
Uma Tarefa Simples 

Escrito por Anthony W. Roberson. 

"Uma Tarefa Simples" é um pequeno cenário de fantasia, elaborado para um grupo de 4 a 6 personagens de 

um GM. A aventura pode ser jogada em apenas uma sessão e é apropriada para novatos. Recomenda-se a 

criação de personagens de 100 pontos, com Perícias e Vantagens variadas. 

Notas para o Mestre de Jogo 

Se você estiver conduzindo esta aventura para 

menos do que 4 jogadores, pode reduzir o 

número de goblins na torre abandonada e/ou 

substituir a xamã por um líder com as mesmas 

estatísticas que os outros goblins. 

Se houver um grupo de jogadores maior, você 

pode adicionar goblins, que devem agir da 

forma mais inteligente quanto possível em 

combate. Eles usarão cobertura, recuarão 

quando necessário e perseguirão fugitivos. 

Simplesmente trate-os como adversários 

inteligentes e não apenas alvos para as armas 

dos PCs, e isso aumentará bastante o nível de 

desafio da aventura. 

Se coisas caminharem de modo muito ruim para os jogadores, lembre-se que um personagem só corre risco 

de morte se alcançar -HT pontos de vida. Ainda há um curandeiro na vila que pode curar 1D-3 pontos de vida 

de cada PC com um sucesso na Perícia Primeiros Socorros. Os goblins manterão vivos personagens que 

estiverem inconscientes (ao menos por algum tempo), para exigir resgate depois ou vendê-los como escravos. 

Prelúdio 

Os PCs estão hospedados no Vale do Arraial, um pequeno vilarejo de fazendas. Em um dia ensolarado, eles 

são convocados pelo líder da vila: 

"Saudações e sejam bem-vindos. Eu os chamei aqui hoje para solicitar um serviço em prol de 

nosso bom vilarejo. Muitas de nossas ovelhas vêm desaparecendo nos campos ao norte. Eu 

gostaria que vocês tentassem descobrir o que está acontecendo e tentar recuperá-las ou destruir o 

perigo. Vocês aceitam essa tarefa simples?" 

Se os jogadores aceitarem a tarefa do líder da vila (e deveriam ou a aventura acabará), ele agradecerá o 

heroísmo deles e desejará boa sorte no serviço. 

 

 

 

 

 



Procurando pistas 

Os jogadores provavelmente darão início à investigação no vilarejo, reunindo quaisquer informações que 

puderem sobre o sumiço e vão interrogar quaisquer testemunhas que houver. O líder vai contar que a última 

ovelha remanescente sumiu há dois dias e o pastor que a guardava chama-se Jonus. 

Os jogadores vão achar facilmente Jonus na única taverna do local. Ele contará que duas ovelhas foram 

roubadas. Elas sumiram durante a noite, e ele não percebeu nada de extraordinário. Se o pressionarem mais 

um pouco (quem sabe com um sucesso na Perícia Interrogatório), ele dirá que sentiu um pouco de tontura e 

desorientação em um momento e quase esqueceu onde estava. Ele diz: "parecia que eu tava variando um 

'cadim. A cabeça tava pesada feito chumbo." O uso da Perícia Detecção de Mentiras comprovará que ele não 

está mentindo. 

Os jogadores podem coletar outros fragmentos de informação no vilarejo. Um total de doze ovelhas 

desapareceu desde o mês passado. Todas sumiram à noite e nenhum dos outros pastores sequer percebeu nada 

fora do normal. Eles também podem descobrir a partir de muitos dos moradores mais velhos que, quinze anos 

atrás, um perverso troll roubou muitas ovelhas da mesma área e até matou um pastor. Um grupo de 

aventureiros eventualmente o rastreou até sua caverna no meio da floresta a oeste, a meio dia de caminhada. 

Então, o troll foi morto.  

 

 

 

 

 



Os Campos do Norte 

Se os jogadores quiserem explorar os campos ao norte, 

Jonus pode dar as orientações para que cheguem ao 

ponto onde as últimas ovelhas sumiram. Se algum 

jogador quiser usar a Perícia Rastreamento e obtiver 

sucesso em um teste, ele descobrirá muitos conjuntos de 

pegadas de botas levando ao norte.  

Assim que são localizadas, as pegadas são fáceis de 

seguir e não exigem mais testes de Rastreamento. Elas 

levam a um grupo de colinas baixas situadas a duas horas 

de caminhada ao norte dos campos. A trilha desaparece 

assim que o grupo alcança um terreno rochoso no sopé 

das colinas, mas os jogadores logo verão uma pequena 

torre em ruínas erguida no topo da colina mais alta. 

Nota para o GM: Se quiser facilitar a missão para os 

jogadores, pode decidir que eles simplesmente 

encontrem a trilha sem testes. 

A Velha Caverna 

Se os jogadores quiserem explorar a caverna, eles a 

encontrarão facilmente no interior de uma imensa área 

arborizada, a oeste dos Campos do Norte. Se a 

aproximação dos PCs for cautelosa e todos obtiverem 

sucesso em testes de Furtividade, eles ouvirão ruídos de 

algo ou alguém roncando algo à medida que se 

aproximam da caverna. Se entrarem, descobrirão um 

velho troll dormindo ruidosamente em uma pilha fedorenta de trapos e peles, cercado por ossos. Se os PCs o 

atacarem e não o matarem imediatamente, ele irá implorar por sua vida sem reagir, apenas defendendo-se e 

recuando para o fundo da caverna. 

Se os PCs não se aproximarem com cautela ou falharem nos testes de Furtividade (ao menos um deles), uma 

voz gutural soará de dentro da caverna: “Vai embora. Mim num machuca vocêis. Deixa Velho Ben em paz. 

Vai embora.” Se os PCs entrarem assim mesmo na caverna, o Velho Ben só se defenderá. 

Se os PCs pouparem a vida do troll, ele contará que não roubou nenhuma ovelha. Isto é comprovado pelo fato 

de que os ossos espalhados pelo chão da caverna são de pequenos animais, como esquilos e coelhos. Ele pode 

dizer, no entanto, que alguém ocupou a Torre Abandonada nas colinas ao nordeste, que talvez possam dar 

uma olhada. Ele sabe disso por meio de um corvo falante que conhece bem a região. Ele não sabe quem ou o 

que fixou residência na torre. 

 

O Velho Ben 

“Velho Ben” é um patético espécime de troll. Ele 

está quase totalmente banguela e não tem o olho 

esquerdo. Ele também está incapacitado pela 

artrite e anda com muita dificuldade. Ele vive na 

caverna sozinho desde que o grupo de aventureiros 

matou sua companheira muitos anos atrás. Ele 

escondeu-se na floresta até que eles fossem 

embora e agora raramente se arrisca a caçar 

pequenos animais com redes e armadilhas 

grosseiras. Ele não tem nada de valor e só quer ser 

deixado em paz. 

ST: 18 

IQ: 6 

DX: 10 

HT: 20 

Vel. Básica: 7,5 Desloc: 7 

Esquiva: 7 Aparar: 5 

Vantagens: Rijeza (RD 2) 

Perícias: Clava 10, Armadilhas 10 

Equipamento: Clava grande (3D+2 contusão) 



A Torre Abandonada 

A torre está posicionada no topo de uma enorme colina. Há pouca vegetação nos arredores, e parece que 

qualquer aproximação é fácil de se avistar de dentro dela. A torre está caindo pedaços e, aparentemente, só o 

térreo e uma pequena parte do primeiro andar estão intactos. 

Um grupo de oito goblins liderados por uma xamã fixou residência na ruína. Durante o dia, todos os goblins 

estarão dentro da torre, com um posicionado no andar superior, atento como uma sentinela. À noite, metade 

dos goblins e a xamã saem e andam rumo ao sul para roubar ovelhas, enquanto o resto permanece de guarda 

na torre. 

Se os PCs tentarem se aproximar da torre em plena luz do dia, devem obter sucesso em testes de Furtividade 

com um redutor de -4. Falha significa que o goblin sentinela avistou os invasores. Se esperarem o anoitecer, 

não haverá penalidade nos testes. À noite, se decidirem se aproximar, também observarão luzes bruxuleantes 

dentro da torre e um cheiro de fogueira. 

Se a sentinela avistar os PCs, ele soará o alarme e os outros goblins rapidamente tomarão posições defensivas 

no primeiro andar. Os goblins tentarão tirar vantagem do local, usando mesas e muretas como cobertura, 

bloqueando a porta de entrada e atirando flechas através das fendas da torre. Tentar acertar um goblin arqueiro 

através dessas estreitas fendas impõe um redutor de -7 nos ataques de longo alcance. Os PCs terão um belo 

trabalho se quiserem tentar um ataque frontal direto. 

Se os jogadores quiserem esperar ao longe e estudar a torre, eles não perceberão nenhuma atividade durante 

o dia. Duas horas após o anoitecer, porém, eles verão um grupo de cinco goblins deixar a torre e seguir para 

o sul. Este grupo pode ser surpreendido e emboscado com um bom plano. 

Em batalha, os goblins confiarão em seus arcos tanto quanto possível. Eles também concentrarão seus ataques 

nos personagens com pouca proteção (armaduras leves). A xamã usará as mágicas Torpor e Apressar de 

maneira eficaz. 

Se os goblins estiverem perdendo a batalha e ao menos metade deles tiver morrido, a xamã tentará negociar 

com os PCs. Ela prometerá deixar a região e não retornar mais, em troca de pouparem suas vidas. Se os PCs 

concordarem, ela irá embora por enquanto, mas os personagens podem muito bem reencontrá-la no futuro! 

Uma vez que os goblins sejam derrotados ou forçados a sair da região, os PCs estarão livres para vasculhar a 

torre. Eles encontrarão quatro ovelhas vivas e um pequeno curral no primeiro andar. Os goblins não possuem 

tesouros, além do que a xamã carrega consigo. 

Repercussão 

O líder do vilarejo ficará muito satisfeito se os PCs conseguirem expulsar ou derrotar os goblins e recuperar 

as ovelhas roubadas. Ele os agradecerá em uma cerimônia diante de todo o vilarejo e dará uma festa em honra 

aos personagens. Ele também dará de presente um belo cavalo a cada um em troca dos serviços prestados. 

Cada PC ganhará 2 pontos de personagem se cumprirem a missão com sucesso (recuperando as ovelhas e 

lidando com os goblins). Um ponto será deduzido se matarem desnecessariamente o Velho Ben. Um máximo 

de 2 pontos adicionais pode ser recompensado por atuação excepcional do personagem e/ou boas ideias. 

 



Aventuras Posteriores 

Se os jogadores desejarem continuar aventurando-se e usar 

o Vale do Arraial como uma base, eis alguns ganchos que 

você pode usar como fundamentação: 

• Um gigante perambula pela região e decide ficar por uns 

tempos. Ele come as ovelhas, esmaga a colheita e 

basicamente faz o que quer. Ele é tão grande, porém, que o 

simples ataque a ele seria provavelmente fatal para a 

vítima. Os PCs deverão achar algum meio de convencê-lo 

a ir embora. 

• Um lavrador da vila, durante o trabalho, quebra o teto de 

uma tumba, abrindo uma passagem no solo. Os PCs podem 

explorar o lugar e descobrir as  riquezas (e perigos) que 

jazem ali. 

• Se a xamã goblin escapou ou os PCs deixaram-na ir 

embora, ela retornará com outro bando de seguidores. 

Desta vez, além de aterrorizar o vilarejo, ela está ávida pela 

vingança contra os personagens que a humilharam. 

Fonte: 

http://www.sjgames.com/pyramid/sample.html?id=1833 

 Publicado em 1 de Setembro de 2000. 

Para mais aventuras, visite o blog: 

https://covilgurps.wordpress.com/ 

Traduzido e editado em Dezembro de 2017, por Rodrigo da 

Silva (alforjeblog@gmail.com). 

Goblins 

ST: 11 

DX: 12 

IQ: 8 

HT: 10 

Vel. Básica: 5,5 Desloc: 5 

Bloqueio: 6 Esquiva: 5 Aparar: 6 

Vantagens: Rijeza (RD 2) 

Perícias: Arco 13, Espadas Curtas 12, Escudo 

12, Furtividade 13 

Equipamento: Arco curto (1D-1 perf.), 

Gládio (corte 1D+1), escudo pequeno e loriga 

de couro (DP 2, RD 2) 

Xamã Goblin 

A xamã é bem esperta para uma goblin e trouxe 

seu pequeno bando para a torre abandonada 

com o objetivo de organizar sua própria tribo. 

É ela quem lidera os ataques nos Campos do 

Norte. Os goblins esgueiram-se até o rebanho 

e ela usa sua mágica Torpor nos pastores, para 

que possam roubar as ovelhas como alimento. 

Ela evitou confrontos com os aldeões até agora 

para manter sob sigilo a presença de seus 

pares. Assim que os goblins tiverem uma base 

estabelecida, ela pretende atrair mais 

seguidores e eventualmente atacar o próprio 

vilarejo. 

ST: 10 

DX: 11 

IQ: 12 

HT: 10 

Vel. Básica: 5,25 Desloc: 5 

Esquiva: 5 Aparar: 5 

Vantagens: Aptidão Mágica 

Perícias: Cajado 11, Tática 12 

Mágicas: Torpor 13, Apressar 13, Dar Força 

13, Dar Vitalidade 13, Cura Superficial 13 

Equipamento: Cajado (1D cont.) 

A xamã goblin usa um colar adornado com 

pepitas de ouro. O mercador certo pagaria até 

$ 5.000. 

http://www.sjgames.com/pyramid/sample.html?id=1833
https://covilgurps.wordpress.com/
mailto:alforjeblog@gmail.com

