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Pistoleiro

U
m estouro ensurnecedor seguido do cheiro

de pólvora, metal estilhaçado espalhado

junto ao sangue, o aroma único do enxofre

espalhado sobre ferimentos calcinados.

Apesar de ser um contraste ao som das

espadas de ferros e magias convencionais,

esta é a realidade dos pistoleiros,

especialistas no uso de armas de fogo que fazem do risco e

da temeridade seu caminho à vitória.

Pistoleiros em Jogo
Dado de Vida: d8
Armaduras: O Pistoleiro só é proficiente com o uso de

armaduras de couro, as armaduras de metal e os escudos
impossibilitam um uso adequado das armas de fogo.

Armas:: O Pistoleiro pode usar armas de fogo, sendo
também proficiente com armas corpo-a-corpo de
tamanho pequeno.

Itens Mágicos: O Pistoleiro não pode utilizar itens mágicos
como cajados, varinhas e pergaminhos mágicos.

Alinhamento: Qualquer, normalmente Neutro ou Caótico.

Mesmo o mais encoberto de aço teme a mira do pistoleiro.

A queima roupa, a arma do pistoleiro atravessa qualquer

blindagem como faca quente na neve. Os pistoleiros

seguem um credo: arrisque o tudo, receba o dobro.

Os principais atributos do pistoleiro são Destreza,que torna

os disparos mais precisos, e Sabedoria, que aumenta os

Pontos de Ousadia. No 11º nível o pistoleiro pode criar um

grupo de mercenários e reunir outros pistoleiros.

Pistoleiro
Nível EXP DV BA JP

1 0 1 +1 17

2 2.000 2 +2 17

3 4.000 3 +3 17

4 8.000 4 +4 16

5 16.000 5 +5 16

6 32.000 6 +6 16

7 64.000 7 +7 15

8 128.000 8 +8 15

9 256.000 9 +9 15

10 304.000 +2 PV +10 14

11 408.000 +2 PV +11 14

12 516.000 +2 PV +12 14

13 632.000 +3 PV +13 13

14 704.000 +3 PV +14 13

15 808.000 +3 PV +15 13

16 916.000 +4 PV +16 12

17 1.030.000 +4 PV +17 12

18 1.064.000 +5 PV +18 12

19 1.128.000 +5 PV +19 11

20 1.256.000 +6 PV +20 11

Primeira Arma:
Os Pistoleiros começam o jogo com uma arma de fogo

simples, seu maior tesouro. A origem da arma pode ser

qualquer uma, como uma herença da família, um

pagamento por um trabalho, ou até mesmo ter sido

roubada.

Forjado em Pólvora:
Treinado com armas de fogo, o Pistoleiro é proficiente com

elas, e não sofre a penalidade de -4 para acertos.

Ousadia:
O pistoleiro possui um número máximo de Pontos de

Ousadia igual ao seu modificador de Sabedoria. Sempre

que ele descansar, recupera todos os pontos. Matar ou

deixar um inimigo inconsciente também recuperaa um

ponto. Pontos de Ousadia permitem a realização de

Façanhas.

Façanhas:
Utilizando sua reserva de Ousadia, o Pistoleiro é capaz de

façanhas de grande agilizade a audácia, capazes de virar a

sorte da batalha a seu favor. As Façanhas só podem ser

realizadas uma vez por rodada no turno do pistoleiro, e

apenas quando o personagem estiver empunhando ao

menos uma arma de fogo.

As façanhas gastam, via de regra, 1 ponto da Reserva de

Ousadia do Pistoleiro.

Saque Rápido (Nível 1)
Ao realizar uma rolagem de iniciativa o Pistoleiro pode

ativar essa façanha. Se o fizer, ele poderá sacar uma arma

como parte da rolagem de inciativa e receber um bônus de

+1 em sua rolagem. Esse bônus aumenta para +2 no sexto

nível.

Tiro Certeiro (Nível 1):
Ao realizar uma ação de ataque o Pistoleiro pode ativar

esta façanha, reduzindo suas penalidades de alcance em 1.

Isso não altera o alcance máximo da arma.

Tudo ou Nada (Nível 1):
No inicio do seu Turno, o Pistoleiro pode escolher apostar

com a sorte ativando essa façanha. Essa façanha impõe

uma penalidade de -2 na CA e nas rolagens de ataque do

Pistoleiro, mas concede um bônus de +4 em suas rolagens

de dano, o bônus e a penalidade persistem até o incio da

próxima rodada do pistoleiro. A cada nível impar o

Pistoleiro aumenta o dano de Tudo ou Nada em +1, até um

máximo de +13 de dano no 19º Nível.

Recarga sob Fogo (Nível 4):
Quando realiza uma ação para recarregar suas armas, o

Pistoleiro pode ativar essa Façanha e reduzir o tempo de

recarga de suas armas em uma ação (Rodada Completa >

Padrão > Movimento > Livre). Essa Façanha pode ser

utilizada em conjunto com outras Façanhas no mesmo

turno.

Procurando Cobertura (Nível 8):
O Pistoleiro no inicio de seu turno pode ativar essa

Façanha dobrando o seu deslocamento por aquela rodada.

Quando ativa essa façanha, ele pode desferir um ataque

com penalidade de -4 a qualquer momento do seu

deslocamento.
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Armas não decepcionam (Nível 12):
O pistoleiro pode usar essa Façanha para realizar um

reparo de imediato na sua arma, devolvendo ela a condição
utilizável usando apenas uma ação de rodada completa. O

Pistoleiro também pode ativar essa Façanha, em conjunto

com outras, para ignorar a Falha de Disparo que tenha

ocorrido enquanto ele realiza um ataque sob efeito de

outra Façanha.

Favor da Fortuna (Nível 16):
O pistoleiro pode, ao realizar uma rolagem de JP, ativar

essa Façanha, mesmo que já tenha ativado alguma durante

aquela rodada. Ele rola a sua jogada duas vezes, e escolhe

o melhor resultado.

Supremacia da Pólvora (Nível 20):
Quando o Pistoleiro confirma um acerto critico em disparo

com arma de fogo, ele pode optar ativar essa Façanha, se o

fizer seu dano no ataque será aumentado em +10 para

cada ponto de Ousadia gasto. Se o alvo da Supremacia da

Pólvora receber dano deste ataque, deve fazer uma JP

modificada por constituição, ou morrerá de imediato.

Especializações
Disponiveis a partir do 5º nível na classe, as

Especializações complementam as habilidades do

pistoleiro. Algumas delas possuem pré-requisitos a serem

obedecidos, esses devem estar preenchidos no momento

da escolha da especialização.

Perseguidor

Está feito. Agora é até o fim

Pré-requisitos: O pistoleiro deve ser afiliado a alguma

organização de estudo de magia que se dedique a erradicar

ameaças sobrenaturais.

Filiado à Trindade Arcana, o Perseguidor é um pistoleiro

que desenvolve habilidades sobrenaturais para marcar

seus alvos e perseguí-los até o fim. Ao acertar um alvo com

o disparo de uma arma de fogo, o Perseguidor poderá
marcá-lo (usando uma ação livre). No 5º nível, a marca dura

1 dia. No 10º nível, ela dura 1 semana. No 15º nível, 1 mês.

No 20º nível a marca é permanente. Ela é sobrenatural, e

não pode ser removida por magia. O Perseguidor não pode

marcar mais de 2 alvos ao mesmo tempo, ou a marca

antiga perderá efeito. O alvo marcado possui uma

penalidade de -2 na CA e nas JPs contra o Perseguidor. Os

efeitos da marca podem ser ativados pelo Perseguidor

independente da distância entre ele e o alvo.

Agente Infiltrado (Nível 5)
Quando a este efeito for ativado, o alvo da marca deverá
fazer uma JP modificada por Sabedoria. Se fracassar, o

Perseguidor irá se desligar de seu corpo, e adentrar a

mente do alvo, compartilhando todos os seus sentidos por

no máximo 1 hora. É impossível para o alvo saber que está
sob esse efeito. Em caso de sucesso na JP, o alvo saberá da

tentativa do Perseguidor, e ficará imune a esse efeito pelas

próximas 24 horas.

Não há escapatória (Nível 8)
Como ação de movimento, o Perseguidor poderá ativar este

efeito para que o alvo da marca perca o controle do seu

corpo, e não consiga se deslocar. Uma JP modificada por

sabedoria impede o efeito quando bem sucedida, e torna o

alvo imune a esse efeito por 1 dia. Em caso de falha, o alvo

estará incapacitado de se mover por 1d4 turnos, e o

Perseguidor poderá reativar a marca quantas vezes quiser.

Acerto de Contas (Nível 16)
Uma vez por dia, o Perseguidor poderá se teletransportar

para perto do alvo marcado. Se o alvo estiver a vários

kilômetros de distância, o Perseguidor se teletransporta

para as redondezas; se estiverem a algumas centenas de

metros, e fora da linha de visão, o perseguidor se

teletransportará até o local mais próximo aonde ele consiga

ter linha de visão do alvo; e se estiver na linha de visão, o

Perseguidor poderá se teletransportar a até um espaço
adjacente ao alvo. Ativar esta habilidade utiliza uma ação
de movimento.

Franco Atirador
Salitre, carvão vegetal e uma pitadinha de enxofre como

toque final

A distância não é um empecilho para um franco atirador,

especializado em armas de fogo de longo alcance, ele cobre

o campo de batalha de um local seguro enquanto derruba

seus inimigos um após o outro.

Bem na Mira (Nível 5)
Naturalmente, o Franco Atirador tem suas penalidades de

alcance reduzidas em 1 ponto. Quando ele ativa a Façanha

Tiro Certeiro, a façanha reduz as penalidades em -2, e

concede um Bônus de dano de +2.
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A morte vem de cima (Nível 8)
Sempre que o Franco Atirador estiver realizando um

disparo de um terreno elevado em relação ao alvo, ele

receberá um bônus final de +4 no acerto e +4 no dano. O

dano extra aumenta para +7 no nível 14, e +10 no nível 20.

Disparo Inevitável (Nível 16)
O Franco Atirador pode utilizar Disparo Inevitável usando

uma Ação Padrão. Ele realiza um ataque de área na forma

de uma Linha, entre o Franco-Atirador e o incremento

máximo de sua arma. O Franco-Atirador realiza um único

ataque, e compara contra a CA de todos os alvos na linha,

recebendo uma penalidade de -4 para cada alvo

subsequente ao primeiro, até que seu ataque fracasse. O

Franco-Atirador pode utilizar Favor da Fortuna quando

utiliza essa habilidade, rolando seu ataque duas vezes e

escolhendo o maior resultado. Apenas o primeiro Alvo

poderá ser alvo da Supremacia da Pólvora. O Franco-

Atirador poderá escolher um lugar fora de sua linha de

visão, desde que esteja dentro do alcance. Paredes e outras

formas de cobertura são atravessadas independente do

dano que recebam, mas aumentam a dificuldade do

próximo ataque em +6 ao invés de +4.

Temerário
Falem bem ou falem mal, mas falem de mim

Muitas vezes taxado como fanfarrão e brigão, o temerário

é capaz de lutar com armas brancas e armas de fogo ao

mesmo tempo, sendo capaz de recuperar pontos de
Ousadia com acertos críticos, além dos métodos

tradicionais.

Aparar (Nível 5)
Ao ser alvo de um ataque corpo-a-corpo o Temerário poderá
utilizar essa Façanha, que pode ser ativada na mesma

Rordada que outras Façanhas foram ativadas. Essa

façanha permite que o Temerário realize uma rolagem de

Ataque corpo-a-corpo contra o atacante e comparar o

resultado com o ataque do adversário. Se o Temerário tiver

um resultado igual ou superior ao do adversário, ele irá
aparar o ataque e não sofrerá nenhum dano ou efeito. Se o

resultado do ataque for inferior ao do adversário, ele

sofrera o dano e os efeitos do ataque como se tivesse sido

acertado. O Temerário poderá utilizar a Façanha Favor da

Fortuna na rolagem de Aparar e Revidar, rolando duas

vezes o seu ataque e escolhendo o melhor resultado.

Fogo e Aço (Nível 8)
Uma vez por turno, quando o Temerário ativa alguma de

suas Façanhas ele poderá realizar dois ataques naquele

turno, utilizando uma arma de fogo e uma arma branca,

não recebendo penalidades decorrentes do uso de duas

armas. Fogo e Aço pode ser utilizado em conjunto com

Aparar, nesse caso, o Temerário realiza um ataque com sua

arma de fogo, que não provoca Ataques de Oportunidade

contra o inimigo que o alvejou, após Aparar ter sido

resolvida, independente do resultado.

Um brinde a uma velha amiga (Nível 16)
O temerário já viu a morte de perto tantas vezes que passou

a recebê-la com um sorriso no rosto. Quando sofrer alguma

quantidade de dano que o reduzir a 0 pontos de vida ou

menos, ele pode gastar um ponto de Ousadia para manter-

se com 1 ponto de vida. Ele poderá gastar um outro ponto

de Ousadia para ativar a Façanha Procurando Cobertura e

realizá-la imediatamente. Esta Façanha só pode ser

realizada uma vez por dia, e não funciona contra efeitos de

morte, como Desintegrar.
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