
THE DEAD OF THE DEVIL 

 

Tudo começa com uma herança misteriosa. Jogadores, parem de ler agora. 

 

INTRODUÇÃO: Esta é uma aventura de terror gore e ação baseada na série The Evil 

Dead criada por Sam Raimi (os filmes: A Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante 2, 

Uma Noite Alucinante 3, A Morte do Demônio remake e a série: Ash Vs Evil Dead). 

Não é uma adaptação oficial e certas liberdades foram tomadas em relação às “regras” 

da mitologia da série. Foi escrita para o sistema Gurps, mas pode ser adaptada para 

qualquer sistema compatível com o mundo moderno. É também uma aventura 

enfaticamente recomendada para jogadores maiores de idade. 

 

PERSONAGENS: Para esta aventura, recomenda-se a convenção “normal, porém 

competente”. Ou seja, gente do mundo atual, sem poderes exóticos, mas dotada de 

habilidades úteis numa aventura. Policiais, bombeiros, militares, médicos, jornalistas, 

detetives particulares e até mesmo fazendeiros. A aventura tem uma dose considerável 

de ação, então um Mestre gentil orientaria os jogadores a não criarem “nerds” absolutos 

sem nenhuma habilidade atlética ou de combate. Não é o melhor cenário para jogar com 

aquele hacker com mãos de louva-a-deus que só sabe apertar teclas e touch screen, mas 

outras habilidades técnicas e científicas mais “hard” podem ser úteis dependendo da 

criatividade dos PCs. Sugiro 100 pontos na terceira edição e 150 na quarta edição. 

 

PARTE 1: As Boas Más Notícias 

 

Cada um dos PC s receberá em sua residência uma carta convocando para um velório. 

Trata-se de um primo distante de cada um deles por um ramo diferente da família. O 

historiador, antropologista e linguista Raymond Campbell faleceu recentemente e todos 

estão convidados para os ritos fúnebres em sua casa onde também ocorrerá a leitura do 

testamento, dos quais são beneficiários. Os PC s não precisam se conhecer, mas o 

mestre pode inserir o detalhe do parentesco na memória deles, falando sobre um parente 

que viram umas poucas vezes na infância ou juventude e do qual tem boas lembranças. 

A casa de dois andares com um pequeno jardim num bairro pacato está com mais alguns 

parentes e amigos, o caixão com o corpo está no meio da sala e salgadinhos são servidos 

aos convidados por um velho criado. O professor Campbell tinha 60 anos e gozava de 

boa saúde. Conversando com outras pessoas, pode-se descobrir que ele faleceu em uma 

pequena casa de campo, no meio da floresta, sendo encontrado tempos depois quando 

sua ausência prolongada foi sentida. Aparentemente, ele faleceu de um mal cardíaco 

súbito. 

Quando as horas se passarem, os PC s serão convidados pelo advogado presente, Saul 

Goldman, para ouvir as últimas vontades do falecido, numa pequena biblioteca. Há 

apenas mais três parentes presentes. Sua irmã mais velha, um sobrinho de meia idade, 

filho dela e uma sobrinha filha de outro irmão que já morreu, mais jovem. Os nomes e a 

personalidade de cada um são por conta do Mestre. 



A leitura do testamento indicará para um dos PC s a posse da casa de campo – que 

receberá uma chave - e para os PC s restantes algumas coisas que estarão na casa de 

campo – o mestre poderá ajustar de acordo com os interesses de cada um: uma coleção 

de armas e livros antigos, um carro antigo e bem conservado, um cavalo de raça – o 

dinheiro que ele tem no banco e a casa na cidade ficarão com outros parentes. Há uma 

carta do professor Campbell dizendo que provavelmente eles não se lembram dele, mas 

que eles eram uma boa lembrança de tempos passados e ele decidiu deixar-lhes algo. 

Após a leitura do testamento, é hora de voltar para a casa… 

 

PARTE 2: Ressurreição 

 

Quando estiverem se retirando da biblioteca, perceberão que todo o restante da casa está 

vazia e que as luzes estão apagadas. Todos os outros convidados foram embora. O 

advogado, os outros três parentes e os PC s, ao tentar acender as luzes, causarão a 

explosão do bulbo. 

Para chegar à saída, terão que cruzar o salão onde está o caixão com o corpo, 

aguardando o sepultamento no dia seguinte. 

 

Se alguém dirigir uma luz ao caixão – uma lanterna ou celular - notará um detalhe 

insólito: o caixão está vazio… 

 

Quando menos esperarem, os PC s serão atacados no escuro por um vulto humanoide 

forte e feroz, que gritará com uma voz inumana. 

 

“SOMO AS COISAS QUE FORAM E VOLTARÃO A SER! VOU RASGAR SUA 

ALMA EM DUAS E...” 

 

E aqui, dependendo da faixa etária e sensibilidade de seus jogadores, o mestre pode 

inventar uma série de ameaças criativas. Algumas sugestões: 

 

...TE TORTURAR PELA ETERNIDADE! 

 

...TE ESTUPRAR NO INFERNO! 

 

...FAZER DE SEU CORPO MEU ESCRAVO E DISSEMINAR O HORROR! 

 

...VOCÊ VAI SER O ESCRAVO ATORMENTADO DE UMA LEGIÃO DE 

DEMÔNIOS! 

 

...TE MASTIGAR, DIGERIR E TRANSFORMAR EM MERDA ESPIRITUAL! 

 

Se o vulto for iluminado, mais choque: trata-se do corpo do professor Campbell, 

flutuando a cinquenta centímetros do chão, com os olhos brancos e rosto contorcido por 

ódio e riso. Ele é bastante forte e tentará matar os PCs. 



Os outros parentes e o advogado não farão nada de útil – provavelmente desmaiarão, 

correrão ou serão mortos – e caberá aos PC s enfrentar o monstro. Eles provavelmente 

vencerão, pela superioridade numérica. E poderão deixar a casa. 

 

PARTE 3 : Inferno na Terra 

 

Depois de vencerem o monstro, os sobreviventes terão que lidar com o estrago que a 

briga causará na mansão, o que talvez envolva as autoridades e pode ser que queiram 

tentar retomar suas vidas. Mas isso não será tão fácil. 

 

Por todo o lugar onde passarem, pequenos e grandes acidentes ocorrerão. 

Eletrodomésticos queimarão. Bujões de gás estourarão as mangueiras e pegarão fogo. 

Até mesmo carros próximos podem explodir. Qualquer imagem que eles olhem – 

quadros, estátuas, desenhos – poderá parecer rir e ameaça-los, mas apenas quando 

estiverem olhando sozinhos para ela. Se chamarem a atenção de qualquer pessoa não 

envolvida, a imagem volta ao normal. 

 

Tentativas de chamar ajuda por celulares, telefones e outros meios eletrônicos sempre 

serão perturbadas por quedas na comunicação, imagens estranhas e surgindo nas telas. 

de torturas, execuções, matanças. Sons de gritos e ameaças e mensagens de teor obsceno 

e sobrenatural. Mas vai mais além:  

Qualquer corpo morto por onde passarem – recém-falecidos num hospital, vítimas de 

acidentes ou ossos em cemitérios – se erguerá, ameaçando e matando pessoas ao redor e 

atacando os PC s. Qualquer pessoa morta por estes cadáveres levantados cairá na 

mesma condição após morrer. 

 

Às vezes esses mortos vivos infligem um tormento psicológico pior – revelam traços 

das pessoas que eram antes de morrer e lamentam, choram, ou pedem ajuda, para em 

seguida se revelarem ameaçadores e violentos e com vozes inumanas novamente. 

Pior do que isso, eventualmente pessoas vivas subitamente ficarão possuídas pela força 

do mal onipresente que atormenta os PC s, aparentemente sem motivo. Olhos perdem a 

cor, o rosto se distorce e eles se tornam superfortes, violentos e com uma habilidade 

leve de levitação. Espalhando caos e morte ao redor. 

 

PARTE 4: Investigações e Respostas 

 

Algumas informações que podem ser levantadas pelos PC s conversando com pessoas 

que conheciam o professor em vida: 

- O professor Campbell estava traduzindo uma série de manuscritos antigos em sua casa 

no campo antes de falecer. 

- Um erudito cético a maior parte da vida, ele vinha se interessando curiosamente por 

assuntos relacionados a ocultismo nos últimos anos. 

- Os manuscritos que ele traduzia não foram encontrados na casa de campo. 



Algumas informações que poderiam ser conhecidas com as perícias História, Teologia e 

Ocultismo: 

- Aparentemente, as entidades que estão se manifestando através das pessoas são 

demônios (jura?) cujo propósito maior é causar sofrimento, morte e medo. 

- Eles combinam com a descrição de vários demônios (ou entidades equivalentes) de 

culturas antigas da humanidade 

Algumas coisas que os PC s podem “sacar”: 

- Não está acontecendo no mundo todo. Mas parece acontecer por todo o lugar onde eles 

passam, de forma aleatória. 

- Os mortos e vivos possuídos, se não são destruídos, ficam livres pra causar mais 

destruição, e a cada pessoa que matam, aumentam seu número. Mas eles parecem 

procurar pelos PC s em primeiro lugar. 

 

PARTE 5: A Casa no Campo 

 

A pequena cabana no campo do professor é o destino final, e isso os PC s notarão 

intuitivamente ou buscando pelos manuscritos. Ela é composta de uma casa acolhedora, 

uma garagem e um galpão de ferramentas. E fica no meio de uma floresta. 

Chegando lá em algum momento, perseguidos pelos demônios que os atormentam, eles 

terão uma visita especial. O fantasma do Professor Campbell, como uma figura 

espectral, mas sem características demoníacas, se manifestará e apontará o dedo para 

uma parte do chão. Imediatamente, um alçapão se abrirá e revelará um cômodo 

subterrâneo secreto. 

Neste porão, numa espécie de escritório improvisado, estão os antigos manuscritos do 

Oriente Médio que o professor vinha traduzindo, preservados em invólucros de plástico 

e com pilhas de anotações ao lado. 

As partes mais importantes são: 

 

“Os fragmentos do livro que estou examinando parecem ser um guia de encantamentos 

e feitiços com o objetivo de convocar e manipular forças demoníacas que espreitam nos 

limites do domínio do homem. As palavras a seguir seriam um convite para que se 

manifestassem no mundo. Há advertências sobre o perigo de invocá-las, uma vez que 

elas se tornam capazes de causar efeitos materiais e de possuir tanto os vivos quanto os 

mortos, e causar o mal na terra. As palavras deste encantamento são: KANDA, 

ASSANDA, BARAFATURAM, NOSS VERATOSS, BARTÍCULOS, ELISHUM;” 

 

Depois o seguinte: 

“Novas partes traduzidas parecem advertir sobre uma estranha maldição lançada sobre 

quem manipular estas forças, se não tiver a experiência e tomar os cuidados necessários, 

que poderia tornar ele próprio, e todos os de seus parentes, uma espécie de vetor para a 

manifestação de forças demoníacas. 'Por onde o sangue amaldiçoado andar, o mal se 

manifestará, diz o texto, e quando todo o sangue amaldiçoado for derramado, o mal 

reinará no mundo.'” 

E, finalmente: 



“Os trechos finais falam sobre uma forma de reverter a maldição. Alguém com o sangue 

amaldiçoado – o que presumo ser alguém do clã da pessoa que evocou os demônios – 

precisa entoar o feitiço necessário para que eles voltem para as trevas exteriores. No 

entanto, isto custará a vida do evocador. As palavras são: KLAATU, VERATA, 

NICTO.” 

E, ao lerem estas últimas partes do texto, os PC s escutam risos e percebem que a 

cabana foi invadida por mais pessoas possuídas – um grupo de cinco adolescentes que 

acampava na floresta lá perto, e talvez mais alguém que eles não tenham eliminado na 

cidade e que os seguiu até ali – e eles avançam em número superior aos PC s, buscando 

estraçalha-los. 

A luta deve ser desvantajosa para os PC s. Há três resultados possíveis: 

 

1 – Os PCs vencem. Neste caso, é uma vitória provisória, pois, como foi estabelecido 

antes, as forças do mal nunca deixarão de persegui-los e, por onde eles andarem, se 

manifestarão tentando destruí-los. 

2 – Alguém decide entoar o feitiço que levaria os demônios de volta para as trevas 

exteriores. Se alguém fizer isso, todos os indivíduos possuídos se retorcerão e morrerão 

como cadáveres normais, enquanto que massas de escuridão sólida sairão de dentro 

deles e entrarão no corpo do evocador, tornando-o distorcido e furioso por um instante. 

Nesta hora o evocador deve fazer um teste de Vontade. Uma falha significa que as 

forças do mal habitam agora dentro dele. A parte boa é que elas não podem possuir mais 

ninguém. A parte ruim é que, agora, a única forma de enviá-las para a escuridão é matá-

lo, e ele tentará matar os outros e escapar. Se ele tiver sucesso no teste de Vontade, 

significa que impediu o mal de possuí-lo e o enviou para de onde veio após passar pelo 

seu corpo. Excelente. Mas o esforço foi demais e o evocador morre. Sim, não há 

maneira de sobreviver após evocar o feitiço. Seu sacrifício para sempre será lembrado. 

3 – Ninguém evoca o feitiço de banimento e os PC s são derrotados na luta, sendo 

estraçalhados na sequência. Lembrem-se do que diziam os escritos: 

 

'Por onde o sangue amaldiçoado andar, o mal se manifestará, e quando todo o sangue 

amaldiçoado for derramado, o mal reinará no mundo.' 

 

Isso significa, na prática, que se todas as pessoas relacionadas com o professor 

Campbell, ligadas a ele por até três gerações anteriores, forem mortas, as forças do mal 

poderão se manifestar em qualquer lugar, possuindo os vivos e espalhando horror e 

destruição. Presumindo-se que os outros parentes vivos do professor Campbell já 

morreram em algum momento, os PC são tudo o que resta, se forem todos mortos, toda 

a terra seja consumida pelo armagedon, a menos que alguém encontre e recite o feitiço 

de banimento, sacrificando-se no processso, 

Mas nem por isso a história precisa acabar aqui. 

É hora de fazer novos personagens, que estarão vivendo suas vidas normais, e terão que 

lidar com um apocalipse ocorrendo ou em vias de ocorrer, num mundo infestado por um 

mal caótico, onipresente e violento, numa corrida contra o tempo, para sobreviver ou 

então tentar achar uma solução. 



Claro, sempre existe a possibilidade de que o professor tenha algum parente 

desconhecido que os demônios ainda não alcançaram. E qualquer um pode sê-lo e não 

saber. 

 

APÊNDICE: 

 

 Os mortos-vivos possuídos: 

Os possuídos tem ST + 10 , PV + 5 e uma habilidade telecinética limitada (o 

equivalente a ST 10, para abrir e fechar portas, fazer objetos voarem e levitar do chão, 

tudo com NH 14). Embora a sua personalidade não seja, em absoluto, a das pessoas 

cujos corpos habitam, ela tem acesso às suas memórias, e podem usar isso para 

manipular e enganar os vivos. 

Eles sempre se manifestam com os olhos totalmente brancos, rosto contorcido por 

expressões de ódio e alegria sádica, e gritam ameaças, obscenidades e blasfêmias 

constantemente. Alguns tem uma boca-suja horrível. 

Além disso, para matá-los é necessário, literalmente, fazê-los em pedaços. Precisam ter 

o tronco dividido em dois (o que equivale a causar dando por corte igual a 2 x PV, com 

a arma adequada, como um machado ou motosserra) ou ter a cabeça e pelo menos dois 

membros decepados ou totalmente destruídos, segundo as regras normais. Outros tipos 

de dano, apesar de piorarem consideravelmente a aparência dos monstros, perdem o 

efeito em um número de turnos igual ao dano. Para todos os efeitos o dano é 

regenerado, embora os buracos de bala e furos de faca continuem ali. 

A possessão demoníaca ocorre com qualquer cadáver de que os PC se aproximarem. E 

também pode ocorrer com pessoas vivas que estejam próximas, mas nesse caso há uma 

disputa entre a habilidade do demônio de tomar o controle, que é igual a 15, e a Vontade 

da vítima. Basta um sucesso e a pessoa está imunizada contra a possessão. Mas uma vez 

possuída, no entanto, ela se foi para sempre e não há remédio senão matá-la.  

Qualquer pessoa morta por um deles entra imediatamente na mesma condição, mesmo 

que os PC s não estejam por perto. 

Os demônios não tem capacidade para possuir os PC s, isso faz parte da condição de 

serem do “sangue amaldiçoado”. Mas, como visto anteriormente, eles tentarão matá-los 

para completar sua liberdade de entrar neste mundo. 

 

- Luiz Hasse 


