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Este é um cenário compacto, de ação aberta, que pode ser incluído em qualquer gênero de narrativa, ou como 

parte de uma campanha, ou como uma aventura de uma sessão. 

 A seguir, estão alguns detalhes um tanto gerais sugerindo NPCs relevantes, objetos e circunstâncias diversas 

que podem ser investigadas em qualquer ordem. Há sugestões de alternativas que conduzem o enredo a 

caminhos diferentes, cada qual deixando o desenvolvimento para o Mestre de Jogo, conforme seu estilo. Não 

há um número ideal de personagens no grupo para este cenário, nem limite fixo de pontos. 

 

Prelúdio 

Um Buick Riviera verde-floresta segue veloz, a luz do luar cintilando em suas janelas filmadas, seus faróis 

dianteiros iluminando a bruma da noite. De alguma forma, os pneus do veículo agarram-se ao pavimento 

úmido enquanto roda pela estrada montanha abaixo. A fúria do motor ecoa através do penhasco, pontuada 

pelo guincho ocasional da borracha no asfalto. Eventualmente, o som desvanece, devolvendo o silêncio 

outonal. 

A quietude da noite aumenta a cada passo do grupo de PCs na estrada da montanha. Depois de uma boa 

caminhada um fraco chiado pode ser ouvido – metal em metal. A mureta de proteção foi arrancada do chão, 

expondo uma queda de 10 metros a um declive densamente arborizado abaixo. O chiado emana do eixo 

quebrado de um ônibus escolar que deve ter batido contra a mureta, caindo os 10 metros sobre o declive. O 

ônibus repousa com as rodas para cima, entre dois enormes pinheiros, imóvel, exceto por um pneu girando 

que lentamente vai parando, enquanto estivesse esperando  por uma plateia antes de morrer. 

O Ônibus 

O declive úmido de 10 metros até o ônibus escolar é íngreme e 

extremamente escorregadio. Uma inspeção cuidadosa do ônibus 

capotado revela os pertences abandonados de aproximadamente 

treze crianças de uma escola de Ensino Fundamental. Há 

lancheiras quebradas e amassadas, capas de chuva e jaquetas, 

lápis de cor, crayons, papel e todo tipo de objeto variado. O ônibus 

está desprovido de traços humanos e um vestígio de sangue no 

volante é o único sinal de ferimento. 

Do lado de fora do ônibus, pegadas de crianças levam para duas 

direções diferentes – conduzindo para longe do penhasco e outro 

seguindo uma trilha paralela ao penhasco. Não há pegadas de 

adultos. 

A Doca 

Muitas das pegadas das crianças podem ser rastreadas em um 

curso direto que se afasta do penhasco, para dentro da floresta, na direção de um lago inóspito. As pegadas 

seguem até uma doca danificada, com metade submersa. No solo próximo à doca há uma placa de madeira 

apodrecida, deteriorada pelo tempo. A placa diz: “Lagoa Férrea. O melhor lugar para nadar.” 



Há uma canoa de alumínio amarrada à doca, com água até à metade. Na canoa, há uma vara de pesca quebrada 

com molinete, duas boias vermelhas, uma lata vazia de cerveja Strohs e um estojo de iscas metálico, azul-

marinho. 

Brumas pairam sobre a superfície vítrea do lago. A lua crescente é refletida sobre a água, imperturbada. As 

pegadas enlameadas levam diretamente até à extremidade da doca e não retornam. 

 

Choupana de Lata 

A trilha encontrada a partir do ônibus pega uma sinuosa e extensa rota através da montanha. Um pouco de 

lama forma a trilha, então é fácil seguir os rastros das crianças. Após um quilômetro ou mais pela montanha 

há uma pequena choupana em forma de tronco. A cabana é composta por latas de cerveja amassadas, uma 

porta de refrigerador, pedaços de revestimento de alumínio e o capô de um Impala 1978. A porta da cabana 

está trancada com cadarço sujo. Pegadas entram e saem da porta, continuando pela montanha. 

Entrar na cabana é fácil, é só cortar o cadarço e empurrar a porta. O movimento da porta faz com que poeira 

dance loucamente ao redor do cômodo, refletindo aqui e ali a fraca luz da luz através das fendas nas paredes. 

O aposento cheira como um deserto à meia-noite. 

No meio do cômodo há o corpo de um homem sentado em uma cadeira – a única peça de mobília. Ele tem o 

olhar fixo, sem piscar, para a parede. O homem parece ter 70 anos. Ele está vestindo um uniforme de motorista 

de ônibus e está completamente dissecado. Pedaços do motorista vão se fragmentar e esfacelar quando tocado. 

 

A Mina 

A trilha prossegue, indo da choupana à entrada de uma velha mina abandonada. Muitas das estruturas de 

suporte ruíram e arbustos cresceram em toda a entrada, mas iluminação adequada revela rastros em direção à 

garganta do túnel. Uma a uma, as pegadas desaparecem à medida que adentram na montanha cada vez mais. 

Parece que algo ergueu do solo cada uma das crianças desaparecidas, sem esforço ou conflito. 

O grupo reduzido marchou sem desvios dentro da mina, circundando poças d’água e pilhas de rochas, 

ignorando quaisquer bifurcações. 

Finalmente, há apenas cinco conjuntos distintos de rastros. Cerca de 100 metros depois, há apenas quatro. 

Mais 100 metros além disso, há apenas três... dois... um. O conjunto de pegadas que sobrou desce 

profundamente ao seio da montanha, onde a criança solitária por fim sucumbiu de cansaço e aparentemente 

começou a rastejar. 

A criança arrastou-se por uma extensa caverna com uma cascata fluindo de seu teto e caindo retumbantemente 

em uma piscina profunda natural. Os rastros terminam cerca de algumas polegadas antes da piscina. 



De novo e de novo 

No início dos anos 1980, o ônibus estava retornando, durante uma 

severa tempestade, de uma excursão escolar. O motorista do Buick 

Riviera verde-floresta forçou o ônibus lotado de crianças a ser 

projetado para fora da estrada da montanha. As crianças morreram 

na hora, mas em sua inocência elas não perceberam que estavam 

mortas. Agora, na noite anterior à lua nova, os espíritos das 

crianças retornaram para buscar ajuda. O motorista do ônibus, o 

qual foi o único a sobreviver ao acidente, conseguiu arrastar-se até 

à choupana, onde logo morreu. Ele é o único elemento real nesta 

repetitiva manifestação além dos destroços do ônibus. Seu corpo 

nunca fora encontrado pela polícia, suas pegadas foram apagadas 

pela tempestade. Os PCs devem encontrar uma maneira de fazer 

com que as almas das crianças descansem em paz. 

Alternativas: E se os PCs localizarem o(a) motorista daquele 

Buick e levá-lo(a) à justiça? E se esse(a) motorista já faleceu e um 

médium deva ser convocado para reconciliar os espíritos? O que 

um personagem com algum poder psíquico sentiria? E se o motorista do ônibus for um psicótico e, 

deliberadamente, jogou o ônibus sobre o penhasco, matando as crianças? (Se o motorista saltou do veículo 

escolar nos últimos momentos, poderia ter escapado ileso. Então, ele pediu carona ao Buick, matou seu 

motorista, escondeu o corpo na choupana e fugiu no carro roubado. O corpo que os PCs encontraram poderia 

ser, na verdade, do motorista do Buick, vestindo o uniforme do ônibus). 

O Caçador Sombrio 

Os espíritos da montanha zangaram-se e estão sedentos por vingança contra o ser humano e sua interferência 

arrogante com a natureza. Um preço deve ser pago, de algum modo. Em consequência, durante a lua crescente, 

o Caçador aparece e leva embora aqueles que ousam viajar fora da estrada dos homens. Às vezes, ele espreita 

pelas rodovias, se a recompensa for muito tentadora. E as vidas das crianças eram um prêmio tentador. 

Alternativas: E se as crianças não forem suficientes para aplacar o espírito vingativo? E se as crianças se 

tornaram asseclas do Caçador? E se algumas das crianças ainda estiverem vivas em uma canoa, no meio do 

lago? 

Ondulações 

Quando a luz do sol tocar o ônibus, toda e qualquer evidência do acidente desaparecerá. Isto ocorre porque o 

desastre ainda vai acontecer. Os PCs testemunharam uma “ondulação temporal”, mostrando um possível 

evento futuro. Muitas das crianças que estarão no ônibus têm destinos fortes o bastante para projetar esse aviso 

profético. Pesquisas sobre o acidente podem ou não revelar a data do futuro acidente, mas é trabalho dos PCs 

evitar que isso aconteça. 

Alternativas: E se, na cidade mais próxima, os PCs encontrarem um A) o Buick Riviera ou B) o ônibus 

escolar? E se o motorista do Buick estiver disposto a matar as crianças? E se o Buick não for a causa do 

acidente? Lembre-se da carteira do motorista do ônibus, ou dos acessórios na canoa quase submersa. 

 
Fonte: revista Pyramid #17, 1 de Fevereiro de 1996. 

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

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