
“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.
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