precisa  ou  não  ser  um  mago,  tempo  para  lançar,  e  assim  por  diante.
Virtualmente qualquer magia listada no Gurps Magia pode ser transferida para uma tatuagem.

Note que o portador da tatuagem terá que se ausentar da sociedade por semanas ou meses,
enquanto sua tatuagem estiver sendo encantada (apenas o método “lento e seguro” funcionará em
encantamentos  de  tatuagens).  O destinatário  será  hipnotizado durante  sua  permanência  com os
encantadores, para evitar comprometer o segredo do processo. A tatuagem pode ser feita invisível
dependendo de um alto custo adicional.

A única forma de remover o poder da tatuagem de alguém é literalmente cortar a tatuagem fora
de seu corpo (o que destruirá completamente a magia). A magia desaparece quando o portador é
morto.

Pré-requisito: magias normais e desconhecidas.
Preço sugerido: $ 10x o custo de energia listado para o encantamento de um item do 
mesmo tipo. 25X para uma tatuagem invisível.

Gema Potentíssima
A Gema Potentíssima é a gema de maior energia do mundo – 777  carats, todos carregados.

Embora se espalhem rumores de monstruosas gemas de energia de dois ou três milhares de pontos,
seus efeitos colaterais tornam arriscado se aproximar delas a menos de meia milha,  sem ter de
saltitar em um só pé, parando para urinar a cada três passos, e tendo o cabelo colorido de violeta.

A Gema Potentíssima – uma impecável  ametista  do tamanho aproximado de um punho de
mulher – não produz nenhum efeito colateral. Ela foi meticulosamente encantada por três gerações
de magos, que trabalharam sob os mais rigorosos cuidados, tecendo seus encantamentos apenas
quando os presságios e previsões eram os mais auspiciosos. Em comparação, a segunda gema de
energia mais poderosa tem menos de 200 pontos. A Gema Potentíssima foi terminada há menos de
200 anos.

Tão valioso  como a  Gema Potentíssima  em si,  é  o  pedestal  construído  para  carregá-la.  O
pedestal  age  como  um  carregador  de  gema  de  energia,  e  incorpora  uma  fonte  de  energia
extremamente rara que cria um hexágono de mana muito alto. O carregador e fonte permite que a
gema se recarregue completamente em cerca de um mês, em vez de levar mais de dois anos. O
componente final do conjunto é uma cobertura de cristal polido, que funciona como um difusor de
energia,  permitindo  que  outras  gemas  de  energia  recarreguem  na  proximidade  da  Gema
Potentíssima. 

Pré-requisito: Gema de Energia.
Preço sugerido: Inestimável e provavelmente não se encontre à venda. Dezenas de 
milhões, mínimo.

Pedra Folclórica
Sob  comando,  a  Pedra  Folclórica  tem o  poder  de  lançar  uma magia  de  conhecimento  de

História  ou História  Arcaica.  A pedra  funcionará apenas  uma vez ao dia.  Além disso,  a  Pedra
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Folclórica fornecerá até 5 pontos de energia; o portador pode fornecer mais energia para aumentar a
eficácia da pedra.

Esta áspera pedra cinzenta foi descoberta há 50 anos em uma caverna remota por um grupo de
aventureiros. Eles a encontraram em uma caverna esquecida, embaixo de um altar de pedra rústica.
As tentativas de modificar a magia da pedra revelam nada além de escuridão, sugerindo que ela
estava debaixo do altar por mais de um milênio.

A Pedra Folclórica é constituída de um mineral não conhecido.  Ela foi afixada na ponta e
colocada numa corrente de estanho, permitindo ser usada como um pingente.

Pré-requisito: História, História Arcaica, Poder.
Preço sugerido: $ 150.000

Trono do Mago
Existe a lenda de uma única e antiga pedra, no formato de um trono rústico, que pode garantir a

vantagem Aptidão Mágica para qualquer um bravo o suficiente para sentar-se nele durante uma
noite inteira. Não existe meio termo com essa pedra – o indivíduo que tentar sentar-se nela, ou
virará um mago, ou morrerá. O indivíduo deve estar sozinho quando tentar usar a pedra.

A pedra é encontrada em altas e remotas montanhas, cheio de animais selvagens, e diz-se que
se desloca para outra cadeia de montanhas quando alguém suportou o teste com sucesso!

Uma vez que um aventureiro localizou a pedra (seguindo a lenda, adivinhação mágica, ou por
rumores) e sobreviveu às inúmeras bestas que a cercam, ele deve jejuar por um dia antes de sentar-
se na pedra. Isso requer um teste bem sucedido de Vontade -2 (e Vontade -4 para quem tiver a
desvantagem Gula). Assim que o sol vai caindo, o aventureiro, agora com ST -1 em razão do jejum,
pode sentar-se no Trono do Mago, tentando ficar até o nascer do sol. Uma vez que alguém senta na
pedra, ele não deve voltar a levantar até que a pedra o libere. Nenhum poder externo pode afetá-lo
durante esse tempo.

A pedra  testa  o  aventureiro  ao  longo da  noite.  Não há  ataques  físicos,  mas  uma série  de
provações mentais – qualquer uma das quais poderia acabar em morte!

A primeira provação é a tentação dos desejos inferiores. Depois que o aspirante senta no trono
por uma hora, lhe parecerá que o alvorecer está prestes a surgir. O céu do leste se iluminará, e ele
verá algumas pessoas parcamente vestidas se aproximando. Essas pessoas (1d delas) serão do sexo
que atrai o candidato, e parecerão bonitas e muito bonitas. Elas carregarão bandejas com comidas e
bebidas aparentemente deliciosas – o aspirante está em jejum, lembre-se. Um teste de Vontade -2 é
exigido  para  permanecer  no  trono  enquanto  elas  o  convidam  para  um  apetitoso  banquete.
Personagens com Luxúria têm um redutor adicional de -3, e personagens com Gula têm um redutor
adicional de -2 para permanecer no trono! Se passar no teste,  as pessoas desaparecem, e o céu
escurece  para  noite  novamente.  Se falhar,  o  candidato  se banqueteia  até  o  amanhecer,  e  então
morre!

A segunda provação é física. Aqueles que se tornarão magos devem ser capazes de suportar
duras penas! A pedra provoca 2d+1 de dano ao indivíduo. Armaduras e rijeza não protegem. O GM
pode permitir que o próprio jogador jogue seu dano! Se o personagem chegar a HT 0 ou menos, ele
morre. Aqueles que permanecerem até mesmo com HT 1 terão sobrevivido ao teste, mas esse dano
não pode ser curado magicamente. Nem magias nem elixires funcionam nesse dano – use as regras
da p. 128 do Gurps Módulo Básico para recuperar.

A terceira provação é de capacidades mentais. O GM é encorajado a criar uma charada ou
enigma para  o jogador  resolver, mas isso também pode ser tratado como uma disputa de IQs. A
pedra do mago tem IQ 15 para esse propósito, embora ela não seja realmente consciente. Ela fará
três charadas – perder duas delas resulta em morte.

A quarta e última provação é de poder metafísico. É um teste subjetivo, e o GM deve atribuir
um modificador secreto, de -3 a +3, baseado em como o jogador tem jogado com seu personagem
desde que o criou. Isso não tem nada a ver com “tendência” - Tanto personagens bons como maus
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têm poder metafísico, ou a falta de. Se o personagem tem sido vira-casaca em situações de natureza
moral ou ética, atribua um modificador negativo. Se o aspirante tem sido leal a seus princípios,
sejam eles quais forem, e não costuma se desviar deles, atribua um modificador positivo.

Uma vez que se determinou o modificador, o GM faz uma disputa de Vontade (a Vontade da
pedra  é  15),  aplicando  o  modificador  previamente  escolhido  e  compara  os  resultados.  Se  o
personagem perder, ele morre. Empates são favoráveis à pedra.

O  resultado  da  disputa  final  também  determina  qual  o  nível  de  Aptidão  Mágica  que  o
personagem tem: Aptidão Mágica +1 se o PC ganha por diferença de 1 a 2, Aptidão Mágica +2 se o
PC ganha por diferença de 3 a 4, e Aptidão Mágica +3 se o PC ganha por 5 ou mais.

Quando as provações terminam, o amanhecer chega e o recém-formado mago pode levantar-se
do trono. Seus amigos podem agora entrar na área também para ajudá-lo. O personagem tem uma
perda adicional de 8 pontos de fadiga por permanecer acordado toda noite, o que pode lhe causar
um colapso. Agora ele é um mago, porém, um muito ferido e fatigado!

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: inestimável e, em todo caso, irremovível do local original.

Expurgador Mágico
Ninguém sabe como ou onde esses misteriosos objetos são feitos,  mas eles periodicamente

aparecem nas mãos de um poderoso mago, ou são descobertos em algum tesouro antigo.
Um Expurgador Mágico é um item dividido em duas partes, consistindo do item em si e o seu

recipiente. Sempre que o recipiente for aberto, o expurgador lança o efeito de Dissipar Magia em
uma área variável. Parece haver alguma correlação entre o tamanho do item e a área afetada – itens
maiores geralmente afetam áreas maiores. Os Expurgadores tomam a forma de qualquer coisa desde
um medalhão com uma pequena joia no meio, até um cetro pesado. O Expurgador Mágico mais
poderoso conhecido até hoje tem um raio de ação de cinco hexágonos, mas um ou dois hexágonos é
a média. As magias do usuário do Expurgador não são imunes aos efeitos do item. O Expurgador
não drena energia e o usuário não precisa ser um mago.

Pré-requisito: Dissipar Magia (variação).
Preço sugerido: $ 100.000 por hexágono de raio.

Bússola de Mana
A Bússola de Mana é um evento consideravelmente comum na criação das gemas de energia.

Várias dezenas são conhecidas por existir.
Uma Bússola de Mana apontará para a próxima zona de mudança no nível de mana, seja para

cima ou para baixo. Em todo caso, não há como saber o nível de mana até que se chegue no lugar. O
instrumento é usado como uma bússola rudimentar – está amarrada como um pêndulo e balança
livremente. Se mantida imóvel, ela balançará suavemente na direção da mudança. A maioria das
Bússolas de Mana são de pequenas pedras lapidadas. Elas podem ser fixadas em ouro ou prata para
facilitar o balanceamento do pêndulo, que pode ser de qualquer corda ou barbante.

Gemas maiores do que um carat ainda pode funcionar como reservatórios de energia. Se assim
for, o custo da gema deveria ser adicionado ao preço final do item (veja p. 20 do Gurps Magia para
custos de gemas de energia).

Pré-requisito: nenhum.
Preço sugerido: $ 1.200

Fonte de Mana
Extremamente raro,  a  fonte  de mana é  o evento  espontâneo mais  favorável  e  cobiçado na

criação de gemas de energia. Uma Fonte de Mana aumentará a mana em sua área imediata em um
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ou mais níveis. Do pequeno punhado de Fontes de Mana conhecidas, a maioria aumenta a mana em
um nível dentro de um hexágono. Uma Fonte particularmente poderosa é conhecida por aumentar a
mana  em dois  níveis  dentro  de  uma  área  de  três  hexágonos  de  raio.  A mais  poderosa  Fonte
conhecida foi incorporada no suporte da Gema Potentíssima. Ela é conhecida por aumentar o nível
de mana de um hexágono para muito alto,  mesmo em uma área de mana baixa.  Ela nunca foi
experimentada em uma área de mana nula.

Pré-requisito: nenhum.
Preço sugerido: $ 500.000 ou mais.

Anel de Mana
Este é um simples anel (geralmente uma circunferência lisa de metal)  que comunica a seu

usuário o nível de mana local.
O Anel de Mana é um item bastante incomum, mas não porque seja particularmente difícil ou

caro de fazer. É simplesmente porque os magos mais poderosos sabem qual é o nível de mana local
e, muitas vezes, não se desviam para lugares onde seu poder possa ficar comprometido. Esses anéis
são em sua maioria feitos e usados por frequentes exploradores interplanares e viajantes.

O Anel  de Mana não funcionará numa área de mana nula,  mas isso não é  realmente uma
desvantagem, já que o fato de o anel não estar funcionando indica que ele se encontra justamente
em uma área de mana nula.

Pré-requisito: variação de baixo poder de Analisar Magia.
Preço sugerido: $ 10.000

Vórtice de Mana
O Vórtice de Mana ocorre quando há um choque de retorno no encantamento de uma gema de

energia, mas é bastante comum. Muitas delas são conhecidas. A gema anula toda a mana de sua área
imediata. É, na realidade, uma zona de mana nula portátil.

A maioria dos itens mágicos expostos a um Vórtice de Mana funcionará normalmente quando
forem removidos. Uma gema de energia em um Vórtice será completamente drenada, e deve ser
recarregada normalmente. Uma Fonte de Mana não funcionará em um Vórtice de Mana. Algumas
raças ou criaturas extremamente mágicas podem ser radicalmente modificadas dentro de um Vórtice
de Mana, ou podem começar a perder pontos de HT rapidamente (à escolha do mestre, veja Gurps
Fantasy Folk, p. 11, para mais detalhes).

Nenhuma magia pode ser conjurada dentro de um Vórtice. Magias variadas de efeitos físicos,
entretanto  (Bola  de  Fogo,  Pedra  Voadora),  terão  efeito  por  1  turno  dentro  do  Vórtice.  Isso
geralmente é tempo suficiente para a magia alcançar e afetar seu alvo. Magias sem efeitos físicos
(por exemplo: Dormir e outras magias de controle da mente) não afetarão um alvo dentro de um
Vórtice.

Os  Vórtices  de  Mana  têm  seus  usos,  mas  ninguém  encontrou  um  jeito  de  direcionar  ou
mascarar seus efeitos, fazendo-os difíceis de serem transportados ou armazenados. A maioria dos
Vórtices de Mana têm um alcance de 1 a 3 hexágonos de raio, mas existem rumores de Vórtices
com mais de 300 hexágonos de raio.

Pré-requisito: nenhuma (falha no encantamento de uma gema de energia).
Preço sugerido: $ 10.000 ou mais.

Espelho do Discernimento
Estes itens extremamente versáteis são o trabalho de um antigo encantador elfo da montanha,

que têm os criado por quase um milênio. Ele produz dois a três novos espelhos a cada século,
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embora tenha tido períodos mais prolíficos no passado. No total,  existem aproximadamente 100
desses espelhos no momento.

Qualquer coisa que reflete neste espelho é vista como se sob as magias Percepção do Mago, Ver
Segredos, Ver Invisível e Ver Ilusão. Os espelhos também têm o poder de discernir a verdadeira
forma por trás de uma magia de Alterar Corpo ou Metamorfose. Embora não custe nenhuma energia
para usar um Espelho do Discernimento, a magia apenas se manifesta para um mago. Para todos os
outros, é apenas um espelho.

Um Espelho do Discernimento exibirá apenas a área que seria revelada por um espelho normal.
Entre outras coisas,  isso significa que para ampliar a área de visão do espelho, o usuário deve
caminhar para trás.

Espelhos do Discernimento variam de tamanho desde grandes espelhos de parede de 2 m² ou
mais, para rústicos espelhos de mão sem adornos usados em combate. Estes últimos geralmente são
muito  mais  caros  do  que  seus  parentes  maiores  e  mais  decorados.  Muitos  Espelhos  do
Discernimento têm uma magia à prova de quebra lançada neles. Assim como muitos itens mágicos,
se o espelho é estilhaçado ou repartido, os cacos perderão toda magia.

Pré-requisito:  Ver  Ilusão,  Ver  Invisível,  Ver  Segredos,  Percepção  do  Mago,  Item
Inquebrantável, desconhecido.

Preço sugerido: $ 1.500.000 (grande). $ 2.000.000 (de mão).

Laboratório Miraculoso do Nicodemus
Este artefato único não é apenas um, mas ao contrário é um laboratório alquímico completo

consistindo de garrafas, beckers, braseiros, copos, alambiques, argila, pilão, pipas, tubos e outras
parafernálias feitas principalmente de vidro, cerâmica, lata e latão (com poucos itens especiais de
ouro, prata, ou outros metais).

O conjunto completo caberá em três caixotes de grande porte e pesa mais de 450 Kg. A lenda
diz que há 300 anos esse laboratório pertenceu ao renomado alquimista Nicodemus. Quando uma
praga devastadora atingiu a cidade de Nicodemus, os clérigos da cidade escreveram para que um
renomado homem santo intercedesse em nome da cidade. Contudo, quando o venerável eremita
chegou  na  cidade,  ele  descobriu  a  praga  já  aplacada,  graças  a  um  antídoto  descoberto  por
Nicodemus. O santo proferiu uma benção sobre os equipamentos do laboratório de Nicodemus. Nos
séculos seguintes, tornou-se óbvio para os usuários do laboratório que mesmo o mais delicado dos
instrumentos era praticamente inquebrável. Além do mais, aqueles que têm usado o equipamento
acreditam que acidentes  catastróficos são impossíveis  com ele  (trate  todas  falhas  críticas como
falhas  comuns).  As  autoridades  acreditam  que  qualquer  tentativa  de  separar  o  equipamento
colocaria em risco a eficácia continuada da benção, e poderia ser interpretada até mesmo como
sacrilégio.

Pré-requisito: desconhecido (Item Inquebrantável?).
Preço sugerido: $ 5.000.000 (se à venda todo equipamento).

Flor Instiladora
A Flor  Instiladora  é  um  efeito  mágico  encantador,  comumente  usada  por  novatos  para

impressionar donzelas que caem em seu encanto.
Para produzir uma Flor Instiladora, o mago deve plantar uma única semente de qualquer tipo de

flor sob a lua cheia. Ele deve cuidadosamente cultivar a flor inteiramente sozinho, sem deixar que
ninguém mais  a  cuide.  Além disso,  cada  dia  ele  deve  gastar  um ponto de energia  na flor,  em
qualquer momento entre o nascer e o pôr do sol. Essa energia não pode vir de uma gema de energia
ou de outra fonte que não seja o mago. Quando ela floresce, o mago deve cortá-la com uma tesoura
de ouro. Ele então a presenteia para sua favorita. Um mago não pode cultivar mais de uma Flor
Instiladora por vez.
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Sempre que o destinatário tocar ou cheirar a flor, ela (ou ele) recebe uma forte imagem mental
do nome do presenteador, bem como uma “imagem” mental muito lisonjeira de sua aparência.

Quando cortada,  a  Flor  Instiladora se  revela  notavelmente  resistente.  Permanecerá fresca  e
bonita por 2d dias – 2d semanas se o caule é posto em água. Se cuidadosamente pressionada entre
as páginas de um livro pesado, ou similar prensa,  ela irá guardar sua magia praticamente para
sempre.

Pré-requisito: nenhuma.
Preço sugerido: Uma Flor Instiladora deve ser dada. Se vendida perde toda magia e 
murcha em poucas horas.

Cristal Onipresente
O Cristal Onipresente é um artefato de poder notável. Na superfície, parece uma bola de cristal

bastante arranhada e gasta, um pouco maior que o punho de um homem grande.
O cristal é, em essência, um olho mágico dirigível para qualquer lugar. Os únicos lugares onde

sua  magia  não  chegará  são  em áreas  de  mana  nula  e  protegidas  por  feitiço.  Embora  ele  não
transmita habilidades automaticamente, um mago que saiba as magias como Visão do Mago, Visão
do Falcão e Visão Noturna, pode usá-las através do cristal. O cristal transmite imagem e som.

O cristal não tem memória, e recebe seus comandos pela mente do usuário. Por isso, ele não
poderia ser comandado para “seguir Ferd”, a menos que o usuário já fizesse uma boa ideia de onde
Ferd estava em relação à sua posição atual. Da mesma forma, ele não poderia ser mandado para
voar para a Arábia a menos que o usuário soubesse onde a Arábia ficava. Embora num primeiro
momento  possa  parecer  que  o  centro  de  atenção  do  cristal  se  move  instantaneamente,  um
observador cuidadoso irá rápido perceber, que ele se move numa velocidade tremenda, mas não
infinita. Um observador com um aporte razoável de alta tecnologia, poderia até mesmo verificar que
a velocidade é apenas um pouco inferior à da luz (mas não existe distorção do tempo enquanto o
cristal viaja à velocidade máxima, em desafio às modernas leis da física).

Embora haja presumivelmente algum tipo de extensão mística do cristal  no ponto de foco,
nenhum feitiço ou poder conhecido jamais foi capaz de detectá-lo.

Se a atenção do usuário se desviar do cristal, ele manterá seu ponto de foco atual por cerca de
uma hora e depois focalizará para a localização física do cristal.

As origens deste artefato único são desconhecidas. É certamente pré-humano, e provavelmente
pré-élfico também.

Pré-requisito: desconhecido (variação de Olho Mágico?).
Preço sugerido: $ 5.000.000

Talismã da Orientação
Este  objeto  incomum  (tipicamente  um  anel,  broche  ou  pingente),  garante  ao  usuário  a

habilidade de se orientar com NH 13 ou +3, o que for maior.
O segredo de sua manufatura é conhecida por vários encantadores que se especializam em

magias de teletransporte.
Pré-requisito: Emprestar Perícia.
Preço sugerido: $ 15.000

Pentagrama Expansor
Um disco de metal escuro do tamanho de um pires. Quando lançado no chão ele se expande em

um pentagrama de 3 metros  de diâmetro.  Ele funciona em todos os sentidos  como uma magia
Pentagrama de nível 30. Para romper o pentagrama, é necessário provocar 50 pontos de dano. Em
seu tamanho maior, o pentagrama não pode ser movido. Ele deve ser ativado num lugar grande o
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suficiente para caber sua forma expandida, caso contrário ele não se expandirá. O pentagrama na
forma não expandida é inútil como proteção. A magia é ativada por um nome, habitualmente escrito
no lado inferior do pentagrama não expandido. Como precaução adicional, o nome geralmente deve
ser falado de dentro do pentagrama expandido para contrair  o pentagrama novamente.  No caso
improvável de que o Nome do pentagrama fosse falado por uma criatura conjurada, a criatura seria
devolvida a seu plano de origem, em vez de se ver livre de sua coleira para correr solta.

Embora este item apresente muitos mistérios para os encantadores comuns, o segredo de sua
criação é conhecido por um reduzido círculo de magos privilegiados.

Pré-requisito: Pentagrama, Nome, a hipotética magia de “Expandir”, desconhecido.
Preço sugerido: $ 3.000.000

Garfo do Universo Paralelo
Este é um diapasão mágico em sintonia com as vibrações místicas de uma singular realidade

paralela.  Quando  o  garfo  é  batido,  o  usuário  é  transferido  fisicamente  para  essa  realidade
alternativa. O transporte leva cerca de 5 segundos. A maioria dos garfos transportará o portador e
até 50 Kg ou mais de bagagem carregada junto com ele. O maior problema desses itens é que o
transporte é só de ida. Para voltar, o mago deve ter um garfo completamente diferente, ou ele é
deixado sozinho com seus próprios meios.

Os Garfos são muito seguros, de modo que se uma pessoa o utiliza enquanto estiver em terra
firme, ele transportará para terra firme no outro plano também – não alto no ar, sobre um vulcão,
dentro de um objeto sólido ou em mar aberto. Os sábios dizem que isso se deve a um princípio
mágico  chamado  “correspondência  elementar”.  Por  essa  mesma razão,  na  maioria  das  vezes  é
inseguro usar os Garfos quando numa situação perigosa, como em um furacão ou dentro de uma
casa em chamas!

Com as exceções acima, os dois planos geralmente ficam orientados um com o outro. Isto é, se
você usar o garfo numa determinada sala neste plano, e aparecer no topo de uma determinada colina
no  outro  plano, você provavelmente acabará parando na mesma colina se você se transportar da
mesma sala um ano depois.

Estes  itens  são  feitos  com  encantamento  único,  conhecido  apenas  por  poucos  magos
alternadores de realidade.

Pré-requisito: encantamento secreto.
Preço sugerido: $ 1.250.000 (mais se for possível escolher o mundo alternativo).

Carregador de Gema de Energia
Um item raro e valioso; o segredo de sua origem parece estar perdido.
Um Carregador de Gema de Energia se apresenta geralmente na forma de uma bolsa, algibeira,

ou pedestal. Ele permite recarregar uma única gema de energia como se o nível de mana local fosse
um estágio acima. Em uma área de mana muito alta, o Carregador permite que a pedra recupere um
ponto de energia por hora.

O Carregador de Gema de Energia mais recente conhecido foi feito 700 anos atrás, por um
antigo  anão  que  já  tinha  passado  seu  quingentésimo  aniversário  quando  acabou  o  projeto.  O
pedestal que suporta a Gema Potentíssima (veja anteriormente) foi criado pelo menos 1500 anos
antes de ser começado o trabalho na pedra que ele segura hoje.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 750.000
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Prateleira Recarregadora de Gema de Energia
Prateleiras Recarregadoras de Gema de Energia simplesmente canalizam e focalizam a mana

local para que várias gemas de energia possam se recarregar simultaneamente no mesmo local. Este
item não operará onde o nível de mana for abaixo do normal. As pedras na prateleira não têm efeito
algum sobre as outras, ou sobre pedras fora da prateleira.

A prateleira atual é uma rede complexa de arames feitos de vários metais preciosos. As pedras
repousam  em  “berços”  formados  pela  confluência  dos  arames.  Os  arames  são  geralmente
enclausurados em um armário de madeira (o metal poderia interferir na magia), muitas vezes com
uma pequena porta articulada de couro abrindo para cada compartimento.

A manufatura  de  uma Prateleira  Recarregadora  não  é  segredo –  existem vários  excelentes
registros  da  fabricação  de  tais  itens.  É,  contudo,  uma  operação  mágica  de  notável  despesa  e
delicadeza, e as prateleiras acabadas são extremamente frágeis. Consequentemente, elas são raras.

Para criar uma Prateleira Recarregadora de Gema de Energia o encantador deve primeiramente
aprender a magia Recarregar Gema de Energia, um encantamento único e muito difícil com pré-
requisitos de Aptidão Mágica +3, Encantar e Gema de Energia, custando 750 pontos de energia.
Então ele deve juntar no mínimo $ 75.000 em matérias-primas, incluindo metais preciosos e certas
preparações herbais e alquímicas raras que serão consumidas durante a manufatura. A prateleira é
então montada por um mestre artesão, usando um teste de Joalheria -7 (-5, se o encantador e o
artesão forem a mesma pessoa).  O mago não saberá se o teste de Joalheria foi bem-sucedido ou
não. Finalmente o mago encanta a prateleira de acordo com as regras normais de encantamento. Se
o encantamento falhar, o processo deve ser recomeçado desde o início. A prateleira não pode ser
encantada  numa segunda tentativa,  e  nem mesmo pode ser  desmontada,  reconstruída,  e  depois
encantada  de  novo.  Da  mesma forma,  se  o  teste  de  Joalheiro  falhar,  a  prateleira  terá  que  ser
descartada.

A prateleira montada pode ser destruída com um único ponto de dano. Um armário de madeira
fornece DP 1 e RD 4 para a prateleira que estiver dentro. Uma Prateleira Recarregadora de Gema de
Energia não pode ser encantada com magias  adicionais,  sejam protetoras ou de qualquer  outra
natureza.

Prateleiras Recarregadoras de Gema de Energia foram construídas variando de tamanho desde
pequenos  portáteis  mantendo  apenas  quatro  ou  seis  pedras,  até  enormes  estruturas  contendo
centenas de pedras, cobrindo paredes inteiras de criptas grandes e bem defendidas, embaixo de
universidades de magia.

Há rumores e lendas de Prateleiras Recarregadoras que até aceleram a taxa de recarga, mas não
são relatos muito confiáveis.

Pré-requisito: encantamento único de Recarregar Gema de Energia.
Preço sugerido: $ 25.000 por pedra armazenada.

Bolsa de Gema de Energia
Uma Bolsa de  Gema de Energia  é  geralmente  uma bolsa ou algibeira  pequena.  Gemas de

Energia dentro dela não podem ser recarregadas, mas também não interferirão na recarga de outras
gemas de energia da área. Assim, uma mago viajante pode colocar as pedras maiores na bolsa ao
terminar a recarga, mantendo-as prontas sem interferir na recarga de suas pedras menores.

As bolsas são de longe os itens mais comuns de gemas de energia. Elas são criadas com a
magia Bolsa de Gema de Energia, um encantamento único, Muito Difícil, com pré-requisitos de
Encantamento de Gema de Energia, ao custo de 300 pontos de energia. Cada bolsa intacta pode se
transformar numa tela. Um lado da tela pode ser permanentemente aberto, permitindo que a magia
seja lançada de um chapéu ou tampa. Uma Bolsa de Gema de Energia também pode ser encantada
com outras magias de proteção.

Pré-requisito: Bolsa de Gema de Energia, encantamento único.
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Preço sugerido: $ 15.000

Vestimentas de Bloqueio Mágico
Este é um termo genérico para uma vestimenta (tipicamente um chapéu de mago, capa, ou

manto) que protege seu usuário de detecção mágica como uma magia de prevenção.
Este efeito é alcançado usando uma rara e exótica variação de Detecção Mágica. Esse feitiço

foi perdido e redescoberto várias vezes por encantadores talentosos através dos tempos.
Pré-requisito: Detecção Mágica (variação).
Preço sugerido: $ 50.000

Manto do Feiticeiro
Estes itens provavelmente sejam os mais frequentes objetos de encantamentos de Emprestar

Perícia (já que esses itens têm uma sedução aos magos que é facilmente compreensível).
O Manto do Feiticeiro dá ao usuário a perícia de DX+4 com Apneia Mágica, Lançamento de

Projétil e Lançar Magia (ou aumenta essas perícias, se já existentes, em +4, o que for maior).
O  segredo  de  encantar  permanentemente  um  item  com  Emprestar  Perícia,  entretanto,

permanece obscuro para a maioria dos encantadores, e esses itens estão longe de serem comuns.
Pré-requisito: Emprestar Perícia.
Preço sugerido: $ 100.000

Cristal do Tempo
O Cristal do Tempo é uma bola de cristal única que consegue ver através do tempo. O Cristal

somente  consegue  ver  o  passado,  não  o  futuro.  Ela  não  consegue  ver  através  do  espaço:  o
conjurador  somente consegue ver  eventos  passados que teriam sido visíveis  de  sua  localização
presente. O Cristal do Tempo volta no tempo a uma velocidade de 10 anos por minutos. Ele não
melhorará magicamente a visão, mas se o usuário invocar a Visão do Mago, Visão do Falcão, Visão
Noturna, ou magias semelhantes sobre si mesmo, ele ganha os efeitos dessas magias normalmente
enquanto estiver olhando pelo cristal.

A origem desse item antigo permanece como um mistério. O cristal foi usado para remontar sua
própria história há 12.000 anos, mas isso não forneceu as pistas sobre sua criação. É geralmente
associado com o Cristal Onipresente por rumores e lendas, mas não há evidências consistentes aptas
a conectar a relação dos dois itens.

Pré-requisito: desconhecido (História? História Antiga? Bola de Cristal?).
Preço sugerido: $ 3.000.000

Vestimentas de Proteção
Um certo clã de Gnomos encantadores conhecem e guardam o segredo de encantar vestimentas

com magias poderosas de proteção como Escudo, Desviar, e até Grande Escudo. O usuário deve ser
capaz de saber encantar essas magias para que elas funcionem sobre si quando usada a vestimenta.

Existem rumores de que alguns duendes alfaiates também conheçam o processo, mas não há
confirmação disso. Esses ditos também sugerem que os duendes têm o poder de fazer vestimentas
que protegem contra determinadas magias em especial – a vantagem de tais peças de vestuário é
que elas são um pouco menos dispendiosas em termos de energia, e também que o usuário não tem
que conhecer a magia específica que a peça protege.

Tais  vestimentas  são  inevitavelmente  de  fina  qualidade  e  feitas  à  mão,  assim  como  são
espantosamente caras.

Pré-requisito: Escudo, Desviar, Grande Escudo, e desconhecido.
Preço sugerido: Escudo - $ 150.000, Desviar - $ 400.000, Grande Escudo - $ 1.000.000.
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Cajados e Varinhas

Nota: Todos Cajados e Varinhas neste capítulo transportam a magia por condão, salvo indicação em
contrário.

Varinha da Ambrosia
Este artefato antigo e único é a fonte da imagem estereotipada de uma varinha mágica. É feita

de prata, com cerca de 30 cm de comprimento, coberta com pedras brilhantes e filigrana de ouro
cintilante, finalizada com uma estrela de ouro maciço incrustada com pedras preciosas e filigrana de
prata.

Diz a lenda que a varinha era um presente tanto do primeiro grande rei dos elfos quanto da
rainha das fadas (os relatos divergem) destinado para Ambrosia, a primeira rainha da pequena raça
fádica (veja o Fantasy Folk, p. 44). Hoje a varinha continua a ser a mais estimada herança da raça
fádica.  Qualquer  tentativa  de  roubá-lo  ou  extorqui-lo  de  seus  legítimos  proprietários  seria
considerado o mais grave dos insultos e um ato de guerra.

A varinha tem o poder  de  permitir  que o portador  se  transforme instantaneamente entre  o
tamanho humano e das fadas (1/12 da altura real, ou 12x o tamanho original para as fadas, e 6x para
duendes). Um personagem encolhido pela varinha terá sua ST e seus pontos de vida reduzido pela
metade;  todas  as  outras  características  permanecerão  inalteradas.  Veja  o  capítulo  das  fadas  no
GURPS Fantasy Folk para os efeitos de armas em miniatura. Faz parte da magia da varinha reduzir
ou aumentar as vestes e o equipamento individual do personagem – incluindo a própria varinha.

A habilidade mais original da varinha é seu poder de mudar a aparência de uma pessoa para
combinar com sua virtude. Um vilão completo adquirirá uma aparência horrenda se tocado pela
varinha, enquanto um santo ficará muito bonito. Personagens com algum nível de abascanto podem
fazer  um teste  contra  Vontade  +  Abascanto  para  evitar  o  efeito  inteiramente.  Personagens  sem
Abascanto não podem resistir ao efeito. Se um personagem for tocado pela varinha, o GM primeiro
deve determinar o nível de aparência ditado por sua conduta (é absolutamente possível alguém já
possuir a aparência que merece). Depois disso a aparência do personagem mudará na direção de sua
aparência final à taxa de um nível por dia. Se alguém modificado pela varinha muda de conduta
depois (ou cai em tentação), sua aparência não mudará automaticamente para se adaptar a sua nova
moralidade (um segundo toque pela varinha irá,  contudo,  “atualizar” a aparência).  Uma pessoa
modificada pode disfarçar sua aparência temporariamente, através de magia ou Disfarce. Qualquer
tentativa de mudar permanentemente a aparência, entretanto, resultará na nova aparência mudando
para aquela ditada pela varinha, à taxa de um nível por dia. Este efeito apenas pode ser cancelado
por Grande Desejo ou uma Flecha de Reversão.

Essas duas habilidades são úteis mesmo se o portador não for um mago.
A Varinha  da  Ambrosia  também  tem  uma  infinidade  de  poderes  mais  convencionais  das

“varinhas  mágicas”,  incluindo  Controle  de  Insetos,  Controle  de  Pássaros,  Falar  com  Animais,
Ventania, Transformar Água em Vinho, Neutralizar Veneno, Ilusão Perfeita, Sentido do Mago, Luz,
Ocultar, Medo, Embriaguez, Dormir, Sentido da Planta, 5 pontos de Energia e 3 de Deslocamento.

Pré-requisito: As magias listadas acima, desconhecido (variação de Alterar Corpo?).
Preço sugerido: $ 5.000.000 (mercado negro).

Cajado Animal
Nenhuma criatura natural com uma inteligência de 6 ou menos fará mal a alguém que estiver

segurando este cajado. O usuário deve carregá-lo por 15 dias consecutivos antes que possa usar
quaisquer outros poderes do cajado. Durante esse tempo ele não pode machucar qualquer animal de
IQ 6 ou menos, e ele deve permanecer ao ar livre por no mínimo 20 horas por dia.
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Este cajado de carvalho retorcido pode ser usado em combate como um bastão longo. Ele tem
Precisão  +1  e  Pujança  +2.  Ele  também permite  ao  portador  detectar  a  presença  e  espécie  de
qualquer animal ou fera (assim como ocorre com a magia Senso de Vida, mas a magia só funciona
para a fauna mundana não inteligente).

Sua habilidade mais bizarra, entretanto, é o poder de transformar qualquer criatura inteligente
que ele toca em um perfeito animal imbecil. Isso é baseado na personalidade da vítima. Um bandido
poderia se transformar num lobo ou hiena, um gladiador habilidoso num felino de caça, um nobre
indolente num porco roliço, ou um estudante curioso num macaco. O IQ da vítima cairá para 6
depois  do  curso  de  HT+24  horas.  Ele  também  adquirirá  múltiplas  desvantagens  “selvagens”,
possivelmente Primitivismo, Hábitos Detestáveis, Mudez, Gula, Distração e muitas outras que o
GM considerar apropriadas. O processo pode ser revertido com Remover Maldição, Restauração,
ou com a magia Juventude, ou ainda com uma Flecha de Reversão.

Cada uso desse poder drena 10 pontos de energia do invocador no local. Se a vítima falha em
resistir, o invocador perde mais 5 pontos a cada 4 horas até que a devolução se completa. Se o
usuário ficar sem fadiga, o cajado drenará sua HT, podendo levar à morte.

O Cajado Animal está entre os artefatos mágicos mais antigos. Os elfos sabem de sua existência
há milênios. Algumas lendas dizem que ele era originalmente propriedade de Pan ou alguma outra
divindade selvagem da natureza.

Pré-requisito:  Inquebrável, Precisão +1, Pujança +2, Senso de Vida (variação limitada),
desconhecido.

Preço sugerido: $ 1.000.000

Cajado do Burbane
Este é um exemplar bem típico de um cajado de um arquimago. O Cajado do Burbane é um dos

cajados mais encantados do mundo. Tem cerca de 7 metros de comprimento, de polida, madeira
aromática de cedro. O interessante do cajado é que Burbane o encantou com exatamente uma magia
de cada escola (contando cada elemento à parte). Burbane viveu cerca de 200 anos atrás.

O cajado tem 5 pontos de Energia e 5 pontos de Deslocamento.
Pré-requisito: Falar com Animais, Paralisia Total, Senso do Inimigo, Petrificar, Caminhar

no Ar, Bola de Fogo Explosiva, Gelo Liso, Criar Alimento, Grande Cura, Dissipar Ilusão, Análise
Mágica,  Invisibilidade,  Desintegrar,  Ocultar  Magia  (-10  para  analisar),  Sugestão,  Senso  de
Entidade, Forma de Planta, Escudo Antimíssil, Voz Melodiosa, 5 pontos de Energia, 5 pontos de
Velocidade.

Preço sugerido: $ 2.500.000

Cajado do Encantador
Este item é tipicamente um elegante cajado pequeno de ébano polido. Ele garante ao portador

um bônus para o teste final em encantar um item. O mago ganhará de +1 a +5 em cada teste de
encantar um item. Há um porém… a fim de se beneficiar do cajado, ele deve ser segurado durante
todo o processo de encantamento, exigindo que o encantador segure o cajado oito horas por dia,
durante vários meses. Isso pode exigir dos encantadores que usarem esse cajado a fazer testes de
Vontade e DX semanalmente para evitar distrair-se ou desajeitadamente soltar o cajado. Deixar o
cajado  cair  durante  o  encantamento  arruinará  o  bônus  final  para  o  teste  de  encantar,  mas  não
interferirá de outra forma no processo de encantamento.

Estes cajados são frequentemente encontrados na posse dos encantadores mais  talentosos e
poderosos. Eles não falarão como conseguiram eles. Rumores sussurram algo em torno de uma
antiga e secreta fraternidade dos encantadores de elite do mundo. Um dos segredos dessa irmandade
é a criação dos Cajados dos Encantadores. Rumores também sugerem que desagradáveis destinos
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aguardam magos  inferiores  que  são  descobertos  usando esses  cajados achados  ou  roubados.  A
maioria dos vendedores de magia não irão (ao menos abertamente) negociar nesses termos.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 1.000.000 ou mais (mercado negro).

Cajado da Aptidão Mágica
Um Cajado da Aptidão Mágica é usualmente um cajado longo (2 a 2,10 metros), de madeira

branca retorcida. Estes itens extremamente raros e preciosos têm o poder de aumentar o nível de
poder de um mago, e até mesmo conferir o primeiro nível de aptidão a um não-mago. Qualquer um
que tocar em um Cajado de Aptidão Mágica tem sua aptidão mágica aumentada em um nível. O
Cajado da Aptidão Mágica não produz efeitos em personagens com Abascanto, ou aqueles com
Aptidão Mágica natural de +3. Se o usuário deixar o cajado no chão, ou soltá-lo em qualquer lugar,
o bônus de Aptidão Mágica desaparece até que ele pegue o cajado de novo.

Os Cajados de Aptidão Mágica são conhecidos há mais de um milênio. Eles certamente são de
origem extraplanar – provavelmente divinos. Estudantes estimam que existam de três a seis Cajados
da Aptidão Mágica atualmente.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 3.000.000

Cajado do Relâmpago
O  Cajado  do  Relâmpago  é  um  cilindro  de  ferro  maciço  com  cerca  de  1,50  metro  de

comprimento e um pouco menos de 3 centímetros de espessura. Pesa mais de 9 Kg. O cajado é
magicamente à prova de ferrugem.

O Cajado do Relâmpago permite  que  o  portador  convoque e  canalize  raios,  permitindo-os
dispará-los com sua eletricidade natural como se fosse uma arma de longo alcance. O portador deve
estar no meio de uma tempestade ativa para usar o cajado.

Quando  um  mago  desejar  usar  o  cajado,  o  GM  deve  primeiro  determinar  o  tamanho  e
intensidade da tempestade numa escala de 1 (relâmpagos esporádicos que cortam alto no céu) a 10
(um verdadeiro cataclismo com relâmpagos atingindo as cercanias a todo momento). O portador
então deve usar um turno de Concentração e gastar energia para convocar e lançar o relâmpago.

Depois de um turno de concentração, o mago pode gastar tantos pontos de energia quanto é a
classificação da tempestade (de 1 a 10). Ele então joga contra sua DX ou Lançamento de Projétil -3
para acertar o alvo. Os modificadores de ataque à distância se aplicam normalmente. O alcance do
relâmpago é !/2D 200, max 500. O relâmpago não possui valores de TR ou Precisão. O relâmpago é
convocado do céu e canalizado através do cajado para o alvo.

Alvos de ferro são mais fáceis de acertar. Adicione de +1 a +10 para a DX efetiva, dependendo
da quantidade de metal do alvo. Armaduras metálicas não protegem bem contra relâmpagos. A DP
fica em 0 e RD 1 contra raios. Por outro lado, alvos envoltos dentro de grandes estruturas de metal
(uma gaiola de metal, um carro moderno, etc.) não são afetados. Nesse caso, o raio acerta o metal e
é absorvido diretamente pela terra.

O relâmpago provoca 1d-1 de dano para cada ponto de energia gasto. Um alvo vivo também
será ensurdecido e cegado (-8 para todos os testes de Audição e Visão) por 1d horas ao ser atingido
por um relâmpago. Em um sucesso decisivo, o alvo adquire a desvantagem surdez ou cegueira.

Se  o  teste  de  DX  falhar,  o  ataque  é  desperdiçado  e  o  atacante  pode  receber  dano  de
eletrocussão.  Jogue contra  a  Vontade;  para cada ponto que falhar,  o portador  leva 2 pontos  de
choque.

Note que o cajado em si é feito de ferro, e que não existe nenhum encantamento no cajado que
forneça proteção automática contra relâmpagos não intencionais no portador. O GM pode ignorar
esse risco, ou usá-lo como um meio de desencorajar o uso excessivo do cajado.
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Ele representa uma variação da bem conhecida magia de Relâmpago padrão. É muito menos
dispendioso  em  termos  de  dinheiro  e  energia  (300  pontos  de  energia,  sem  necessidade  de
embelezamentos caros de platina).

Pré-requisito: Relâmpago (variação).
Preço sugerido: $ 15.000

Cajado Silvestre
Este antigo e poderoso cajado é um artefato conhecido pela raça de elfos da floresta. Diz-se que

foi criado por Ezarian, um lendário, quase protetor divino das florestas. Embora a lenda de Ezarian
é  de  no  mínimo 10.000  anos,  os  elfos  da  floresta  juram que  ele  ainda  vagueia  pelos  lugares
selvagens. Talvez ele faça isso, pois seu cajado foi levado à civilização várias vezes ao longo dos
tempos, apenas para desaparecer misteriosamente.

O cajado é um galho delgado de uma árvore, de 2 metros de comprimento, com a casca ainda
por cima. Ele garante a seu portador uma matriz impressionante de magias para usar nas terras
selvagens.

Pré-requisito: 3 pontos de Energia, 3 magias de Velocidade, Domador, Falar com 
Animais, Senso de Vida, Chuva, Extinguir Fogo, Resistir Frio, Luz, Visão Noturna, 
Encontrar Planta, Identificar Planta, Erva de Cura, Crescer a Planta, Planta Sagrada, Criar 
Planta, Senso de Planta, Camuflagem, Senso do Perigo.
Preço sugerido: $ 1.200.000

Cajado de Alerta
Os Cajados de Alerta são pequenas varas de 1 a 1,20 metro. O usuário traceja a vara em um

círculo no chão ao redor da área que ele quer proteger. Qualquer coisa que cruzar esse círculo nas
próximas 10 horas ativará a magia Cão de Guarda ou Rouxinol (ambos os tipos existem). Parece
não haver área máxima para a magia, desde que o círculo seja iniciado e fechado dentro de um
minuto. A magia é dissipada quando um intruso entra no círculo, exigindo que o usuário refaça a
coisa toda.

Diz-se que o segredo da criação de tais dispositivos é bem conhecido entre os elfos e gnomos,
mas poucos feiticeiros humanos, se é que existem, podem alegar que conhecem a magia.

Pré-requisito: Cão de Guarda ou Rouxinol (variações secretas).
Preço sugerido: $ 15.000 (Cão de Guarda), $ 18.000 (Rouxinol).

Adendo: ZEBGLON 
Zebglon é um poderoso mago de idade indeterminada, especializado em magias de Luz, Som,

Ilusão,  e  Movimento.  Ele  nunca  se  aventurou,  preferindo  ganhar  a  vida  com  o  ensino
(complementado  por  um  trabalho  de  guarda  altamente  remunerado  em  ocasionais  caravanas
comerciais ou naus mercantes).  Apesar de ter viajado muito, Zebglon sempre desprezou as artes
físicas de defesa pessoal, preferindo confiar em suas magias.

Zebglon  não viaja  mais  ou  ensina.  Em vez  disso,  nos  últimos  anos  ele  tem devotado seu
brilhante intelecto e seu natural tino comercial para juntar uma fortuna. A venda de itens mágicos é
apenas a menor parte dos muitos interesses financeiros de Zebglon. Ao lado das finanças, seu outro
passatempo  é  a  paixão  pelo  jogo  de  gamão,  no  qual  ele  é  um  mestre  internacionalmente
reconhecido.

Zebglon é um homem idoso e de comportamento quieto. Ele se veste como um pobre mago
trabalhador,  não como um homem rico.  Ele é  extremamente magro,  com agudas  feições quase
comicamente feias.
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Embora ele certamente tenha um formidável arsenal mágico pessoal, Zebglon é prudentemente
silencioso  como  sua  natureza.  Ele  é  conhecido,  entretanto,  por  usar  artefatos  mágicos  que
paralisam os inimigos, ler mentes, e até poderia transformar um atacante em um pequeno pássaro. A
precisa natureza e poderes de seus artefatos permanecem um mistério.
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EQUIPAMENTO ILEGAL
Em muitos reinos, é contra a lei ser proprietário, fazer,  ou vender itens
destinados  a  propósitos  ilegais.  As  penalidades  variam  de  multas  e
confisco à execução sumária. Assim, o tráfico da parafernália ilegal é um
componente  importante  no  mercado  negro  da  magia  (junto  com
substâncias  alucinógenas  controladas  e  ferramentas  depravadas  de
diversão).  Mesmo  quando  um  item  não  é  manifestadamente  ilegal,  as
autoridades  tendem  a  ficar  de  olho  naqueles  que  são  conhecidos  por
carregar anéis de invisibilidade e coisas do tipo.

Essas  leis  podem ser  fonte  de  considerável  empecilho  e  problema  para  aventureiros.  Eles
poderiam nunca ter pretendido usar o Amuleto de Caminhar Embaixo da Terra para outro objetivo
que não a exploração arqueológica, mas esse argumento será de pouco peso se forem pegos usando-
o perto dos cofres subterrâneos da cidade. Tais problemas podem ser evitados com alguns subornos
oportunos e bem arquitetados…

Os nobres e a realeza estão acima da lei, é claro, mas se implementos para espionagem ou
assassinato forem encontrados com eles ou seus agentes, isso pode significar uma grande desonra,
possivelmente levando a disputas sanguinárias ou até mesmo guerra. E, evidentemente, um espião
não é um bom espião se todo mundo souber que ele é um espião. Por todas essas razões, até mesmo
o maior prefere procurar seu equipamento “especial” em segredo.

No lado respeitável da moeda, estão os itens projetados para proteger pessoas honestas e seu
patrimônio do crime. Existem muitos corretores de magia que trabalham exclusiva e abertamente no
ramo da segurança. Contudo, a maioria dos corretores do mercado negro também negociam numa
linha paralela significativa de equipamentos de segurança, haja vista ladrões e criminosos têm quem
sabe até mais motivos do que a maioria para salvaguardar seus bens.

Os humanos dominam o submundo do comércio mágico, embora goblins também tenham se
mostrado espertos na criação de equipamentos ilegais, e os gnomos também têm produzido um
trabalho  notável  de  tempos  em  tempos.  Na  maioria,  entretanto,  os  parentes  anões  e  os  elfos
desprezam os trabalhos criminosos. Apesar disso, os elfos têm criado muitos artefatos de furtividade
altamente eficazes – projetados para defender suas terras, mas extremamente úteis para qualquer
ladrão sortudo o suficiente para encontrá-los.

Naturalmente suspeitosos e de mentalidade rudimentar, os anões são líderes na produção de
fechaduras mágicas, armadilhas, alarmes e outros equipamentos de segurança. 

Encantamentos Comuns de Ladrão e Segurança

Um  ladrão  ou  espião  esperto  pode  encontrar  um  uso  para  virtualmente  qualquer  magia,
particularmente se tiver um ou dois níveis de aptidão mágica. No entanto, certas magias têm uma
reputação particularmente boa no submundo.

Vários  colégios  de  magia  completos  são  geralmente  úteis  para  ladrões,  incluindo  Luz  &
Escuridão, Som, Controle do Corpo, Controle da Mente e Movimentação.

A magia preferida do ladrão é certamente Invisibilidade. Várias magias elementais, incluindo
Caminhar no Subterrâneo, Corpo Etéreo e Caminhar no Ar, podem ser úteis para entradas ilegais,
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assim como Teletransporte,  Caminhar  na Parede,  Alterar Corpo, Levitar  e Voar.  Se uma dessas
magias der errada, Queda Lenta pode salvar vidas.

Escuridão,  Borrão e Ocultar facilitam para que os criminosos se escondam. Já que ladrões
amam a escuridão, eles necessitam de Visão Noturna, Ver Segredos e Senso do Mago para revelar
tesouros secretos e preveni-los de perder o caminho. Ocultar é a maneira mais popular de esconder
um botim.

Furtividade Mágica, Chaveiro e Chaveiro Mestre são básicas para a arte dos ladrões. Magias de
disfarce, como Alterar Rosto, Alterar Corpo e outras magias de ilusão são grandemente favorecidas.

A magia  Envenenar  Alimento  é,  com  certeza,  uma  ferramenta  fundamental  do  assassino
profissional. Espiões são os maiores apreciadores de Audição Aguçada.

As magias particularmente úteis na prevenção de roubo e outras ameaças criminosas incluem
Sondar Mentira, Compelir à Verdade, Leitura Mental, Purificar Alimento, Ver o Invisível, e Escudo
de Magia, assim como todo o colégio de Proteção e Advertência. 

Catálogo de Equipamentos Ilegais

Pergaminho de Identidade para Todos os Fins
Este  item tem  a  aparência  inicial  de  uma  folha  em  branco  de  um pergaminho  de  média

qualidade. Para ativar a magia, o usuário precisa simplesmente assinar seu nome no selo do papel.
Depois disso, em quaisquer circunstâncias que ele apresentar o papel, ele aparecerá para o leitor
como o documento mais adequado para justificar qualquer ação que o usuário esteja fazendo, ou
queira fazer. Trate a leitura do documento como um Teste-Rápido, considerando o papel com uma
habilidade efetiva de 16. Em uma falha crítica, o papel acaba se promovendo demais, dando ao
portador um status de realeza, uma divindade encarnada, ou alguma outra improbabilidade similar.
Em um sucesso decisivo o papel exagera a importância do portador de maneira semelhante, mas o
leitor acredita nisso! O mestre pode avaliar as penalidades apropriadas para situações extremamente
improváveis.  (“É claro que sois bem-vinda ao jarro sagrado, Sua Santidade.  Mas foi  realmente
necessário ter entrado pela janela dos fundos e destruído o relicário?”).

Obviamente, a eficácia desse item será muito mais limitada contra pessoas analfabetas, mas a
mera visão dos elaborados selos e floreados do documento adicionará um bônus de +3 aos Testes-
Rápidos subsequentes do portador.

O portador deve assinar seu nome mais comumente usado (não o título ou apelido) no papel, e
completo. O pergaminho é marcado para dobrar três vezes (um tamanho conveniente para uma
bolsa ou algibeira). Ele nunca rasgará com o manejo usual, embora não tenha defesas especiais
contra violência deliberada. Basta um ponto de dano para destruir o pergaminho.

Desnecessário dizer, a manufatura ou posse desse item constitui um crime capital em qualquer
terra  civilizada.  Não  surpreende,  portanto,  que  nada  se  saiba  sobre  suas  origens  ou  sobre  o
mecanismo mágico que produz seu efeito. Parece provável, entretanto, que não mais do que um ou
dois pergaminhos desse tipo tenham existido antes de 100 anos atrás.

Pré-requisito: desconhecido (Sugestão?).
Preço sugerido: $ 2.000.000 (apenas no mercado negro).

Auxiliador da Imitação
Um Auxiliador da Imitação não é tanto um dispositivo mágico como um efeito mágico que

pode ser lançado em qualquer tipo de joalheria ou roupa. Esta magia, no entanto, só é conhecida
pelos objetos em que foi lançada. Se conhecem Auxiliadores da Imitação há cerca de 300 anos, e
novos exemplares ocasionalmente ainda surgem. Alguns têm sugerido que a magia foi descoberta
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por um único mago de raça de vida longa, e que este indivíduo estaria produzindo os poucos novos
itens que aparecem de tempos em tempos.

O Auxiliador da Imitação (que pode ser qualquer coisa, desde uma peça de armadura até um
cadarço) é uma ajuda sutil, mas extremamente benéfica, a fim de disfarçar ou fazer parecer com
outra pessoa. O item fornece ao imitador pequenas dicas, quase subliminares, sobre o que seria
considerado “certo” ou “normal” para a pessoa que se está sendo representada – pequenos detalhes
como usar a saudação adequada, abotoar a camisa da maneira usual, ou responder apropriadamente
a um insulto ou elogio.

O item não fornecerá ao imitador qualquer conhecimento ou orientação evidente, e certamente
não poderá fornecer informações biográficas. Apenas conduz os hábitos e instintos do imitador mais
em sintonia com o assunto.

Embora o item não consiga garantir novas perícias de linguagem, uma vez que o personagem já
domine basicamente a gramática e vocabulário da língua, o item fará sua fala parecer muito mais
natural e idiomática.

O efeito prático disso é que um personagem usando um Auxiliador da Imitação ganha +3 para
as perícias Disfarce e Imitação, quando estiver tentando imitar alguém de uma cultura ou profissão
desconhecida,  e  +2  para  todas  as  habilidades  linguísticas  preexistentes  (máximo  NH  15).  O
Auxiliador da Imitação parece agir como um transmissor, comunicando à mente do imitador as
expectativas inconscientes das pessoas que estão ao seu redor. 

Pré-requisito: a hipotética magia “Auxiliador da Imitação”.
Preço sugerido: $ 12.000

Inseto Atentivo
Um  minúsculo  autômato,  primorosamente  trabalhado,  na  forma  de  um  inseto  doméstico

comum, geralmente uma aranha ou um besouro. Cada inseto vem com seu próprio receptáculo,
geralmente um caixa lacrada de 6 por 6 cm. Quando o inseto é revelado de sua caixa, ele foge como
um verdadeiro inseto, e rapidamente se esconde na sala em que foi lançado. O inseto possui uma
camuflagem inata com NH 14. Quando o receptáculo é trazido de volta para aquela sala e deixado
aberto, o inseto retornará para dentro dela em 1d minutos.

Uma vez que o inseto e a caixa são reunidos, a caixa pode, sob comando, repetir tudo o que foi
dito na presença do inseto por um período de até um mês antes que o inseto foi recapturado. As
palavras  são  repetidas  nas  vozes  idênticas  de  quem  falou.  O  barulho  não  vocal  de  fundo  é
eliminado, mas se mais de uma pessoa falar ao mesmo tempo, as vozes não podem ser ouvidas
isoladamente.  Tempos  específicos  podem ser  alcançados  por  comandos  verbais  -  “Comece  no
amanhecer de duas semanas atrás”, “Pule um dia”. O inseto pode repetir qualquer coisa que ouviu
quantas  vezes forem precisas.  O inseto pula automaticamente os períodos de longo silêncio.  A
pedido, ele informará a data e hora da conversa que está sendo repetida.

O grande mistério sobre Insetos Atentivos é como eles “lembram” o que escutam. Embora isso
não seja de modo algum de conhecimento comum, Insetos Atentivos foram feitos por mais de 750
anos,  e  atualmente  existem pelo  menos  três  encantadores  solitários  que  supõe-se  possuírem o
conhecimento necessário para produzi-los.

Pré-requisito: Golem, Audição Aguçada, Noção Exata do Tempo, desconhecido.
Preço sugerido: $ 100.000

Manto do Rei Mendigo
Esta roupa rasgada parece com os andrajos esfarrapados e sujos de um grande manto sem

capuz. Pode, ao mesmo tempo, ter a cor carmesim ou púrpura. Ela tem o poder de aumentar o
carisma do usuário em +4, mas apenas para pessoas que tenham status social 0 ou inferior. Ela
também confere +5 para a perícia do usuário em Manha.
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As  origens  do  manto  são  desconhecidas,  embora  existam  incontáveis  lendas  sobre  ele.  É
conhecido  por  ter  sido  usado  em  várias  favelas  durante  a  maior  parte  de  um  milênio,  e  ter
desempenhado um papel fundamental em várias grandes revoluções.

Pré-requisito: Imbuir.
Preço sugerido: $ 200.000

Cartas Coringa
Este é um dispositivo extremamente sofisticado para criar Cartas Coringa. As cartas ficam em

branco até que o usuário mentalmente diz a elas o que exibir. Porém é extremamente difícil usar as
cartas  de  maneira  discreta  e  convincente;  a  menos  que  o  usuário  também  tenha  Cálculos
Instantâneos, ou Jogo com NH 15+ e IQ 13+, será óbvio para até mesmo o mais inepto jogador que
algum truque está sendo usado. Até mesmo um jogador que satisfizer as exigências acima deve
gastar no mínimo 100 horas praticando com as cartas se quiser jogar com elas convincentemente.

Enquanto jogar com as Cartas Coringa o usuário deve passar num teste de Jogo a cada mão
para deixar seus oponentes abaixo de nenhuma suspeita (se existir outro jogador na mesa com Jogo
15+,  o  mestre  deveria  jogar  cada  mão como uma disputa  da  perícia  Jogo entre  os  jogadores).
Somente uma falha crítica resultará em uma acusação descarada de trapaça. O restante das falhas
resultará nos oponentes abandonando a mesa, requisitando outro baralho, ou alguma coisa do tipo.

As cartas também podem ser usadas para fazer mágicas. Nesse caso a perícia Prestidigitação
substitui o Jogo em todos os testes a fim de evitar perceber a natureza mágica das cartas.

Há conhecimento de que apenas três desses baralhos existam, e todos têm entre 200 a 250 anos.
São geralmente creditados a um notório e poderoso mago/trapaceiro da época, que era conhecido
por se especializar em feitiços de controle mental.

Nota de Jogo:  Mestres  rigorosos  jogando em mundos de fantasia  medieval  deveriam estar
cientes de que, historicamente, jogos de cartas não apareceram até a Renascença.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 200.000

Vestes do Camaleão
Estas vestes funcionam como a pele de um camaleão, adquirindo as cores e tons do ambiente

em volta (ex: cor camuflada na floresta, cinza se caminhando por um paredão de rocha). O traje é
composto geralmente por uma calça comprida, uma camisa de mangas compridas, e um manto curto
com capuz. Ele também pode incluir um véu fino e destacável para esconder o rosto, e um par de
luvas finas. As vestes conferem um redutor de -4 para todos os testes de Visão na tentativa de
encontrar  o  usuário.  Cada  peça  do  traje  é  encantada  separadamente.  O  GM  deve  avaliar  os
benefícios de um traje parcial dependendo da situação, ou ele pode usar a regra que tanto a camisa
quanto a calça dará -1 para os testes de visão, enquanto o manto confere -2.

O encantamento que cria este item é, presumivelmente, uma variação superpoderosa da magia
Tingir.  Embora conhecidas por encantadores humanos, várias tribos de elfos da floresta e elfos
negros têm produzido as Vestes do Camaleão há milênios.

Pré-requisito: Tingir (variação élfica).
Preço sugerido: $ 25.000 (consideravelmente menos para elfos).

Kit Completo do Ladrão
Este único e poderoso conjunto de parafernália criminal mágica foi montado por um mestre

ladrão há muito tempo morto. Muitos desses itens foram reproduzidos individualmente em outros
lugares – a única diferença do kit é que os componentes abaixo, se espalhados, serão magicamente
reunidos de volta ao conjunto ao longo de 2d dias. Diz-se que o criador do kit, que viveu há mais de
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300 anos,  gastou  um verdadeiro  resgate  de  rei  para  adquirir  os  componentes,  não  apenas  dos
maiores encantadores de seu tempo, senão como (é o que se conta) de seres místicos que habitam
outras dimensões.

O Kit consiste de:
Gázuas (boa  qualidade),  incluindo  chaves  imbuídas  com  as  magias  Chaveiro  e  Mestre-

Chaveiro.
Luvas que conferem +5 para Punga, Ocultar, Prestidigitação e Escalada.
Corda, 30 metros, com a resistência de um cabo metálico e o peso de um cordel. A corda pode

se estender, prender-se, ou soltar-se, sob comando. Ela também confere ao escalador um bônus de
+5 para sua perícia Escalada.

Botas que garantem ao usuário +2 em seu Deslocamento e +5 para Furtividade (contra testes de
audição). As botas também garantem um adicional de +5 para Escalada.

Vestes do Camaleão (veja acima), dá ao usuário um bônus de +5 para Furtividade (contra testes
de visão), e +3 contra testes de olfato. Também garante DP 1, RD 2.

Pena do Falsificador; veja logo mais.
Pergaminho de Identidade para Todos os Fins. Este é um dos primeiros exemplares conhecidos

de tal item.
Faca Grande com punho e lâmina continuamente enegrecidos, Precisão +3, Pujança +3, Faca

Voadora. A lâmina também está permanentemente envenenada com um soporífero. Em cada dano
que penetrar a armadura, a vítima deve passar num teste de HT ou cairá adormecida como na magia
Dormir. Se fizer o teste, ele deve imediatamente fazer outro ou será afetado como se fosse pela
magia Atordoar.

Capuz  que  permite  ao  usuário  usar  as  magias  Encontrar  Direção,  Detectar  Magia,  Buscar,
Rastreamento, Visão Noturna, e Prontidão +5. Sabe Ilusão e Percepção do Inimigo sem custo de
energia.

Manto que permite ao usuário usar as magias Queda Lenta e Corpo Etéreo. Note que todos os
componentes do kit serão afetados pela magia Corpo Etéreo, assim como qualquer coisa carregada
na  mochila.  Quando  usada  com  as  Vestes  do  Camaleão,  o  manto  adquire  a  camuflagem  do
camaleão.

Mochila que guarda o kit completo e até 150 kg de carga adicional de pilhagem. Parece uma
mochila de couro grosso, de tamanho médio, com uma alça de ombro e voltas para prendê-la a um
cinto. Ela nunca pesa mais do que 5 kg, e pode carregar uma pessoa, ou pessoas, pesando menos do
que 150 kg. Embora fechada, o ar dentro da mochila sempre será fresco. Todos os itens do kit
retornarão para a mochila depois de 2d dias fora. 

Pré-requisito: inúmeros, conhecidos e desconhecidos.
Preço sugerido: $ 10.000.000

Luva do Sumiço
Um simples e econômico encantamento de ocultação, fazendo uso de uma limitada variação da

magia Invisibilidade. A luva renderiza qualquer coisa que segura na mão como invisível. O objeto
invisível não pode pesar mais do que 22,5 kg, ou ter mais do que um hexágono de tamanho, e deve
ser aguentado de forma normal  pela  mão que o segura (não pode ser ajudado pela outra  mão,
equilibrado no quadril, apoiado no chão, etc.). Itens que se tornarão invisíveis pela luva incluem
bolsas, a maioria das espadas e armas pequenas, baldes, pacotes segurados por alças, pequenos
animais e praticamente qualquer outra coisa do tamanho e peso apropriados.

A luva  é  geralmente  de  couro  liso  marrom  ou  preto.  Embora  nunca  feitas  aos  pares,  é
razoavelmente fácil encontrar um par correspondente (não mágico) para a Luva do Sumiço.

As  primeiras  Luvas  do  Sumiço  foram  produzidas  há  quase  200  anos.  O  encantamento  é
aparentemente bastante simples, já que o efeito tem sido replicado várias vezes desde então.

Pré-requisito: Invisibilidade (variação).
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Preço sugerido: $ 16.000

Diversão Conveniente
A Diversão Conveniente é um pequeno objeto (pode ser praticamente qualquer coisa – um anel,

uma moeda, um chapéu) que, quando jogado, absorverá completamente a atenção de qualquer um
que estiver olhando, exceto o lançador, por 2d turnos (o efeito pode ser resistido por Vontade),
permitindo ao lançador sair de fininho. O grande problema com a Diversão Conveniente é que, uma
vez usado,  geralmente é bastante  difícil  de recuperá-lo.  Depois que o efeito  acaba,  somente as
vítimas mais estúpidas não conseguirão perceber que foram enfeitiçadas.

Diversões Convenientes foram produzidas por um certo círculo de encantadores por mais de
três gerações, entre 150 e 275 anos atrás. O efeito, que parece ser similar à magia de enfeitiçar
multidões, provavelmente poderia ser recriado por um pesquisador determinado.

Pré-requisito: Enfeitiçar Multidão (variação).
Preço sugerido: $ 15.000

Maçaneta Conveniente
Meramente um pequeno botão ou alça, que pode ser preso a qualquer porta de pedra, madeira

ou  metal.  Ela  não  abrirá  uma  porta  fechada  ou  bloqueada,  mas  se  a  porta  estiver  emperrada,
enferrujada ou muito pesada, o indivíduo será capaz de abri-la (ou fechá-la) normalmente. Para os
propósitos deste item, “porta” é definido como “qualquer obstrução projetada para ser movida por
dobradiças, polias, ou de correr.” Dessa forma, o indivíduo poderia usar a Maçaneta para levantar
um rastrilho de um castelo pesando duas toneladas, mas não conseguiria deslocar uma rocha de
duas toneladas que estivesse bloqueando uma passagem. A maçaneta se destacará sob comando. A
porta não fará mais ou menos barulho do que se estivesse funcionando perfeitamente – uma porta
enferrujada não rangeria, mas um rastrilho de um castelo ainda faria seu barulho característico.

Muitos  desses  itens  foram  encontrados,  todos  com  mais  de  600  anos  de  idade.  Eles
presumivelmente representam um encantamento perdido, provavelmente relacionado à Redução de
Peso. Ninguém sabe quem foi o mago que as produziu.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 7.500

Dados Dançantes
Estes sofisticados dispositivos de trapaça responderão aos comandos mentais do dono, caindo o

resultado induzido. Requer alguma finesse por parte do jogador para usar os dados lucrativamente
sem  que  os  oponentes  suspeitem  de  alguma  trapaça.  Em  cada  lanço  em  que  o  resultado  for
magicamente induzido, uma disputa de habilidades é necessária entre o Jogo do usuário e a maior
habilidade de Jogo ou IQ entre os oponentes, para impedi-los de deduzir que os dados estão de
alguma  forma  “viciados”.  (Assumindo,  é  claro,  que  o  usuário  estiver  ganhando.  Ninguém
questionará  se  ele  escolher  perder  o  jogo  por  alguma  razão,  mesmo  se  os  resultados  forem
absurdamente negativos – esses itens podem facilmente ser usados para deixar qualquer um numa
tremenda enrascada, fazendo com que ele ganhe com uma suspeita consistência.)

Os Dados Dançantes são controlados através de uma variação bastante simples da magia Arma
Dançante. Essa magia tem sido periodicamente redescoberto ao longo de pelo menos 500 anos por
muitos encantadores diferentes. No entanto,  como os criadores desses dispositivos raramente se
orgulham de sua criação, a magia não é comumente conhecida.

Pré-requisito: Variação de Arma Dançante.
Preço sugerido: $ 40.000
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Anel Transferidor
O sonho de consumo do batedor de carteiras. Se o Anel Transferidor for meramente encostado

em qualquer bolsa, carteira, sacola, ou qualquer algibeira (se a bolsa estiver sendo carregada por
uma pessoa, o ladrão deve fazer um teste de punga +10 para evitar ser percebido), então, a qualquer
tempo  nas  próximas  24  horas,  o  ladrão  precisa  apenas  tocar  outra  bolsa  do  mesmo ou  maior
tamanho, que o conteúdo da primeira bolsa será transferido para a segunda. O ladrão ficará com o
conteúdo da bolsa naquele momento, e não necessariamente o conteúdo que estava na bolsa quando
ele a tocou. O anel é ineficaz contra qualquer bolsa maior do que 60 centímetros em qualquer
medida, ou qualquer conteúdo pesando mais do que 4,5 kg.

Como muitos dispositivos de ladrões, as origens do Anel Transferidor são misteriosas, mas a
maioria dos exemplares remanescentes parecem ter de 200 a 300 anos de idade.

Pré-requisito: a hipotética variação de Teletransporte.
Preço sugerido: $ 7.500

Corda de Emergência
Esta  corda  tem apenas  meio  metro  de  comprimento,  mas  pode  ser  estendida  à  vontade  a

qualquer  comprimento.  Todavia,  a corda só é  capaz de suportar o peso de um homem por um
comprimento máximo de 30 metros. Com mais de 150 metros de comprimento, a corda não é capaz
de  suportar  mais  do  que  seu  próprio  peso.  Personagens  pacientes  que  também  têm  alguma
habilidade com nós (perícias como Marinhagem e Armadilha poderiam ser apropriadas) poderiam
ser capazes de aumentar o comprimento da corda amarrando e reforçando-a com nós. A corda perde
todo poder, e volta imediatamente para meio metro, se cortada ou queimada.

Pré-requisito: a hipotética magia “Estender”.
Preço sugerido: $ 10.000

Algibeira das Moedas Circundantes
Sob comando esta pequena algibeira começará a transferir moedas para seu interior com as

moedas das bolsas daqueles que a rodeiam. A algibeira roubará de todas as bolsas num círculo de 6
hexágonos, mas nunca roubará mais do que a metade das moedas de qualquer bolsa à disposição. A
algibeira transferirá até 150 moedas, depois do que ela deve ser esvaziada e reativada.

Suspeita-se que meia dúzia desses itens existam. Elas parecem usar uma variação da magia
Teletransporte  semelhante  à  encontrada  no  Anel  Transferidor.  Como  aquele,  a  origem  dessas
algibeiras permanece um mistério.

Pré-requisito: Teletransporte (variação).
Preço sugerido: $ 75.000

Elmo Cego
Este dispositivo geralmente assume a forma de um elmo, barrete, ou capuz de tecido pesado,

couro ou couro curtido, articulado com uma viseira sem buracos para os olhos. Quando a viseira
está abaixada, ela oculta completamente o olhar do usuário, mas ele pode enxergar normalmente.
Quando está levantada, ele pode ver através dos obstáculos como uma visão Raio-X.

Esta é uma variação menor e bastante comum da magia Visão Raio-X. Muitos encantadores
sabem como criar um Elmo Cego.

Pré-requisito: Visão Raio-X (variação).
Preço sugerido: $ 500.000
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Bolsa da Pecúnia
Esta é uma bolsa de camurça aparentemente comum. Entretanto, se qualquer coisa é colocada

dentro da bolsa, dentro de 24 horas ela será substituída em dinheiro em espécie, pelo seu justo valor
de mercado.

A maioria dos usuários da bolsa simplesmente assumem que ela tem o poder de transformar
itens valiosos em dinheiro. Na realidade, contudo, a bolsa é um portal de teletransportação para a
sede de uma remota guilda de ladrões, que tem várias delas por aí afora. O portal é acionado da sede
da guilda. Ele automaticamente pulveriza qualquer matéria viva e não funcionará a menos que a
bolsa esteja fechada.  Existe um Olho Mágico invisível na bolsa,  que permite aos feiticeiros da
guilda verem quem está usando a bolsa. O efeito prático é uma transação bastante segura. A guilda
raramente  paga  menos  do  que  é  devido  ao  “cliente”,  pois  quer  incentivar  o  uso  das  bolsas  e
melhorar sua reputação entre os ladrões profissionais. 

Pré-requisito: Teletransporte, Olho Mágico.
Preço sugerido: $ 50.000

Pena Falsificadora
Esta é uma longa pena de ganso oca feita para ser usada como uma caneta, dourada com sinais

e  símbolos  místicos.  Usar  esta  caneta  confere  um bônus  de  +4  para  a  perícia  Falsificação  do
personagem, ou lhe confere a perícia com um nível de IQ+4, o que for maior. A pena não pode
aumentar a perícia para mais de 21.

São conhecidas ao menos duas dessas canetas, mas pode haver mais. Elas têm no mínimo 250
anos de idade. Pode haver outras cópias, que conferem uma habilidade máxima menor.

Pré-requisito: Emprestar Perícia.
Preço sugerido: $ 100.000 (um pouco menos se a habilidade máxima for menor que 21).

Arco de Assalto
Este arco dispara uma flecha até o alcance normal, mas a flecha tem uma garra, presa a um

cordão que está preso ao arco. Ele não pode disparar flechas normais. O arco se dobra e pode ser
envergado até o tamanho de sua flecha (60 cm). A linha é da espessura de um cordão e suporta até
140 kg. Não há roldanas ou bobinas, a linha se estende magicamente.

O arco não é destinado para uso em combate. Se usar o arco normalmente, o arqueiro estará
submetido a um redutor de -3, e a garra apenas provoca dano de contusão.

Cada arco tem apenas uma flecha com garra, permanentemente presa a ele pelo cordão. Se o
cordão for cortado, o arco perde seu encantamento.

São conhecidos ao menos três desses itens, todos com mais de 300 anos. Além da magia de
Estender, que estende a corda, o arco funciona através de uma variação da magia Recolher (para
permitir  que  ele  seja  envergado  e  remontado  várias  vezes),  e  com uma variação  da  magia  de
Precisão (para permitir que uma pesada e desajeitada garra voe tão bem quanto uma flecha normal).
Os segredos desse arco se encontram atualmente perdidos, mas ao menos um poderoso círculo de
encantadores está trabalhando em recuperá-los e aplicá-los em uma balestra.

Pré-requisito: Recolher (variação), Precisão (variação), e a hipotética magia “Estender”.
Preço sugerido: $ 30.000

Célula Halopiana
A célula é um bastão de 8 cm, que aderirá a qualquer superfície razoavelmente plana. Uma vez

ligado  a  algo,  o  meio  pode  ser  agarrado  e  puxado  para  baixo  como  um  zíper.  Quando  está
completamente aberta, o conjunto se torna uma porta de 90 cm por 1,80 m, com uma maçaneta. A
porta se abre para um quarto extradimensional de 2x2x2 metros. Uma vez que a porta é fechada por
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dentro, ela se torna completamente indetectável do lado de fora (exceto por Chaveiro Mestre). O
usuário  (mais  qualquer  coisa  que  esteja  carregando  e  quaisquer  amigos  que  traga  junto)  pode
permanecer no esconderijo por quanto tempo desejar. Ele ainda precisará comer, beber, e fazer suas
necessidades fisiológicas, mas não precisará se preocupar com falta de ar. O espaço é razoavelmente
confortável para até quatro pessoas. Não há nenhuma maneira (mesmo com poderosa magia de
espionagem) de o personagem saber o que está acontecendo fora da célula. Uma vez que a porta é
aberta  de  dentro,  o  usuário  e  todos  seus  pertences  são  gentilmente,  porém  irresistivelmente,
empurrados para o espaço real. O esconderijo não pode ser usado de novo por 24 horas. Se a parede
onde o esconderijo foi originalmente aberto for colocada abaixo, isso não afeta o esconderijo; a
porta apenas reabrirá em lugar aleatório. Com alguma prática, o usuário poderá abrir e entrar no
esconderijo em apenas 5 segundos.

Há ao menos duas Células Halopianas, e ao menos uma dessas tem mais de 700 anos. Seus
criadores são desconhecidos, mas existe alguma evidência de que possuíssem origem extraplanar.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 200.000

Hitobana
Esta é uma planta que desabrocha quando um estranho se aproxima a 20 metros dela. Ela é

frequentemente utilizada  por  ladrões  para denunciar  algum visitante  inesperado a seus  remotos
lares. A Hitobana funciona da mesma maneira quando houver muros ou outros obstáculos entre ela
e os visitantes. Depois de conviver com alguém por alguns dias, ela se fecha e não abrirá mais para
aquele indivíduo.

A Hitobana  tem  um  agradável  perfume  e  uma  flor  encantadora,  mas  dizem  que  existem
variedades dessa planta que produzem uma flor disforme e com péssimo odor quando o estranho é
mal intencionado.

Pré-requisito: magia natural.
Preço sugerido: $ 1.000

Anel do Compartimento
O Anel do Compartimento é um anel de ouro não adornado que pode, à vontade, geral um

portal para um espaço extradimensional de 30x30x30 cm, permitindo ao usuário colocar qualquer
objeto pequeno simplesmente deixando-o nesse espaço. Para fazer isso discretamente, trate como
um teste de Prestidigitação +5, ou DX – 3. O portal é normalmente de via única, até que o anel seja
removido do dedo, momento em que todos os objetos do “compartimento” simplesmente caem na
mesa ou no chão. Esta é a única forma de remover os objetos. Objetos transportados dessa maneira
não contam como carga. São conhecidos vários desses anéis.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 10.000

Unha Incandescente
Uma  ferramenta  favorita  dos  incendiários,  a  unha  ficará  em  brasa  2d  minutos  depois  de

friccioná-la,  acendendo  automaticamente  qualquer  madeira  em  torno  dela.  A unha  deverá  ser
friccionada a no mínimo uma polegada de profundidade para ser ativada, e a superfície que está
sendo friccionada deve ter no mínimo essa profundidade. A unha deixará o metal em brasa no raio
de 1 hexágono, se ela puder ser friccionada dentro do metal.

Unhas Incandescentes não são encantadas; em vez disso elas são preparadas alquimicamente. A
fórmula para criar as unhas é conhecida por apenas poucos alquimistas por milênios. Uma Unha
Incandescente, que não é mais resistente do que uma unha normal, é torrada (literalmente) depois de

114



usada, se tornando nada mais do que uma casca quebradiça, o que pode ocasionar uma dor muito
incomodativa. 

Pré-requisito: preparação alquímica.
Preço sugerido: $ 500 cada.

Pedra da Inocência
Um talismã extremamente útil usando uma custosa variação da magia Sugestão. Qualquer um

que se aproximar do usuário deve fazer um teste de Vontade para acreditar que ele seja capaz de
cometer alguma maldade.

Uma evidência extremamente consistente pode dar à vítima um bônus de +3 em sua Vontade.
Qualquer nível de carisma que o usuário tiver age como um redutor.

A dificuldade em se fazer uma Pedra da Inocência é torná-la eficaz contra todos menos o seu
portador,  e  utilizável  por  não  magos.  Embora  muitos  encantadores  tenham  solucionado  esse
problema ao longo dos anos, isso é muito custoso em termos de gasto de tempo e energia. Pelo
menos um par dos mais recentes exemplares desse talismã são tentativas de criar itens de Sugestão
mais convencionais que deram felizmente certo. 

Pré-requisito: Sugestão (variação).
Preço sugerido: $ 200.000

Luvas do Comichão
Estas luvas fazem as mãos do usuário formigarem se chegarem a 6 metros de qualquer coisa

que o personagem possa estar interessado em possuir. Elas não ajudam o usuário a obter o item em
questão, mas podem ser úteis na descoberta de itens procurados e escondidos.

As luvas são sem serventia para personagens com a desvantagem Cobiça,  pois elas apenas
fazem seus dedos formigarem constantemente.

Supostamente, as luvas uma simples variação da magia Senso do Perigo, ligada à emoção da
cobiça, em vez de medo.

Pré-requisito: Senso do Perigo (variação hipotética).
Preço sugerido: $ 50.000

Broche do Mentiroso
Esta despretensiosa peça de joalheria vulgar é de grande ajuda para a mentira deliberada. Ela

instila uma Sugestão na cabeça do ouvinte que o usuário é honesto e deveria ser acreditado. Se o
ouvinte fizer seu teste de Vontade, o broche ainda confere ao usuário um teste de Lábia com IQ+4
ou Lábia+4, o que for maior (nível máximo de 25).

Há apenas um Broche do Mentiroso conhecido. Ele foi provavelmente construído há 75 anos,
usando a mesma técnica empregada nas Pedras da Inocência (acima). Desse modo, não é conhecido
precisamente o que aconteceria se dois usuários do Broche do Mentiroso ficassem frente a frente.
Presumivelmente, ambos seriam afetados reciprocamente pela Sugestão.

Pré-requisito: Emprestar Perícia, Sugestão (variação hipotética).
Preço sugerido: $ 1.000.000

Talismã Libertador
Este pequeno amuleto é  uma versão encantada da popular  chave mestra.  Além de ser uma

chave mestra, ela ainda permite ao portador se libertar de amarras e cordas com ST 20 à vontade, e
confere-lhe a perícia Fuga+4, ou DX+4, o que for maior (habilidade máxima de 25).

Pré-requisito: Chave Mestra, Emprestar Perícia.
Preço sugerido: $ 300.000
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Caneta do Contrato
Este é um item único na forma de uma comum caneta-tinteiro usada. Ninguém faz ideia de

onde ela veio ou como funciona. Ela apareceu há 60 anos, mas é provavelmente muito mais velha.
Quando qualquer um assina seu nome em um contrato com esta caneta, uma brecha da lei é

criada  no  texto  do  contrato,  que  permitirá  apenas  ao  signatário  quebrar  o  contrato  a  qualquer
momento,  sem penalidades.  A brecha geralmente é  bastante  sutil  e  a  caneta  não comunica sua
natureza  ao  signatário.  É  necessário  um teste  bem-sucedido  em Jurisprudência  para  detectar  a
brecha. Se ambas as partes do contrato assinarem com a Caneta do Contrato, ambas terão brechas!

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 250.000

Moeda Fiel
A Moeda  Fiel  é  um truque  de  vigarista  bastante  simples.  É  simplesmente  uma moeda  de

aparência normal, geralmente de grande cifra, que reaparecerá no bolso do proprietário 1d dias após
ter sido gasta.

As Moedas Fiéis são preparadas usando variações das magias Teletransporte e Espada Fiel. A
fórmula é bem conhecida entre os encantadores inescrupulosos, mas elas raramente são criadas, já
que  a  moeda deve  ser  gasta  um número inconveniente  de  vezes  até  recuperar  o  custo  de  seu
encantamento. 

Pré-requisito: Teletransporte, Espada Fiel (variações).
Preço sugerido: $ 5.000

Criador de Mapas
Um Criador de Mapas é uma pequena tábua de madeira, ou “prancheta”. Há um dispositivo

para guardar uma caneta na ponta. Quando posicionado sob uma folha de papel em uma superfície
relativamente plana, o Criador de Mapas é capaz de desenhar um mapa preciso da área centralizada
a partir de sua atual localização. A escala pode variar de 1:300 a 1:16000000. O Criador de Mapas
não revelará portas secretas, câmaras ou armadilhas. Embora o mapa fará diferenciação entre os
tipos de solo e características arquitetônicas, ele não revelará qualquer coisa sobre a natureza de um
objeto além de seu tamanho e formato. O mapa ignorará qualquer criatura viva e qualquer objeto
menor do que um hexágono de tamanho.

O  Criador  de  Mapas  grava  as  cercanias  usando  um  efeito  mágico  veloz  notavelmente
semelhante  a  um Olho Mágico.  Ele  não  pode gravar  qualquer  coisa  que  o  olho  não  possa  se
aproximar ou observar – o olho não é afetado pela maioria das barreiras físicas,  mas pode ser
inviabilizado por  magias  de bloqueio mágico,  ou em áreas  de mana nula.  Esses  lugares  ficam
meramente como porções brancas no mapa.

Acredita-se que apenas  três desses  itens existam, todos criados  há 400 anos por um único
conjurador.

Pré-requisito: Encontrar Direção, Medir, Olho Mágico.
Preço sugerido: $ 1.000.000

Bastão da Mensagem
Um dos itens mais comuns disponíveis no mercado, é na verdade um item dividido em duas

partes.  O  bastão  inscreverá  uma  mensagem  escrita  ou  um  esboço  em  qualquer  superfície
razoavelmente firme. A mensagem apenas será visível para um indivíduo carregando ou usando o
talismã  apropriado.  O  bastão  da  mensagem  em  si  é  um  cilindro,  geralmente  de  20  cm  de
comprimento e 2,5 cm de diâmetro, com uma extremidade indicando para um ponto cego. Eles são
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geralmente de madeira, embora possam ser feitos de metal. Os talismãs visualizadores podem ser
qualquer coisa – um anel, um colar, um bracelete…

Os bastões são geralmente vendidos em conjuntos de dois bastões e dois talismãs. A mensagem
não se revelará para qualquer talismã do mesmo tipo; a mensagem somente será visível para quem
usar  o  talismã  do  mesmo  conjunto.  As  mensagens  não  são,  todavia,  protegidas  da  magia  Ver
Segredos. Por essa razão, os talismãs podem ser feitos com um recurso que permite ao usuário
apagar a mensagem quando quiser. Isso aumenta o preço do conjunto em $ 500. Caso contrário, a
única maneira de apagar a mensagem é realmente destruindo a superfície em que está escrita.

 Os Bastões de Mensagem foram inventados há 130 anos por um empreendedor encantador
goblin. Desde aquela época, sua família ganha uma vida confortável fabricando grande quantidade
desses itens e vendendo-os a um preço notavelmente baixo.

Pré-requisito: desconhecido, Ver Segredos (variação limitada).
Preço sugerido: $ 1.000 para dois bastões e dois talismãs visualizadores.

Baú Zombeteiro
Este poderoso item mágico é simplesmente um baú rústico de madeira. Dentro dele há dois

compartimentos, cada qual no formato de um cubo de 30 cm de lado. Qualquer coisa colocada no
lado direito será replicada no esquerdo depois de 24 horas, desde que o lado esquerdo tenha uma
massa equivalente de matérias-primas (pedras ou sujeira serve). A zombaria será uma réplica exata
e funcional sob todos os aspectos. Contudo, a caixa nem sequer tentará replicar itens mágicos ou
criaturas vivas, nem replicará um objeto já replicado. O baú deve ser fechado com firmeza para que
o processo funcione, então o objeto deve caber inteiramente dentro da caixa.  Comida replicada
enche a barriga mas não alimenta. Depois de 4d dias, a réplica retornará a seu estado antigo. A
transformação reversa se dá de forma instantânea. A menos que o objeto tenhas sido transmutado de
uma  substância  muito  solta,  quebradiça  ou  leve,  ele  manterá  sua  forma  após  a  reversão.  Por
exemplo, se uma faca foi replicada de um pedaço de granito, depois de 4d dias o objeto voltará a ser
de granito, mas continuará com o formato de uma faca.

São conhecidas ao menos dois Baús Zombeteiros, mas pode haver mais.  Ambos são muito
antigos (no mínimo 500 anos, provavelmente mais velhos) e sua origem é misteriosa. Embora a
magia dos baús seja muito similar à magia Criar Objeto, suas zombarias não precisam ficar perto de
carne viva.

Pré-requisito: Criar Objeto (variação).
Preço sugerido: $ 1.000.000

Capa do Esquilo
A Capa do Esquilo é um manto largo e negro,  que utiliza uma versátil  variação da magia

Levitar, permitindo o usuário levitar e deslizar no ar como um esquilo voador. Quando em ascensão
ou deslizando em linha reta, a velocidade máxima da capa é de 3 hexágonos por turno. Porém a
capa pode se mover até o dobro de sua velocidade normal, se estiver em trajetória descendente. Se o
personagem ficar inconsciente ou incapacitado a capa o colocará ao solo gentilmente, assim como
se estivesse sob o efeito da magia Queda Lenta. O usuário deve dobrar a capa em torno de si para
subir ou flutuar, e deve abri-la para planar horizontalmente ou descer.

As Capas do Esquilo são feitas de um material negro que dá ao usuário um bônus não mágico
de +2 para os testes de Furtividade durante a noite, assumindo que suas outras roupas também são
da mesma tonalidade. Quando a capa é aberta, o usuário adquire uma silhueta semelhante à de um
morcego gigante.

As Capas do Esquilo são o trabalho de um único encantador vivo, que produziu cerca de uma
dúzia nos últimos 25 anos. As alterações nos pré-requisitos parecem ser muito simples, e a capa
pode muito provavelmente ser replicada, mas até agora outros encantadores se mantiveram longe de
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tentar  recriá-la  por cortesia  profissional  ao seu criador,  que é notoriamente conhecido por  seus
grandes poderes mágicos e mórbido senso de humor. 

Pré-requisito: Levitar, Queda Lenta (variações).
Preço sugerido: $ 100.000

Toca do Avestruz
A Toca do Avestruz é uma variação econômica, embora um pouco insegura, da magia Esconder.

A toca em si parece com uma bolsa comum. Quando o usuário coloca sua cabeça dentro da bolsa,
qualquer um que esteja procurando por ele deve passar em um teste de percepção a -5 para obter
êxito. O perigo deste item é que o usuário não pode ver nem ouvir enquanto na bolsa, de modo que
não faz nenhuma ideia se seus perseguidores o descobriram, se ainda estão procurando, ou se já
foram embora.

A variação da magia Esconder  é  conhecida há vários  séculos,  e  atualmente existem vários
encantadores que são capazes de produzir a Toca do Avestruz.

Pré-requisito: Esconder (variação).
Preço sugerido: $ 25.000

Chave Universal
Uma Chave Universal utiliza uma poderosíssima variação da Magia Chave Mestra. Esta chave

genérica  abrirá  qualquer  porta,  na  primeira  tentativa,  independentemente  da  complexidade  da
fechadura ou de fechaduras mágicas. Contudo a magia é extremamente cara em termos de energia
(5.000 para imbuir  numa chave)  e inerentemente instável  – a chave se autodestruirá  depois  de
apenas 1d+6 usos.
 Encantadores sabem sobre o efeito da Chave Universal há quase três séculos. Periodicamente
um mago fará um projeto para encontrar uma maneira de tornar a Chave Universal mais barata ou
mais duradoura, mas nenhum foi bem-sucedido até agora.

Pré-requisito: Chave-Mestra (variação).
Preço sugerido: $ 250.000

Porta Móvel
Esta é uma porta que pode ser colocada contra qualquer  superfície razoavelmente plana,  e

produzirá seu próprio corredor quando aberta. O corredor se estenderá até o próximo espaço aberto
dentro de uma milha, e se estenderá numa linha perfeitamente reta perpendicular ao plano da porta.
O espaço para o qual a porta se abre deve ser pelo menos tão alto e largo quanto ela. Pequenas
fissuras serão ignoradas – o usuário sequer será capaz de vê-las de dentro do corredor. Quando a
porta  é  colocada,  ela  aparece  na  extremidade  oposta  do  corredor  (assumindo  que  há  uma
extremidade oposta), existindo em dois lugares de uma só vez. Quando uma porta é aberta ela se
abre nas duas extremidades. Se ela se fecha, o corredor (e qualquer coisa dentro) simplesmente
deixa de existir. A porta continua a coexistir em ambas extremidades da parede até que é fechada e
removida de qualquer uma das extremidades. Mesmo se o corredor não possuir mais do que alguns
metros, é prudente segurar e guardar a entrada até que a saída seja alcançada, segurada e vigiada.
Pelo  menos  uma  cidadela  utiliza  a  Porta  Móvel  como  um dispositivo  de  execução  humana  –
remover uma das portas enquanto alguém estiver dentro do corredor, é uma forma muito rápida de
morte, relativamente indolor, e uma forma extremamente efetiva para lidar com os condenados.

As Portas Móveis foram aparentemente bastante populares de 800 a 1200 anos atrás, haja vista
diferentes tamanhos e estilos remanesceram do período. Entretanto, os segredos de sua manufatura
se perderam completamente.
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As Portas Móveis foram encontradas variando em tamanho desde 60x60 cm, até grandes portas
duplas com 3 metros de altura por 5 metros de largura. A maioria varia entre 0,9 a 2,10 metro de
altura, por 0,9 a 1,20 metro de largura. Elas são portas substancialmente sólidas de madeira pesada,
e enquanto uma porta maior produz um corredor mais fácil e rápido de atravessar, uma porta menor
pode exigir um dificultoso progresso rastejando.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 750.000 ou mais, dependendo do tamanho.

Pé de Cabra Secreto
O Pé de Cabra Secreto é simplesmente um pé de cabra em miniatura, que pode ser aumentado

ou encolhido à vontade. Em seu tamanho diminuto, ele possui cerca de 3 cm e peso desprezível.
Uma vez que é aumentado, passa a ter 90 cm de comprimento e pesa 1,8 Kg. O pé de cabra pode ser
usado como uma arma, mas não possui bônus mágicos. Trate-o como um cetro ou bastão.

Pré-requisito: as hipotéticas magias “Estender” e “Encolher”.
Preço sugerido: $ 2.000

Manto das Sombras
Este é um manto largo e comprido. É de um negro profundo e brilhante, e tem uma textura

incomum e lisa quase como a seda. O manto permite ao usuário se tornar uma sombra – uma figura
negra e bidimensional. A sombra pode se mover, pensar e perceber o mundo normalmente, mas não
pode atacar, falar ou conjurar magias. Ela deve mover-se pelo chão ou deslizar por uma parede. Os
pertences e roupas do usuário também se transformam, contanto que não ultrapassem o nível 0 de
redutor por carga. A transformação é instantânea e pode ser realizada à vontade.

A sombra é imune a todas as formas de ataque excetuando-se a luz direta. A Luz pode fazer um
dano que varia de 1d-5 por turno (por uma pequena lâmpada ou castiçal) até 3d (com uma magia de
um Flash de Luz). A sombra não sofre dano de luz indireta, não interessa quão brilhante possa ser.
Assim, uma sombra aguentaria tranquilamente o sol do meio-dia no dia mais brilhante do ano,
desde que estivesse à sombra de uma rocha ou parede.

O primeiro Manto das Sombras apareceu misteriosamente há 400 anos. Pelo menos mais cinco
foram conhecidos por terem sido utilizados desde então. Ninguém sabe de onde eles vieram ou
como eles foram feitos.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 1.000.000

Olho Espião
Embora não pareça mais do que uma simples moeda, o Olho Espião é na verdade um auxílio

potente para a visão.
Quando  o  Olho  Espião  é  segurado  na  frente  dos  olhos  do  usuário,  a  moeda  se  torna

transparente, apenas para o usuário. Qualquer um olhando através da moeda é afetado como pela
magia Visão do Falcão e Visão Aguçada +5.

Vários encantadores sabem como fazer um Olho Espião. O único mistério sobre o item é como
o efetio “ver através da moeda” é ativado. Contudo, isso parece fazer o encantamento um pouco
mais barato.

Pré-requisito: Visão do Falcão, Visão Aguçada, desconhecido.
Preço sugerido: $ 50.000
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Calçados do Passo Certo
Estes calçados permitem ao usuário até correr em qualquer superfície plana que possa suportar

seu peso – gelo, cascalho, uma corda. Também lhe permite percorrer aclives de até 60° sem usar as
mãos, e até 80° sem fazer um teste de escalada. O usuário nunca receberá uma falha crítica (para
testes dessa natureza), e derrubá-lo em combate será uma tarefa difícil ao oponente, que sofrerá um
redutor de -5 nessa tentativa.

O  segredo  de  se  fazer  Calçados  do  Passo  Certo  é  conhecido  apenas  por  poucos  duendes
artesãos de uma remota floresta mágica. Esses indivíduos são reclusos e raramente têm contato com
a civilização, e quando o fazem, muitas vezes não consentem em vender seus produtos. Os Calçados
do Passo Certo são um pouco mais comum entre os elfos, de quem os duendes costumam gostar
mais do que os humanos.

Pré-requisito: desconhecido (variação de Caminhar nas Paredes?).
Preço sugerido: $ 500.000 (os elfos muitas vezes os conseguem por muito menos, se 
conseguirem encontrar os feitores).

Besta do Disparo Rápido
Esta é uma besta que se arma sozinha e age como se tivesse uma espécie de Cornucópia na

alavanca. Ela pode ser disparada a cada turno, não contando tempo para armar. Elas foram criadas
ao longo do curso de vários séculos por uma única universidade de Encantadores. Esses itens são de
particular  interesse  aos  encantadores  porque  eles  parecem  ser  uma  das  mais  bem-sucedidas
exceções à regra contra magias de Cornucópia lançadas em uma arma (outro exemplo disso são
alguns poucos arcos longos de origem élfica, que produzem suas próprias flechas na corda quando
esticada pelo arqueiro). Contudo, este segredo foi perdido há mais de três séculos. Muitas Bestas do
Disparo Rápido feitas para caça têm no mínimo Precisão +1.

Pré-requisito: Besta. Precisão, Cornucópia (variação).
Preço sugerido: $ 10.000 ou mais.

Luz Detectora de Armadilhas
Este item assume a forma de uma argola com um disco de metal montado na frente. O usuário

da argola vê todas as armadilhas mágicas ou mecânicas ocultas, delineadas com uma luz azul, com
o gatilho da armadilha marcado com uma luz vermelha.

Muitos desses dispositivos também lançam as magias Luz Contínua ou Visão Noturna e alguns
também garantem Visão Mágica.

A Luz Detectora de Armadilhas foi invenção dos anões, que ainda detêm o segredo de sua
manufatura.

Pré-requisito: a hipotética magia “Detectar Armadilha”, e outras.
Preço sugerido: $ 50.000 sem magias extras adicionadas.

Disfarce Mutante
Este é um traje de corpo inteiro, incluindo capuz, polainas e luvas. Permite ao usuário assumir o

aspecto exterior de qualquer pessoa que ele possa visualizar claramente. É necessário um teste de
IQ ou Disfarce quando o usuário tem acesso a uma boa imagem ou imagem mágica do sujeito. Se o
usuário estiver trabalhando estritamente com uma imagem memorizada, esse teste é feito a -5. No
entanto, a Memória Eidética torna esse teste desnecessário se o usuário já viu o sujeito de perto e
pessoalmente. Se o usuário estiver trabalhando com uma descrição verbal do sujeito, a pessoa que
estiver descrevendo e o usuário devem ambos fazer um teste de IQ -5. O disfarce funciona como
uma Ilusão Perfeita.
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Os Disfarces Mutantes são a obra-prima de um brilhante ilusionista e encantador que morreu há
85 anos. Ele é conhecido por ter feito quatro exemplares, mas existem rumores confiáveis que falam
que ele fez muito mais, ou então passou o segredo para um aprendiz antes de sua morte.

Pré-requisito: variação da magia Ilusão Perfeita.
Preço sugerido: $ 100.000

Itens de Segurança

Tábua do Esconderijo
A Tábua do Esconderijo é um lugar secreto no formato de uma tábua rústica, medindo cerca de

20x60 cm, e 3 cm de espessura. Quando a tábua é colocada em qualquer superfície de madeira, um
espaço mágico de aproximadamente 30 cm de profundidade é criado abaixo dela, e ela se torna
imediatamente invisível  para qualquer  um  exceto  para aquele que a  colocou.  Ela não pode ser
detectada pelo tato ou batendo para encontrar pontos ocos. A tábua pode ser levantada para revelar o
esconderijo, mas se ela for afastada a mais de 30 cm do esconderijo, ele deixará de existir, e tudo o
que  estava  dentro  dele  é  simplesmente  transferido  para  cima  do  piso  onde  antes  estava  o
esconderijo. A tábua pode ser detectada usando Ver Segredos ou Visão Mágica.

A tábua é conhecida por utilizar uma variação da magia Forma da Planta, que a permite se
integrar com pisos de madeira, assim como uma variação de Ver Segredos, que permite o usuário
ver a tábua. Vários encantadores alegam conhecer a técnica envolvida.

Pré-requisito: Forma da Planta (variação), Ver Segredos (variação), e a hipotética magia 
“Criar Espaço”.
Preço sugerido: $ 50.000

Lupa Antifalsificação
A Lupa Antifalsificação é um dispositivo ótico encantado que revela se uma moeda, objeto de

arte, joia, etc. é verdadeira. O efeito é anulado se o item é encantado com algum feitiço ilusório.
As Lupas Antifalsificação são criações exclusivas dos anões. Elas são conhecidas por operar

com o conhecimento de apenas uma escola de magia, no entanto, isso é um segredo bem guardado.
Pré-requisito: Descobrir Falsificação (magia secreta dos anões).
Preço sugerido: $ 30.000

Chave Covarde
Este é um dos mais engraçados dispositivos de segurança, senão o mais poderoso. Se usado por

qualquer um exceto o dono verdadeiro, a chave começará a se debater violentamente na mão do
usuário, quando entrar num hexágono que tenha uma fechadura, dizendo em voz alta: “Não! Não!
Eu não quero entrar  aí!  Me Solta!  Socorro!”.  A chave deve então ser afastada no mínimo três
hexágonos da fechadura antes de ficar quieta. O toque de seu dono verdadeiro também silenciará a
chave, assim como uma magia de Remover Encantamento, que devolvê-la-á ao seu estado anterior
de uma simples chave. É completamente impossível colocar a chave na fechadura enquanto ela
estiver se debatendo.

Essas chaves foram usadas por mais de 500 anos. Elas reconhecem seu dono através de uma
variação da magia Espada Fiel, se movem através de uma variação extremamente limitada da magia
Golem, e ganham voz a partir de uma simples magia de Voz. Muitos feiticeiros contemporâneos
sabem como fazer a chave, mas muitos encantadores consideram tal item um uso frívolo da magia. 

Pré-requisito: Espada Fiel (variação), Atrasar, Voz, Golem (variação).
Preço sugerido: $ 50.000
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Laço Prendedor
Mesmo que aparentemente apenas um fio estreito de seda, cetim ou papel, um Laço Prendedor

é na verdade um poderoso dispositivo de contenção. Os Laços Prendedores têm geralmente 15 cm
de comprimento, embora o usuário possa estendê-lo para no mínimo um metro, às vezes mais. Os
Laços Prendedores têm DP 3, RD 5 e podem levar 20 pontos de dano antes de romper (uma vez
rompidos, contudo, eles perdem sua magia). Eles podem ser frouxamente enrolados em torno dos
pulsos, braços ou pernas de alguém, que então o laço se amarra sozinho, exigindo no mínimo ST 30
para se soltar utilizando a força. Testes de fuga estarão sujeitos a um redutor de -8.

Os Laços Prendedores amarram-se sozinhos com a magia de Nó. Eles também são encantados
com uma variação da magia Espada Fiel que os faz desatar apenas quando a palavra de comando é
pronunciada pela mesma pessoa que originariamente estabeleceu os laços.  A magia que dá sua
grande força de contenção permanece um mistério.

Um grande número de Laços Prendedores foram aparentemente trazidos para o mundo cerca de
600 anos atrás, provenientes de fontes extradimensionais. Todos os Laços Prendedores do mundo
são daquela “remessa” original.

Pré-requisito: Nó, Espada Fiel (variação).
Preço sugerido: $ 30.000 (mais para modelos mais compridos).

Capuz do Inquisidor
Este largo capuz pontudo dá ao usuário a perícia Interrogatório com IQ+4 ou adiciona +4 à

perícia existente, o que for maior (máximo 20). Ele também dá ao usuário a habilidade de usar a
magia Compelir à Verdade à vontade.

O  capuz  é  um  item  mágico  bastante  comum,  e  é  utilizado  por  muitos  governantes  e
organizações. São feitas versões autossuficientes de energia utilizáveis tanto para magos como para
não magos.

Pré-requisito: Emprestar Perícia, Compelir à Verdade.
Preço sugerido: $ 75.000 (não autossuficiente).

Algemas Maculosas
Estas  algemas  de ferro aparentemente normais  lançam automaticamente a  magia  Tingir  no

prisioneiro quando eles são pegos (Tingir afeta o cabelo e a pele de uma pessoa). A cor mais comum
geralmente  é  um laranja  vibrante,  e  o  efeito  persiste  por  2d  dias  depois  que  as  algemas  são
removidas. A finalidade das Algemas Maculosas é tornar o prisioneiro prontamente identificável em
caso de fuga. Estes dispositivos são bastante fáceis de produzir e são usados em várias cidades
grandes e colônias penais.

Pré-requisito: Tingir (variação).
Preço sugerido: $ 4.000

Moeda da Privacidade
Este é um pequeno talismã em formato de moeda. Se colocada ou segurada entre duas a quatro

pessoas conversando, o diálogo não pode ser ouvido por ninguém mais. Outros sons que o grupo
possa  fazer  podem ser  ouvidos  normalmente.  A Moeda  da  Privacidade  frustrará  as  magias  de
Audição à Distância, Audição Aguçada, e Audição Mágica, mas não protegerá invasões de magias
de leitura da mente ou leitura labial. Um bisbilhoteiro usando uma Bola de Cristal ou outro artefato
de espionagem pode ver as conversas, e ouvir os barulhos de fundo, mas não conseguirá ouvir a
conversa em si.

Dizem que as Moedas da Privacidade são obra de um único mago que viveu há 250 anos. Ele
supostamente fez cerca de uma dúzia delas e depois morreu, levando sua técnica junto consigo.
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Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 100.000

Cofre Seguro
Outra  variação  da  magia  Criar  Espaço  (veja  Tábua do Esconderijo  mais  acima).  O Cofre

Seguro é  feito  de  ferro e  tem uma combinação giratória  no centro.  Quando colocado em uma
superfície  plana,  e a  combinação correta  for girada,  uma porta  se materializa e  pode então ser
aberta,  para revelar  um espaço de um cubo de 30 cm de lado.  Quando a porta  é  fechada,  ela
desaparece.

Uma coisa interessante sobre o Cofre Seguro é que ele produz sua própria porta em volta de um
pequeno foco. Esse efeito foi alcançado pelo criador do artefato há 175 anos, e morreu junto com
ele. Acredita-se que ele tenha feito entre seis a dez Cofres Seguros, incluindo um que produzia um
cubo de 1,85 metro de lado.

Nota ao Mestre:  Cofres de combinação são na verdade um dispositivo de NT 5. Mestres que
quiserem usar  esse  dispositivo  em NT 3  podem especificar  que  ele  veio  de  um mundo  mais
avançado, ou que a fechadura com combinação foi inventada por um gênio visionário da mecânica,
ou talvez pela civilização mecanicamente avançada dos anões.

Pré-requisito: a hipotética magia “Criar Espaço”.
Preço sugerido: $ 1.000.000 (provavelmente menos em NT5+).

Unha Vigilante
A Unha Vigilante é uma preparação alquímica, não um artefato mágico. É uma unha postiça

banhada a ouro, com cerca de 5 cm de comprimento. Se a ponta da unha for mergulhada em líquido
ela ficará negra se o líquido for envenenado (incluindo poções soníferas ou de paralisia).  Se o
líquido é uma poção mágica a unha começará a brilhar. A maioria delas podem ser usadas apenas
uma vez, embora alguns grandes alquimistas tenham produzido unhas que podem ser usadas várias
vezes. Um “uso” é um teste de detecção bem-sucedido; quando uma unha não é mais boa, ela passa
do dourado ao bronze opaco.

O segredo da Unha Vigilante foi descoberto há mais de 700 anos, mas desconhecido se algum
alquimista ainda possui o segredo de sua manufatura.

Pré-requisito: preparação alquímica.
Preço sugerido: $ 500 para itens de um uso, ou $ 1.500 por número de usos (ex: 3 usos 
por $ 4.500, 10 usos por $ 15.000).

Bolsas Vigilantes
As Bolsas Vigilantes abrangem uma diversidade de outros artigos similares, como algibeiras,

alforjes, bornais, mochilas, valises, e etc., desenvolvidas no sentido de desencorajar batedores de
carteira.  Esses  itens  são  produto  exclusivo  de  uma única  família  de  encantadores,  que  as  tem
produzido por cinco gerações.

A linha de produção da família inclui uma bolsa que usa a magia Som para produzir um som
agudo quando é pega, e uma que usa a magia Voz para gritar “Para, Ladrão!”. Mais exóticas são as
bolsas  que  prendem a  mão do ladrão  dentro  delas,  e  uma que realmente  corta  fora  a  mão de
qualquer um exceto o dono. O segredo desses dois últimos efeitos é desconhecido fora do clã, e é a
verdadeira fonte de prosperidade da família. Todas as bolsas têm uma variação da magia Espada
Fiel que permite-as admitir a mão de seu dono.

A bolsa que prender segurará a mão do ladrão com ST 25. A bolsa não pode ser arrancada do
cinto do dono.
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A bolsa que corta a mão é muitas vezes ostensivamente aberta. Se o ladrão ir em frente com sua
tentativa, depois ele só terá a si mesmo para se culpar. Não há como evitar a perda da mão, uma vez
que estiver dentro da bolsa. A magia cortará a mão e qualquer coisa que entrar com ela. O ladrão
leva 2d de dano de perda de sangue e choque.

A bolsa pode ser transferida para um novo dono através de um simples ritual mágico. O antigo
e o novo dono devem segurar o lado de fora da bolsa, e uma magia de Lealdade é lançada na bolsa
enquanto o antigo dono pronuncia o nome do novo.

Pré-requisito: Espada Fiel (variação), vários outros (alguns desconhecidos).
Preço sugerido: $ 2.000 (Voz); $ 2.500 (Som); $ 200.000 (prendedora); $ 500.000 
(decepadora).

Adendo: Bartolomeus, o Cego 
O velho Bart Cego, como é conhecido nos becos de todo mundo, é um verdadeiro poderoso-

chefão.  Embora  pareça  um mendigo  aleijado,  na  verdade  ele  é  um dos  principais  mafiosos  e
contrabandistas da época. Como uma das muitas veias de sua organização criminosa, ele negocia,
compra, e vende itens mágicos ilegais. 

Bartlomeus nasceu sem nenhum olho. Seu rosto é assustador, desfigurado e geralmente imundo
(a menos que esteja à vontade em seu QG, rodeado de seus capangas mais próximos, onde ele se dá
ao luxo de um banho e roupas confortáveis).

Ele recebeu um dom para compensar os defeitos que a natureza lhe deu. Bartolomeus nunca se
esquece  de  uma única  palavra,  som,  cheiro,  ou  sensação  que  ele  já  tenha  experimentado.  Ele
contrata pessoas para ler para ele histórias do mundo e tratados, e sua mente é uma verdadeira
enciclopédia.

Sua  audição  surpreendentemente  aguçada  permite  que  ele  seja  um  combatente
surpreendentemente perigoso com facas ou bastões, mas quando está em perigo, ele geralmente
desaparece em uma de suas centenas de caminhos secretos ou obscuros, enquanto seus guardas
raramente  perceptíveis,  mas  sempre  presentes,  lidam com a  ameaça.  Ele  também é  um mago
extremamente habilidoso, especializado em magias de controle mental. Ele não tem o costume de
portar itens mágicos, pois eles podem comprometer sua condição de mendigo se forem descobertos.

Quando ele quer ser, Bartolomeus é um conversador simpático. Ele é um ladrão e assassino,
mas tem seu próprio código de honra. Ele nunca trapaceia um freguês, quebra um contrato, ou
esquece um favor. Qualquer tentativa de prejudicá-lo, ultrajá-lo, ou enganá-lo, é suicídio.
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ITENS DE TRANSPORTE
O transporte é uma das mais ativas especialidades de encantamento não
violenta. Os magos sempre estão ansiosos para experimentar nessa área –
eles  consideram  como  prerrogativa  poder  voar  quando  os  outros  são
forçados a caminhar.

A nobreza, os financistas de itens mágicos, também têm mais do que um interesse passageiro
nas  magias  de  transporte.  Embora  as  magias  de  transporte  existentes  sejam  lamentavelmente
inadequadas para a tarefa de mover até mesmo um pequeno exército, as linhas de comunicação são
muito importantes em uma campanha militar. Qualquer dispositivo que possa rapidamente, com
segurança  e  confiabilidade  obter  uma  comunicação  com  o  seu  destino  será  bem-vindo  pelo
governante ou comandante sábio. Todo general sabe que “um exército viaja por seu estômago”, e
que linha de suprimento são linhas de comunicação. Embora seja impossível suprir um exército
inteiro através da magia,  o transporte mágico poderia abrir  um portal  de rações e munição que
poderia manter uma unidade presa ou isolada em segurança no controle de uma posição-chave até
que chegue reforços.

O  transporte  mágico  é  também  de  óbvio  interesse  para  ricos  mercadores  e  comerciantes.
Embarcações são mecanismos imensamente complexos e caros, e a maioria dos suprimentos e do
pessoal de uma caravana estão lá para defender e alimentar a caravana, deixando relativamente
pouco espaço para a carga que realmente importa! Um homem sozinho com uma mochila cheia de
itens valiosos cuidadosamente selecionados,  se ele puder se teletransportar ou voar rapidamente
para um mercado distante, pode muitas vezes obter tanto lucro quanto uma caravana de médio porte
bem-sucedida!

Os inquietos e inovadores humanos dominam o comércio dos transportes mágicos. Os anões
fizeram um importante trabalho pioneiro nesse campo, desenvolvendo maneiras eficientes de tirar
minério das minas profundas e fornecer suprimentos necessários para suas fortalezas isoladas, e
ainda fizeram um trabalho notável no estilo “lento e seguro”. No extremo oposto do espectro estão
os góblins, uma raça costumeiramente viajante, com uma tremenda paixão pela velocidade e pelos
efeitos  mágicos  luminosos.  Apenas  um maluco  entraria  conscientemente  em uma  caravana  de
góblins. Na juventude de sua raça, os elfos eram considerados grandes viajantes e exploradores,
criando métodos poderosos e exóticos para viajar para os cantos do mundo (e de outros mundos)
que nenhum outro olho inteligente viu nos milênios seguintes.  Hoje,  no entanto,  os elfos estão
velhos e se resguardam em suas florestas  e montanhas.  Poucas,  se alguma,  de suas maravilhas
antigas permanecem. 

Encantamentos Comuns de Transporte

As magias de transporte mais importantes são encontradas, é claro, no colégio de Movimento.
Essas  magias  formam  a  pedra  angular  necessária  para  qualquer  esforço  sério  para  mover
passageiros ou carga através de magia.

Várias  outras  magias  de  interesse  para  o  transporte  mágico  são  encontradas  nos  colégios
elementares. Esses incluem Caminhar Sob a Terra, Terra para Ar, Corpo Étereo, Caminhar no Ar,
Respirar Água, Caminhar sobre Água e Corpo de Água.

A magia Cavalgar pode ser usada para ganhar magicamente uma montaria mundana para a
jornada do aventureiro, enquanto Metamorfose pode permitir que o conjurador se torne sua própria
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montaria! A magia Escalar pode ser altamente útil se alguém quiser chegar ao destino através de
terreno acidentado, e se quiser encontrar seu destino, a magia Localizar Caminho pode ajudar. 

Catálogo de Itens de Transporte

As Carruagens do Inferno
As lendárias Carruagens do Inferno são três misteriosos, antigos e extremamente poderosos

mecanismos de guerra. As Carruagens não necessitam de cavalos; elas são guiadas pelos comandos
mentais do condutor. Todas têm uma velocidade máxima de 20-40 em curso relativamente reto. Se
direcionadas para cima de um inimigo, as carruagens têm um teste base de dano igual à perícia do
condutor (veja abaixo) com um máximo de 16. Qualquer um atingido pela carruagem levará 6d de
dano por contusão, além de qualquer dano especial aplicável. Elas têm três hexágonos de tamanho,
e podem levar três indivíduos confortavelmente, ou cinco sob condições de aperto. As carruagens
têm DP 4, RD 8, que elas garantem para seus passageiros igualmente – a carruagem não acrescenta
sua proteção para o passageiro, mas fornecerá magicamente a DP 4, RD 8 para o passageiro, se sua
armadura pessoal for menor do que isso.

Uma Carruagem do Inferno não pode ser destruída (ou ao menos nenhum poder foi descoberto
capaz  de  destruir  uma),  mas  ela  pode  ser  imobilizada.  Cada  25  pontos  de  dano  reduzirá  seu
deslocamento em um hexágono (a velocidade total é reduzida em dois hexágonos), de modo que
depois de 500 pontos de dano a carruagem é imobilizada. Sempre que uma Carruagem do Inferno é
danificada, ela imediatamente começa a se reparar a uma taxa de um ponto por hora. Danos que
ultrapassem os 500 pontos aumentarão o tempo até que a carruagem possa mover-se de novo, mas
nenhuma quantidade de dano ainda foi capaz de destruir completamente a Carruagem do Inferno.

Enquanto nenhuma magia em especial é necessária para guiar uma Carruagem do Inferno, o
condutor deve ser um mago. A condução da carruagem não drena energia do condutor. Se dois ou
mais magos estiverem na carruagem ao mesmo tempo,  um pode tomar o controle do condutor
vencendo uma disputa de Vontade+Aptidão Mágica.

Conduzir  uma  Carruagem  do  Inferno  é  uma  perícia  única  M/F,  podendo  na  falta  utilizar
Condução de Carruagem ou outro tipo de Condução -3.

Abaddon, a Carruagem da Morte
Abaddon tem um espigão de  dois  hexágonos saindo de  sua  parte  frontal,  e  seu  exterior  é

coberto com protuberantes navalhas. Qualquer um atingido pelo espigão (resultado máximo de 14
para acertar) leva 6d de dano perfurante. Se o espigão erra ou é esquivado, Abaddon ainda tem o
teste  normal  (resultado  máximo  16)  para  chocar-se  contra  o  inimigo,  e  se  esse  for  falho  ou
esquivado, o alvo (e qualquer um nos hexágonos adjacentes a Abaddon) pode ainda ser atingido
pelas lâminas laterais (resultado máximo 14 para acertar), provocando 3d de dano cortante.

Dis, a Carruagem do Medo
Dis está  coberta  de rostos contorcidos,  que alteram as expressões,  além de outras  imagens

terríveis. Ao comando do condutor, Dis irradia uma magia de Pânico numa área de 5 hexágonos de
raio, sem nenhum custo de energia. O condutor pode também lançar Visão da Morte uma vez por
minuto em qualquer alvo que possa ver, sem nenhum modificador de alcance.

Marduk, a Carruagem do Fogo
Marduk queima brilhantemente com Chama Essencial ao comando de seu condutor. Qualquer

um dentro de um hexágono de Marduk levará 1d de dano por queimadura e todos combustíveis

126



serão inflamados e queimarão normalmente. Marduk pode lançar Bolas de Fogo a um alcance de até
15 hexágonos de seu arco frontal. Ele pode disparar uma Bola de Fogo de 1d a cada turno, de 2d a
cada dois turnos, e de 3d a cada três turnos. A energia da Bola de Fogo não pode ser “armazenada”
por mais de três turnos. Marduk pode disparar apenas uma Bola de Fogo por turno. O resultado
máximo para acertar uma Bola de Fogo é igual a melhor perícia de Lançamento de Projétil do
condutor (máximo 15). Se o condutor desejar, ele pode transferir o encargo de disparar os mísseis
para um segundo mago, enquanto se concentra em guiar a carruagem. Uma vez que a chama de
Marduk é Essencial, ela não pode ser extinguida água ou terra comum.

As  carruagens  certamente  são  provenientes  “de  fora”,  embora  não  haja  evidência  de  são
realmente produtos de regiões infernais. As carruagens surgiram há quase 800 anos, na vanguarda
de uma horda saqueadora de ouro, sob o controle de misteriosas figuras de mantos e encapuzadas.
Quando a horda foi derrotada, as carruagens e seus condutores sumiram. Alguns prisioneiros foram
feitos, e eles não puderam lançar luz sobre a natureza das carruagens ou de seus condutores.

Mais de 200 anos depois,  elas  reapareceram como parte do arsenal  de um arquimago com
aspirações ao império. Desde então, elas têm continuado a figurar de tempos em tempos na história.

Apesar de seus nomes atemorizantes, história e aparência, feiticeiros que têm examinado as
carruagens dizem que não há nenhuma particularidade mágica boa ou má em sua estrutura, e as
carruagens têm sido usadas em causas imparciais.

Pré-requisito: múltiplas habilidades superpoderosas.
Preço sugerido: $ 2.500.000 por carruagem.

Caminho Sem Fim de Erindir
Este item estranho porém útil é um laço de fita de 6 cm de largura e 2 metros de circunferência

(se disposto em círculo). O usuário da fita coloca-a por cima do ombro e pisa sobre ela, onde toca o
chão. Depois disso, ele pode viajar em quase qualquer terreno como se estivesse em um caminho
nivelado e bem mantido, simplesmente caminhando num Caminho Sem Fim. A fita quando toca o
ombro do usuário se espalha sob seu pés com uma facilidade mágica. A fita não pode lidar com
aclives maiores de 60°, nem pode viajar sobre a água (embora ela produza um caminho confortável
embaixo d’água, se o usuário tiver uma maneira de respirar). O Caminho Sem Fim tem DP 4 e
requer 20 pontos de dano cortante para ser destruída. Qualquer dano menor do que isso pode ser
corrigido com magias de reparo.

O caminho  foi  encontrado 10 anos  atrás,  entre  os  pertences  do  falecido  mago  Erindir.  As
extensas notas de Erindir ainda estão sendo estudadas, mas até agora não revelaram nenhuma pista
sobre as origens do Caminho Sem Fim. 

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 60.000

Escudo do Escape
Este potente dispositivo de escape e resgate não é realmente um escudo, mas apenas um fino

disco  de  bronze  com  o  tamanho  aproximado  de  um  escudo.  O  usuário  “prepara”  o  escudo,
estipulando  um tempo  de  até  uma  semana  no  futuro.  Quando  esse  tempo  chega,  o  usuário  é
automaticamente transportado de volta ao disco. Mesmo se o usuário for morto, o disco retornará
seu corpo. O disco transportará  o usuário e até 45 kg de carga não viva junto.  Ele opera sem
nenhum custo de energia ao usuário. Se colocado em um baú, armário ou outra área confinada
pequena o suficiente para conter o usuário,  o disco o transportará para o espaço mais próximo
possível. A magia do escudo não opera se o usuário estiver confinado em um Pentagrama, ou numa
Redoma,  uma área  de  mana nula,  ou outro  mundo.  A magia  pode ser  Protegida,  se  o  usuário
conhecer a magia de Teletransporte. O disco pode ser preparado para apenas um usuário por vez.
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Alguns desses escudos foram relatados de fonte confiável como possuindo versões aprimoradas da
magia Alarme, o que permitiria ao usuário obter um tempo de até um ano no futuro.

O Escudo do Escape obviamente opera usando uma poderosa variação da magia Teletransporte.
Embora  esses  itens  foram  aparentemente  comuns  800-900  anos  atrás  (todos  os  escudos
remanescentes são desse período), o método de sua construção foi completamente esquecido.

Pré-requisito: Teletransporte (variação), Alarme (em alguns casos), Imbuir.
Preço sugerido: $ 200.000

Tapetes Voadores e Vassouras
Os tradicionais Tapetes Voadores e Vassouras são feitos usando uma versão encantada da magia

Voar bem diferente daquela listada no Gurps Magia.
O encantamento para criar um tapete ou vassoura custa 3.000 pontos de energia, e carregará até

duas pessoas, mas drena apenas um ponto de energia de um usuário a cada vez que é usado. Esse
ponto  não  pode  ser  eliminado  através  da  magia  de  Recuperar  Energia.  Um  tapete  pode  ser
encantado para suportar mais passageiros,  a um custo aumentado de 500 pontos por passageiro
extra. O tapete deve ter uma superfície igual a um hexágono por pessoa transportada. Em geral, é
difícil cair de um tapete a menos que se esteja engajado em uma atividade muito enérgica (alguém
que lute ou se envolva em uma situação igualmente ativa em um tapete deve fazer um teste de DX a
cada turno para evitar cair). Tapetes e vassouras frequentemente recebem nomes de seus criadores.

Apesar de muito caro, esse encantamento extremamente útil continua como favorito dos magos
poderosos de qualquer lugar. Note que uma vassoura pode também ser encantada como um Bastão,
de acordo com as definições da p. 62 do Gurps Magia. Se for este o método usado, a vassoura pode
apenas carregar uma pessoa, e usá-la drenará Fadiga como a magia Voar.

Pré-requisito: Voar.
Preço sugerido: $ 150.000 ou mais.

Portal de Argolas
Como o nome já diz, Portal de Argolas consiste em duas argolas de metal. Um indivíduo pode

entrar numa e emergir por outra. A transmissão é instantânea e não há custo de energia em usar as
argolas. Elas são portáteis, e funcionarão em qualquer lugar dentro de 160 km de distância uma da
outra. A maioria das argolas têm cerca de 1,80 m de diâmetro. Uma argola não pode ser passada
através da outra – o usuário deve deixar a argola de entrada atrás. O usuário emergirá pelo lado
menos obstruído da argola de saída. Se todos os lados da argola de saída estiverem obstruídos, o
usuário pode simplesmente voltar pela argola de entrada. A transferência não precisa ser completada
uma vez que foi iniciada. A carga pode ser livremente empurrada através do portal. A única forma
de ver o que tem do outro lado da argola é esticando a cabeça para dentro.

O Portal de Argolas deve necessariamente ser feito em par. Um portal não pode ser usado com
nenhum outro portal além daquele com o par que foi criado. Os Portais de Argolas são criados
usando uma variação comumente conhecida, mas bastante cara, da magia Teletransporte, custando
20.000 pontos de energia e requerendo algo como $ 2.000.000 (!!) em componentes mágicos raros.

Pré-requisito: Teletransporte (variação).
Preço sugerido: $ 3.000.000 por par.

Portal de Hufewdo
Este artefato é o mais poderoso meio de teletransporte conhecido. O portal é um liso anel de

ouro, que pode ser removido à vontade e expandido para formar um portal circular de 1,50 m de
diâmetro  (isso  leva  um turno).  O portal  pode ser  usado como um meio  de  teletransporte  para
qualquer lugar (exceto outro mundo, áreas de mana nula, dentro de um pentagrama, ou Sob Domo).
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O destino do portal é estabelecido em todos os aspectos como a magia de Teletransporte, exceto que
nunca há nenhum custo de energia para o usuário. O anel tem uma habilidade efetiva de 25. O
usuário do portal não precisa ser um mago.

Uma vez estabelecido, o portal persiste até que o anel é contraído para o tamanho anelar. O
portal é de duas entradas e visível nos dois lados como um disco enevoado circulado pelo anel de
ouro. Diferentemente do Portal de Argolas (acima),  quando qualquer parte do corpo do usuário
entrar no anel, ele deve finalizar a transmissão de todo corpo (embora ele possa dar meia volta e
retornar do outro lado no próximo turno). A carga também pode ser jogada ou passada pelo portal.

O venerável mago Hufewdo (que morreu há 175 anos) foi o primeiro usuário conhecido do
portal, mas certamente não foi seu criador. A maioria das autoridades concordam que o portal deve
ter viajado de outro mundo.

Pré-requisito: Teletransporte (variação superpoderosa).
Preço sugerido: Inestimável, e provavelmente não se encontre à venda.

A Lâmpada da Barca Sombria
A Lâmpada da Barca Sombria parece com uma lâmpada comum, e pode ser usada normalmente

para iluminação. De fato, o dono pode jamais desconfiar de seus poderes mágicos.
O verdadeiro uso da lâmpada, contudo, é o de invocar uma barca sombria – comprida e estreita,

feita de madeira preta, pilotada por um homem pálido e esqueleticamente magro. Usar a barca pode
reduzir drasticamente o tempo necessário para uma viagem por mar – mas os passageiros colocarão
em risco suas vidas e sanidade ao embarcar na viagem.

Para invocar a barca, a lâmpada dever ser acesa e colocada à margem de um grande volume de
água – um rio caudaloso, o oceano, um lago de grandes proporções, etc. Depois de 3d x 10 minutos,
a barca sombria aparecerá. O homem esquelético chegará até uma profundidade de pouco mais de 1
metro,  e  então  esperará.  Ele  fica  na  parte  de  trás,  encostado  no  mastro  do  leme.  Ele  não
cumprimentará ninguém – apenas vagueia o olhar para o horizonte.

O homenzinho começa a jornada assim que lhe é dado um destino – qualquer um que não tenha
embarcado terá que nadar até a barca ou será deixado para trás. Se ninguém embarcar e der um
destino dentro de 3d minutos (ou se o destino não for legitimado – se ficar a mais de 1,6 km de
distância de um grande volume de água), o homenzinho leva a barca embora, e a lâmpada se apaga.
A lâmpada deve ser reacesa, e os invocadores devem esperar 3d x 10 minutos novamente, antes que
a barca sombria retorne.

O barqueiro é um ser vivo pensante, mas não pertence a este mundo. Ele tem 15 para todos
atributos,  Senso de Direção,  Noção Exata do Tempo e Abascanto 20.  Ele tem as desvantagens
Mudez,  Albinismo,  Magreza  e  Dever  (navegar  com  a  barca  até  o  destino  escolhido  pelos
passageiros). Além disso, ele é guardado por um misterioso e poderoso campo que reverte todos os
danos infligidos diretamente contra ele de volta ao atacante/conjurador. Assim, se um indivíduo
ataca com sucesso o barqueiro com 6 pontos de dano, é o próprio atacante quem sofrerá os 6 pontos.
As magias de leitura da mente não funcionam com o barqueiro.

Uma vez que o destino é nomeado ou descrito, o barqueiro sabe instantaneamente como chegar
lá, a menos que for um lugar a mais de 1,6 km de distância de um grande volume de água. Além de
obedecer este comando, ele não responderá ou reconhecerá os passageiros de qualquer outra forma.

A barca é baixa e estreita. Tem dois hexágonos de largura (estreitando para um hexágono no
arco da popa) e 10 hexágonos de comprimento. Há cinco tábuas de madeira distribuídas pela barca
para sentar, cada uma afasta da outra em 1 hexágono. Uma carga pequena pode ser dispersa entre as
tábuas. A barca pode acondicionar até 10 pessoas além do barqueiro.

Em águas turbulentas (ondas altas, tempestades, etc.) a barca será balançada e encharcada, mas
o barqueiro nunca deixará sua posição, nem a barca corre o risco de virar, afundar, ou levar dano.
Ela não pega fogo, quebra, ou é esmagada. A barca não protege os passageiros do ambiente externo.
Os passageiros podem ser atingidos por flechas da costa, e podem ser golpeados pelo vento e pela
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chuva (e em um tufão ou furacão o mestre pode exigir testes de DX para evitar ser varrido da
embarcação), e inimigos podem aportar a barca, subir a bordo e atacar.

A barca não possui meios visíveis de locomoção. Ela se move a uma velocidade constante de
10 km/h (Deslocamento 3). Apenas o barqueiro sabe controlar a direção da barca – nenhuma força
física ou mágica pode alterar seu curso.

Cerca de 30 minutos após deixar a costa, a barca entra em outro mundo – o horrível lugar de
onde o barqueiro veio. Ela viaja nesse reino sombrio por um período de tempo que parece de 10
minutos para os passageiros, mas corresponde a apenas 1 minuto no mundo exterior. A barca então
reaparece em nosso mundo, a 30 minutos de seu destino.

Quando a barca começa a passar ou retornar do reino das sombras, uma névoa espessa e mágica
se eleva no mar, ocultando completamente o momento de transição de qualquer olho que esteja
observando.  No  reino  das  sombras,  o  céu  é  escuro,  mas  existe  uma  tênue  luz  vermelha  que
prenuncia um dia tempestuoso. O mar em que a barca viaja é espesso, escuro, e agitado. Tentáculos
emaranhados  de  neblina  parecem  lançar  tentáculos  sobre  a  embarcação.  A neblina  envolve  a
embarcação com tentáculos pegajosos.

Do  nevoeiro  vem  visões  dos  medos  mais  profundos  dos  passageiros,  envolvendo-se  e
afastando-se da barca junto com as ondas. Cada passageiro faz uma Verificação de Pânico a cada
minuto no reino das sombras. Cada teste é aleatoriamente modificado de -5 a +5 (jogue 2d-7) para
representar a natureza variável e imprevisível das visões.

Qualquer um que cair da barca tem uma chance normal de afogamento (veja. p. 91 do Gurps
Módulo Básico). Testes de natação estão sujeitos a um redutor de -3 devido à agitação das ondas.
Se o nadador engolir água, ele é afetado como pela magia Dormir. Um nadador deve fazer um teste
de IQ a cada minuto para evitar engolir água acidentalmente. A vítima pode tentar resistir a magia
Dormir com um teste de HT, caso contrário, ele permanece até que seja resgatado ou se afogue. O
barqueiro não parará por um homem à deriva.

Os passageiros nunca verão qualquer coisa além de ondas, neblina, e a embarcação, enquanto
estiverem no reino  das  sombras,  mesmo se nadarem ou voarem longe dela.  Visão Mágica  não
funcionará no reino das sombras. Se um passageiros estiver distante da embarcação quando volta do
reino, ele fica irremediavelmente perdido.

Uma vez que a barca alcança seu destino, o barqueiro ancorará por cinco minutos, então partirá,
percorrendo os costumeiros 30 minutos da costa antes de ser envolvido e sumir para o reino das
sombras. Ninguém a bordo nesse momento jamais apareceu novamente…

Após a partida da barca, a Lâmpada da Barca Sombria desaparece. Ela reaparecerá 4d horas
depois, em um local dentro de uma milha do lugar onde a barca aportou. Aqueles que quiserem usar
a lâmpada novamente devem esperar, e então procurar na área para recuperá-la.

Embora a barca sombria seja arriscada, grandes lordes pagarão fortunas astronômicas para ter a
lâmpada à disposição, se necessário. Sempre haverá  alguém  leal ou ganancioso o suficiente para
embarcar sob às ordens de seu senhor.

A Lâmpada da Barca Sombria foi encontrada há 650 anos, pendurado misteriosamente em um
farol abandonado. Este estranho item com certeza é de origem extraplanar.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 2.000.000

Penas Potentes de Pertwee
As Penas Potentes representam uma variação econômica da magia Voar, inventada há 30 anos

pelo (então) jovem encantador Pertwee. O encantamento é lançado em duas penas longas de ganso,
e custa apenas 2.000 pontos de energia, em vez dos habituais 2.500. O usuário segura uma pena em
cada uma das mãos, e movimenta os braços como se estivesse batendo asas. Ele pode viajar a uma
velocidade de até o dobro de seu Deslocamento.
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O usuário deve segurar as penas e bater asas o tempo todo, tornando praticamente impossível
lutar ou lançar magias durante o voo. Além disso, o usuário perde um ponto de fadiga a cada minuto
de voo. Essa fadiga é puramente física, vinda do esforço de bater asas constantemente, e não pode
ser reduzida de gemas de energia e afins.

Pré-requisito: Voar (variação).
Preço sugerido: $ 100.000

Botas Sete Léguas
Estas lendárias botas levarão o usuário sete léguas (34 km) em cada passo. Este imenso passo

leva um minuto inteiro para se completar, conferindo ao usuário uma insuperável velocidade de
2.027 km/h. Entretanto, as botas vão exatamente sete léguas em cada passo (com uma margem de
800 m de erro, para evitar coisas como vulcões abertos ou entrar em uma manada de búfalos),
ficando  difícil  alcançar  um lugar  precisamente.  Se  o  usuário  anda  em terreno  inseguro  (neve,
cascalho solto,  um declive  íngreme),  ele  deve passar  em um teste  de DX, ou se esborrachará,
levando 4d de dano. As botas perderão o encanto se o próximo passo as levarem para o meio de um
volume de água, um vazio mágico, ou uma superfície não sólida ou inexistente similar. Usar as
Botas Sete Léguas não gasta energia, e o usuário não precisa ser um mago.

Qualquer um que tenha sido atingido pela aterrissagem de uma Bota Sete Léguas leva 10d de
dano contusivo, e o usuário deve fazer um teste para não se esborrachar no chão.

As Botas Sete Léguas são uma das maiores realizações dos duendes sapateiros. Nenhuma raça
jamais foi capaz de replicar o efeito.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 2.000.000

Veleiro Celeste
O Veleiro Celeste é uma pequena embarcação capaz de voar. Um Veleiro Celeste pode carregar

um máximo de 12 pessoas, ou 8 de maneira confortável. Possui uma velocidade máxima de 20. O
Veleiro tem DP 2, RD 5, e pode levar 100 pontos de dano antes de se partir.

Ele pode ficar no ar por até 18 horas sem parar. Nesse momento, ele ancorará da maneira mais
suave possível. O Veleiro poderá partir novamente após ficar ancorado por 24 horas.

O  Veleiro  Celeste  é  dirigido  por  lemes  e  velas  normalmente  como  qualquer  embarcação
marítima. Os mecanismos são idênticos, e o Veleiro pode ser facilmente operado por qualquer um
que possuir Marinhagem ou Navegação. A única diferença é que o leme também controla a altitude.
O veleiro  também pode navegar  no  mar,  possuindo inclusive  pequenas  rodas  de  madeira  para
acelerar eventuais desembarques em terra.

Os  Veleiros  Celestes  uma  vez  foram  feitos  em  grande  quantidade  pelos  habitantes  das
misteriosas  cidades  das  nuvens,  mas  atualmente  essas  poucas  cidades  que  restaram  estão
abandonadas  ou  inacessíveis.  Dizem que o povo do céu  também tinha  barcaças  e  galeões  que
navegavam os ares, mas esses poderosos navios estão perdidos atualmente. Apenas um punhado de
Veleiros Celestes restou, sendo o mais recente quase milenar.

Pré-requisito: Voar (variação extremamente superpoderosa).
Preço sugerido: $ 10.000.000

Palanquim Aranha
Este meio de transporte aparentemente arcaico pode ser o que há de mais avançado para um

transporte terrestre seguro e confortável. Um Palanquim Aranha é um palanquim coberto e fechado,
que se desloca com um eficiente mecanismo cinético de oito finas pernas articuladas, parecidas com
a  de  uma  Aranha  matriz.  Os  passageiros  (geralmente  um,  embora  tenham  sido  produzidos
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palanquins com espaço para até seis pessoas) sentam-se dentro do próprio palanquim, enquanto o
condutor senta no topo, dirigindo com uma alavanca. O palanquim tem um Deslocamento máximo
de  10,  o  passeio  é  incrivelmente  suave  e  absolutamente  silencioso,  e  o  palanquim permanece
perfeitamente nivelado ao subir inclinações de atá 45°. As pernas podem se estender para elevar o
palanquim a uma altura de até 3,6 m, para cruzar córregos ou fornecer um ponto de observação.
Guiar o palanquim é fácil,  necessitando da perícia Condução ou Condução de Carruagens (sem
penalidades por falta de familiaridade).

Palanquins Aranha são feitos usando uma variação relativamente simples da magia Golem,
além de seu engenhoso mecanismo, desenvolvido por um mago viajante de outro mundo (para criar
usa-se 3.000 de energia  + 1.000 para  cada  passageiro).  Em algumas  culturas  elas  se  tornaram
bastante populares entre a elite.

Pré-requisito: Golem (variação).
Preço sugerido: $ 150.000 + 50.000 por passageiro, mais o custo do palanquim… 
geralmente caro, na medida em que a maioria dos Palanquins Aranha são luxuosos!

Adendo: Zile 
Muito é misterioso sobre esta pequena mulher, mas não há dúvida de que ela é uma das maiores

mentes mágicas de seu tempo. 
Zile é conhecida por ter no mínimo 300 anos de idade. Nos primeiros séculos, ela acumulou

grande fortuna através de aventuras e fazendo itens mágicos como freelance; essa riqueza ainda lhe
pertence, regularmente aumentada com os honorários como consultora arquimaga (por um cachê
exorbitante  ela  ajudaria  um  iniciante  a  desvendar  um  procedimento  mágico  emaranhado  ou
descobrir um segredo obscuro), e também como vendedora de itens de transporte.

Zile fez do comércio de itens mágicos seu território pessoal há mais de 75 anos. Embora ela
tolere poucos vendedores de itens de transporte, que atendem a uma clientela principalmente de
menor renda, ela não pode dizer que tenha concorrentes à altura. Todo comprador prezando pela
qualidade procuraria por Zile… e pagaria seus preços.

Exatamente quanto da magia Zile conhece é um mistério. Muitos afirmam com total certeza
que  ela  dominou  todas  as  magias  conhecidas  pelo  homem.  Embora  essa  alegação  seja  pouco
convincente, não há provas cabais de que exista uma magia que ela não conheça. Por inúmeras
vezes ela demonstrou um conhecimento profundo e avançado das artes do encantamento, mas já faz
mais de um século que ela mesma não cria um item mágico. Ela tem conhecimento especializado
em dezenas de artes e ciências mundanas (incluindo Psicologia e Economia, que ainda não existem
como tais no mundo dela).

Zile mantém moradias em várias cidades importantes ao redor do mundo conhecido. Quando
ela não está em casa, ela mantém um encarregado em cada cidade para registrar possíveis pedidos
para serem conferidos de acordo com sua conveniência. Ela é conhecida por viajar com o Veleiro
Celeste e com o Palanquim Aranha, e há rumores de ela possuir um retiro particular em uma cidade
das nuvens abandonada.

Zile é uma mulher minúscula (1,25 m; 30 kg), com olhos negros penetrantes, e uma cabeça
incrivelmente grande de cabelos negros. Em sua comunicação, ela é curta e imperiosa, e não tolera
fingida familiaridade ou conversas fiadas. Ela despreza qualquer tipo de falsidade, e nunca perdoará
uma  mentira  ou  tolerará  tal  comportamento  nos  outros.  Sua  única  atividade  não  comercial
conhecida é escrever poesia com uma caligrafia rebuscada.
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ARMAS MÁGICAS
O ramo de armas mágicas é certamente o mais lucrativo e procurado no
comércio  de  itens  mágicos,  nada  conferindo  mais  prestígio  do  que  a
riqueza  e  habilidade  marcial  de  uma espada encantada,  e  se  um nobre
puder encomendar apenas um item em toda sua vida, provavelmente será
uma lâmina para seu uso pessoal.

Armas mágicas é uma área onde os encantadores humanos e anões são considerados igualmente
–  os  encantamentos  dos  anões  são  em geral  mais  fortes,  mas  nos  extremos  limites  de  poder,
nenhuma outra raça pode igualar a criatividade humana em encontrar maneiras de tornar uma arma
ainda mais destrutiva. As habilidades mágicas e mundanas de feitura das armas de poder dos elfos
são insuperáveis, mas esses itens são extremamente raros e nunca ofertados no mercado aberto.

Espadas Inteligentes

É  verdade…  algumas  espadas  literalmente  têm  mentes  próprias.  Muitas  dessas  espadas
inteligentes  são feitas  com o encantamento  Espírito  da Espada (veja  abaixo).  Essa magia  dá  à
espada  a  personalidade  de  uma  criatura  morta  recentemente.  No  passado,  certas  religiões  se
opuseram à magia Espírito da Espada, alegando que isso interfere no destino eterno de uma alma
que partiu. Hoje em dia, contudo, a maioria dos líderes religiosos concordam que a magia não afeta
a “alma” partida – a eterna manifestação da essência de seu ser, é que passa para o Outro Lado após
a morte. Em vez disso, a magia simplesmente copia o “espírito”, ou personalidade, do falecido.

Espírito da Espada (MD)       Encantamento
Transfere a personalidade e algumas ou todas as memórias de um ser recém-falecido para uma

arma, geralmente uma espada. O encantamento deve ser iniciado logo após a morte, antes que um
número de dias igual à inteligência do “doador” tenha passado. O corpo deve estar presente para
começar a magia, mas pode ser ignorado uma vez que o encantamento já começou.

O  doador  não  precisa  ser  humano  nem  inteligente  –  cães  de  estimação  são  os  doadores
preferidos. Certas raças essencialmente mágicas, principalmente os elfos, não podem servir como
doadores.

O encantador pode passar para a espada pouco ou muito das memórias do doador, assim como
desejar,  bem como as  perícias  mentais  do  doador e  até  mesmo algumas  vantagens  (ou,  se  ele
desejar, desvantagens). Vantagens e desvantagens conhecidas por terem sido passadas com sucesso
para uma espada incluem Senso de Direção, Noção Exata do Tempo, Senso do Perigo, Empatia,
Intuição, Mau Humor, Fúria, Sanguinolência, Fanfarronice, Código de Honra, Intolerância, Senso
do Dever e Veracidade.

A espada não tem memória de sua existência anterior. Embora não tenha órgãos sensoriais, ela
possui os sentidos da visão e audição (com um teste de percepção igual a 10). Todas espadas podem
se comunicar com seus manejadores – o nível dessa comunicação é extremamente básica. Quando
ele está tomando uma ação que a espada aprova, o portador recebe uma “vibração boa”. Quando
suas ações preocupam a espada, ou ela acha elas desagradáveis, é uma “vibração ruim”. As espadas
podem também ser feitas para falar, usando-se uma fácil variação da magia Voz. Algumas lendas
falam até de espadas que se comunicavam com seus portadores telepaticamente.
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Cada vez que é empunhada por um usuário diferente, a espada deve fazer um teste de reação
simples. Esse teste determinará como a espada reagirá para seu mestre depois disso. Em um teste
muito bem-sucedido a espada fará literalmente qualquer coisa por seu novo mestre. Em um teste
muito malsucedido ela se recusará em se comunicar ou cooperar, podendo até mesmo mentir para o
portador, ou de qualquer outra forma trabalhar ativamente para se perder ou ser roubada, ou colocar
seu usuário em apuros.

Uma  espada  nunca  pode  ter  uma  perícia,  vantagem  ou  desvantagem que  seu  doador  não
possuía. Ela nunca pode ter mais pontos do que seu doador em inteligência ou em qualquer perícia.
Uma  espada  nunca  pode  aumentar  suas  perícias  ou  inteligência  (ela  pode,  contudo,  absorver
informações novas para deixar perícias como História ou Estratégia atualizadas). Cerca de 50% das
espadas  inteligentes  (jogue  aleatoriamente)  terão  1d  de  peculiaridades,  extraído  das  próprias
peculiaridades do doador e de suas desvantagens psicológicas reduzidas ao nível de peculiaridade.

Duração: permanente.
Custo: 100 por ponto de inteligência transferido, +(25x custo dos pontos de personagem) 
para cada perícia, +(50x custo dos pontos de personagem) para cada vantagem. 
Tempo para Encantar: varia (ver o livro de Magia).
Pré-requisito: Convocar Espírito.

Encantamentos Comuns de Armas Mágicas

Os encantamentos mais frequentemente usados estão listados no Gurps Magia abaixo do lógico
tópico  de  “Encantamentos  de  Armas  Mágicas”.  Eles  incluem Precisão,  Pujança,  Sacar  Rápido,
Arma Dançante, Espada Fiel, Cornucópia e Maldição. Esses encantamentos vêm seguidos colados
em popularidade pelas armas flamejantes e de gelo. Como com as armaduras, os encantamentos de
Destreza, Força e Vigor são muito cobiçados, mas proibitivamente caros.

Várias  magias  de  defesa  podem  ser  imbuídas  em  armas,  incluindo  Escudo  Anti-projétil,
Inverter Projéteis e Resistência Mágica.

Várias magias são únicas para armas de arremesso, incluindo o Arco Flamejante e Faca Alada.
A magia Ação Suspensa também pode ser encantada em uma flecha.

Catálogo de Armas Mágicas

Espadas
Muitas das lâminas listadas abaixo são únicas. Outras são as versões originais do que se tornou

um padrão mais ou menos comum na ferraria de armas mágicas.
Os mestres deveriam sentir-se livres para alterar as especificações em quaisquer das seguintes

espadas que eles pretendem usar – especialmente se os PC’s estarão portando-as e o GM achar que
os jogadores tenham visto este livro! Pode-se assumir que a espada que o grupo encontrar é uma
cópia da original descrita aqui. Deveria ser óbvio que cópias que são menos poderosas do que as
originais serão muito mais comuns do que aquelas que são mais poderosas.

Alarum
O que faz a espada Alarum única e cobiçada por aventureiros é a conjugação das magias Senso

do  Perigo,  Alerta,  e  Sacar  Rápido.  Sempre  que  a  espada  detectar  perigo  nas  cercanias,  ela
imediatamente ativará a magia Alerta em seu possuidor (o que, é claro, apenas faz efeito se ele
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estiver adormecido ou inconsciente), agitando-se em sua mão. Tudo isso acontece em menos de um
segundo.

Obviamente,  Alarum  pode  ser  o  melhor  amigo  que  um  guerreiro  solitário  jamais  poderia
esperar,  dando-lhe liberdade para desfrutar  de luxos tão fora de moda como o sono.  Pequenos
grupos também acharão Alarum uma útil companhia na defesa de seus acampamentos, ainda que
um grupo que confie  inteiramente  em uma espada não inteligente para sua segurança possa ser
referido no mínimo como imprudente. Alarum deve ser empunhada ou mantida em volta da mão
para que suas habilidades especiais funcionem, requerendo do possuidor dominar a difícil arte de
dormir enquanto segura a espada.

A Alarum original foi criada há 400 anos para um notório lobo-solitário, por uma poderosa
feiticeira que foi sua amante. Ela criou para seu amado uma espada que olharia por ele quando ele
não poderia.

Desde então, Alarum tem servido de modelo para um grande número de espadas mágicas. O
desenho não é de modo algum comum, já que só raramente os aventureiros solitários podem se dar
ao luxo de ter uma lâmina mágica personalizada. A original foi confiavelmente identificada como
em uso nos últimos 50 anos, e parece provável que ainda esteja.

Cultivar  Morangos  de  Sangue  requer  uma  boa  dose  de  dedicação,  e  oferece  um  risco
considerável  para  o  produtor.  Não  é  um  projeto  facilmente  ou  casualmente  empreendido.  No
entanto, esse segredo pode ser de grande valia para um vampiro. 

Pré-requisito:  Espada Valiosa.  Precisão +2, Pujança +3, Espada Fiel,  Senso do Perigo
ligada com Alarme e Sacar Rápido, 4 pontos de energia. Alarum também pode lançar uma magia de
Luz ou Alarme sob comando.

Preço sugerido: $ 500.000

Conjunto de Arthur
Este  poderoso  conjunto  de  armas  mágicas  foi  encomendado 150 anos  atrás  por  um nobre

extremamente rico com um gosto pelas lendas de Arthur. O conjunto consiste em uma espada –
Nova Caliburn – sua bainha, e um cinto tonificador.

Além de seus poderes mágicos, a Nova Caliburn é uma obra de arte, com linhas simples e
clássicas, e sua lâmina é como um espelho. No entanto, como acontece com a Excalibur de Arthur, a
parte realmente valiosa do conjunto é a simples bainha, que contém uma série de poderosas magias
de proteção que tornam o proprietário quase imune a danos físicos (DP +5, RD +5 para a armadura
usada; DP máximo é 6). O nome que ativa a bainha é mantido em segredo, é não está escrito em
nenhum lugar do item. Cura Maior (com NH 20) pode ser usada apenas pelo proprietário em si
mesmo.  Ele não precisa ser  um mago ou um médico  (um tributo  ao gênio  do encantador  que
desenvolveu essa arma; há muita discussão sobre como exatamente esse efeito foi alcançado). A
magia é alimentada por uma gema de energia exclusiva.

O cinto  de  Galawin,  o  terceiro  componente  do  conjunto,  foi  encomendado  pelos  mesmos
encantadores que deram Nova Caliburn de presente para um parente próximo do verdadeiro dono da
espada. Este  largo  cinto  de  couro  forte  imita  magicamente  a  lendária  força  de  Galawin,  que
aumentava até o meio-dia, então diminuía à medida que o sol descia. O sol aumenta a ST e HT em 1
ponto a cada hora entre as 8 da manhã até o meio-dia, mas os bônus regridem na proporção de 1
ponto por hora entre a uma e 5 horas da tarde.

Quando o parente morreu sem herdeiros, o cinto ficou com o filho do nobre que originalmente
encomendou o conjunto,  unindo o Cinto de Galawin com a Nova Caliburn.  Acredita-se que o
conjunto ainda esteja em posse da mesma família.
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Nova Caliburn
Pré-requisito:  Uma espada de lâmina larga muito confiável.  Precisão +3, Pujança +3,

Sacar Rápido, Espada Fiel, Inquebrável.
Preço sugerido: $ 500.000

Bainha
Pré-requisito: Nome, Cura Maior, Aparar +5, Enrijecer +5.
Preço sugerido: $ 1.500.000

Cinto de Galawin
Pré-requisito: Fadiga +5, ST +5.
Preço sugerido: $ 100.000

As Gêmeas Inimigas
Um clássico exemplo de um encantamento superpoderoso que saiu terrivelmente errado, com

as  duas  lâminas  que  vieram a  ser  conhecidas  como as  Gêmeas  Inimigas,  foram originalmente
desenvolvidas  para  os  renomados  heróis  gêmeos,  Arros  e  Darros.  Todavia,  quando  as  espadas
estavam  quase  prontas,  chegou  a  mensagem  de  que  os  gêmeos  tinham  morrido  em  batalha.
Apressadamente, os encantadores decidiram encantar as espadas com as personalidades dos heróis
gêmeos  mortos.  Os  corpos  gravemente  queimados  foram  trazidos  do  campo  de  batalha  e  a
transferência foi completada com sucesso.

Logo  depois  que  o  ritual  foi  realizado,  os  dois  heróis  apareceram,  sujos  depois  de  dias
escondidos,  mas  bem vivos.  Quando  as  novas  espadas  acordaram cientes,  descobriu-se  que  os
espíritos que as habitavam originaram-se de dois dos inimigos dos irmãos: um bufão e um guarda
bárbaro. Para seu horror, os encantadores descobriram que a espada do bufão era uma pacifista e
mais do que covarde, enquanto a espada do bárbaro era uma sanguinária.

As espadas se detestavam, mas ainda eram unidas por laços mágicos. Sempre que estão fora de
vista uma da outra por mais de 24 horas, seus donos devem passar em testes de Vontade diários ou
gastar todo o dia indo ao encontro da outra espada pela rota mais direta possível. O lado bom disso
é que o dono de uma espada sempre sabe onde está a outra.

Houve  alguns  efeitos  colaterais  inesperados  na  transferência  –  a  espada  do  bufão  lança
automaticamente uma magia de Ocultar no usuário quando ela é utilizada, enquanto a espada do
bárbaro, invariavelmente lança uma magia de Fúria no usuário. Infelizmente, ambas as espadas são
Fiéis,  e quase impossíveis  de se livrar.  Além disso,  elas podem falar  e discutir  constantemente
quando  ambas  saem  das  bainhas,  de  uma  forma  muito  irritante,  mesmo  durante  a  batalha
(curiosamente, isso não parece afetar a eficácia da magia Ocultar). Elas também protestarão com
seu dono sempre que suas ações irem de embate a suas filosofias pessoais.

Além de discutir, as espadas têm algumas perícias ou conhecimentos úteis (embora o bufão
conheça  uma coleção  formidável  de  piadas  sobre  bárbaros).  A melhor  maneira  de  transferir  a
lealdade das espadas é fazer com que os novos donos as segurem enquanto um feitiço de Espada
Fiel é lançado nelas. Se um dono for morto, ela se tornará leal à próxima pessoa que tocá-la. A
espada do bufão tem IQ 12, e a espada do bárbaro IQ 9.

Embora  sejam armas  extremamente  poderosas,  as  Gêmeas  Inimigas  podem sair  caras.  Na
verdade, alguns heróis são conhecidos por pagar a outros para se livrar delas.

Pré-requisito: Espada de Lâmina Larga, Precisão +3, Pujança +3, Espada Fiel, 
Inquebrável, Espírito da Espada, Achar (variação).
Preço sugerido: $ 10.000 pelas duas.
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Espada do Comandante
Ninguém  sabe  quem  criou  esta  espada  incomum,  nem  como  exatamente  ela  foi  feita.  É

conhecido que a Espada do Comandante tem mais de 800 anos.
Sempre  que  a  Espada  do  Comandante  é  sacada,  uma  clara  fanfarra  soa  e  uma  rica  voz

desencarnada proclama o nome completo do portador (isto é, o nome que o portador está usando no
momento – a voz não repetirá um nome secreto ou descartado).

A principal habilidade da espada, contudo, é uma variante notavelmente poderosa da magia
Criar Guerreiro. Ela tem a habilidade de criar, uma vez por dia, um guerreiro dos vários que se
conhece. Todos os guerreiros se materializam vestindo cota de malha e portando arma própria (e
escudo, se aplicável). Todos têm a perícia cavalgar com NH 14 ou igual a DX, o que for melhor.
Um guerreiro subsistirá por seis horas, ou até ser morto ou removido.

Para convocar um guerreiro, o portador segura a espada com as duas mãos e entoa: “Sirva-me,
Guerreiro …” São conhecidos seis diferentes guerreiros.

Guerreiro Poderoso tem ST 18, DX 12, IQ 10, HT 12, e Machado de Duas Mãos NH 13. Ele
usa um Machado Bárbaro de duas faces.

Guerreiro Ágil tem ST 10, DX 18, IQ 10, HT 12, e Espada de Lâmina Larga e Escudo com NH
18. Ele usa uma Espada de Lâmina Larga e um Escudo Médio.

Guerreiro Sábio tem ST 10, DX 10, IQ 18, HT 10, e Espada de Lâmina Larga e Escudo com
NH 12, e a perícia Tática com NH 18.

Guerreiro Ousado tem ST 12, DX 12, IQ 10, HT 18, e Espada de Lâmina Larga e Escudo com
NH 13.

Guerreiro Preparado tem ST 14, DX 14, IQ 12, HT 14, e Espada de Lâmina Larga e Escudo
com NH 15.

Guerreiro Elegante tem ST 10, DX 10, IQ 10, HT 10, e Espada de Lâmina Larga e Escudo com
NH 12, mas ele também tem aparência Muito Bonito, Carisma +3, e Liderança e Sex Appeal com
NH 15.

Alguns especulam que existam outros guerreiros cujos nomes ainda são desconhecidos.
A espada  é  uma Espada  Bastarda  delicada,  mas  se  derramar  sangue em combate,  ela  não

convocará  nenhum  guerreiro  em  24  horas.  Se  ela  derramar  sangue  enquanto  um  guerreiro  é
invocado, ele irá se dissipar imediatamente.

A espada  é  conhecida  por  obter  sua  energia  mágica  de  uma  gema  de  energia  exclusiva
incrustada na guarda-mão da empunhadura. Mas a gema em questão é muito pequena para produzir
sozinha os efeitos exóticos da espada – mais um mistério associado a este tesouro único.

Pré-requisito: Espada Bastarda de qualidade. Criar Guerreiro (variação), Voz, e 
possivelmente outras.
Preço sugerido: $ 1.200.000

Enganadora
A espada Enganadora e sua habilidade incomum não foram identificadas há mais de 50 anos. A

origem da espada permanece um mistério, assim como o mecanismo de incorporar uma lâmina com
a habilidade especial de enganar. Além de vários encantamentos comuns de espada, Enganadora
fornece +3 para todas as tentativas  de Fintar  o oponente.  Nota:  GM’s numa campanha onde a
esgrima é permitida deveriam considerar fazer um Florete Enganador.

Pré-requisito: Espada de Lâmina Larga de qualidade. Precisão +3, Pujança +1, Sacar 
Rápido, desconhecido.
Preço sugerido: $ 500.000
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Defensora
Uma das melhores espadas mágicas conhecidas, Defensora tem a habilidade de aumentar em

grande escala as chances do usuário de aparar os golpes do inimigo. Defensora está em usa há quase
500 anos. Nesse tempo, várias lâminas mágicas foram criadas para replicar a capacidade de defesa
da  Defensora,  mas  o  mecanismo  exato  para  produzir  esse  efeito  permanece  misterioso  para  a
maioria dos encantadores. Quem usar a Defensora tem seu aparar em 2/3 em vez de ½.

Pré-requisito:  Espada de Lâmina Larga de qualidade. Precisão +2, Pujança +1, Espada  
Fiel, desconhecido.
Preço sugerido: $ 400.000

Equalizadora
Muitos magos tentaram imbuir uma arma com alguma forma da magia Roubar Vida, de forma

que o HT que a espada tira de seu oponente seja transferido para seu portador. A Equalizadora é a
espada que mais obteve sucesso nessas tentativas – ela transferirá para o portador da espada o
mesmo dano que esta causar ao oponente. O portador não poderá exceder sua HT original.

Todavia, a Equalizadora tem um defeito: ela sugará um ponto de fadiga de seu portador sempre
que ele atingir o oponente, independente se trespassar a armadura ou não. Essa fadiga é recuperada
normalmente. A Equalizadora não têm outras habilidades mágicas.

Pré-requisito: Espada de Lâmina Larga de qualidade. Roubar Vida (variação).
Preço sugerido: $ 25.000

Espada do Eristan
Ninguém se lembra quem foi Eristan (embora existam muitas lendas conflitantes); ele apenas é

lembrado pela espada que carrega seu nome.
A Espada do Eristan é um item de incrível poder. Muitos artesãos que têm examinado a espada

concluíram que sua manufatura é completamente além do alcance da mera magia, e especulam que
tenha origem divina. Evidências comprovam que a espada deve ter séculos de existência.

A espada  e  seu  portador  são  ambos  completamente  inatingíveis  a  todo  tipo  de  magia,
encantamentos, itens ou criaturas mágicas. Toda vez que um efeito ou artefato mágico entra em
contato com a espada ou seu portador, ele passará inofensivamente, sem qualquer resultado. Isso se
aplica igualmente tanto para magia benéfica quanto a insidiosa, e se estende para criaturas como
golens, de contos de fada e demônios, e também a Pedras Mágicas, Bolas de Fogo e quaisquer
projéteis lançados por magia. A espada trespassará armaduras ou escudos encantados, atingindo o
adversário como se ele não tivesse nenhuma outra proteção. O portador da espada não pode lançar
magias, carregar ou usar itens mágicos enquanto estiver de sua posse. Essas habilidades funcionam
quando a espada é portada ou simplesmente carregada.

A Espada  do  Eristan  também  parece  ser  completamente  indestrutível,  mas  não  transfere
qualquer vantagem semelhante para seu usuário.

Pré-requisito: Espada de Lâmina Larga de boa qualidade.
Preço sugerido: $ 1.500.000

Espadas Ocultas
Estas cobiçadas espadas são feitas usando uma poderosa variação da magia Ocultar, conhecida

apenas por um único clã de reclusos ferreiros de armas mágicas. Espadas Ocultas são o que há de
melhor entre armas ocultas – elas são completamente indetectáveis aos sentidos normais até que
seja  inevitável!  Quando  uma Espada  Oculta  é  embainhada,  ela,  a  bainha  e  o  cinto  da  espada
desaparecem para outro plano. Elas se tornam invisíveis, inatingíveis e sem peso – não obstante, o
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dono da espada sempre saberá se ela está com ele ou não. A Espada Oculta pode ser detectada por
Detectar Magia, Visão do Mago, Senso do Mago, Ver Segredos e Ver Invisível.

Para fazer a espada reaparecer o dono deve esboçar seu desenho no ar. Inicialmente o usuário
deve imitar fazendo todo o processo de desembainhar a espada – segurar a bainha, puxar a espada e
segurá-la  em  guarda.  Entretanto,  com  alguma  prática  o  usuário  da  espada  pode  desenhar  o
movimento com um pouco mais do que uma torção do pulso. Trate isso como uma perícia separada
de Sacar Rápido que pode ser aprendida apenas por usuários de Espadas Ocultas, com o efeito
adicional de permitir que o usuário produza a espada quando seus braços estiverem parcialmente
retraídos (fica a cargo do GM de como essa perícia é aplicada). O Sacar Rápido ainda funcionará
com a Espada Oculta, mas todo o processo de desembainhar a espada é necessário. Se o usuário
imitar a remoção do cinturão da espada, ele de repente terá o cinturão – bainha, espada e o resto –
em suas mãos. As primeiras vezes que ele fizer isso, um teste de DX é necessário para evitar deixar
que tudo caia.

Pré-requisito: Tipicamente, somente espadas nobres e caras são usadas. Variação de 
Ocultar, e qualquer outro encantamento normal de armas.
Preço sugerido: Um adicional de 50% ou mais ao preço da arma sem a variação de 
Ocultar.

Folha de Jonas
Esta única e notória espada curta carrega uma estranha maldição – não contra que a empunha,

mas contra aqueles que em volta dele. A Folha de Jonas faz seu usuário extremamente sortudo, mas
ao custo de fazer todo mundo em volta dele extremamente azarado em tudo.

O manejador da Folha de Jonas recebe  três testes para cada manobra de combate,  ficando
apenas com o melhor resultado. Isso inclui ataques, defesas ativas, e quaisquer disputas de perícias
relacionadas ao combate. Entretanto, todos os outros, amigo ou inimigo, dentro de um raio de 30
metros da espada, fazem todos os testes (relacionados ao combate ou não) duas vezes, pegando
apenas o pior resultado. Além dessa qualidade bizarra, a espada não tem outros melhoramentos ou
habilidades mágicas.

O poder da espada se manifesta apenas quando ela está sendo empunhada. Quando derrubada
ou embainhada, ela não tem efeito.

A Folha de Jonas é uma espada curta de qualidade ordinária. É ligeiramente curva e não serve
para dar estocadas. Sua origem é desconhecida, mas a lâmina tem uma carreira que remonta pelo
menos 800 anos. É a espada ideal para quem não tem muitos amigos.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 12.000

Frouxa-dedos
Esta lâmina é a primeira  a usar uma variação criativa da magia Espasmo para deixar  seus

oponentes sem defesa. Toda vez que Frouxa-dedos é aparada com sucesso em combate, o inimigo
deve fazer um teste de HT ou sua própria arma cairá.

A Frouxa-dedos é um novo protótipo de o que seus criadores esperam que se tornará um linha
de espadas que desarmam o oponente. Não é preciso dizer que eles estão guardando sua magia
secreta  com muito  cuidado.  Até  agora,  eles  não  voltaram sua  atenção  para  fazer  suas  espadas
imunes para a magia Espasmo, então, em teoria, a Frouxa-dedos aparada por uma lâmina encantada
com a mesma magia, infligiria o mesmo efeito de espasmo no defensor.

Pré-requisito: Espada de Lâmina Larga de ótima qualidade. Precisão +1, Pujança +1, 
variação de Espasmo.
Preço sugerido: $ 120.000
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Maelstrom
Maelstrom é uma cimitarra – uma espada bastarda curva sem ponta. Diz a lenda que ela foi

feita em uma terra longínqua há 500 anos, por um mago poderoso que também era um lendário
espadachim.

Maelstrom não tem bônus de precisão ou pujança, mas ela confere ao usuário a habilidade de
lutar fazendo manobras extravagantes e acrobáticas, saltos e floreios. O resultado conjunto faz com
que o usuário de Maelstrom ganha +3 a sua perícia existente, com um adicional de +1 para Aparar,
enquanto as defesas dos oponentes estão todas sujeitas a um redutor de -2 (Nota ao Mestre: isse é
todo  o benefício  concreto  que  o usuário  ganha com a  espada – Maelstrom não confere  Salto,
Acrobacia ou qualquer outra perícia ou vantagem). O usuário também ganha disposição para ter
essa  performance  com  a  Maelstrom,  girando  a  lâmina  acima  da  cabeça  de  uma  maneira
impressionante.  Potenciais  inimigos que se deparam com uma apresentação dessas devem fazer
uma Verificação de Pânico se Maelstrom se move em sua direção ou ameaça-os de alguma forma
(entretanto, guerreiros com uma perícia com arma de NH 15 ou mais são imunes a esse efeito).

Usar Maelstrom drena 1 ponto de fadiga por turno, mas sua fadiga não é removida até o final
do combate. A fadiga perdida durante o uso da espada não pode cair para menos do que 0 depois de
terminado o combate.

Pré-requisito: Cimitarra de boa qualidade. Sacar Rápido e desconhecido.
Preço sugerido: $ 500.000

Mentora
A espada Mentora é reconhecida não tanto por seu poder em batalha, como pela sabedoria

sobre batalhas. Ela foi criada para instruir jovens nobres nas artes da guerra e comando.
A espada foi criada 400 anos atrás, e imbuída com o espírito de um renomado tático, general,

professor  e  conselheiro.  A Mentora  tem IQ 15,  e  perícias  de NH 18 nas  seguintes  disciplinas:
Administração,  Diplomacia,  Heráldica,  Detecção  de  Mentira,  Interrogação,  Direito,  Liderança,
Política, Boemia, Estratégia, Tática. Como uma proteção parcial contra os nobres preguiçosos ou
ineptos que entregam o governo à sua espada, uma magia limitante impede Mentora de falar com
qualquer pessoa, exceto seu dono, e somente em particular.

Pré-requisito: Espada de Lâmina Larga de excelente qualidade. Precisão +2, Pujança +2, 
Espírito da Espada, Magia Limitante.
Preço sugerido: $ 2.500.000

Bengala do Impostor
Aparentemente um simples apoio de madeira, a Bengala do Impostor é na verdade uma arma

mágica potente.
A Bengala do Impostor foi designada 75 anos atrás por um mago aventureiro exibicionista que

com frequência  viajava  disfarçado de  um itinerante  mago de  palco.  Seu disfarce  lhe  rendeu o
apelido de Larel, o Impostor.

Dominar a bengala depende em descobrir seus segredos. Qualquer um que encontrar a bengala
pela primeira vez pode fazer um teste de IQ -5 cada dia que gastar uma hora ou mais examinando-a.
Com um sucesso ele descobre um segredo.

Um segredo revelará um dispositivo que propulsiona uma lâmina curta  do topo do bastão,
permitindo que seja usada como uma azagaia. Outro segredo permite descobrir que o topo pode ser
rosqueado e liberado, fazendo da cabeça da azagaia uma adaga. Se o cabo da adaga for torcido para
o outro lado, e o dispositivo apropriado for acionado, uma espada curta pode ser puxada do bastão
(o cabo da adaga se torna o pomo da espada curta). A bengala funcionará exatamente como um
bastão, inteiro ou desanexado, então um personagem ambidestro poderia portar o bastão e uma das
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lâminas simultaneamente. Os bônus de Precisão e Pujança da bengala se aplicam para quaisquer de
suas formas… espada, adaga, azagaia ou bastão.

No cabo da espada existem dois compartimentos secretos, um grande o suficiente para guardar
um frasco de veneno ou poção, e o outro ocultado por magia, e dimensionado para armazenar um
anel, moeda, ou mensagem bem dobrada. Um dispositivo da bengala pode projetar um Feixe de
Luz, e invocar uma ilusão que replica um espectro símile ao personagem ao seu lado, mas como o
bastão  não  tem poder  intrínseco,  essas  duas  últimas  habilidades  são  disponíveis  somente  para
magos, em áreas de mana normal.

Pré-requisito: Precisão +2, Pujança +2, Ocultar, Réplica (-5), Feixe de Luz.
Preço sugerido: $ 200.000

Espadas Múltiplas
Este poderoso item único é um pequeno talismã que tem a forma grosseira de uma picareta. É

sempre encontrado junto com um colar, do qual ele pode ser destacado sob comando. Qualquer um
com a perícia Picareta pode usar o talismã como um bônus de NH +2. Sob comando, entretanto, o
talismã se transformará em qualquer espada ou faca, desde uma pequena adaga até uma grande
espada de duas mãos feita para um gigante. As lâminas são todas de excelente qualidade. Em todas
suas formas, as Espadas Múltiplas possuem vários encantamentos úteis para armas.

Pré-requisito: Precisão + 3, Pujança +3, Sacar Rápido, Espada Fiel, Inquebrável, 
desconhecido (Criar Objeto? Ocultar?).
Preço sugerido: $ 750.000

Espada da Agulha
Mais  uma  espada  oculta.  É  uma  agulha  de  costura  normal,  completa  com  orifício.  Sob

comando, ela se transformará em uma espada de lâmina larga proporcional ao tamanho de seu
portador (efetivamente uma espada curta para halflings ou gnomos, uma espada longa para ogros ou
criaturas maiores). Seu criador é desconhecido, mas existe há pelo menos 150 anos.

Pré-requisito: Precisão +1, Pujança +1, desconhecido.
Preço sugerido: $ 10.000

Paragon
Uma das melhores espadas mágicas já feitas, e uma das mais exigentes. Paragon é inteligente e

completamente devotada “à causa da virtude”. Apenas servirá mestres que satisfaçam seus padrões
particularmente rigorosos e exigentes do que seja o “bem”.

O mestre de Paragon deve  ter as desvantagens mentais Honestidade, Veracidade e Código de
Honra de no mínimo -15 pontos para a espada aprovar uma ação. A maioria das outras desvantagens
mentais desqualificarão o portador a usar Paragon (as exceções são Distração, Dislexia, Fanatismo,
Credulidade, Analfabetismo, Timidez, Juramento, e Senso de Dever, que não afetam ou levam em
consideração a virtude). Paragon reconhece de imediato se quem a segura é digno ou não. Como ela
sabe isso é um mistério. Pode ser uma variação limitada da magia Aura, ou até mesmo uma magia
de leitura da mente.

Se qualquer um que não conheça as exigências de Paragon tentar usar a espada, ele poderá lutar
por não mais do que três turnos, com todos os testes submetidos a -5. Depois desse período Paragon
se voltará contra seu aspirante a mestre e o atacará.

Se o mestre de Paragon se desviar do caminho, a espada ou desaparecerá durante a noite ou
atacará e tentará matá-lo, dependendo da gravidade da ofensa (pode desaparecer se o usuário contar
uma mentira deliberada em seu próprio interesse, ou matar um homem em um duelo desnecessário
porém honrado; ela atacaria se o usuário matasse seu senhor de juramento, ou cometesse perjúrio).
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Pequenas infrações (digamos, um breve caso amoroso com um parceiro de caráter duvidoso, ou
matar um servo) às vezes são perdoadas, se o personagem se redimir realizando um grande voto ou
missão.

Paragon tem outro hábito cativante. Paragon é muito sensível, e se alguém faz um comentário
que ela  interpreta  como um insulto a seu portador  legítimo,  contra  ela  mesma, qualquer dama,
qualquer homem religioso ou objeto sagrado, a terra de seu portador, sua família, seu cavalo…
Paragon  saltará  à  mão.  Nesses  casos  ela  não  atacará  por  sua  própria  vontade,  mas  tal
comportamento pode prejudicar seriamente a reação de um novo conhecido. Ficar em guarda na
frente de alguém deveria, pelo menos, fazer com que eles reavaliassem sua reação ao portador a -2.
As reações nunca serão boas em tal circunstância.

No entanto, na batalha Paragon recompensa todo o problema que causa. Além de inúmeros
complementos “normais” para poderes de espada, ela tem o poder de refulgir luz à vontade em sua
lâmina, desde um brilho suave a um clarão ofuscante, ela também muitas vezes estilhaça as armas
que ela consegue aparar com sucesso, e ela fornece a seu portador DX+3, ST+5 e Carisma +2
enquanto ele estiver empunhando-a. Elá também lutará por conta própria para defender seu portador
caído ou inconsciente.

A exata origem de Paragon é desconhecida, mas muitos a consideram como um “presente” de
uma divindade particularmente intolerante (ou particularmente cínica). A espada tem mais de 750
anos.

Pré-requisito: Espada de Lâmina Larga de excelente qualidade. Precisão +2. Pujança +3, 
Sacar Rápido, Espada Dançante, Inquebrável, Espírito da Espada, Luz Contínua, Quebrar, 
Destreza +3, ST +5, 9 pontos de energia, desconhecido.
Preço sugerido: $ 5.000.000

Fantom
Existem muitas espadas invisíveis – esta é uma das melhores. Ela vem com a bainha invisível

também. Quando lutar contra uma espada invisível, o defensor é normalmente submetido a um
redutor de -1 para todas defesas ativas (-3 se a habilidade de arma principal do defensor for 10 ou
menos, a não ser se sua habilidade for de 15 ou mais, quando se aplica o redutor normal – os
melhores guerreiros reagem às sugestões do rosto e do corpo de seu oponente, não de sua arma).

Pré-requisito: Espada de Lâmina Larga de boa qualidade. Precisão +1, Pujança +3, 
Invisibilidade.
Preço sugerido: $ 300.000

Anel Bainha
Um acessório útil,  muitas dezenas foram produzidas por um círculo de encantadores agora

defuntos,  usando magias esquecidas.  O Anel  Bainha é uma bainha em miniatura (muitas  vezes
montada  em um anel,  daí  o  seu  nome).  A bainha  encolherá  qualquer  espada ou adaga que  se
pretender colocar dentro dela, ficando segura e reduzida até ser desembainhada, quando assume
tamanho real.

Pré-requisito: a hipotética magia de “Encolher”.
Preço sugerido: $ 10.000

Siroco
Provavelmente a melhor espada flamejante do mundo, com menos de 200 anos de idade, Siroco

já ficou lendária como uma das melhores lâminas para o herói aventureiro. Embora não inteligente,
é uma lâmina de versatilidade excepcional, tendo praticamente todos os encantamentos úteis de
espadas conhecidos.
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Siroco tem uma habilidade única… é uma espada “cantora”. Quando brandida em combate ou
exercitada ela produz um som muito parecido com uma talentosa soprano vocalizando a nota mais
aguda da escala. Este som faz com que todos inimigos que o escutam façam uma Verificação de
Pânico a cada 5 turnos. Dizem que a canção de Siroco também tem o poder de anular ataques
sonoros como o choro de uma Alma Penada e o canto de uma Sereia.

Pré-requisito: Espada de Lâmina Larga de excelente qualidade. Precisão +3, Pujança +3, 
Espada Dançante, Sacar Rápido, Espada Flamejante, Inquebrável, Som, desconhecido.
Preço sugerido: $ 600.000

Espada Assassina
Um dos grandes artefatos lendários, as origens da Espada Assassina permanecem ocultas. A

espada tem definitivamente vários milênios de idade. A Espada Assassina tem o poder de matar
qualquer coisa – mesmo um Senhor Demônio ou uma Divindade menor – com apenas um toque.
Mas o preço desse poder é realmente horrível.

É uma Espada Longa de duas mãos pesada, sem marcas particulares que a distinguam a não ser
por sua cor – um cinza homogêneo do cabo até a ponta. Na maior parte do tempo ela funciona como
uma espada normal, sem habilidades mágicas especiais.

Para ativar a magia da espada, quem a empunha deve usá-la para matar a pessoa que mais ama.
Uma vez que esta  sórdida ação é  praticada,  a  próxima criatura atingida pela  espada,  seja  uma
pequena besta ou um Semideus, será morto. Além disso, a alma desse ser nunca mais voltará ao
reino dos vivos. A pessoa que eventualmente fizer uso da magia da espada não precisa ser a mesma
pessoa que a ativou. 

Pré-requisito: Espada de duas mãos, desconhecido.
Preço sugerido: inestimável

Smiter
Smiter é a obra-prima de um encantador anão de três séculos atrás. É lembrada por seu notável

potencial destrutivo em batalha.
Embora ela não confira bônus para a probabilidade de acertar o oponente, Smiter tem o poder

único de aumentar as chances de um sucesso decisivo – isto é, 3-5 se a habilidade do portador for
inferior a 15, 3-6 para habilidade 15, e 3-7 para habilidade 16 ou mais. As chances de falhas críticas
permanecem inalteradas.

Pré-requisito: Espada de Lâmina Larga de boa qualidade. Pujança +3, desconhecido.
Preço sugerido: $ 400.000

Inabalável
Acredita-se  que  Inabalável  veio  da  mesma  forja  que  Smiter  (acima).  Além  de  vários

encantamentos “convencionais” úteis, Inabalável nunca cairá, ou vacilará na mão do portador, e a
movimentação do usuário fica magicamente mais estável.

Inabalável elimina completamente a possibilidade de falha crítica. Lances de 17 e 18 ainda são
falhas normais, e o usuário jamais precisará conferir a tabela de erros críticos.

Pré-requisito: Espada de Lâmina Larga de excelente qualidade. Precisão +2, Pujança +2, 
Espada Fiel, Sacar Rápido, desconhecido.
Preço sugerido: $ 350.000
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Espadas de Surtur e Ymir
Este par de espadas longas foram vistas pela primeira vez 80 anos atrás nas mãos de um par de

chefes de uma tribo de invasores do norte. A espada de Surtur é uma arma flamejante, e a de Ymyr é
uma arma congelante. Ambas espadas têm o poder de aumentar a força de seu portador.

Pré-requisito: Espada Longa de boa qualidade. Precisão +3, Pujança +3, ST +5, 
Inquebrável, Arma Flamejante ou Arma Congelante.
Preço sugerido: $ 2.000.000 pelas duas.

Espada Cambiante
A forma usual desta arma mágica é um cajado de cerca de 1,80 m de comprimento. Quando um

pino escondido é manuseado, um cabo, uma proteção cruzada e uma lâmina saltam para frente.
Várias dessas espadas são conhecidas por no mínimo 300 anos; acredita-se que elas têm sido feitas
pelos  goblins.  Muitas  Espadas  Cambiantes  são  espadas  curtas,  mas  existem  algumas  espadas
médias.

Pré-requisito: Precisão +1, Pujança +1, desconhecido.
Preço sugerido: $ 30.000 (espada curta); $ 50.000 (espada de lâmina larga).

Titânica
Criada há 500 anos pelo maior mago da época, Titânica tem uma consistente afirmação de ser a

espada mais poderosa já encantada pelo homem. Além de seus excepcionais bônus de probabilidade
de acerto e dano, seu portador percebe sua força, agilidade e resistência elevadas a níveis quase
sobre-humanos.

Pré-requisito: Espada de Lâmina Larga de excelente qualidade. Precisão +3, Pujança +3, 
DX +5, ST + 5, HT + 5, Sacar Rápido, Inquebrável.
Preço sugerido: $ 2.000.000

Maestra
Esta espada curta  foi  forjada há 600 anos.  Ela foi  projetada para treinar  jovens nobres  no

combate com espadas. Qualquer um que usar esta espada luta como se sua perícia fosse igual à sua
DX +4. No entanto, esta espada tem alguns contras – pelo tempo que ela for carregada, metade de
toda experiência ganha do personagem deve ir para melhorar a perícia de Espada de Lâmina Larga
(não de Espada Curta). Isso ocorre porque a espada foi projetada para ensinar os jovens a usar as
lâminas  que  eles  usariam mais  tarde  na  vida,  mas  pode  ser  um aborrecimento  para  halflings,
gnomos ou outras raças que acham inviável manejar uma Espada de Lâmina Larga. Um membro de
uma raça pequena que aprendeu a lutar com a Espada Maestra e tentar portar uma espada curta
comum lutaria com a perícia Espada de Lâmina Larga -2. Os níveis de habilidade assim que os
pontos de personagem necessários para o aumento forem alcançados. A espada não requer nenhum
tempo de prática. Se quiser, o usuário pode gastar mais do que a metade dos pontos de personagem
ganhos para melhorar sua perícia de Espada de Lâmina Larga com a ajuda da Maestra.

O outro contra da espada é que, uma vez que o dono tenha ultrapassado a marca de DX+4 de
habilidade com sua espada pessoal, a Maestra começa a atrapalhar. A habilidade efetiva do usuário,
quando  sua  habilidade  real  é  maior  que  a  habilidade  concedida,  é  a  média  dos  dois  níveis
(arredondando para baixo). 

Pré-requisito: Espada Curta de boa qualidade. Variação de Emprestar Perícia (?).
Preço sugerido: $ 25.000
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Espada da Floresta
Apesar de não falar, esta espada é inteligente. Ela foi presenteada há 175 anos por um Senhor

dos Elfos da Floresta para um herói humano que tinha lhe prestado um serviço. Sua história antes
desse tempo é desconhecida. A Espada da Floresta concede ou aumenta o número de perícias e
vantagens que seu portador achará útil em terras selvagens.

Se ainda não possuir, o dono desta lâmina adquire Reflexos em Combate e Visão Noturna, e
ganha um nível extra de Prontidão. Ele adquire as perícias seguintes com NH 11 ou +1, o que for
maior:  Escalada,  Rastreamento,  Sobrevivência,  Caminhada.  Além disso, a espada tem Senso do
Perigo, e saltará à mão sempre que o perigo estiver próximo. A espada é consciente, com uma IQ
11, mas só consegue se comunicar com seu portador no nível mais rudimentar de empatia.

Pré-requisito: Espada Curta. Precisão +1, Pujança +1, Sacar Rápido, Espada Fiel, Senso 
do Perigo, Emprestar Perícia (variação), Espírito da Espada.
Preço sugerido: $ 308.000

Arcos e Armas de Longo Alcance

Flecha Alquímica
Não propriamente um item mágico, mas sim um meio conveniente para a obtenção de efeitos

mágicos.  Uma  flecha  alquímica  tem uma  ponta  aerodinamicamente  estável  de  vidro  frágil  ou
porcelana. A ponta carrega pós ou poções alquímicas que se ativarão quando a flecha atinge o alvo.
Sabe-se que essas flechas carregam explosivos, incendiários, fumaça e pós de sonolência.

Algumas flechas alquímicas são repartidas para conter mais de um composto – talvez uma
incendiária e de fumaça para encobrir sua propagação, ou um composto junto de seu catalisador.
Cada compartimento multiplica o custo da flecha por 5.

Pré-requisito: nenhum.
Preço sugerido: $ 35. Compostos alquímicos à parte.

Funda da Avalanche
Este item único parece ser nada mais do que uma funda comum de couro leve, mas é uma arma

de poder assustador. Qualquer pedra disparada pela funda adquire o alcance e o tamanho de um
projétil de uma catapulta em pleno voo (3d por dano contusivo, TR 12, Prec 0, %D n/a, Max 600,
23 kg).

Embora usada pela primeira vez há apenas 400 anos, nada se sabe sobre a origem do objeto.
Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 75.000

Balestra Explosiva
Esta é uma balestra comum, ou besta que atira pedras. Contudo, qualquer pedra disparada por

ela  explodirá,  fazendo  3d de  dano  no  hexágono  alvo,  2d  nos  hexágonos  adjacentes,  e  1d  nos
hexágonos depois dos adjacentes.

Um único encantador fez cerca de 10 dessas antes de morrer, levando o segredo com ele.
Pré-requisito: desconhecido (Bola de Fogo Explosiva?).
Preço sugerido: $ 75.000
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Zarabatana Coveira
Esta rara arma assassina age com Cornucópia, produzindo dardos envenenados. Os dardos têm

características normais de chances de acerto e dano, mas eles ignoram os dois primeiros pontos de
DP e RD do alvo. Em um sucesso decisivo eles ignoram a RD. Se o dardo penetra, a vítima deve
passar num teste de HT ou perde 3d de dano. Cada hora depois disso ele deve fazer outro teste
contra a HT padrão ou perde mais 1d de dano. Ele continua a fazer testes até morrer, ou até que ele
passe em três testes na sequência (contando o primeiro, se aplicável). Até que passe em seu terceiro
teste de HT, ele ficará inconsciente e delirante.

Esses itens são feitos apenas pelos xamãs primitivos de uma ilha remota, que os criaram para se
defender de invasores com armaduras. Apenas poucas existem fora de sua tribo de origem. Nenhum
dos xamãs jamais foi pego vivo, então seu segredo de fazer a cornucópia de uma arma permanece
um mistério.

Pré-requisito: Cornucópia, desconhecido.
Preço sugerido: $ 30.000

Arco de Ouro
Estes  itens  incalculavelmente  preciosos  foram  criados  por  um  grande

feiticeiro/encantador/alquimista de 1500 anos atrás. Este gênio de tempos idos realmente descobriu
uma forma de transformar qualquer material sólido em ouro puro! Ele nunca ensinou a ninguém sua
magia, e ela nunca foi recuperada. Entretanto, o antigo sábio criou alguns Arcos de Ouro. Por que
ele escolheu para sua magia um mecanismo de obtenção tão complexa, em vez de, digamos, uma
espada ou cetro, é desconhecido.

Qualquer criatura viva ferida por um Arco de Ouro deve fazer imediatamente um teste de HT -5
(modificado por algum nível de Abascanto, se houver), e se não passar, se transformará em ouro. A
transformação pode ser revertida por uma magia de transformação de Pedra para Carne.
 O Arco de Ouro (que na verdade é feito de teixo comum) é, por alguma razão, inerentemente
frágil, e só funcionará por 1d+6 usos antes de se quebrar. Ninguém sabe quantos desses itens foram
feitos, e cada vez que um aparece, os sábios são unânimes em dizer que é o último. (Na maioria das
sociedades medievais, meio quilo de ouro valeria no mínimo $ 20.000).

Pré-requisito: Arco-Longo comum. Atrasar, desconhecido (hipotética magia de 
transformar Carne em Ouro?).
Preço sugerido: não se aplica. Qualquer pessoa de juízo que tivesse o arco compraria um 
rebanho de gado e tiraria deles uma fortuna até que o mesmo se quebrasse.

Arco Misericordioso
Este arco tem no mínimo 400 anos, e provavelmente sua origem é élfica. Aqueles atingidos por

ele quase sempre morrem instantaneamente – misericordiosamente – na primeira flechada. O Arco
Misericordioso sempre procura acertar o olho quando disparado de frente ou de lado para o alvo (se
atirar nas costas do alvo o disparo é normal, acrescido de bônus mágicos. Modificadores normais se
aplicam (-9 para acertar  o  olho,  mas +3 pela  Precisão do Arco até  um total  de 6,  antes  de os
modificadores de alcance serem aplicados). Quando o arco atinge o olho, causa 4x o dano lançado
(veja o Gurps Módulo Básico, p. 203), e todos sucessos decisivos são aferidos conforme a Tabela
de Golpes na cabeça (Gurps Módulo Básico, p. 202).

Pré-requisito: Arco-Longo de excelente qualidade. Precisão +3, Pujança +3, 
desconhecido.
Preço sugerido: $ 200.000
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Pedra-Meleca
São projéteis especialmente preparados para se expandir na forma espalhada de uma meleca no

ar, deixando o chão escorregadio (veja  Gurps Módulo Básico, p. 51). Elas têm alcance normal
como se fossem pedras para funda. Cada Pedra-Meleca pode ser usada só uma vez. Elas devem ser
lançadas por funda ou balestra, lançar com as mãos não vai ativá-las.

Pedras-Meleca foram desenvolvidas há menos de 30 anos por um mago que ainda vive. Seu
preço de mercado consideravelmente baixo indica que a magia para encantar a Pedra-Meleca é
muito barata – entre 10 a 20 pontos de energia.  Diz-se que o encantador já treinou um par de
aprendizes na técnica da Pedra-Meleca, e talvez a magia se tornará de conhecimento comum em
mais ou menos um século.

Pré-requisito: Pedra-Meleca (hipotética magia nova).
Preço sugerido: $ 100 cada.

Arco Penetrante
São conhecidos vários desses arcos, de todos os tipos (médio, curto, composto, longo). Nenhum

tem menos de 600 anos, sugerindo que essas armas são feitas com uma magia ou processo que
desde então  foi  esquecido.  Outros  encantamentos  de  armas podem ser  adicionados a  um Arco
Penetrante normalmente.

O Arco Penetrante tem o poder de ignorar uma parcela significativa de RD. O valor de RD
ignorada depende da ST do usuário. A RD do alvo é dividida pelo número que aumenta em 1 para
cada  5  pontos  de  ST completos  que  o  usuário  possuir.  Assim um personagem com ST 9  não
ganharia  bônus  de  um  Arco  Penetrante.  Mas  com  ST 10-14  a  RD  do  alvo  cai  pela  metade
(arredondando), e com ST 15-19 ela é dividida por três!

Existe um contra no Arco Penetrante – ele gasta energia. O arqueiro deve gastar um ponto de
energia  para  ativar  o  poder  do  arco  (isso  requer  um turno  para  preparar,  mas  pode  ser  feito
simultaneamente a puxar ou armar uma flecha). Se o arco não é ativado ele dispara normalmente,
sem  nenhuma  penetração  especial.  O  arqueiro  não  precisa  ser  um  mago,  mas  não  pode  ter
Abascanto.

Exemplo:  Um arqueiro com ST 12 e um Arco Penetrante dispara em um alvo usando uma
armadura pesada de placas,  acerta,  e  consegue o dano máximo 7.  Normalmente a RD de uma
armadura de placas (7) bloquearia completamente o ataque, mas a habilidade de penetração do arco
reduz pela metade a RD, para 3, então 4 pontos ultrapassam a armadura. Tivesse o arqueiro ST 15 e
o  alvo  teria  sua  RD dividida  por  3,  passando para  RD 2 e  permitindo  que  5  pontos  de  dano
penetrem.

Pré-requisito: Arco qualquer. Arco Penetrante (a hipotética magia de encantamento 
perdida).
Preço sugerido: $ 25.000

Flecha do Cupido
As lendárias Flechas do Cupido não provocam dano ao alvo. Ao contrário, elas agem como

uma magia de amor, fazendo o alvo se apaixonar perdidamente pela primeira criatura inteligente
que vir.

As flechas têm mais de 1000 anos de idade, mas são muito resistentes e difíceis de quebrar.
Uma Flecha do Cupido pode ser recuperada e reutilizada um número potencialmente infinito de
vezes. Sua origem precisa é incerta mas a lenda mais conhecida diz que elas foram originalmente
dadas por uma divindade pacífica para um antigo casal de amantes, a fim de que eles pudessem
espalhar seu amor (e fazer travessuras) com os outros. Diz-se que existiram originalmente duas
aljavas de quatorze flechas cada, mas ao longo dos anos essas flechas foram ficando separadas.
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Uma vez disparada, uma Flecha do Cupido torna-se intangível para criaturas vivas e invisível
para todos, a não ser para o alvo escolhido pelo arqueiro. A RD e DP não afetam uma Flecha do
Cupido. A única defesa ativa possível é a Esquiva, e a -3, apenas se a vítima ver a flecha disparada.
Não existe dano. Qualquer acerto fará com que a flecha funcione. A vítima faz um teste de Vontade
-3 para resistir ao efeito da flecha. Uma vez sob o feitiço do amor, ele só pode ser removido por
Dissipar Magia ou Remover Maldição.

A flecha em si passa invisível pela vítima. O arqueiro consegue ver e assim recuperá-la; a partir
de então ela fica visível para todos.

Pré-requisito: Inquebrável, Controle da Emoção (amor), Invisibilidade, desconhecido.
Preço sugerido: $ 50.000 por flecha.

Anel do Disparo Rápido
Este útil anel permite a qualquer um usando armas de longo alcance a disparar duas vezes mais

rápido do que o normal. Assim um arco pode ser disparado duas vezes a cada três turnos (nos turnos
dois e três).

São  conhecidos  três  desses  anéis,  e  todos  eles  têm  no  mínimo  400  anos  de  idade.
Presumivelmente  algum encantador  descobriu  uma variação  econômica  da  magia  Apressar  que
aplicou especificamente para projéteis, usou-a para criar os anéis, mas morreu sem transmitir o
segredo.

Pré-requisito: Hipotética variação perdida de Apressar.
Preço sugerido: $ 30.000

Besta do Disparo Rápido
Esta é uma besta que se arma sozinha e age como se tivesse uma espécie de Cornucópia na

alavanca. Ela pode ser disparada a cada turno, não contando tempo para armar. Elas foram criadas
ao longo do curso de vários séculos por uma única universidade de Encantadores. Esses itens são de
particular  interesse  aos  encantadores  porque  eles  parecem  ser  uma  das  mais  bem-sucedidas
exceções à regra contra magias de Cornucópia lançadas em uma arma (outro exemplo disso são
alguns poucos arcos longos de origem élfica, que produzem suas próprias flechas na corda quando
esticada pelo arqueiro). Contudo, este segredo foi perdido há mais de três séculos. Muitas Bestas do
Disparo Rápido feitas para caça têm no mínimo Precisão +1.

Pré-requisito: Besta. Precisão, Cornucópia (variação).
Preço sugerido: $ 10.000 ou mais.

Flechas de Reversão
Estas  flechas  não  provocam  dano  –  como  as  Flechas  do  Cupido  (acima),  elas  se  tornam

intangíveis para criaturas vivas durante o voo. Sua única habilidade é reverter instantaneamente
qualquer  alteração mágica na forma física externa do alvo.  As magias reversíveis  pelas flechas
incluem: Metamorfose,  Mudar  Rosto,  Mudar  Corpo,  Carne para Pedra,  Corpo de Pedra,  Corpo
Étereo, Corpo de Água, e Invisibilidade. As Flechas de Reversão não produzirão efeitos em magias
que afetam a mente (ilusões) ou magias que não modificam o aspecto visual do destinatário (Força,
Apressar). Elas devolverão o alvo em seu estado antes de sua transformação (elas não reverterão
nenhum dano sofrido pela magia, ou durante a transformação). As Flechas de Reversão reverterão
uma criatura para a forma humana, mas somente até o próximo ciclo de metamorfose natural ou
mágica.

A origem dessas flechas é desconhecida, mas alguns pensam que foram um presente de uma
divindade patronal a algum campeão há muito esquecido. Elas são relatadas de forma confiável há
cerca de 800 anos, mas existem evidências de que seriam muito mais antigas. O exato número de

148



flechas é desconhecido – definitivamente mais do que seis (já foi relatado que a maioria das flechas
se encontram juntas) e provavelmente menos do que 30.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 50.000 por flecha.

Arco de Cerco
O Arco de Cerco é um único arco composto com a habilidade de destruir objetos inanimados.

Cada flecha disparada do arco lançará uma magia de Desintegrar ao impactar-se contra um objeto
inanimado. A magia Desintegrar também destrói a flecha. Contra alvos vivos o arco provoca dano
normal; contudo, a mesma flecha não pode Desintegrar e provocar o dano normal ao mesmo tempo.
Dessa  forma,  se  o  arco  for  disparado  em alguém que  estiver  de  armadura  e  escudo,  a  flecha
primeiro  desintegraria  o  escudo (assumindo que  o  defensor  passou em seu teste  de  Bloqueio),
depois a armadura, então atacaria a pessoa por baixo. A magia Desintegrar não se ativará contra
objetos que não impedem significativamente o progresso da flecha (objetos sem nenhuma DP ou
RD).  Deve-se lembrar  que a  magia Desintegrar  somente é  eficaz contra  objetos  que se podem
destruir com até 4d de dano (veja o Gurps Magia, p. 51).

De acordo com a lenda, o Arco de Cerco foi criado há 1200 anos por elfos da montanha. Eles
usaram-no para marchar contra uma fortaleza de pedra que tinha sido estabelecida muito perto de
seu reino.

Pré-requisito: Arco Composto. Pujança +3, Desintegrar, Inquebrável, 4 pontos de energia,
desconhecido.
Preço sugerido: $ 50.000 por flecha.

Arco da Estupefação
Os Arcos da Estupefação geralmente são arcos curtos.  O arco dispara normalmente,  com a

exceção de que cada flecha disparada do arco não provoca dano físico, mas em vez disso lança a
magia Atordoar sempre que acertar o oponente, mesmo quando não penetrar a armadura. O atingido
pode  resistir  à  magia  Atordoar  normalmente.  Estes  arcos  vêm  de  um  principado  do  norte;  o
encantamento que os produzem é um segredo militar, mas uma boa quantidade foi capturada ou
roubada. O efeito também pode ser usado em fundas e zarabatanas.

Pré-requisito: Arco, funda ou zarabatana. Atordoar, desconhecido.
Preço sugerido: $ 75.000

Flecha Ziguezague
Como o nome sugere, estas flechas podem ser atiradas para fazer curvas. O alvo deve estar

visível em algum ponto enquanto o arco estiver sendo armado para que o ziguezague funcione, e a
perícia do arqueiro deve ser maior do que o valor de TR do arco. As flechas ignoram cobertura,
dando ao arqueiro a habilidade de acertar um inimigo que se esconde atrás de uma árvore, ou espia
por  cima  de  um aterro.  A chance  de  a  flecha  acertar  corresponde  ao  seu  alcance.  As  Flechas
Ziguezague têm o mesmo valores de alcance ½D e Max de uma flecha comum.

As Flechas Ziguezague têm sido produzidas por séculos por uma determinada nação de elfos da
floresta, mas eles não costumam fazer suas flechas para disponibilidade de outros povos. Alguns
artífices  humanos  são  comentados  por  replicar  o  efeito,  mas  a  magia  envolvida  ainda  não  é
vulgarmente conhecida. Acredita-se que a magia tenha Perseguir como seu primeiro pré-requisito.

Pré-requisito: A hipotética magia “Flecha Ziguezague”.
Preço sugerido: $ 200 por flecha.
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Armas de Arremesso

Tubo da Adaga
Uma arma de mão pequena e extremamente mortal na forma de um tubo pesando 0,4 kg e com

20 cm de comprimento, com uma extremidade aberta. O tubo é simplesmente um dispositivo com
Cornucópia que produz adagas voadoras. As adagas são disparadas de dentro do tubo a uma taxa de
1 por turno. Isso não viola a proibição contra encantar Cornucópia em uma arma, uma vez que a
força que impulsiona as adagas vem da magia delas e não do tubo. A chance de acertar da adaga é
determinada pela habilidade do usuário na magia de arremesso (Adaga Voadora).

Embora extremamente caras, elas são tão úteis  como armas ocultas que várias delas foram
feitas, a maioria nos últimos 200 anos. Alguns tubos mais antigos chegam a produzir adagas com
bônus mágicos.

Pré-requisito: variação de Cornucópia, Adaga Voadora.
Preço sugerido: $ 1.500.000 ou mais.

Boleadeiras de Captura
Essas boleadeiras de aparência comum são geralmente encantadas com Precisão. Quando elas

acertam, um feitiço vinculante faz com que o cordão que as conecta se estenda, enredando ambos os
braços e pernas do alvo. Se o cordão for cortado, o encantamento será perdido.

Essas armas são importadas do outro lado do oceano. Aparentemente, os xamãs primitivos que
as fabricaram fizeram isso com facilidade, porque as boleadeira são baratas como armas mágicas,
mas o feitiço não foi replicado em terras conhecidas.

Pré-requisito: Precisão, Vincular, a hipotética magia “Estender”.
Preço sugerido: $ 1.000 ou mais, dependendo da Precisão.

Mangas do Homem Faca
Largamente apreciadas por assassinos e outros que valorizam armas ocultas,  as Mangas do

Homem Faca são dispositivos gêmeos de Cornucópia na forma de longas e onduladas mangas, que
produzem adagas voadoras (ou, menos comumente, facas voadoras). Elas tipicamente são feitas em
pares,  mas as  mangas  não precisam ser usadas  juntas  ou presas  à mesma peça.  A maioria  das
mangas é de renda e linho, ou seda. Diz-se que existem exemplos desse tipo que produzem adagas
voadoras encantadas com outras magias.

Pré-requisito: Cornucópia (variação).
Preço sugerido: $ 100.000 o par.

Lança de Nêmesis
Esta lança única e antiga perfurará quem quer que seja nomeado para tal. A vítima deve ser

corretamente nomeada e descrita com precisão, caso contrário a lança poderia ficar confusa e atacar
a  vítima errada.  Se  simplesmente  for  dito  “Pegue  o  João”,  a  lança  trespassaria  a  pessoa  mais
próxima com nome de João (ou Jão), não importando se esse era ou não o alvo pretendido. A Lança
de Nêmesis não pode ser feita de idiota com nomes ou rostos falsos, mas se seu alvo é descrito
incorretamente ela não será capaz de concluir sua missão. Se a vítima estiver à vista, é suficiente
que o usuário aponte e diga: “Ele!”

A Lança nunca falha. Em todo caso, o ataque deveria ser jogado para fins de verificação de um
sucesso  decisivo,  que  ocorre  em  um  resultado  de  3-6.  Defesas  ativas  e  passivas  protegerão
normalmente. Entretanto, se a lança é esquivada ou bloqueada com sucesso, ela continuará a atacar
até que realmente produza dano. Ela não pode ser segurada, nem ficará presa em um escudo ou
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outra obstrução, embora a armadura proteja normalmente. A lança sempre fará o dano máximo para
uma ST 20 (13 pontos), então retorna a seu lançador. Ela pode ser quebrada ou destruída. A lança
tem DP 6 e PV 10. Se a vítima pretendida da lança não puder ser encontrada (a vítima está morta,
ou retrocedeu para um mundo ou tempo diferente), a lança circunavegará o globo uma vez (o que
leva um mês), e cai aos pés de seu lançador. A lança viaja a uma Velocidade de voo de 18.

Dizem que a Lança de Nêmesis foi criada por alguma antiga divindade da vingança. A arma
tem  no  mínimo  1000  anos  de  idade.  Ela  aparentemente  foi  quebrada  várias  vezes,  indicando
supostamente que exista mais de uma, ou que ela eventualmente acaba se reformando após ter sido
destruída.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 1.500.000

Machados

Machado Berserker
A habilidade primária dos Machados Berserker é uma variação da magia de arma dançante que

a permite aparar normalmente enquanto o usuário estiver realizando um ataque total. A maioria dos
Machados Berserker têm algum nível de Precisão e Pujança.

Os Machados Berserker têm sido feitos por séculos por uma única família de anões ferreiros.
Pré-requisito: qualquer machado. Sacar Rápido, Arma Dançante (variação), Precisão, 
Pujança.
Preço sugerido: $ 200.000 ou mais.

O Machado Cintilante
A maioria dos grandes machados é obra dos anões. Este é um dos melhores exemplos de um

machado encantado criado por humanos. O Machado Cintilante foi criado há 600 anos por um
potente feiticeiro e arquimago, que o presenteou para o líder de seus guarda-costas. Quando tanto o
feiticeiro quantos seus guardas foram derrotados em batalha, o machado desapareceu, mas ele tem
reaparecido periodicamente ao longo dos séculos.

O Machado Cintilante é uma grande e ornamentada arma de duas mãos. Seus traços únicos são
a sua luz brilhante em batalha, e Ofuscar +5 que ele lança continuamente sobre o usuário.

Pré-requisito: Machado de Duas Mãos de ótima qualidade. Precisão +3, Pujança +3, Luz 
Contínua, Ofuscar +5, Sacar Rápido, 9 pontos de energia.
Preço sugerido: $ 3.750.000

Machado de Thrym
Este é um machado grande, chapado, e de duas lâminas. Sua coloração é azul prateado e muito

fria ao toque de qualquer um que não conhecer seu verdadeiro nome.
Ninguém conhece de onde originalmente veio esse item ou quem o fez. Ele tem estado com os

bárbaros  dos  territórios  nômades  por  séculos,  usado  por  seus  chefes  e  melhores  guerreiros.
Suspeita-se que o machado foi criado por um conselho tribal de xamãs a pedido de um senhor da
guerra há muito tempo esquecido, mas os bárbaros dizem que ele foi um presente de seus deuses
selvagens. O machado tem algo em torno de 500 anos. Em acréscimo a seus poderes marciais, o
machado também o poder de proteger seu usuário de temperaturas na faixa de -40°.

Machado de Thrym é o nome popular dessa arma, mas seu nome de verdade se traduz como
“Picador de Gelo”, e está inscrito na base de uma das lâminas em um alfabeto rúnico obscuro.
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Pré-requisito: Machado de Duas Mãos de ótima qualidade. Precisão +1, Pujança +3, Arma
Divina, Resistir ao Frio, Sacar Rápido, Nome.
Preço sugerido: $ 350.000

Machado de Thulin
Um dos mais conhecidos dos grandes machados dos anões,  ele foi o primeiro grande item

criado pelo lendário herói/homem de Estado anão Thulin (veja o  Gurps  Fantasy, p. 106, para o
papel de Thulin em uma campanha em Yrth). O machado foi finalizado há mais de 500 anos.

Mesmo sem seus encantamentos, este machado de uma lâmina e uma mão seria notável por seu
modelo esquisito. Não obstante, seu poder mágico é verdadeiramente formidável. Além de seus
poderes marciais, o machado pode criar, conjurar ou controlar um Elemental de Terra com mais de
80 pontos em atributos. Ele pode lançar uma luz fraca à vontade e Senso do Perigo. Quando usado
contra um objeto inanimado ele pode lançar uma magia de Desintegrar além do dano normal da
arma. Finalmente, o machado pode lançar a magia Terremoto. Uma vez que a maioria dos combates
entre anões se dá no subsolo, a magia Terremoto é inserida para funcionar como uma magia de
suicídio de última hora.

Pré-requisito: Machado de Duas Mãos de excelente qualidade. Precisão +3, Pujança +3, 
Espada Fiel, Sacar Rápido, Inquebrável, Luz, Senso do Perigo, Desintegrar, Criar, Conjurar
e Controlar Elemental de Terra, Terremoto, 8 pontos de energia.
Preço sugerido: $ 5.000.000 (Note, entretanto, que ao menos em Yrth, Thulin ainda está 
vivo e é líder de uma próspera e poderosa nação. Ele provavelmente não veria com bons 
olhos quaisquer tentativas não autorizadas de vender ou apropriar-se de sua arma pessoal.)

Outras Armas

Chicote Agonizante
O item mágico  da  escolha  dos  sadistas,  este  chicote  de  dois  hexágonos  usa uma variação

extremamente dolorosa da magia Paralisia Total que manda a vítima para uma crise de agonia por
um minuto inteiro (é permitido um teste de vontade à vítima para reduzir o efeito como em uma
magia de Dor). Quando acionar a magia, o chicote ignora todas as defesas não mágicas de DP e RD
– a armadura não protegerá, embora ele possa ser bloqueado.

Exposições prolongadas (mais do que HT minutos de contínua exposição) podem ter efeitos
catastróficos  no  sistema  nervoso  central  e  psiquê  da  vítima  (a  escolha  do  GM:  possibilidades
incluem perda de HT, DX, ou IQ, ou novas desvantagens físicas ou mentais).

Existem vários desses itens na atualidade. Eles têm sido produzidos por 1200 anos, e muitos
acreditam ser produto dos elfos negros, ou de alguma civilização não-humana ainda mais perversa.

Pré-requisito: Agonia (hipotética variação de Paralisia Total), quantidade desconhecida de
energia.
Preço sugerido: $ 300.000

Faca Assassina
Este item extraordinariamente específico é útil para apenas uma coisa… assassinato silencioso.

Quando o nome específico de uma faca é recitado no ritual apropriado, ela tem o poder de lançar
magias de Perseguir e Rastrear (apenas em seres inteligentes vivos). O encantamento bem-sucedido
dessas magias ativam os outros poderes especiais da faca. A faca tem Precisão +3 e Pujança +3,
apenas contra o indivíduo que está sendo perseguido. Além do mais, quando a faca é separada de
sua vítima por uma única parede (não mais grossa que 3 polegadas), ela começa a vibrar. A vibração
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se intensifica ou diminui, dependendo da distância entre o assassino e sua presa – ela é mais intensa
quando a pretendida vítima estiver mais perto. Só então a faca, ao comando mental do usuário,
lançará  a  magia  de  teletransporte  limitada  que  o  permite  atravessar  pela  parede  final  e  atacar.
Quando a vítima for morta a magia da faca cessa até que for encantada com uma nova perseguição,
começando todo o ciclo novamente.

Essas armas foram feitas por um credo de cultistas fanáticos/assassinos em uma terra distante.
Embora  o  credo  tenha  desaparecido  (aparentemente)  há  mais  de  300  anos,  algumas  Facas
Assassinas  ainda existem. A lembrança desses artefatos  é  tão aterrorizante para os  governantes
daquela terra que até hoje eles constroem todos os seus salões,  muros e câmaras, com paredes
duplas.

As facas são facilmente identificadas (embora existam também várias forjarias) – o punho é
gravado com a imagem da divindade horrível, de vários braços, do credo, e a lâmina tem uma forma
ondulada distinta. As lâminas são todas decoradas de uma maneira um pouco diferente. Portanto,
mesmo que os nomes não estejam inscritos em nenhum lugar da arma, um antiquário com algum
conhecimento da região em questão pode às vezes descobrir o nome da faca. É preciso um teste
contra História ou Linguística – 10. Um especialista,  se algum puder ser encontrado, teria uma
chance melhor. Algumas facas específicas tinham outros poderes, e saber seu nome diria ao novo
usuário quais eram eles – ou pelo menos dar uma pista.

Há  alguma  evidência  de  que  os  cultistas  tinham um sistema  de  recuperação  mágico  para
recuperar facas perdidas ou confiscadas, mas o segredo dessa magia está perdido. Isso pode não ter
sido uma parte intrínseca ou permanente do encantamento das lâminas.

Pré-requisito: Faca grande. Perseguir, Rastrear, Teletransporte limitado, Vincular, 
Maldição, 6 pontos de energia, Nome, possivelmente outros desconhecidos.
Preço sugerido: $ 100.000 (o preço será 10% disto ou menos se o nome da arma for 
desconhecido).

Lâminas Dervixes
As Lâminas Dervixes são um conjunto único de facas grandes afiadas. Cada faca tem +3 de

Pujança e Precisão.  Entretanto,  quando usadas juntas elas se tornam muito mais perigosas. Um
personagem portando ambas as lâminas simultaneamente adquirirá a vantagem Ambidestria e será
afetado pelas magias Apressar e Berserker.

A origem das Lâminas Dervixes é desconhecida; acredita-se que elas foram trazidas de uma
terra distante cerca de 150 anos atrás, mas certamente elas são muito mais velhas.

Machado de Thrym é o nome popular dessa arma, mas seu nome de verdade se traduz como
“Picador de Gelo”, e está inscrito na base de uma das lâminas em um alfabeto rúnico obscuro.

Pré-requisito:  Facas grandes. Precisão +3, Pujança +3, Apressar, Berserker, Vincular, 8  
pontos de energia.
Preço sugerido: $ 250.000

Opressora
Esta arma única e terrível é uma marreta com a capacidade de transferir magicamente o dano

que normalmente faria no exterior do corpo da vítima para os órgãos internos. Em termos de jogo,
Opressora magicamente provoca dano de Balanço/Perfurante, em vez de Contusão, e sem o risco de
ficar presa no corpo da vítima. Ela não tem outros melhoramentos mágicos.

Opressora  parece  com uma marreta  pesada  de  duas  mãos comum,  bastante  primitiva.  Não
existe nada na aparência externa que sugira a natureza mágica da arma.

Opressora apareceu pela primeira vez há apenas 30 anos, nas mãos de um ogro renegado a
serviço de um notório chefe bandido. O grupo de bandidos foi eliminado sem revelar a origem da
marreta, mas alguns sugeriram que Opressora é de origem extraplanar.
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Pré-requisito: Marreta de duas mãos pesada. Desconhecido.
Preço sugerido: $ 50.000

Maça de Choque
Este item único é a obra-prima de um encantador cujo trabalho da vida foi aplicar os princípios

da magia Arma Flamejante para a magia Choque. Embora ele tenha terminado esta maça muitos
anos antes de sua morte, ele nunca mais foi capaz de aprimorar sua eficácia. A maça foi terminada
há apenas 30 anos.

A Maça de Choque faz um dano elétrico adicional de 3d-3 em qualquer ataque bem-sucedido.
Ela não tem outros poderes mágicos ou efeitos. Armaduras de metal apenas têm DP 0 e RD 1 contra
o dano elétrico.  (Um exemplo mais típico do trabalho desse artífice poderia ser uma arma que
provoca um dano elétrico adicional de 1d-3 – resultados inferiores a 1 ponto são descartados. Além
disso, cerca de 1 em 3 acertos, jogado aleatoriamente, resultará numa descarga elétrica, que afetará
tanto o oponente quanto o portador.)

Pré-requisito: Maça. Variação híbrida de Arma Flamejante/Choque.
Preço sugerido: $ 200.000

Lança Traiçoeira
Estas lanças são projetadas para dar ao usuário uma vantagem insuperável nos combates em

torneio.  Seu  uso  em  torneios  de  competição  ou  desafios  formais  é  considerado  um  ato
irremediavelmente desonroso, e uma pessoa conhecida pelo uso de tal arma poderia esperar (na
melhor das hipóteses) um completo ostracismo social por toda vida.

A arma apresentada a seguir é a Lança Traiçoeira mais poderosa que se tem conhecimento.
Muitos exemplares deste item terão apenas algumas das características abaixo, ou as terão em um
nível mais fraco de poder. Em acréscimo aos encantamentos “convencionais” abaixo, o principal
truque da Lança Traiçoeira é sua habilidade de alongar seu comprimento em uma polegada no justo
instante anterior ao impacto. Isso produz o efeito de acertar o oponente uma fração de segundo
antes que ele esperava o golpe, dando-lhe um redutor de -2 para todas as defesas ativas. A força da
extensão da lâmina também confere um dano não mágico adicional de +1 ao golpe.

A primeira Lança Traiçoeira surgiu apenas 25 anos atrás, e parece que elas ainda estão sendo
produzidas.  Não é  de  surpreender  que  o  criador  de  tais  armas  desonradas  e  detestadas  realize
grandes esforços para manter sua identidade em sigilo.

Pré-requisito: Lança. Precisão +3, Pujança +3, Inquebrável, desconhecido.
Preço sugerido: $ 150.000

Alabarda Variável
Estes itens apareceram há mais de 600 anos. Desde então o efeito tem sido reproduzido várias

vezes.
A Alabarda Variável é, inicialmente, um punhal de cerca de 20 cm de comprimento. O punhal

pode crescer e mudar a forma para se tornar qualquer alabarda sem lâmina, desde uma pequena
lança até um pique. O comprimento máximo é cerca de 9 metros.

Conforme seu desejo, o usuário pode retrair a ponta da arma para fazer um pequeno bastão,
cajado, ou bengala.

Pré-requisito: Inquebrável, graus de Precisão e Pujança variáveis, desconhecido.
Preço sugerido: $ 10.000 (sem contar Precisão e Pujança).
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Bracelete da Guerreira
Também conhecido como Bracelete de Amazona, este prático item é bastante apreciado por

mulheres  guerreiras,  assim como espiões  e  aventureiros  de todos os  tipos. Ele  consiste  de  um
bracelete do qual pendem miniaturas de vários tipos de armas, chapeadas com metais preciosos.
Quando os amuletos são destacados do bracelete, eles aumentam para o tamanho de uma arma real,
perdendo o chapeamento. Elas não retornarão para o tamanho pequeno sem um reencantamento;
uma vez em tamanho real, elas são como qualquer outra daquele tipo. Um amuleto de “aljava”
conterá 10 flechas.

Um típico Bracelete  de Amazona poderia  conter  três ou quatro armas,  mas alguns contêm
dezenas.  Uma  única  miniatura  também  pode  ser  usada  como  um  pingente  de  colar,  amuleto,
pulseira, tornozeleira, etc. Em todos os casos, a arma aumenta para o seu tamanho real quando
removida de seu conjunto.

As armas em miniatura são produzidas por um encantamento que é de propriedade de uma
guilda  privada  de  magos.  Armas  encantadas  ou  de  excepcional  qualidade  quase  nunca  são
encontradas em braceletes.

Pré-requisito: Vincular, a magia secreta “Encolher Arma”.
Preço sugerido: $ 1.000 por arma, além do próprio custo da arma.

Combate Corpo-a-Corpo

Camisa do Lutador
Esta é uma vestimenta mágica que dá ao usuário a perícia Caratê com DX+4 (ou +4 para a

perícia  já  existente,  o  que  for  maior  –  máximo  NH  20).  Encontra-se  até  onde  o  caratê  é
desconhecido.

Estas vestimentas se originam dos lugares onde as artes marciais são comuns. Elas geralmente
são feitas lá para exportar para terras onde essas habilidades são menos conhecidas.

Pré-requisito: Emprestar Perícia.
Preço sugerido: $ 15.000

Luvas do Pugilista
Transmite a perícia Briga com DX+4 ou +4 para a perícia já existente (o que for maior –

máximo NH 19), e acrescenta +3 à ST em combates corpo-a-corpo. Também faz um adicional de 2
pontos de dano se revestidas com embustes mundanos de briga (como aspas de latão). Elas não
conferirão o bônus atribuído à perícia Caratê, mas aumentarão a ST efetiva em +3 para socos.

Estes itens foram criados originalmente há 450 anos, e seu efeito foi replicado muitas vezes,
embora o processo ainda seja comumente conhecido entre os encantadores.

Pré-requisito: Emprestar Perícia. Força (variação).
Preço sugerido: $ 12.000

Braçadeiras Mãos-de-Pedra
Este par de braçadeiras de metal permitem ao usuário fazer dano com as mãos como se elas

fossem de pedra (+2 de dano para cada 5 pontos de ST que o usuário possua). Quando usadas com
caratê elas funcionam normalmente (mas não se aplica aos chutes) e o usuário pode aparar armas
normalmente com sua perícia em Briga,  Judô, ou Caratê.  As braçadeira protegem o usuário de
qualquer dano como se aplicasse aparar de mãos vazias (veja o Gurps Módulo Básico, p. 99).

Estes itens são a especialidade de um certo clã de encantadores anões, que guardam o segredo
de sua criação zelosamente.
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Pré-requisito: Mão de Ferro, Corpo de Pedra (variações).
Preço sugerido: $ 20.000

Cinto Armado
Este item de aparência bizarra é um cinturão com dois braços fortes se projetando para os lados.

Os braços têm ST 15 (embora muitas vezes eles sejam aumentados com uma magia de Força,
elevando para o equivalente de ST 20). Os braços fazem o usuário mais eficaz num combate de
perto, e o permitem usar uma arma de duas mãos e um escudo simultaneamente. Eles também são
de grande ajuda com as tarefas mundanas. Há rumores de que alguns permitem ao usuário múltiplos
ataques em combate, ou alguns que possuem perícias intrínsecas com determinados tipos de armas.

Ninguém sabe de onde esses itens vêm. Muitos acreditam que sua origem é extraplanar. Os
braços parecem bastante reais. Eles têm uma textura semelhante à borracha lisa ou couro.

Pré-requisito: Força talvez, desconhecido.
Preço sugerido: $ 50.000 ou mais.

Adendo: ARLON 
Arlon é bastante incomum entre os corretores mágicos no sentido de que ele definitivamente

não tem nenhum talento pessoal para a magia. Alguns corretores são realmente encantadores, a
maioria magos de verdade. Arlon não é.

Arlon é um homem vigoroso de quase dois metros de altura, aproximando-se da meia-idade
(nos últimos anos ele adquiriu um pouco de pança). Ele mantém sua cabeça raspada. Sua perna
esquerda se estropiou do joelho para baixo – ele anda com a ajuda de uma bengala e uma estaca de
marfim.

Arlon começou sua vida como um escravo. Em sua juventude ele foi vendido para uma arena
de gladiadores, onde uma notável senda de vitórias o permitiram comprar sua liberdade quando ele
tinha 25 anos. Ele imediatamente começou a se educar, ganhando a vida como um guarda-costas
contratado por um grande mercador. Em uma ocasião ele salvou a vida de seu mestre de um grupo
de assassinos por encomenda. Esse encontro custou a Arlon sua perna, mas seu mestre lhe garantiu
uma rica quantia como prêmio por ter salvo sua vida. Assim que foi capaz, Arlon tinha sua primeira
perna de marfim finalizada, e usou seu dinheiro para organizar uma caravana para entregar uma
espada mágica  recentemente  produzida  por  um encantador  local  para  um cliente  de  uma terra
distante. Ao longo dos anos Arlon foi lentamente construindo sua reputação e riqueza no comércio
mágico, até que se tornou um dos corretores de armas mágicas mais ricos e respeitado do mundo.

Arlon é um homem amável e simpático, com uma inteligência pronta e olhar benevolente. Seu
carisma natural e seu status como um popular gladiador aposentado permitiram-no trabalhar de
forma equitativa com os clientes mais privilegiados. Hoje em dia Arlon só aceita pessoalmente os
negócios  mais  lucrativos  ou  que  lhe  sensibilizem,  mas  ele  tem vários  assistentes  a  seu  pronto
emprego que realizarão literalmente qualquer encomenda envolvendo armas mágicas (ou, algumas
vezes, outras formas de encantamento). Ele geralmente é conhecido por ter um parceiro soturno que
financia suas encomendas mais caras. Esse parceiro é variavelmente atribuído como sendo o mesmo
grande mercador que Arlon salvou em sua juventude, ou um venerável e rico amigo encantador. É
possível também que ambos tenham proporcionado as vida venturosa de Arlon.

Quando está viajando, Arlon usa cota de malha com DP +2, Enrijecer +4, e carrega uma espada
de lâmina larga de excepcional qualidade com Precisão +2, Pujança +2, Sacar Rápido e Espada Fiel,
além de um broquel.
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MAGIA NECROMÂNTICA
A necromancia é ilegal em quase todo lugar – as magias de ressurreição e
exorcismo constituem exceções à regra. Exercer as artes necromânticas,
consultar um necromante, e possuir ou traficar artefatos necromânticos são
todos crimes capitais, assim como é o assalto de tumbas e sepulturas (a
menos que seja realizado com uma autorização do trono).

Dessa  maneira,  o  comércio  de  magia  necromântica  foi  direcionado  para  o  submundo,  se
tornando  em um dos  três  pilares  fundamentais  do  mercado  negro  (os  outros  dois  ramos  mais
significativos são as maldições e os itens para ladrões/assassinos).

Não é surpreendente, então, que os segredos por trás do encantamento da maioria dos itens de
necromancia nunca se tornem amplamente conhecidos, mesmo para outros necromantes. Muitos
itens  necromânticos  potentes,  criados  consideravelmente  há  pouco  tempo  por  magos  humanos
brilhantes,  permanecem  tão  misteriosos  como  se  tivessem  sido  importados  de  uma  realidade
completamente alienígena.

A esmagadora  maioria  dos  encantadores  necromantes  são  humanos.  As raças  não-humanas
desprezam uniformemente as artes necromânticas – com a pequena mas importante exceção de
alguns cultos e raças do mal como os elfos negros e gnomos (do Gurps Fantasy Folk).

Embora nunca haja muitos deles, de longe o mais temido tipo de necromante não-humano é o
morto-vivo.  Vampiros,  liches,  e  conta-se,  outras  espécies  ainda mais nefandas  de mortos-vivos,
podem continuar sendo magos poderosos mesmo além das mortalhas da morte. Existem rumores
obscuros de uma “necromancia mais profunda”, consistindo de magias poderosas que  apenas  os
mortos conseguiriam invocar ou controlar.

Magias Comuns de Necromancia

Os necromantes têm várias magias favorecidas fora de sua escola característica. Possessão ou
Transmutar  Corpos  são,  é  claro,  necessárias  para  explorar  plenamente  o  potencial  da  magia
necromântica Aprisionar Alma. Exorcismo é uma defesa eficiente contra entidades possuidoras e
necromantes rivais. A necromancia é o lado negro do colégio de cura, e o conhecimento das duas
escolas  andam  de  mãos  dadas.  Magias  de  cura  de  particular  interesse  para  necromantes  são
Esterilizar e Curar Doença (para proteger os ladrões de túmulos contra desconhecidas pragas dos
mortos), e Estado Vegetativo (a melhor forma de preservar com segurança a vida de cobaias). A
magia de ataque favorita entre os necromantes é Toque da Morte, que mata sem danificar o corpo,
então ele pode ser usado para inumeráveis experiências interessantes. A magia Pentagrama é, com
certeza, absolutamente essencial para qualquer invocador.

A arte de assaltar tumbas tem seu próprio repertório de magias. O mago ladrão de túmulos
provavelmente  conhecerá  no  mínimo  algumas  das  magias  seguintes:  Bússola,  Rastrear,  Ler
Segredos, Olho Mágico, Luz Contínua, Visão Noturna, Chaveiro, Chaveiro-Mestre. Saqueadores de
criptas mais modestos podem se virar com Furtividade, Penumbra, e Visão Noturna.
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Catálogo de Necromancia

Incensário de Banimento
O Incensário de Banimento é um queimador de incenso em forma de esfera que balança de um

cordão  ou  de  uma  leve  corrente.  O  Incensário  é  uma  arma  eficaz  contra  demônios,  criaturas
extraplanares e mortos-vivos. O Incenso aceso passará magicamente por qualquer criatura morta ou
demoníaca – mesmo por um cadáver magicamente reanimado. O Incensário é feito para ser usado
em combate usando a perícia Mangual. Se o monstro estiver vestindo armadura, o Incensário ainda
passará livremente por ela, mas o monstro pode bloqueá-lo com um escudo ou apará-lo com uma
arma (com os mesmos redutores para bloquear ou aparar manguais).

Em qualquer ataque bem-sucedido, o Incensário produzirá 2d de dano mágico em seu alvo, e
num  sucesso  decisivo  o  alvo  é  banido  deste  plano  de  existência.  Demônios  e  espíritos
desaparecerão; cadáveres reanimados desfalecerão como se seus espíritos os deixassem. Qualquer
falha crítica indica que o incenso apagou. Existe também uma chance de 1 em 6 de o incenso ser
extinto em qualquer ataque bem-sucedido. Se o incenso apagar, ele leva ao menos 10 segundos para
reacender,  supondo que o usuário tenha  uma fonte  de  chamas à  disposição  (uma possibilidade
duvidosa em um mundo medieval).

O Incensário não é feito para uso contra inimigos materiais. Se usado em combate normal, ele
provoca dano de balanço/contusão, mas cada ataque tem chance de 1 em 6 de quebrar o Incensário,
destruindo sua magia.

Incensários de Banimento são produtos exclusivos de um remoto monastério. Os monges têm
produzido esses itens por quase um milênio,  e guardam seu segredo escrupulosamente. Embora
existam algumas  similaridades  entre  os  efeitos  do  incenso e  a  magia  Esconjurar,  resta  alguma
dúvida se o Incensário utiliza uma poderosa variação de Esconjurar, ou outra magia.

Pré-requisito: desconhecido (variação de Esconjurar?).
Preço sugerido: $ 130.000

Morangos de Sangue
O segredo para criar Morangos de Sangue é conhecido apenas por poucos necromantes e magos

vampiros. Esses Morangos proporcionam ao vampiro uma dieta alternativa ao consumo de sangue
humano. Embora os vampiros achem as frutas desagradáveis, elas manterão um vampiro forte e
ativo  indefinidamente  em  longas  viagens,  ou  em  situações  em  que  atacar  seres  vivos  seria
impossível ou proibitivamente perigoso. Para permanecer em plena força, o vampiro deve ingerir
400g todos os dias que não se alimentar de sangue humano.

Morangos  de  Sangue  não  são  encantados  –  eles  são  cultivados.  São  sementes  comuns  de
morango, mas que são plantadas em um solo encharcado com o sangue de uma virgem numa noite
de  lua  cheia.  Ao menos  um galão  de  sangue  é  necessário  para  a  plantação  –  uma quantidade
suficiente para drenar completamente a maioria das doadoras. Um galão de sangue encharcará terra
suficiente para plantar até uma dúzia de mudas.

Depois disso, as mudas devem ser cuidadas diariamente pelo mesmo mago (vivo ou vampiro)
que as plantou. Ele deve regar cada muda com um pouco de sangue fresco toda noite. Esse sangue
não precisa ser de uma virgem, podendo ser drenado diariamente de um prisioneiro ou de um servo
doador. Quando começam a dar frutos, as mudas são magicamente fecundas, e cada uma produzirá
quase 1 kg de morango. Dessa forma, a colheita anual de uma horta de 12 plantas poderia produzir
Morangos de Sangue suficientes para sustentar um vampiro por cerca de um mês.

Exteriormente  os  Morangos  de  Sangue  são  grandes,  frescos  e  suculentos.  Eles  podem ser
comidos pelos vivos sem provocar efeitos colaterais (exceto uma pessoa consagrada ao “bem” ou
“santidade”, que seria certamente afetada ingerindo os morangos, mesmo involuntariamente, se tais
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preocupações  se  aplicam  à  religião  local),  e  têm  um  excelente  sabor  de  morango.  Eles  são
facilmente armazenados ou preservados.

Cultivar  Morangos  de  Sangue  requer  uma  boa  dose  de  dedicação,  e  oferece  um  risco
considerável  para  o  produtor.  Não  é  um  projeto  facilmente  ou  casualmente  empreendido.  No
entanto, esse segredo pode ser de grande valia para um vampiro. 

Pré-requisito: nenhum.
Preço sugerido: $ 950 por porção diária.

Caldeirão do Renascimento
Este enorme caldeirão preto de ferro é bem conhecido em muitos mundos diferentes. Muitos

acreditam que ele é propriedade do próprio deus da morte. Ele foi supostamente destruído várias
vezes, mas sempre reaparecia em algum tempo e lugar remoto.

Qualquer corpo humano morto submergido no caldeirão se tornará um zumbi (veja p. 107 do
Gurps Magia). O caldeirão pode produzir até uma dúzia de zumbis todo dia, sem nenhum custo de
energia ao usuário. O caldeirão pode suportar apenas um corpo por vez, e o processo leva 1 hora (o
usuário sabe que o zumbi está pronto quando ele se arrasta para fora do caldeirão).

O caldeirão tem RD 8, HT 25. Lendas dizem que a melhor forma de destruir o caldeirão é parti-
lo, de dentro!

Personagens que tentarem esse resultado devem fazer uma rápida disputa de ST contra a HT do
caldeirão. Ganhando a disputa o caldeirão se quebra. A falha resulta em perder tantos pontos de
fadiga  quanto  pela  diferença  que  foi  perdida  a  disputa.  Falhas  críticas  resultam  numa  perda
correspondente de HT. Se o caldeirão é partido, o personagem deve fazer imediatamente um teste de
HT-3. Se o teste for malsucedido, o herói leva 2d de dano imediatamente pela tensão do ferro. Em
uma falha crítica o coração do personagem se esgota de esforço, e ele morre.

Pré-requisito: Zumbi (variação superpoderosa).
Preço sugerido: $ 1.000.000

Cetro do Demônio
O Cetro do Demônio é uma haste de osso de 60 cm, esculpida com um rosto demoníaco na

extremidade, incrustado com dois rubis idênticos (ambos exclusivas gemas de energia de 30 pontos)
no lugar dos olhos.

O  Cetro  é  um  dos  recursos  mais  potentes  e  confiáveis  para  a  invocação  que  se  tem
conhecimento. Ele permite ao usuário instantaneamente invocar  qualquer  demônio, sem custo de
energia (embora tenha sido demonstrado drenar a energia dos rubis, o cetro nunca foi conhecido por
ficar sem poder, e os rubis parecem não ter necessidade de recarregar – apenas um dos inúmeros
mistérios do item).

O usuário do Cetro ganha uma habilidade automática de 25 (mínimo – mais se sua perícia e
poder forem maiores) para todas as disputas de vontade e testes de perícia para invocar ou controlar
o demônio. O demônio jamais poderá atacar objetos inanimados ou fugir – mas se o invocador
falhar em seu teste de controle, ele pode atacar objetos inanimados (como as colunas que sustentam
o teto) ou espectadores inocentes, então é uma boa ideia usar um pentagrama de qualquer forma.

O Cetro  do  Demônio  foi  usado  pela  primeira  vez  há  mais  de  700  anos,  por  um  temido
invocador da época. Muitos estudantes, contudo, acreditam que o cetro não foi criação desse mago,
e postulam que é o produto de um plano extraterreno.

Pré-requisito: Variação superpoderosa de Invocar Demônio.
Preço sugerido: $ 5.000.000
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Jarra da Cabeça
Esta é uma jarra aparentemente normal de vidro transparente, cerca de 60 cm de comprimento

com uma boca de 45 cm de diâmetro.
Se uma cabeça recém decapitada é colocada nessa jarra, ela permanecerá viva indefinidamente.

Ela será consciente e atenta ao que a circunda, e será até mesmo capaz de falar.
Para ser preservada com sucesso, a cabeça deve ser colocada dentro da jarra dentro de 1 hora da

morte corporal. A decapitação não precisa ser a causa da morte, mas a cabeça deve estar quase
integralmente intacta (não mais do que 1 ponto de dano para a cabeça). A cabeça não precisa ser
humana, mas deve estar cortada (ou seja, a jarra não reanimará o corpo inteiro de uma pequena
criatura como um duende ou um coelho, muito embora o seu corpo poderia caber dentro da jarra,
mas tão somente preservaria suas cabeças cortadas). A jarra pode afetar apenas uma cabeça por vez.
Se a cabeça for removida da jarra, ela morrerá dentro de 2d minutos. Se não retornar para a jarra
dentro de uma hora a jarra não será mais capaz de revivê-la.

Ter a cabeça colocada na jarra é uma experiência horripilante, que irá abalar a mente de quase
qualquer ser inteligente. A cada dia que estiver dentro da jarra, a cabeça deve fazer um teste de
vontade. Em um sucesso decisivo a cabeça fica resignada com seu destino, e nenhum teste futuro
será  necessário.  Em  uma  falha,  jogue  1d.  Um  resultado  de  1-5  indica  que  a  vítima  perde
permanentemente 1 ponto de IQ (o que reduzirá os testes de vontade subsequentes). Se o dado der
6, a vítima adquire uma desvantagem mental escolhida pelo GM ao grau de uma peculiaridade
(boas  escolhas  incluem  Fantasia,  Paranoia,  Megalomania  e  Fobias).  O  grau  dessa
peculiaridade/desvantagem será aumentado sempre que um novo teste resultar em 6, até alcançar o
último  grau,  então  o  processo  começa  tudo  de  novo,  podendo  a  vítima  acumular  outras
desvantagens mentais. Eventualmente, a cabeça ficará reduzida a um maníaco delirante balbuciante.

A vítima pode ser Ressuscitada normalmente, se a cabeça for removida da jarra e reposta junto
do corpo de novo; no entanto, todas as peculiaridades ou desvantagens psicológicas, e qualquer
perda de IQ, são mantidas após a Ressurreição, e só podem ser eliminadas ou recuperadas através
do gasto de pontos de personagem ganhos ou da magia Grande Desejo.

Esses  itens  terríveis  foram  encontrados  nos  quartos  de  trabalho  de  vários  necromantes,
indicando que o processo de criar Jarras da Cabeça é bem conhecido no submundo da necromancia.
O segredo geralmente não é conhecido de outra forma, pois possuir abertamente esse conhecimento
seria um crime capital em qualquer reino civilizado.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 75.000.

Tumba de Múmia
Uma Tumba de Múmia é um sarcófago pesado de madeira ornamentada e esculpida. Três são

conhecidas por existir, todas com mais de 1000 anos de idade.
Normalmente, um cadáver especialmente preparado de estar em um clima quente e seco por

pelo menos três séculos antes de poder ser animado como uma múmia. A Tumba de Múmia animará
um cadáver devidamente preparado e armazenado dentro dela depois de apenas um ano. Pelo menos
um dos sarcófagos que ainda restam encantará automaticamente a múmia com a magia Resistência
ao Fogo.

O cadáver  dever  ser mumificado imediatamente após a  morte – um elaborado processo de
embalsamento que leva três dias inteiros, e no mínimo $ 100 em ervas raras. Assumindo que ele
tenha à mão uma detalhada e correta descrição do processo, o embalsamador apenas precisa ser bem
sucedido em um teste de IQ, ou em um teste contra a perícia profissional: Agente Funerário +3 (ou
o equivalente para sua campanha),  para completar  o processo corretamente.  O cadáver é então
selado dentro da Tumba de Múmia. Se a tumba for aberta a qualquer tempo durante o período de
um ano, a magia será quebrada e o cadáver não poderá depois disso ser animado, exceto como um
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zumbi comum. Quando o processo terminar, a múmia abrirá o sarcófago por si mesma e aguardará
os comandos de seu novo mestre. Uma Tumba de Múmia funcionará igualmente bem em qualquer
tipo de clima.

As Tumbas de Múmia existentes foram todas produzidas por um império antigo que floresceu
de 1200 a 1800 anos no passado. Esse reino antigo teria  manufaturado Tumbas de Múmia em
grande escala, usando-as para formar verdadeiros  exércitos  de tropas de choque de mortos-vivos.
Eventualmente,  contudo,  o  império entrou em declínio e  seus antigos segredos militares  foram
perdidos. A maioria das Tumbas de Múmia foi vítima de camponeses assustados, homens de igreja
indignados ou pelos estragos do tempo. Alguns necromantes de séculos mais recentes dizem ter
replicado as Tumbas de Múmia, mas não há conhecimento ou registro deles agora.

Pré-requisito: Zumbi (variação), desconhecido.
Preço sugerido: $ 600.000

Cripta da Ressurreição
Histórias antigas falam de muitos dispositivos lendários que são capazes de restaurar os mortos

à vida. Destes, a Cripta da Ressurreição é o melhor documentado. Pode não haver dúvidas de que a
cripta exista, mas a grande pergunta é: onde ela está? Ninguém foi alguma vez capaz de localizar a
cripta uma segunda vez. Muitos sábios acreditam que a Cripta some e reaparece de um lugar para
outro (e talvez de um plano para outro?) ao acaso.

A Cripta da Ressurreição é sempre encontrada a centenas de pés abaixo da terra. É uma enorme
sala cúbica de pedra, com cerca de 60 m de arestas. A cripta é muitas vezes encontrada atrás de
portas que não poderiam levar a um espaço tão grande, indicando que a cripta existe pelo menos
parcialmente fora do nosso mundo físico. Suas principais característica são uma ampla galeria de
cerca de 10 m de largura, apoiada por amplos pilares de pedras, que circundam completamente a
sala a uma altura de cerca de 7 metros acima do chão, quatro escadas retas e estreitas que conectam
a galeria ao piso, um tablado de 6 m² de superfície e cerca de 30 cm de altura no meio da cripta, e
como fonte de luz, um globo brilhante com pelo menos 15 m de diâmetro,  suspenso acima do
tablado por uma corrente de ferro pesada. A mesma entrada já foi relatada de diversas maneiras por
abrir diretamente no tablado, na galeria, ou traiçoeiramente sair do chão ou cair do teto.

Quando alguém entra  na cripta,  a  porta  se fechará atrás  dele  depois  de 2d minutos,  e  não
reabrirá nas próximas 4d horas. Se os aventureiros tiverem um cadáver com eles, o morto despertará
ao mesmo tempo da reabertura da porta. Lendas dizem que a cripta nunca falhará em ressuscitar os
mortos, que ela pode criar um corpo inteiro apenas com uma única mão ou um osso grande como
ponto de partida, e que sempre devolverá os mortos no auge da vida (na casa dos 20), mas esses
relatos podem ser uma mera hipérbole (à escolha do mestre).

Não existe limite ao número de mortos que a cripta consegue reviver de uma só vez. Qualquer
indivíduo pego na cripta  imediatamente cairá  adormecido ao nela  entrar.  Depois  da quantidade
usual de tempo eles despertarão como simples mortais novamente.

A cripta tem efeitos colaterais imprevisíveis e radicais sobre os vivos. Algumas vezes esses
efeitos são positivos, algumas vezes negativos, e outras vezes meramente insignificantes. Sempre
que um indivíduo vivo fica fechado dentro da cripta, o GM deve jogar 1d, sendo o resultado 1 o
efeito mais negativo, e 6 o mais positivo. Ele pode escolher os efeitos colaterais dentre os abaixo,
ou modificá-los à vontade, usando os abaixo como exemplos:

1) O personagem ganha uma desvantagem de -10 ou -15 pontos, perde de 1 a 3 pontos de
algum atributo, ou pega uma séria doença, mas não contagiosa (veja p. 133 do  Gurps Módulo
Básico).

2) O personagem ganha uma desvantagem de -5 pontos, ou uma de suas desvantagens atuais se
torna mais grave, ou ele esquece imediatamente de 1 a 3 magias, que não podem ser reaprendidas
(as magias perdidas ainda contam como pré-requisitos, mas o personagem nunca mais conseguirá
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usá-las de novo), ou o personagem perde 1d de HT (a HT não pode ficar abaixo de 1), que deve ser
recuperado normalmente, não por cura mágica.

3) O personagem adquire uma peculiaridade inconveniente, ou seus cabelos ficam grisalhos, ou
ele tem um pesadelo recorrente toda noite durante um ano.

4) O NH de uma perícia do personagem aumenta em 1 ponto, ou um pequeno animal selvagem
encontra o personagem dentro de 24 horas após deixar a cripta a se torna uma companhia vitalícia
(animais maiores podem ser incorporados em resultados mais altos), ou todos os pontos que ele
colocar na próxima magia que aprender serão dobrados.

5)  O  personagem  sonha  com  uma  informação  que  é  muito  útil,  ou  uma  peça  de  seu
equipamento  adquire  um  encantamento  menor,  ou  os  próximos  três  golpes  ou  magias  que
normalmente  atingiriam o  personagem falham completamente  –  aplique  somente  depois  de  as
defesas  ativas  e  passivas  tiverem sido  falhas,  para  determinas  se  o  inimigo  teria  efetivamente
acertado o personagem.

6) O personagem adquire uma vantagem de 10 a 15 pontos, ou ganha de 1 a 3 pontos em
atributos, ou perde uma desvantagem, ou ganha o poder de lançar uma magia que ele conheça sem
custo de energia, ou encontra um grande tesouro mágico ou em dinheiro escondido na cripta.

Aqueles que desejarem usar a cripta sem sofrer efeitos colaterais devem simplesmente lançar
seu amigo morto pela porta e não entrar. Ele voltará sozinho depois de 4d horas. No entanto, os
mestres podem espalhar o boato de que o corpo precisa ser cuidadosamente colocado em cima do
tablado para que a magia funcione, a fim de ludibriar o grupo em passar algum tempo dentro da
cripta.

Cada vez que a cripta é deixada, há uma chance de 50 por cento de que ela vai desaparecer na
próxima vez que for aberta, dando lugar a uma câmara comum. Mesmo se a cripta for deixada
imperturbada  por  um tempo,  ainda  existe  uma chance  de  50  por  cento  a  cada  dia  de  que  ela
desaparecerá.

Algumas lendas falam de um ritual que é capaz de fazer a cripta reaparecer, mas isso pode ser
meramente mito. A Cripta da Ressurreição é conhecida há pelo menos 1500 anos, mas suas origens
são completamente misteriosas.

Pré-requisito: Ressurreição, desconhecido.
Preço sugerido: $ (sem preço)

Chave-Esqueleto
A Chave-Esqueleto é um raro exemplo da futilidade necromântica. Aparentemente um feiticeiro

de vários séculos atrás (vários magos célebres foram identificados como sendo este encantador)
descobriu uma magia que transformaria os mortos-vivos em objetos inanimados. A magia morreu
com ele, mas ele deixou para trás as Chaves-Esqueleto.

Uma Chave-Esqueleto é apenas uma chave de ferro que um chaveiro habilidoso (ou ladrão)
pode usar para abrir várias fechaduras. Contudo, cada chave tem um nome escrito na base, e quando
o nome é pronunciado a chave se transforma num esqueleto (veja p. 107 do Gurps Magia) sob o
controle do usuário. O esqueleto pode ser livremente transformado entre chave para esqueleto pelo
uso do nome. Se o esqueleto perece em combate, a chave também é destruída, e vice-versa.

Nenhuma Chave-Esqueleto é conhecida atualmente, mas periodicamente um punhado pequeno
virá à luz. Muitas dezenas foram encontradas ao longo dos séculos (todas acabaram perdidas ou
destruídas). Alguns têm argumentado que o segredo de sua criação foi conhecido por mais de um
mago, e, portanto, ainda pode ser conhecido por alguém, em algum lugar.

Pré-requisito: Zumbi, desconhecido.
Preço sugerido: $ 7.500
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Globo da Alma
O Globo da Alma é ao mesmo tempo uma armadilha mortal e uma forma precária de manter-se

vivo.  Qualquer  pessoa  que  pegar  o  globo  morre  1d  minutos  depois  de  soltá-lo  –  não  existe
possibilidade de evitar esse fato. Qualquer um morto dessa forma pode ser ressuscitado com apenas
10 pontos de energia (a magia é feita normalmente). O uso habitual de um Globo da Alma é para
um mago que sabe que seus inimigos estão vindo para cima dele, caso em que ele será encontrado
morto.  Assim que seu  corpo for  posto  a  salvo,  um amigo  ou associado que  conhece  a  magia
Ressurreição silenciosamente o traz de volta à vida, livre para seguir ou buscar vingança. O Globo
da Alma não precisa estar presente ou mesmo intacto para que uma ressurreição de baixo custo
ocorra. O corpo, entretanto, deve estar razoavelmente inteiro (mais de -10xHT pontos de vida).

Quando não estão se aventurando, muitos magos deixarão o globo na frente de seu esconderijo,
como uma armadilha para ladrões incautos.

O segredo por trás da criação dos Globos da Alma não é conhecido pela maioria dos magos, e
até pela maioria dos necromantes. Acredita-se que somente os mais sábios arquimagos necromantes
conhecem o segredo, e o passarão apenas àqueles que eles considerarem como iguais.

Pré-requisito: desconhecido (variação de Confinar Alma?).
Preço sugerido: $ 1.000.000

Gerador de Espírito
O Gerador de Espírito é uma caveira humana amarelada com fissuras e de aspecto comum.

Contudo,  qualquer  mago  que  conhecer  a  magia  Espírito  da  Caveira  pode usar  o  gerador  para
produzir grandes quantidades de Espíritos da Caveira. O Gerador de Espírito pode produzir um
novo Espírito da Caveira a cada minuto, sem custo de energia ao usuário. A caveira é limitada a
produzir até 60 espíritos por dia (a caveira “recarrega” toda noite à meia-noite), e os espíritos não
persistem por mais de uma hora.

Lendas diferem em qual antigo vilão criou a caveira, ou contribuiu com o seu próprio crânio
para fazê-la. Seu primeiro uso conhecido foi há 350 anos em uma grande batalha onde dezenas de
tropas de Espíritos da Caveira permitiram que os defensores de uma grande cidade rompessem um
cerco que durara seis meses.

Pré-requisito: Espírito da Caveira (variação superpoderosa).
Preço sugerido: $ 1.500.000

Gemas Solares
Estas poderosas e benéficas pedras são a resposta élfica para o problema dos mortos-vivos.

Uma Gema Solar brilhará com uma luz contínua de qualquer nível de luminosidade – o usuário
escolhe o nível de iluminação, sem nenhum custo de energia. O usuário deve ser um mago – a gema
brilhará apenas no nível mais fraco nas mãos de um não-mago, ou quando abandonada em algum
lugar.

Em seu nível mais brilhante (um brilho doloroso), a iluminação provoca 1d de dano por turno
para todos os mortos-vivos, demônios e criaturas invocadas num raio de 12 hexágonos do usuário.
A RD não protegerá, o usuário não precisa fazer uma jogada de ataque, e nenhuma defesa é possível
para o monstro, exceto fugir ou se abrigar  completamente  atrás de um material grosso e escuro
(simplesmente se esconder atrás de uma grande rocha não é suficiente).

Nas mãos de um elfo de linhagem pura a gema pode também ser usada para lançar a magia
Cura Maior (com o respectivo custo de fadiga e tempo de execução, etc.). Um Meio-Elfo pode usar
a gema para lançar Cura Inferior.

Apenas os elfos sabem como produzir as Gemas Solares, e eles não produzem muitas, nem
compartilham as que fazem com outras raças. Não mais do que um punhado delas são conhecidas,
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mas é geralmente aceito que existem muitas mais, escondidas nos lugares secretos da raça élfica,
esperando até serem necessárias para defender suas terras.

Pré-requisito: Luz Contínua, Cura Maior, desconhecido.
Preço sugerido: $ 1.250.000

Adaga da Cura Vampírica
Este único e antigo artefato é uma adaga ornamentada, aparentemente de prata pura, embora tão

resistente quanto o aço. Quando cravada no coração de um vampiro, a adaga o matará da mesma
forma que o faria uma estaca de madeira, com uma exceção: se o vampiro nunca matou por vontade
de sangue (seja por falta de oportunidade ou por racionar cuidadosamente o sangue de suas vítimas
quando se alimenta), ele entrará em um transe profundo por três dias, no final dos quais despertará
como um humano novamente. Obviamente, a faca não deve ser deixada no corpo do ex-vampiro
durante os três dias de transe.

Diz-se que a Adaga da Cura Vampírica foi presenteada pelos deuses a uma rainha piedosa cujo
marido tinha sido infectado com o vampirismo.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 400.000.

Presas de Vampiro
As Presas de Vampiro são dentes falsos de marfim com caninos afiados. Elas são criadas por

magos vampiros para seus servos mortais, para dar-lhes um pouco dos poderes de um vampiro de
verdade.

Um  conjunto  típico  de  presas  quando  usado,  garantiria  ao  usuário  +3  em  ST,  a  perícia
Hipnotismo (como a  magia  Emprestar  Perícia,  até  um NH de 20),  e  Metamorfose  (Morcego),
disponíveis apenas à noite. A magia Metamorfose drena 6 pontos de energia do usuário cada vez
que é chamada.

O usuário das presas deve remover todos os seus dentes naturais. Uma vez que isso é feito, ele
pode inserir ou retirar as presas livremente. O usuário não precisa ser um mago, mas ele não pode
ter  Abascanto,  e  deve  ser  um indivíduo  mortal  que  foi,  ao  menos  uma vez,  mordido  por  um
vampiro.

Presas de Vampiro são bastante raras. A maioria dos vampiros mantém seus escravos com total
desprezo, e jamais os presenteariam com objeto tão caro e potente. Acredita-se que magos vampiros
criaram  as  presas  usando  um  processo  mágico  bastante  extravagante  ao  processo  usual  de
encantamento, mas esse é um segredo apenas conhecido pela fraternidade dos mortos-vivos.

Pré-requisito: Emprestar Perícia, Poder, Metamorfose (Morcego).
Preço sugerido: $ 150.000

Caixão do Vampiro
Com este caixão de aparência comum, o vampiro sempre se sentirá como se estivesse dormindo

em sua terra natal. Qualquer vampiro pode repousar nesse caixão em qualquer lugar do mundo. Por
necessidade,  até  dois  vampiros  podem  nele  repousar  simultaneamente,  se  nenhum  deles  for
excepcionalmente grande.

É relatado que o Caixão do Vampiro somente pode ser criado por um vampiro com Aptidão
Mágica +3, a um custo substancial de energia. A maioria dos vampiros acha mais econômico e
seguro simplesmente  carregar  consigo um punhado de  sua terra  natal  quando forçado a viajar.
Aqueles vampiros que fazem esses itens geralmente os incrementam com múltiplos encantamentos
de ocultação e magias defensivas.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 60.000
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Anel do Vampiro
Este anel raro e extremamente ilegal permite que um vampiro suporte a luz do dia, embora seus

poderes sejam drasticamente reduzidos. Ele terá a metade de sua fadiga normal, será incapaz de se
transformar ou invocar bestas, e sofrerá dano normal de todas as armas e ataques. Por causa dessas
limitações, e porque a luz solar será irritante e desagradável mesmo enquanto estiver usando o anel,
o vampiro apenas o usará quando em grave necessidade.

Este é mais um exemplo de um encantamento vampírico único que os magos mortos-vivos
nunca compartilham com os vivos, e que os encantadores mortais jamais serão capazes de duplicar.

Pré-requisito: desconhecido.
Preço sugerido: $ 300.000

Caixão do Zumbi
O Caixão do Zumbi é um item mágico de necromancia relativamente comum. É a versão de

encantamento da magia Zumbi,  que é geralmente conhecida pelos  necromantes mais poderosos
(embora não para a maioria dos magos).

Qualquer cadáver que permaneça uma noite sem ser perturbado dentro do Caixão do Zumbi
acorda  como um zumbi pela  manhã.  O zumbi  recém criado fica sob o controle  do dono,  sem
nenhum custo de energia. Um Caixão do Zumbi pode apenas processar um cadáver por noite. O
cadáver  deve  ser  encerrado  no  caixão  por  um mago  que  conheça  a  magia  Zumbi  para  que  o
encantamento funcione.

Pré-requisito: Zumbi (variação de encantamento).
Preço sugerido: $ 250.000

Adendo: ELIAZ 
Algumas pessoas vivem vidas duplas, mas Eliaz vive uma vida tripla.
Publicamente ele é um fazedor de caixões para os grandes – um escultor de sarcófagos para

reis, altos sacerdotes e ricos mercadores. Ele é um excelente talhador em madeira e escultor,  e
emprega uma equipe de mestres-artesãos. Seu trabalho é conhecido e respeitado em todo o mundo.

Segundo,  ele  é  o  maior  vendedor  de  encantamentos  necromânticos  do  mundo.  Ele  não  se
envolve  em  nenhuma  outra  atividade  ilegal,  nem  usa  pessoalmente  os  itens  que  negocia.  No
entanto, seu destino seria selado se suas atividades “da meia-noite” porventura fossem provadas.
Eliaz possui alguma proteção, entretanto, na medida em que tem negociado com muitos patronos
ricos e respeitáveis que cairiam junto com ele se Eliaz já tivesse sido desmascarado.

Terceiro, Eliaz é um ghoul (do Gurps Fantasy Folk), um membro de uma raça subjugada por
uma sentença de morte universal. Ele esconde sua natureza monstruosa com uma magia permanente
de Alterar Corpo.

Eliaz originalmente deixou seu povo para espiar o mundo humano. Contudo, uma combinação
de circunstâncias  imprevistas e um extraordinário amor pelo ouro acabaram por atrai-lo para o
comércio necromântico.

Como pessoa, ele parece um homem de negócios bem-sucedido – um franzino homem caseiro,
mas enérgico, com uma poderosa voz e uma presença dominante. Aqueles poucos que conhecem
seus  hábitos  mais  intimamente  podem afirmar  que  ele  é  completamente  paranoico  –  mas  para
alguém na condição de Eliaz, ser paranoico não é um estilo de vida inapropriado.

Uma  vez  que  a  verdadeira  natureza  de  Eliaz  é  desconhecida  de  seus  associados,  ele  é
considerado como tendo “comprado” seu modificador de reação racial -4. No entanto, ele ainda
deve papar  cérebros  de criaturas  inteligentes  todos os  meses,  e  regularmente se comunica com
emissários  que  repassam  suas  novidades  para  todas  as  comunidades  ghoul  que  possam  estar
interessadas.
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GEMAS DE ENERGIA
Gemas  de  energia  são  a  ferramenta  mais  comum  dos  magos.  Elas
proporcionam  energia  extra  para  conjuração,  então  magias  podem  ser
lançadas com menos perda de fadiga. Este capítulo discutirá os valores das
gemas de energia e proporcionará um rápido método para a geração de
gemas  de  energia  de  alta  potência.  Ele  também  discutirá  sobre  as
singularidades  e  choques  de  retorno  das  gemas  de  energia,  aquelas
pequenas  excentricidades  irritantes  que  são  produzidas  durante  o
encantamento.

Valores

Na  produção  de  gemas  de  energia  vários  fatores  econômicos  estão  envolvidos.  Como
pontificado no  Gurps  Magia,  as  chances  de  destruir  a  gema de  energia  aumentam na mesma
proporção de sua potência. As tabelas do Gurps Magia refletem essa chance; o preço de varejo se
dá em virtude do número médio de gemas desperdiçadas no processo de encantamento. Encantar
uma gema de energia pode destruir mais ou menos gemas,  mas o preço permanecerá o mesmo
desde que a diferença não fuja muito da média.

Há outro fator que não é levado em consideração na tabela do Gurps Magia: gemas de energia
com singularidades colaterais. Para gemas de energia de 5 ou menos pontos, as chances de um
choque de retorno são tão pequenas, que o mercado desconsidera essa possibilidade. Se alguma com
singularidade  colateral  estiver  à  venda,  ela  estará  no  desconto,  de  até  25%.  Se  mais  de  uma
singularidade estiver presente, um desconto muito maior é dado. Essas são praticamente rejeitos. O
preço mínimo é provavelmente o custo total da produção da gema defeituosa, geralmente 50% do
preço de varejo.

Conforme as chances de defeito aumentam, entretanto, as expectativas do público comprador
mudam. Espera-se que gemas de energia maiores tenham singularidades, e então aquelas que não
têm são vendidas por um preço maior, baseado na probabilidade de produzir uma gema de energia
sem defeitos. Isso pode ser determinado matematicamente.

As tabelas seguintes fornecem detalhes exatos dos custos e preços de variados tipos de gemas
de energia. Esse gráfico utiliza a seguinte fórmula e premissas: Custo da Gema é encontrado assim
como no Gurps Magia: $10xP² + $40xP. Números de Gemas Necessárias é 1/(0.9815P). Custo de
Produção:  número médio de encantamentos necessários x $25.  Custo Total:  (Custo da Gema x
Número  de  Gemas)  +  Custo  de  Produção.  Preço  de  Mercado  é  o  dobro  do  Custo  Total.
Probabilidade de Singularidade Nula:  0.97/IT.  Preço de Singularidade Nula:  Preço de Mercado/
Probabilidade de Singularidade Nula.  Preço Listado é o preço dado no Gurps Magia (p. 20). Os
preços foram arredondados para valores convenientes. Os custos não foram arredondados.

Esta  tabela  também simplifica a  geração de gemas de energia  que não são completamente
encantadas até a capacidade da gema. Pegue o Custo da Gema do tamanho do  Carat da pedra,
multiplicado pelo Número de Gemas para o número de encantamentos, mais o Custo de Produção
para os encantamentos e multiplicado por dois para o Preço de Mercado. Para determinar o preço de
outros  encantamentos,  subtraia  esse  preço  do preço para  uma gema de  energia  completamente
encantada do tamanho apropriado. Embora esse preço pareça muito caro, o encantador assume o
risco de destruir a gema, uma vez que é o dono da gema. Se o encantador destruir a gema, ele
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substituirá a gema de energia. Se o dono quiser pagar apenas pelo encantamento, use o custo de
produção da diferença de energia da gema.

Por exemplo, se um PC quer comprar uma gema de energia de 10  Carats  com apenas cinco
encantamentos nela, pegue o Custo da Gema do Carat da pedra ($1400), multiplique pelo Número
de Gemas para uma gema de 5 pontos (1.1), adicione o Custo de Produção para os encantamentos
($ 67) e multiplique por dois para o Preço de Mercado (um total de $3214, que provavelmente se
arredonda para $3200). Agora ele pode ter os outros encantamentos feitos mais tarde quando ele
tiver condições de os fazer. Para encantar essa gema completamente, subtraia esse preço do preço
para  uma gema de  energia  de  10  pontos  ($4000).  Então,  o  custo  de  acrescentar  cinco  pontos
adicionais é de $800. Se o PC fosse muito avarento, ele poderia pagar $67, mas se o encantador
destruísse a gema, o PC teria que substituí-la.

Tabela de Custo das Gemas de Energia
Energia da

Gema
Custo da

Gema
Número de

Gemas
Necessárias

Custo de
Produção

Custo Total Preço de
Mercado

Probabilidade
de

Singularidade
Nula

Preço de
Singularidade

Nula

Preço
Listado

1 $50 1.02 $25 $76 $150 0.9717 $160 $150

2 120 1.04 52 176 350 0.9442 375 300

3 210 1.06 78 300 600 0.9175 650 500

4 320 1.08 105 450 900 0.8915 1000 900

5 450 1.10 133 627 1250 0.8663 1500 1200

6 600 1.12 162 833 1600 0.8418 2000 1600

7 770 1.14 191 1069 2100 0.8179 2700 2000

8 960 1.16 221 1335 2650 0.7948 3400 2500

9 1170 1.18 251 1635 3250 0.7723 4200 3100

10 1400 1.21 282 1970 4000 0.7505 5500 4000

12 1920 1.25 346 2749 5500 0.7086 7500 5500

15 2850 1.32 448 4221 8500 0.6501 13000 8200

20 4800 1.45 632 7609 15000 0.5632 27500 15000

25 7250 1.60 837 12406 25000 0.4879 52000 24000

30 10200 1.75 1063 18935 37500 0.4226 90000 40000

35 13650 1.92 1313 27573 55000 0.3661 150000 58000

40 17600 2.11 1589 38764 78000 0.3172 250000 80000

45 22050 2.32 1892 53030 106000 0.2748 400000 110000

50 27000 2.55 2226 70979 145000 0.2380 600000 150000

60 38400 3.07 2994 120875 240000 0.1786 1400000 250000

70 51800 3.70 3915 195617 400000 0.1340 3000000 500000

80 67200 4.46 5014 304829 600000 0.1006 6000000 850000

90 84600 5.38 6323 461352 1000000 0.0755 12000000 1200000

100 104000 6.48 7874 682228 1400000 0.0567 25000000 2000000
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Geração Rápida de Gemas de Energia

Acompanhar as mais de 50 jogadas necessárias para criar uma gema de energia de 50 pontos
pode ser bastante tedioso. A tabela abaixo acelerará grandemente a geração de grandes gemas de
energia. Para usar a tabela, encontre o tamanho da pedra desejada na primeira coluna e use aquela
linha de números. A primeira coluna é o  Teste de Sobrevivência:  se você tirar aquele número ou
menos, a gema de energia sobreviveu a todos os encantamentos no final. Se você falhar no teste, a
gema é destruída e você deve continuar jogando até ser bem-sucedido de outra vez. Tome nota de
quantas gemas são necessárias até um encantamento bem-sucedido e multiplique pelo Custo da
Gema para o tamanho da gema que você está encantando.

O número de encantamentos realizados antes que a gema foi destruída é determinado pelos
testes  de  sobrevivência  malsucedidos.  Quanto  mais  alto  o  resultado,  mais  rápido  a  gema  foi
destruída  durante  o  processo.  Se  é  atingido  17  ou  18,  a  gema  foi  destruída  no  primeiro
encantamento. Se um resultado inferior foi lançado, confira os números de sobrevivência para as
gemas mais pequenas; isso indicará quantos encantamentos tinham sido bem-sucedidos antes da
falha. Se mais de um nível de energia tem o mesmo número de sobrevivência, pegue um número
aleatório entre eles.

Uma vez que você consegue uma gema de energia que sobreviveu, faça um teste para encontrar
o número de Singularidades que ela tem; se o número que você obtém é igual ou menor do que o
número no gráfico,  a coluna mostra  quantas  singularidades foram incorporadas  no processo de
encantamento.  Os  números  pares,  como  18/xx,  são  para  quando  você  obtém  um  18;  jogue
novamente e compare ao segundo número do par. Encontre a coluna na qual o segundo número for
maior ou igual ao número que você jogou.

Por exemplo, o GM quer criar uma gema de energia de 50 pontos. Primeiro ele joga para a
sobrevivência, precisando de um 9 ou menos. Ele joga 11, 13, e 7. Sendo assim, ele destruiu duas
gemas antes de completar os 50 encantamentos na terceira vez, então o custo das gemas foi 3 x
$27000  ou  $81000  no  total.  A primeira  jogada  de  11  indica  que  necessariamente  de  20  a  25
encantamentos  tinham sido completados  antes  da  falha;  a  jogada de  13 mostra  que  de  7 a  10
encantamentos  tinham  sido  feitos.  O  GM  determina  que  25  e  9  encantamentos  tinham  sido
realizados  nas  duas  primeiras  gemas,  num  total  de  84  encantamentos.  Dois  encantadores
trabalhando oito horas por dia (uma hora de conjuração e uma hora para o resto do encantamento)
levariam 21 dias para finalizar essa pedra.

Agora,  ele joga mais uma vez para ver quantas singularidades foram incluídas na gema de
energia. Ele joga um 9, o que é maior do que 8 na coluna “0” e menor do que 11 na coluna “1”,
então a gema tem uma singularidade. O GM decide, em virtude dessa singularidade, que essa gema
de energia não pode ser usada durante noite de lua cheia nem durante uma noite de lua minguante
no mês – aproximadamente 10% do tempo ela não poderá ser usada.
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Tabela de Probabilidade de Singularidades
Número de Singularidades

Energia
da Gema

Teste 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 16 15 18 - - - - - - - - - -

2 15 14 18/13 18/18 - - - - - - - - -

3 15 14 17 18 - - - - - - - - -

4 14 13 17 18/16 18/18 - - - - - - - -

5 14 13 17 18/15 18/18 - - - - - - - -

6 14 13 16 18/14 18/18 - - - - - - - -

7 13 12 16 18/13 18/18 - - - - - - - -

8 13 12 16 18/12 18/18 - - - - - - - -

9 13 12 15 18/12 18/15 18/18 - - - - - - -

10 13 12 15 18/11 18/15 18/18 - - - - - - -

12 12 11 15 18/7 18/15 18/18 - - - - - - -

15 12 11 15 17 18/14 18/18 - - - - - - -

20 11 10 13 16 17 18/15 18/18 - - - - - -

25 11 10 13 15 17 18/14 18/16 18/18 - - - - -

30 10 9 12 14 17 18/12 18/15 18/18 - - - - -

35 10 9 12 14 16 18/10 18/14 18/18 - - - - -

40 10 8 11 13 15 17 18/13 18/16 18/18 - - - -

45 9 8 11 13 15 17 18/12 18/15 18/18 - - - -

50 9 8 11 13 15 17 18/10 18/14 18/16 18/18 - - -

60 8 7 10 12 14 16 17 18/12 18/15 18/18 - - -

70 8 6 9 11 14 16 17 18/11 18/13 18/16 18/18 - -

80 8 6 9 11 13 15 16 17 18/11 18/14 18/16 18/18 -

90 7 5 8 10 12 14 16 17 18/9 18/13 18/15 18/18 -

100 7 5 7 9 11 13 15 16 17 18/11 18/14 18/16 18/18

Determinação das Singularidades

O  alcance  de  possibilidades  para  determinar  as  singularidades  é  apenas  limitado  pela
criatividade e sadismo do GM, mas inventar singularidades interessantes pode ser algo complicado
de se fazer no improviso. Essencialmente, as singularidades caem em cinco categorias: limitam o
uso da gema, limitam a rapidez de recarga, efeitos colaterais na gema, efeitos colaterais para o
usuário e uma miscelânea variada de efeitos e limitações.

Use limitações que restringem quando uma gema de energia pode ser usada, quem pode usá-la,
que ações devem ser realizadas antes que a gema possa ser usada, que magias ou escolas ela pode
ser usada, ou outras restrições. Alguns exemplos desse tipo de singularidade é: Funciona somente
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em quartas-feiras, não funciona com pessoas de chapéu, apenas funciona para magias de Fogo e
apenas funciona embaixo da água.

Limitações de recarga restringem em que condições a gema de energia pode ser recarregada.
Essas condições podem se relacionar ao tempo, clima, ou outros fatores. Possíveis limitações de
recarga  incluem não  recarrega  à  luz  do  sol,  apenas  recarrega  em sangue  de  morcego  ou  não
recarrega na cidade de Tedroy.

Efeitos Colaterais na Gema são anormalidades na aparência, odor, som ou outras qualidades da
gema de energia. Alguns efeitos colaterais possíveis são arrota quando usada, cheira a peixe morto,
parece com um sanduíche de presunto ou repelente aos elfos.

Efeitos Colaterais ao Usuário  são as coisas estranhas que acontecem ao usuário da gema de
energia. Alguns exemplos são tornar o usuário extremamente sedento após o uso, torna o usuário
mudo por uma hora, causa ganância após o uso, ou mancha a pele do usuário de preto.

Variação entre Efeitos  e  Limitações  incluem outras  coisas  não afetando o uso,  recarga,  ou
características da gema de energia, e não afetando o usuário. Exemplos incluem Magos dentro do
Alcance (veja abaixo), que temporariamente adquirem algum tipo de paranoia, magias de controle
da mente falham, ou lagos e rios próximos secam.

O alcance de até quanto uma singularidade se opera particularmente depende de quão poderosa
é a gema. Um alcance adequado poderia ser um pé por ponto de energia da gema, com mínimo de 1
metro. Uma possibilidade é variar o alcance dependendo de quão carregada a gema está; uma gema
de 30 pontos descarregada apenas afetaria o usuário, mas seu alcance aumenta à medida que é
recarregada, até o máximo de 10 metros de raio. Os mestres podem determinar sua própria fórmula
para o alcance.

Via de regra, qualquer singularidade que produz efeitos além do alcance do usuário e da gema
deveria ser limitada por esse alcance; por exemplo, cheirar a peixe morto, atrair sapos, repelente aos
elfos e as três singularidades listadas em Efeitos e Limitações variadas caem nessa categoria.

Qualquer singularidade que afetar o uso ou recarga de uma gema de energia menos de 10 por
cento do tempo ou que tem poucos efeitos práticos na mecânica do jogo (cheirar a peixe morto) é
classificada como menor. Uma singularidade moderada causa uma pequena penalidade ou afeta a
utilização e recarga da gema menos de 33 por cento do tempo. Uma singularidade que afeta a gema
de 33 a 85 por cento do tempo ou que tem maiores efeitos em termos de jogo é considerada maior.
Singularidades severas afetam a gema mais de 85 por cento do tempo ou afetam diretamente o
usuário.  Essas  são diretrizes  básicas;  singularidades  únicas  que se encaixam em uma categoria
segundo essas diretrizes podem pertencer a qualquer outra em razão da bizarrice ou inocuidade da
singularidade.

Por exemplo, aqui estão as singularidades dadas no  Gurps Magia, mais outras, e possíveis
classificações para elas:

Menor: Cheirar a peixe morto (efeito colateral na gema), Não utilizável por usuários de chapéu
(limitação de uso) ou Tornar o usuário sedento após o uso (efeito colateral no usuário).

Moderado:  Apenas recarrega em sangue de morcego (limitação de recarga),  Arrota quando
usada (efeito colateral na gema) ou Atrai sapos (efeito colateral na gema).

Maior:  Não recarrega  à  luz  do sol  (limitação de  recarga),  Só  pode usar  nas  quartas-feiras
(limitação de uso – quase severo), Não funciona em ano bissexto (limitação de uso – muito embora
isso aconteça apenas 25 por cento do tempo, a extensão do tempo é todo de uma vez).

Severo: Torna o usuário mudo por uma hora (efeito colateral no usuário), Funciona apenas com
magias de Fogo (limitação de uso) ou Funciona apenas com virgens de olhos verdes (limitação de
uso).
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Singularidades Aleatórias
As regras seguintes podem ser usadas para uma determinação aleatória das qualidades básicas

da singularidade de uma gema de energia. Role 3 dados:

Tipo de Singularidade
3-8 Limitação de Uso
9-10 Limitação de Recarga
11-12 Efeito Colateral na Gema
13-15 Efeito Colateral no Usuário
16-18 Variação entre Efeitos e Limitações

Grau de Singularidade
3-10 Singularidade Menor
11-13 Singularidade Moderada
14-16 Singularidade Maior
17-18 Singularidade Severa

Alternativamente, faça um segundo teste de encantamento de gema de energia para encontrar o
grau da singularidade. Em um sucesso é uma singularidade menor, numa falha é uma singularidade
moderada ou maior, e numa falha crítica é uma severa. Trate 16 como uma falha, mesmo se o nível
da perícia excede 16.

Uma  forma  interessante  de  criar  singularidades  é  abrir  um  dicionário  ou  enciclopédia
aleatoriamente e apontar sem olhar para uma palavra. Utilize a palavra ou parte da definição. Se
incabível, tente novamente. Por exemplo, o GM abre o dicionário e aponta a palavra “salmoura”.
Isso poderia ser usado em diferentes tipos de singularidades, como “o usuário deve fazer gargarejo
com um copo  de  salmoura  toda  vez  antes  de  usar”  (limitação  de  uso),  “Apenas  recarrega  na
salmoura” (limitação de recarga) ou “produz dez galões de salmoura por ponto de energia usado”
(efeito colateral na gema).

Outro método para criar singularidades é fazer uma mistura sobre os vários tipos e exemplos
dados. É muito fácil com uma tabela de 20 a 30 exemplos; quando precisar de uma singularidade,
escolha uma que mais lhe der na veneta.

Mestrando com Gemas de Energia
Muito embora seja bom ter uma grande gema de energia à disposição, em caso de necessidade,

elas por outro lado demoram muito tempo para recarregar. Uma gema de energia de 60 pontos leva
dois meses para recarregar completamente! Portanto, se os PC’s magos acharem gemas de energia
nos  cadáveres  de  inimigos,  elas  provavelmente  estarão  parcialmente  ou  totalmente  vazias,
especialmente se elas foram recentemente usadas em batalha.

Se os PC’s encontrarem gemas de energia em um cadáver, o GM deveria verificar qual o seu
nível de energia. Em geral, jogue na tabela de perícia para ver qual a percentagem da energia foi
usada, então subtraia qualquer energia que o mago usou durante as batalhas naquele dia. Gemas de
energia pequenas provavelmente estarão vazias, se o NPC mago a recém combateu com os PC’s.

Para saber se um NPC mago tem uma gema de energia, faça um teste de IQ para o personagem
(modificadores:  Falido:  chance  zero;  Pobre:  -6,  Batalhador:  -3;  Média:  sem  penalidade;
Confortável: +1; Rico: +2; Muito Rico: +4; e Podre de Rico: sempre).

A potência da gema de energia pode ser determinada pelo que o NPC mago pode financiar; um
mago pobre sempre terá uma gema de energia de no máximo 2 pontos, enquanto um podre de rico
pode ter uma gema de energia de 20 a 40 pontos, ou várias de menor potência.
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ELIXIRES CÉLEBRES
Com  a  publicação  do  Gurps  Magia,  as  regras  de  alquimia  foram
expandidas. Mais de 52 elixires foram escritos especificamente para o jogo
de fantasia – isto é, não foram copiados de fontes históricas. Ainda assim
elixires alquímicos de vários tipos foram vendidos ao longo dos séculos
para os mais ricos nobres e mercadores. Até mesmo a realeza e ministros
poderosos depositavam muita fé nesses elixires.

Não  é  a  intenção  deste  capítulo  fazer  um  registro  histórico  da  alquimia,  porém  deve-se
mencionar que por séculos, poções alquímicas foram apontadas como tendo poderes mágicos. Esses
elixires  são  mencionadas  em  cartas,  livros  e  documentos  do  passado,  e  alguns  deles  serão
apresentados aqui nas regras do Gurps.

Os  nomes  dos elixires foram alinhados com os nomes presentes  no  Gurps Magia, e não se
deve considerá-los como aqueles conhecidos historicamente. As descrições foram adaptadas para
facilitar a jogabilidade, mas basicamente todas são fornecidas com informações que provavelmente
um vendedor de elixires alquímicos daria! Todas as regras do Gurps Magia se aplicam, incluindo
as limitações para aprender a fazer os elixires mais poderosos. O mestre não precisa permitir todos
esses elixires dentro do jogo.

Controle de Animais
Castor  (Elixir  da Domesticação de Cavalos):  Concede ao indivíduo um bônus de +4 para

qualquer teste de Adestramento de Animais com cavalos e relativos (mulas, pôneis, burros). Além
disso,  ele  garante  +4  nas  perícias  cavalgar,  Condução  de  juntas  ou  Carroças  (carreiro)  e  em
Carregamento, feitas com cavalos fora de uma situação de combate. O efeito durará por 2d horas.
Disponível apenas como unguento – espalhar nas mãos. $50 em materiais, duas semanas para fazer.
Custo $250/$500.

Elixires Hostis
Hecate (Elixir do Azar): O indivíduo fica com a desvantagem Azar (p. 37 do Gurps Módulo

Básico), a qual acontecerá num período de 24 horas e então expirará. Somente disponível como
poção ou pó. $400 em materiais, seis semanas para fazer. $1600/$3000.

Habilidades Mágicas
Afrodite (Elixir da Atração): Confere ao indivíduo um nível a mais na escala da aparência (p.

15 do Gurps Módulo Básico). A aparência do sujeito melhorará em +1 – de aparência média para
atraente, de bonito para muito bonito,  ou de horrível para feio,  por exemplo.  As pessoas muito
bonitas irão efetivamente brilhar! O efeito durará por 2d+1 horas. Disponível apenas como poção
ou unguento. $100 em materiais, três semanas para fazer. Custo: $600/$1000.

Molibato (Elixir da Resistência à Magia):  Confere 5 níveis de Abascanto (p. 21 do  Gurps
Módulo Básico)  ao indivíduo por 1 hora.  Se tomado por um mago,  todas suas magias estarão
sujeitas a um redutor de -5! Todas as outras regras de resistência à magia também se aplicam; veja
p.  13  do  Gurps  Magia.  Apenas  poção.  Cinco  semanas  para  fazer;  $500 em materiais;  -2  em
Alquimia. Custo: $1600/$3200.
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A erva Molibato, da qual o elixir é extraído, também pode ser usada para fazer um valioso
amuleto que protege contra magia negra.

Hector (Elixir da Resistência à Dor): Confere a vantagem da Hipoalgia por 1 hora. Disponível
em  qualquer  forma  exceto  pastilha.  $200  em  materiais,  duas  semanas  para  fazer.  Custo:
$600/$1000.

Kouon (Elixir do Jogador Sortudo): Confere ao indivíduo um bônus de +3 em todos os testes
com jogos de azar por 1 hora. O uso deste elixir é considerado como uma trapaça no jogo, e por isso
só está disponível no mercado negro.  As penalidades por ser pego usando-o variam desde uma
pequena multa até uma facada pelas costas, dependendo da clientela do jogo! Essa poção afeta
apenas jogos de azar – ela não conferirá +3 para ganhar uma corrida de cavalos ou uma luta só
porque existe uma aposta sobre ela! Poção ou pó apenas. Quatro semanas para fazer; $200 em
materiais; -1 na perícia de Alquimia. Custo: $900 ou mais (dependendo da oferta e procura).

Elixires Médicos
Athena (Elixir Calmante): Anula qualquer emoção extrema que o sujeito esteja passando por 2

horas e permite o pensamento racional. Mais especificamente, este elixir confere +3 para resistir a
qualquer magia ou perícia que trabalhe com as emoções, possibilitando ao sujeito raciocinar algo
em vez de ser influenciado por paixões ou sentimentos. Além disso, ele acalmará qualquer pessoa
histérica ou enfurecida, e confere um bônus de +3 ao teste de IQ para superar as desvantagens Fúria
e Mau Humor.  Entretanto,  não possui efeito sobre nenhuma outra  desvantagem. Disponível em
todas as formas. $100 em materiais, duas semanas para fazer. Custo: $500/$900.

Aurora (Elixir do Despertar):  Funciona no sujeito como a magia Despertar (p.43 do  Gurps
Magia).  Disponível  em todas  as  formas.  $150  em materiais,  3  semanas  para  preparar.  Custo:
$500/$900.

Elixires Passionais
Artemis (Elixir da Imunidade ao Amor):  Protege e anula o efeito do elixir  Eros. Este elixir

também garantirá  um bônus de +5 para resistir  a qualquer  tentativa de sedução (sex-appeal),  e
anulará qualquer inclinação amorosa que o indivíduo tenha. A duração é de 2d horas para efeitos de
proteção;  os  efeitos  de  um  elixir  de  Eros  tomado  nesse  tempo  ou  antes  são  cancelados
permanentemente. Uma paixão adquirida naturalmente é anulada por 2d horas, e permanece anulada
até a próxima vista do objeto dessa paixão, pessoalmente ou por imagem. Disponível somente como
poção. $100 em materiais, 3 semanas para preparar. Custo: $500/$1000.

Controle da Mente
Phoebus  (Elixir  da  Veracidade):  O  indivíduo  se  torna  incapaz  de  contar  uma  mentira,

exatamente conforme a magia Veracidade (p. 26 do  Gurps Magia). O efeito durará por 1 hora.
Apenas em poção ou pó. $200 em materiais, quatro semanas de preparo. Custo: $1100/$2000.

Pirithous  (Elixir  do  Esquecimento):  Produz amnésia  no  indivíduo por  uma hora.  A IQ do
sujeito é tratada normalmente para fins de inteligência, mas ele não consegue lembrar seu nome ou
o que ele estava fazendo na hora em que tomou o elixir. Qualquer missão ou imposição mental
mágica  será  esquecida.  O  indivíduo  não  se  lembrará  quais  são  suas  perícias,  embora  sendo
persuadido ele possa desenvolvê-las com um redutor de -2. Lançar magias é impossível enquanto
sob o efeito dessa poção. Apenas poção. Três semanas de preparo; $100 em materiais; -3 à perícia.
Custo: $700/$1200.
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Polyphemus (Elixir da Credulidade):  O indivíduo adquire a desvantagem Credulidade por 1d
horas. Disponível em qualquer forma exceto pastilha. Duas semanas de preparo; $150 em materiais.
Custo: $500/$900.
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TALISMÃS E AMULETOS
CONSAGRADOS

“Um talismã não é nada mais do que o selo, figura, boneco, ou imagem de
um  presságio  celestial,  planeta,  ou  constelação;  impresso,  gravado,  ou
esculpido sobre uma pedra de simpatia ou sobre um metal correspondente
ao  planeta;  feito  por  um  místico  cuja  mente  está  centrada  e  fixada
unicamente  sobre  seu  trabalho  do  início  ao  fim,  sem se  distrair  ou  se
dissipar  com  pensamentos  aleatórios;  naquele  dia  e  na  hora  exata  do
planeta; em um lugar afortunado; durante um clima calmo e agradável; e
quando o planeta está na melhor posição que poderia estar nos céus;  o
mais  fortemente  ele  atrai  as  influências  apropriadas  para  um  efeito
dependendo do poder do mesmo e das virtudes de suas influências.”

- Pierre de Bresche, em Tratado dos Talismãs, 1671 

Um amuleto é um talismã com poderes de proteção. Um talismã é um amuleto com efeitos
empoderadores. Existe uma longa tradição de talismãs e amuletos feitos por alquimistas (assim
como xamãs, bruxas, sacerdotes, etc.) e vendidos para o público ao longo da história. De fato, são
boas as chances de que a maioria dos que leem agora tem algum amuleto ou talismã em casa, em
seu carro, ou envolta de seu pescoço – apenas um pequeno objeto que tenha um significado especial
para você. É uma coisa muito humana, essa espécie de confiança em certos objetos de sorte, e essas
regras poderiam ser facilmente adaptada para o Gurps Era do Gelo, Gurps Viagem Espacial, ou
qualquer outra campanha.

Amuletos alquímicos têm sido vendidos ao longo da história, e temos descrições de muitos
deles. Eles foram usados por reis e rainhas, papas e bispos, mercadores e diplomatas. Amuletos
mais baratos, geralmente feitos por “bruxas”, foram usados ou pendurados em casa por quase todo
mundo. Infelizmente, os mais frequentemente mencionados não são necessariamente apropriados
em termos de jogo. Os amuletos mais comuns eram aqueles que protegiam contra violência, pragas,
roubo e má sorte – você poderia, de acordo com o criador de um amuleto, usá-lo na parte mais
perigosa  da  cidade,  carregando  sacolas  de  dinheiro,  e  não  ser  incomodado.  Outros  prometiam
afastá-lo  da  prisão  no  dia  seguinte  –  uma  espécie  de  cartão  de  “salvo-conduto  da  prisão”…
Contudo, esses poderosos amuletos poderiam estar deslocados em muitas campanhas. Alquimistas
desonestos ou desiludidos certamente ofereceriam supostos amuletos, mas se eles funcionarão ou
não fica a cargo do mestre.

Amuletos de Elixires

Alguns dos amuletos consagrados são um material promissor de jogo, embora apresentem os
mesmos  efeitos  de  certos  elixires  apresentados  no  Gurps  Magia.  Isso  inclui  amuletos  de
Aesculapius,  Janus,  Molibato,  Athena,  e  Artemis,  e  talismãs  de  Orpheus,  Prometheus,  Ceres,
Theseus, Tyche, Aphrodite, Kuon, e outros. Molibato é particularmente interessante, e será abordado
em detalhes neste artigo.
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Indo além dos anais da história, o GM pode facilmente aplicar essas regras a quaisquer dos
elixires existentes. Aqueles que protegem podem ser feitos como amuletos; aqueles que garantem
poderes podem ser feitos como talismãs. Em geral, há poucas referências na alquimia a amuletos
que causaram resultados desagradáveis. Tais objetos foram feitos por bruxas, e são abundantes no
folclore Vodu, mas a alquimia parece ter limitado esses poderes hostis a poucos elixires. O GM
pode permitir, é claro, que tais objetos existam, mas eles deveriam ser encontrados mais raramente
do que os benéficos.

Tenha em mente que um amuleto é um item mágico genuíno que não é feito por um encantador,
mas  por  um  alquimista!  Dependendo  de  suas  políticas  de  jogo,  isso  pode  ter  repercussões
interessantes.

Amuletos de Molibato
O elixir  Molibato  é uma ótima fonte para amuletos.  Muitos  amuletos pretendiam trabalhar

contra magia hostil – alguns eram muito específicos quanto ao tipo de magia que contrariariam. Isso
pode  ser  muito  facilmente  introduzido  em  Gurps  como  amuletos  que  trabalhariam  contra
determinadas escolas de magia.

Os  amuletos  de  Molibato  mais  comuns  seriam aqueles  que  protegem contra  as  magias  de
Controle da Mente, Comunicação e Empatia, e Controle do Corpo. Aqueles que protegem contra
outras escolas são possíveis, mas amuletos não são bons contra magias de projéteis, jatos, ou magias
similares de controle dos elementos.

Cada amuleto de Molibato protege contra as magias de uma escola de magia específica. O nível
de proteção varia – veja  Tempo e Custo para Fazer,  abaixo. Isso pode ser pensado como uma
Resistência Mágica que é específica naquele tipo de magia – o que pode ser um bem muito valioso!
O GM é livre para regular esses amuletos de qualquer forma que ele achar adequado. Por exemplo,
alguns amuletos poderiam apenas proteger contra uma única magia. Esses amuletos seriam mais
baratos de fazer do que aqueles que protegem contra uma escola de magia inteira.

Tempo e Custo para Fazer

O custo em materiais para fazer um talismã alquímico é o mesmo que para o elixir de mesma
propriedade. O tempo para fazer um amuleto ou talismã é dez vezes o tempo listado para fazer o
elixir. O mestre pode variar ao fazer talismãs mais ou menos disponíveis em seu mundo. Fazer um
talismã  é  um  trabalho  difícil,  exigindo  longas  horas  e  a  correta  conjuntura  das  influências
planetárias favoráveis para absorver as essências desejadas. Ao final desse período, o alquimista faz
seu teste com sua perícia, aplicando as respectivas penalidades do elixir de mesmas propriedades.
Uma falha crítica destrói o talismã, enquanto que um sucesso ordinário apenas desperdiça todo o
trabalho, mas não quebrará nenhuma gema envolvida.

Talismãs e amuletos feitos de gemas sempre foram valorizados mais do que aqueles feitos de
outros materiais. Qualquer gema com um valor intrínseco de $2500 ou mais confere um bônus de
+1 em qualquer aspecto do poder do amuleto. Isso poderia ser 1d+1 horas de duração ao invés de
apenas 1d horas, +5 em Liderança ao invés de +4, e assim vai. Fica a cargo do mestre.

O  GM  não  precisa  permitir  aos  PC’s  alquimistas  a  capacidade  de  fazer  amuletos.  Esse
conhecimento pode ser restrito somente aos mestres de guildas, por exemplo, ou ainda aos grandes
chefes de guildas. Todas as outras formas de limitar a manufatura de itens mágicos pode também ser
aplicado – veja p. 17 do Gurps Magia.
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Fazendo Amuletos de Molibato
Amuletos de  Molibato  são feitos em estágios, como as gemas de energia. A cada estágio o

amuleto produz +1 de Abascanto, específico para qualquer escola de magia pretendida. Esta é uma
exceção à regra de que os talismãs possuem as mesmas propriedades dos elixires – amuletos de
Molibato podem ter menos do que +5 em Abascanto – ou pode ter mais, se o GM permitir. (O GM
pode permitir  um amuleto de  Molibato  suficientemente poderoso que  proteja  totalmente  contra
magias de uma determinada escola. Se for permitido, porém, isso deve ser muito raro e oneroso!)
Um amuleto de  Molibato  de nível 1 deve passar por todo procedimento místico de novo para se
tornar  um  amuleto  de  nível  2.  Falhas  críticas  nesse  período  destroem  o  amuleto  e  quaisquer
materiais que tenham entrado no processo.

Detecção e Análise
Trate um talismã alquímico como se ele fosse um elixir para fins de detecção – veja p. 88 do

Gurps Magia. Em geral, se um alquimista conhece a fórmula para o elixir em questão, ele será
capaz de reconhecer o talismã com cinco minutos de examinação e um teste bem-sucedido em
Alquimia. Se ele tiver poderes que ele não conhece a fórmula, o GM pode atribuir uma penalidade
ao teste de Alquimia, variando de -1 a -10. Como de costume, o GM joga escondido do jogador, e
mente para ele toda vez que obter uma falha crítica.

Usando Talismãs
Amuletos são tratados para todos os efeitos como itens mágicos. Não existe “tempo de espera”,

e eles não gastam a fadiga do usuário. Ele protege seu portador a todo tempo, independente se o
indivíduo conhece ou não o poder do amuleto. Amuletos de  Molibato  acrescentam seu poder de
resistência mágica ao Abascanto que o portador porventura já possuir, e subtraem seu nível de poder
do teste de habilidade da magia do conjurador – veja Resistência Mágica, p. 13 do Gurps Magia.

Talismãs – que conferem poderes – deveriam ter um uso limitado. Trate um item desses como
um item mágico de uma exclusiva gema de energia. O tempo de duração deveria ser igual ao tempo
que o elixir dura. Depois disso, o poder desaparece, e o talismã fica adormecido. Ele se “recarrega”
a uma taxa igual em dias ao tempo em semanas que levaria para criar o elixir apropriado. Assim
sendo, um talismã de Orpheus dura 1d horas, e então leva três dias para recarregar antes de poder
ser usado de novo. Um talismã de Tyche dura 2d horas, então precisa de seis dias para recarregar, e
assim por diante. Conta apenas o tempo em que o talismã é usado; ele poderia ficar em um baú por
séculos sem perder ou recarregar o poder, dependendo da circunstância.

Não existe “custo para lançar” para um talismã – nenhuma fadiga é gasta ativando seu poder. O
usuário deve desejar o efeito específico que o talismã possui para que ele funcione – simplesmente
desejar que ele “faça alguma coisa” não funcionará.

Em áreas de mana normal, a maioria dos talismãs funciona automaticamente quando desejado.
Em  áreas  de  mana  baixa,  o  usuário  de  jogar  contra  a  perícia  reduzida  do  alquimista  que
originalmente criou o talismã. Se é necessário um teste, aplique quaisquer penalidades à perícia que
o alquimista precisou subtrair na hora de criar o talismã. Não aplique o redutor de -5 a que os itens
encantados são submetidos em áreas de mana baixa.
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