
  



  



  



  

Imortais em Street Fighter RPG* 

Highlander foi planejado para ser usado com o conjunto de regras do Mundo das Trevas, como Vampiro: A Máscara, Lobisomem: 

O Apocalipse e Mago: A Ascensão. Contudo, é possível jogar esta adaptação com o livro básico de Street Fighter, utilizando o seu 

sistema de combate tático. 

O tom de uma campanha de Highlander é muito diferente das artes marciais fantásticas de Street Fighter. Se for utilizar suas 

regras, muitos poderes não existirão, assim como as Disciplinas de cainitas e Dons de garou não existem no mundo de Highlander. 

Os personagens poderão distribuir pontos nas Técnicas assim como Street Fighters, mas Imortais, em geral, vão preferir pontos 

em suas armas. Não haverá estilos de luta, pois as artes marciais de SFRPG são fantásticas. Isso permitirá que Manobras Especiais 

sejam compradas apenas com o custo “Outros” ou “Qualquer estilo”. 

O Chi não existe no mundo de Highlander. Utilize o espaço para registrar o seu Despertar. Mas ainda é possível utilizar Foco 

para Manobras que não gastam Chi, como Musical Accompaniment ou Zen No Mind. Mas no geral, Imortais vão preferir manobras 

simples, como Jump, Kippup e Foot Sweep, e investirão em combos para utilizar com suas armas. 

Para decapitar um oponente, é preciso derrotá-lo primeiro, esgotando sua Saúde. Em seguida, o Imortal declara que vai realizar 

a decapitação. Trata-se de uma ação narrativa que leva um turno. Alguém pode tentar impedir atacando-o ou chamando a sua 

atenção. 

Imortais são construídos seguindo as regras deste artigo,

 

com 8 pontos em Técnicas, 7 em Manobras Especiais

 

e com Saúde 10.

 

Utilizando as regras de Street Fighter, eles recuperam 1 ponto de Saúde ao fim de cada turno, podendo inclusive retornar de um 

nocaute caso não tenham recebido nenhum dano agravado. Um Imortal nocauteado que receba muitos danos agravados continuará 

recuperando um ponto de Saúde por turno, e após recuperar todos os agravados e 1 ponto de Saúde normal, ele despertará.

 

Se o Narrador desejar, pode utilizar o Renome, com Glória representando a fama de um Imortal entre os seus, adquirido por suas 

vitórias e grandes feitos, e Honra conforme seu heroísmo e luta honrada, utilizada para recuperar Força de Vontade como em Street 

Fighter.

 

 

*Box incluído por Eric “Musashi” Souza. Na época da adaptação, ainda não havia SFRPG no Brasil. 

Os poderes do Despertar também são ativados como ações dentro de um turno, com Carta de Feito.  Energizar Arma  fun-
ciona para o turno seguinte. Energizar a si Mesmo e Velocidade do Cervo duram por uma Rodada (10 turnos).  Os sucessos de Ve-
locidade do Cervo dão bônus em Velocidade, ao invés de ações extras.



  



 


