
 

 

 

 
"Lendas dizem que o mundo fora dividido em dois - o reino dos Humanos e o reino dos Demônios. Um dia, 
seis pedras mágicas caíram do céu no reino dos Demônios. Cada joia (ou “crista”) tinha gravada o nome 
de cada um dos elementos que representavam - Fogo, Terra, Ar, Água, Tempo e Céu. Logo os Demônios 
começaram a lutar pela posse dessas joias mágicas e o reino irrompeu numa Guerra Civil. Finalmente, o 
Demônio Vermelho derrotou todos os outros e coletou cinco joias. Não satisfeito com as cristas do Fogo, 
Terra, Ar, Água e Tempo, ele desafiou o Dragão-Demônio pela crista do Céu. O Demônio Vermelho 
exterminou o Dragão e adquiriu a joia do Céu, mas o preço da vitória fora alto. Ele fora ferido gravemente. 
Um demônio conhecido como Phalanx abateu-o no momento de fraqueza, tirando vantagem de seus 
ferimentos, e roubou-lhe todas as cristas - e assim declarou-se todo-poderoso para reger o mundo dos 
Demônios e o dos Humanos..." 

Essa é a premissa do jogo DEMON'S CREST, lançado pela CAPCOM em 1994 para o console SuperNes. 

 

Nomenclaturas: GM (Game Master, o mestre de jogo); MB (Módulo Básico, o livro de regras de 
GURPS). 



 

 

PARTE I - PERSONAGENS 

Uma campanha utilizando o cenário e o enredo seria uma adaptação que seguiria o gênero da 
Fantasia Medieval, mas com algumas diferenças temáticas, como a luta pela supremacia e a ausência de 
valores morais - os demônios são famosos por sua ética de "faze o que tu queres". O jogo oferece a opção 
inusitada para os jogadores: a chance de interpretarem Demônios numa dimensão acessível à nossa. A 
disputa pelo poder engendrada pelas falanges demoníacas sugere diversas situações de aventuras: 
intrigas, alianças, traições, barganhas, batalhas e até guerras - o que forçaria o uso das regras de 
Combate em Massa. Objetos Encantados, poções, e muita magia também seriam recursos constantes na 
Campanha.  

Este cenário exigiria um GM mais experiente, posto que o custo em pontos para se construir PCs 
demônios é muito alto, e o demônio "médio" seria construído com pelo menos 500 pontos - o que de longe 
tornaria as aventuras desafiadoras. Os arqui-inimigos deveriam ser Lordes-Demônio terríveis construídos 
com bem mais de 1.000 pontos - capazes de enfrentar sozinhos os exércitos humanos (se eles fossem 
incluídos na campanha). 

Para o suporte do cenário, o GURPS Magia, Grimório, Horror e Supers seriam mais que suficientes - 
apesar de que o GM deveria organizar um pacote de Vantagens e Desvantagens para a criação da raça, 
já que o uso da tabela contida na página 103 do GURPS Magia para criar PCs demônios desequilibraria o 
custo em pontos do grupo. No caso, as Vantagens do GURPS Supers fariam sentido, já que os demônios 
são seres sobrenaturais e de características variadas e imprevisíveis, embora que o aspecto do "demônio 
tipo-gárgula" seja mais apropriado para retratar os personagens no jogo da CAPCOM. Aqui vai uma 
sugestão "genérica" da lista de características para os demônios do jogo, cujo custo total dependerá da 
escolha que o GM fizer entre as seguintes informações: 

Atributos: Os demônios podem ter quaisquer valores de ST e HT. Os patamares humanos não significam 
nada para eles. Porém, no caso de DX e IQ, sugere-se que fiquem próximos da escala humana ou um 
pouco acima (assim, a partida não vira uma marmelada total, né?).  

Vantagens: Hipoalgia; Fleuma; Aptidão Mágica +3; Imortalidade (Idade Imutável + Imunidade + Imunidade 
a Venenos + Recuperação Física Instantânea: recuperam 1 ponto de HT por turno, 140 pontos); Pontos de 
Vida Extras +5 (25 pontos); Vôo com Asas (30 pontos); Resistência a Dano +5 (15 pontos); Respiração 
Desnecessária; Sono Desnecessário; Visão Umbrosa; Sem Sangue e/ou Sem órgãos vitais (5 
pontos cada, GURPS FantasyFolk, pág. 26); Difícil de Matar +2 (10 pontos); Super-salto x2 (20 
pontos); Tolerância à Temperatura; Garras; Cauda, Chifres e Dentes Afiados são todas bem frequentes na 
população demoníaca. 

Desvantagens: Unliving (reduzem-se a cinzas quando a HT chega a -1); Aparência: Horrendo (GURPS 
Compendium I, pág, 80); Vulnerabilidade: água benta; Fraqueza: objetos sagrados e pessoas "virtuosas" 
ou de "fé verdadeira" e Dependência: mana, poderiam ser boas desvantagens obrigatórias para 
representar o caráter "mágico e maldito" da raça. Sanguinolência; Fúria; Sadismo; Fanfarronice; 
Compulsão: molestar inocentes(-10 pontos); Excesso de Confiança; Megalomania; Hábitos Detestáveis: 
fedor (enxofre, falta de banho ou restos de carniça nas garras e presas); Cobiça; Avareza; Impulsividade; 
Inveja; Luxúria; Intolerância a Humanos; Mau Humor; Mentir Compulsivamente e Teimosia poderiam 
integrar uma lista de possibilidades da personalidade dos demônios. Como esses seres são bem 
complexos e repletos de características negativas e desagradáveis, sugere-se com veemência que o limite 
de -40 pontos de Desvantagens seja extrapolado para bem mais de -100 pontos. 

Ataques Naturais: Os Demônios do jogo parecem ter um ataque que lhes é inerente - uns cospem fogo, 
outros ácido, alguns sopram gelo... O GM deveria permitir que cada jogador escolhesse seu próprio 
Ataque Natural segundo as regras do GURPS FantasyFolk, pág. 33. Cada um dos seguintes ataques 
exigem um turno de Concentração para serem usados. O demônio pode dispará-los no turno seguinte. A 
Ampliação Instantâneo (+20%) elimina a Concentração. O dano e o alcance podem ser incrementados por 
mais 1D e mais 1 hexágono por dois métodos: o método Super custa 6 pontos por aumento; o 
método Fantasy exige que se recompre os incrementos ao custo da vantagem, isto é, 20 pontos. 

Sopro Flamejante (20 pontos) - o demônio pode cuspir fogo como um dragão, que pode incinerar cabelos, 
roupas e outros materiais inflamáveis. Isto será tratado como um ataque em Jato, não como um ataque de 
projétil, e exige um teste de DX para acertar o alvo. Dano: 1D. Alcance: 3hexes.  



 

 

Sopro-Relâmpago (20 pontos) - o demônio pode cuspir relâmpagos, que seguem as regras da magia 
Relâmpago (MB, pág. 158). Não pode ser atirado através de barras de aço, grades de arame, etc. porque 
ele seria conduzido para o solo e se perderia. Armaduras de metal oferecem apenas DP 0 e RD 1 contra 
esse ataque. Dano: 1D. Alcance: 6 hexágonos. 
Sopro de Gelo (20 pontos) - o demônio pode cuspir projéteis de gelo, que causam dano por contusão. As 
esferas se partirão ao impacto, e derreter-se-ão imediatamente. Esse ataque pode ser utilizado para 
apagar fogo, mas a proporção de esferas necessária para extinguir as chamas fica a cargo do GM. Dano: 
1D. Alcance: 6 hexágonos. 
 
 
Regra Alternativa: pacote racial 

Caso você seja um GM prático, ou nem você, nem o grupo tenham tempo para “ficar escolhendo” vantagens e 
desvantagens para montar os PCs, apenas use a seguinte regra: 

Demônio “Garguloide”                       415 pontos 

Modificadores: ST +8, DX +4, IQ +4, HT +8 

Vantagens:Hipoalgia, Aptidão Mágica 1, Imortalidade, Pontos de Vida Extras +5, RD 5, Respiração Desnecessária, 
Sono Desnecessário, Visão Umbrosa, Voo com Asas. 

Desvantagens:Unliving (-50 pontos, GURPS Compendium I, pág.100), Aparência: Horrendo (-30 pontos, GURPS 
Compendium I, pág. 80), Fraqueza: objetos sagrados e pessoas "virtuosas" ou de "fé verdadeira" (-20 pontos, 1D de 
dano por minuto), Dependência: áreas com nível de Mana baixo ou normal, no mínimo (-25 pontos), Lifebane (-10 
pontos, GURPS Compendium I, pág. 98) Sanguinolência, Fúria, BadSmell (-10 pontos, GURPS Compendium I, pág. 
80), Intolerância: mortais (humanos, anões, halflings etc., -10 pontos), Vulnerabilidade: água benta (-15 pontos, 3D 
de dano ao contato com a substância). 

Este é o pacote racial básico. Caso o jogador queira alterá-lo, o GM pode permitir, fazendo as devidas modificações 
em Vantagens e Desvantagens (isto é, pagando pontos para aumentar características ou eliminar Desvantagens 
inatas). Note que o pacote racial acima não inclui Vantagens como o ataque natural de Sopro de Fogo ou de Gelo, 
Garras, Chifres, Cauda, membros extras, Coordenação Plena etc. Isso é proposital: ficará a cargo do GM e de 
jogador decidir se o personagem terá essas características, bastando, para isso, apenas aumentar o total de pontos 
do pacote racial ao incluir as Vantagens desejadas. O mesmo vale para a Aptidão Mágica, que costuma ser bem alta 
nesses seres (todos são magos treinados). 

Observações sobre algumas Desvantagens: 

Note que a Desvantagem “Aparência: Horrendo” só valerá o custo em pontos SE o demônio interagir, com certa 
frequência, com outros seres (humanos, anões, elfos...), pois ela impõe uma Verificação de Pânico E um redutor de 
-6 nas reações. Se o demônio restringir suas ações apenas em sua dimensão natal, onde seus compatriotas 
também são demônios, o GM deve desconsiderá-la, aumentando o custo do pacote racial. A Desvantagem em si só 
faz efeito justamente em ambientes sociais em que os demônios não existem normalmente. 

A Desvantagem “Dependência: Mana” é um caso mais sério. O custo em pontos de -25 é apenas uma referência 
básica. Os demônios dependem do mana para viver, e em suas dimensões existem poucas ou raras áreas com 
nível baixo ou nenhum de mana. Se os demônios alcançarem outras dimensões ou mundos, nos quais os níveis de 
mana variam perigosamente, então essa Desvantagem terá um custo em pontos bem diferente. O GM tem a palavra 
final. 

Por exemplo: os PCs estão numa missão para tentar invadir a Terra, em pleno século 21. Eles realizam um ritual 
poderoso, abrem um portal, e aparecem em plena Avenida Paulista! De acordo com certas noções do GURPS 
Magia, a Terra moderna tem nível de mana baixo ou nenhum, podendo fazer com que a desvantagem Dependência: 
Mana chegue a valer -150 pontos (o que fará com que o grupo de demoniozinhos considere reabrir o portal mágico e 
voltar correndo para casa, a menos que queiram perder 1 Ponto de Vida por minuto, até à destruição total! 

 

 



 

 

PARTE II – ARTEFATOS 

As Cristas mágicas 

As Cristas são joias que caíram do céu no mundo dos Demônios e levaram 
o reino ao caos. Não se sabe de onde vieram, nem por que caíram no 
mundo em questão, o que pode dar ensejo para engendrar aventuras. 

Cada uma delas é um objeto encantado de Poder 30 - encantadas com 
diversas mágicas, inclusive algumas desconhecidas, capazes de conceder 
um tipo de mágica Alterar o Corpo (GURPS Magia, pág. 25) diferente para 
cada Crista, que permite ao usuário assumir a forma de um tipo especial de 
Demônio, chamado Gárgula (que não tem nada a ver com a raça de igual 
nome descrita no FantasyFolk). Para acionar esse poder de qualquer joia, é 
necessário gastar um turno de Concentração. É importante salientar que as 
mágicas encantadas nas joias só podem ser realizadas depois que o 

portador usou a mágica de alteração, transformando-se no respectivo Gárgula. Todas as Cristas contém o 
Encantamento Energização (GURPS Magia, pág. 38), num nível alto o bastante para que o portador não 
gaste nenhum ponto de sua ST para usá-las. Considera-se que as joias autoenergizadas sejam objetos 
encantados "Permanentemente Ativos" após à transformação. Para "desligar" as mágicas usadas, o 
usuário precisa deixar a forma de "Gárgula" com um turno de Concentração. 

A Crista da Infinidade - "Quando todas as seis Cristas são unidas, é dito que a Crista da Infinidade surge 
e concede ao seu portador um poder inimaginável. " No jogo, quando as seis Cristas são reunidas 
por Firebrand, ele decide desafiar Phalanx para a batalha final. Mas Phalanx tem a felicidade de tirar 
proveito da Crista da Infinidade quando esta aparece. Com os poderes na nova Crista, o adversário 
de Firebrand torna-se uma enorme criatura temível, bem mais poderosa que Phalanx. Se o GM pretender 
tornar real a existência da Crista da Infinidade, e possibilitar aos PCs o uso dela, a definitiva extensão dos 
poderes da jóia ficará ao seu encargo. 

As Cristas mágicas só podem ser usadas por Demônios. 

Crista do Fogo - (uma joia vermelha) essa Crista possui quatro peças; cada um dos fragmentos concede 
ao demônio-usuário cuspir um tipo diferente de Ataque Natural, exigindo apenas um teste bem-sucedido 
de DX para usá-los (os fragmentos são "permanentemente ativos", não é necessária a Concentração. São 
elas: 

Rompedor - Uma esfera esverdeada, capaz de desintegrar objetos inanimados. Dano: 2D+2 de 
contusão para seres animados, 4D de contusão para objetos inanimados. Alcance: 8. 

Tornado - um pequeno furacão estacionário, causa 1D de dano por contusão em seres vivos ou 
mortos-vivos, e 2D em objetos inanimados. Alcance: 1. O usuário do fragmento também torna-se capaz de 
realizar a mágica Andar no Ar (GURPS Magia, pág. 31), sem nenhum gasto em energia. 

Agarrador - um projétil de uma esfera composta por uma substância pegajosa, que confere um 
bônus de +5 à perícia Escalada se ela for atirada sobre uma inclinação íngreme. A substância desaparece 
sem deixar vestígios em 3 turnos. Não pode ser usada no chão, para "grudar" ou "atrasar" a 
movimentação alheia. O projétil causa 1D+3 de dano em seres vivos ou mortos-vivos. Não afeta objetos 
inanimados. Se a superfície atingida não for algo como uma parede, muro, encosta, etc., o projétil sumirá. 
Alcance: 8.  

Fogo-Diabólico - um projétil de chamas azuladas, no formato de um dragão. Conhecido como o 
fogo mais quente do reino. Dano: 3D+3 de contusão para seres vivos ou mortos-vivos, 4D de contusão 
para objetos inanimados. Alcance: 9. 

A Crista do Fogo, por si só, é a mais poderosa: com ela o demônio pode se transformar no poderoso 
"Gárgula Final", uma criatura alada de pele lilás, asas preto-azuladas, chifres, garras e dentes afiados, que 



 

 

causam dano com mesma proporção que o "Gárgula Lendário" (veja abaixo). A pele do "Gárgula Final" 
tem DP 2 e RD 12, que podem ser somadas à DP e RD naturais do demônio-portador. Além disso, a 
transformação concede ST+5, HT+5, a capacidade de realizar a mágica Desintegrar sem nenhum custo 
em energia, como o "Gárgula Terrestre", e a Mágica Vôo do Falcão, com o custo de ST normal. O ataque 
natural deste Gárgula é cuspir um projétil que mais se parece uma bola de fogo branca, com os dados: 
Alcance 8, Dano 3D a seres vivos e mortos-vivos, 5D para objetos inanimados (esse dano é por contusão). 
Se o "Gárgula Final" gastar 2 (dois) turnos de Concentração, pode aumentar o Alcance em +4 e os dois 
tipos de dano em +3D, mas essa ação custa 6 pontos de ST. Para usar este ataque, basta ter um sucesso 
num teste de DX 

Crista do Ar - (uma joia lilás) o portador pode assumir a forma do "Gárgula Aéreo", um demônio de pele 
azul-escura, com asas integrando parte dos braços, ligando-se ao corpo como as de um morcego, com 
pés de águia e uma face em bico. Com isso, o usuário tem as mágicas Vôo e Vôo do Falcão (GURPS 
Magia, pág. 62), sem custo em energia. O portador também recebe um bônus de +3 na DX. A Crista do Ar 
concede ao portador um bônus de +3 em todas as mágicas da Escola do Elemento Ar, e o portador 
receberá um bônus de +5 em relação aElementais do Ar, chamados Silfos. 

Como ataque natural, o "Gárgula Aéreo" pode cuspir uma navalha de ar fino que causa um dano de 1D+2 
de corte, com Alcance 6. Esse ataque não afeta objetos inanimados. 

Crista da Água - (uma joia azulada) o portador pode se transformar no "Gárgula das Marés", com a pele 
esverdeada, barbatanas, guelras e nadadeiras estrategicamente dispostas pelos membros. Essas 
mudanças são manifestações dos encantamentos Respirar Água (GURPS Magia, pág. 31); Aquavisão 
(idem, pág. 36); Nadar (idem, pág. 62) e Apressar (idem, pág. 60) com um bônus de +3 apenas para o 
deslocamento embaixo d'água. A Crista da Água ainda concede ao portador um bônus de +3 em todas as 
mágicas da Escola do Elemento Água. O portador também receberá um bônus de +5 em relação 
aElementais da Água, chamadas Ondina. Como ataque natural, o "Gárgula das Marés" pode cuspir um 
projétil que é uma pequena esfera de gelo, capaz de causar 1D+2 de dano por contusão. Esse ataque tem 
Alcance 5, e só requer um teste bem-sucedido de DX para ser usado. 

Crista da Terra - (uma joia amarela) o portador pode se transformar no "Gárgula Terrestre", um tipo com a 
pele de tom ocre, sem asas, porém de grande força e velocidade ampliada. Em termos de jogo, o usuário 
pode realizar a Mágica Desintegrar (GURPS Magia, pág. 51), com NH 30 e sem nenhum custo em 
energia. A Crista também concede ao portador um bônus de +5 na ST, +3 no parâmetro Deslocamento e 
+3 para a realização de todas as mágicas da Escola do Elemento Terra. O portador também receberá um 
bônus de +5 em relação aElementais da Terra. Como ataque natural, o "Gárgula Terrestre" pode cuspir 
uma chama-projétil que cai no primeiro hexágono após o do original, percorrendo mais 4 hexágonos num 
rastro de breves chamas, que desaparecem tão logo surgiram. Aqueles que estiverem nos hexágonos 
atingidos, sofrerão 1D+2 de dano pelas queimaduras. As chamas podem atear fogo normalmente em 
inflamáveis. 

Crista do Tempo - (uma joia esverdeada) o portador pode se transformar no temido "Gárgula Lendário", 
com uma pele rubra como sangue, asas amarelo-escuro, garras e chifres. Além de poder voar, o demônio 
causará dano com as garras de BAL/corte e GDP/perfuração. Seus joelhos também causam um dano de 
GDP/perfuração pelas protuberâncias ósseas. Os chifres causam dano de GDP/contusão em Combate de 
Perto, e as mordidas causam por corte baseado em ST, segundo a pág. 140 do Módulo Básico. A 
mudança também confere ST+3, HT+3, e uma pele cuja Resistência a Dano é 8 (que poderia ser somada 
à do portador, se ele já tinha alguma RD natural), e DP 1. Finalmente, o "Gárgula Lendário" possui um 
ataque natural que é cuspir uma esfera azulada, capaz de destroçar objetos. Esse é um ataque de projétil, 
com os parâmetros: Alcance 8, Dano 3D de contusão para seres vivos e mortos-vivos, 4D de contusão 
para objetos inanimados. Para usar este ataque, basta ter um sucesso num teste de DX. 

Crista do Céu - (uma joia branca) Pouco se sabe sobre esta Crista. O Demônio-Vermelho (Firebrand) 
cometeu um erro tático ao cobiçá-la das garras do Dragão-Demônio: a batalha pela posse da última das 
Cristas agravou-lhe sérios ferimentos, tornando-o incapaz de mantê-la. O Demônio Phalanx, numa tocaia 
ardilosa, aproveitara da situação a seu favor, atacando o Demônio-Vermelho e roubando a Crista do Céu. 
Assim, Phalanx pudera reger o mundo dos Demônios por mil anos, até sua confiança ser sutilmente 
perturbada pelos rumores acerca do retorno de Firebrand (este nome mereceria uma boa tradução!). 



 

 

O GM pode deixar os Encantamentos desta Crista numa incógnita definitiva, posto que o jogo não oferece 
uma explicação clara o suficiente de seus poderes. Uma sugestão: se as Cristas estiverem reunidas 
dentro de uma área de 10 hexágonos de raio, e a Crista do Céu for usada por um demônio, mesmo que 
ele não tenha a posse das outras Cristas, ela tornar-se-á uma Crista especial, contando como uma Gema 
de Energia de ST 5.000 (!), luzindo com um brilho branco e ofuscante. Nesse momento, ela é chamada de 
Crista da Infinidade. Além disso, essa nova Crista é capaz de realizar a mágica Grande Desejo, uma vez 
por usuário. 

Talismãs - "De acordo com este livro, os humanos possuíam tesouros chamados "Talismãs". Aqueles que 
o usassem obtinham poderes mágicos. Há rumores de que eles estão escondidos em algum lugar do 
mundo dos Demônios." (dito por um sábio do reino) 

Estes não são os talismãs construídos segundo as regras do GURPS Grimório, mas são joias encantadas 
segundo as regras normais de Objetos Encantados (MB, pág. 152). Os talismãs de Demon'sCrest são 
ornamentos aproximadamente do tamanho de um punho, que podem ser usados pendurados no pescoço, 
amarrados no pulso, etc. Só se pode usar um talismã por vez. O GM pode colocar tais itens sob a custódia 
de adversários perigosos, como um troféu para os ousados que tentem roubá-los... 

 

 

 

Coroa - encantada com as mágicas Localizar Terra e Energização em nível 3, ambas com Poder 15, este 
talismã permite que o usuário saiba a direção e a distância de alguma quantidade significativa de ouro. 

Caveira - um Talismã de Poder 15, encantado com as mágicas 
Cura Profunda e Energização em nível 3. Isto é, o portador 
deste item pode curar até 6 Pontos de Vida sem nenhum custo 
em Fadiga. Pode ser usado 1 vez por turno. 

Armadura - Encantado com a mágica Vigor (GURPS Magia, 
pág. 24), concedendo ao portador um bônus de +5 em sua HT 
enquanto estiver usando-o. 

Presas - o talismã possui pequenas Gemas de Energia 
encravadas no interior dos dentes. Ao total, elas oferecem ST 
30 para energizar mágicas. 

Mão - um talismã muito especial, que só funciona para 
demônios: o portador recebe um bônus de +2D em seu Ataque 
Natural. 

 

 

 

 



 

 

PARTE III – CAMPANHA 

Esta adaptação para GURPS 3ª edição pressupõe duas hipóteses de cenário: uma em que os jogadores 
representam demônios, no Reino Demoníaco; e outra em que os jogadores representam os aventureiros 
típicos de fantasia no Reino Humano – humanos, elfos, anões sendo guerreiros, magos, clérigos etc., 
enfrentando esporádicas ameaças demoníacas. Os dois Reinos são paralelos, como se fossem duas 
dimensões vizinhas. Caberá ao Mestre de Jogo definir se há tráfego entre ambas. 

É possível, ainda, fazer uma combinação dos dois cenários. Neste caso, caberá ao Mestre de Jogo 
considerar algumas ideias: 

 

Reino Demoníaco 

Este tipo de campanha reflete mais fielmente o jogo Demon’sCrest – os jogadores montam personagens 
que são demônios, seguindo um conjunto bem específico de regras, e entram em jogo na luta pela 
supremacia do Reino Demoníaco. 

Na campanha com demônios, a temática é a da disputa pelo poder: não há benevolência, heroísmo, 
amizade ou compaixão – as palavras-chave de uma partida de Demon’sCrest são honra, orgulho, poder e 
individualismo. Se há companheirismo entre demônios, é por mero interesse condicional e momentâneo – 
alianças são feitas para facilitar a busca individual pelo enriquecimento ou conquista. Aliados são 
dispensáveis assim que a ocasião permitir. 

Esta campanha pode criar muitas situações violentas e incomuns em partidas de fantasia, com demônios 
entrando em confrontos implacáveis e destruidores contra seus compatriotas, lutando com selvageria e 
sanguinolência, algumas vezes, até de modo suicida. Será comum os jogadores lutarem entre si, ou pelo 
menos agirem competitivamente o tempo todo durante a partida – e divertirem-se muito com isso, já que 
esta é a essência temática da campanha com demônios. 

Os jogadores devem criar seusdemônios seguindo as regras específicas sugeridas neste suplemento, e, 
caso o GM deseje, pode realizar as devidas alterações para adaptar ao seu estilo. 

Sugestões de subtipos de campanhas: 

a) A busca pelas Cristas Mágicas: como no jogo de Super NES, os jogadores estão vasculhando o reino 
demoníaco em busca das joias que caíram do céu, na intenção de juntá-las para obter poder absoluto. 
Esta campanha é a mais fácil de conduzir, pois segue o roteiro original. Muitos ganchos para situações de 
conflito, intrigas e uso de habilidades. Sem contar nos combates, porque, assim que encontrem uma das 
Cristas Mágicas, talvez ela já esteja nas mãos de um ser mais poderoso! 

b) Bucha de canhão: os jogadores são fiéis lacaios (forçados ou não) de poderosos Lordes-Demônios, 
agindo em missões perigosas e absurdas, para a manutenção da base de poder de seus mestres. Cada 
jogador teria seu patrono lorde, disposto a defendê-lo em meio a uma série constante de estratagemas e 
intrigas, muitas vezes, com resultados fatais. 

c) Guerra dos tronos malditos: nesta campanha, os jogadores são os próprios Lordes-Demônios, agindo 
nos bastidores e na prática, tentando derrubar inimigos e anexar seus territórios em busca de acúmulo de 
mais poder e arregimentação de mais integrantes para seus exércitos. Talvez seja o tipo de campanha 
mais longo e desafiador. 

d) Arena: os jogadores são demônios escravizados por conta de alguma punição, ou por terem sido 
capturados por inimigos, e são forçados a lutar por suas vidas em arenas que oferecem combates 
intermináveis, entretendo, ao mesmo tempo, seus captores e uma plateia sádica. Boa opção para 
experimentar as regras do cenário em uma aventura que seja uma sessão de pancadaria. 



 

 

Reino Humano 

Nesta campanha, os jogadores são aventureiros típicos, vivenciando suas façanhas até o momento em 
que as forças das trevas entram em contato com seu mundo, na forma de espíritos, Liches e demônios. 
Os personagens-jogadores podem entrar em contato umas poucas vezes com seres demoníacos vindo do 
Reino paralelo que talvez tenham sido banidos para o Reino Humano. Neste caso, os demônios 
encontrados seriam grandes vilões por trás de aventuras longas e difíceis, servindo como os “últimos 
chefes” da partida, oferecendo grande desafio e recompensas. Os demônios não revelariam nada sobre 
sua terra natal, principalmente por acharem que este conhecimento não convém aos mortais. 

Este estilo de campanha é mais cooperativo, e suas aventuras não seriam distintas daquelas escritas para 
o clássico estilo “dungeoncrawling” (exploração de masmorras). A única diferença prática poderia ser a 
aparição incidental (e rara) de um ou mais demônios em episódios, talvez invocados por poderosos 
magos, criando mistério e dúvida sobre as reais capacidades dos heróis. 

Sugestões de subtipos de campanhas: 

a) O Conjurador: um poderoso e temido Mago descobre um livro banido que dá a receita completa de 
invocar demônios ameaçadores do Reino Demoníaco. Ele pode conseguir, ou apenas tentar; nesse meio 
tempo, os personagens podem realizar uma verdadeira busca para encontrá-lo e destruir o livro – 
mandando o demônio de volta. 

b) O Exilado: um demônio de poder razoável foi banido do Reino Demoníaco, e só quer viver dentro de 
seus termos no Reino Humano. Ele pode estar cometendo diversos crimes, ou talvez só esteja se 
preparando para reinar sozinho sem a interferência de seus irmãos – o que chama a atenção de heróis 
dispostos a devolvê-lo ou simplesmente destrui-lo. 

c) O Batedor Maldito: um demônio (ou grupo de demônios) mediano foi enviado para o Reino Humano 
com o objetivo de pesquisar territórios, mais ou menos como fizeram alguns países na época das 
colonizações. Em certo momento, ele entra em contato com o grupo de jogadores, e pode solicitar 
informações, observá-los em silêncio ou trucidá-los por diversão. 

Crossovers 

Esta campanha é a mais promissora (e a mais difícil): o Reino Humano e o Reino Demoníaco possuem um 
canal aberto, em que ir e vir de um para outro é relativamente fácil. Esse fato, por si só, já cria uma lista 
extensa de ganchos para aventuras. Os demônios acabariam cobiçando conquistar não apenas riquezas 
do mundo humano, como também a própria supremacia dos dois mundos – o que resultaria em muitos 
conflitos massivos. Os humanos, com a perspectiva de ameaças de tal magnitude, formariam exércitos 
mais do que preparados para os desafios, e os heróis alcançariam escalas épicas. Este Crossover lembra 
os jogos GhostsandGoblins e GhoulsandGhosts da CAPCOM, os títulos que deram origem à ideia de 
Demon’sCrest. 

Sugestões de subtipos de campanhas 

a) GhostsandGoblins: os jogadores são Cavaleiros, Paladinos ou Sacerdotes, instruídos por suas religiões 
(ou divindades) para exorcizar e banir os demônios, purificando o Reino Humano de suas presenças 
abomináveis. Talvez algumas cidades já estivessem completamente dominadas pelos seres demoníacos, 
ou algum reino já dispusesse de um novo (e maldito) Rei, cabendo aos jogadores destroná-lo. 

b) GhoulsandGhosts: os jogadores são demônios, tentando sobreviver em meio aos reinos humanos, 
enquanto desafiam heróis, saqueiam vilarejos, tentam derrubar soberanos e acumular tesouros. Cada 
demônio do grupo de jogadores seria poderoso o bastante para enfrentar sozinho uma equipe de heróis, 
caso contrário, não irão durar muito. 

c) O duas-caras: um demônio entraria no Reino Humano e assumiria a aparência de um cidadão nobre e 
respeitável. Então, com naturalidade, contrataria um grupo de aventureiros para realizar diversas missões 



 

 

a seu gosto, talvez até enviando-os para enxotar seus rivais compatriotas. Os jogadores descobririam 
tarde demais a real identidade do contratador. 

d) A Caça: Heróis humanos e demônios audazes entrariam numa caçada implacável, revezando caça e 
caçador, em uma história cheia de confrontos e perseguições. O uso de magia, poderes e artefatos seria 
pano de fundo para este subtipo. Sugere-se que o grupo de jogadores seja dividido entre personagens 
humanos e demônios, tomando extremo cuidado em equilibrar níveis de poder e condições. 

Outros Mundos, Outras épocas 

É sempre bom combinar ideias de cenários e personagens diferentes. As misturas podem gerar aventuras 
desvairadas, mas com alto grau de diversão. Aí vão algumas ideias: 

GURPS Horror – o próprio gênero contém muitas referências a demônios como oponentes terríveis, 
ameaçando vidas inocentes e que pouco podem fazer para evitar os algozes. Neste crossover, os PCs 
podem ser os antagonistas, infernizando NPCs humanos ou de outras raças, talvez como alguma forma de 
diversão ou até como um meio de disputa entre o grupo. Aconselha-se cautela neste tipo de aventura, 
posto que os valores éticos pouco importarão dentro do jogo. 

GURPS Cyberpunk – e se os demônios pudessem acessar a realidade virtual? Talvez por acidente (quem 
sabe?), um punhado deles consiga visitar um mundo cyberpunk através de um portal, achar interessante 
fazer uma tour e, sem mais nem menos, surge a chance de aprender e usar a mágica tecnológica. Se bem 
me lembro, John Constantine já tapeou um demônio usando a rede virtual de computadores, em uma 
versão antiga da HQ Hellblazer... Considere os demônios atormentando usuários da Rede... O GURPS 
Grimório seria necessário neste caso. 

GURPS Viagem no Tempo – preferido por Steve Jackson, este suplemento oferece muitos ganchos para 
aventuras com demônios: a campanha de Dimensões Alternativas da página 83 do suplemento elucida 
todos os aspectos da teoria das dimensões paralelas, inclusive citando possíveis dimensões bizarras, 
onde as leis da física vão por água abaixo. Um mestre de jogo imaginativo e engenhoso teria ideias para 
criar dezenas de aventuras, nas quais a Patrulha da Infinidade tentaria burlar os planos do Centrum na 
tentativa de acessar e negociar com a dimensão dos demônios. Enquanto isso, no Reino Demoníaco, os 
demônios descobririam um jeito bem eficaz de espionar e acessar as outras dimensões... 

GURPS Viagens Espaciais – e se uma nave de exploradores descobrisse um planeta cujos habitantes 
são demônios? Durante uma investigação aprofundada, na qual os cosmonautas pousariam no mundo 
intrigante, teriam um “choque cultural” da 
pesada com os cidadãos demoníacos. Imagine 
lasers contra a força mágica maléfica... 

 

 

 

 

 

 

PARTE IV – ANTAGONISTAS 

O Reino Demoníaco é habitado por demônios 



 

 

em maior parte, que variam muito em formas, tamanhos e poderes. Porém, também existe toda uma fauna 
diversificada, a tal ponto que é possível justificar a inclusão de qualquer criatura encontrada em quaisquer 
suplementos GURPS e também de outros RPGs. 

Caso o Mestre queira ser fiel à temática de Demon’sCrest, eis algumas adaptações de criaturas 
encontradas durante o jogo da CAPCOM: 

 

Ovnunu 

ST: 20 Desloc./Esquiva: 4/4 Tamanho: 4  

DX: 10 DP: 1/6* Peso: 300 quilos 

IQ: 16 RD: 2/20* Habitat: - 

HT: 15/70 Dano: 5D perfuração (raio ótico) Alcance: C, especial 

* os valores à esquerda da barra referem-se ao Plasma, enquanto que os valores à direita referem-se ao 
próprio Ovnunu. 

Ovnunu é um lorde de uma distante cidadela perdida nos confins do Reino dos Demônios. Seu corpo é, 
em maior parte, composto por um olho imenso, de cerca de 3 metros de diâmetro, com vários tentáculos 
em sua base, os quais o ajudam a se locomover. No entanto, Ovnunu está quase sempre envolto por uma 
massa de plasma esmeralda, semi-translúcida, flexível e pegajosa como membranas de uma ameba. 
Dentro desse plasma, Ovnunu gera pequenos inúmeros filhotes, que são usados para reconhecimento, 
espionagem e defesa. Quando estão em desuso, costuma digeri-los usando o plasma (que contém suco 
gástrico). 
Os filhotes de Ovnunu são regurgitados e voam a uma velocidade de 5 m, em qualquer direção. Eles 
possuem RD 5 e 10 Pontos de Vida. Quando encontram um ser que ofereça ameaça, os olhos projetam-
se na direção do alvo e explodem, provocando 3D de dano. Até 4 olhos podem atacar um mesmo alvo de 
uma só vez. Normalmente, Ovnunu é encontrado com cerca de 2D+2 filhotes dentro de sua proteção 
celular. Novos olhos são gerados a cada 1D+2 horas. 
Proteção de plasma: A membrana de Ovnunu é imune a ataques físicos e tem alta resistência mágica. Ela 
só pode ser danificada com armas mágicas+1 ou melhores, ataques de natureza mágica e ainda possui 
uma alta resistência a dano (20). Para destruir o plasma, é necessário provocar 80 pontos de dano, o que 



 

 

fará que Ovnunu fique sem proteção. Entretanto, ele começará a produzir um novo plasma, que ficará 
pronto em 3D+4 turnos. 
Quem se aproximar da membrana e tocá-la, arrisca-se a ser agarrado por ela e ficar preso – o plasma 
tentará absorver uma criatura de até 2hexes de tamanho, para digeri-la lentamente (1D+2 de dano por 
turno). Para se libertar, a vítima precisa ter sucesso em uma Disputa de Habilidades (GURPS MB, pág. 87) 
contra a ST de Ovnunu. Caso falhe, será engolida, ficando 1 turno dentro do plasma. A vítima pode tentar 
se libertar, provocando dano (de natureza mágica, claro) para abrir caminho, até que perca a consciência 
ou morra com o corrosivo suco gástrico no interior da membrana. 
Algumas raras vezes, Ovnunuemerge de seu plasma para sentir o ar ao seu redor, coletar itens ou fazer 
mágicas (ele não consegue lançar magias quando está dentro do plasma). No momento em que está fora 
de sua proteção, as características de Ovnunu são mais frágeis: utilize o segundo valor, depois da barra, 
em cada item de sua planilha (acima). Ele só pode usar seu raio ótico quando está fora do plasma. 
Ovnunu conhece dezenas de mágicas, todas com NH 25. Fica a cargo do GM decidir qual é o repertório 
do NPC. 

 

Somulo 

ST: 150 Desloc./Esquiva: 10/5 Tamanho: 12 hex 

DX: 15 DP: 4 Peso: 50 toneladas 

IQ: 19 RD: 15 Habitat: - 

HT: 18/250 Dano: 16D garras, 7D+2 mordida Alcance: C, 2, 3, 4 especial 

Ataques: 2 garras (16D de corte), 1 mordida (7D+2 de perfuração). 

Sopro Flamejante: 6D de dano, renova a cada 1D turnos. 

Somulo é um Dragão-Demônio famigerado e temido por todo o Reino dos Demônios – ele tem seu próprio 
feudo, possuindo escravos e servos subjugados para satisfazer seus interesses. Mesmo assim, Somulo 
prefere agir por conta própria na maioria das vezes. No jogo Demon’sCrest, durante a guerra civil causada 
pela chegada das Cristas Mágicas, Somulo combateu e foi derrotado por Firebrand, mas antes, deu 
bastante trabalho ao demônio vermelho. 



 

 

Este ser só pode ser ferido por ataques de natureza mágica, armas mágicas +1 ou melhores, ou por armas 
de prata ou abençoadas. Somulo é um mago poderoso (Aptidão Mágica 3), e conhece muitas mágicas 
com NH 25. O GM decide quais são. 

 

Belth 

ST: 25 Desloc./Esquiva: 7/10 Tamanho: 4  

DX: 17 DP: 3 Peso: 250 quilos 

IQ: 16 RD: 25 Habitat: - 

HT: 16/100 Dano: tico Alcance: C, 1,2,3,4,5,6 

 
Ataques:1 garra (2D+7 de corte), 1 espada (5D+9 de corte, 2D+7 de perfuração) 

Belth é um demônio que habita uma enorme planície que foi campo de uma terrível guerra há alguns 
séculos, cujo solo já não se vê mais por estar totalmente recoberta por um mar de ossos. Ele é imune a 
ataques físicos, sendo ferido apenas por armas mágicas +2 ou melhores e magia. Armas perfurantes não 
lhe causam nenhum dano, mesmo que sejam mágicas (flechas, lanças, azagaias...). Belth utiliza uma 
espada segmentada de 1,80m feita de ossos de seu corpo, que pode ser esticada por até 6 metros em um 
ataque. A espada é mágica, indestrutível e não pode ser derrubada de sua mão, pois é parte de seus 
próprios ossos. O toque da garra de Belth também pode drenar 2D Pontos de Vida. Ele pode usar este 
poder uma vez a cada 3 turnos. O valor drenado é recuperado normalmente. 
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Conheça a versão do cenário de Demon’sCrest que escrevi para o Old Dragon, o RPG da Redbox 
Editora. Aqui: https://alforje.wordpress.com/2012/07/11/cenario-para-old-dragon-demons-crest/ 

Fontes: 

 
Livros: 

GURPS Magia, Grimório, Horror, Supers, Fantasy – Steve Jackson Games; 

Dungeons and Dragons – Dungeon Master’s Guide to Immortals - TSR; 

Dungeons and Dragons – Creature Catalogue – TSR; 

AdvancedDungeonsandDragons – Livro do Mestre e Livro dos Monstros – TSR, Editora Abril; 

Belas Maldições – Neil Gaiman e Terry Pratchett – Bertrand Brasil; 

Deuses Americanos – Neil Gaiman; 

Livros de Sangue (série completa) – Clive Barker – Civilização Brasileira. 

Quadrinhos: 

Hellblazer, VertigoComics; 

Livros da Magia, idem; 

Sandman, idem. 

Hellboy, Dark Horse Comics 

Uncanny X-Men, The New Mutants, X-Factor - Saga Inferno. Marvel Comics, 1988-1989. 

Filmes & Séries 

A Lenda, Anjos Rebeldes (“The Prophecy”, só o primeiro), Coração Satânico, EvilDead (todos), 
Hellraiser, Hellboy, O Exorcista e dezenas de outros filmes tipo B. 

Millenium, Twilight Zone, Fringe, Supernatural. 

Fonte das Imagens: 

Google. 

Jogos: 

Gargoyle’s Quest I e II, GhostsandGoblins, GhoulsandGhosts, SuperGhoulsandGhosts, Actraiser I 
e II, Black Tiger, Cadash, Diablo (todos), The Elder Scrolls, Demon’s Souls, e uma centena de 
outros jogos (tudo quanto é jogo tem um demoniozinho à espreita...). 
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