
Nome: Adriele Maturidade infantil  Karma: 1d4K+1

A garota metida da oitava série 
esconde a dor de ter sido abando-
nada pela mãe quando ainda era 
criança. Seu pai é dono do cinema 
da praça, local onde ela desenvol-
veu seu amor pelo teatro, misté-
rios e fi lmes de monstros.

Tocando no walkman: “Menina 
Veneno” (Ritche); “Just Want to 
Have Fun” (Cyndi Lauper) e “Every 
Breath You Take” ( The Police) 

Individualidades 
Responsável: o pai é dono do ci-
nema. A mãe abandonou a família 
para seguir carreira de artista. 
Manias: fi lmes de monstros e 
coleção de moedas. 
Personalidades: 
Real:  companheira  
Desejada: indiferente  
Posse: um cachecol elegante e 
muito resistente. 

Tipos 
Bacana: resolve tudo na lábia, carisma e capacidade de mentir con-
vincentemente. 
Ventríloquo: fala sem mover os lábios e imita qualquer som que já 
tenha ouvido. 

Aspecto Positivo & Negativo
Asmática: exercícios físicos prolongados causam desvantagem na 
Adriele, até a menina usar sua bombinha. 
Popular: todos na escola conhecem Adriele por ser atriz do clube 
de teatro. 
Sinistros & Monstros é um jogo de Luiz Claudio Gonçalves com ilustrações de Kenneth Gadelha, sendo propriedades seus autores. Sua repro-

dução e distribuição total ou parcial sem autorização do autor ou do Universo Simulado é proibida. 



Nome: Micael  Maturidade infantil  Karma: 1d4K+1

“Um garoto sem futuro” – foi 
assim que o professor Wallace 
defi niu o fi lho brigão da chefe de 
polícia de Pacata. A despeito de 
sua fama, o menino se entende 
como um herói dos quadrinhos 
da Marvel ou DC, lutando sempre 
para proteger os inocentes e se 
divertir bastante no processo.  
Tocando no walkman: “California 
Uber Alles” (Dead Kennedys); 
“Crucifi cados Pelo Sistema” (Ra-
tos de Porão) e “Ride The Light-
ning” (Metallica)

Individualidades 
Responsável: a mãe é chefe de 
polícia e o pai falecido.
Manias: quadrinhos da Marvel 
e DC. Sempre em busca do Ska-
te Perfeito. 
Personalidades: 
Real:  heroico 
Desejada: revoltado 
Posse: Skate, ganha +3 nos testes 
de corrida.

Tipos 
Barra Pesada: você é faixa branca em alguma luta ou um brigão de rua 
que sabe utilizar socos, chutes ou armas de mão quando necessário. 
Radical: um atleta com força, agilidade, luta, velocidade, salto e coor-
denação motora bem desenvolvidas. 

Aspecto Positivo & Negativo
Infâmia: os adultos acham que o menino é um encrenqueiro.
Casca-Grossa: Micael é bastante resistente, reduzindo em 1 todo 
dano lançado contra ele. 

Tipos 

Sinistros & Monstros é um jogo de Luiz Claudio Gonçalves com ilustrações de Kenneth Gadelha, sendo propriedades seus autores. Sua repro-
dução e distribuição total ou parcial sem autorização do autor ou do Universo Simulado é proibida. 



Nome: Rafael  Maturidade infantil  Karma: 1d4K+1

Curioso e culto, o fi lho do pro-
fessor de física possui uma inteli-
gência incomum. Entende que o 
mundo é um quebra-cabeças de 
peças espalhadas que ele pretende 
juntar. Se existe um conhecimen-
to, o menino quer entender. Se 
surge um mistério, ele vai decifrar.
 
Tocando no walkman: “Índios” 
(Legião Urbana); “Sunday Blood 
Sunday” (U2) e “Terra de Gigan-
tes” ( Engenheiros do Hawaii).

Individualidades 
Responsável: seu pai faz o tipo 
lógico, sua mãe é amorosa.
Manias: coleciona enciclopédia 
Barsa 
Personalidades: 
Real:  emotivo
Desejada: logico
Posse: Enciclopédia Barsa, com 
informações sobre diversos temas.

Tipos 
Esperto: gênio dotado de imensa criatividade, percepção, perspicácia 
e raciocínio.

Aspecto Positivo & Negativo
Quatrolho: não enxerga sem seus óculos.
Memória Fotográfica: quando fica imóvel por 1d4 minutos, Rafael 
consegue lembrar detalhes registrados por sua visão. 
Paquera: Rafael está apaixonado por Micael, recebendo vantagens em 
testes onde tenta protege-lo ou impressioná-lo. Este recurso não poderá 
ser aplicado em combate. 

Nome: Rafael  Maturidade

Tipos 

Sinistros & Monstros é um jogo de Luiz Claudio Gonçalves com ilustrações de Kenneth Gadelha, sendo propriedades seus autores. Sua repro-
dução e distribuição total ou parcial sem autorização do autor ou do Universo Simulado é proibida. 


