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Pessoas quebradas pela vida comum, compassivas demais, ou agressivas demais, muito 

incapazes ou boas demais no que nasceram para ser boas, pertencem ao Povo de 

Midian. Mesmo que não saibam disso. Elas sempre enfrentam algum tipo terrível de 

rejeição social, mesmo que seja interiorizada e não aparente, e sabem, lá no fundo o que 

são: monstros. 

Loucos, profetas, visionários, um auxílio inesperado...mas também assassinos, sádicos e 

solitários perigosos que você encontra no pior momento, na rua mais escura. 

Sua verdadeira natureza, no entanto, não é revelada a menos que sejam encontrados por 

aqueles que já despertaram e compreendem exatamente o que são. Os monstros 

revelados, que andam e caçam entre a humanidade, quando encontram um deles em sua 

forma larval, e o reconhecem, quando podem reconhecê-lo, podem escolher apenas feri-

lo, porque mesmo seu cadáver, se sobreviver, se levantará revelando sua verdadeira 

natureza. 

Foi o Povo de Midian que deu origem aos contos das coisas que rondam à noite. 

Vampiros, lobisomens e sacis-pererês. Mas o dom do Batista é diferente para cada um. 

Embora dois monstros possam ter similaridades, é raro que as coisas sejam lineares e 

simples assim. O vampiro sempre será vampiro para sua vítima mortal, mas nem todos os 

“vampiros” são iguais no povo de Midian, nem parte de uma linhagem específica de 

monstro aparentados. 

Sua origem é uma entidade cósmica que chamam de O Batista. Em sua narrativa 

sagrada, ele era o mais elevado e belo dos deuses, mas embora fosse, sozinho, o mais 

poderoso, foi atacado numa revolta conjunta daqueles imediatamente inferiores a ele na 

hierarquia. E despedaçado. Suas partes se espalharam pelo cosmos, que já existia antes 

e que ele ajudara a criar. Mas estão separadas e, embora ele nunca mais tenha curado 

suas cicatrizes, nem recuperado todo seu poder, nem se tornado inteiro de novo, o Batista 

ainda vive. E é dele que vem o poder de seu povo. Quem encontrou um de seus pedaços, 



fisicamente manifestos no mundo, escondidos em lugares secretos e longe da luz, ficou 

mudado para sempre. Ou morreu. Ou desapareceu. Ele não pode ser plenamente 

compreendido para ser depois descrito com palavras. Mesmo os de seu povo aconselham 

os jovens a NÃO buscá-lo. Especialmente os que se encontraram com uma de suas 

partes e sobreviveram. 

Há os que conhecem a existência dos monstros e os caçam. Por ódio puro, por inveja de 

seu poder, ou pelo fato de que os monstros são predadores da raça humana. E a versão 

de sua história é diferente na língua dos homens. E pode ser encontrada desde as 

primeiras religiões. Onde o que os de Midian chamam de deus ou é o primeiro monstro 

derrotado pelo primeiro deus, ou é um anjo rebelde revoltado, e justamente punido, pelo 

verdadeiro Deus. A verdade não pode ser comprovada por nós, embora talvez seja algum 

meio termo entre ambas. 

 

 

Agora, ao jogo: 

- Personagens: 

Os personagens eram pessoas que, por um motivo ou por outro, nunca sentiram 

adaptados no rebanho da humanidade. Poderiam ser desajustados e freaks sociais, 

anarquistas ou malucos, poderiam ter alguma deformidade física, ou criminosos doentios. 

Ou, por outro lado, poderiam ser grandes filósofos, ou pessoas com uma compaixão 

excessiva e absurda por todos os que sofrem, ao ponto de colocar em risco a própria 

sobrevivência no auxílio deles. 

Em algum momento, houve o encontro. Um monstro mais antigo caçava e feriu o mais 



jovem, em sua forma humana. Este morreu, aparentemente, mas depois ergueu-se e 

descobriu o que sempre fora. 

E agora precisa sobreviver e se adaptar à realidade dos fatos. 

1 – “Tragam aquele que se parece com um cadáver. Tu, que não pesaste sobre a Terra, 

que a Terra te seja leve.”  

O corpo está aparentemente morto, e carrega as marcas do que o matou. Mas o que o fez 

erguer-se é o Bálsamo que flui de um monstro para outro. Mesmo um simples arranhão 

poderia resultar num renascimento, se a vítima for realmente como seu agressor lá no 

íntimo, e morrer dali a trinta anos de enfarto, tento sobrevivido ao encontro. 

2 – “É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirar!”  

O corpo está morto sob alguns aspectos. Não respira, não excreta, não tem calor. O 

coração não pulsa, o sangue não circula. Velhice e doença nada significam para eles. 

Mas se alimenta. A energia dos homens o nutre. Como, exatamente, acontece a nutrição 

é bastante pessoal. Alguns comem carne, outros sangue, outros exaurem suas presas em 

atos sexuais intensos. Mas é sempre a energia vital que é sugada. O material é apenas 

veículo. Pode ou não resultar na morte da vítima, dependendo do quanto ela for drenada. 

Humanos apenas morrem. Monstros ressuscitam. Como todos os povos, os monstros são 

tribais e, portanto, não há tabu sobre matar pessoas. Deve-se fazê-lo, quem quiser ou 

precisar, sem colocar o povo em risco, chamando atenção desnecessária. Não é uma 

obrigação nem matar nem poupar sua vítima. É obrigação fazê-lo nas sombras. Se 

acontecer a conversão, ela acontecerá de qualquer forma, mesmo que o assassino não 

reconheça seu igual num cadáver abandonado. Por isso eles não temem ferir um dos 

seus ao se alimentar. 

As vantagens Respiração Desnecessária, Sem Órgãos Vitais, Sem Cérebro, Sem 

Sangue, Tolerância a Temperatura, Sem Bônus de Dano Perfurante, Imunidade, 

Imunidade a Venenos, Idade Imutável, todas se aplicam para os monstros ou a grande 

maioria deles e estão incluídas na criação do personagem, no seu Template para usar um 

termo mais atual. Alguns tem Recuperação Física/Regeneração ou Resistência ao Vácuo, 

mas isto tem um custo extra (ver abaixo sobre vantagens extras). A maioria é Estéril 

(opção do GM e do jogador).  

E todos possuem a dependência: Energia Vital de Seres Sencientes – o valor da 

desvantagem é definido pela dificuldade de obtê-la. Sexo é relativamente fácil, sangue 

não tanto (e tem que vir de uma pessoa viva e não de um copo ou bolsa, por razões 

óbvias) e pedaços de carne pulsante de vítimas aos berros implicam em atos mais difíceis 

de esconder e de moralidade perturbadora para alguns (e podem não ser a melhor opção 

para PCs. Recomenda-se bom senso ao GM. Recomenda-se também não incluir 

personagens que necessariamente matarão suas vítimas em grupos cuja maioria dos 

jogadores não goste disso). Sugere-se a escala de -5, -10 e -15 pontos, a critério do 

Mestre. Os pontos recebidos por essa desvantagem podem e devem ser usados para 

comprar ou aprimorar outras vantagens não naturais. 



A dependência é considerada semanal – perde-se 

um PV por semana ao deixar de se alimentar. 

Portanto eles não precisam comer muito se não 

quiserem chamar a atenção.  

Qualquer que seja, o ato de drenar energia é tratado 

como a mágica Roubar Vitalidade com NH 15, mas 

com uma regra especial. Se estiver sendo sugado 

algo que é mais psíquico do que físico (amor, medo, 

vício, ou pecado) os pontos drenados ainda serão 

pontos de vida, mas a resistência será baseada no IQ 

+ Vontade e não em HT + Vontade. Sangue, fluidos 

vitais ou prazeres eminentemente físicos (sexo sem 

amor, por exemplo) são resistidos normalmente com 

HT + Vontade. A energia, de qualquer forma, significa 

perda de Pontos de Vida da vítima e ganho para o 

monstro, na taxa de 3 para 1, como determina as 

regras da magia. Essa energia tanto pode ser usada para repor a perda semanal quanto 

para curar ferimentos recebidos em combate. 

Outras opções são possíveis para jogadores criativos. Raros, mas que existem, são os 

carniceiros. Que se alimentam apenas dos restos de energia vital que há em cadáveres 

recentes. Normalmente comendo os pedaços, como Ghouls. Eles não precisam de teste 

para se alimentar, mas só obtém PV equivalente ao corpo que comeram. 

Uma perna, por exemplo, daria 1 ponto no caso de um homem com HT 10 (considere 

metade para tronco e o restante dividido entre cabeça tronco e membros). 

3 – “Porque o Mal Nunca Morre”  

Os monstros não morrem... em termos. Ferimentos comuns significam pouco para eles. 

Mas a luz do Sol pode matá-los de vez. Alguns possuem vulnerabilidades estranhas a 

materiais comuns – alho, prata, ouro, ferro frio – outros nenhuma. No entanto, se o corpo 

de um monstro for despedaçado como o de seu deus, aí sim, ele morre. No entanto, isso 

é difícil. 

Como regra, assuma que qualquer ferimento que causaria a morte de um monstro, no 

momento da falha do teste de HT, implica em inconsciência. Para seu agressor, é claro, o 

monstro estará morto. Pois ele já parece um cadáver. No entanto, se for ferido até -5 x HT, 

assume-se que o corpo foi feito em pedaços, e o monstro morreu. Caçadores usam 

metralhadoras antes e machados ou motosserras depois. E enterram os pedaços 

separados. 

Monstros acordarão de ferimentos graves após um número de horas igual à quantidade 

de pontos de vida negativos, com o limite máximo de 8 horas. A menos que possuam 

alguma vantagem que acelere o processo de cura. 

Vulnerabilidade a um material específico é uma desvantagem opcional e cancela as 



vantagens acima para aquele material. 

4 – “I love the nitghlife!” 

Os monstros são vulneráveis a luz, e portanto, adaptados à vida da noite. Todos eles têm 

uma Vulnerabilidade ao Sol que resulta em 1d por minuto de exposição. E pode 

facilmente levar à morte. Luz artificial não os incomoda. A Lua é amada por uns e odiada 

por outros, apenas porque sabem que a luz dela vem do Sol, mas não os mata. Embora 

possa ser fisicamente irritante para quem não gosta dela e prefira sair na Lua Nova que 

na Lua Cheia. 

Em contrapartida eles tem no mínimo a vantagem Visão Noturna. Pode-se pagar um valor 

extra – opção do jogador – e adquirir também Infravisão ou transformar Visão Noturna em 

Visão Umbrosa. 

5 – A Verdadeira Forma da Besta 

A maioria dos monstros tem uma segunda forma além de seu cadáver aparentemente 

humano – ou em alguns casos desfigurado o suficiente para ser evidentemente 

monstruoso – então, além de tudo citado acima, terão então a vantagem Transformação e 

receberão um total de 100 a 150 pontos (critério do GM) para assumir Vantagens dessa 

nova forma. Ela é evidentemente inumana, embora não necessariamente antinatural. 

Pode ser um grande Cão Negro, um Morcego ou Dragão Humanoide, um híbrido de 

Mulher e Aranha, ou então algo ainda mais estranho que não lembre nada que 

conhecemos sob a luz. Mas é uma forma física e precisa haver a transformação para que 

os poderes maiores possam ser usados. O bom senso do mestre é o que determina o que 

vai ser permitido – quem assume uma forma semelhante a um lobisomem deveria ter 

vantagens como Garras, Presas e força e velocidade maiores, e não olhos de raio laser, 

mas isso depende também do tom da campanha. E a palavra do GM, como em tudo o 

mais, é final. 

A construção de personagens, então, para uma campanha com monstros, inclui o valor de 

pontos para a criação da versão humana do PC, que representa o que ele era antes de 

morrer, mais a vantagens e desvantagens obrigatórias mencionadas acima – não há 

necessidade contabilizá-las, nem há custo oficial, em sua maioria são fan made -  mais 

esta pontuação extra para a segunda forma. 

6 - “Mas qual a razão?” 

Os monstros circulam por aí, solitários se for da sua natureza. Em pequenos grupos idem 

(e este seria o caso de uma equipe de PCs) e não há realmente uma organização formal 

ou uma sociedade. Existem líderes locais na medida de seu carisma pessoal e dos outros 

entenderem que é vantagem obedecê-los ou desvantagem desafiá-los. Os monstros não 

compartilham o gosto por hierarquias rígidas da humanidade. Há um sentimento geral de 

solidariedade e cooperação, semelhante ao de refugiados ou foragidos de um povo 

perseguido, que se reconhecem numa terra estranha. Mas nem isso é regra absoluta – 

alguns deles são especialmente perversos com seus irmãos. 

Alguns tem poderes para detectar a presença de um igual, já desperto ou em forma de 



larva – vivo e pensando que é humano – mas nem todos. E alguns dos monstros parecem 

ser imunes a esses poderes antes de seu Renascimento. Recomenda-se que os PCs 

NÃO tenham esse tipo de habilidade. Pois parte da graça de um jogo desses é o mistério. 

Além de sobreviver – o que implica 

conseguir alimento e se esconder do Sol 

– o grupo pode ter outros objetivos. 

Talvez até nobres. Talvez nobres do 

ponto de vista humano. Algo do tipo “já 

que somos monstros, embora não 

tenhamos pedido por isso, vamos caçar 

principalmente entre as piores pessoas, 

cafetões, assassinos, ladrões, 

empresários e negociantes 

inescrupulosos...”, mas isso varia 

bastante de grupo para grupo.  

Aqueles tolos o bastante para achar que 

são invulneráveis a “qualquer coisa que 

mortais inferiores podem fazer” e fazem 

uma exibição vulgar e violenta de seus 

poderes numa avenida cheia de gente e 

de câmeras tendem a acabar mortos. Às 

vezes no ato, e basta haver um policial 

armado e corajoso presente. No fim, de 

um monstro morto (ou aparentemente 

morto) resta um cadáver. As pessoas 

verão o vídeo no Youtube e o acharão incrível. Mas não haverá prova material depois. E 

então a coisa será desacreditada por uns, levada como assunto de fé por outros e, como 

normalmente acontece, será esquecida com o advento do próximo meme a circular pelas 

redes.  

Ninguém sabe o quanto o governo sabe e nem o quanto se importa. É fato que, não 

sendo seus poderes reproduzíveis de forma artificial, sendo poucos e não sendo capazes 

de fazer aos homens nenhum mal pior que os homens já são capazes de fazer a si 

próprios, é até de se perguntar que diferença os monstros fazem no grande esquema das 

coisas. A vítima individual, o herói que o matou, os sobreviventes, obviamente, dão muito 

valor ao encontro – mas eles são exceção. 

A realidade das lendas e o que exatamente os monstros são é de responsabilidade do 

GM. Todo o mito poder ser uma mentira e a verdade ser ainda mais estranha. E uma 

campanha épica poderia ser feita juntando as pistas e traçando a origem de como os PCs 

vieram a ser o que são.  

7 - “Todo aquele que combate monstros” 

Existem os caçadores. São humanos. Estão vivos. E sabem. E tem a civilização e o Sol 



ao seu favor.  

Também não são um grupo organizado nem tem lideranças formais. Embora seja comum 

formarem clubes ou equipes. Uma boa parte deles pertence a estrutura de poder 

instituído da sociedade – policiais, acadêmicos, mídias, políticos, líderes religiosos – mas 

pode ser que isso seja apenas porque pessoas assim tem acesso a informações 

privilegiadas em grande número de um ponto de vista privilegiado, portanto maiores 

chances de tropeçar na verdade. Também há donas de casa e operários. E marginais. E 

estudantes. E todo o tipo de pessoa. Parentes e namorados de vítimas são frequentes. 

O que todos tem em comum é que entendem os monstros como uma ameaça aos seres 

humanos – que é o que eles SÃO – e, por generosidade ou mesmo puro egoísmo – “o 

que é ameaça para alguém como eu, é ameaça para MIM” - os caçam. Para matá-los e 

destruir o mal que representam. 

Tentam fazê-lo discretamente e evitam tentar provar sua existência. As pessoas não 

querem saber, concluem os mais sábios. O mundo é tão cheio de fraudes e exageros que 

quase ninguém reconhece um fato real sobre algo terrível quando realmente está diante 

de um. Vai achar a ideia divertida, talvez acreditar, mas a maioria não vai tirar a bunda da 

frente do PC ou largar o celular para fazer algo a respeito. A insistência leva à suspeita, a 

reação à paranoia e os caçadores que se dedicam demais a mostrar a verdade aos outros 

podem terminar num hospício ou fundando seitas, enlouquecidos por uma noção de dever 

sagrado. 

Caçadores, portanto, são pessoas fortes. A determinação é sua marca e sua ficha de 

personagem reflete isso. Eles vivem numa linha, num limite de sanidade necessário para 

poder continuar fazendo o que fazem. Alguns mantém uma vida dupla, com empregos e 

famílias normais, e outros, acreditando que o jeito é ir de corpo e alma, caem na 

clandestinidade, mergulhando nas sombras junto com os que caçam. De certa forma mais 

semelhantes a eles que com o resto da humanidade cujo laço vai se afrouxando ao seu 

redor. Uma vida de hotéis baratos e nomes falsos, de noites mal dormidas e dias ainda 

piores. De fuçar na internet sobre mitos estranhos e aprender a fazer armas e armadilhas 

com materiais caseiros. De roubar para se manter e para manter a luta, pois é um 

trabalho de tempo integral. Muitos que vão por essa trilha enlouquecem completamente. 

Alguns perdem a noção do que estão fazendo e acabam por não ver mais a diferença 

entre os homens e os monstros – o que faz algum sentido em enormes cidades corruptas 

de pessoas apáticas, de violência doméstica aceita passivamente, de tráfico de drogas, 

violência sem sentido de gangues de jovens desesperados, degeneração das formas de 

arte e entretenimento, miséria, fanatismo político, fanatismo religioso, exploração sexual 

infantil e assassinos livres, assobiando sorridentes pelas ruas – assassinos humanos. 

Muitos spree killers nasceram de caçadores que mergulharam fundo demais. 

Especialmente os delirantes. Outros se tornam mais frios e em vez de explodir num 

frenesi de violência, calculam. E matam com a frieza e eficiência de anjos vingadores. 

Não apenas monstros. 

O jogo pode ser jogado nos dois sentidos. Sendo, ou se tornando, pessoas especiais, 

caçadores podem ter uma pontuação bastante alta, a critério do GM, mas sem Vantagens 



e Desvantagens inumanas. E são a equipe de PCs perfeita. Uma mistura de A-Team com 

Caçadores de Bruxas - exceto que aqui, as bruxas são reais.  

No nosso mundo é que não temos monstros pra culpar. 

Adendo: 

Midian 

É considerada o primeiro cemitério. Onde havia um pedaço do Batista caído dos céus, 

sepultado na areia. E de onde veio primeiro do povo, quando, por acaso, os homens 

começaram a enterrar seus mortos sobre ele. Sua localização é inexata. Já se apontou a 

China, o Egito, a Mesopotâmia. E provavelmente as pessoas que vivam lá a chamavam 

por outro nome. Lugares ainda mais estranhos, como Praga, Istambul, Moscou, uma 

cidadezinha do meio-oeste Norte Americano, Curitiba, Petrópolis ou Nova Petrópolis já 

foram todas apontadas como a localização original do que os monstros chamam de sua 

primeira cidade. Porque seu povo é raro, mas está escondido em todas as nações, e os 

mitos se adaptam às culturas locais. 

Ela foi destruída, já, num ataque organizado de caçadores. Mas dizem que seus 

sobreviventes se espalharam pelo mundo. Alguns deles levando partes do corpo de seu 

deus. E planejam reconstituí-lo um dia. Errando pelo mundo em busca do resto até juntar 

cada pedaço. 

E quando ele estiver inteiro de novo... 

Mas isso, provavelmente, é mito.  

Nenhum monstro inteligente vive dessa esperança. 

- Luiz Hasse 


