


 
 

 ano é 2008 e a cidade de Nova York está sendo atacada por um gigantesco 
monstro repleto de parasitas capazes de matar com apenas um ferimento.  O

 
A situação é caótica e tropas de todo o país estão sendo enviadas para tentar controlar a 
situação. Ainda não se sabe uma maneira de destruir o Grande Monstro e os bichos que 
se espalham pela cidade, nem sua origem ou destino. 
 
Dica para o mestre: a idéia dos autores do filme foi justamente essa, não passar 
muitas informações em nenhum momento. Tentar manter esse mesmo artifício ajuda 
bastante em incrementar o clima de suspense até que o grupo tenha encontros diretos 
com as criaturas. 
 

 
 
Os jogadores podem encarar alguns tipos de personagens, todos ligados ao ataque à 
cidade de Nova York. 
 
Soldado 
O grupo pode ser formado por um ou mais soldados em uma missão de busca pelos 
escombros e esgotos da metrópole. Soldados possuem treinamento militar, seja com 
armas ou sobrevivência, porém não conhecem muito bem a cidade.  
 
Jornalista 
O grupo pode ainda ter um ou mais jornalistas que estão junto com exército tentando 
cobrir a maior invasão a um solo americano desde a chegada dos brancos há mais de 
500 anos. Não estão armados, porém sabem exatamente os melhores lugares e 
caminhos por onde andar. 
 
Civil 
Os jogadores podem ser um ou mais civis que estão fugindo ou enfrentando as criaturas 
que invadem sua cidade. Incluem-se médicos, policiais locais, profissionais liberais, etc. 
Um grupo heterogêneo pode trazer bastantes benefícios para todos. 
 
Dica para o Mestre: uma artimanha bastante interessante é entrelaçar personagens no 
grupo que está se formando. Isso aumenta o comprometimento das pessoas, por 
exemplo: Um soldado lutará muito mais bravamente se algum civil do grupo for sua 
irmã. 
 
Com um grupo criado, que tal uma primeira aventura? 



 
 
Missão I – Resgate ao Dr. Mc’carter 
 
O Doutor Mc’carter é um conhecido cientista que trabalhou durante décadas com 
grandes arqueólogos estudando criaturas pré-históricas e toda sua biologia. Em meio a 
todo esse caos, o QG (montado as pressas fora da Ilha de Manhattam) conseguiu 
contato com estudioso: ele está preso no Museu de História Natural, bem no centro da 
Ilha.  
 
Missão: Resgatar o Dr. Mc’carter 
Local: Museu de História Natural 
Hora local: 03h00min AM 
 
Obs.: Um helicóptero estará aguardando para resgate no Central Park, pontualmente às 
04h00min AM. 
 
Encontro dos personagens 
O grupo de soldados e repórteres desembarca sobre uma das pontes e em poucos 
metros encontra e civis perdidos em maio ao caos. Tentar tirá-los agora da ilha poderá 
comprometer a missão, então com um pouco de jogo de cintura logo o grupo estará 
formado!  
 
O caminho até ao Museu: 
Um mapa entregue aos soldados mostra um local aproximado de onde encontrar o Alvo 
e um caminho mais curto até o museu: pelos túneis subterrâneos do metrô da cidade. A 
estação assinalada fica exatamente ao lado do museu. 
 

 



Encontro 1 
O Grupo pode decidir ir pelas ruas, porém o risco de serem pisoteados pelo enorme 
monstro ou mesmo serem atingidos por destroços de prédios é muito grande. O que 
pode comprometer seriamente a missão. Caberá aos soldados convencer o grupo do 
contrário. 
 
Com a decisão tomada iniciam sua viagem pelos túneis do metro de Nova York e em 
poucos minutos é possível ouvir gemidos e gritos de agonia. A pouca luz impede uma 
visão adiantada da situação, o que cria ainda mais um clima de tensão. Leia o trecho 
abaixo para os jogadores: 
 
“Ao adentrarem os túneis do metrô a cena de destruição lembra aqueles cenários de 
guerra que se costuma ver em filmes na TV. Em meio a alguns destroços é possível 
chegar até os trilhos e iniciar uma caminhada rumo ao centro da ilha. Em poucos 
minutos um som de sofrimento chama a atenção de todos, vozes agoniadas 
semelhantes a zumbis e silenciosos gritos de dor. A pouca luz não permite muita visão e 
quando se chega a origem de tais barulhos uma cena completamente desoladora: uma 
dezena de pessoas infectadas pelos parasitas do monstro estão jogadas sobre os trilhos. 
Algumas já estão mortas e pedaços de corpos estão espalhados por todos os lados. Ao 
verem vocês uma esperança surge aos olhos daquelas pessoas. O que pretendem 
fazer?” 
 
As pessoas infectadas tentarão pedir ajuda ao grupo e evitar que partam. Cabe aos 
jogadores decidirem parar e ajudar ou continuar com a missão. A dúvida é: ainda não se 
sabe o que os parasitas transmitem e nenhuma cura ainda foi encontrada. 

 
Pessoas infectadas 
Características 
Altura aproximada: 1,70m 
Peso aproximado: 80 kg 
 
Possíveis ataques 
Luta: Os cidadãos estão fracos 
demais para tentar investidas mais 
agressivas. Tentarão segurar, 
empurrar ou mesmo abraçar os 
jogadores para evitar que partam. 
Possivelmente existirá alguém 
armado que pode causar alguma 
confusão. 
 

(Infectados – imagem retirada de http://www.bloody-disgusting.com/news/10461 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Encontro 2 
O grupo segue pelos subterrâneos, ainda ouvindo alguns murmúrios dos que ficaram 
para trás. Tudo pela possível salvação da cidade! 
Grunhidos cada vez mais fortes começam a assustar a todos e um conflito iminente 
parece se aproximar: 
 
“Deixar alguns feridos para trás não foi uma decisão simples, mas a possível salvação da 
cidade é uma missão crucial e nada pode deter o objetivo de vocês... bem... quase 
nada... Grunhidos começam a surgir de todos os lados e parecem ficar cada vez mais 
forte, os murmúrios são substituídos por gritos e parece que algo está se 
aproximando...” 
 
Milhares de parasitas saltaram do corpo do grande monstro e infestaram as ruas de 
Nova York. Os túneis do metrô também não escaparam e alguns desse seres estranhos 
estão há alguns metros dos jogadores. Um conflito está para acontecer: 
 
“Ruídos de patas sobre as paredes soam como marteladas no concreto, algo está cada 
vez mais próximo...” 
 
Não tem muito que fazer, caso os jogadores voltem para ajudar os infectados talvez a 
saída para o começo do cenário seja mais fácil, mas de uma forma ou de outra o conflito 
ocorrerá: 
 
“Em meio a pouca luz surgem dezenas de criaturas semelhantes a aracnídeos, com 
garras e ferrões enormes. Os bichos medem quase a altura de um ser humano e se 
movem rapidamente...” 
 

Parasitas 
Características 

 

Altura aproximada: 1,50m 
Peso aproximado: 60 kg 
 
Possíveis ataques 
Garras: Afiadas, possuem laminas cortantes de 
apenas um lado. Capazes de perfurar e causam 
dano como uma faca adicionando a força de um 
animal grande (Ex. WOD For+2 / D20 1d8+1). 
Mordida: Mandíbulas grandes como estacas 
saem de sua boca e unidas a força podem fazer 
um grande estrago (Ex. WOD For+5 / D20 2d6+1). 
Porém sua boca fica muito próximo aos olhos, 
seu ponto mais frágil. 
Veneno: Uma espécie de gosma fica em torno 
de suas mandíbulas e uma pequena quantidade 
já é o suficiente para paralisar a vítima por 
alguns minutos (Ex. 1d10+1 rodadas). 

(Os parasitas – imagem retirada de 
http://www.thegnomonworkshop.com 
/img/gallery/gallery_pops/page/page_a.jpg) 

 
O museu de história natural 
Após uma sangrenta batalha os jogadores continuam seu percurso em meio aos túneis 
da cidade e logo chegam à estação que da Rua 81, que fica bem ao lado do Museu, local 
onde supostamente está o Dr. Mc’carter. 
 



Saindo pelas escadas é possível ver a entrada do Museu tomada pelos mesmos seres 
que os atacaram nos túneis. Para utilizar a entrada lateral será necessário caminhar 
alguns metros e qualquer barulho poderá chamar a atenção dos parasitas. 
 
Teste de habilidade 
Cada jogador deverá fazer um teste para tentar caminhar rapidamente e em silêncio 
absoluto (Ex. WOD Destreza+Furtividade Dif 8  /  D20  CD 16 + bônus de furtividade). Qualquer falha 
chamará a atenção das criaturas e então os jogadores terão duas opções: iniciar uma 
nova batalha ou correr em direção a entrada (nesse caso faça testes referentes a fuga). 
 
A sala do Doutor 
Correndo para dentro do museu percebe-se que praticamente todas as saídas foram 
lacradas. Quase todas! 
Seguindo as instruções do mapa facilmente chega-se a sala de pesquisas, localizada no 
subsolo da construção: 
 
“Vocês descem as escadas lentamente e já é possível ouvir os gritos de um homem 
lutando. Os barulhos sobre as paredes logo mostra o que está tentando adentrar a 
mesma sala que vocês.” 
 
Os jogadores devem destruir um Parasita que está tentando adentrar a sala do Dr. 
Mc’carter. Assim que o fizerem, leia o trecho abaixo: 
 
“Lentamente a porta se abre e é possível ver o Doutor segurando um taco de beisebol 
em suas mãos. Ele está bastante abatido e muito assustado com o que está 
acontecendo. Rapidamente ele pega suas anotações e um notebook.” 
 
Apressadamente o grupo parte para o Central Park, onde um helicóptero está esperando 
pelo grupo. 
 
Encontro 3 
Ao abrirem a porta do Museu, a missão parece concluída, basta atravessar a rua e já 
possível ver o helicóptero descendo em meio às árvores. Porém um estrondoso ruído 
chama a atenção de todos: 
 
“Olhando para trás enquanto correm, o grande monstro caminha sobre as construções 
de Nova York e vem na direção de vocês...”  
 
Os jogadores devem fazer um teste para chegarem a tempo ao helicóptero, este deve 
deixar o local em poucos segundos e com pouca carga para uma partida segura. O que 
fazer? 
 
Dica para o Mestre: este momento deve ser crucial, para dar mais emoção é 
interessante deixá-los pensar sobre quem deve ir ou não. Além de um teste de 
habilidades, para chegar a tempo ao ponto de encontro, também trará mais tensão à 
cena. 
 
 
 
 
 
 
 



O Monstro  
Características 
Altura aproximada: 62,0m 
Peso aproximado: 200,0 t 
 
Possíveis ataques 
Rabada: Sua cauda mede aproximadamente 30 metros de comprimento e qualquer 
movimentação faz com esse enorme chicote acerte e destrua tudo em seu caminho. 
Patada: Suas patas são proporcionais ao seu tamanho com garras maiores que um 
ônibus. Partir prédios ao meio parece fácil! 
Mordida: Com mandíbulas gigantescas seus dentes são capazes de mastigar 
praticamente tudo o que encontram. 
 
Não vamos calcular níveis de danos de um ser tão gigantesco, é bem possível que 
qualquer ser humano normal desintegre ao mero contato com ele. O mais provável é ser 
atingido por destroços de prédios e outras construções que estiverem em seu caminho. 
 

 
(O monstro – imagem retirada de http://gothamist.com/2008/01/14/cloverfield_mon.php ) 
 
Qualquer tentativa de enfrentar o grande monstro deve ser considerada suicídio. 
Ninguém possui informações suficientes sobre a criatura, levar o Doutor a salvo para o 
Q.G. é prioridade para que um futuro ataque aconteça. 
 
O resgate 
Após a chegada, a salvo do Dr. Mc’carter é importante que todos do grupo regressem a 
salvos. Utilize essa cena apenas para dar um final mais emocionante e elaborado, 
podendo também servir de ponto de partida para as próximas aventuras... 
 



 
 
 
Após o resgate do Dr. Mc’carter tudo pode vir a acontecer nesse cenário que você está 
acabando de criar. A base da história foi o filme lançado em Janeiro de 2008 nos 
cinemas, mas daqui pra frente é com você. E para não dizerem que somos malvados, 
vamos dar uma ajudadinha com algumas idéias... 
 
Amigos e sobreviventes 
A opinião popular do resto do país está criticando algumas ações do governo em apenas 
tentar abater a criatura e não resgatar sobreviventes e vítimas do desastre. Uma ação 
em massa será realizada para que todo o mundo testemunhe as incessantes tentativas 
realizadas pelo exército e nesse meio incluem-se os integrantes do grupo que ficaram no 
Central Park. 
 
 
Indo atrás dos bichos 
Um grande monstro invadiu e destruiu o coração da América, porque não ir atrás dele e 
evitar que volte um dia? O filme não deixa pistas sobre o aparecimento ou o destino da 
grande criatura, então sinta-se livre para criar talvez uma grande ilha perdida, repleta 
de seres gigantescos (quase um Jurassic Park).  
 
 
Outros países 
Porque somente a América? O que impediria de outras criaturas estarem por todos os 
outros continentes da Terra? Já imaginou um réptil gigante no Brasil? Talvez uma guerra 
entre países estivesse a ponto de eclodir devido a acontecimentos estranhos causados 
por estas criaturas e um esquadrão especial é enviado para resolver a situação. 
 
 
Lembre-se sempre: o importante é a diversão! 
 
 
 
 

Por Bruno Peres 
www.panodefundo.net
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