
Arquétipo Marcial
No 3º Nível, guerreiros escolhem um Arquétipo 
Marcial. Aqui há novas opções para essa esco-
lha: Arqueiro Arcano, Cavaleiro, Samurai, Atira-
dor de Elite.

Um arqueiro arcano estuda um método élfico 
único de arqueria que mescla magia aos ata-
ques para produzir efeitos sobrenaturais. 
Dentre os elfos, arqueiros arcanos são conside-
rados os guerreiros de elite. Esses arqueiros 
ficam de vigia a margem dos domínios élficos, 
mantendo um olhar afiado para invasores e 
usando flechas misturadas com magia para der-
rotar monstros e invasores antes deles chega-
rem a uma construção élfica. Através dos sécu-
los, os métodos desses arqueiros élficos são 
aprendidos por membros de outras raças capa-
zes de balancear a aptidão com arqueria. 

Flecha Arcana

Sabedoria de Arqueiro 

Conjurar Flechas
No 7º nível, você aprender um truque magico 
menor, mas útil. Com uma Ação Bônus, você 
pode conjurar 20 flechas não magicas. Essas 
flechas aparecem em sua mão ou recipiente 
como uma aljava, mochila ou seu corpo. As fle-
chas permanecem por 10 minutos ou até você 
utilizar essa habilidade novamente. Então elas 
somem. somem. 

Flecha Sempre Pronta.
A partir do 15º nível, você pode conjurar uma 
flecha magica mais vezes que antes. Um minuto 
após usar todos seus usos de Flecha Arcana, 
você recupera um uso. 
Flecha Mortal
A partir do 18º nível, seus bônus das Flechas 
Arcanas aumentam para 4d6 de dano de Ener-
gia.

Tiros Arcanos

No 3º nível, você aprende algumas habilidades 
relacionadas a atividades típicas do Arqueiro 
Arcano. Você aprende a entender a teoria 
magias e desenvolver habilidades de sobrevi-
vência para patrulhar os ermos.
Você ganha proficiência em 2 das habilidades a 
seguir, a sua escolha: Arcana, Atletismo, Natu-
reza, Percepção, Furtividade e Sobrevivência. 
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O Cavaleiro é um colosso no campo de batalha 
que consegue desviar ataques e proteger alia-
dos do perigo. Cavaleiros lutam em cima da sela 
onde eles puderem, e durante o combate é espe-
rado que eles procurem e eliminem o mais ame-
açador das forças inimigas. Em aventuras eles 
são bastiões de armadura que se esgotam para 
manter o resto do grupo a salvo. 

Nascido na Sela
A partir do 3º nível, montar e desmontar uma 
criatura custa para você somente 1,5 metros de 
movimento, ao contrário da penalidade normal 
de metade de movimento. Você também recebe 
vantagem em testes de resistência realizados 
para evitar cair da montaria. Caso caia, você 
pode automaticamente cair de pé, se não estiver 
incapacitado e cair menos de 3 metros.incapacitado e cair menos de 3 metros. 
Marca Impecável
No 3º nível, você se torna excelente em frustrar  
ataques e proteger seus aliados. Quando você 
atinge uma criatura com sua arma de ataque 
corpo a corpo, a criatura é marcada até o fim do 
seu próximo turno. A criatura ignora esse efeito 
caso não possa ser amedrontada. 
OO alvo marcado tem desvantagem em qualquer 
jogada de ataque que não visa você ou outra 
pessoa que á marcou. 
SeSe o alvo marcado por você estiver a 1,5 metros 
de você em seu turno e se move pelo menos 30 
cm ou realiza um ataque que sofra desvanta-
gem por essa habilidade, você pode realizar um 
ataque com sua arma com sua reação. Esse 
ataque sofre vantagem e se atingir a arma 
usada soma ao dano o nível do guerreiro. 
Você pode realizar esse ataque mesmo caso 
você tenha usado sua reação nessa rodada, 
mas não se você gastou sua reação neste turno. 
Você pode usar essa habilidade 3 vezes e recu-
pera todos os usos após um descanso curto ou 
longo. 

Nobre Cavalaria
No 7º nível você ganha proficiência em duas das 
seguintes habilidades a sua escolha: Adestrar 
Animais, História, Intuição, Persuasão ou Reli-
gião. Ao invés disso você pode aprender um 
idioma de sua escolha. 
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Segurar a Linha
A partir do 10º nível, você é mestre na habili-
dade de incomodar e atrasar seus inimigos. 
Com uma Ação de Reação quando uma criatu-
ra se moves pelo menos 30 cm a pelo menos 
1,5 metros de você, você pode realizar um 
ataque com sua arma corpo a corpo contra 
essa criatura. Se acertar o ataque, a arma 
causa dano adicional igual a metade do nível 
de guerreiro e a velocidade do alvo é reduzida 
a 0 até o fim do seu turno.

Ataque Rápido

Começando no 15º nível, você aprende a 
trocar precisão por velocidade. Se você tem 
vantagem em um ataque com arma, contra um 
alvo, no seu turno, você pode abdicar da van-
tagem para imediatamente realizar um ataque 
adicional com arma no mesmo alvo usando 
sua Ação Bônus. 

Lamina do Defensor

No 18º nível, você pode responder ao perigo 
com uma vigilância extraordinária. Você pode 
usar sua Ação de Reação para um ataque de 
oportunidade mesmo que você tenha usado 
sua Ação de Reação esse turno. Você também 
ganha +1 de CA enquanto estiver usando ar-
madura pesada. 

O Samurai é um guerreiro que se baseia em um 
espirito de luta implacável para superar seus 
inimigos. A força de vontade do samurai é prati-
camente inquebrável, e os inimigos em seu ca-
minho sempre tem duas escolhas: se render ou 
morrer lutando. 

Espirito de Luta
Começando no 3º nível, o poder da sua força 
de vontade lhe protege e auxilia seus golpes. 
Com uma Ação Bônus no seu turno, você pode 
dar a você dois benefícios: Vantagem em todas 
as jogadas de ataque e resistência aos tipos 
comuns de dano (concussão, perfurante, cor-
tante). Esses benefícios duram até o final do 
próximo turno. próximo turno. 
Você pode usar essa habilidade 3 vezes. Você 
ganha todos os usos novamente após um des-
canso curto ou longo. 

Galanteador Elegante
Começando no 7º nível, sua disciplina e aten-
ção para detalhes permitem que você se so-
bressaia em situações sociais que requerem 
um código de etiqueta restrito. Você pode adi-
cionar seu modificador de Sabedoria para qual-
quer teste de Carisma com intenção de persua-
dir ou agradar um nobre ou qualquer um com 
importância social elevada. 
Você também ganha proficiência em uma das 
três pericias a seguir: História, Intuição, Persu-
asão. Ao invés disso, você também pode esco-
lher um idioma adicional a sua escolha. 

Vontade Inquebrável
No 10º nível, sua forca de vontade superior 
permite que você interrompa efeitos nocivos a 
sua mente. Você ganha proficiência em testes 
de resistência de Sabedoria. Se você já tem 
essa proficiência você ganha em testes de re-
sistência de Carisma ou Inteligência (escolha 
um).

Golpe Rápido
A partir do 15º nível, você aprende a trocar 
precisão por golpes rápidos. Se você tem van-
tagem em uma jogada de ataque com arma 
contra um alvo em seu turno, você pode abdi-
car da vantagem e imediatamente realizar um 
segundo ataque ao mesmo alvo com sua Ação 
Bônus. 

Força antes da Morte
Começando no 18º nível, seu espirito de luta 
consegue atrasar as garras da morte. Se você 
receber dano que vá reduzir você a 0 ou menos 
PV, você pode atrasar esse dano e realizar ime-
diatamente um Turno Completo Bônus inter-
rompendo o turno atual. Você não recebe o 
dano até terminar seu Turno Bônus. É possível 
realizar coisas, como ganhar resistência ao tipo 
de dano que virá, logo reduzindo a quantidade 
de dano recebida, porém não pode se mover. 
Uma vez que você tenha usado essa habilidade, 
só poderá realiza-la novamente após um des-
canso longo. 
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O Atirador de Elite é o mestre do combate a 
longa distância. Um atirador excelente e uma 
sentinela com olhos de águia, esse guerreiro é 
um inimigo poderoso que pode derrotar um 
grupo de guerra inteiro desde que eles mante-
nham a distância. 

Mira Firme
Escolhendo esse arquétipo no 3º nível, sua mira 
se torna mortal. Com uma Ação Bônus em seu 
turno você pode cautelosamente mirar em uma 
criatura que você possa ver, dentro do alcance 
de sua arma. Até o final do seu turno, seus ata-
ques a distância com a arma recebem os se-
guintes benefícios contra o alvo: 
 • Os ataques ignoram cobertura de ¾ 
 • Em cada acerto, a arma dará dano adicional 
igual a 2 + Metade do nível do guerreiro.

Você pode usar essa habilidade 3 vezes e ganha 
todos os usos ao final de um descanso curto ou 
longo. 

Olhar Cuidadoso
Começando no 7º nível, você se sobressai em 
achar inimigos e, ou ameaças escondidas. Você 
pode realizar um teste de Procurar com uma 
Ação Bônus.
Você também ganha proficiência em uma das 
três pericias a seguir: Percepção, Investigação, 
Sobrevivência. 

Tiro a Queima Roupa

No 10º nível, você aprende a lidar com um com-
bate corpo a corpo. Fazer um ataque a distância 
a 1,5 metros ou menos não impõe desvantagem 
na jogada de ataque. 
Além disso, se você atingir a criatura que está a 
1,5 metros de você com um ataque a distância 
esse turno, essa criatura perde a Ação de 
Reação até o fim de seu turno.

Tiro Rápido

A partir do 15º nível, você aprende a trocar pre-
cisão por tiros rápidos. Se você tem vantagem 
em uma jogada de ataque com arma contra um 
alvo em seu turno, você pode abdicar da vanta-
gem e imediatamente realizar um segundo 
ataque, ao mesmo alvo, com sua Ação Bônus.

Tiro Ágil
Começando no 18º nível, você está sempre 
pronto para entrar em ação. Se você realizar 
uma Ação de Ataque no primeiro turno de com-
bate, você pode realizar um segundo ataque a 
distância como parte da Ação de Ataque. 


