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Um mago, ao invés de lançar a magia 
escrita em um pergaminho, pode optar por 
copiá-la para o seu grimório. No entanto, 
apenas pergaminhos escritos por magos 
neutros ou ordeiros podem ser copiados, 
pois as escritas de um mago caótico são 
impossíveis de serem copiadas.

Os pergaminhos estão disponíveis 
segundo a tabela T9-7, e existe 30% de 
chance de determinado pergaminho 
encontrado ser caótico.

-Anéis
Anéis são itens mágicos que causam 
efeitos durante todo o tempo em que 
estão sendo usados pelo seu portador. 
Apenas um anel pode ser usado por 
vez para que gere efeitos. Caso um 
personagem use mais de um anel, além 
de não surtirem nenhum tipo de efeito, 
o portador receberá um nível negativo 
enquanto os estiver usando.

T9-5: Armaduras e escudos mágicos

1d10 Efeito

1 Armazenamento de magia 

2 Bloqueio de magia 

3 Controlar criaturas

4 Invisibilidade

5 Proteção

6 Regeneração

7 Resistência 

8 Telecinesia

9 Três desejos

10 Visão de raio-X

T9-6: Poções mágicas
1d20 Poção

1 Clarividência 

2 Cativar animais

3 Clarividência

4 Constrição 

5 Cura completa

6 Curar doenças

7 Curar ferimentos graves 

8 Curar ferimentos leves

9 Curar ferimentos moderados

10 Encolher

11 Expandir

12 Força arcana

13 Forma espectral

14 Ilusão 

15 Invisibilidade 

16 Invulnerabilidade 

17 Levitação

18 Resistência

19 Velocidade

20 Voo
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Um anel mágico, assim como uma 
armadura, se ajusta automaticamente 
ao seu portador. No entanto, muitas 
vezes não é o portador que escolhe o 
anel, mas sim é escolhido pelo anel. Um 
anel que se identifica com os atos de seu 
portador não é perdido ou arrancado 
com facilidade, ao passo que um anel 
cujas características são incompatíveis 
com as de seu portador geralmente se 
perde ou desaparece, como se o item 
tivesse vontade própria.

De todos os itens mágicos, os anéis são 
os mais perigosos, pois todos trazem 
consigo um pouco da essência de quem 
o forjou, sendo que o portador adquire 

T9-7: Pergaminhos
1d100 Pergaminho

1-15 1º círculo arcano

16-20 1º círculo divino

21-35 2º círculo arcano

36-40 2º círculo divino

41-54 3ª círculo arcano

55-58 3º círculo divino

59-69 4º círculo arcano

70-73 4º círculo divino

74-82 5º círculo arcano

83-85 5º círculo divino

86-91 6º círculo arcano

92-93 6º círculo divino

94-96 7º círculo arcano

97 7º círculo divino

98-99 8 círculo arcano

00 9º círculo arcano
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