
Obi "Nano" Kenobi is a Mystical Nano who Wields Power with Precision 

(-) Might: 8 /___________________________________________________________________________ 

(-) Speed: 10 /__________________________________________________________________________ 

(1) Intellect: 23 /________________________________________________________________________ 

Effort: 1   Armor: __________  (    ) Impaired    (    ) Debilitated 

Recovery: 1d6+1  (    ) 1 Action    (    ) 10 Minutes    (    ) 1 Hour    (    ) 10 Hours 

Weapons and Damage: 
- Practice with Light Weapons: Usar Armas Leves. Armas Médias tem Dificuldade +1. Pesadas, +2. 
 
 
 
 
Skills and Inabilities: 
- Conhecimento: Numenera (E) 
- Inability: Aura enervante. Dificuldade +1: Seduzir, Persuadir, Enganar e Etiqueta.  

 

Special Abilities: 
- Sense Magic: Após 1 minuto de observação, pode apontar a presença de Numenera que não seja óbvia. 
- Hedge Magic (1 Int): Pequenos e inofensivos truques mágicos. Action. 
- Push (2 Int): Empurra bruscamente a Distância Imediata um alvo do seu tamanho ou menor. Action. 
- Ward: Cria um escudo de energia. Armor 1. Enabler. 

 

Cyphers (3), Artifacts, Assets and Equipment: 
- Um pequeno objeto retangular que, sempre no mesmo horário, emite um som agudo. 
- Clone Tank (10) Occultic: Um grande tanque de metal e vidro cheio de geleia rosa. 
Com algumas gotas de sangue, fios de cabelo, unhas ou pedaços de pele, é possível criar um clone. Ele nasce 
3d6 meses depois como uma criatura de Nível 1. 
- Sense Record (5) Occultic: Um pequeno dispositivo de metal e vidro. 
Emite um raio de luz e grava todas as imagens, sons e odores em uma Distância Curta. Quando ativado 
novamente, cria um holograma que reproduz perfeitamente o ambiente gravado por 5 minutos. 
- Livro a respeito de Numenera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tier: 1   (    ) + 4 Stats    (    ) +1 Skill    (    ) +1 Edge    (    ) +1 Effort    XP: _________ Sucata: __________ 



Lucas is a Guarded Nano who Rides the Lightning 

(-) Might: 8 /___________________________________________________________________________ 

(-) Speed: 10 /__________________________________________________________________________ 

(1) Intellect: 18 /________________________________________________________________________ 

Effort: 1   Armor: __________  (    ) Impaired    (    ) Debilitated 

Recovery: 1d6+1  (    ) 1 Action    (    ) 10 Minutes    (    ) 1 Hour    (    ) 10 Hours 

Weapons and Damage: 
- Practice with Light Weapons: Usar Armas Leves. Armas Médias tem Dificuldade +1. Pesadas, +2. 
 
 
 
 
Skills and Inabilities: 
- Conhecimento: Numenera (T) 
- Intellect Defense (T) 
- Perceber a verdade, disfarces, falsidades e engodos (T) 
- Inability: Suspeição. Dificuldade +1: Persuadir e Enganar.  

 

Special Abilities: 
- Machine Interface (2 Int): Dificuldade -1 para compreender o funcionamento e Level de Numenera que o 
personagem toque. 1 minuto de duração. Enabler. 
- Resonance Field (1 Int): Um padrão energético bloqueia ataques realizados a Distância Imediata, permitindo 
defesas físicas com Intellect. Duração de 1 minuto. Action to Initiate. 
- Shock (1 Int): Dano elétrico; +1 para ataque. Duração de 10 minutos. Enabler. 
- Charge (1+ Int): Energiza um Artefato ou Dispositivo (exceto Cifras) para ser usado mais uma vez. Action. 

 

Cyphers (3), Artifacts, Assets and Equipment: 
- Sacola de Pilhas: 75% de chance de possuir uma célula de energia útil para qualquer dispositivo encontrado. 
- Light Shield (3) Anoetic: Um dispositivo de mão. 
Emite um campo de luz ao redor do usuário durante cinco minutos. Fornece Armor 3, desde que haja luz no 
ambiente. 
- Metal Death (6) Anoetic: Um tubo com mangueira. 
Produz uma espuma que cobre uma área de 1m3, transformando metal em vidro frágil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tier: 1   (    ) + 4 Stats    (    ) +1 Skill    (    ) +1 Edge    (    ) +1 Effort    XP: _________ Sucata: __________ 



Kronus "O Perturbador" Berg is a Cruel Nano who Crafts Illusions 

(-) Might: 10 /__________________________________________________________________________ 

(-) Speed: 9 /___________________________________________________________________________ 

(1) Intellect: 17 /________________________________________________________________________ 

Effort: 1   Armor: __________  (    ) Impaired    (    ) Debilitated 

Recovery: 1d6+1  (    ) 1 Action    (    ) 10 Minutes    (    ) 1 Hour    (    ) 10 Hours 

Weapons and Damage: 
- Practice with Light Weapons: Usar Armas Leves. Armas Médias tem Dificuldade +1. Pesadas, +2. 
 
 
 
 
Skills and Inabilities: 
- Conhecimento: Numenera (T) 
- Enganar, Persuadir e Intimidar (T) - Em alvos experimentando dor física e emocional. 
- Inability: Insensibilidade. Dificuldade +1: Empatia.  

 

Special Abilities: 
- Cruelty: Diminui em 2 o Dano causado. Dificuldade -1 no próximo ataque contra o mesmo alvo. 
- Scan (2 Int): Escaneia uma área de 3m3 à Curta Distância. Revela o Level do alvo e informações pertinentes. 
- Aggression (2 Int): Libera os instintos primitivos de um alvo à Curta Distância, que recebe um Asset para 
ataques de Might. Duração de 1 minuto. Action to Initiate. 
- Minor Illusion (1 Int): Cria a imagem de uma pessoa ou criatura à Curta Distância. Afeta visão e audição, e 
pode mover-se numa área de 3m3. Duração de 10 minutos. Action to Create. Action to Modify. 

 

Cyphers (3), Artifacts, Assets and Equipment: 
- Um pedaço de vidro que, quando manipulado, produz imagens holográficas incompreensíveis. 
- Uma recordação da última pessoa que o personagem destruiu, valendo 10 Sucatas. 
- Warming Pouch (1) Anoetic: Um saco de tecido. 
Um objeto colocado na sacola mantém durante 28h a temperatura por volta dos 36˚C. 
- Sparkle (6) Anoetic: Um dispositivo de mão. 
Um grupo de luzes viaja até Longa Distância e cega todos os alvo numa distância imediata por 1 minuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tier: 1   (    ) + 4 Stats    (    ) +1 Skill    (    ) +1 Edge    (    ) +1 Effort    XP: _________ Sucata: __________ 


