
Kitty Pryde

A
vida nunca foi fácil para os mestiços. A

mistura de raças costuma despertar suspeita

e inflamar emoções por onde esses

personagens andam. A simples aparição de

um desses seres é motivo de alarde e muitas

vezes de ódio por parte da grande massa.

O Ranger
Jacob turing era o que se pode chamar de sobrevivente.

Veterano de duas guerras, ranger e primeiro arqueiro do

rei Duncan até sua apossentadoria. Títulos que

acompanham um homem negro, de semblante sério e um

passado triste.

Sua mulher fora levada por uma doença que se alastrou

durante a primeira guerra. Arrastando também seu filho

recém nascido para a cova da familia.

Seus companheiros de armas se perderam em

armadilhas e batalhas em dungeons enquanto ele, após

acumular mais idade que riquezas, decidiu-se retirar do

serviço para viver junto a floresta de Lamerlanding.

O chamado
Muitos aventureiros procuraram o ranger, os convites eram

variados, pelejas, vinganças e mapas de templos perdidos.

Tentaram o velho com tesouros, escravos e até mesmo

itens mágicos, mas nada parecia tira-lo do tupor que se

encontrava. A maioria acreditava que a alma daquele

homem havia se extinguido.

Isso mudou na noite das bruxas logo antes do solstício

de inverno, quando na densa madrugada Jacob ouviu o

choro de uma criança.

Ele calçou suas botas com rapidez, pegou seu arco e

facas e partiu para a floresta. O choro parecia estar

próximo, ele se movia com pressa, mas com cuidado.

O choro parecia estar em movimento e ele se esforçou

ainda mais, passou por um riacho e subindo um carvalho

que havia caído na ultima tempestade ele avistou a origem

do choro.

Lockheed
O som era humanóide, ele tinha certeza disso, mas a

criatura a sua frente não era nada do que ele esperava, um

pequeno dragão tão negro que suas escamas tinham um

brilho azulado, parecia ferido em uma das asas.

Jacob retesou o arco, mirou a criatura, mas no momento

em que soltaria a flecha o choro novamente inundou seus

ouvidos, o filhote de dragão, estava protegendo um bebê.
Jacob soltou o arco, encarou o dragão olhos nos olhos e se

aproximou calmamente para ver o rosto rosado e os olhos

brilhantes da pequena menina.

Seu segundo olhar foi para o sangue que pingava da asa

do dragão, uma flecha prateada se prendia nas escamas do

monstro.

Com uma delicadeza impar, o ranger retirou a flecha,

abraçou o dragão com uma das mãos, o bebê com a outra e

voltou para a sua cabana.

A pulseira e o protetor
O bebê e o dragão resistiram aos ferimentos, Jacob criou

a criança como se fosse sua. Ele percebeu mais tarde que a

criatura não era própriamente um dragão, mas uma versão
menor das horripilantes criaturas, chamada de dragão
fada. Uma pequena pulseira no braço da crianças possuia o

nome K.A. Pryde.

Poucas coisas aconteciam por acaso e com seu

conhecimento antigo Jacob sabia que a garota não era um

ser qualquer, na verdade a simples presença do dragão-fada

ali, queria dizer que essa criança possivelmente tinha

sangue encantado, o sangue das fadas.

Rituais e descobertas
Com alguns contatos antigos, Jacob descobriu que o

reino dos encantados estava passando por um expurgo.

Um antigo braço da familia real, os Pryde, haviam sido

declarado traidores da coroa e seus membros estavam

sendo caçados.

A primeira coisa a fazer, foi se livrar da pulseira e

espalhar que o bebê era filha de um antigo amigo de

aventuras que faleceu devido a doença.

O Convívio com seu pai adotivo fez com que Kitty

aprendesse algumas técnicas de rastreio e caça. Seu laço
com o dragão fada Lockheed aumentou ainda mais

transformando os dois em companheiros com um vinculo

que Jacob só tinha ouvido falar ser possível.

Com o tempo e empenho a criança cresceu. Aos 12 anos

manifestou pela primeira vez seus poderes. Katherine, ou

Kitty como Jacob a chamava, conseguia viajar para a

agrestia das fadas apenas prendendo a respiração!
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A caçada
Ninguém foge do passado
Na noite que a garota comemoraria 16 anos, a cabana

recebeu visitantes. Primeiro veio a névoa, logo depois elfos

vestidos em malhas de mithril, armados com arcos e

espadas longas cercaram a cabana. Kitty, Jacob e Lockheed

já aguardavam a visita, os sentidos do dragão os avisará
com antecendência.

Os elfos estavam em maior quantidade, mas suas flechas

não surtiam efeito contra a garota. Jacob bombardeava os

atacantes com suas flechas e armadilhas colocadas

habilmente no terreno, enquanto Lockheed usava sua

potente baforada.

Em certo momento, os três foram forçados a recuar.

Carregando um inimigo ferido, o passadado da garota veio

a tona e o motivo da caça também!

A familia Pryde e o trono das fadas
Katherine pryde possui o sangue da lendária Titânia

correndo nas veias. Seu pai, um encantado, foi caçado e

declarado traidor por se relacionar com uma humana. A

família caiu em desgraça quando outros nobres a

declararam traidora da pátria.

Os membros da família real foram executados. Mas a

família Pryde tem direito ao trono das fadas.

O sangue não mente e o poder de Katherine de viajar

para o plano das fadas é uma das marcas mais fortes do

sangue real, coisa que nenhuma outra família possui.

Nos Dias de Hoje
Kitty e Jacob se separaram. Ele foi atrás de um grupo de

aventureiros e ela atrás de antigos aliados da família Pryde.

Nenhum dos dois tem ilusões de derrubar a atual rainha

das fadas, Maya da família Arianrhod, mas o plano é tirar o

foco da sobrevivente, dando tempo de arranjar antigos

apoiadores da família para ai sim, recuperar o que

pertence a Katherine por direito. Enquanto isso não ocorre,

ela continua se aventurando com Lockheed sobre a

alcunha de Lince Negra.

Adaptação e Podcast
Essa criação é uma adaptação criada no BeholderCast 94 -

Heroínas. Nossa sugestão de como utilizar uma super-

heroína como Kitty Pryde em uma mesa de fantasia sem

destruir a lore ou mesmo utilizar o fator mutante em jogo.

Você pode alterar a história, ficha ou aproveitar tudo e

deixar seu jogo mais divertido, até mesmo incluindo outros

personagens.

Conheça nosso podcast para encontrar mais dicas para

narradores e jogadores. Assine nosso feed ou escute

nossos podcasts na Taverna do Beholder Cego
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Kitty Pryde
Meio Elfo, Tamanho Médio, Leal e Bom

Classe de Armadura 17
Pntos de Vida 52(5D10+10)
Movimentação 9M.

STR DEX CON INT WIS CHA

10 (0) 18 (+4) 15 (+2) 13 (+1) 16 (+3) 15 (+2)

Sentido Percepção Passiva 16
Linguas Comum, Elfico, Faérico
Testes de Resistência Força +3, Destreza +7,

Constituição +2, Inteligência +1, Sabedoria +3,
Carisma +2

Perícias Acrobacia + 7, Atletismo +3, Investigação
+4, Percep;cão +6, Persuasão +5, Furtividade
+7

Nível de Desafio 5 (6500 XP)

Ações
Incorpórea. Kitty Pryde pode se tornar incorpórea
como uma ação de reação ou ação bônus, assim
como se tornar corpórea novamente. Enquanto
incorpórea ela não toma dano de armas não
mágicas e metade do dano causado por magia ou
armas mágicas, como se seu corpo estivesse em
outro plano, no caso na Agrestia das Fadas.
Enquanto estiver nesse estado ela pode se mover
através de outras criaturas e objetos como se
fossem terrenos difíceis. Ela toma 5 (1d10) de
dano se terminar esse efeito dentro de um objeto
e só pode permanecer incorpórea enquanto
prende a respiração. Duração 2 turnos.

LOCKHEED. O protetor de Kitty Pryde possui as
estatísticas de um pseudo-dragão.

Soco Phaseado. Ataque corporal +7 para atingir,
até 5m. Um único alvo. O alvo faz teste de
resistência 16 de constituição com desvantagem
ou se torna incorpóreo. Como ação bônus ela
pode acabar a incorporeidade do alvo, fazendo
que se torne corpóreo enquanto estiver dentro de
um objeto e causando 33 (6d10) de dano. CD
para resistir ao dano Destreza 16.

Phaseada Instintiva. (Recarregar 5-6) Quando for
alvo de um ataque ou feitiço, ela pode gastar sua
reação para se tornar incorpórea.
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