Atitudes

O Atleta
Nome

Escala

Ativa Bom (+3)

Diana Donbarr

Lendário +8
Épico +7

Desenvolta Razoável (+2)

Descrição

Fantástico +6

Divertida Razoável (+2)

Excepcional +5
Ótimo +4

Esperta Regular (+1)

Bom +3

Fofa Regular (+1)

Razoável +2
Regular +1

Aspectos

Medíocre +0

Por que v ocê gosta tanto de Espo rtes?

Ruim -1

Gosto de me mexer à vontade

Terrível -2

Qual o Esporte no qual v o cê não se dá bem?

Ginástica é dureza!

Recarga

O que v ocê acha da Turma?

Tudo é melhor coletivamente

Pontos De
Destino Atuais

Aspecto

“Sempre jogo pelas regras, OUVIU SIMEON?”

Aspecto

Sara desperdiça tempo com travessuras

3

Recarga

Façanhas
●

●

Não podem me parar! - Se Defende de maneira Divertida a qualquer tentativa de tirar o seu foco de sua atividade física com
+2 no rolamento. Além disso, qualquer tentativa de Invocar contra ele Aspectos que envolvam restrições físicas enquanto ele
está em atividade físicas só podem ser feitos com o uso de 2 Pontos de Destino.
Jogada Ensaiada - receba +2 ao Criar Vantagens sendo Desenvolto ao criar e colocar em ação um plano

Condições
1 Bravo

1 Com Fome

1 Com Sede

1 Cansado

1 Chateado

1 Assustado

1 Triste

1 Machucado

Atitudes

O Curioso
Nome

Escala

Ativa Regular (+1)

Catherine "Katty" Catsin

Lendário +8
Épico +7

Desenvolta Razoável (+2)

Descrição

Fantástico +6

Divertida Razoável (+2)

Excepcional +5
Ótimo +4

Esperta Bom (+3)

Bom +3

Fofa Regular (+1)

Razoável +2
Regular +1

Aspectos

Medíocre +0

Por que v ocê é tão curioso?

Ruim -1

Tem tanta coisa por aí diferente, quero conhecer tudo!

Terrível -2

Quando v ocê percebe que sua curio sidade o co lo co u em encrenca?

Recarga

As pessoas acabam se zangando comigo

O que v ocê acha da Turma?

Aspecto

Aspecto

Pontos De
Destino Atuais

Eles me levam para conhecer coisas, e eu a eles

3

Talvez Sally devesse ser menos empolada
William acha que sabe mais que todo mundo!

Recarga

Façanhas
●

●

Essa foi por pouco! - Sempre que achar que está perto de entrar em confusão, o Curioso pode rolar um teste Esperto contra
dificuldade Razoável (+2). Se passar, ele gera um Aspecto Precavido com uma Invocação Gratuita, que pode ser “guardado”
para outras cenas. Ele só pode fazer isso uma vez por cena e com um limite de 3 Invocações Gratuitas no Aspecto. Além disso,
uma vez por sessão ele pode trazer esse Aspecto Precavido gratuitamente, com uma Invocação Gratuita.
Não tenho medo! - recebo +2 ao realizar Ataques mano-a-mano sendo Ativo contra alguém obviamente mais forte que você

●

Condições
1 Bravo

1 Com Fome

1 Com Sede

1 Cansado

1 Chateado

1 Assustado

1 Triste

1 Machucado

Atitudes

O Certinho
Nome

Escala

Ativa Regular (+1)

William Shepard

Lendário +8
Épico +7

Desenvolta Razoável (+2)

Descrição

Fantástico +6

Divertida Razoável (+2)

Excepcional +5
Ótimo +4

Esperta Bom (+3)

Bom +3

Fofa Regular (+1)

Razoável +2
Regular +1

Aspectos

Medíocre +0

Por que v ocê é tão certinho?

Ruim -1

Sempre é bom Pensar antes de Agir

Terrível -2

Que tipo de coisas v ocê faz que não são t ão cert inhas?

Sempre estou do lado da Turma

Recarga

O que v ocê acha da Turma?

Amigos valem mais que ouro

Pontos De
Destino Atuais

Aspecto

Simeon e Sara poderiam ser mais compenetrados

Aspecto

Sempre com meu Super Kit de Ciências

3

Recarga

Façanhas
●

●

Não fui eu! - Sempre que o Certinho precisar convencer as pessoas que ele ou a Turma não fizeram alguma coisa, ele recebe
+2 em seus testes. Além disso, uma vez por Sessão, o personagem Certinho pode dizer que uma determinada coisa não era bem
daquele jeito, trazendo um Aspecto com uma Invocação Gratuíta automaticamente.
Explosão!!!: - receba +2 para Superar obstáculos físicos que possam ser removidos pela força bruta sendo Esperto

●

Condições
1 Bravo

1 Com Fome

1 Com Sede

1 Cansado

1 Chateado

1 Assustado

1 Triste

1 Machucado

Atitudes

O Descolado
Nome

Escala

Ativa Razoável (+2)

Simeon Skunder

Lendário +8
Épico +7

Desenvolta Bom (+3)

Descrição

Fantástico +6

Divertida Razoável (+2)

Excepcional +5
Ótimo +4

Esperta Regular (+1)

Bom +3

Fofa Regular (+1)

Razoável +2
Regular +1

Aspectos

Medíocre +0

Por que v ocê é tão calmo?

Ruim -1

Tudo sempre vai dar certo, eu sei que vai!

Terrível -2

O que ou quem te tira do sério?

Qualquer um que tenta mexer com os mais fracos

Recarga

O que v ocê acha da Turma?

São meus amigos para o que der e vier

Pontos De
Destino Atuais

Aspecto

Nem sempre estou cheirando bem, não só por causa da minha cauda!

Aspecto

Will é legal, mas podia parar de pegar no meu pé!

3

Recarga

Façanhas
●

●

Todo mundo calmo! - Sempre que alguém tentar colocar um Aspecto de Pânico ou algo similar que ameace desestabilizar a
Turma, o Descolado pode Defender a Turma sendo Desenvolto com +2 no rolamento. Além disso, uma vez por sessão, se ele
tiver algum tempo, pode remover um Aspecto de Pânico ou outro que tenha desestabilizado a Turma automaticamente, desde
que a Turma esteja toda em uma mesma Zona.
Nós somos a Turma! - uma vez por sessão você pode dar um "sermão" lembrando quem vocês são e, com isso, remover todos
os Aspectos de Situação e Consequências suaves que sejam relacionados a medo.

Condições
1 Bravo

1 Com Fome

1 Com Sede

1 Cansado

1 Chateado

1 Assustado

1 Triste

1 Machucado

Atitudes

O Geninho
Nome

Escala

Ativa Regular (+1)

Sally Saintbern

Lendário +8
Épico +7

Desenvolta Razoável (+2)

Descrição

Fantástico +6

Divertida Razoável (+2)

Excepcional +5
Ótimo +4

Esperta Bom (+3)

Bom +3

Fofa Regular (+1)

Razoável +2
Regular +1

Aspectos

Medíocre +0

Por que v ocê gosta tanto de aprender?

Cada coisa que a gente aprende é mais uma forma de se divertir

Que tipo de coisa você realmente não supo rt a tent ar aprender?

Aspecto

Pontos De
Destino Atuais

Eles me levam a novas aventuras, e a mais coisas a aprender

3

Katty ainda vai se dar mal aprontando tanto!

Aspecto

Simeon poderia se controlar um pouco, para variar!

Recarga

Façanhas
●

●

Terrível -2

Recarga

Esportes ou “Coisas de Menina”

O que v ocê acha da Turma?

Ruim -1

Já li sobre isso! - O Geninho leu centenas, milhares de livros. Isso o ajuda quando seu conhecimento pode ser útil. A qualquer
momento, gastando 1 Ponto de Destino, você pode trazer um detalhe útil à Turma baseando-se em algo que você tenha lido
previamente. Esse detalhe entra em jogo como um Aspecto com uma Invocação Gratuita automaticamente. Além disso, uma
vez por sessão você pode o fazer de maneira gratuita.
Tenho o que precisamos - uma vez por sessão, sem necessidade de rolamentos, o personagem pode declarar que possui
algum equipamento ou itens que são necessários naquele momento para remover um Aspecto de Situação

Condições
1 Bravo

1 Com Fome

1 Com Sede

1 Cansado

1 Chateado

1 Assustado

1 Triste

1 Machucado

Atitudes

O Recém-Chegado
Nome

Escala

Ativa Regular (+1)

Tomáz Toro

Lendário +8
Épico +7

Desenvolta Razoável (+2)

Descrição

Fantástico +6

Divertida Bom (+3)

Excepcional +5
Ótimo +4

Esperta Razoável (+2)

Bom +3

Fofa Regular (+1)

Razoável +2
Regular +1

Aspectos

Medíocre +0

Meu papá agora é o professor de Espanhol da Escola

Por que v ocê v eio para Fair Leav es?

Ruim -1
Terrível -2

O que m ais v ocê sente falt a da sua cidade o ri ginal?

Fiestas y Fiestras, Danzas y Música

Recarga

O que v ocê acha da Turma?

Foram eles que abriram as portas quando estava sozinho

Pontos De
Destino Atuais

Aspecto

Hugh sabe como me sinto

Aspecto

Se eles vissem o que poderia fazer com um sable

3

Recarga

Façanhas
●

●

É assim de onde vim! - Sempre que ele puder mostrar uma forma diferente de fazer as coisas e o resto da turma aceitar,
seus bônus por trabalho de equipe aumentam em +1, para +2 para Passivo e +3 no caso de Aspectos criados como parte de Ações
de Criar Vantagens. Além disso, uma vez por sessão ele pode trazer automaticamente um Aspecto com uma Invocação Gratuita
representando uma nova forma de ver-se as coisas que o resto da Turma não via.
Olé! - Se for bem sucedido em uma Defesa sendo Desenvolto, pode, com um Ponto de Destino, gerar um Aspecto Irritado no
Alvo, com uma Invocação Gratuita (duas, em caso de Sucesso com Estilo)

Condições
1 Bravo

1 Com Fome

1 Com Sede

1 Cansado

1 Chateado

1 Assustado

1 Triste

1 Machucado

Atitudes

O Travesso
Nome

Escala

Ativa Bom (+3)

Sara Shepard

Lendário +8
Épico +7

Desenvolta Razoável (+2)

Descrição

Fantástico +6

Divertida Regular (+1)

Excepcional +5
Ótimo +4

Esperta Razoável (+2)

Bom +3

Fofa Regular (+1)

Razoável +2
Regular +1

Aspectos

Medíocre +0

Que tipo de trav essuras v o cê go st a de fazer?

Ruim -1

Se meninas não fazem, eu faço

Terrível -2

Que tipo de trav essura vo cê nunca, j amais faria?

Não machucaria alguém nunca, ao menos não por querer

Recarga

O que v ocê acha da Turma?

É sempre bom ter alguém com quem se divertir

Pontos De
Destino Atuais

Aspecto

Hugh precisa se soltar!

Aspecto

Super-protetora quanto a William

3

Recarga

Façanhas
●

●

Deixa comigo! - Todos os usos de Invocações Gratuitas por Aspectos gerados pelo Travesso para qualquer um oferece um
bônus de +3 ao invés do normal +2. Além disso, toda vez que o Travesso oferece um bônus passivo de Trabalho em Equipe, esse
bônus sobre de +1 para +2.
Roubei seu livro - receba +2 ao Atacar sendo Esperto quando um conhecimento dos hábitos e tendências do alvo for
vantajoso

Condições
1 Bravo

1 Com Fome

1 Com Sede

1 Cansado

1 Chateado

1 Assustado

1 Triste

1 Machucado

Atitudes

O Tímido
Nome

Escala

Ativa Regular (+1)

Hugh Hedginger

Desenvolta Razoável (+2)

Descrição

Divertida Regular (+1)

Lendário +8
Épico +7
Fantástico +6
Excepcional +5
Ótimo +4

Esperta Razoável (+2)
Fofa Bom (+3)
Aspectos

Bom +3
Razoável +2
Regular +1
Medíocre +0

Por que v ocê é tão tímido?

Sou o garoto mais recente da escola, e o menor “para ajudar”

Ruim -1
Terrível -2

O que te deixa mais a vo nt ade?

Quando estou ajudando na fazenda dos meus pais

Recarga

O que v ocê acha da Turma?

São as pessoas que me aceitaram desde que cheguei

Pontos De
Destino Atuais

Aspecto

Simeon pode ser o que for, mas sempre mantêm sua palavra!

Aspecto

Sara sempre faz coisas perigosas, ela deveria parar!

Recarga

Façanhas
●

●

3

Queitinho! - Ao tentar Superar sendo Esperto obstáculos relacionados com os demais perceberem você, você recebe +2 no
rolamento. Além disso, sempre que você precisar passar despercebido, você pode, com 1 Ponto de Destino, elevar o nível do
sucesso em 1 (de Falha para Empate, Empate para Sucesso, e qualquer Sucesso para Sucesso com Estilo)
Você prometeu! - uma vez por sessão, você pode declarar que alguém lhe prometeu algo. Esse algo pode ser uma coisa útil
ou um encontro com alguém importante que, de outra forma, não estaria a seu alcance.

●

Condições
1 Bravo

1 Com Fome

1 Com Sede

1 Cansado

1 Chateado

1 Assustado

1 Triste

1 Machucado

