Prévia do Vale Nentir
Confira os links acima para mais material

Enviados pelos Deuses

A

maioria dos seres imortais são separados deste mundo.

Eles

vivem em outro plano,

longe das preocupações mundanas. Anjos e demônios, deuses e exarcas, todos buscam por objetivos transcedentais no Mar Astral, sem se preocupar com este mundo.

Os devas não.
Devas são imortais que escolheram fazer parte da jornada perigosa do mundo.

Apesar de alguns desses seres estranhos transcederem o plano mortal, a maioria está
atrelada a quaisquer sinas este mundo venha a sofrer. Como um povo, os devas lutam
para garantir que o destino seja positivo.
— Pergaminho achado no Templo dos Crânios Amarelos
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D

fí-

com livre arbítrio na luta do bem contra o

sicos bastante bonitos, apesar

mal. Munidos das lembranças de seu tem-

de terem um certo ar não-natu-

po como agentes celestiais, bem como das

ral, dotados de pele com padrões de cores

infinitas vidas que viveram entre os mor-

claras e escuras, sendo a parte clara de

tais desde que desceram para este mundo,

uma variação de cores entre o branco e o

eles buscam ser exemplos vivos dos ideais

cinza claro, e a parte escura com tonalida-

de seus deuses e sempre tentam orientar

des de azul e roxo ou até mesmo chumbo

os mortais com quem têm contato para que

e preto. Geralmente a cor clara ou escura

busquem ser pessoas melhores.

evas são humanoides de traços

é a mais predominante em sua pele, com

Justamente por conta desse passado

a outra aparecendo como uma padrona-

como celestiais, mesmo que não se lem-

gem em seu rosto, ombros e peito. De-

brem muito bem dele, os deva tendem a

vas raramente possuem pelos no corpo,

direcionar suas vidas para atuarem como

mas quando têm, geralmente é da mesma

agentes da vontade de seus deuses, co-

cor que aparece nos padrões desenhados

mumente seguindo o caminho de clérigos e

em sua pele. Por fim, seus olhos geral-

paladinos. Também por terem uma relação

mente são completamente brancos, sem

mais próxima com seus deuses, é comum

a presença visível de pupilas. Mas já fo-

eles não frequentarem ou se ligarem em

ram vistos indivíduos com olhos de cores

organizações religiosas hierárquicas, pre-

diferentes.

ferindo confiar em suas memórias do que

Devas não são capazes de se reproduzir. Quando um deles morre, sua alma re-

dar ouvidos ao que algum mortal diz saber
sobre seu deus.

encarna em um novo corpo já adulto. Essa
nova vida retém alguns vislumbres de suas

Presos

neste mundo.

vidas passadas e lembranças o suficiente a

Devas estão fadados a reencarnar eter-

ponto de saber se comunicar em diferentes

namente e dedicar todas as suas vidas à

línguas, bem como ser capaz de oferecer

causa do bem. Quando um deva morre, ele

orações e fazer os rituais de seus deuses.

reencarna novamente, pois sua essência
não sai desse mundo. Sua reencarnação

Servos

dos deuses do bem

pode acontecer poucos dias depois, mas

Devas são espíritos angelicais que abdica-

também pode acontecer anos ou séculos

ram de sua imortalidade para poder atuar

mais tarde.

Material gratuito 100% Não-Oficial
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Enquanto aguarda ter um novo corpo
mortal, sua essência vaga pelo mundo sem
um corpo, num estado que eles entendem
como um sonho descorporado. Nesse estado o deva não estará sozinho – ele terá
a companhia de todas as vidas pelas quais
passou, com quem pode conferenciar e relembrar de acontecimentos de encarnações
passadas. E é através dessas conferências
que eles vão renovando os fragmentos de
memórias que carregarão em suas mentes
da próxima vez que encarnarem.

Corpo

novo, vida nova.

Quando um deva ressurge no mundo, ele
aparece espontaneamente num corpo já
adulto em algum lugar de grande importância divina e/ou de grande força espiritual.
Onde naturalmente a barreira com o mundo
dos vivos é mais frágil.
Ninguém sabe dizer o que determina quais serão as características físicas,
mentais e emocionais desse novo deva
que ressurge. Sua alma é sempre a mesma, mas não há uma certeza do quanto
do deva antigo é preservado nesse retorno. Alguns retornam bem parecidos com
quem eram antes, outros não têm nada
em comum com suas vidas passadas. É
possível que um deva que se identificava
como homem retornar num corpo fisicamente feminino. Ou um que retém muitas
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Da mesma forma, há agentes do mal
que buscam encontrar esses lugares e
conspurcá-los de tal forma que os deva
não consigam voltar por lá. Buscando
eventualmente impedir que os deva consigam reencarnar.

Nomes

de

Devas

Por já surgirem adultos, devas não recebem
nomes de pais mortais, mas sim lembram-se dos nomes que possuíam quando ainda
eram seres celestiais. Por esse mesmo motivo, devas não possuem sobrenomes.
•

Nomes Femininos: Abea, Adara, Asha,
Chana, Danel, Darah, Davi, Elka, Eranah, Hania, Hava, Idria, Isa, Jael, Kana,
Kayah, Lihi, Mahel, Marek, Noma, Navah, Paziah, Ravah, Riya, Sada, Shara,
Tirah.

lembranças de ser um poderoso mago em

•

Nomes

Masculinos: Adiah, Ansis,

sua vida passada retornar como um pala-

Ayab, Bavak, Beriah, Eben, Elyas,

dino de seu deus.

Galad, Gamal, Hiyal, Iannes, Kerem,

Locais especiais. Existem organizações

Mahar, Marach, Mathas, Natan, Nehem,

religiosas que dedicam-se a guardar pro-

Oris, Raham, Ronen, Samel, Sered, Ta-

vaveis lugares de renascimento de devas,

var, Vered, Zachar.

aguardando o surgimento deles para garantir que serão bem cuidados e orientados
nesse momento vulnerável do retorno. Eles
surgem sem saber quem são ou de onde
vieram, mas com um turbilhão de memórias de outras vidas ocupando suas mentes, o que os deixa muito confusos.
Material gratuito 100% Não-Oficial
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Características

de

Deva

Lembranças de Mil Vidas. Você retém vis-

Seu personagem deva possui as seguintes

lumbres de vidas passadas, conseguindo

características raciais:

às vezes lembrar de informações e expe-

Aumento do Valor de Habilidade. Seu va-

riências que possam ser úteis no que está

lor de Inteligência aumenta em +1 e o de

fazendo ou para aconselhar seus aliados. A

Sabedoria aumenta em +2.

qualquer momento você pode ganhar Ins-

Idade. Devas são virtualmente imortais.

piração e usá-la ou recompensar outro jo-

Eles não sofrem efeitos de velhice e quan-

gador. Após usar essa característica, você

do morrem, já ressurgem neste mundo

precisa completar um descanso curto ou

como adultos.

longo para poder usá-la novamente.

Alinhamento. Devas buscam ser a encarna-

Origem Mitológica. Você é um humanoi-

ção de toda a bondade e nobreza da qual os

de, mas conta como uma criatura do tipo

mortais são capazes, pois sabem que caso

celestial para todos os efeitos mágicos que

percam a conexão com os deuses do bem

afetem criaturas daquele tipo. Efeitos que

e se deixem corromper, eles correm o risco

afetem apenas humanoides ainda te afe-

de reencarnar como um rakshasa. Então, a

tam. Além disso, você possui proficiência

maioria deles tem um alinhamento bom. Mas,

em Religião.

existem devas de todos os alinhamentos.

Resistência Astral. Você possui resistên-

Tamanho. Devas possuem as mesmas va-

cia a dano necrótico e radiante.

riações de tamanho e peso dos humanos,

Idiomas. Você pode falar, ler e escrever

apesar de serem em média mais altos que

Celestial, Comum e um idioma adicional à

eles. Sendo sempre de tamanho Médio.

sua escolha.

Deslocamento. O deslocamento básico de
um deva é 9 metros.
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