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Uma Primeira Página Diferente
Uma Mensagem Para Vocês

Artrúsia - Diferente das outras Plebes, esta primeira página
é bem especial. Trata-se acima de tudo de um agradecimento
a todos vocês que estão acompanhando nosso trabalho desde
o retorno do Fortaleza de Berdolock e agora neste momento,
da pré-venda da nova edição.
Vocês não sabem como é importante ver a volta de Berdolock e
de tantas outras coisas, depois de 5 anos passados numa rodaviva de derrotas e perdas. As perdas foram muito grandes
que em determinados momentos me deixaram num estado
de espírito bem ruim. Naquela hora só me restou seguir em
frente, respirar fundo e não desistir. Mas isso passou, foi
deixado para trás e agora é olhar para o que vem por aí.
A Pré-venda da Fortaleza de Berdolock alcançou o objetivo
inicial que queríamos. Isso foi, como dizemos na linguagem
“startupeira”, um MVP (minimum viable product - produto
mínimo viável) de sucesso. Estamos agora na fase da entrega,
com os pdfs já nas mãos de quem comprou e o início do envio
- Parcerias - estamos firmando parcerias para produção em
dos livros físicos pelo correio.
conjunto de diversos jogos. Nesta Plebe você vai ver uma
das primeiras com o estúdio Teia de Jogos. Outras estão a
Aprendemos algumas lições interessantes, começamos a
caminho e uma em especial vai dar uma sacudida bem bacana
explorar alguns caminhos que não imaginávamos e agora
nas mesas de vocês.
vamos para a segunda fase do projeto que é escalar o jogo e
todo o material em torno dele.Temos agora um cronograma
- Aventuras e Módulos - Estamos trabalhando em dois
e um planejamento para o mercado, do qual consistirá no
módulos para vocês, sendo um uma megadungeon. Mas isso
seguinte:
vamos falar futuramente.
- Lançamento do Tomo Branco - Tinhamos a idéia de
fazermos 2 expansões do Fortaleza, mas vimos que as duas
- Material gratuito - Vamos publicar material gratuito
caberiam num livro só e que serviria para consolidar o
para vocês na Plebe e em nosso site. Acompanhe nossos
sistema. Alguns de nossos colaboradores falam internamente
lançamentos.
que o Fortaleza de Berdolock é o equivalente do Players
Handbook e o Tomo Branco será o equivalente ao Dungeon
Enfim, isto é um raio-X do que vem por aí. Claro que podem
Master Guide. Vamos deixar vocês opinarem futuramente.
existir mudanças no meio do caminho, mas a idéia é essa.
Novamente eu quero muito agradecer a vocês todos, pela
- Wargames - Sim, vamos retomar, inicialmente com o
receptividade e pelo apoio. Vamos tentar tornar este ano de
Onagro, um sistema de wargame de miniaturas no mundo de
2021, um ano de muitas coisas legais para sua mesa de jogo!
Artrúsia para combates em escaramuça e em seguida nosso
projeto mais ambicioso o Landships, passado no norte de
Tony Garcia - Rubragua
Artrúsia com uma pegada Stemapunk.
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A aposentadoria do herói significa que ele
alcançou um grau de maestria tão alto que ele se
tornou um herói lendário no mundo de Zoa.
Considerações Finais

Sistema de PE para Zoa

Explorar uma caverna ou sala - 1PE
Explorar uma localidade - 1 PE
por Tony Garcia
Matar o chefe final de uma masmorra - PE do
chefe+ 2PE
Chegou a hora de você fazer com que Explorar e finalizar uma masmorra - PE dos monstros
seu personagem em Zoa evolua e possa derrotados+PE do chefe+ PE das salas+5
futuramente enfrentar desafios maiores! Para
isso apresentamos a vocês nosso sistema de A medida que os pontos de experiência são
Pontos de Experiência (PE) para nosso RPG acumulados, o personagem sobe de nível. Vamos
ver as tabelas abaixo:
Minimalista.
Trata-se de um recurso muito simples para Homens de Armas
que nossos personagens possam receber
bonificações e aumentar seus pontos de vida.
Nível
PE
Vamos explicar como funciona de maneira
1
100
rápida e simples.
2
250
Como ganhar PE em uma Partida

+1PV

4

500

+1 no acerto

500

Você está curtindo A Plebe ? Mande um alô para
gente em nosso site!

+1 no acerto

350
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Nas Plebes Futuras vamos expandir ainda mais o
sistema. Esperamos que vocês se divirtam com
nosso RPG Zoa!

PV e Habilidade
+1 PV

3

5
650
Existem duas maneiras simples de ganhar pontos
de experiência: matando monstros e vencendo
6
800
desafios. Cada monstro dá um número
específicod e PE de acordo com seus Pontos Usuários de Magia
de Vida, por exemplo: uma Vampira Bronzeada
tem 2 pontos de vida, logo ela dá 2 pontos de
Nível
PE
experiência se ao ser derrotada pelo jogador.
1
100
Um outro exemplo, um Goblin Perneta tem 1
2
250
ponto de vida, logo dá 1 ponto de experiência
3
350
ao ser derrotado.

Nossa idéia é expandir ainda mais o Sistema Zoa
de RPG, queremos que nossos jogoadores façam
“Hacks”, possam sugerir novas idéias, novos ítens
e monstros para nosso Bestário. Com este último
artigo fechamos o básico do sistema. Nossos
próximos passos são:
- Um livreto com todas estas regras apresentadas
na Plebe;
- Um gerador de masmorras simples para os
jogadores solo;
- Mais monstros e ítens mágicos

https://artrusia.com.br/contato/

+1PV
+1PV
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PV e Habilidade
+1 ponto de mana
+1 PV
+1PV
+1 ponto de mana
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Já os desafios podem ser diversos, mas listamos
5
650
+1PV podse usar + 1 magia
os principais que são comuns as partidas
6
800
+1 ponto de mana
de Zoa. Estes desafios podem ser um pouco
mais complexos, mas a base para o calculo é Quando o personagem chega ao nível 6 ele se
apresentado a vocês;
aposenta.

https://bit.ly/31VgIY8

Aventuras nos Pastos da Imaginação
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http://www.voxelhouse.com - 2021

https://bit.ly/35PkKTd
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Iniciando
O jogo consiste em uma corrida clandestina de robôs onde
os concorrentes terão que dar 3 voltas no circuito, sendo o
campeão aquele que chager em primeiro lugar, com o número
menor de danos. Existem 3 classes de robôs:

A guerra acabou, e nos tratados assinados depois disso os mechas
militares se tornaram proibidos, mas ao invés de simplesmente
serem destruídos, os pilotos de Mecha se reuniram e, com o
Um Pouco de História
apoio de grandes conglomerados de mídia, lançaram o golpe
de relações públicas mais engenhoso para “limpar a barra”
No começo o japão fez os primeiros mechas, pensando dos mechas: criaram uma liga mundial de mechas de corrida.
primeiramente em realizar o sonho de tantos anos , de trazer ao Agora sem armas,
mundo real as máquinas de sonho. Só que elas ficaram tão eficazes
que tiveram seu uso popularizado em uma série de ambientes. Daí contando apenas com a perícia de seus pilotos e a inteligência de
para virarem armas de guerra foi um salto. Um salto sangrento, suas equipes científicas, as máquinas de guerra fora convertidas
que quase dizimou metade do planeta, na Terceira Guerra mundial. em estrelas, o que gera sentimentos confusos nos sobreviventes
Os mechas reais não tinham 10,50 metros, eles tinham pouco dos ataques dos mechas durante a guerra. Como não podia deixar
mais de 3 metros, mas eram máquinas formidáveis, e quando de ser, as corridas oficiais se tornaram apenas metade da moeda,
controladas por pilotos especialistas, se tornavam verdadeiras com corridas ilegais ocorrendo nas ruas de diversas cidades do
mensageiras da morte, dizimando esquadrões de elite como se mundo, com mechas modificados e “sem identificação”.
fossem formigas.
Você é um desses pilotos, mas pelo que você corre? Pela Glória
Os blindados não conseguiam os destruir pois eles eram muito ágeis. do pódio? Pelo dinheiro? Pela redenção dos seus erros durante a
Enxames de drones militares conseguiam sucesso apenas com guerra? Simplesmente por correr?
pilotos iniciantes.
Não importam seus motivos ou se a corrida é um evento oficial
Bombardeiros precisavam destruir bairros inteiros para acabar transmitido pelo mundo ou uma corrida ilegal organizada pelo
com um Mecha.Apenas outro mecha era capaz de destruir um crime organizado, o que importa é chegar primeiro!
mecha, e isso gerou uma corrida armamentista que só podia ser
comparada com a corrida nuclear.PEMs foram funcionais por O que você vai precisar ?
exatamente duas semanas, pois o isolamento com borracha foi
desenvolvido no Brasil e então se tornou padrão.
- Tampas de garrafa pet, botão de futebol de mesa (ou similar),
Ironicamente, a guerra foi interrompida por uma única pessoa, tampa de garrafa de leite para representar os robô;
e seu ato de coragem desesperada. Um professor Queniano, de - Uma mesa para você fazer o circuito (recomendamos 1,20 x 90
forma especialmente parecida com o homem de Tiannamen, impediu cm)
que Mechas Anglo-Estadunidenses invadissem sua univesidade. - Giz para desenhar o circuito (vamos em breve fornecer uns
Seu ato lhe rendeu a morte, mas as imagens se tornaram tão circuitos para vocês imprimirem)
chocantes, seu sacrifício devolvendo a sanidade aos governos e - Obstáculos (livros, copos, qualquer coisa).
calando a sanha dos cães de guerra, que estavam cada vez mais
ricos de desenvolver novas tecnologias para os mechas.

By jordan Florio & Tony Garcia

http://www.artrusia.com.br
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- Tampas de garrafa pet : modelo padrão, o robô mais utilizado
pelos corredores.
- Botôes: modelo turbo, financiado por gangues ou crime
organizado
- Tampa de garrafa de leite: Modelos coupê, preferido por
militares e ricaços excentricos.
Cada robô possui os chamados pontos de estrutura. Estes pontos
indicam o grau de resistência, ou melhor de receber danos
durante a corrida. Cada modelo possui o seguinte:
- Modelo padrão : 6 pontos.
- Modelo Turbo : 8 pontos.
- Modelo Coupê: 10 pontos.
Falaremos sobre danos mais a frente.
Selecione o seu tipo de robô e coloque o mesmo na largada do
pista, anotando numa folha de papel os pontos de estrutura
de cada um. Em seguida sorteie quem será o primeiro jogador a
começar a partida. Estamos prontos para iniciar.

O Jogo

b) Batendo no obstáculo: se um robô bater em um obstáculo,
ele fica uma rodada parado e perde um ponto de estrutura.Ele
deverá ser colocado atrás do obstáculo e iniciar a movimentação
a partir dali.
c) Jogo sujo: um robô pode bater em outro, contudo recebe uma
penalidade. Se um robô bater em outro os seguintes pontos de
estrutura são perdidos:

Robô

Alvo

Ponto de
estrutura perdido
robô

Ponto de
estrutura
perdido alvo

Padrão
Padrão
Padrão
Turbo
Turbo
Turbo
Coupê
Coupê
Coupê

Padrão
Turbo
Coupê
Turbo
Padrão
Coupê
Coupê
Padrão
Turbo

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
3
2

Os robôs caso saiam da pista com o jogo sujo, ambos ficarão 1
turno parados. Caso não, se moverão normalmente em sua vez de
jogar.Se o robô perder metade de seus pontos de estrutura, ele
está danificado. A partir daí ele poderá se mover com 1 peteleco
até o final da partida. Caso seus pontos sejam zerados antes do
final da corrida, o mesmo é considerado destruído e pode ser
deixado na pista como mais um obstáculo.

O jogo consiste mover os robôs no circuito utilizando
petelecos para isso. Cada jogador tem direito a dar 2
petelecos em seu robô para movê-lo na pista, desviando de
obstáculos e respeitando o circuito. Ele terá que percorrer
3 voltas na pista e chegar em primeiro para vencer. Aquele
que conseguir isso será o campeão da corrida.

GAME DESENVOLVIDO
EM PARCERIA COM

Situações Especiais de jogo
a)Saindo da Pista : Se num peteleco o robô sair da pista, ele
fica uma rodada parado e perde um ponto de estrutura. Ele
deverá ser colocado na posição onde saiu para retornar.

https://bit.ly/2HNNgfS

https://bit.ly/31XiZSS
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https://bit.ly/3oGsLT0

