UNEARTHED ARCANA 2022
HERÓIS DE KRYNN
Por Ben Petrisor, F. Wesley Schneider e Jeremy Crawford

Este documento apresenta uma nova raça e uma
nova subclasse, além de vários novos talentos para
serem testados em DUNGEONS & DRAGONS:
Kender: Estes seres de baixa estatura possuem a
aptidão de criar as ferramentas certas em
qualquer situação.
Característica de Feiticeiro: A subclasse Magia
Lunar permite aos feiticeiros explorarem elos
mais profundos com as luas.
Antecedentes: Os antecedentes Cavaleiro de
Solamnia e Sábio da Alta Feitiçaria concedem
acesso a talentos específicos destas organizações.
Talentos: Esta coleção de talentos apresenta
opções para aqueles com antecedentes e
histórias específicas, bem como uma opção para
personagens que possuem fortes conexões com
uma divindade.

ESTE É UM MATERIAL DE TESTE
O material deste artigo é apresentado para ser testado e
iluminar sua imaginação. Essas mecânicas de jogo são
rascunhos, que podem ser usados em sua campanha,
mas ainda não refinadas nos processos de
desenvolvimento de jogos e edição. Elas não são parte
do jogo oficialmente e não são permitidas em eventos
da Adventurer’s League.
Feedback. A melhor forma de você opinar sobre este
material é através da pesquisa que disponibilizaremos
em breve em nosso site oficial. Se nós decidirmos
transformar esse material em algo oficial, ele será
refinado baseado no feedback do público, para então
figurar em um livro de D&D.
Nível de Poder. As opções de personagens a seguir
podem ser mais fortes ou mais fracas que as opções do
Player's Handbook - Livro do Jogador. Se o protótipo for
aprovado após o período de testes, nós ajustaremos seu
poder para um nível adequado antes da publicação
oficial. Isso significa que uma opção pode se tornar mais
ou menos poderosa em sua versão final.

CRIANDO SEU PERSONAGEM
Ao criar seu personagem de D&D, você decide se o
seu personagem é um membro da raça humana ou
de uma das mais diversas raças fantásticas do jogo,
o que inclui a raça presente neste artigo. Se você
criar um personagem usando a opção de raça aqui
presente, siga estes procedimentos adicionais
durante a criação do personagem.
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AUMENTO NO VALOR DE ATRIBUTO
Ao determinar os valores de atributo de seu
personagem, aumente um de seus valores de
atributo em 2 e um atributo diferente em 1, ou
aumente três diferentes atributos em 1. Siga esta
regra independente do método utilizado para
determinar seus valores de atributo, como rolagem
de dados ou compra de pontos de atributo.
A seção "Criação Rápida", disponível em sua
classe de personagem, oferece sugestões de quais
valores aumentar. Você é livre para segui-las ou
ignorá-las. Independente dos valores aumentados,
nenhum deles pode ser elevado para além de 20.

IDIOMAS
Seu personagem pode falar, ler e escrever Comum e
outro idioma que você e seu DM concordarem
serem apropriados para seu personagem. O Player's
Handbook: Livro do Jogador oferece uma ampla lista
de idiomas para escolher. O DM é livre para
adicionar ou remover idiomas desta lista para uma
campanha em particular.

TIPO DE CRIATURA
Cada criatura em D&D, incluindo os personagens
dos jogadores, possui uma classificação especial nas
regras que identifica o tipo de criatura que ela é.
Muitos dos personagens dos jogadores são do tipo
Humanoide. As opções de raça apresentadas aqui
informam qual tipo de criatura seu personagem é.
Abaixo, há uma lista com todos os tipos de
criaturas, organizadas em ordem alfabética:
Aberração, Celestial, Constructo, Dragão, Elemental,
Feérico, Fera, Gigante, Gosma, Humanoide, Ínfero,
Monstruosidade, Morto-Vivo e Planta. Não há
regras específicas para tipos de criaturas, mas
algumas das regras do jogo afetam criaturas de
certos tipos de formas diferentes. Por exemplo: o
texto da magia curar ferimentos especifica que a
magia não surte efeito em uma criatura que possui
o tipo Constructo.

EXPECTATIVA DE VIDA
A expectativa de vida típica de um personagem do
jogador no multiverso de D&D é de cerca de um
século, assumindo que o personagem não
encontrará um fim violento em suas aventuras.
Membros de algumas raças, como os anões e elfos,
podem viver por séculos - fatos estes notados na
descrição destas raças.

ALTURA E PESO
Os personagens dos jogadores, independente da
raça, costumeiramente possuem a mesma média de
altura e peso dos humanos em nosso mundo. Se
você quiser determinar a altura ou peso de seu
personagem de forma aleatória, consulte a tabela
Altura e Peso Aleatório no Player's Handbook: Livro
do Jogador, e escolha a coluna na tabela que melhor
representa a estrutura física que você imaginou
para o seu personagem.

KENDER

KENDER EXCEPCIONAL
d6
1
2
3

4
5
6

Item
5d6 peças de ouro.
1 arma simples de sua escolha que possua a
propriedade leve.
1 item de sua escolha presente na tabela
Equipamentos de Aventura, disponível no Player's
Handbook: Livro do Jogador. O item não pode custar
mais que 1 po e pesar mais que 0,5 kg.
1 item aleatório da tabela de Bugigangas, presente
no Player's Handbook: Livro do Jogador.
Um pé de cabra ou um arpéu.
1 item de sua escolha da tabela de Ferramentas,
presente no Player's Handbook: Livro do Jogador. O
item não pode custar mais do que 10 po.

Nativos do mundo de Krynn, Kender são
Humanoides diminutos que se assemelham a
humanos, mas com orelhas pontiagudas e aparência
diversificada. Kenders possuem um senso de
curiosidade sobrenatural, que os levam para
aventuras pequenas ou grandes. É dito que essa
curiosidade está atrelada à magia excêntrica de
Faéria (ou Agréstia das Fadas), que muitos crêem
que é um ambiente familiar aos kenders. Essa
curiosidade leva os kenders a entrarem em portões
e portais que os enviam para outros planos ou
mundos.
O que é desconhecido de muitos mortais é que
um fenômeno mágico cerca um kender:
estimulados pela curiosidade e amor por
bugigangas, bibelôs e lembrancinhas, os bolsos de
um kender são magicamente preenchidos por estes
objetos. Ninguém sabe de onde estes objetos
derivam, nem mesmo o kender. Isso fez com que
muitos kenders fossem rotulados como ladrões
quando eles tiram estes itens de seus bolsos.

Provocar. Você tem uma habilidade sobrenatural
para afetar os nervos de uma criatura, criando uma
provocação que a desorienta. Com uma ação bônus,
você pode descarregar uma barragem de insultos
em uma criatura que possa lhe ouvir e entender a
até 18 metros de você. O alvo deve ser bem
sucedido em uma salvaguarda de Sabedoria (cuja
CD é igual a 8 + seu bônus de proficiência + seu
modificador de Carisma) ou terá desvantagem em
jogadas de ataque até o início de seu próximo turno.
Você pode usar esta ação bônus um número de
vezes igual ao seu bônus de proficiência,
recuperando todos os usos gastos após finalizar um
descanso longo.

CARACTERÍSTICAS DO KENDER

MAGIA LUNAR

Como um kender, você possui as seguintes
características raciais.
Tipo de Criatura. Você é um Humanoide.
Tamanho. Você é Pequeno.
Deslocamento. Seu deslocamento de caminhada
é de 9 metros.
Corajoso. Você tem vantagem em salvaguardas
realizadas para evitar ou encerrar a condição
amedrontado em si mesmo.
Kender Excepcional. Iniciando no 3º nível, você
possui a habilidade mágica de puxar um item de
uma bolsa ou outro compartimento: com uma ação
bônus, você pode revirar um compartimento que
esteja carregando e rolar na tabela Kender
Excepcional para determinar qual item você puxou.
O objeto cintila suavemente e desaparece após 1
hora. Você pode usar esta ação bônus um número
de vezes igual ao seu bônus de proficiência, e você
recupera todos os usos da habilidade ao finalizar
um descanso longo.
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SUBCLASSE DE FEITICEIRO
No 1º nível, um feiticeiro recebe a característica
Origem Feiticeira, que lhe oferece uma subclasse. A
opção a seguir está disponível quando realizar esta
escolha: Magia Lunar

Em muitos mundos, a lua é um corpo celestial
reverenciado e com propriedades mágicas. Em
Krynn, os deuses da magia estão associados com as
três luas do mundo. No mundo de Toril, a deusa
Selûne usa a luz da lua para batalhar contra a
escuridão. Em Eberron, estudantes da Profecia
Dracônica decifram segredos anciões através do
crescer e minguar das doze luas do mundo.
Você (ou alguém de sua linhagem) foi
exposto à magia concentrada da lua (ou luas) de seu
mundo, imbuindo-o com magia lunar. Talvez seu
ancestral esteve envolvido em um ritual druídico
envolvendo um eclipse, ou um fragmento místico da
lua caiu próximo a você. Seja qual for a forma que
você obteve sua magia, sua conexão com a lua se
torna óbvia quando você conjura magias de
feiticeiro. Consulte a tabela Manifestações da Magia
Lunar e escolha uma das opções, ou determine de
forma aleatória como sua conexão com a lua se

manifesta quando você conjura suas magias de
feiticeiro.

MANIFESTAÇÕES DA MAGIA LUNAR
d4
1
2
3
4

Item
Você cintila com uma luz suave, do mesmo tom da
lua de seu mundo.
Sua pupila altera sua forma, equiparando-se com a
fase atual da lua de seu mundo.
Manifestações espectrais da lua (ou luas) de seu
mundo orbitam ao seu redor.
Suas sombras são delineadas por uma luz suave,
como se ela fosse um corpo lunar durante um eclipse
solar.

FOGO LUNAR
Característica da Magia Lunar de 1º nível

Você pode invocar a luz radiante da lua com um
comando. Você aprende a magia chama sagrada,
que não conta para o número de truques de
feiticeiro que você conhece. Quando você conjurar
esta magia, você pode alvejar uma criatura (como
normalmente ocorre) ou duas criaturas dentro do
alcance, portanto que elas estejam a 1,5 metro uma
da outra.

ENCARNAÇÃO LUNAR
Característica da Magia Lunar de 1º nível

Você aprende magias adicionais quando você
alcança certos níveis nesta classe, como mostrado
na tabela Magias Lunares. Cada uma destas magias
contam como magias de feiticeiro para você, mas
não contam para o número de magias de feiticeiro
que você conhece.

MAGIAS LUNARES
Nível de
Feiticeiro
1º

Magias da Lua
Cheia
fogo das fadas

3º
5º

raio lunar
proteção contra
a morte
movimentação
livre

7º

9º

curar
ferimentos em
massa

Magias da
Lua Nova
sussurros
dissonantes
escuridão
rogar
maldição
tentáculos
negros de
evard
despistar

Magias da Lua
Crescente
santuário
cegueira/surdez
montaria
fantasmagórica
terreno
alucinatório
sonho

Sempre que finalizar um descanso longo, você pode
escolher qual fase lunar manifesta-se através de
suas magias: Lua Cheia, Lua Nova ou Lua Crescente.
Enquanto na fase escolhida, magias da fase
associada na tabela Magias Lunares podem ser
conjuradas uma vez sem consumir um espaço de
magia. Uma vez que conjurar uma magia desta
forma, você não poderá fazer isto novamente até
que finalize um descanso longo.
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DÁDIVAS LUNARES

Característica da Magia Lunar de 6º nível

Fases lunares influenciam sua metamagia. Cada fase
lunar está associada com as magias das seguintes
escolas de magia:
Lua Cheia: Magias de abjuração e invocação
Lua Nova: Magias de evocação e necromancia
Lua Crescente: Magias de adivinhação
transmutação

e

Sempre que você usar Metamagia em uma magia da
tabela Magias Lunares ou uma magia de uma escola
de magia associada com a fase lunar escolhida por
você, você pode reduzir os pontos de feitiçaria
gastos em 1 (mínimo de 0 pontos). Você pode
reduzir os pontos de feitiçaria gastos um número de
vezes igual ao seu bônus de proficiência,
recuperando todos os usos gastos ao finalizar um
descanso longo.

CRESCER E MINGUAR

Característica da Magia Lunar de 6º nível

Você ganha maior controle sobre as fases de sua
magia lunar. Com uma ação bônus, você pode
consumir 1 ponto de feitiçaria para mudar sua fase
lunar.

FORTALECIMENTO LUNAR

Característica da Magia Lunar de 14º nível

O poder da fase lunar satura seu ser. Sempre que
você escolher uma fase lunar para afetar suas
magias, você também recebe os benefícios a seguir,
de acordo com a fase escolhida:
Lua Cheia: Você emite luz plena em um raio de 3
metros, e meia-luz em 3 metros adicionais. Além
disso, você e as criaturas de sua escolha possuem
vantagem em salvaguardas enquanto estiverem
dentro da luz plena que você emite.
Lua Nova: Você tem vantagem em testes de
Destreza (Furtividade). Além disso, enquanto
estiver em meia-luz ou escuridão, jogadas de
ataque contra você possuem desvantagem.
Lua Crescente: Você tem resistência a dano
necrótico e radiante.

FENÔMENO LUNAR
Característica da Magia Lunar de 18º nível

Sua magia lunar irrompe. Com uma ação bônus,
você pode extrair um poder especial baseado na
fase lunar que você está sujeito atualmente.
Alternativamente, como parte da ação bônus que
você realizar para alterar sua fase lunar através da
característica Crescer e Minguar, você pode

imediatamente usar os poderes da fase lunar que
estiver entrando:

CARACTERÍSTICA:
SOLAMNIA

Lua Cheia: Você radia luz lunar intensa por um
momento. Cada criatura de sua escolha a até 9
metros de você deve ser bem sucedida em uma
salvaguarda de Constituição contra a CD de suas
magias ou ficará cega até o final de seu próximo
turno. Além disso, uma criatura de sua escolha na
área recupera 3d8 pontos de vida.
Lua Nova: Você momentaneamente emana uma
melancolia opressiva. Cada criatura de sua
escolha a até 9 metros de você deve ser bem
sucedida em uma salvaguarda de Destreza contra
o CD de suas magias ou sofrerá 3d10 de dano
necrótico e terá seu deslocamento reduzido a 0
até o final de seu próximo turno. Além disso, você
se torna invisível até o final de seu próximo
turno, ou até realizar um ataque ou conjurar uma
magia.
Lua Crescente: Você desliza através da luz e da
escuridão. Você pode magicamente teleportar-se
para um espaço desocupado a sua vista e a até 18
metros de você. Além disso, você também recebe
resistência a todos os tipos de dano até o início
de seu próximo turno.

Você recebe o talento Escudeiro de Solamnia
(apresentando no final deste documento).
Além disso, os Cavaleiros de Solamnia lhe
concedem alojamento modesto e comida
gratuitamente em qualquer um de seus
acampamentos ou fortalezas.

Uma vez que você realizar a ação bônus associada
com sua fase da lua, você não poderá realizá-la
novamente até que finalize um descanso longo, a
menos que consuma 5 pontos de feitiçaria para usála novamente.

ANTECEDENTES
Esta seção apresenta dois novos antecedentes: o
Cavaleiro de Solamnia e o Sábio da Alta Feitiçaria.

CAVALEIRO DE SOLAMNIA
Você treinou para se tornar um valoroso guerreiro
conhecido como Cavaleiro de Solamnia. Regras
rigorosas o guiam em todas as suas ações, e você
trabalha para mantê-las enquanto se empenha para
defender os fracos e se opor a todas as formas de
maldade. Sua honra é tão importante para você
quanto a sua vida.
Proficiências
em
Perícias:
Atletismo,
Sobrevivência
Proficiência em Ferramentas: Um tipo de
instrumento musical
Idiomas: Um de sua escolha
Equipamento: Uma insígnia de sua patente, um
baralho de cartas, um conjunto de roupas
comuns e uma algibeira contendo 10 po.
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ESCUDEIRO

DE

CRIANDO UM PERSONAGEM CAVALEIRO
DE SOLAMNIA
Qualquer classe ou subclasse que possui proeza
marcial pode se encaixar como um Cavaleiro de
Solamnia. Guerreiros e paladinos compõem grande
maioria das forças da cavalaria. Clérigos
(frequentemente com o Domínio da Guerra)
também podem ser encontrados nas fileiras da
ordem.
Para uma escolha mais incomum como um
Cavaleiro de Solamnia, considere jogar com um
bardo do Colégio da Bravura (ou o Colégio das
Espadas, presente no Guia de Xanathar Sobre Todas
as Coisas) ou um bárbaro devoto aos ideais do deus
da natureza Habbakuk (talvez adotando a Trilha do
Fanático, presente no Guia de Xanathar Sobre Todas
as Coisas).
Características Sugeridas. Aventureiros que se
dedicarem a proteger os inocentes e defender
virtudes honrosas serão bem-vindos entre os
Cavaleiros de Solamnia. A tabela Traços de
Personalidade do Cavaleiro de Solamnia lhe sugere
diversos traços que você poderia adotar para o seu
personagem.

TRAÇOS DE PERSONALIDADE
SOLAMNIA
d6
1
2
3

4
5

6

DO

CAVALEIRO

DE

Item
Eu jurei minha espada a um bem maior. Se eu tiver
que perecer em nome deste bem, que assim seja.
Meus companheiros de armas são a minha família.
Não medirei esforços para que eles fiquem seguros.
Proteger os inocentes é a minha prioridade.
Quaisquer outras preocupações ficam em segundo
plano.
Eu entrei na ordem pela alimentação grátis, mas as
lições da ordem me cativaram com o tempo.
Desejo que meus feitos se tornem objetos de lendas,
assim como ocorreu com os heróis fundadores da
cavalaria.
Um ato desonroso me levou a me tornar cavaleiro.
Eu agi com honra desde então.

Bugigangas do Cavaleiro de Solamnia. Quando
você estiver criando o seu personagem, você pode
rolar uma vez na tabela Bugigangas do Cavaleiro de
Solamnia, em vez de utilizar a tabela de Bugigangas
do Player's Handbook: Livro do Jogador, para definir
sua bugiganga inicial.

BUGIGANGAS
d6
1
2
3
4
5
6

DO CAVALEIRO DE SOLAMNIA

Item
Um disco de prata plano, onde você registra seus
atos heróicos
Um pedaço de armadura de um cavaleiro caído
Um pingente na forma de uma coroa, uma rosa, uma
espada ou a combinação das três figuras
O pomo da espada de seu mentor
Uma cortesia significativa de alguém que você
defendeu, talvez uma luva ou um lenço
Um medalhão de cobre com o rascunho de um
dragão de prata dentro

SÁBIOS DA ALTA FEITIÇARIA
Sua habilidade com a magia chamou a atenção dos
Sábios da Alta Feitiçaria, uma organização de
conjuradores que a estudam e previnem seu mau
uso. Você treinou entre os Sábios, mas ainda deve
ser determinado se você encarou os testes
perigosos para se tornar um verdadeiro membro do
grupo ou não. Sua paixão para estudar a magia lhe
deixou predisposto a adentrar uma das três ordens
da organização: a benevolente Ordem dos Mantos
Brancos (ou Ordem do Manto Branco do Bem), a
equilibrada Ordem dos Mantos Vermelhos (ou
Ordem dos Mantos Vermelhos da Neutralidade) ou
a implacável Ordem dos Mantos Sombrios (ou
Ordem dos Mantos Sombrios do Mal).
No mundo de Krynn, muitos se referem aos
Sábios da Alta Feitiçaria como Magos da Alta
Feitiçaria. A organização aceita mais do que magos,
contudo, com bardos, bruxos, feiticeiros e outros
conjuradores inclusos entre suas fileiras.
Proficiências em Perícias: Arcanismo, História
Idiomas: Dois de sua escolha
Equipamento: Uma garrafa de tinta colorida, uma
caneta tinteiro, um conjunto de roupas comuns e
uma algibeira contendo 10 po.

CARACTERÍSTICA: INICIADO DA ALTA
FEITIÇARIA
Você recebe o talento Iniciado da Alta Feitiçaria
(apresentando no final deste documento).
Além disso, os Sábios da Alta Feitiçaria lhe
concedem moradia e comida para sempre em
qualquer Torre da Alta Feitiçaria ocupada, e por
uma noite na casa de qualquer membro da
organização.

CRIANDO UM PERSONAGEM SÁBIO DA
ALTA FEITIÇARIA
Sábios da Alta Feitiçaria são tipicamente bardos,
bruxos e magos, com quaisquer subclasses.
Conjuradores que recebam suas magias através da
devoção ou que possuam magias inatas são menos
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prováveis de serem aceitos entre os sábios
tradicionalistas. Contudo, os Sábios são perspicazes,
e raramente deixam oportunidades ou indivíduos
únicos passarem. Mesmo membros de classes
marciais que treinam as artes mágicas podem
encontrar seu espaço (ainda que raro) entre as três
ordens do grupo.
Personagens Sugeridos. O estudo da magia
guia os Sábios da Alta Feitiçaria. Considere em qual
das três ordens do grupo você aspira entrar. A
tabela Traços de Personalidade do Sábio da Alta
Feitiçaria sugere traços que você poderia adotar
para o seu personagem.

TRAÇOS DE PERSONALIDADE
FEITIÇARIA
d6
1
2
3
4
5
6

DO

SÁBIO

DA

ALTA

Item
Desejo usar meu conhecimento mágico para
melhorar a vida das pessoas.
Meu estudo da magia poderá revelar todas as formas
de segredo.
Magia é uma forma de poder, e eu irei usá-la para
perseguir minhas ambições.
Eu aprendi a conjurar magias, portanto, estou apto a
proteger aqueles com quem me preocupo.
Eu uso minhas magias para manter o equilíbrio entre
todas as coisas.
Seja no passado, presente ou futuro, eu serei o maior
mago já conhecido.

Bugigangas do Sábio da Alta Feitiçaria.
Quando você estiver criando o seu personagem,
você pode rolar uma vez na tabela Bugigangas do
Sábio da Alta Feitiçaria, em vez de utilizar a tabela
de Bugigangas do Player's Handbook: Livro do
Jogador, para definir sua bugiganga inicial.

BUGIGANGAS
d6
1
2
3
4

5
6

DO SÁBIO DA ALTA FEITIÇARIA

Item
Uma carta nunca aberta de seu primeiro professor
Um cajado quebrado feito de madeira branca, negra
ou vermelha
Um
pergaminho
contendo
uma
fórmula
incompreensível
Um dispositivo sem propósito coberto por pedras
coloridas, que se entrelaçam em diversas formas
enigmáticas
Uma algibeira ou grimório com o brasão da lua tripla,
símbolo dos Sábios da Alta Feitiçaria
Uma lente por onde, através dela, você consegue ver
a lua negra de Krynn, Nuitari

MAGOS DE DRAGONLANCE
Nas últimas aparições do cenário de Dragonlance,
muitas das classes conjuradoras modernas de DUNGEONS
& DRAGONS não existiam. Para acomodar estas classes, o
grupo conhecido como os Magos da Alta Feitiçaria
evoluiu para Sábios da Alta Feitiçaria. As ordens distintas
do grupo e seus mantos que lhe servem de assinatura
permanecem, mas a organização agora aceita membros
de uma ampla lista de tradições de conjuradores.
Membros que possuem suas magias influenciadas pelas
fases da lua da Krynn também permanecem como partes
do grupo, amplamente representada por feiticeiros da
subclasse Magia Lunar (apresentada neste documento).

ADEPTO DOS MANTOS SOMBRIOS

TALENTOS

Pré-requisito: 4º nível, Talento Iniciado da Alta Feitiçaria,
qualquer alinhamento não-bondoso

Esta seção introduz talentos associados com os
Cavaleiros de Solamnia e os Sábios da Alta
Feitiçaria, além de talentos genéricos disponíveis
para qualquer personagem que busque conexões
únicas com uma divindade. Estes talentos estão
disponíveis para você sempre que você puder
escolher um talento, e elas seguem as regras de
talento disponível no Player's Handbook: Livro do
Jogador. Estes talentos estão apresentados em
ordem alfabética. A tabela Talentos lista os talentos
com os seus respectivos pré-requisitos.

TALENTOS
Talento
Adepto dos Mantos
Brancos
Adepto dos Mantos
Sombrios
Adepto dos Mantos
Vermelhos
Cavaleiro da Coroa
Cavaleiro da Espada
Cavaleiro da Rosa
Comunicações Divinas
Divinamente Favorecido
Escudeiro de Solamnia
Iniciado da Alta Feitiçaria

conjurar esta magia através dos espaços de
magia de nível apropriado que você possui. O
atributo de conjuração da magia é aquele
escolhido por você ao receber o talento Iniciado
da Alta Feitiçaria.
Sentinela Protetora. Quando você ou uma criatura
a sua vista e a até 9 metros de você sofrer dano,
você pode usar sua reação para consumir um
espaço de magia e tecer uma magia protetora ao
redor do alvo. Role um número de d4s igual ao
círculo do espaço de magia consumido e reduza a
quantidade de dano sofrido igual a soma dos
dados + seu modificador de conjuração.

Pré-requisito
4º nível, Iniciado da Alta Feitiçaria
4º nível, Iniciado da Alta Feitiçaria
4º nível, Iniciado da Alta Feitiçaria
4º nível, Escudeiro de Solamnia
4º nível, Escudeiro de Solamnia
4º nível, Escudeiro de Solamnia
4º nível, Divinamente Favorecido
-

ADEPTO DOS MANTOS BRANCOS
Pré-requisito: 4º nível, Talento Iniciado da Alta Feitiçaria,
qualquer alinhamento não-maligno

Seus esforços em usar sua magia para tornar o
mundo um local melhor foi reconhecido pela Ordem
dos Mantos Brancos, o que lhe concede estes
benefícios:
Magia Protetora: Você aprende uma magia de 2º
círculo de sua escolha. Esta magia de 2º círculo
deve ser das escolas de magia de abjuração ou
invocação. Você pode conjurar esta magia de 2º
círculo sem consumir um espaço de magia, e você
deve finalizar um descanso longo para conjurá-la
desta forma novamente. Você também pode
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Sua ambição e lealdade à Ordem dos Mantos Negros
foi reconhecido, o que lhe concede os benefícios a
seguir:
Magia Ambiciosa: Você aprende uma magia de 2º
círculo de sua escolha. Esta magia de 2º círculo
deve ser das escolas de magia de evocação ou
necromancia. Você pode conjurar esta magia de
2º círculo sem consumir um espaço de magia, e
você deve finalizar um descanso longo para
conjurá-la desta forma novamente. Você também
pode conjurar esta magia através dos espaços de
magia de nível apropriado que você possui. O
atributo de conjuração da magia é aquele
escolhido por você ao receber o talento Iniciado
da Alta Feitiçaria.
Canalizar Vida. Você pode canalizar sua força vital
para amplificar o poder de sua magia. Quando
uma criatura a sua vista e a até 18 metros de você
falhar em uma salvaguarda contra uma magia
que você conjurar, você pode consumir seus
Dados de Vida, até um limite igual ao círculo da
magia. Role um número de Dados de Vida igual a
metade da quantidade de Dados de Vida
consumidos (arredondado para cima). A criatura
que desencadeou este efeito sofre dano adicional
igual a soma dos dados.

ADEPTO DOS MANTOS VERMELHOS

Pré-requisito: 4º nível, Talento Iniciado da Alta Feitiçaria

Sua busca pela verdade e dedicação para manter o
equilíbrio em todas as coisas foi recompensada pela
Ordem dos Mantos Vermelhos, lhe concedendo os
benefícios a seguir:
Magia Intuitiva: Você aprende uma magia de 2º
círculo de sua escolha. Esta magia de 2º círculo
deve ser das escolas de magia de adivinhação ou
transmutação. Você pode conjurar esta magia de
2º círculo sem consumir um espaço de magia, e
você deve finalizar um descanso longo para

conjurá-la desta forma novamente. Você também
pode conjurar esta magia através dos espaços de
magia de nível apropriado que você possui. O
atributo de conjuração da magia é aquele
escolhido por você ao receber o talento Iniciado
da Alta Feitiçaria.
Equilíbrio Mágico. Quando realizar uma jogada de
ataque, teste de atributo ou salvaguarda e obter
um resultado 9 ou menor, você pode usar sua
reação para equilibrar o destino e tratar o
resultado da rolagem como um 10. Você pode
usar esta reação um número de vezes igual ao
seu bônus de proficiência, recuperando todos os
usos gastos ao finalizar um descanso longo.

CAVALEIRO DA COROA

Pré-requisito: 4º nível, Talento Escudeiro de Solamnia

Você é um cavaleiro de Solamnia alinhado com os
ideais da Ordem da Coroa, um grupo que enaltece
as virtudes da cooperação, lealdade e obediência.
Você se sobressai no combate em grupo, recebendo
estes benefícios:
Aumento no Valor de Atributo: Aumente seu
valor de Força ou Destreza em 1, até o máximo de
20.
Trabalho Tático em Equipe. Quando uma criatura
a sua vista e a até 9 metros de você realizar uma
jogada de ataque contra outra criatura que esteja
a até 1,5 metros de você, você pode usar sua
reação para conceder vantagem na jogada de
ataque. Você pode usar esta reação um número
de vezes igual ao seu bônus de proficiência,
recuperando todos os usos gastos ao finalizar um
descanso longo.

CAVALEIRO DA ESPADA

Pré-requisito: 4º nível, Talento Escudeiro de Solamnia

Você é um cavaleiro de Solamnia alinhado com a
Ordem da Espada, um grupo devotado aos ideais do
heroísmo e coragem. A bravura fortalece seu
espírito, lhe concedendo estes benefícios:
Espírito Disciplinado: Você se torna proficiente
nas salvaguardas de Inteligência, Sabedoria ou
Carisma (você escolhe ao obter este talento).
Força de Vontade. Imediatamente após você ou
uma criatura a sua vista e a até 9 metros de você
falhar em uma salvaguarda de Inteligência,
Sabedoria ou Carisma, você pode consumir um
Dado de Vida. O resultado da salvaguarda
aumenta em um valor igual ao resultado da
rolagem do Dado de Vida, potencialmente
transformando a falha em um sucesso. Uma vez
que tenha transformado uma salvaguarda
fracassada em um sucesso, você não poderá fazer
isso novamente até que finalize um descanso
longo.
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CAVALEIRO DA ROSA

Pré-requisito: 4º nível, Talento Escudeiro de Solamnia

Você é um cavaleiro de Solamnia alinhado com a
Ordem da Rosa, organização conhecida por sua
justiça, liderança e sabedoria. Sua determinação lhe
concede estes benefícios:
Aumento no Valor de Atributo: Aumente seu
valor de Constituição ou Carisma em 1, até o
máximo de 20.
Reagrupamento Fortificante. Ao rolar iniciativa,
você pode escolher até três outras criaturas a sua
vista a até 9 metros de você. Cada criatura recebe
pontos de vida temporários igual a uma rolagem
de seu Dado de Vida + seu bônus de proficiência
+ o modificador de atributo aumentado por este
talento. Você pode usar esta característica um
número de vezes igual ao seu bônus de
proficiência, recuperando todos os usos gastos
após finalizar um descanso longo.

MEMBROS
CAVALARIA

DE

MÚLTIPLAS

ORDENS

DE

Cavaleiros de Solamnia são membros de apenas uma das
ordens da organização. No curso de seu treinamento,
muitos cavaleiros começam como membros da Ordem
da Coroa e, dali, movem-se para outras ordens. Esteja
um personagem escolhendo esta trilha ou outra, ele
mantém o que aprendeu como membro de uma ordem
mesmo se ele se juntar a outra ordem. Personagens
podem mudar a ordem de cavaleiros do qual faz parte,
mas eles sempre possuem acesso a quaisquer talentos
do Cavaleiro de Solamnia que tenham obtido.

COMUNICAÇÕES DIVINAS
Pré-requisito: 4º nível, Talento Divinamente Favorecido

Sua conexão com seu deus se aprofunda, lhe
concedendo os benefícios a seguir:
Aumento no Valor de Atributo: Aumente o valor
do atributo de conjuração escolhido ao receber o
talento Divinamente Favorecido em 1 ponto, até
o máximo de 20.
Línguas Celestiais. Você aprende a ler, falar e
escrever Celestial e dois outros idiomas de sua
escolha.
Presságios Divinos. Você pode conjurar as magias
augúrio e comunhão sem consumir um espaço de
magia. Você deve finalizar 1d4 descansos longos
antes de poder conjurar tais magias desta forma
novamente. Você também pode conjurar estas
magias através dos espaços de magia de nível
apropriado que você possua. O atributo de
conjuração da magia é aquele escolhido por você
ao receber o talento Divinamente Favorecido.

DIVINAMENTE FAVORECIDO
Um deus lhe escolheu para carregar uma faísca de
seu poder divino.
Você aprende o truque taumaturgia e uma magia
de 1º círculo baseado no alinhamento de seu
personagem, como especificado na tabela Magias de
Alinhamento.
Você pode conjurar a magia de 1º círculo
escolhida sem consumir um espaço de magia, e você
deve finalizar um descanso longo antes de poder
conjurá-la novamente desta forma. Você também
pode conjurar esta magia usando quaisquer
espaços de magia que possua.
Seu atributo de conjuração para este talento é
Inteligência, Sabedoria ou Carisma (escolha ao
selecionar este talento).

MAGIAS DE ALINHAMENTO
Alinhamento
Mau
Bom
Neutro

Magia de 1º círculo
Escolha uma magia de 1º círculo de bruxo ou
mago.
Escolha uma magia de 1º círculo de clérigo ou
mago.
Escolha uma magia de 1º círculo de druida ou
mago.

Por fim, você pode usar um símbolo sagrado
como um foco de conjuração para quaisquer magias
que use o atributo de conjuração escolhido por você
ao selecionar este talento.

ESCUDEIRO DE SOLAMNIA
Pré-requisito: Escudeiro dos Cavaleiros de Solamnia

Seu treinamento na ordem dos Cavaleiros de
Solamnia lhe concede os benefícios a seguir:
Treinamento Marcial: Você recebe proficiência
com armaduras médias e armas marciais.
Cavaleiro Defensivo. Você tem vantagem em
salvaguardas realizadas para evitar cair de uma
montaria.
Reunião Encorajadora. Quando outra criatura a
sua vista e a até 9 metros de você realizar uma
salvaguarda, você pode usar sua reação para
inspirá-la. Se o alvo puder lhe ouvir e entender,
ele recebe vantagem na salvaguarda. Uma vez
que utilizar esta reação, você não poderá usá-la
novamente até que finalize um descanso longo.

INICIADO DA ALTA FEITIÇARIA
Pré-requisito: Aprendiz da Alta Feitiçaria

Você recebeu treinamento oriundo de conjuradores
afiliados com os Sábios da Alta Feitiçaria.
Escolha uma das três luas de Krynn, cada uma
delas afiliada com um tipo distinto de magia: a lua
negra Nuitari, a lua vermelha Lunitari ou a lua
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branca Solinari. Você aprende um truque e uma
magia de 1º círculo baseada na lua escolhida, como
mostrado na tabela Magias Lunares.
Você pode conjurar a magia de 1º círculo
escolhida sem consumir um espaço de magia, e você
deve finalizar um descanso longo antes de poder
conjurá-la novamente desta forma. Você também
pode conjurar esta magia usando quaisquer
espaços de magia que possua.
Seu atributo de conjuração para este talento é
Inteligência, Sabedoria ou Carisma (escolha ao
selecionar este talento).

MAGIAS LUNARES
Lua
Nuitari

Lunitari

Solinari

Truque
Escolha um entre mãos
mágicas, toque
necrótico ou zombaria
perversa.
Escolha um entre
mensagem, orientação
ou prestidigitação
arcana.
Escolha um entre
acudir os moribundos,
criar chamas ou
resistência.

Magia de 1º círculo
Escolha uma magia de
mago de 1º círculo, das
escolas de necromancia
ou evocação.
Escolha uma magia de
mago de 1º círculo, das
escolas de adivinhação ou
transmutação.
Escolha uma magia de
mago de 1º círculo, das
escolas de abjuração ou
evocação.

