ERRATA
Após a impressão do Compêndio de Superpoderes fomos avisados por leitores de algumas
informações erradas em certos trechos dos poderes. Após análise de todo o livro, notamos
que houveram falhas na edição durante a atualização do texto da 1ª para a 2ª edição do
Compêndio.
Abaixo seguem as correções necessárias.
Fernando “del Angeles” Pires
Editor da Linha Savage Worlds

VANTAGENS

PODERES

PERCEPÇÃO DE COMBATE (PG. 8)

MODIFICADOR PROJÉTIL (PG. 19)

Na segunda edição são duas vantagens:

• Erro no custo. O Correto é +1 ao invés de -1.

PERCEPÇÃO DE COMBATE

ATAQUE DE LONGA DISTÂNCIA (PG. 23)

Requisitos: Experiente, Lutar d8+,
Perceber d8+
Este personagem é adepto de combates e
consegue perceber múltiplos oponentes.
Oponentes reduzem à metade o bônus de
Agrupar contra ele.

CONSTRUTO (PG. 25)

PERCEPÇÃO DE COMBATE APRIMORADA
Requisitos: Veterano, Percepção de
Combate
Os oponentes não ganham bônus de
Agrupar contra este herói.

• Texto errado no Modificador Cone:
“Por nenhum custo, o ataque deve usar o Modelo
de Cone...”
• Ficou faltando o Modificador Alcance:
Alcance (+2/+4): O Alcance aumenta para
24/48/96 ou 50/100/200 por 4 pontos.
• Segundo parágrafo do poder Construto está com
um erro:
“Construtos adicionam +2 quando tentam se
recuperar de Abalado, não precisam respirar
e são imunes a doenças e venenos. Construtos
cartas selvagens também ignoram um ponto de
penalidades de ferimento – eles podem não sentir
dor, mas ainda são afetados pelo dano.

CONTROLE DE FORÇA (PG. 26)

• Informação errada no texto:
“Este poder permite o personagem criar e controlar uma força de energia pura que pode levantar
objetos, criar formas, prender inimigos ou agir
como uma barreira protetora. A Força inicial do
campo é d10, e cada nível adicional aumenta um
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passo. Isso representa o dano quando usado para
atacar, quanto ela levanta, e assim por diante, da
mesma forma como se fosse um personagem.
O controlador usa força para atacar e pode
alcançar 12 quadros.
A força pode assumir formas grosseiras – martelos
gigantes, mata-moscas, colheres e assim por
diante. Manipulação precisa (criar uma chave ou
um ovo Fabergé) não é possível com este poder.
É possível usar ações múltiplas deste poder com
as penalidades comuns para tal.”

CURAR (PG. 28)

• Faltou um Modificador:
Cura (+3): O personagem pode anular os efeitos
de qualquer veneno, doença, enfermidade com
um toque e uma rolagem bem-sucedida de
Espírito (aplicando-se quaisquer penalidades da
doença/veneno à rolagem). Falhar causa um nível
de Fadiga ao curandeiro que pode levar a Morte e
só pode ser recuperada depois de 24 horas.
• Custo da Modificação Errado: Restauração custa
+2 ao invés de +5.

ILUSÃO (PG. 32)

• Informação errada no Modificador Direcionado:
“A ilusão, em vez de criar truques de luz, afeta
a mente. Qualquer personagem que desejar
“desacreditar” de uma ilusão especifica pode fazer
uma rolagem de Astúcia (estava Astúcia-2). Se
bem-sucedido, ele pode detectar o que é real e o
que é falso e fica imune ao poder pelo resto do
encontro.

LEITURA DE MENTE (PG. 34)

• Faltou um Modificador:
Passageiro da Mente (+3): O herói pode ver,
escutar, provar, tocar e sentir através dos sentidos
de alguém que esteja em contato. Isso requer
concentração absoluta, então não é possível
realizar nenhuma ação enquanto isso.

MIMETISMO (PG. 35)

• O custo do Poder está errado, é 1/nível e não 2/
nível
• Faltou uma informação no texto:
“Este poder permite o personagem copiar
qualquer outro super poder de um personagem
que ele atinja com um Ataque de Toque bemsucedido. O valor máximo de pontos do poder
é igual a seu nível em Mimetismo. O poder
copiado deve ser idêntico ao original em todos
os Aspectos, incluindo todos os Modificadores e
manifestações. ”

PARALISIA (PG.37)

• Custo está errado. O Custo é 3 ao invés de 4.

TRANSMISSÃO (PG. 44)

• O custo do Poder está errado, é 2 e não 1.

VELOCIDADE (PG. 44)

• Exemplo errado em um dos Modificadores:
“Golpear (+2): Seu personagem pode golpear
um inimigo com múltiplos golpes rápidos. Isso é
um ataque normal de Lutar que consome toda a
ação do velocista (não é permitida nenhuma outra
ação ou movimento). Se o golpe é bem-sucedido.
Adicione o redutor que os outros têm para acertar
o velocista em sua rolagem de dano (por exemplo,
adicione +6 no dano com Velocidade Sônica ou
+8 para Velocidade Super Sônica, etc.). “

VOO (PG. 45)

• Informação errada no texto:
“Seu super pode voar. Quanto mais pontos
gastar no poder, mais rápido ele pode se mover.
Sua Subida é 0, mas pode ser aumentada (veja
abaixo).”

QG
BIBLIOTECA/LABORATÓRIO
ESPECIALIZADO (PG. 52)

• O custo está errado. O correto é +2 ao invés de
+1.

VILÕES
BUMERANGUE (PÁG. 60)
• Seu Aparar é 6

ELECTRON (PG. 60)

• Faltou a perícia Perceber d6
• Faltou o Poder Controle de Energia (4):
Eletricidade. Dispositivo (Traje).

RATAZANA (PG. 62)

• Faltou o Poder Imune a Doenças (1): Ratazana
não é afetado por doenças.

VALETE DE PAUS (PG. 62)

• Faltou o poder Paralisia (2): Forte. Dispositivo
(disruptor neural no bastão)

BLINDADO (PG. 63)

• Faltou a Vantagem: Aguento o Tranco

2

CARNIÇAL (PG. 63)

• Faltou a Vantagem: Frenesi
• Faltou o Poder Paralisia (3): Contingente com
um ataque corpo-a-corpo bem sucedido. Forte.

CLONE (PG. 64)

• Faltou a Vantagem: Prontidão

ESPORO (PG. 65)

• Faltou o Poder: Resistência +1 (1): Pele
esponjosa.

MOTOSSERRA (PG. 68)
• Seu Vigor é d8

NOTURNA (PG. 69)

• Faltou o poder Intangibilidade (8): Sombra,
Permanente, Mudança Rápida.

CEIFADORA (PG. 88)

• Ignorar a Vantagem Pontos de Poder x5
• Faltou a Vantagem Ligeiro
• Faltou o Poder Intangibilidade (5):
Espírito.

A DEUSA (PG. 89)

• Faltou a Vantagem Ligeiro

ASMODEUS (PG. 91)

• Faltaram as Vantagens Prontidão, Duro de Matar,
Sentido de Combate Aprimorado e Ligeiro
• Faltou o Poder Resistência +5 (8): Robusto
(Constituição Demoníaca)

HALIFAX (PG.92)

• Faltaram as Perícias Atirar d10 e Intimidar d8

PEDREGULHO (PG. 70)

• Faltou a Vantagem Duro de Matar

O TOUPEIRA (PG. 73)

• Faltou o Poder Ataque Corpo a Corpo (8): Dano
For+2d6, PA 4, Foco, Dispositivo (Garras)

CONSERTADOR (PG. 79)

• Faltou o Poder Super Perícia (3): Consertar +3

CRUZADO (PG. 80)

• Faltou a Vantagem Reflexos em Combate

O FLAUTISTA (PG. 81)

• Faltou a Perícia Perceber d8

OCTOPON (PG. 84)

• Faltou a Vantagem Ambidestro
• O seguinte poder está com o valor incorreto
Resistência +4 (4)

PROFETISA (PG. 85)

• Faltaram as Vantagens Carismático e Noção do
Perigo

QUILOWATT (PG. 85)

• Faltaram as Perícias Perceber d6 e Escalar d6

RAINHA DO GELO (PG. 86)

• Faltou a Perícia Perceber d6
• Faltou a Vantagem O Maioral Chegou!

T-REX (PG. 87)

• Faltou a Vantagem Aguento o Tranco

BABA YAGA (PG. 87)

• Ignorar a Vantagem Pontos de Poder x5
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NOME:
CONCEITO:
CENÁRIO:
FRASE:
FORÇA

AGILIDADE

ASTÚCIA

ESPÍRITO

VIGOR

PERÍCIAS
PERÍCIAS

ESTATÍSTICAS
FERIMENTOS

-1
-2
-3

MOVIMENTAÇÃO

APARAR

RESISTÊNCIA

CARISMA

COMPLICAÇÕES

VANTAGENS

PROGRESSO

LESÕES PERMANENTES

INC
ARMADURA / EQUIPAMENTO / CARGA TOTAL

-2
-1
FADIGA

ARMAS E PODERES
ARMA

ALCANCE

CDT

DANO

PA

PODER

CUSTO

DISTÂNCIA DANO / EFEITO

PESO

OBSERVAÇÕES

DURAÇÃO

