
 

A ILHA DOS TRANSGRESSORES 
Uma aventura para GURPS Horror escrita por Graeme Davis 

Para conduzir esta aventura, você precisará do GURPS Módulo Básico e GURPS Horror. O GURPS Magia 

e o Bestiary também podem ser úteis. Com um pouco de trabalho por parte do GM, esta aventura pode ser 

adaptada para qualquer época histórica, ou cenário de fantasia como o do GURPS Conan (onde se encaixaria 

melhor na costa de Vendhya ou da Ilha dos Negros), ou em Yrth. 

Prelúdio 

A aventura começa com os personagens em uma viagem marítima, em um mar tropical. Eles são pegos por 

uma tormenta e empurrados para uma ilha não catalogada (talvez próxima à Polinésia, Caribe ou no Oceano 

Índico). Eles encontram destroços de uma nau que afundou lá muitos anos atrás, e conhecem o antigo mal que 

destruiu sua tripulação – o último sacerdote de um templo fantástico, agora uma hedionda criatura não-viva 

devotada a destruir a todos que a invadirem. 

Aconselha-se que o GM leia a aventura cuidadosamente com antecedência antes de jogar. Ela não está escrita 

em uma ordem sequencial, porque os eventos decorrentes vão depender muito das ações dos PCs. As primeiras 

seções (A Tormenta, A Ilha, A Eliza e O Templo) cobrem a jornada à ilha e as coisas que encontrarão lá; a 

seção final, O Guardião, descreve o único habitante da ilha, e como ele reagirá à presença dos transgressores. 

A aventura consiste quase inteiramente nas ações do Guardião e nas reações dos PCs, então o GM deve ler 

com atenção e se preparar para tomar todas as decisões táticas do sacerdote, em resposta a tudo o que os 

aventureiros fizerem. 

A Tormenta 

O navio do grupo é pego por uma tempestade terrível, e 

levado pelas forças dos ventos por dois dias e duas noites. 

O céu está muito escuro e nublado para determinar a hora 

do dia, e nem o Sol ou as estrelas podem ser vistas até que 

a tormenta cessa na terceira manhã. 

Uma tempestade pode ser uma experiência aterradora. Em 

adição ao dano considerável ao navio (1Dx10% a toda sua 

estrutura, de acordo com o GURPS Swashbucklers, pág. 

76), a tripulação também correrá riscos. Ondas enormes 

podem abater o mais forte marujo e derrubá-lo da 

embarcação, enquanto mastros quebrados e hastes de 

madeira são outros perigos, como sempre. 

Um cadernal de madeira de um navio pode pesar muitos quilos, e um caindo de qualquer altura pode aleijar 

ou matar; hastes mal amarradas e cabos que se partem eram perigos comuns a bordo das navegações durante 

todo o século XX. 

O GM deve decidir como lida com a tormenta. Ela pode ser narrada inteiramente, aterrorizante, ou reduzida a 

um conjunto de rolagens e testes, com perdas de NPCs ou ferimentos aos PCs, ou pode simplesmente ser 

apenas uma referência como um evento do passado, com a aventura tendo início assim que a tempestade cessa 

e os personagens descobrem onde estão. 

Se o GM desejar rolar dados para determinar ferimentos provocados pela tormenta, cada personagem deve 

fazer um teste com a Perícia Sobrevivência usando o seguinte método: tire a média aritmética entre a DX e a 

Perícia Marinhagem de cada PC, arredondando para baixo. O resultado será usado para realizar o teste de 

http://salvador-nautico.blogspot.com.br/2013/01/cadernalmoitao.html


Sobrevivência. Vantagens como Prontidão e Reflexos em Combate ajudarão os personagens a antecipar ou 

evitar alguns dos perigos, modificando os testes normalmente. Em seguida, consulte a tabela abaixo: 

DX + Marinhagem/2 = NH Resultado 

Sucesso por margem de 5 ou mais Ileso 

Sucesso por 1-4 1 ponto de dano 

Resultado igual ao NH 2 pontos de dano 

Falha por 1-2 1D+1 de dano 

Falha por 3-4 2 ferimentos, 1D de dano cada 

Falha por 5-6 2 ferimentos, 2D de dano cada 

Falha maior ou Falha Crítica 3 ferimentos, 2D de dano cada 

A terceira manhã leva os PCs à praia de uma pequena ilha, que não aparece em nenhum ponto da carta 

marítima do navio. Por algum milagre, a nau danificada navega direto por uma brecha no recife que cerca uma 

lagoa calma e cristalina em uma extremidade da ilha, encalhando em uma escura e macia areia vulcânica. A 

nau precisa de reparos e o rádio, se houver um, está destruído. A tempestade amainou, e dentro de algumas 

horas o céu estará claro e os ventos calmos. Enquanto os PCs e seus colegas de viagem tomam nota de seus 

arredores, eles percebem outra embarcação encalhada na lagoa. É uma velha carcaça, aparentemente 

abandonada e apodrecendo até à âncora. 

A Ilha 

A ilha onde os náufragos se encontram é dominada por 

um vulcão em uma das extremidades. Seus declives 

descem de modo íngreme até o mar em três lados, mas 

em um deles, um declive bem menos íngreme sustenta 

uma selva densa, que se estende até à lagoa arenosa onde 

as duas embarcações se encontram. 

A lagoa é ampla e rasa, delimitada por recifes de corais 

e por uma larga praia de areia vulcânica. Em certo ponto 

atrás da praia há uma pequena clareira, agora sendo 

tomada pela floresta, na qual algumas cruzes improvisadas de galhos demarcam uma dúzia de túmulos. Muitos 

dos jazigos foram escavados há algum tempo, embora que não existam ossos ou outros restos mortais 

espalhados na clareira. 

A selva é muito densa, abrigando muitas espécies de vida selvagem. Use a seguinte tabela de encontros quando 

os PCs estiverem na selva, rolando 2D a cada meia hora de exploração: 

2D Encontro 

2-5  Nada. 

6  Cobra  

7-8  Aranha peçonhenta 

9-11 Planta venenosa 

12 Trilha (encontrada só uma vez, sem novos encontros depois) 

O GM deve ser bem discreto quando rolar os encontros; o ideal é que a trilha seja descoberta depois de 2 ou 

3 horas de busca. Encontros com cobras serão com apenas uma cascavel (Módulo Básico, pág. 143). Cobras 

só deslizarão para dentro da floresta a menos que sejam acuadas, surpreendidas ou controladas pelo Guardião; 



um encontro aleatório assume que a cobra está por perto e soará seu chocalho, atacando em resposta a qualquer 

movimento repentino. 

Aranha peçonhenta assume, também apenas um espécime, que cairá de uma árvore em uma vítima aleatória 

ou subirá em um braço ou perna durante uma pausa ou descanso. A aranha tem 3 ou 4 polegadas de tamanhho, 

e 1 ponto em cada Atributo. Porém, é venenosa: trate o veneno como Alcatrão Cáustico (Módulo Básico, pág. 

132). 

Encontros com plantas venenosas ficam a critério do GM. A planta pode ser uma trepadeira comprida cuja 

seiva tenha o mesmo efeito que o alcatrão cáustico (vide parágrafo anterior), ou pode ser algo do GURPS 

Fantasy Bestiary, como uma Bloodvine, Drop Weed, Puff Weed ou Tangle Weed. 

A trilha encontrada é aquela usada pelo Guardião para caminhar entre a lagoa e o templo. Um teste bem-

sucedido na Perícia Rastreamento é necessário para descobrir a trilha. Assim que isso acontecer, qualquer 

encontro aleatório na selva não resulta em nada. 

A Eliza  

Uma pequena embarcação do século XVII, embora a carcaça 

pareça ancorada na lagoa por muitos anos. Algas começam 

a escalar o cabo da âncora a partir do nível da água, e a 

madeira está rachada e repleta de mofo. Em uma campanha 

situada antes do meio do século XIX, um sucesso na Perícia 

Marinhagem revelará que a carcaça está em pior estado que 

a nau dos PCs, mas pode ser usada como fonte de matéria-

prima de reparos.  

Chamar por alguém não trará respostas; o navio naufragado 

pode ser abordado com um bote em sua lateral. Ou os 

personagens podem nadar até ele e subir pelo cabo da âncora. 

A janela aberta da cabine do capitão pode ser vista da água 

se alguém remar ou nadar ao redor da popa. 

 

Convés e popa (main deck e poop deck) 

Os deques estão limpos, fora alguns ocasionais trechos de bolor. Não há a menor bagunça que se espera a 

bordo de um navio mercante. A barcaça do navio está intacta, a não ser por um buraco enorme em seu fundo. 

Personagens que vasculhem o tombadilho e a popa perceberão que a janela do capitão foi quebrada, pendendo 

de suas dobradiças. 

Saloon 

A porta do convés para o saloon está aferrolhada por dentro, mas pode ser destruída. Ela tem RD 2 e 15 pontos 

de vida. O saloon está deserto. Sua mobília está em boas condições, salvo alguns pontos de mofo. Um armário 

de cutelo no fundo do saloon está vazio. Uma escadaria desce à meia-laranja. 

 

http://www.navioseportos.com.br/site/index.php/glossarios/glossarios/meia-laranja


Meia-laranja (Companionway) 

Esta área está completamente deserta. Uma escada 

leva ao saloon, e portas levam ao canhoneio (gun 

deck) e a duas cabinas de popa. A porta para o 

canhoneio mostra sinais de ter sido arrancada de 

suas dobradiças; a porta da cabine sobressalente 

está fechada mas destrancada. 

 

A porta para a cabine do capitão está aferrolhada 

por dentro e barricada com mobília; isto conta como 

se tivesse RD 6 e 120 pontos de vida. Qualquer um 

que vir a janela aberta a partir da popa mas insistir 

em tentar derrubar a porta pode fazer um teste de IQ 

para entender que a janela aberta provavelmente 

pertecen a esta cabine, o que resulta numa maneira 

mais fácil de entrar. 

A cabina está mobilidada com uma cama e uma 

escrivaninha. Abaixo da janela aberta, atrás da 

escrivaninha, há um cadáver decaído e ressecado, 

com uma pistola numa mão e um enorme buraco de 

rasgo em seu peito (é conveniente um teste de 

Verificação de Pânico aqui). Um teste bem-

sucedido na Perícia Cirurgia determina que o 

coração está faltando, aparentemente, foi dilacerado 

do corpo do capitão por algum animal feroz, 

possibilitando outro teste de Verificação de Pânico. 

Embaixo da cama há um baú de ferro, coberto por uma camada leve de ferrugem, mas ainda robusto. A chave 

para ele está em um bolso de seu colete, mas a fechadura pode ser aberta com um teste na Perícia 

Arrombamento ou a caixa pode ser aberta à força. Ela tem RD 6 e 15 pontos de vida; 30 pontos de dano 

provocados por corte ou contusão destruirão totalmente o baú, danificando severamente o diário do capitão. 

Se isso acontecer, o GM pode dizer que o diário ficou bem rasgado, forçando os PCs a reunir seus fragmentos. 

Além do diário, o baú contém duas pequenas algibeiras de prata (no valor total de 2Dx $80), representando o 

pagamento pela viagem. 

Outro baú, de madeira, está ao pé da cama. Não está trancado, mas contém roupas do capitão e alguns objetos 

pessoais sem valor (aparelho de barbear, sabão, perfume estragado, luvas, escova…). O estilo das roupas 

confirma a impressão de que o navio está aqui por muitos anos. 

O Diário 

De acordo com o diário, a Eliza zarpou de Falmouth em 

1643. Os últimos registros, relacionados à ilha, dizem o 

seguinte: 

17 de Março. A tormenta abateu-nos no terceiro dia. 

Terra vista a estibordo. Pusemo-nos ao trabalho de 

reparos, depois comemos provisões frescas. 

18 de Março. Estrelas fixas à noite. Estamos em águas 

desconhecidas, mas esperançosos de que encontraremos 

nosso curso. Um grupo de reconhecimento foi enviado 

assim que amanheceu, e reparos necessários foram feitos 

ao navio. O grupo de reconhecimento não retornou até o 

anoitecer. 



Mesma noite. Atacados. Doze mortos. Alguns alegam ser o grupo de reconhecimento. Tripulação cada vez 

mais impaciente. Decidi partirmos ao amanhecer, embora que eu esteja relutante em abandonar nossos 

exploradores apesar das discussões destemperadas. 

A mesma noite, mais tarde. Sofremos outro 

ataque. Encomendo minh’alma a Deus. 

19 de Março. Restam quatro de nós, e são 

poucos para tripular um navio. A barcaça está 

esburacada. Mandei os outros construírem uma 

jangada, mas certamente estamos presos neste 

lugar infernal. 

Mesma noite. Todos estão mortos. Eu os ouço 

no convés. Estou nas mãos de Deus. 

Cabine sobressalente (Spare Cabin) 

Esta cabine é similar em mobília à cabine do 

capitão, mas não foi usada. 

 

Cabine da tripulação (Mates' Cabin) 

Esta cabine contém três beliches e três baús. 

Parece ter sido cenário de uma luta; a mobília 

está arruinada e roupas e outros escombros estão 

espalhados pelo cômodo e no canhoneio (gun 

deck). Há machas de sangue nas paredes, piso e 

na roupa de cama, agora acastanhadas pelo 

tempo. 

 

Despensa (Locker) 

Esta cabine foi usada como depósito. As cordas 

e lonas aqui estão em boas condições, e podem 

ser usadas para efetuar reparos no navio dos PCs, se for necessário. 

 

Canhoneio (Gun Deck) 

Os canhões e equipamentos estão tão enferrujados e podres que são completamente inúteis sem maiores 

reparos. Há muitos barris de pólvora no canhoneio, mas a substância está encharcada, ou seja, inutilizada. A 

critério do GM, um personagem com a Vantagem Sorte Extraordinária pode encontrar um barril usável de 

pólvora (ou, provavelmente, uma pequena quantidade de pólvora seca no núcleo de um barril onde a umidade 

não penetrou), se algum tempo for gasto unicamente para isso. 

 

Porão (Hold) 

O porão está imerso na água, o que estragou os poucos barris e caixas de suprimentos que estavam 

armazenados lá. Alguns boiam na superfície da água, enquanto outros jazem no fundo fora de vista, e poderia 

ser perigoso aos curiosos ou a qualquer um não andar com cuidado por aqui. 

 

O Templo 
A trilha corta a selva e ascende sobre o declive do vulcão na outra extremidade da ilha. O flanco da montanha 

é escarpado e íngreme, dificultando o progresso ao longo da trilha. O fim da trilha leva a uma imensa 

plataforma de pedra cortada, na frente de um templo. 

Como a plataforma à sua frente, o templo é construído de pedra negra cortada, integrado ao flanco do vulcão. 

Os muitos pilares da fachada são ornamentandos com desenhos fantásticos, e além de tudo isso só há 

escuridão. 

 

 



Câmara Exterior (Outer Chamber) 

Esta caverna exterior serve como uma antecâmara ao templo. Seu teto, perdido em meio às trevas, é agora o 

lar de centenas de pequenos morcegos – um fato sustentado pela profunda camada de guano no piso, o que 

adiciona +1 ao custo em pontos de movimento de todos e impões uma penalidade de -2 a todos os ataques 

(confira o Módulo Básico, pág. 107). 

Qualquer foco de luz repentina ou ruído alto assustará os morcegos, e eles vão preencher a caverna por 5 

minutos, triplicando todas as penalidades acima e tornando impossíveis os ataques à longa distância. Uma ou 

duas tochas não serão o bastante para assustá-los, mas qualquer luz mais forte sim; conversar em tom normal 

não os assustará, mas som de tiros, sim. 

Um GM cruel pode se aproveitar do fato que o guano excretado pelos morcegos no piso é normalmente o 

habitat perfeito para um amplo leque de pestes, como ratos, insetos, cobras, aranhas e diversos insetos, que se 

alimentam ali mesmo, principalmente de morcegos que caiam sobre o guano. O fedor é insuportável, e a visão 

de tantas criaturas nojentas acumuladas, espreitando e rastejando nos arredores, pode ser uma cena 

enlouquecedora – um teste de Verificação de Pânico com as devidas penalidades para os PCs com as fobias 

relevantes é recomendável. Toda a câmara é uma área de infecção (Módulo Básico, pág. 134). 

 

Câmaras do Tesouro (treasure chamber) 

Estas câmaras contém tesouros dados como oferendas ao templo quando era frequentado. Cada câmara está 

selada por uma porta de pedra, fantasticamente ornamentada e massiva, mas contrabalançada com engenho. 

Até quatro personagens podem cooperar na tentativa de abrir a porta – sua chance de sucesso é um percentual 

igual à soma de suas STs. Cada porta tem uma armadilha embutida, que dispara um conjunto de quatro dardos 

afiados de bambu através da entrada por meio de um mecanismo oculto. As armadilhas estão bem escondidas 

entre as gravuras das portas, exigindo um sucesso em um teste de Armadilhas -4 para visualizá-las; as 

penalidades não se aplicam depois da primeira armadilha ser ativada ou descoberta, e as armadilhas podem 

ser facilmente neutralizadas bloqueando-se os buracos de onde os dardos são disparados. As armadilhas são 

antigas, e talvez não disparem; cada dardo acerta apenas com um 8 ou menos em 3D. GMs cruéis podem fazer 

um teste de mal-funcionamento das armadilhas um pouco tarde demais, a cada vez que um intruso ultrapassar 

a soleira (6 ou menos em 3D). Cada dardo atingirá um personagem aleatório na entrada das câmaras, e eles 

são muito pequenos e rápidos para permitir uma Esquiva. Os dardos causam 1D-2 de dano. Eles foram 

revestidos com uma resina venenosa, que já secou com o passar dos séculos. Cada dardo que causar algum 

dano tem uma pequena chance (6 ou menos em 3D) de ainda ter alguma dose efetiva de veneno, que possui o 

mesmo efeito do Alcatrão Cáustico (Módulo Básico, pág. 132). 

Dentro das câmaras de tesouro há grandes pilhas de oferendas. Nem tudo pode ter valor aos olhos dos 

personagens: boa parte das oferendas consiste em cocares de penas coloridas, pequenas esculturas de madeira 

e conchas trabalhadas, pequenos animais sacrificados, e assim por diante. Se os exploradores decidirem 

esquadrinhar atentamente as câmaras, cada um encontrará objetos em um total de $1DxIQ. 

 

Câmara Interna (inner chamber) 

Esta câmara e sua larga passagem estão alinhadas com uma sucessão de nichos baixos nas paredes, cada qual 

contendo um cadáver ressequido – os restos mortais de gerações de sacerdotes que serviram ao templo. Alguns 

ainda estão intactos, preservados pelo anormal ar seco no interior do templo. Eles estão mantidos de pé em 

seus nichos, protegidos por uma camada de cortiça e escorados em clavas de guerra bem ornamentadas. Outros 

desmoronaram em pedaços ou pilhas de cinzas e ossos. Estranhamente, os insetos e ratos na antecâmara não 

parecem nunca ter perturbado esses cadáveres, e o GM pode impor uma Verificação de Pânico a todos por 

esta descoberta. 

 

Um altar de pedra repousa no meio da câmara interna, com os mesmos entalhes fantásticos que as portas das 

câmaras de tesouro. Bem acima do altar, no teto alto da câmara, há uma pequena abertura permitindo que um 

fino feixe de luz solar adentre a câmara. Sobre o altar, há alguns objetos estranhos, ressequidos…um sucesso 

num teste da Perícia Cirurgia indica que são corações humanos. A maioria está seca e endurecida, e pertencia 

à tripulação do navio Eliza. Porém, se o Guardião já matou algum membro do grupo dos PCs, haverá um 

número condizente de corações frescos e úmidos sobre o altar, e mais testes de Verificação de Pânico serão 

exigidos posto que a situação vai piorar muito. 

 



Se o Guardião ainda não foi derrotado, ele estará escondido nesta câmara quando os PCs entrarem. Ele é 

idêntico aos outros cadáveres mumificados de sacerdotes nos nichos do corredor, e é indistinguível deles, até 

que se mova e entre em ação. 

 

O Guardião 
Este é o último sacerdote de um culto extinto há muito tempo, culto esse 

que esculpiou o templo a partir da rocha vulcânica e conduzia terríveis 

rituais no local. O Guardião continua a servir ao templo, mesmo sendo um 

morto-vivo. 

ST: 16 

DX: 10 

IQ: 18 

HT: 15 

Deslocamento/Esquiva: 5/5  

Tamanho: 1 hex 

DP/RD: 1/1 

Peso: 56 kg. 

Dano: 1D+1 contusão 

Alcance: C 

 

Vantagens e  Desvantagens 

Por conta de seu estado de existência sobrenatural e sua pele seca e coriácea, o Guardião sofre apenas 1 ponto 

de dano por qualquer ataque em perfuração e qualquer tiro com munição esférica, como a de mosquetes e 

garruchas. Armas como bacamartes ou canhões causarão dano normal. Armas de corte e contusão também 

causarão dano normal. 

O Guardião possui uma fraqueza: a luz do Sol pode matá-lo (1D de dano a cada 5 minutos de exposição), o 

que faz com que ele se esconda no templo durante o dia, camuflado entre os outros corpos. Ele pode ficar 

ativo durante o dia se for necessário (por exemplo, se alguém invadir o templo para saquear ou explorar), mas 

não se atreverá a sair da câmara interna, tentando evitar o facho de luz que entra pela fresta e atinge o altar de 

dia. Se a luz do Sol, de algum modo, tocar a pele do Guardião, uma fumaça fedorenta sairá da superfície 

enrijecida, e o Guardião se afastará rapidamente da fonte de luz – uma boa pista para observadores atentos! 

 

Magia 

O Guardião conhece as seguintes mágicas: Acalmar Animais, Convocação de Animais, Controle de Insetos, 

Controle de Aracnídeos (versão modificada de Controle de Insetos), Controle de Répteis, Controle de 

Mamíferos, Medo e Zumbi. 

A versão da mágica Zumbi que o Guardião conhece custa apenas 2 pontos de Energia por corpo, e pode ser 

utilizada a uma distância de até 10 metros. Entretanto, os zumbis criados durarão apenas até o próximo 

amanhecer. Os corpos não podem ser reutilizados. 

 

Equipamento 

O Guardião está armado com uma clava de guerra cheia de entalhes, decorada com incrustação de conchas e 

guarnecida com lâminas de obsidiana. A clava causa BAL+2 de dano por contusão, tem Alcance 1 e pesa 2,5 

kg. Ele também tem uma faca de obsidiana, que conta como uma adaga em combate. Ele não usará essa faca 

como arma, posto que ela é um objeto sagrado ao culto, utilizado para remover corações em sacrifícios. 

 

Motivação e Táticas 

O Guardião tem dois objetivos nesta aventura. O primeiro é coletar os corações de qualquer um que venha até 

a ilha, para usá-los como oferenda em sacrifícios para os deuses sombrios do templo. O segundo objetivo – 

que não é menos obrigatório – é proteger o templo de ladrões e profanação, vingando-se de qualquer ato de 

desrespeito ao lugar. Ambos os motivos podem ser elegantemente combinados pela ação simples de eliminar 

os PCs e todo mundo com eles. 

O GM deve considerar a alta inteligência do Guardião, poderes e conhecimento da ilha enquanto estiver 

conduzindo esta aventura. Ele não se revelará a menos que a vitória seja quase certa, e certamente não irá 

fazer ataques suicidas. Ao invés disso, ele permanecerá oculto nas trevas e na selva, confiando em seus poderes 



para minar as forças dos adversários. Ele tentará enfraquecer e cansar os PCs e seus companheiros, pegando 

uma vítima aleatória aqui e ali, para reduzir seus números, adquirindo mais corações para o sacrifício e 

animando os cadáveres para atacá-los. Uma ataque típico começaria com algumas cobras subindo no convés 

do navio ou invadindo o acampamento, mordendo quem estiver no caminho. Aqueles que morrerem com isso, 

então, serão animados como zumbis, e receberão ordens de aguardar inativos, até outro comando ser dado. 

Quando houver um número de meia-dúzia (ou mais) de zumbis, o Guardião enviará ondas de cobras, ratos e 

aranhas como distração, e em seguida ordenará que todos os zumbis ataquem ao mesmo tempo. 

 

Duas ou três noites de ataques como esses, embasados por constantes 

ataques-relâmpago de aranhas e cobras, devem enfraquecer os intrusos (e 

enervá-los) ao ponto de fazer o próximo ataque ser definitivo e fatal. Só 

então o Guardião se mostrará, tomando as rédeas da situação e agindo 

pessoalmente na empreitada. No primeiro e segundo ataques, o Guardião 

se certificará de que a embarcação está suficientemente danificada para 

evitar que escapem. 

Esta tática de gato-e-rato é bem mais apropriada em uma aventura de 

Horror do que aquelas batalhas diretas e violentas das histórias de ação, e 

o resultado também é de valorizar a presença ameaçadora do monstro. Se 

os náufragos não entenderem o que está por trás das misteriosas 

ocorrências, ou se apenas visualizarem um estranho vulto entre a 

vegetação antes que os zumbis ataquem, eles vivenciarão um medo 

genuíno, o que é mais adequado do que os arroubos de adrenalina do 

combate. O GM deve extrair o máximo efeito de suspense e horror da 

aventura, e estar pronto para impor Verificações de Pânico enquanto os 

nervos dos PCs e de seus colegas ficam em frangalhos. Enquanto os ataques prosseguem, colegas NPCs podem 

correr em desespero no meio da noite em ao menos uma ocasião, para retornar com olhos vítreos e inchados, 

membros tesos e enormes buracos no peito. 

 

Zumbis 

ST: 11  

DX:10 

IQ: 8 

HT: 10/15 

Deslocamento/Esquiva: 5/3 

Tamanho: 1  

DP/RD: 0/0  

Peso: 55 a a 75 kg 

Dano: 1D+1 contusão 

Alcance: C 

GURPS Horror tem regras detalhadas para zumbis. Os zumbis não são 

capazes de usar armas de fogo, pois o Guardião que os controla também 

não faz ideia de como elas funcionam. Porém, eles podem usar mosquetes 

e pistolas como se fossem clavas. Verificações de Pânico são exigidas 

quando os PCs e NPCs forem surpreendidos pelos cadáveres de seus 

colegas chegando para atacá-los! 

 

Fonte: http://www.sjgames.com/pyramid/sample.html?id=1411 

Publicado em 1 de Dezembro de 1995, revista Pyramid #16. 

Traduzido e editado pelo blog Covil GURPS: https://covilgurps.wordpress.com/ 

Para mais aventuras, personagens, criaturas etc., acesse o blog. 

http://www.sjgames.com/gurps/books/horror/
http://www.sjgames.com/pyramid/sample.html?id=1411
https://covilgurps.wordpress.com/

