
Simpatia pelo Diabo

“O que vejo pertence a mim, não consigo compartilhar. 
Como um muro intransponível ou um vidro embaçados. 
Você não percebe o horror que espeta sua coluna, escalan-
do seu corpo para devorar sua mente. Cada dia mais do-
ente. Cada dia menos viva. Os médicos não diagnosticam, 

padres não salvam; ninguém consegue ver o que vejo. 

Porque todos somos vítimas voluntarias da nossa própria 
misantropia. Isolados em meio à multidão. Condenados ao 
exílio da incapacidade de perceber o outro. E assim con-
tinuamos morrendo, dia a dia, enquanto o demônio sorri. 

Eu sinto muito! Porque quero tocar sua alma, só não con-
sigo me fazer entender!”

 Sinistros & Monstros é um RPG de horror, investigação e so-
brevivência que se passa na distante década de 80. Todos os personagens 
são adolescentes normais tentando sobreviver a estranha maldição que 
assola a cidade de Pacata do Sul. Eles dispões da capacidade de enxer-
gar os fenômenos paranormais, um poder que se perde na medida em 
que crescem. O tempo está contra eles. Logo será maduro demais para 
enxergar os demônios. E aquilo que você não vê, vai acabar te matando. 

 A proposta deste Playtest é discutir as regras do sistema de Sinis-
tros & Monstros para aprimorá-lo até a abertura do seu fi nanciamento 
coletivo em Março de 2020. Em breve estaremos enviando um questioná-
rio para os jogadores avaliarem as regras e sugerirem melhorias. 
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 Para jogar este playtest você precisa dispor de amigos corajosos, 
cópia do Boletim Escolar, lápis, borracha, alguns clipes de papel, um cronô-
metro e dados multifacetados (d4, d6, d8, d10 e d12). 

Importante: permita que seus jogadores tenham acesso apenas ao capi-
tulo 1 e 2 desta aventura para não estragar a surpresa.

l - Adolescentes Jogadores
 Os personagens de Sinistro & Monstros são adolescentes 
normais, entre 11 e 14 anos, que residem na cidade de Pacata do Sul no 
Brasil da década de 80. Para este playtest disponibilizamos apenas os 
personagens Adriele, Micael e Rafael, vide suas fi chas de personagem.

 O que todos os jogadores sabem:

• Todos estudam na mesma sala de aula do colégio Sul do Cruzeiro. 
• Seus pais foram convidados para o maior Halloween da cidade. 
• A festa será na Dominus, uma mansão mal-assombrada. 
• A turma está pensado em algo divertido para fazer.
• Você ainda não sabe o que é um sinistro.
• Mas logo vai descobrir. 
• Da pior maneira. 

l l - Regras
 Neste playtest apresentamos apenas as regras básicas para testar 
o sistema. Deixamos para o livro Sinistros & Monstros as regras de 
hormônios, invocação de runas, artefatos, mutilação, Karma avançado, 
cuidados médicos, proveito, mancada, criação e evolução do adolescen-
te, além de 12 aspectos positivos, negativos, tipos. Aguardem! 

1- Testes

 Os testes serão feitos rolando seu dado base (d8, d10 ou d12) 
defi nido pela maturidade do adolescente. Caso esteja utilizando um tipo 



será possível somar 1D4 ao teste. O resultado será chamado de desem-
penho. Lembrando que a maturidade do adolescente, assim como seu 
dado base, mudam durante o episódio. Resumo: dado base ( defi nido 
pela maturidade atual) + 1d4 (tipo) = desempenho.  

Teste de Desafio: o desempenho deve ser maior ou igual a 6. 

Teste Disputado: ocorre quando o jogador disputa com outro adoles-
cente ou coadjuvante (pessoa ou monstro). Se a disputa for entre joga-
dores, os disputantes fazem seus testes, vencendo aquele que obtiver 
o maior desempenho. Caso a disputa aconteça entre um jogador e um 
coadjuvante, o desempenho deverá ser igual ou maior que o valor de 
Desafi o do Coadjuvante (vide monstros).  

Exemplo 1: a maturidade atual de Fabiano é infantil (d8) e ele precisa 
pular um muro. O mestre exige teste de Radical. Como ele possui o 
tipo exigido o teste será feito com d8 + d4 para formar o desempenho. 
Se a soma do resultado de 1d8 + 1d4 superar a 6 ele é bem sucedido.

Exemplo 2: Thales precisa fazer o mesmo teste. Sua maturidade está 
em juvenil (d10) e ele não possui o tipo Radical, logo seu teste será feito 
apenas com o d10. Se o resuldado da rolagem de de 1d10 superar a 6 ele é 
bem sucedido.

Casos especiais: 

Arrasou: quando sortear o valor máximo disponível ao seu dado base 
- “08” no d8, “10” no d10 ou “12” no d12 – o jogador acrescentará 1d4 ao 
desempenho.  

Detonou: sempre que o desempenho for MAIOR ou IGUAL a 12 tere-
mos um resultado espetacular que garante algum benefício narrativo ou 
ação extra ao adolescente. 

Vacilou: acontece quando se sorteia o “1” no dado base teremos uma 
falha desastrosas, gerando complicações em sua vida. 



Vantagens & Desvantagens: acontece do adolescente ter maior ou 
menor chance de obter sucesso em um teste. Se for uma vantagem o 
adolescente rola seu Dado Base duas vezes e utilizar o melhor resultado. 
Sendo uma desvantagem rolaremos o Dado Base duas vezes e utilizare-
mos o menor resultado. As vantagens e desvantagens não se acumulam. 
Se o adolescente adquirir uma vantagem e uma desvantagens simultane-
amente, elas se anulam. 

Combate 

O combate em Sinistro é rápido e mortal. Ele se resolve nas seguintes 
etapas:

Etapa 1- Ataque & Defesa:  os envolvidos rolam um teste disputado de 
Barra Pesada ou Mirolha, quem obtiver sucesso terá atingido o alvo. 

Etapa 2 – Dano: indica quanto o ataque marcou seus níveis de Vital-
idade, vide vitalidade. O dano tem um valor � xo que será alterado pelo 
desempenho dos jogadores na etapa 1. O dano recebe +1 sempre que o 
desempenho do atacante for maior que “9” e/ou o alvo adquirir “vacilou”. 

Etapa 3 – Reinício: se o alvo sobreviveu, poderá fugir ou voltar para etapa 1.  

2 - Vitalidade

 Funciona como uma espécie de medidor de saúde. Você começa o 
jogo com o clipe na marcação Saudável e vai descendo o clipe na medida em 
que sofre dano até chegar em Sincope. 

Exemplo: um adolescente sofre dano 3 e seu jogador move o clipe de vitalidade 
de Saudável para Ferido. Em seguida, sofre mais 2 de dano e agora seu clipe 
será movido para Incapacitado, estando a beira da morte. 

 Os níveis de vitalidade são: 

Nível 1- Saudável: seu adolescente está � sicamente ileso. 



3 - Maturidade & Misantropia 

 Mais do que o simples desvendar de mistérios, um episódio de 
Sinistro & Monstros envolve uma corrida contra o tempo, onde enve-
lhecer signifi ca ignorar os demônios e fi car vulnerável à eles. 

Misantropia 

 A misantropia cria ilusões sensoriais que anulam ou distorcem a 
percepção dos eventos paranormais. Impedindo os leigos – pessoas co-
muns – de notarem o que acontece na cidade. Como se os sentidos boi-
cotassem sua razão, cegando ou alucinando diante da verdade. Apenas 
os sinistros percebem a realidade. Eles ouvem o desespero das pessoas 
torturadas, sentem os odores dos corpos queimados e contemplam o 
banquete feito com a gente boa da cidade. 

  A própria realidade parece se distorcer. Portas misteriosas apa-
recem conduzindo pessoas para uma dimensão feita de medo. As leis da 

Nível 2- Machucado: não está ferido o su� ciente para sofrer penalidades. 

Nível 3- Atordoado: seus testes sofrem desvantagem até descansar por 
1d4 minutos. 

Nível 4- Ferido: seu corpo está bastante prejudicado, fazendo testes 
com desvantagem. 

Nível 5- Debilitado: os ferimentos já te impedem de agir e pensar com clare-
za, fazendo testes com desvantagem e sendo incapaz de utilizar seus tipos. 

Nível 6- Incapacitado: seu corpo deixou de funcionar. Você está caído – tal-
vez desmaiado – e completamente incapaz de falar ou fazer testes.
 
Nível 7- Sincope: está fora de ação, cabendo ao mestre escolher seu destino: 
morte, coma, loucura ou algo ainda pior. 

Pontos de Karma (K): estes pontos representam sua sorte e determi-
nação, eles serão gastos durante o episódio para ampliar suas chances de 
sobrevivência. Cada 1K gasto soma 1d4 ao teste. 



física perdem sua autoridade. Castelos inteiros surgem, como se sempre 
estivessem lá. 

 O mais assustador sobre esta maldição é o fato do horror se 
manifestar diante dos olhos cegos dos adultos. Uma criança pode ser 
esquartejada na frente dos pais enquanto eles regam as plantas. Os 
adolescentes logo descobrem que não serão ajudados por ninguém com 
mais de 14 anos. E você não está alucinando, é o resto do mundo que 
enlouqueceu.

 O mestre utiliza a misantropia para:

Isolamento: ninguém entende o que adolescente está passando. Ele 
sempre estará sozinho, mesmo na multidão. 

Problemas Adicionais: além de não enxergar, as pessoas também não 
entendem o adolescente e vão confrontar constantemente suas atitudes. 

Fantástico: a misantropia insere elementos de horror e fantasia sem 
afetar o cotidiano dos leigos. 

O que sabemos sobre a Misantropia: 

• Trata-se do fenômeno que oculta o sobrenatural de Pacata. 
• Os leigos são pessoas afetadas pela misantropia.
• A misantropia protege o paranormal de Pacata. 
• As runas manifestam poderes místicos.  
• A realidade muda constantemente. 
• Sinistros são imunes a maldição. 
• Eles estão sozinhos. 

Maturidade 

 Todo adolescente começa com o clipe marcando maturidade 
nível quatro (Infantil) e avança ao logo do episódio na medida em que 
falha nos testes de Maturidade, passando de infantil para imaturo, de-
pois para juvenil, jovem e fi nalmente maduro. 



 Os jogadores fazem os testes de maturidade  rolando seu Dado 
Base com desafi o 6. Os pontos de Karma podem ser utilizados neste 
teste. Falhando, sua maturidade avança para o próximo nível, tornan-
do o adolescente mais capacitado e confi ante - o que melhora seu dado 
base (d8, d10 ou d12) - ao mesmo tempo em que diminuiu sua capaci-
dade de sinistro. 

 Os testes de maturidade acontecem quando o Relógio do Ama-
durecimento desperta e sempre que o adolescente for atacado, encontrar 
o sobrenatural, testemunhar uma chacina, fi car debilitado ou promover 
uma atitude de adulto, como fumar, transar, matar, disparar armas de 
fogo ou ingerir álcool... 

Relógio do Amadurecimento:  quando o sobrenatural ameaçar seus 
adolescentes pela primeira vez, o mestre aciona o Relógio do Amadu-
recimento, colocando o despertador para tocar a cada 2d4+12 minutos. 
Um teste de maturidade  será feito sempre que o relógio despertar. O 
relógio não pausa em momento nenhum do episódio, nem ser o mestre 
for ao banheiro ou quando servirem a pizza. Cada segundo conta na luta 
contra o envelhecimento. 

 Seu nível de maturidade atual indicará seu poder de sinistro e o 
Dado Base (DB) utilizado nos testes. Veja os níveis de maturidade abaixo:

Nível 4 - Infantil: aqui o adolescente atinge seu potencial máximo 
de sinistro. O véu que amaldiçoa a cidade não o afeta, conseguindo ver 
normalmente tudo que está oculto aos moradores de Pacata: criaturas, 
runas, dimensões, construções, artefato e o efeito causado no mundo. 
Seu dado base será o d8.

Nível 3- Imaturo: já percebeu que existe algo de maligno no mundo, 
mas ainda não foi sufi ciente para te fazer perder o sinistro. Seu dado 
base ainda será o d8. 

Nível 2- Juvenil: começou sua jornada rumo ao declínio. Está cada dia 
mais míope aos efeitos da misantropia. Você será capaz de ver apenas 



borrões disformes daquilo que deveria ser uma criatura, runa ou artefa-
to; sendo preciso sucesso em um teste de Esperto para conseguir enxer-
gar nitidamente.  Novo teste será feito em 1d4 x 5 minutos. Seu dado 
base será o d10.

Nível 1 – Jovem: a misantropia está quase te devorando. Você ainda 
será capaz de ouvir o sobrenatural, mas precisa obter sucesso em um 
teste de Esperto para conseguir ver os borrões.  E aquilo que você não vê 
vai acabar te matando. Seu dano de jogo será o d12.

Nível Zero - Maduro: a misantropia te pegou. Deixou de ser um per-
sonagem jogador. Esqueceu ou encontrou explicações lógicas para tudo 
que viveu com seus amigos. Do pouco que se lembra, pensa ser “coisa de 
criança”, devidamente superado pela maturidade. Sua mente se ocupa 
agora de planos maiores, como estudar, arrumar um emprego, comprar 
um carro, transar... O heroísmo de salvar o mundo foi soterrado pelo 
cinismo do cotidiano. Você esqueceu, fi cou indefeso e logo estará morto.

l l l-Simpatia pelo Diabo
 A aventura acontece em etapas que podem ser alteradas, amplia-
das ou reduzidas de acordo com o Mestre. 

Etapa 1- Dia das Bruxas

 A senhora Yoná Duarte, dona do restaurante “Roque Santeiro”, 
organizou o Halloween de Pacata, a despeito das tentativas do prefeito 
de impedir que o evento acontecesse na antiga propriedade Dominus. 

 Os adolescentes já se conhecem da escola. Eles precisam desco-
lar uma fantasia para o evento, mas não possuem nenhum Cruzeiro  e 
seus pais não vão ajudar. O Mestre concede 1K para cada personagem 
que conseguir uma fantasia sem apelar para os responsáveis. A fantasia 
mais criativa receberá 2K.



Subtramas 
1- Seu irmão mais novo não sai da sua cola. 
2- Os rapazes mais velhos estão implicando. 
3- Sua mãe quer que você use uma fantasia ridícula. 
4- Um garoto barra pesada está apaixonado por Adriele. 
5- Um dos garotos mais velhos quer roubar sua fantasia. 
6- Você deseja convidar alguém para o evento, mas tem vergonha. 

Etapa 2- Zillion

 O evento acontece no terreno da Mansão Dominus, uma imensa 
propriedade que, outrora, pertenceu a Sued Dominus, uma pesquisa-
dora do paranormal considerada bruxa pelo burburinho da região. A 
propriedade se ocupa de pequena lagoa com gruta, bosque, um salão de 
festas e uma mansão interditada.

 Os adultos estão se divertindo na festa; bebem, conversam, fl er-
tam e dançam. Já a molecada estava entediada, até Roberto “Bochecha” 
trazer um monte de pistolas Zillion que o garoto decidiu testar na festa 
de Halloween. Assim começa uma partida de polícia e ladrão da garo-
tada onde o mestre aproveita para mostrar o funcionamento básico do 
sistema de testes e combate. As pistolas de brinquedo não causam dano. 
Seu raio de luz infravermelho atinge o Zillion Badger (espécie pochete 
eletrônica) marcando que o alvo foi atingido e está fora do jogo. Quando 
a molecada fi zer sua primeira pausa para lanchar no salão principal, o 
demônio invadirá a festa.  

 Teremos dois grupos de disputantes jogando zillion: um for-
mado pelos jogadores e outro por Roberto “Bochecha” Villagran, Car-
los “Sujinho” Gomes e Ramon “Maionese” Vivar. O Bochecha é um 
riquinho meio mimado. O segundo é até legal, mas tem andado meio 
quieto. Já o Maionese é o típico garoto que está sempre sorrindo, não 
fala nada e faz pouca diferença. Todos os testes feitos com eles terá 
Dado Base 1d4+2, vide as regras para coadjuvantes. 

Subtramas
1- Bochecha está apaixonado por Rafael.
2- A Zillion de um dos jogadores esta descarregada. 



3- Um estranho campo de força impede o acesso a mansão. 
4- Um trafi cante está vendendo drogas para o padre da cidade.
5- Sujinho desaparece durante o jogo e reaparecer apenas no fi nal.
6- Encontram restos de roupas e algo parecido com pele próximo ao muro.

Etapa 3- Prazer em conhece-los, espero que advinhem meu nome

 Um “menino” chega na festa. Deve ter algo próximo de 11 anos. 
Carregava consigo um imenso pirulito. Está sozinho, não fala nada e 
nem está fantasiado, mas a misantropia impede que os foliões percebam 
a ameaça. Veem apenas o brilho dos seus olhos azuis, cabelos loiros, 
educação e terninho anil. 

 Somente os sinistros conseguem ver. Suas vestes podres em porte 
esquálido. Orelhas grandes, pontudas. Pele morta, acinzentada, vestindo 
corpo escamoso, enegrecido. Face morta cobrindo olhos famintos. 

 A tudo o “menino” responde com educação, cada beijo, carinho 
ou elogio. A única rusga em seu olhar acontece quando o professor 
Cléber o impediu de provar a cerveja Kaiser sobre a mesa. Em resposta, 
o “menino” lacera seu coração com um machado que a misantropia 
ocultou na forma de pirulito. As tripas se deitam espalhadas pelo sofá 
enquanto o restante dos foliões acreditam que o velho professor de 
literatura bebeu demais. E quando seu cadáver é arrastado pelo “me-
nino” através do salão principal, os foliões escorregam sem notar o 
sangue espalhado pela pista de dança.

 Aqui, o mestre aciona o Relógio do Amadurecimento iniciando a 
contagem regressiva para os sinistros resolverem o caso. 
Dentre tantas estratégias, os jogadores poderão:

• Ação Direta: se os jogadores tentarem investigar ou atacar o “menino” 
acabarão fazendo com que a criatura perceba que são sinistros e comece 
a caça-los. 
• Chamar a Mamãe: falar com seus responsáveis é tolice. A misantropia 
camufl a a criatura e nenhum adulto acreditará em adolescentes. Não 
adianta tentar.
• Fuga: se tentarem escapar da propriedade Dominus, descobrirão que os 



muros e portão ganharam tamanho intransponível impedindo sua fuga. 
Todos veem os imensos muros, mas leigo algum considera estranho. 
• Voltando ao Jogo: se tentarem retornar a sua partida de Zillion, des-
cobrirão que o penetra brincará com eles e o resultado não é nada bom.

Subtramas 

1- Senhora Duarte adorou o “menino”.
2- Seus pais te forçam a brincar com o “menino”.  
3- O prefeito sai da festa quando o “menino” surge.
4- O “menino” parece interessado na mãe de um dos jogadores.
5- O “menino” passa mal quando prova um salgadinho acebolado.
6- O rosto que o “menino” está vestindo pertence a um colega de classe. 

Etapa 4- pique-pega

 De uma forma ou de outra chegará o momento em que o “meni-
no” decidirá eliminar os jogadores e a coisa se transformará em um jogo de 
gato e ratos. Lembrando que a criatura é protegida pela misantropia. Toda 
atitude agressiva ministrada contra ele será rechaçada e punida pelos 
leigos. Se a criatura enfi ar seu machado na barriga das vítimas, as pessoas 
acreditaram que está fazendo cócegas enquanto as tripas continuaram 
espalhadas pelo chão. 

 O “menino” matará uma pessoa a cada 1d4 x 10 minutos ou 
sempre que for ameaçado. A vítima será lançada no poço onde outras 
criaturas no fundo do poço vestirão seu cadáver e sairão para a festa em 
1d4x 30 minutos. 

 Para sobreviver os jogadores serão obrigado a fugir ou, quiçá, pensar 
em um plano de ação. E eles precisam ter presa, a criatura caçará impiedo-
samente todos que forem capazes de notar sua identidade secreta. 

Poço: onde todos enxergam um poço, os sinistros percebem as pedras 
esverdeadas pelo muco nojento em suas bordas e o rastro de sangue que 
aponta para o bosque. Quem se aproxima do poço precisa obter sucesso 
em um teste de Radical para não escorregar no muco. Se os adolescentes 
conseguirem examina-lo, notarão os sons e a luz de tocha que emana 



do interior.  Será possível também ver um pequeno símbolo talhado na 
borda que, através de sucesso em Esperto, demonstrará que seu desenho 
foi interrompido abruptamente.

Bosque: o bosque é cheio o sufi ciente para fazer perder adolescentes 
acostumados com a vida em apartamento. Suas árvores permitem que 
criaturas se escondam em seus troncos e se locomovam em seus galhos. 
Os jogadores podem seguir o rastro de sangue para encontram um de-
funto com uma imensa ferida no crânio. Se tiverem coragem de investi-
gar o cadáver - atitude adulta que exige teste de maturidade - percebe-
rão que o homem está sem identidade e carrega na destra uma coleira 
enegrecida, que na verdade seria um artefato místico capaz de controlar 
sinistro e monstros presos a ela, até ser removida.

Gruta: nesta pequena caverna feita de pedras unidas pelo tempo, os 
adolescentes encontram um casal de namorados trocando carícias sem 
perceber o homem mortalmente ferido jazendo bem próximo deles e a 
estranha runa pulsando luz escarlate na rocha ao lado. Caso os adoles-
centes se aproximem do moribundo, o casal perceberá sua presença e o 
tomará por um bêbado. O homem está às vésperas da morte e poderá 
dizer uma das frases aleatórias da Tabela T1. 

T1.Frases Aleatórias 
1- “Sinto muito, David.” (um lamento febril)
2- “Simulacro.” (Olhar taciturno)
3-  “Eles vestirão você” ( Um sorriso enlouquecido)
4-  “Os arquitetos estão chegando.” (Existe pavor em seus olhos)
5-  “Te protege!” ( Ele aponta para a runa na parede)
6- “Fechem o poço”. (Ele desenha a runa do poço no chão) 

Mansão: a casa principal está fechada à visitação. Todas as suas janelas 
e portas estão trancadas. Uma visão mais acurada permitirá ver uma 
estranha porta de ossos negros que surgirá etérea na lateral da mansão. 
Os leigos acreditarão que a porta sempre esteve ali e que se trata de uma 
decoração da festa. Contudo, os sinistros sabem a verdade. 

 Se os adolescentes atravessarem a porta chegarão a uma câmara. 
Os leigos verão um porão velho, empoeirado e cheio de tralhas inúteis. Os 



sinistros notarão também, um livro negro todo escrito em idioma antigo e 
dotado de runas em seu interior. Na capa é possível ler o título “Nunca”.

Salão de festas: um galpão decorado com aboboras, bruxas e ele-
mentos de terror possui dois banheiros, farta cozinha, algumas ca-
deiras e mesas espalhadas e imenso salão onde os foliões se divertem 
dançando lambada completamente alheios a chacina ao redor. E não 
importa o que seus adolescentes façam para chamar a atenção, nada 
os fará perceber a ameaça. A misantropia a todos anestesia. 

Subtramas 
1- Existe outro “menino” escondido no bosque. 
2- O livro do Nunca explica a função de runas e artefatos. 
3- O segurança da festa está implicando com os adolescentes.
4- Os sinistros decidem criar um clube de pesquisa paranormal.  
5- Duarte também está substituindo pessoas importantes da festa. 
6- No salão existe uma runa na porta que ninguém consegue abrir.

Extra - Complicando a Trama: o mestre torna a história ainda interes-
sante introduzindo um dos elementos abaixo: 

1- Catedráticos: aparecem adultos dotados de sinistro que utilizam 
armas e runas místicas para combater os monstros e raptar adolescentes 
sinistros. Toda atitude dos catedráticos será oculta pela misantropia.

2- Duarte Revelada: em determinado momento a senhora Duarte aparece 
oferecendo ajuda aos adolescentes que perceberão tarde demais ser uma 
armadilha. Acontece que ela é um “menino” fantasiada com carne huma-
na e, diferente dos demais, ela é um líder com capacidade de falar, invocar 
magias e uma runa que impede os sinistros de perceberem a ilusão.   

3- Bêbado Sinistro: um dos responsáveis dos adolescentes está bêbado 
o que lhe permite vencer a misantropia e enxergar os horrores enfren-
tados pelos sinistros pelo tempo que fi car ébrio. Uma vez sóbrio, terá 
esquecido tudo o que aconteceu. 

4- Sujinho Traidor: o jovem sujinho se revela um sinistro e trai o grupo 
alegando insanamente que “meu amigo Travesso falou que seria divertido”. 



lV-Monstro

A Trama (com Spoiler)

 Senhora Duarte, dona do restaurante “Roque Santeiro” organizou 
o Halloween a despeito das tentativas do prefeito de impedir que o evento 
acontecesse na antiga propriedade Dominus. 

 Acontece que senhora Duarte já havia sido trocada por uma 
criatura e percebeu na festividade uma oportunidade de adquirir novas 
“fantasias” para os demais seres da sua raça. Dois membros da Cátedra 
tentaram impedir a invasão talhando uma runa de desconjuro, mas 
foram atacados antes de terminar o serviço. Um deles fugiu para o bos-
que onde foi assassinado. O outro, muito ferido, se escondeu na gruta 
talhando uma runa de invisibilidade para se proteger do monstro.

 Para sobreviver os jogadores precisarão eliminar os monstros ou 
terminar de desenhar a runa feita pelo catedrático. É necessário ter presa, se 
a invasão sair do controle os moluscos podem intervir e erradicar a todos. 

 Pacata é infestada por monstros bizarros retratados através de 
regras especiais que apresentamos abaixo:

Misantropia: indica como a maldição de Pacata afetar a criatura. 
Ataque: a forma, dano e a chance de mutilação dos ataques feitos pelo 
monstro. 
Desafio do Monstro (DC):  o mestre não rola dados para os Coad-
juvantes, em seu lugar temos o valor de desafi o que será utilizado para 
o adolescente superar a criatura. Assim para fugir de um monstro com 
Desafi o 7 o jogador precisa adquirir desempenho igual ou maior que 7.
Tipos: os tipos dos monstros somam 2 ao desempenho. 
Proteçao: as criaturas possuem uma resistência maior à ferimentos, 
defi nida por um número que subtrai o valor do dano. Assim um dano 6 
lançado contra um monstro com proteção 4 causará perda de apenas 2 
(6-4) pontos de vitalidade. 
Aspectos: indicam seus aspectos positivos e negativos.



O “Menino” 

 O diabo gosta de brincar e nenhuma brincadeira é mais divertida 
que o Halloween. Roubar doces, causar travessuras, matar pessoas e sair 
pela noite fantasiado em pele humana. Pelo menos foi isso que se pensou 
quando os sinistros avistaram a criatura pela primeira vez durante uma 
festa de Halloween em Pacata do Sul. 

 Monstros humanoides com pele esverdeada e áspera, orelhas 
pontudas, dentes serrilhados em um bocarra medonha, olhos felinos e 
três dedos ossudos em cada mão. Donos da capacidade de vestir a carne 
humana para assumir a forma da vítima, seu tamanho e densidade va-
riam de acordo com a pele em que habitam. 

Vivem em túneis nas profundezas de Pacata formando pequenas comu-
nidades onde a violência é a única autoridade constituída. 

 Seus líderes governam graças a capacidade de falar, cuspir verde 
e invocar runas. Sendo seus súditos, chamados lacaios, reconhecidos 
pela boca costurada em fi os feitos de cabelo humano. A alimentação dos 
lacaios é restrita pelos líderes, apenas líquidos conseguem passar pela 
costura da boca. 

 A criatura está acostumada a vida subterrânea, sofrendo dano 
quando exposta a superfície sem sua fantasia. Ainda assim são constante-
mente forçados pelos seus líderes a visitar a superfícies, tomar corpos hu-
manos e iniciar pequenas invasões em busca de alimento, bebida alcoóli-
ca, tabaco e diversão atroz. De maneira que, sempre que um lacaio estiver 
criando balburdia, haverá pelo menos um líder atuando nas sombras.  

Misantropia: pelado, a criatura fi ca completamente invisível aos 
leigos. Em suas vestes de carne humana o monstro assume a forma da 
vítima aos olhos dos leigos e sinistros em nível juvenil. 

 A entidade é conhecida como “Doppelganger” pela Cátedra, 
mas é completamente desconhecida pela molecada e ainda não tem 
um nome defi nido por eles. Cabe aos jogadores batizarem o monstro 
no decorrer do jogo. 



Abaixo, os parâmetros para “meni-
nos” lacaios e líderes: 

Lacaio
Desafi o 6                     
 
Ataque Machado ( dano 3) Prote-
ção 2

Líder
Desafi o 7                      
 
Ataque Facão (dano 2) Proteção 3

Aspectos: 

Infravisão: o monstro enxerga na 
escuridão.

Ventríloquo: conseguem falar sem mover os lábios e imitar qualquer 
com que já tenham ouvido. 

Vestir Cadáver: após matar suas vítimas, a criatura se fantasia com o 
seu cadáver ampliando ou reduzindo sua massa corpórea para se regular 
ao falecido. A criatura então assume sua forma e voz, sendo impossível 
para Leigos perceber a diferença. 

Vômito Verde: seus líderes não possuem boca costurada por isso são 
capazes de cuspir um vômito esverdeado com pequenas artérias aver-
melhadas visíveis que se solidifi ca quando atingem o alvo exigindo teste 
de Radical com desvantagem para se libertar. Caso a criatura falhe neste 
ataque no ataque a gosma assume vida se move na direção do humano 
mais próximo atacando novamente. O vômito dissolve se fracassar no 
novo ataque. 

Ventríloquo: conseguem falar sem mover os lábios e imitar qualquer 
com que já tenham ouvido. 



Vulnerável a Superfície: quando exposto a atmosfera o corpo da cria-
tura começa a se decompor quando exposto a atmosfera, derreter a pele, 
apodrecendo ossos, caindo órgãos e perdendo 1 vitalidade a cada 1d4 x30 
minutos. Vestir pele humana evita este processo.  

 Subtrama das criaturas 
1- Temem os moluscos. 
2- São alérgicos a cebola e alho 
3- Foge diante do refl exo de seu rosto.  
4- Gostam de brincar com vítimas sinistras. 
5- Foram transformados em monstros pelas megeras. 
6- Se suas bocas forem descosturadas, atacarão seus mestres. 

Você não está sozinho em Pacata! 
Todos enfrentamos demônios! Busque ajuda! 

Centro de Valorização da Vida, ligue agora e tenha apoio: 188. 
Você importa!

Sinistros & Monstros é um jogo de Luiz Claudio Gonçalves, sendo propriedade seu autor. Sua reprodução 
e distribuição total ou parcial sem autorização do autor ou do Universo Simulado é proibida.

Neste playtest foram utilizadas as tipografi as livres Constantia e Indigo Regular.
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Diagramação Mônica de Faria
Identidade Visual Dan RamosIdentidade Visual 
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