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O "Fudge de 5 Pontos" é um sistema de Criação de Personagens para Fudge, adequado a novatos em 
Fudge, sejam eles novatos ou veteranos em RPG. O Fudge de 5 Pontos é especificamente voltado para 
aqueles jogadores que ficam perdidos quando vêem pela primeira vez o Fudge. Pode ser intiidador e confuso 
para início de conversa ver um jogo com tantas opções, sem ter a menor idéia de por onde começar. O Fudge 
de 5 Pontos oferece um ponto de partida facilitado: um caminho pelo qual você pode testar as águas. Se você 
gostar do Fudge, poderá então tentar outras formas de criação de personagem – ou continuar com essa, se 
você achar boa.

O Fudge de 5 Pontos assume que você tem um conhecimento básico de termos de RPG e do Fudge. 
Caso  contrário,  é  recomendável  que  leia-se  primeiro  o  Fudge –  ao  menos  o  capítulo  de  criação  de 
personagem.

O Fudge de  5  Pontos  é  aqueado para  qualquer  cenário,  mas  cada um deles  precisará  de  listas 
customizadas de perícias, Bençãos, Falhas e possivelmente atributos. A versão aqui apresentada é voltada 
apenas para cenários de Fantasia, mas outros cenários podem ser obtidos no site da Grey Ghost Games.

Nota para o leitor: essa versão do Fudge possui atributo, perícias, bençãos e falhas definidas, mas 
essas listas não devem ser consideradas definitivas – o leitor deve lembrar-se que tudo em Fudge é totalmente 
customizável, e essas listas são oferecidas como uma forma simples de introdução ao Fudge

Pontos de Personagem
O Fudge propriamente dito não menciona “pontos de personagem”, usando ao invés disso o termo 

“níveis”. Esse sistema de criação de personagem introduz pontos de criação de personagem, o que é muito 
diferente de níveis.

A norma do sistema é a criação de personagens com cinco pontos. Um Mestre pode permitir que os 
jogadores recebam mais ou menos pontos conforme adapte-se às suas necessidades – veja a seção Níveis de 
Poder de Campanha. Se você é novo em Fudge, recomendamos que você comece com personages de cinco 
pontos, e vá usando-os por algum tempo. Com o tempo você poderá decidir se o nívei de poder em questão 
está apropriado para você.

Cada cenário  possui  um determinado número  de  grupos disponíveis:  para  o  cenário  de  fantasia 
descrito aqui, por exemplo, existem  oito grupos de perícias (detalhados adiante). Cada grupo possui 15 
perícias ou mais, das quais ele poderá escolher um determinado número, baseados nos números de pontos 
gastos nesse grupo de perícia.

Um personagem pode gastar seus pontos em quaisquer grupos que desejar, limitados a quatro pontos 
por grupo. Cada quantidade de pontos gastos oferece um certo número de perícias (à escolha do jogador) do 
grupo apropriado, nos níveis indicados abaixo.



Pontos gastos por grupo (limite de 4 pontos)

Perícias no Grupo, e os níveis da mesma

Foco Amplo Foco Restrito

1 3 em Mediano
1 em Medíocre

1 em Bom
1 em Medíocre

2 2 em Bom
4 em Mediano

1 em Ótimo
1 em Bom

1 em Mediano

3 1 em Ótimo
3 em Bom

4 em Mediano

4 1 em Soberbo
2 em Ótimo
3 em Bom

3 em Mediano

Gastando um Ponto em um Grupo de Perícia
Exemplo de gasto de ponto: se um personagem desejar que seu personagem consiga se virar em uma 

batalha, ele poderia gastar um ponto no grupo Combate. Usando um foco amplo, você poderia então escolher 
três perícias quaisquer do grupo de Combate em Mediano e uma em Medíocre. Usando um foco mais restrito, 
ele poderia escolher duas perícias quaisquer do grupo Combate: uma em Bom e outra em Medíocre.

• Exemplo 1: um ponto em Combate
o Espada de uma mão: Mediano
o Saque Rápido de Espada: Mediano
o Escudo: Mediano
o Briga: Medíocre

• Exemplo 2: uma forma diferente de gastar-se um ponto em Combate
o Lança: Mediano
o Arremesso de Lança: Mediano
o Tática: Mediano
o Faca: Medíocre

• Exemplo 3: um ponto no grupo Combate com foco restrito 
o Arqueria: Bom
o Espada de uma mão: Medíocre

Gastando dois Pontos em um Grupo de Perícia
Se um jogador gastar dois pontos em um grupo de perícias, ele pode escolher duas perícias em Bom, e 

quatro outras em Mediano (usado foco amplo), ou uma em Ótimo, uma em Bom e uma em Mediano (usando 
foco restrito).

• Exemplo 4: dois pontos em Combate
o Espada de Uma Mão: Bom
o Saque rápido de Espada: Bom
o Arqueria: Mediano
o Tática: Mediano
o Briga: Mediano
o Estudar Adversário: Mediano

• Exemplo 5: dois pontos gastos em Sociais com foco restrito
o Lábia: Ótimo
o Negociação: Bom
o Camaradagem: Mediano



Quanto mais pontos o jogador gastar em um determinado grupo de perícias,  mais familiaridade e 
expertise o personagem ganhará em um número maior de perícias. Por exemplo, um especialista em Combate 
é um soldado profissional que pode ser tanto um perito em um número pequeno de perícias ou então ser 
alguém que usou uma grande quantidade de armas durante sua carreira.

O jogador pode escolher quaisquer perícias dentro de um determinado grupo de perícias, até o número 
definido para os pontos gastos. O jogador decidir quais dessas perícias estarão nos níveis determinados. Se o 
Mestre não quiser que um personagem tenha uma determinada perícia, ele deveria garantir que o jogador 
entenda isso antes da criação de personagem.

Portanto podemos criar milhares de tipos de personagens com o uso desse sistema, e ainda assim todos 
eles são facilmente adaptáveis para os desejos do jogador. Se você quiser que seu personagem seja um Faz-
Tudo, não gaste mais de dois pontos em um único grupo de perícias. Se desejar um especialista, gaste pelo 
menos três pontos em um determinado grupo de perícia.

As possíveis combinações de uso dos cinco pontos são:
5 grupos de perícias diferentes: 1, 1, 1, 1, 1
4 grupos de perícias diferentes: 2, 1, 1, 1
3  grupos de perícias diferentes: 3, 1, 1   ou   2, 2, 1
2  grupos de perícias diferentes: 4, 1   ou 3, 2
Trocas Permitidas

• 1 perícia por 2 um nível abaixo
• Níveis de atributos (abaixe um para aumentar outro)
• 1 nível de atributo para uma Benção (ou vice-versa)
• 1 Falha adicional = 1 Benção ou 1 nível de Atributo

Ponto em Perícias Gerais
Um jogador pode gastar um máximo de um ponto como um ponto em um grupo de perícias Gerais. 

Isso quer dizer que você pode pagar uma ponto e pegar quaisquer perícias* em Mediano. Essas perícias 
podem ser de dois ou três grupos de perícias diferente, se você desejar (não há nenhuma vantagem em pegar 
todas de um mesmo grupo). Note que um ponto de Grupo de Perícia Geral não irá lhe dar mais perícias que 
um ponto gasto em um grupo amplo (quatro), mas mais do que um ponto em um grupo restrito (duas)

* = O Mestre pode restringir o acesso a certas perícias, como perícias de magia, de serem adquiridas 
por meio de um ponto em um Grupo Geral.

Trocando perícias
Durante a criação de personagem você pode trocar uma perícia por duas em nível mais baixo. Desse 

modo, você pode trocar uma perícia Boa por duas Medianas, ou uma Ótima por duas Boas. Por exemplo, 
gastando dois pontos você normalmente conseguiria duas perícias Boas e quatro perícias Medianas. Você 
pode, ao invés disso, escolher 2 Perícias Boas, 3 Medianas e 2 Medíocres.

As pericias envolvidas na troca devem todas serem do mesmo grupo de perícias. A exceção é que, ao 
usar-se um ponto de Grupo de Perícias Gerais (veja acima), você pode trocar uma perícia Mediana por duas 
Medíocres de dois grupos diferentes. Desse modo, uma perícia pode pegar seis Perícias Medíocres de seis 
grupos diferentes com um ponto de Perícia Gerais.

Nenhuma outra troca de níveis de perícias é permitido, a não ser que sejam usadas as opções de troca 
expandidas com os Níveis de Poder de Campanha 

Customizando os pontos de perícia
O Mestre pode customizar os pontos de perícia e a criação de personagem se desejado. Se os pontos de 

foco restrito for muito custoso (desistir de metade das perícias de um grupo amplo para aumentar em um 
nível uma perícia), adicione outra perícia em Mediano. Os níveis de perícia estão baixos demais para a sua 
campanha épica? Após criar seus personagens, deixe seus personagens escolherem cinco níveis e elevá-las 
em um nível (sujeito a sua autorização).

Veja os Níveis de Poder de Campanha na versão completa do Fudge de Cinco Pontos, disponível 
online, para mais dicas sobre como customizar a criação de personagens.



Dicas na Criação de Personagem
Existem muitas formas de se criar um personagem. Se você tem um conceito em mente, busque o 

grupo de perícias que se ajuste melhor a seu personagem. Um guerreiro deveria gastar obviamente alguns 
pontos em perícias de Combate, e um ladrão em perícias Ladinas.

Como você precisa gastar pontos em pelo menos dois grupos de perícias, tente imaginar quais outras 
perícias podem ser úteis – ou simplesmente mais divertidas – para que seu personagem possua.

Se você não tem um conceito em mente, então brinque um pouco com as ligações entre os grupos. Um 
personagem com uma combinação de perícias de Combate e Ao Ar Livre tem cara de que? Provavelmente de 
“Ranger”. E um com perícias Atléticas e Ladinas? Talvez um figurão estilo James Bond. Perícias Sociais e de 
Conhecimento? Provavelmente um mercador ou diplomata, dependendo das perícias escolhidas, e assim por 
diante – isso pode acabar tornando-se um passatempo divertido, mesmo quando você não estiver criando 
personagens.

Uma vez que você tenha se decidido quais grupos de perícias você deseja, verifique quais são as 
perícias mais atrativas desses grupos. O número de perícias que você quiser de um determinado grupo irá lhe 
dizer quantos pontos você deverá gastar no grupo em questão. Por exemplo, se apenas duas ou três perícias de 
um determinado grupo lhe parece úteis, gastar um ou dois pontos com foco restrito pode ser o suficiente. Se 
você realmente  desejar  oito  ou dez  perícias  de  um mesmo grupo de  perícias,  você estará  criando um 
personagem especialista: você provavelmente irá gastar três ou quatro pontos naquele grupo de perícias para 
obter todas essas perícias. (outra forma de obter-se oito ou dez perícias, se você não se importar com níveis de 
perícias baixos, é usando a opção das “trocas de perícias”) Um personagem Faz-Tudo raramente gasta mais 
que dois pontos em um único grupos, e possui interesses em perícias de três ou mais grupos de perícias 
diferentes.

Uma vez que suas perícias foram escolhidas, você pode definir seus atributos,  Bençãos e Falhas. 
Nesse ponto você será capaz de facilmente definir os níveis de atributos de maneira lógica, e as Bençãos e 
Falhas que você acha mais apropriadas para seu personagem.

É sempre bom consultar o Mestre e outros jogadores quando criar personagens, de modo a previnir 
problemas com personagens que não são ajustados à campanha planejada, ou PCs que irão disputar as “luzes 
da ribalta” pois suas perícias e habilidades competem entre si,  ao invés de cooperarem com os demais 
personagens. O Mestre deveria aprovar todos os personagens antes do jogo começar.

Grupos de Perícias
Cada gênero possui seus próprios grupos de perícias. Aqui listamos oito grupos de perícias para um 

cenário de fantasia. O Mestre pode customizar essas listas, claro, e pode até mesmo adicionar ou remover 
grupos inteiros de perícias se desejar.

Seguindo as listas existem uma lista de perícias em ordem alfabética com descrições e em que grupos 
de perícias elas estão incluídas.

Nota: embora quatro desses grupos de perícias tenham títulos múltiplos, como Perícias Atléticas/de 
Destreza Manual, para simplicidade elas serão referenciadas fora da lista apenas pela primeira parte do título, 
como em Perícias Atléticas.

Perícias marcadas com um asterisco (*) aparecem em mais de um grupo de perícias. Elas podem ser 
aprendidas pelo gasto de pontos em quaisquer um desses grupos – não há a menor necessidade de aprender-se 
a mesma perícia por dois grupos diferentes.

• Perícias Atléticas/de Destreza Manual
o Acrobacias
o Acrobacias Aéreas
o Acrobacias em Time
o Acrobacias Eqüestres
o Arremesso
o Canoagem *(Ar Livre)
o Cavalgar
o Correr
o Dar nós
o Entalhar
o Equilíbrio



o Equilibrismo
o Escalada *(Ladinas)
o Furtividade *(Ladinas, Ar Livre)
o Nadar
o Prestidigitação
o Saltar
o Esportes diversos

• Perícias de Combate
o Acha de Armas
o Besta
o Arqueria
o Arremesso de Faca
o Arremesso de Lança
o Bastão/Massa
o Briga
o Cajado
o Escudo
o Espada de duas mãos
o Espada de uma mão
o Estudar Adversário
o Faca
o Funda
o Justa
o Lança
o Machado de duas mãos
o Machado de uma mão
o Pique
o Saque Rápido
o Tática
o Outras perícias de armas sob autorização do Mestre

• Perícias Ladinas/Urbanas
o Arrombamento
o Contatos no Submundo
o Desarmar Armadilhas
o Detectar Armadilhas
o Detectar Mentira
o Disfarce
o Encontrar-se Coisas Escondidas
o Escalada *(Atlética)
o Etiqueta de Bar *(Sociais)
o Forjar
o Furtividade *(Atléticas, Ar Livre)
o Infiltrar-se
o Leitura Labial
o Manha
o Perseguir
o Punga
o Sobrevivência Urbana
o Venefício
o Ventriloquismo

• Perícias de Conhecimento:
o Alquimia *(Magia Escolástica)
o Astrologia
o Avaliação de Bens



o Botânica
o Conhecimento de Área
o Conhecimento do Arcano
o Geografia
o Heráldica/Ritos da Corte
o Herbalismo *(Magia Selvagem, Ar Livre)
o História
o Lendas/Histórias
o Línguas (cada uma sendo uma perícia a parte)
o Literato
o Medicina
o Políticas/Relações Internacionais
o Primeiros-Socorros
o Processos Legais
o Sentido do Clima
o Taumaturgia
o Teologia/Mitos/Rituais
o Veterinária
o Zoologia
o Outros campos de conhecimento sob permissão do Mestre

• Perícias de Magia
o Nota: existem três  subgrupos diferentes  de  perícias  de  Magia:  Magia  Escolástica, 

Magia Selvagem, e Magia Divina. Você precisa especificar em qual desses três grupos 
de magia você deseja gastar pontos. Veja a seção Magia, adiante.

• Perícias Profissionais
Nota: Se um jogador gastar 3 ou 4 pontos em Perícias Profissionais, ele poderá escolher perícias de 

qualquer outro grupo de perícias como parte das suas perícias profissionais, desde que ele possa dar uma 
explicação sobre sua inclusão como parte de sua proffisão que seja aceita pelo Mestre. Nem toda perícia irá se 
encaixar dessa forma! Um Tratador de Animais que tenha usado 3 pontos poderá realmente incluir Cavalgar 
(uma perícia Atlética) deveria ser incluída em seu grupo de perícias Profissionais, mas ele precisaria gastar 
pelo menos um ponto para pegar perícias de Combate.

o Aconselhamento/Padre
o Adestramento de Animais
o Agricultura
o Apostar
o Armeiro
o Arqueiro/Flecheiro
o Artista (cada meio é uma perícia diferente)
o Atuação
o Carpintaria
o Cavalariço
o Compra e Venda
o Contabilidade
o Cortesão
o Costura
o Cozinhar
o Dançar
o Engenharia
o Ensino
o Estalajadeiro
o Fabricação de Cestos
o Falcoaria
o Forjaria
o Joalheria
o Lojista



o Marchetaria
o Marinhagem
o Música (cada instrumento é uma perícia a parte)
o Olaria
o Teatro
o Tecelagem
o Timoneiro
o Trabalhos em Couro
o Trato de Animais
o Muitas outras possíveis

• Perícias ao Ar Livre
o Canoagem *(Atléticas)
o Camuflagem
o Acampar
o Pesca
o Herbalismo *(Conhecimentos, Magia Selvagem)
o Localizar Trilhas
o Ocultar Rastros
o Caçar
o Rascunhar Mapas
o Imitar Sons de Animais
o Furtividade *(Atléticas, Ladinas)
o Navegação
o Observar
o Sobrevivência
o Rastreio
o Conhecimento da Floresta

• Perícias Sociais/de Manipulação
o Blefar
o Camaradagem
o Contar Histórias
o Etiqueta
o Etiqueta de Bar *(Ladinas)
o Flertar
o Insulto Espirituoso
o Interrogatório
o Intimidação
o Lábia
o Lisonjear
o Mentir
o Negociação
o Oratória
o Persuadir
o Regatear
o Savoir-Faire
o Trapacear
o Vendas

Descrição das Perícias
Essa seção contem uma lista de perícias em ordens alfabética, incluindo uma descrição rápida e a que 

grupos essas perícias pertence. Perícias de Magia são listadas a parte – veja Magia, abaixo.
Padrão: A maior parte das perícias tem como padrão Ruim, de modo que se uma perícias não está 

listada em sua lista de perícias, provavelmente você a conhecerá em nível Ruim. Certas perícias, como as de 



Magia, são uma exceção à regra – você não sabe nada delas se elas não estão listadas em sua ficha de 
personagens. Outras perícias podem ter uma padrão de Péssimo ou Medíocre. Perícias que tiverem uma 
padrão diferente de Ruim tem o padrão mostrado entre [colchetes].

• Acampar:  Similar  a  Sobrevivência,  mas  demanda  algumas  ferramentas,  como  uma  barraca, 
machados, estacas, etc...  Em troca, ela permite um maior conforto e qualidade de vida na floresta 
(Ar Livre);

• Acha de Armas: usar uma Acha de Armas como arma (Combate);
• Aconselhamento: Confortar os aflitos, restaurar a saúde emocional, ajudar as pessoas a suportar a 

dor, etc... (Profissional);
• Acrobacias:  mover seu corpo de maneira graciosa e bem sucedida em manobras difíceis, como 

rolamentos, saltos e afins (Atléticas);
• Acrobacias Aéreas: balançar-se em cordas, candelabros, cipós, trapézios, etc... de maneira segura e 

precisa (Atleticas);
• Acrobacias  em  Time:  trabalhar  com  outras  pessoas  com  essa  perícia  a  realizar  manobras 

acrobáticas como trapézio, etc... (Atléticas)
• Acrobacias Eqüestres: Fazer montaria acrobática, sair da montaria, usar truques ao cavalgar, etc... 

Essa perícia não pode ser maior que sua perícia de Cavalgar (Atléticas);
• Adestramento de Animais: Treinar animais para tarefas específicas (Profissionais);
• Agricultura: criar plantações ou gado e tudo envolvido com isso: preparação de solo,  plantar, 

controle de pragas, etc... (Profissionais);
• Alquimia: conhecimento dos processos e ingredientes usados para a criação de elixires e talismãs de 

poder mágico. Veja  Magia, abaixo, para a versão de Magia Escolástica, que permite você a criar 
misturas alquímicas e também a reconhecê-los [Sem padrão] (Conhecimentos, Magia);

• Apostar: jogar por dinheiro. Note que algumas apostas envolvem jogos de perícias, e outros jogos 
de azar – essa perícia ajuda principalmente no caso da primeira, e com o conhecimento da segunda, 
incluindo uma boa estimativa das suas chances. Também inclui a habilidade de trapacear e detectar 
trapaças ao jogar. (Profissionais);

• Besta: usar um Besta eficientemente em combate. [Medíocre] (Combate);
• Armeiro: fabricar, modificar e reparar armadura. [Péssimo] (Profissionais);
• Arqueiro/Flecheiro: Construção de arcos e flechas, incluindo a obtenção do material apropriado. 

[Péssimo] (Profissionais);
• Arqueria: usar e cuidar de arcos e flechas, sejam longos ou curtos. [Péssimo] (Combate);
• Arremesso: arremessar coisas de maneira precisa, mas não especificamente otimizada para causar 

dano. Isso quer dizer que ela não é uma perícia de combate, apesar de poder ser usada como uma, 
com a redução de -1 na habilidade de causar dano (Atléticas);

• Arremesso de Faca: arremessar com força e precisamente uma faca (Combate);
• Arremesso de Lança: arremessar com força e precisamente uma lança (Combate);
• Arrombamento:  abrir trancas sem a chave correta. Redutor de -1 se usar gazuas improvisadas. 

Trancas difíceis podem provocar um redutor adicional (Ladinas);
• Artista: criar arte esteticamente apreciável. Cada meio é uma perícia diferente (Profissional);
• Astrologia: tanto a astronomia simples como uma ferramenta de adivinhação poderosa – pergunte 

ao Mestre (Conhecimentos);
• Atuação:  presença de  palco  –  ativamente  divertir  as  pessoas.  Você poderá  precisar  de outras 

perícias de modo a realmente divertir as pessoas, como Equilibrismo, Contar Histórias, Música, 
etc... Um músico sem a perícia Atuação pode ser um bom compositor, mas não possui “conexão 
com o  públlico” e  não será  tão popular  quanto  um músico  com uma boa perícia  de Atuação 
(Profissional);

• Avaliação de Bens: uma perícia geral de avaliação do valor das coisas. Ela não é mais precisa que 
uma perícia profissional específica (por exemplo, um Oleiro deve julgar melhor o preço de algo em 
uma Olaria do que com essa perícia), mas ela como uma perícia ampla oferece um bom ponto de 
partida. (Conhecimento);

• Bastão/Maça: Usar um bastão ou uma maça como arma em combate. (Combate);



• Blefar: enganar as pessoas de modo a levar as pessoas a imaginar que você irá fazer algo que você 
não tem a menor intenção de fazer. Oposto por Raciocínio (Sociais);

• Botânica: conhecimentos amplos sobre plantas – seu habitat, as necessidades para elas crescerem, 
usos, perigos, etc... Veja  Herbolaria, Agricultura, Fabricação de Cestos, Venefício, entre outras, 
para perícias mais específicas (Conhecimentos);

• Briga: lutar sem armas (Combate);
• Caçar: caçar e matar animais para alimentação, pelas peles, por esportes ou outros motivos (Ar 

Livre);
• Cajado: usar um cajado como uma arma (Combate);
• Camaradagem: ser  divertido  em locais  públicos,  como um bar,  uma  festa,  ao  redor de  uma 

fogueira, etc... de modo a ganhar a confiança e aprovação de outras pessoas (Sociais);
• Camuflagem: misturar-se  aos  arredores  de  modo a  não se  destacar.  Normalmente  usado em 

ambientes naturais – use Disfarce em ambientes urbano. Porém, um personagem pode usar a perícia 
de Camuflagem para se ocultar em um beco, por exemplo (Ar Livre);

• Canoagem: utilizar um barco pequeno (Atléticas, Ar Livre);
• Carpintaria: trabalhar com madeiras, de modo a fazer de tudo, de móveis e cabines até casas 

(Profissional);
• Cavalariço: lidar com um ou vários animais para puxar um coche, carruagem ou vagão, entre outros 

(Profissional);
• Cavalgar: montar e controlar um cavalo (ou outros animais de montaria – especifique) de maneira 

confortável, segura e precisa (Atléticas);
• Compra e Venda: conhecimento amplo de como lidar com compras e vendas,  além de outras 

formas como o aluguel (Profissional);
• Conhecimento da Floresta: Conhecimento dos animais e plantas selvagens, os ciclos da natureza, 

entre outras coisas (Ar Livre);
• Conhecimento  de Área: conhecimento  de  uma  determinada área.  Quanto  maior  a  área,  mais 

esparso o conhecimento (Conhecimento);
• Conhecimento do Arcano: conhecimento de coisas ocultas – lendas e histórias sobre o Além, etc... 

(Conhecimento);
• Contabilidade: conhecimento sobre práticas contábeis – exige Literato e algumas habilidades em 

matemática (Profissional);
• Contar Histórias:  entreter as pessoas contando histórias, seja sobre o seu passado e sobre outras 

coisas. Contar Histórias sem a perícia de Atuação é algo que tem mais chance de dar certo em um 
bar ou em outro ambiente mais íntimo do que em um ambiente mais profissional (Sociais);

• Contatos no Submundo: Conhecimento do Submunto, ou em uma cidade estranha, ao menos os 
hábitos e maneirismo do submundo para formar contatos, etc... sem ofendê-los (Ladinas);

• Correr: você praticou muito e consegue correr com maior velocidade e por maior distância que não-
corredores (Atléticas);

• Cortesão: dar prazer profissionalmente (Profissional);
• Costura: usar tecidos para criar roupas, além de emendar roupas. Você também pode usar essa 

perícia para criar outras coisas a partir de tecido, como tendas (Profissional);
• Cozinhar: preparar comidas gostosas e nutritivas (Profissional);
• Dançar: dançar de maneira artística (Profissional);
• Dar nós: amarrar  coisas de maneira funcional ou ornamental  por diversos motivos [Medíocre] 

(Atléticas);
• Desarmar Armadilhas: desativar uma armadilha sem a disparar. Isso pode ou não gerar barulhos, 

porém... (Ladinas);
• Detectar Armadilhas: definir se uma determinada área tem uma armadilha qualquer armada e que 

tipo de armadilha é essa (Ladinas);
• Detectar Mentiras: determinar que alguém está mentindo. Oposto por Mentir (Ladinas);
• Disfarce: passar-se por outra pessoa sob inspeção visual. Há uma penalidade por uma inspeção 

séria, claro. Oposto Raciocínio, embora nenhum rolamento seja necessário caso o observador não 
tenha nenhum motivo para ter suspeita (Ladinas);



• Encontrar-se Coisas Escondidas: localizar portas escondidas, compartimentos, armadilhas, etc... 
(Ladinas);

• Engenharia: criar e desenvolver ferramentas, estruturas, sistemas de esgoto, etc... (Profissional);
• Ensino: fazer outros absorverem conhecimentos ou perícias (Profissional);
• Entalhar: cravar madeira em formas úteis ou estéticas (Atléticas);
• Equilíbrio: manter  o  equílibrio  em situações fisicamente  complexas,  como andando na  corda 

bamba, cruzando um rio, etc...(Atléticas);
• Equilibrismo: equilibrar qualquer coisa que você possa levantar. Veja também Atuação. (Atléticas);
• Escalada: escalar tanto formações naturais, como ribanceiras e árvores, quanto formações criadas 

pelo homem, como muros de pedra, tijolo, etc.. (desde que não seja muito liso) (Atléticas, Ladinas);
• Escudo:  usar  um escudo ou broquel em combate,  tanto de maneira ofensiva quanto defensiva 

[Medíocre] (Combate);
• Espada de duas mãos: usar uma espada de duas mãos como arma (Combate);
• Espada de uma mão: usar uma espada de uma mão como arma (Combate);
• Esportes (diversos): Cada esporte é umna perícia específica – Bola de Campo (similar a futebol), 

Arremessos, Arremesso de Vara, Bola na Vara (lacorres), Pedras (similar a Bocha), etc... Outros 
“esportes” populares são cobertas por outras perícias: Arqueria (para concurso de arco), Falcoaria, 
Caçar, Cavalgar, etc... (Atléticas);

• Estalajadeiro:  conhecimentos sobre como manter um hotel ou taverna: inclui cozinhar, cuidado 
com o bar, serviço de garçonete, estábulos, etc... (Profissional);

• Estudar Adversário:  estimar por alto a perícia  de combate de um determinado oponente. Um 
resultado  excepcionalmente  bom pode revelar  um “estilo  de  combate”  específico,  se  isso  for 
apropriado para o cenário (Combate);

• Etiqueta: conhecimento de boas maneiras de qualquer sociedade, e as formas corretas de usá-las. 
Não  tão  específico  quanto  Savoir-Mediano,  mas  com uma base  mais  ampla  de  conhecimento 
(Sociais);

• Etiqueta de Bar: Como Sobrevivência Urbana, mas mais específicas para Bares (Sociais, Ladinas);
• Fabricação de Cestos: fabricar cestos e outros produtos trançados a partir de palhas, gramas e 

outros  materiais.  Inclui  o  conhecimento  sobre  os  materiais,  preços  de  mercado,  entre  outros 
(Profissional);

• Faca: usar uma faca como arma, mas não necessariamente a arremessando (Combate);
• Falcoaria: treinar e controlar uma ave de rapina, por esporte ou para caça (Profissional);
• Flertar: causar interesse sexual em um alvo específico, por qualquer motivo. Oposto por Força de 

Vontade (Sociais);
• Forjaria: trabalhar metais de modo a fabricar ferramentas,  armas,  ornamentos,  etc... [Péssimo] 

(Profissional);
• Forjar: criar documentos e/ou assinaturas falsas que pareçam autênticas (Ladinas);
• Funda: usar uma funda em batalha [Péssima] (Combate);
• Furtividade: mover-se sem chamar atenção. Oposto por Percepção (Atléticas, Ladinas, Ar Livre);
• Geografia: mais amplo que Conhecimento de Área, Geografia é o conhecimento da topologia em 

geral, relevo, natureza, biomas, etc... (Conhecimento);
• Heráldica/Ritos da Corte: conhecimento de sinais, símbolos,  e meios usados para delimitar os 

níveis e as famílias nobres. Também incluí os ritos da corte, como o número de toques de corneta a 
serem usados para anunciar a chegada de um rei ou um duque, etc... (Conhecimento);

• Herbalismo: conhecimento sobre a preparação, dosagem e perigos no uso de ervas como agentes 
medicinais. Enquanto ela pode lhe dizer quais são as ervas a evitar, essa perícia não lhe dá nenhuma 
informação sobre venenos específicos – veja  Venefício  para essa perícia. Veja  Botânica para um 
conhecimento mais amplo sobre plantas (Ar Livre, Conhecimento);

• História:  conhecimento de figuras e eventos históricos. Essa pode ser uma perícia mais ampla e 
genérica,  como  História  Mundial,  ou  mais  restrita  e  profunda,  como  a  história  de  um  país 
determinado (Conhecimento);

• Imitar Sons de Animais: imitar o som de um determinado animal (Ar Livre);



• Infiltrar-se: invadir um campo guardado, seja enganando os guardas de modo que eles achem que 
você tem o direito ou simplesmente se esquivando de qualquer contato (Ladinas);

• Insulto Espirituoso: dizer coisas espirituosas e normalmente de duplo sentido, que não pode ser 
detectadas como ofensivas mas carregam insultos e escárnios (Sociais);

• Interrogatório: extrair  informações de  um alvo  que  não deseja  colaborar.  Existem dois  tipos 
básicos de interrogatórios:  aqueles que tentam obter a confiança dos seus alvos,  e aqueles que 
abusam psicologicamente deles. Escolha um tipo. Oposto por Força de Vontade (Sociais);

• Intimidação: pisicologicamente pressionar alguém para fazer a sua vontade. Não involve qualque 
componente físico. Oposto por Força de Vontade (Sociais);

• Justa: usar uma Justa (um tipo de lanla para ser usada quando combatendo montado). Não inclui a 
perícia de Cavalgar (Combate);

• Joalheria: criar e avaliar jóias. Incluí peças feitas em gemas, ouro, prata, etc... (Profissional);
• Lábia: convencer outra pessoa sobre algo que eles podem, por meio de reflexão não é verdade. 

Lábia não será capaz de produzir uma crença duradoura – veja a perícia Trapacear para tal. Oposto 
por Raciocínio (Sociais);

• Lança: usar uma lança em combate, sem necessariamente incluir arremessá-la de maneira precisa 
ou forte (Combate);

• Leitura Labial: ver o que as pessoas estão dizendo pelo movimento de seus lábios (Ladinas);
• Lendas/Histórias: conhecimento das lendas e de histórias,  seja como forma de entretenimento, 

sabedoria, ou como pistas para caçadas ao tesouro, entre outras coisas (Conhecimento);
• Línguas (cada uma sendo uma perícia a parte): falar e entender um idioma. Cada personagem 

sabe falar bem seu idioma nativo bem sem custo algum – pegue essa perícia para aprender línguas 
estrangeiras. Cada idioma aprendido é uma perícia diferente [Sem padrão, ou padrão definido por 
línguas similares] (Conhecimento);

• Lisonjear: fazer pessoas gostarem de você cumprimentando-os de modo que eles  começem a 
confiar no seu julgamento. Oposto por Força de Vontade (Sociais);

• Literato: ler e escrever (Conhecimento);
• Localizar Trilhas:  localizar a melhor rota possível no meio da natureza e a delimitar de maneira 

clara ou discreta (Ar Livre)
• Lojista: cuidar de algum tipo de loja - conhecimento básico de contabilidade, fontes de materiais, 

rotação do estoque, preços em geral, técnicas de vendas (Profissional);
• Machado de duas mãos: usar um machado de duas mãos como arma (Combate);
• Machado de uma mão: usar uma espada de duas mãos como arma (Combate);
• Manha: Savoir-Faire para a ralé (Ladinas);
• Marchetaria: trabalhos em pedra (Profissional);
• Marinhagem: ajudar em tarefas em uma grande embarcação (Profissional);
• Medicina: diagnosticar e tratar ferimentos e doenças em seres humanos e outras criaturas sencientes 

(Conhecimentos);
• Mentir: ocultar suas verdadeiras origens, intenções, ou objetivos dos demais. Oposto por Detectar 

Mentiras (Sociais)
• Música (cada instrumento é uma perícia a parte): maestria em um instrumento (que pode ser a 

voz). Veja Atuação (Profissional);
• Nadar: mover-se na água sem correr o risco de se afogar (Atléticas)
• Navegação: encontrar seu caminho pelas estrelas, posição do sol, consulta a mapas, etc (Ar Livre);
• Negociação: chegar a uma posição boa para ambos os lados (Sociais);
• Observar: habilidade obtida por treino de notar e lembrar-se de coisas – aplicação consciente de 

Percepção e memória. As anotações do jogador refletem a memória do personagem (Ar Livre);
• Ocultar Rastros: ocultar quaisquer rastros que pessoas e animais deixaram em uma área. Isso inclui 

tanto ocultar rastros quanto locais de acampamento (Ar Livre);
• Olaria: fabricar potes, pratos, tijelas e outros produtos a partir de argila. Inclui também a habilidade 

de avaliar o trabalho de outros oleiros, conhecimentos de fontes de boa argila, etc... (Profissional);
• Oratória: manter o foco de um grupo de pessoa através da fala, e tentar convencê-los de seu ponto 

de vista. Oposto pela média de Raciocínio do grupo com um redutor de -1 (Sociais);



• Perseguir: seguir alguém sem ser notado. Oposto por Percepção (Ladinas);
• Persuadir: convencer uma pessoa de seu ponto de vista. Oposto por Raciocínio (Sociais);
• Pesca: obter peixe para alimentação, venda, troca, ou esporte (Ar Livre);
• Pique: usar lanças longas como armas – mais úteis em formação, principalmente contra tropas de 

cavalaria (Combate);
• Políticas/Relações  Internacionais:  conhecimento  da  situação internacional  de  uma  área  e  da 

política interna dos estados dentro da área. Pode ser focada em uma área ampla, como todo o mundo 
conhecido, ou em uma área, como a Europa. No caso do último, o conhecimento é mais detalhado 
(Conhecimento);

• Prestidigitação: manipular pequenos objetos com suas mãos de maneira hábil de modo a ocultar o 
que quer que você deseja (Atléticas);

• Primeiros-Socorros: administrar  tratamento  médico  de  emergência  de  maneira  correta 
(Conhecimento);

• Processos Legais: conhecimento de procedimentos legais [Péssimo] (Conhecimento);
• Punga: remover objetos da bolsa, cintos, entre outros, de outra pessoa sem que essa pessoa note. 

Oposto por Percepção [Péssimo] (Ladinas);
• Rascunhar Mapas: criar mapas razoavelmente legíveis e precisos por meio de observação (Ar 

Livre);
• Rastreio: seguir animais ou criaturas sencientes em terrenos onde elas podem deixar rastros. De uso 

limitado em áreas urbanas, é principalmente uma perícia para áreas selvagens (Ar Livre);
• Regatear:  aumentar  ou  reduzir  preços,  dependendo de  se  você está  comprando ou vendendo. 

Oposto pela perícia de Regatear do alvo (Sociais);
• Saltar: pular com distância e de maneira precisa (Atléticas);
• Saque Rápido: preparar uma arma para uso em combate de maneira efetiva instantaneamente. Uma 

perícia diferente para cada arma, e algumas delas não podem ser sacada rapidamente (Combate);
• Savoir-Faire: comportar-se com suavidade, sem barreiras sociais, em um cenário de classe média 

ou alta (Sociais);
• Sentido do Clima: prever o clima em um futuro próximo (Conhecimento);
• Sobrevivência: sobreviver em ambientes selvagens. Inclui fabricação de fogo, localizar alimentos, e 

construtir abrigos. Pode não ser algo bonito, mas você irá sobreviver (Ar Livre);
• Sobrevivência  Urbana: a  perícia  dos  pobres  da  cidade:  como  encontrar  comida,  abrigo  e 

vestimentas de maneira barata ou gratuita; quais partes da cidade evitar,  a quem não ofender... 
(Ladinas);

• Tática: conhecimento da melhor forma de arranjar grupos de combatentes de modo a obter as 
melhores vantagens de situação, terreno, perícias, entre outras. Além disso permite a análise tática 
aprofundada do grupo adversário (Combate);

• Taumaturgia: o conhecimentos de magias, seus efeitos, suas habilidades, entre outras. Não exigem 
nenhuma habilidade mágica e nem é exigida para usar-se magia [Sem Padrão] (Conhecimento);

• Teatro: perícias e conhecimentos associadas ao teatro: atuar, dirigir, cuidar de cenários, entre outras 
coisas.  Isso não é o  mesmo de enganar alguém fora do palco – veja  Mentir para essa perícia 
(Profissional);

• Tecelagem: produzir fios de lã ou plantas, e então produzir tecidos desses fios (Profissionais);
• Teologia/Mitos/Rituais: conhecimento dos dogmas, crenças e rituais de uma determinada religião. 

Também pode ser uma  Teologia Comparativa, na qual o conhecimento é mais amplo – cobrindo 
mais de uma religião – mas menos profundo (Conhecimento);

• Timoneiro: dirigir marinheiros de modo a mover corretamente uma grande embarcação. Inclui as 
perícias de pilotagem e navegação [Péssimo] (Profissional);

• Trabalhos em Couro: trabalhar couro – incluindo curtimento, preparo, costura, etc... (Profissional)
• Trapacear: fazer as pessoas acreditarem em algum plano ou produto que você deseja empurrar 

(Sociais);
• Trato de Animais: cuidar de animais de diversa forma (Profissional);
• Vendas: vender a alguém alguma coisa. Oposto por Força de Vontade (Sociais);
• Venefício: conhecimento, uso, preparo e dosagem de diversos venenos (Ladinas);



• Ventriloquismo: “jogar sua voz” de modo a fazer com que o som pareça estar vindo de algum 
lugar. Também envolve disfarçar sua voz (Ladinas);

• Veterinária: diagnosticar e tratar ferimentos e doenças em animais (Conhecimento);
• Zoologia: conhecimento  do  comportamento,  hábitos,  dietas,  capacidades,  etc...  dos  animais 

(Conhecimento);

Atributos
Há seis atributos em Fudge de 5 Pontos. O Mestre pode modificar essa lista conforme desejar – mudar 

os atributios incluídos, adicionar ou remover eles a vontade.
• Raciocínio: capacidade de raciocinar; resolver problemas; inteligência; acuidade mental;
• Percepção: percepção do ambiente; habilidade geral de notar coisas;
• Força de Vontade: resistência mental; determinação; coragem;
• Força: Força física; capacidade de carregar e levantar peso; habilidade de causar danos;
• Agilidade: Destreza Física; precisão; talento natural para perícias físicas;
• Saúde: capacidade de suportar doença ou ferimentos; resistência física;

Atribuir valores aos atributos
Todos os atributos iniciam em Mediano. Cada personagem pode pegar dois níveis adicionais, seja 

elevando um atributo em dois níveis, pu dois atributos em um nível cada (O Mestre pode permitir mais ou 
menos níveis gratuitos de atributos – veja Níveis de Poder de Campanha na versão online do Fudge de Cinco 
Pontos)

Além disso, os jogadores podem trocar níveis – isso é, diminuir um nível de atributo para Medíocre de 
modo a aumentar um nível em outro atributo, e assim por diante, sujeito à aprovação do Mestre. Além disso, 
o personagem pode aumentar um atributo pegando uma Falha adicional, ou deixando de pegar uma de suas 
duas Bençãos.

De maneira similar, um jogador pode deixar de pegar um de seus níveis de atributo gratuitos para 
obter uma Benção extra – novamente, sujeito à aprovação do Mestre.

Atributos não são ligados às perícias nesse jogo. O jogador é encorajado a escolher níveis de atributo 
que façam sentido, baseando-se em sua lista de perícias. Por exemplo, três ou mais pontos gastos entre os 
grupos de perícias  Atléticas,  Ladinas ou  ao Ar Livre significa logicamente que o personagem deveria ter 
níveis acima da média em Força, Agilidade e/ou Saúde. Se o jogador decidir não aumentar ao menos um de 
seus atributos dessa lista acima acima de Mediano, ele deveria ter uma boa explicação para ter atributos tão 
baixos.

Usando os atributos
Os Atributos podem ser usados para três coisas no jogo:

• Como perícias muito amplas.  Há vezes em que nenhuma perícia particular listada nas regras é 
apropriada para a tarefa que o personagem tem que executar. Nesses casos, o Mestre pode escolher o 
atributo mais próximo e o jogador deverá rolar contra o Atributo;

• Em certas ações opostas, como tentar passar furtivamente por um guarda (Furtividade contra o 
atributo de Percepção), uma tentativa de ludibriar (perícia Trapacear contra atributo de Raciocínio) 
ou uma tentava de estrangular alguém (atributos  Força contra  Saúde). O Mestre pode pensar em 
outras situações similares;

• Como uma forma ampla de dizer como o personagem como ele é. Um personagem com Raciocínio 
elevado e Força baixa tem uma característica marcante devidos os níveis de atributos opostos;

Bençãos
Cada personagem pode escolher duas Bençãos da lista abaixo, ou entre outras Bençãos aprovadas pelo 

Mestre. Além disso, para cada Falha escolhida além das duas obrigatórias, o personagem pode obter uma 
segunda Benção. O Mestre pode definir o número de Bençãos que podem ser obtidas dessa maneira. De modo 



a impedir as coisas de se descontrolarem... Você também pode ganhar uma Benção, sob autorização do 
Mestre, não usando um de seus níveis gratuitos de atributos.

Certas Bençãos, marcadas com um asterisco (*), podem ser perdidas se forem usadas de maneira 
abusivas. Contatos, Favores a Usar, e Patronos dependem da boa vontade de outros e é possível de forçar as 
coisas demais.  Boa Reputação pode ser destruída por um comportamento pouco apropriado, e  Hierarquia 
pode ser perdido se você desobedecer as normas da organização que lhe deu seu nível.

• Ambidestria: você pode usar ambas as mãos de maneira igualmente precisa. Ótima para aquelas 
situações em que um dos seus braços está ferido;

• Atrativo: você tem uma boa aparência – seja bonito, elegante, fofo, ou o que você quiser (Atenção: 
quanto mais atrativo você for, maior será o poder que você tem sobre pessoas suscetíveis, mas 
também maior a chance de você ser seqüestrado ou afins);

• Boa Memória: você tem uma memória muito boa. O jogador pode fazer notas durante o jogo e agir 
como se o personagem lembrasse de tudo isso;

• Boa Reputação*: você é conhecido como um herói, curandeiro, líder, guerreiro da fortuna, etc...;
• Bom Senso: quando você está perto de fazer algo muito idiota que possa o ferir ou ao seus grupo, o 

Mestre irá o alertar;
• Carisma: as pessoas tendem a gostar e acreditar  em você, e  você aprecia quando seguem sua 

liderança;
• Contatos*: você conhece algumas pessoas influentes ou com conhecimentos que podem ser lhe 

úteis com informações;
• Cura Rápida: você cura-se duas vezes mais rápido de ferimentos – mas não como se você fosse 

curado por magia;
• Empatia com Animais: os animais confiam em você, e aqueles domesticados tendem a o obedecer. 

Crueldade com os animais anula essa Benção;
• Empatia com Criaturas Sencientes: veja a Habilidade Mágica Inata: Segunda Visão, abaixo;
• Familiar: disponível  apenas para  personagens com a  Benção  Talento  Mágico.  Você tem um 

familiar mágico, que pode falar, ajudar na invocação de magias e em outras tarefas. Ele é um NPC 
que é controlado pelo Mestre;

• Favor Divino: a habilidade de invocar Magia Divina – veja Magia Divina, abaixo;
• Favores a Usar: algumas pessoas deve-lhe favores, que você pode usar quando precisar. Cada favor 

que você usar precisa ser aprovado pelo Mestre;
• Focado: você recebe +1 ao executar qualquer tarefa mais ampla, porém você é incapaz de notar 

coisas não-relacionadas à essa tarefa, como aquele guerreiro que está passando furtivamente por 
você...;

• Hierarquia: você tem o direito  de comandar outros,  como em uma tropa de guerreiros ou na 
polícia;

• Intuição: você tem pressentimentos sobre que caminho tomar quando precisar decidir-se sobre algo. 
O Mestre realiza um rolamento Situacional em segredo;

• Noção de Perigo: o Mestre irá fazer um teste Situacional – com um resultado Bom ou melhor, você 
perceberá qualquer perigo iminente;

• Nunca esquece-se de ____: preencha o espaço em branco com nomes, rostos e qualquer outra coisa 
que o Mestre autorizar;

• Nunca se perde: você sempre sabe para onde é o Norte, e pode refazer sua rota com pouco esforço;
• Patrono*: alguém poderoso gosta de você. Ele pode te dar uma carta de recomendação ou então 

atender a favores;
• Pele Resistente: subtraia um ponto de cada ferimento que você receber;
• Precisão de Tempo: Se alguém disser para abrir o portão em cinco minutos, você irá o fazer dois 

segundos antes do terminar o tempo. Também útil em atuação;
• Reflexos Rápidos: você não é fácil de ser apreendido por ataques físicos e pode se posicionar 

rapidamente para a batalha;
• Resistência à Magia:  você é resistente a  magia direta:  +3 à  Força de Vontade em quaisquer 

rolamentos Opostos contra Magia;
• Resistência à Venenos: venenos fazem apenas metade do efeito com você;



• Rico: você começa o jogo com mais recursos do que a média dos personagens inciantes. Isso pode 
representar mais dinheiro ou equipamentos;

• Sortudo: uma vez por hora (em tempo real), você pode rolar novamente uma jogada ruim e escolher 
o melhor resultado entre os dois;

• Status Elevado: você faz parte da classe religiosa ou da baixa nobreza – ou da nobreza, se você 
adquirir essa Benção duas vezes;

• Talento Mágico (Escolha o tipo): a habilidade de executar feitos mágicos.  Existem três tipos 
diferentes de  Talento Mágico Inato,  Talento Mágico: Magia Selvagem e  Talento Mágico: Magia 
Escolástica. Você pode pegar várias vezes o mesmo tipo de Talento Mágico. Veja Magia, abaixo, 
para detalhes;

• Tolerância à dor: ignora as penalidades por dor quando Ferido, e você fica apenas a -1 quando 
Ferido Gravimente;

• Veterano: você  possui  muita  experiência  –  adicione  um  nível  em  três  perícias  que  estejam 
atualmente em Mediano ou Medíocre;

• Visão Noturna: você pode ver com pouca luz, mas não na escuridão absoluta, claro;
• Visão Periférica: você pode ver mais para os lados do que a maioria das pessoas, o que torna-o 

mais difícil de ser atacado pelos lados e pelas costas;
• Voz Melodiosa: +1 nas reações dos NPCs. Essa Benção também funciona para canto se você tiver a 

perícia Música;

Falhas:
Cada personagem deve começar o jogo com duas Falhas da lista abaixo, ou qualquer outra Falha 

aprovada pelo Mestre. Além disso, cada falha adicional que o jogador escolher permite que o jogador escolha 
uma Benção adicional para seu personagem, ou aumente um atributo em um nível, sujeito à aprovação do 
Mestre.

• Assusta Animais: sua aura é vista como aterrorizante por animais;
• Avareza: você odeia abrir mão das coisas;
• Bico-de-Papagaio: você está limitado no quanto pode carregar;
• Boemia Compulsiva: você sofre -3 em Força de Vontade para resistir à oportunidade de uma farra;
• Bravura desenfreada: você não é capaz de pensar na sua segurança em situações perigosas;
• Brincalhão: você não pode resistir, mas algum dia alguém ainda irá se machucar;
• Cabeça-Quente: você explode quando não concordam com você;
• Cegueira Noturna: você vê menos do que o normal com pouca luz;
• Cobiça: você sempre quer mais;
• Código de Honra: suas ações estão limitadas por suas crenças pessoais;
• Covardia: você se importa primeiro com você;
• Coxo: você coxeia, o que afeta sua velocidade e agilidade;
• Credulidade: -3 em Raciocínio para acreditar em um “fato” desconhecido;
• Curiosidade: você sofre -3 em Força de Vontade para resistir a investigar algo que seja novo ou 

pouco usual;
• Daltonismo: você não consegue distinguir cores;
• Dependente: você é responsável por alguém que é incapaz de cuidar de si próprio adequadamente;
• Deve Favores: você deve favores a alguém, e ele pode lhe forçar a pagar o favor;
• Dever: você tem algum dever que toma uma certa parte do seu tempo;
• Disperso: sua atenção tende a se dispersar quando chateado;
• Distraído: você disse algo?
• Duro de Ouvido: heim?!?!
• Duro e sem tato: você não tem o menor jeito para lidar com pessoas sensivas;
• É ofendido facilmente: você leva tudo muito a sério;
• Está ficando velho: e tudo o que isso implica;



• Estigma Sociais: você é obviamente de alguma casta de baixo nível;
• Excesso de Confiança: você sabe que você não pode falhar;
• Falastrão: você estrala os dedos demais;
• Fantasias: o mundo não funciona como você imagina, de alguma forma importante;
• Feio: sua aparência é ruim de alguma maneira, seja você feio ou desarrumado;
• Fica furioso quando Ferido: isso o torna um perigo também ao seus amigos;
• Fobia: muitas delas – você sofre -3 em Força de Vontade para evitar perder o controle em certas 

situações ou na presença de certas condições:  cobras,  altura,  gatos,  quedas,  multidões,  aranhas, 
espaços abertos ou fechados, magia, barulhos altos, etc...;

• Fora-da-lei: você é procurado pela justiça;
• Generosidade Compulsiva: você sofre -3 em Força de Vontade para resistir à chance de dar coisas 

àqueles que parecem mais necessitado que você;
• Glutão: você está sempre faminto;
• Hábitos  Detestáveis: muitos  para  listar.  Algumas  das  outras  falhas  listadas  aqui  caem nessa 

categoria, como o caso de Intrometido, Tagarela, Mau Humor, entre outros;
• Honestidade: você odeia violar a lei. Veja Veracidade para não gostar de mentir;
• Humanitarismo: você faz o bem sem olhar a quem?;
• Idealismo: você não tem os pés no chão;
• Impulsivo: você age antes de pensar;
• Inimigo: existe alguém que quer te ver morto, preso, ou de qualquer outra forma ferrado;
• Intolerante: você odeia um determinado tipo de pessoa;
• Intrometido: os problemas de seus vizinhos são os seus;
• Invejoso de Qualquer um que receba mais atenção: você deve sempre estar nos holofotes;
• Jogador Compulsivo: você sofre -3 em Força de Vontade para resistir à chance de uma jogatina;
• Juventude: você é jovem demais para ser levado a sério. Além disso, você perde um nível em três 

perícias diferentes – você não teve tempo de desenvolvê-la tão bem;
• Lealdade aos Companheiros: você é  incapaz de abandonar,  mentir,  esconder tesouros  e  atos 

similares de seus companheiros. Essa Falha pode ser obrigatória;
• Livro Aberto: suas ações, pensamentos e sentimentos são facilmente compreensíveis a qualquer um 

que procure o observar;
• Luxúria: você tem um grande desejo pelo sexo apropriado;
• Má Reputação: você é muito conhecido por ter feito alguma burrada;
• Má sorte: se algo ruim for acontecer com alguém do seu grupo, será com você;
• Maneta: você tem problemas para agir com as mãos;
• Mau Humor: você normalmente é irritadiço e deixa isso sempre claro;
• Melancólico: a vida é tão triste...;
• Mentiroso Compulsivo: você sofre -3 em Força de Vontade para resistir à chance de mentir apenas 

por diversão;
• Mudo: você é incapaz de falar;
• Nanismo: você é baixo demais para sua raça;
• Obeso: você é gordo;
• Obsessão: você precisa fazer algo, ou ter algo, ou o que seja;
• Odores Ofensivos: você fede;
• Orgulhoso: muitas coisas são indignas demais para você fazer;
• Pacifismo apenas para auto defesa: você irá lutar, mas nunca irá iniciar uma luta – nenhum tipo de 

golpe de segurança;
• Paralisia em Combate: você precisa de um rolamento Bom ou Melhor em Saúde para agir em uma 

situação perigosa;
• Patriotismo Fanático: seu país é o melhor, certo ou errado;
• Pobre: você começa com menos equipamento e dinheiro, e a não ser que você recompre a Falha, 

você sempre irá perder qualquer equipamento que conseguir;



• Preguiça: você dá um duro danado para não trabalhar;
• Primitivo: você vem de uma sociedade que não consegue trabalhar metais;
• Quixotesco: você luta vigorosamente por causas perdidas;
• Segredo: se ele for revelado, você poderá ser embaraçado, preso, ou pior – talvez seja o fato de ser 

procurado pela justiça, ou então a sua segunda esposa?
• Sensibilidade à Dor: você sofre -1 se Arranhado, -2 se Ferido, e -3 se Ferido Gravemente;
• Suscetível a Magia: você sofre -3 em Força de Vontade para resistir a magia hostil;
• Suscetível a venenos: você sofre um redutor -3 para Saúde em testes opostos para venenos;
• Tagarela: você não sabe quando se calar;
• Teimoso: você não admite facilmente que você está errado. Isso não tá relacionado a  Força de 

Vontade;
• Tímido: você nunca fala com estranhos;
• Trapaceiro: você  regularmente  corre  riscos  para  derrubar  algum vilão,  mesmo  que  seja  um 

fraquinho;
• Vão: você é a pessoa mais bem-afeiçoada e/ou mais fina do mundo. Seus amigos não são realmente 

sortudos de você estar com eles?
• Veracidade: você não consegue contar uma mentira crível;
• Visão ruim: você não vê muito bem – escolha um entre os dois: miopia ou hipermetropia;
• Voto: você se comprometeu a fazer algo;
• Voz Irritante: sua voz é horrível;
• Xenofobia: você não gosta e/ou teme pessoas diferentes das pessoas com quem você cresceu;
• Zarolho: você não possui percepção de profundidade e pode ser enganado visualmente;

Magia
Existem quatro tipos de Habilidades Mágicas em Fudge de 5 Pontos. O Mestre pode usar todas elas, 

escolher entra algumas delas, ou criar suas próprias. As Habilidades Mágicas são:
• Magia Inata
• Magia Selvagem
• Magia Escolástica
• Magia Divina

Magia Inata não exige nenhum estudo – é uma Benção com a qual você nasceu. O Mestre pode definir 
ela como uma Benção racial para raças não humanas (como Elfos) se assim desejar. Todos os membros dessa 
ração deveriam ter a Benção Talento Mágico: Magia Inata (ou uma Falha grave em caso contrário).

Magia  Selvagem e  Magia  Escolástica  são  técnicas  que  podem  ser  aprendidas.  Seus  Talentos 
funcionam de maneira diferente e não são intercambiáveis. Nem todos possuem a capacidade de realizar esses 
tipos de magia – você precisa da Benção Talento Mágico.

Magia Divina é na realidade realizada por uma divindade através do personagem. Você precisa ter a 
Benção Favor Divino para realizar Magia Divina.

Magia Inata
Esse tipo de magia pode ser apropriada para raças Feéricas, que possuem um talento natural para 

magia que não tem nenhuma relação com a magia estudada pelos magos humanos. Pode ser também que 
personagens humanos também possuam Magia Inata, se o Mestre assim permitir.

Cada Poder Mágico Inato exige a Benção Talento Mágico Inato. Cada Benção dessa fornece apenas 
um tipo de Magia Inata, escolhida da lista a seguir. O Mestre pode banir certas magias ou criar outras - 
pergunte a ele. Note que alguns tipos de Magia Inata já foram listadas como Bençãos à parte, como Noção de 
Perigo, Empatia com Animais, entre outras.

• Localizar Água: você pode encontrar água na terra;
• Olhos de Águia: você enxerga claramente coisas à longa distância;



• Pirogenia: você consegue produzir fogo, embora não o controle. Quer dizer, você pode fazer com 
que algo inflamável pegue fogo (três turnos para pequenos itens), mas não pode criar bolas de fogo 
ou dirigir as chamas para um alvo específico;

• Sortilégios:  você pode ver um futuro possível de maneira nebulosa, como se visse através de um 
vidro embaçado. Funciona apenas com outras pessoas e nunca para eventos importantes para você - 
seu próprio futuro será sempre obscuro;

• Dedo  verde: as  plantas  respondem  extraordinariamente  bem  aos  seus  cuidados,  alcançando 
crescimento, vigor e produção ampliados;

• Mãos que curam: você pode curar um nível de ferimentos com um toque. Isso leva um minuto e 
pode provocar fadiga (veja Magia Selvagem, a seguir, para os efeitos da fadiga);

• Segunda Visão: você pode ver através de ilusões e “perceber” personalidades em geral. Você não 
consegue ler  mentes  ou  obter  detalhes  da  personalidade, mas  conseguirá  saber  se  a  pessoa  é 
confiável se concentrar-se.

• Mudança de forma: você pode assumir a forma de um animal ou planta que o Mestre permita. 
Leva três  turnos até  que você transforme-se completamente,  e  durante  esse  tempo você estará 
indefeso [custa duas Bençãos];

Você não precisa gastar nenhum ponto em perícias para ter Magia Inata - basta adquirir a Benção. 
Nenhum rolamento é exigido normalmente - o uso é automático, ainda que possa levar algum tempo para 
funcionar. Caso seja realmente importante, considere que as magias são conhecidas em nível Ótimo.

Você pode adicionar à lista quaisquer habilidades mágicas de raças não-humanas de seu mundo de 
campanha.

Magia Selvagem
Nota: Magia Selvagem é baseado no sistema de Magia Selvagem criado para GURPS por S. John 

Ross. (GURPS é Marca Registrada da Steve Jackson Games.) 
GURPS Magia Selvagem pode ser obtido (em inglês) em:

http://www.io.com/~sjohn/hedge.htm
Magia Selvagem é a versão “plebéia” da magia: bruxas selvagens e magos de vilarejo cozinhando 

poções de ervas, criando amuletos, anulando (ou antes, invocando) maldições, etc.
Você pode gastar até quatro pontos no grupo de Magia Selvagem, limitados pelo número de níveis em 

sua Benção Talento Mágico: Magia Selvagem, ou seja, se você pegou apenas um nível de Talento Mágico: 
Magia Selvagem, você pode usar um ponto em perícias de Magia Selvagem.

Abaixo segue-se a lista de perícias do grupo de Magia Selvagem, e ele são tratadas como qualquer 
outro grupo, ou seja um ponto em Magia Selvagem permite que você escolha 3 perícias em Mediano e uma 
em Medíocre, e assim por diante. Cada perícia é uma perícia mundana encontrada em outros grupos — se 
você a aprender no grupo de Magia Selvagem, não há necissidade de a aprender a partir de outro grupo.

Você pode usar uma perícia mundana desse grupo sem usar a Magia Selvagem. Mas caso use Magia 
Selvagem, você conseguirá obter resultados melhores do que de outras formas. Magia Selvagem não é uma 
magia vistosa – você  nunca verá nenhum efeito mágico incrível delas.  Elas,  porém, são extremamente 
efetivas no que se propõem a fazer.

Porém, a Magia Selvagem cansa – seu atributo Saúde caem temporariamente em um nível por uso. Se 
seu nível de  Saúde cair para pior que Péssimo, você estará exausto e irá cair inconsciente – trate como o 
equivalente em fadiga a “Incapacitado”. Um nível de Saúde perdido por fadiga é recuperado com 15 minutos 
de descanso.

Outro possível ponto fraco do uso de  Magia Selvagem é que os resultados podem ser identificados 
como frutos de magia, o que, dependendo da situação, pode causar problemas ao invocador.

As  seguintes  perícias  mundanas são as  únicas ampliadas pela  Magia  Selvagem,  exceto  em caso 
contrário (o Mestre  decide).  Para aquelas que não possuírem descrição assume-se simplesmente que ela 
forneça melhores resultados.

• Aconselhamento: seu ombro amigo e  seus conselhos sábios são capazes de acalmar as  almas 
atormentadas;

• Agricultura: um  uso  muito  comum  da  Magia  Selvagem,  permite  abençoar  ou  amaldiçoar 
plantações: resultados maiores, crescimento acelerado, e por aí afora – ou, é claro, o oposto de tudo 
isso;



• Artesão: a maioria das perícias de artesanato, como Olairia, Forjaria, Costura e outras, permitem 
a  você  criar  itens  de  qualidade  superior  mais  rapidamente.  Esses  itens  são  de  qualidade 
extraordinária, mas não são realmente itens mágicos... ou será que são?

• Astrologia: permite a leitura da sorte para os outros – mas nenhuma migalha sobre o seu próprio 
futuro;

• Camuflagem: se você não quiser ser visto, é muito difícil de você ser localizado;
• Contar Histórias: você pode fascinar uma audiência, e até mesmo manipular seu humor para seus 

propósitos;
• Culinária: cura saborosa, nutritiva e prazeirosa;
• Detectar Mentiras
• Furtividade
• Herbalismo: o uso arquetípico  de Magia Selvagem: é a preparação de poções mágicas. Embora não 

sejam mais potentes que os elixires alquímicos, elas são mais fáceis de serem preparadas. Poções 
comuns incluem: de amor, de cura, para dormir, de carisma, de força, de resistência, entre outras – 
pergunte ao mestre quais são as possíveis de serem feitas. Use Venefício para poções perigosas;

• Medicina: cura eficaz e precisa;
• Primeiros socorros: você pode parar sangramentos com um toque, e é capaz de fazer com que 

aqueles gravemente feridos sobrevivam até que cuidados adequados sejam prestados;
• Rastreio
• Sentido do Clima: você é extremamente preciso;
• Trato com Animais
• Venefício: seus venenos são mais  poderosos,  agem mais  rápido e  são  mais  difíceis  de  serem 

detectados. É culpa sua!
• Veterinária:  cura eficaz e precisa. Para as bruxas más, é também a perícia de fazer os animais 

ficarem doentes, um problema comum nos tempos antigos;

Magia Escolástica
A  Magia Escolástica  é a versão “de elite” da magia: feiticeiros no alto de torres estudando tomos 

antigos, magos correndo o mundo a procura de outros usuários de magia e de novas fontes de poder, colégios 
de magos ensinando aprendizes enquanto debatem os méritos desse ou daquele feitiço, etc.

O  sistema  de  Magia  Escolástica  é  muito  grande,  podendo  ser  encontrado  em  outros  locais, 
principalmente do “Fantasy Fudge”.

Alquimia:
Alquimia é uma perícia individual, o que pode a tornar extremamente desbalanceada. Felizmente, 

alquimistas não são normalmente aventureiros,  e um personagem alquimista normalmente irá reconhecer 
elixires, e não prepará-los, por causa do tempo – elixires alquímicos exigem muito tempo, equipamento e 
materiais  para  serem preparados.  Um laboratório  alquímico  completo  exige  muito  dinheiro,  o  que  irá 
significar tanto uma hierarquia alta ou um patrono que o disponibilize. Além do mais note que um elixir leva 
meses para ser produzido (o que os tornam caros quando você deseja comprar...)

Em resumo, embora um personagem alquimista possa encontrar elixires, provavelmente ele não irá os 
fabricar. Entretanto, um personagerm que aprenda a perícia Alquimia e tenha uma Benção de Talento Mágico 
é capaz de preparar elixires, dando o tempo e materiais adequados. Aqueles com a perícia, mas que não 
tenham a Benção, podem determinar elixires e suas dosagens, mas não podem os preparar. Considerando tudo 
isso, o Mestre pode permitir elixires que produzam qualquer efeito mágico desejado.

Magia Divina
O Fudge de Cinco Pontos usa o Fudge Milagres (Seção 7.2) como base para a Magia Divina.
A Benção Favor Divino é exigida para o uso de Magia Divina. É possível jogar-se com um padre sem 

ter  Favor Divino –  escolha a  Perícia  Profissional  Aconselhamento e  defina um conjunto  apropriado de 



perícias. Mas um padre assim não terá a habilidade de usar Magia Divina. Note que você não precisa ser um 
padre ordenado em nenhuma religião para ter Favor Divino ou usar Magia Divina.

As perícias disponíveis para um personagem com Favor Divino inclui o mundano e o sobrenatural. O 
sobrenatural é invocado rigidamente através do poder da divindade (ou divindades) que o clérigo serve. Se o 
comportamento do clérigo for inconsistente com os desejos da divindade, essa habilidade lhe será negada, ao 
menos temporariamente.

Perícias sobrenaturais da lista abaixo são detalhadas – as demais perícias são mundanas e usam as 
descrições  da  lista  de  Perícias.  Essa  lista  assum uma  divindade benigna que  dá  livre  arbítrio  e  ajuda 
sobrenatural a seus seguidores em momentos de crises. Outras perícias podem ser mais apropriadas para 
outros tipos de clérigos – magias com plantas para Druidas e mais magias com espíritos para xamãs. Clérigos 
malignos possuem uma lista de perícias diferente – seus personagens deveriam rezar para nunca encontrá-los 
pela frente...

• Abençoar: você pode dar um bônus defensivo de +1 (ou mais, se o Mestre permitir) para alguém. 
Esse bônus dura até o final do combate;

• Aconselhamento
• Auxiliar Tarefa: tocando alguém que esteja tentando realizar uma tarefa que é de interesse de sua 

divindade, você pode dar a ela um bônus de +1 em seus testes;
• Banir Espíritos: você pode forçar espíritos e demônios de outros planos a voltarem para o lugar de 

onde vieram;
• Conhecimento Arcano
• Cura: você pode canalizar poderes de cura da divindade à qual serve;
• Detectar Mentiras: sua habilidade nessa perícia é maior que o normal
• Ensino
• Exorcismo: você pode forçar um espírito ou demônio que tenha possuído um corpo ou objeto a 

deixá-lo;
• Expulsar Mortos-Vivos: você pode repelir vampiros, zumbis, fantasmas e outros de sua presença;
• Medicina
• Negociação
• Oratória
• Persuadir
• Primeiros Socorros
• Proteção: você pode proteger uma pessoa ou várias dentro de uma ára do tamanho de uma sala do 

mal sobrenatural, seja ele feitiços, espíritos, mortos-vivos, demônios, etc...
• Remover Fadiga: você pode recuperar a força daqueles que estão cansados;
• Teologia/Rituais
• Visão Verdadeira: você pode enxergar através de ilusões;

Invocando o Favor Divino
Quando um clérigo com Favor Divino invoca sua divindade, faça um teste Sem Oposição da perícia de 

Magia Divina necessária (veja Resolução de Ações, acima). Em um resultado Bom ou melhor, o pedido do 
clérigo pelo favor divino é atendido. Para perícias de clérigo nas quais os resultados não são descritos (como 
em Cura), quanto melhor o resultado do rolamento, melhor será a resposta ao pedido. Por exemplo, um 
resultado de Bom poderia curar apenas um ferimento em um nível, enquanto um resultado Soberbo poderia 
curar um personagem de todos os seus ferimentos.

No caso  de  resultados Medianos ou  Medíocre,  o  pedido  simplesmente  não é  atendido.  Em um 
resultado Ruim ou pior, a divindade pode levantar sua ira contra o clérigo. O Mestre deve considerar as ações 
mais recentes do personagem, especialmente em relação às crenças religiosas do clérigo. Se houver qualquer 
razão para que a divindade do clérigo fique insatisfeita com o serviço prestado, então chegou o momento de 
deixar tudo claro. Se o comportamento do clérigo for exemplar (ao menos no que toca a divindade), uma 
falha significará simplesmente que a divindade está ocupada por outras coisas ou considera o favor pouco 
importante por algum motivo, ou ainda acha que ele vai contra suas vontades.

Modificadores: O Mestre pode aplicar quaisquer modificadores que ele ache apropriado. Sugestões 
podem ser encontradas na Seção 7.2 das regras básicas do Fudge, e inclui +1 ou mais se o clérigo em questão 



estiver agindo em uma causa da divindade ou -1 se o mais recente pedido por Favor Divino resultou em um 
rolamento Ruim ou pior.

Níveis de poder de Camapanha
O nível de poder padrão de Fudge de 5 pontos é próximo do que a maioria dos Mestres irá desejar em 

suas campanhas, premitindo a criação de heróis em potencial: personagens acima da média em habilidades e 
experência, mas ainda assim não muito poderosos (ainda).

Isso é proposital, pois torna fácil adaptar as regras para cima ou para baixo para adaptá-las à maioria 
das necessidades.  Portanto se os personagens criados aqui parecem-lhe muito fracos ou fortes para suas 
necessidades, essa seção é para você.

Personagens Mais Poderosos
Você tem algumas opções que permitem personagens mais fortes usando o Fudge de 5 Pontos. A mais 

óbvia é  oferecendo 6 ponts  (ou mais)  para os personagens dos jogadores.  Você pode fazr isso com as 
descrições de pontos que já existem, ou adicionar uma opção de cinco pontos, como a seguir

Pontos gastos em um grupo Perícias no Grupo, e os níveis da mesma
5 2 em Soberbo

2 em Ótimo
3 em Bom

4 em Mediano
Nota: essa opção  não deve ser usada com personagens de cinco pontos,  uma vez que é uma 

exigência que todos os personagens tenham perícias de pelo menos dois grupos diferentes de perícias.
Uma opção menos óbvia mas melhor para os jogadores é dar cinco níveis gratuítos após a criação do 

personagem, sob autorização do mestre. Isso é, uma vez que o jogador tenha criado um personagem normal 
com cinco pontos, ele pode então indicar cinco perícias para, sob aprovação do Mestre, serem almentadas em 
dois níveis (ou, se o Mestre desejar, uma perícia pode ser aumentada em dois níveis, usando dois dos níveis 
gratuítos em apenas uma perícia)

O Mestre pode vetar certos aumentos de perícia, entretanto – um personagem com muitas perícias 
Soberbas pode desequilibrar as coisas, por exemplo. Pode ser injutso para os guerreiros especialistas de um 
grupo se algum dos não-combatentes possuir perícias em combate em Ótimo e Soberbo. Entretanto, se o 
Mestre está pensando em uma campanha intensa em batalhas, isso pode ser a única forma de garantir  a 
sobrevivência do grupo... 

Veja o Personagem Exemplo Balfo para um personagem de cinco pontos com cinco níveis gratuítos (a 
forma recomendável de criar-se personagens mais poderosos). 

Uma outra forma de ajudar os personagens é dar-lhes mais de dois níveis gratuitos de atributos e/ou 
mais de duas Bençãos.

Mais uma opção para ajudar os personagens é expandir as possibilidades de Trocas de Perícias. Essa 
opção cria mais escolhas para os personagens, o que pode ser bom ou ruim, dependendo dos jogadores. A 
parte boa é que a criação de personagem torna-se mais flexível, mas a parte ruim é que as escolhas podem 
sobrecarregar a pessoa na criação de seu primeiro personagem do Fudge. Provavelmente será melhor não usar 
essa opção para seu primeiro personagem, e talvez nunca. Se usar essa sugestão, não use Pontos de Perícia 
com Foco Restrito, e adicione a seguinte regra à seção sobre Troca de Perícias:

Você pode também trocar duas perícias do mesmo nível por uma perícia um 
nível mais alta, desde que todas as perícias envolvidas sejam do mesmo grupo. Por 
exemplo, você pode trocar duas perícias Medianas por uma perícia Boa. Esse tipo de 
troca, de duas perícias por uma mais alta, pode ser usada no máximo duas vezes por 
grupo de perícias. O Mestre pode ainda impor restrições mais altas, como a de limitar  
para apenas uma vez por grupo de perícia ou até mesmo não mais que duas vezes para  



o personagem como um todo, não importando se as trocas forem no mesmo grupo ou 
não.

Personagens menos Poderosos
Se você estiver pensando em uma campanha de longo prazo, pode achar interessante começar com 

personagens menos poderosos,  de  modo que  eles  possam perceber o  desenvolvimento  do  personagem 
conforme ele se esforça.

A forma mais óbvia é permitir que os jogadores tenham personagens de quatro pontos apenas. Se 
você fizer isso, não permita que ninguém gaste todos os quatro pontos em um único grupo – cada personagem 
deve ter perícias de pelo menos dois grupos.

Uma outra forma de limitar o poder é impedindo o uso de pontos em Foco Restrito, pois estes são uma 
forma barata de criar-se personagens com perícias altas.

Outa forma de limitar o poder, mesmo com personagens de cinco pontos, é impedir o gasto de 4, ou 
até mesmo de 3 pontos em um único grupo. Isso resultará em personagens com um maior número de perícias, 
mas nenhuma delas muito alta.

A idéia pode ser levada ainda mais longe: permita que um personagem gaste dois pontos em um 
grupo, por exemplo, mas como se ele tivesse usando esses pontos em dois grupos diferentes. Por exemplo, 
um jogador pode gastar um ponto em Perícias de Combate, pegando três perícias em Mediano e uma quarta 
em Medíocre. Então ele pode gastar mais um ponto em Perícias de Combate, peganod outras três perícias em 
Mediano  e uma oitava perícia em Medíocre.  Portanto, o personagem gastou dois pontos em perícias de 
combate, mas têm oito perícias no total, ao invés de seis – mas em níveis menores.

Uma outra opção para criar-se personagens menos poderosos é reduzir o número de atributos e/ou de 
bençãos gratuítas para um ou até mesmo zero.

Finalmente, você pode pegar todas essas idéias e montar suas próprias restrições. Por exemplo, você 
pode permitir personagens de cinco pontos, não permitir mais que três pontos em um único grupo de perícias, 
dar-lhes  apenas um nível  gratuíto  de  atributo  e  impedir  perícias  de  Foco Restrito.  Ou  pode permitir 
personagens de quatro pontos e não permitir que um personagem gaste mais que dois pontos em qualquer 
perícia e assim por diante.

O personagem Tagra na seção adiante é um exemplo de personagem de quatro pontos.

Personagens Exemplo
Nas próximas páginas serão apresentados alguns personagens exemplo. Eles foram feitos em menos 

de cinco minutos cada, sem nenhuma preocupação de serem criados de maneira equilibrada em relação a um 
grupo. Eles são apresentados simplesmente para mostrarem diversos personagens que podem ser criados 
rapida e facilmente com o sistema do Fudge de 5 Pontos.

Note que Jimma, por exemplo, tem perícias que não foram listadas anteriormente – e que isso é 
totalmente correto dentro do Fudge. Se você pensou em uma perícia que seu personagem deveria ter de 
maneira lógica, converse com o Mestre.

Falhas marcadas com um asterisco (*) são falhas adicionais para equilibrar atributos ou Bençãos 
extras.

Balfo, Explorador Halfling

● Atributos

● Raciocínio: Bom

● Percepção: Ótimo

● Força de Vontade: Mediano 

● Força: Medíocre, Escala -2 

● Agilidade: Bom



● Saúde: Mediano 

● Bençãos

● Nunca se Perde

● Visão Noturna 

● Falhas

● Halfling (Escala -2, +3 na Perícia Furtividade; vale duas Falhas) 

● Humanitarismo * 

● Grupos de Perícias:

● Ar-Livre: 3 pontos 

● Atléticas: 1 ponto 

● Combate: 1 ponto (restrito) 

● Perícias: 

● Ar-Livre: 3 pontos 

● Conhecimento da Flores: Bom

● Furtividade: Soberbo [Mediano +3 níveis da Falha: Halfling] 

● Imitar Barulhos de Animais: Mediano 

● Navegação: Mediano 

● Observation: Ótimo

● Rascunhar Mapas: Bom

● Rastreio: Bom

● Sobrevivência: Mediano 

● Atléticas: 1 ponto 

● Arrmesso: Mediano 

● Equilíbrio: Mediano 

● Escalada: Mediano 

● Nadar: Medíocre 

● Combate: 1 ponto 

● Arco: Bom

● Espada de Uma Mão: Medíocre 
Nota: para tornar Balfo um personagem mais poderoso, o Mestre deu cinco níveis extras de perícia, 

permitindo ao jogador mudar as seguintes Perícias:

● Equilíbrio: Bom

● Escalada: Bom

● Imitar Barulhos de Animais: Bom

● Observação: Soberbo 

● Rastreio: Ótimo
Se o jogador tivesse o questionado sobre a possibilidade de aumentar a perícia de Arco de Balfo, uma 

perícia já de foco restrito, o Mestre provavelmente não o autorizaria, uma vez que a campanha não é voltada a 
combates.



Jimma, Mercador de Jóias

● Atributos

● Raciocínio: Ótimo

● Percepção: Bom

● Força de Vontade: Bom

● Força: Medíocre 

● Agilidade: Mediano 

● Saúde: Mediano 

● Bençãos

● Rico

● Nunca esquece um rosto

● Contatos

● Falhas

● Obeso

● Deve Favores

● Curioso * 

● Dependente (a filha Marga, com 7 anos – a mãe morreu) * 

● Grupos de Perícias:

● Profissional: 4 pontos 

● Ar-Livre: 1 ponto (narrow) 

● Perícias: 

● Profissional: 4 pontos 
[O Mestre autorizou a adição de perícias de outros grupos; além disso, o jogador trocou uma perícia 

Mediana por duas Medíocres] 

● Arqueologia: Medíocre 

● Avaliação de Bens: Ótimo

● Blefar: Bom

● Compra e Venda: Bom

● Conhecimento de Rotas Comericias: Bom

● Etiqueta: Mediano 

● Joalheiro: Ótimo

● Lábia: Mediano 

● Literato: Medíocre 

● Regatear: Soberbo 

● Ar-Livre: 1 ponto 

● Furtividade: Medíocre 

● Observação: Bom

Familla, Diplomata e Espiã

● Atributos



● Raciocínio: Bom

● Percepção: Ótimo

● Força de Vontade: Bom

● Força: Medíocre 

● Agilidade: Mediano 

● Saúde: Mediano 

● Bençãos

● Voz Melodiosa 

● Atrativo

● Falhas

● Dever

● Ambiciosa

● Flerta Compulsivamente * 

● Grupos de Perícias:

● Sociais: 2 pontos 

● Conhecimento: 1 ponto 

● Perícias Gerais: 1 ponto 

● Ar-Livre: 1 ponto 

● Perícias: 

● Sociais: 2 pontos 

● Etiqueta: Mediano 

● Flertar: Mediano 

● Lábia: Mediano 

● Mentir: Bom

● Negociação: Bom

● Persuadir: Mediano 

● Conhecimento: 1 ponto 

● Condições Políticas: Mediano 

● Geografia: Medíocre 

● Língua Estrangeira (defina): Mediano 

● Literato: Mediano 

● Perícias Gerais: 1 ponto 

● Arrombamento: Mediano 

● Arremesso de Faca: Mediano 

● Escalada: Mediano 

● Ar-Livre: 1 ponto 

● Furtividade: Mediano 

● Herbalismo: Medíocre 

● Observação: Mediano 

● Rascunhar Mapa: Mediano 



Andrea, uma pessoa Estranha

● Atributos

● Raciocínio: Ótimo

● Percepção: Ótimo

● Força de Vontade: Medíocre 

● Força: Medíocre 

● Agilidade: Bom

● Saúde: Medíocre 

● Bençãos

● Visão Noturna 

● Talento Mágico Inato (Olhos de Águia) 

● Falhas

● Quixotesco

● Segredo (procurada em outra cidade) 

● Grupos de Perícias:

● Ladinas: 2 pontos 

● Profissional: 1 ponto (narrow) 

● Combate: 1 ponto 

● Conhecimento: 1 ponto (narrow) 

● Perícias: 

● Ladinas: 2 pontos 

● Arrombamento: Bom

● Contatos no Submundo: Mediano 

● Detectar Armadilhas: Mediano 

● Disfarce: Mediano 

● Furtividade: Bom

● Sobrevivência Urbana: Mediano 

● Profissional: 1 ponto 

● Compra e Venda: Medíocre 

● Jogar: Bom

● Combate: 1 ponto 

● Arremesso de Faca: Mediano 

● Faca: Mediano 

● Briga: Mediano 

● Estudar Adversário: Medíocre 

● Conhecimento: 1 ponto 

● Avaliação de Bens: Bom

● Literato: Medíocre 



Yarro, a Fighter

● Atributos

● Raciocínio: Medíocre 

● Percepção: Bom

● Força de Vontade: Mediano 

● Força: Bom

● Agilidade: Bom

● Saúde: Bom

● Bençãos

● Reflexos Rápidos

● Tolerância à Dor

● Falhas

● Boemia Compulsiva

● Duro e Sem Tato

● Orgulhoso * 

● Grupos de Perícias:

● Combate: 3 pontos 

● Atléticas: 2 pontos 

● Perícias: 

● Combate: 3 pontos 

● Arco: Bom

● Briga: Mediano 

● Escudo: Bom

● Espada de Uma Mão: Ótimo

● Estudar o Adversário: Bom

● Faca: Mediano 

● Saque Rápido de Espada: Mediano 

● Tática: Mediano 

● Atléticas: 2 pontos 

● Acrobacia: Bom

● Cavalgar: Mediano 

● Equilíbrio: Mediano 

● Escalada: Bom

● Furtividade: Mediano 

● Nadar: Mediano 

Pietro, Mago
Petro pegou um nível de Atributo a menos para equilibrar com uma Benção adicional



● Atributos

● Raciocínio: Ótimo

● Percepção: Bom

● Força de Vontade: Medíocre 

● Força: Mediano 

● Agilidade: Mediano 

● Saúde: Medíocre 

● Bençãos

● Talento Mágico (4 níveis) 

● Falhas

● Invejoso de Qualquer um que receba mais atenção

● Obsessão: colecionar itens mágicos

● Segredo: Mudou seu nome para enganar a Guilda dos Assassinos, que continua atrás dele * 

● Grupos de Perícias:

● Magia Escolástica : 4 pontos 

● Perícias Gerais: 1 ponto 

● Perícias: 

● Feitiços de Conhecimento: 2 pontos 

● Contato Mental: Bom

● Percrustação: Bom

● Determinar Perigo: Mediano 

● Maestria em Línguas: Mediano 

● Memória: Mediano 

● Revelação: Mediano 

● Feitiços de Ar-Livre: 1 ponto 

● Escalada: Mediano 

● Maestria do Fogo: Mediano 

● Maestria da Luz: Mediano 

● Ampliar Sentidos: Medíocre 

● Feitiços Profissionais: 1 ponto 

● Curar Ferimentos: Bom

● Curar Doenças: Medíocre 

● Perícias Gerais: 1 ponto 

● Literato: Mediano 

● Furtividade: Mediano 

● Cajado: Mediano 



Leonora, Sacerdote

● Atributos

● Raciocínio: Mediano 

● Percepção: Bom

● Força de Vontade: Ótimo

● Força: Medíocre 

● Agilidade: Mediano 

● Saúde: Mediano 

● Bençãos

● Favor Divino (custa duas Bençãos) 

● Patrono: Adeptos da Igreja

● Falhas

● Coxa

● Generosidade Compulsiva

● Dever para  Igreja *

● Grupos de Perícias:

● Magia Divina: 3 pontos 

● Conhecimento: 1 ponto 

● Perícias Gerais: 1 ponto 

● Perícias: 

● Magia Divina: 3 pontos 

● Aconselhamento: Mediano 

● Auxiliar Tarefa: Bom

● Banir Espíritos: Mediano 

● Benção: Ótimo

● Cura: Bom

● Detectar Mentiras: Mediano 

● Expulsar Mortos-Vivos: Mediano 

● Proteção: Bom

● Conhecimento: 1 ponto 

● Conhecimento Arcano: Mediano 

● Herbalismo: Mediano 

● Literato: Medíocre 

● Medicina: Mediano 

● Perícias Gerais: 1 ponto 

● Cavalgar: Mediano 

● Etiqueta: Mediano 

● Veterinária: Mediano 

Gruschka, Anciã

● Atributos

● Raciocínio: Bom



● Percepção: Medíocre 

● Força de Vontade: Ótimo

● Força: Medíocre 

● Agilidade: Mediano 

● Saúde: Bom

● Bençãos

● Talento Mágico: Magia Selvagem (3 levels) 

● Falhas

● Está ficando Velha * 

● Feia

● Leal a Companheiros

● Grupos de Perícias:

● Magia Selvagem: 3 pontos 

● Conhecimento: 1 ponto 

● Ar-Livre: 1 ponto 

● Perícias: 

● Magia Selvagem: 3 pontos 

● Aconselhamento: Mediano 

● Contar Histórias: Mediano 

● Detectar Mentiras: Mediano 

● Fabricação de Cestos: Mediano 

● Herbalismo: Ótimo

● Medicina: Bom

● Primeiros Socorros: Bom

● Trato de Animais: Bom

● Conhecimento: 1 ponto 

● Conhecimento de Área: Mediano 

● Conhecimento do Arcano: Mediano 

● Lendas/Histórias: Mediano 

● Teologia/Mitos/Rituais: Medíocre 

● Ar-Livre: 1 ponto 

● Conhecimento da Floresta: Mediano 

● Furtividade: Mediano 

● Imitar Barulhos de Animais: Medíocre 

● Sobrevivência: Mediano 

Tagra, Trovador de Quatro-Pontos
O Mestre começou a campanha com personagens de quatro pontos, com apenas um nível de Atributo e 

uma Benção gratuítas. Apenas uma Falha foi exigida, e perícias de foco restrito foram permitidas. Se Tagra 
fosse um personagemde cinco pontos, ele teria dois pontos no grupo Profissional.

● Atributos

● Raciocínio: Bom

● Percepção: Bom



● Força de Vontade: Medíocre 

● Força: Medíocre 

● Agilidade: Bom

● Saúde: Mediano 

● Bençãos

● Voz Melodiosa 

● Falhas

● Estigma Social: Artista andarilho

● Grupos de Perícias:

● Profissional: 1 ponto 

● Atléticas: 1 ponto 

● Sociais: 1 ponto (restrito) 

● Conhecimento: 1 ponto 

● Perícias: 

● Profissional: 1 ponto 

● Auação: Mediano 

● Dança: Medíocre 

● Música (Canto): Mediano 

● Música (Lira): Mediano 

● Atléticas: 1 ponto 

● Acrobacias: Mediano 

● Equilíbrio: Mediano 

● Equilibrismo: Mediano 

● Prestidigitação: Medíocre 

● Sociais: 1 ponto 

● Contar Histórias: Bom

● Lábia: Medíocre 

● Conhecimento: 1 ponto 

● Conhecimento de Área: Medíocre 

● Historia: Mediano 

● Lendas/Histórias: Mediano 

● Língua Estrangeira (defina): Mediano 
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