
 

GURPS Visitantes 

 

Sobre o que é este suplemento? 
“V” foi uma série de TV norte-americana de ficção-científica exibida em 1983 nos EUA. Seu 

enredo é sobre uma raça alienígena que chega à Terra com uma frota de cinquenta naves-mãe em 

forma de disco, que pairam sobre as principais cidades em todo o mundo. A tripulação das naves, 

após um primeiro contato conflituoso, oferece ajuda à humanidade em troca de asilo, embora que 

escondam seus verdadeiros motivos da população terráquea. 

Este suplemento é uma descrição de cenário que permite que um GM (mestre de jogo) elabore 

diversas aventuras “one-shot” ou até campanhas inteiras conforme seus próprios gostos e suas 

impressões sobre a série original. Convém lembrar que este texto é uma adaptação livre sobre o 

cenário e as personagens da série. 

 

A História recente: 
 

Descendo dos céus num dia qualquer do passado recente, enormes naves com o formato de disco 

estacionaram acima das principais capitais e cidades mais importantes do mundo. Grandes como 

porta-aviões, se mostraram invulneráveis aos poucos ataques que os exércitos terrestres tentaram. 

Não chegou a ser usada nenhuma arma nuclear. Os Visitantes entraram em contato por rádio antes. 

Viemos em paz, eles disseram. Conheciam nossas línguas e um bocado de nossa cultura. Nos 

observavam há algum tempo. Pediram para serem recebidos como diplomatas do espaço exterior. 

 

Pareciam serem humanos, usavam uniformes quase sempre de cores quentes, com signos e letras 

desconhecidos. Dirigiram-se diretamente ao público, diante de multidões gigantescas, com alto-



falantes e cobertura televisiva global, adotando nomes nas línguas terrestres para se referirem a si 

próprios e facilitarem sua acolhida. 

 

Diziam trazer, do espaço exterior, a solução para nossas mazelas. Sua medicina poderia prolongar 

nossas vidas, curar quase todas as nossas doenças e eliminar males congênitos completamente. Suas 

avançadas técnicas agrícolas poderiam acabar com a fome em regiões devastadas pela seca ou 

intempéries, e outros avanços nas áreas de transporte, comunicação e produção automatizada tornar 

a vida humana mais fácil e, livres da luta pela sobrevivência, poderíamos perseguir nossas paixões e 

objetivos maiores.  

 

No  entanto, eles também precisavam de ajuda. Seu próprio mundo, embora muito avançado 

tecnologicamente, estava esgotado em seus recursos naturais, e eles precisavam que 

compartilhássemos um pouco dos materiais brutos de que tínhamos sobrando. Nada que nos faria 

especialmente falta, e os termos seriam discutidos com os governos terrestres em condições 

favoráveis para ambos. 

  

Um a um os governantes aquiesceram, e as famílias mais ricas e influentes do mundo também se 

aproximaram deles, e, como sinal de boa vontade, os Visitantes compartilharam com seus 

colaboradores alguns de seus avanços na área militar, como novas armas e sistemas de inteligência 

artificial e vigilância, em nome da manutenção da ordem na Terra.  

 
 

Naves menores começaram a se destacar das enormes formas discoides eles começaram a circular 

entre nós. Sua presença cordial nas atividades humanas, fosse a indústria, o entretenimento ou a 

pesquisa científica, sempre trazia novidades e colaboração, sem exigir tratamento especial. Vistos de 

perto, em sua maioria eram muito bonitos, especialmente aqueles que socializavam com os jovens 

humanos em clubes, escolas, praças ou shopping centers. 

 

No entanto, toda ajuda que traziam sempre estava sob o controle deles. Nenhum humano descobriu, 

nesses primeiros tempos, como fazer funcionar por conta própria, muito menos replicar, as incríveis 

máquinas dos Visitantes. 

 

O primeiro sinal de que a paz era frágil, veio com a notícia de que uma conspiração internacional de 

cientistas de alto nível pretendia se infiltrar nas naves-mães e se apoderar dos segredos dos Visitantes 

com pretensas intenções de controle mundial. Os nomes apontados como participantes da conspiração 

foram presos, oficialmente pelos governos da Terra, mas cada prisão levava ao apontamento de mais 

nomes. E as prisões se intensificaram, ao mesmo tempo em que os direitos civis dos prisioneiros iam 

sendo esquecidos, a presença de oficiais do exército Visitante colaborando com a polícia foi se 

tornando cada vez mais constante, e os seus líderes, diante desta situação, declararam que não era 

possível cumprir as promessas feitas à humanidade no prazo estipulado. 



 

No início os protestos foram poucos, e partiram 

principalmente de amigos e familiares de 

cientistas – que eram obrigados a se registrar por 

questões de segurança – mas serviram de 

pretexto para que o governo, com o apoio dos 

Visitantes, enrijecesse o controle sobre os meios 

de comunicação e limitasse a liberdade 

expressão dos discordantes, empregando 

frequentemente censura, violência contra 

manifestações ou prisões arbitrárias em nome da 

preservação da paz. 

 

Uma coisa então, justificou a outra: alguns 

setores da sociedade que nunca viram os recém-

chegados com bons olhos, começaram a se 

manifestar abertamente contra eles e questionar 

suas boas intenções. Quando os primeiros 

conflitos violentos ocorreram, a morte de alguns 

Visitantes forneceu a brecha que eles pareciam 

estar esperando. E em conjunto com os governos 

da Terra, declararam estado de sítio global. Foi 

questão de tempo para que ficasse claro o que 

acontecia: colonização. Havia um governo 

mundial agora, e ele não era humano. As ruas são constantemente patrulhadas, há toque de recolher, 

e são necessárias permissões especiais para viajar de uma cidade para a outra. Às vezes cidades 

inteiras são bloqueadas por tanto tempo que, para o mundo exterior, é como se elas, e seus habitantes, 

nunca tivessem existido. 

 

Um movimento de resistência, inicialmente pequeno, começou a surgir, sendo composto por militares 

dissidentes, civis simpatizantes e cientistas que escaparam do processo de abdução coletiva de 

qualquer humano com a potencial capacidade de decifrar o funcionamento e reproduzir tecnologia 

Visitante, ou fazer suposições prováveis sobre o que eles são de fato. O movimento não é muito 

organizado e nem centralizado, sendo composto de pequenas células nas cidades e no campo, 

utilizando principalmente táticas de guerrilha e com contato limitado entre si. A mídia os chama de 

terroristas. Seus participantes levam vida dupla, agindo anonimamente, ou, quando se tornam 

conhecidos, abandonam totalmente a vida civil, deixando para trás empregos, familiares e amigos 

que não sejam parte do movimento, numa existência clandestina, morando em esconderijos, em ação 

quase  todo o tempo e sobrevivendo dos espólios da guerra. 

 

Apesar dos meios de comunicação serem rigidamente controlados, rumores estranhos começaram a 

circular, tornando ainda mais assustadora a situação: os Visitantes não são o que parecem. Sua 

semelhança com a humanidade é meramente artificial e, por baixo de um disfarce elaborado por 

tecnologia superior, existem monstros reptilianos com um apetite voraz não apenas pelas riquezas 

naturais do planeta, mas por algo mais... 

 

 

 

 

 

 



O dia-a-dia: 
 

 A vida sob o domínio dos Visitantes é uma 

vida estranha, frequentemente violenta, mas 

não é de todo incivilizada. A maior parte das 

pessoas trabalha, estuda e se entretém da 

forma que for possível. Mas o cotidiano não é 

mais o mesmo. As ruas são constantemente 

patrulhadas por forças no solo ou naves que 

circulam pelos céus. Tecnicamente, as pessoas 

ainda têm direitos, nos países em que eles 

existiam como os entendemos antes da 

invasão, mas existe uma exceção chamada Lei 

da Manutenção d Paz, que suspende necessidade de mandado para busca, apreensão ou prisão em 

caso de suspeita de atividades que possam levar a conflitos entre as duas espécies, bem como dá às 

forças de segurança a prerrogativa de manter prisioneiros sem comunicação com os familiares ou 

acesso a advogado “até que a situação seja esclarecida” o que, na prática, significa que, em nome de 

seus interesses, os Visitantes podem realizar ou comandar invasões de residências e outras 

propriedades privadas e sequestrar qualquer pessoa, inclusive levando prisioneiros para as naves. 

Assim como nos regimes ditatoriais terrestres, prisão sem mandado quase sempre equivale a 

tratamento desumano e tortura, mas isso fica ainda pior com o uso de tecnologia superior que, dizem 

alguns boatos, inclui métodos eficientes de lavagem cerebral e o uso de cobaias humanas para 

experimentos que causariam desconforto a um médico nazista. 

 

Existe, nas cidades, um toque de recolher, cujo horário varia entre o escurecer e quatro horas depois, 

dependendo das cidades, e ser pego fora de casa pode significar desde uma noite na delegacia até a 

desaparição completa numa nave.  

 

A invasão ocorreu em algum momento entre o final do século XX e o começo do XXI – essa 

imprecisão é proposital, para que o Mestre encaixe o evento como achar melhor em relação a História 

de nosso mundo – mas ela gerou diferenças na tecnologia e em como as pessoas se relacionam com 

o mundo e entre si. 

 

Telefones, celulares e a internet existem, mas os aparelhos que dão acesso às comunicações são 

padronizados e não há segredo algum sobre o monitoramento constante de todas as ligações 

telefônicas e conversas on-line. O software também é padronizado e é ilegal tentar fazer qualquer 

modificação. É possível usar a rede para conversar, ler e assistir filmes, bem como ter um perfil 

pessoal numa rede social – existem poucas, e as opções são limitadas – mas é preciso uma permissão 

especial  do governo para criar conteúdo: ou seja, para ter uma página, blog ou canal de vídeo onde 

seja possível divulgar qualquer coisa para um grande público. Essa permissão só é concedida a 

simpatizantes dos Visitantes e tentar furá-la com alguma malandragem, como divulgar textos num 

perfil pessoal, é difícil por dois motivos: o primeiro é que eles são desenhados para não permitir 

mensagens ou posts muito longos, o segundo é que a tentativa pode ser vista como infração da Lei da 

Manutenção da Paz e levar à rápida desaparição do subversor. A mídia tradicional está totalmente ao 

lado dos Visitantes e os poucos repórteres e figuras similares que criticavam a presença deles foram 

aos poucos desaparecendo ou mudando radicalmente de opinião. O cinema fora de casa está em 

declínio, mas as produções de filmes e seriados para TV melhoraram consideravelmente de qualidade, 

uma vez que as pessoas passam muito mais tempo em casa. Seriados e filmes de aventura, guerra e 

policiais são os mais populares. E em quase todos eles há um parceiro Visitante auxiliando um herói 

humano no combate a criminosos comuns e terroristas. 

 



A tecnologia superior trazida pelos Visitantes melhorou 

muito a produção industrial e outros ramos do trabalho 

humano, o que, por outro lado, custou um bocado de 

empregos. A diferença é que os desempregados são bem 

assistidos, recebendo alimentação do governo e mesmo os 

sem-teto possuem acesso a abrigos quentes, onde há 

comida que, embora não seja saborosa, é nutritiva e até 

mesmo assistência médica. Isso seria uma coisa boa não 

fosse o fato de que essas pessoas parecem desaparecer se 

procuram ajuda nesses abrigos por tempo demais.  

 

Embora a comida seja abundante e o problema da fome 

tenha sido realmente resolvido no mundo, ou esteja 

próximo disso, em sua maior parte ela é processada e sem 

sabor, e luxos do passado, como carne ou vegetais frescos, 

ou até doces, refrigerantes e salgadinhos, se tornaram 

muito caros, existindo, inclusive, um mercado negro para 

itens que, antes de invasão eram comuns. O mesmo ocorre 

com drogas ilegais e até tabaco e álcool, que continuam 

legalizados, mas se tornaram mais caros e há um quota 

rígida de consumo por cidadão adulto cuja transgressão 

resulta em prisão. 

 

Nas escolas, há uma ênfase em atividades físicas, sobretudo esportes coletivos de competição e artes 

marciais, e um incentivo aos jovens que mais se destacam para se alistarem no exército. Atualmente, 

isso quer dizer usar um uniforme semelhante ao dos Visitantes, embora visivelmente distinto do deles, 

e estar sob suas ordens. Ainda assim é uma carreira vantajosa. O ensino privilegia atividades técnicas 

de aplicação prática, mas é superficial em termos científicos, principalmente nas áreas da Química, 

Biologia e História. A avidez por aprender o que  é ensinado é estimulada, enquanto a curiosidade 

espontânea e a criatividade excessiva são vistas como comportamentos problema, que além de 

bullying dos colegas pode significar recomendação compulsória para psicoterapia aos familiares do 

educando, bem como uma observação em seus registros  permanentes que terá efeitos futuros na 

busca de emprego. 

 

O porte de armas é completamente ilegal, mesmo dentro da residência. Policiais e militares não estão 

excluídos, e são obrigados a deixar as suas no trabalho, da mesma maneira é ilegal imprimir e 

distribuir material autoral por conta própria, mesmo se utilizando de máquinas de escrever e de xerox, 

e a posse de textos que não tenham o selo de aprovação Veritas – o departamento de censura prévia 

dos Visitantes – é considerada também transgressão da Lei de Manutenção da Paz. 

 

O crime faz pouco caso de todas essas proibições e o tráfico de armas continua existindo na 

comunidade criminosa, bem como todas as suas práticas costumeiras – roubo, sequestros, extorsão e 

exploração de jogatina e prostituição, além do tráfico supramencionado. A violência decorrente e 

pouca capacidade do cidadão comum se defender por conta própria costuma ser alegada como motivo 

para o grau excepcional de autoridade policial e necessidade do auxílio técnico dos Visitantes. 

 

Fora isso, a maior parte das pessoas está preocupada com a própria vida. Ela não é tão ruim se você 

for capaz de manter seu emprego, cumprir a lei e se dedicar. Ainda é possível prosperar e enriquecer. 

Embora não sejam nominalmente proprietários dos negócios na Terra, a maioria das grandes empresas 

têm Visitantes entre seus empregados  e, independente do que diz no RH, o que eles na prática fazem 

é supervisionar o emprego da tecnologia que trouxeram aconselhar os patrões. Muitos dos 

funcionários gostam disso porque eles realmente parecem valorizar o mérito e a competência mais 



que simpatias pessoais ou outras formas de favoritismo e, sob sua influência, os melhores sobem mais 

rápido. No entanto, é inquietante quando um colega de trabalho desaparece da noite para o dia sem 

ter feito nada mais grave do que emitir alguma opinião problemática no trabalho e perguntas sobre a 

situação dele levam a respostas evasivas e ameaças veladas. Ou quando, mais assustador ainda, uma 

ligação telefônica para um parente distante leva a um atendente ou a uma mensagem gravada dizendo 

que, devido a circunstâncias problemáticas, a área onde ele vive está provisoriamente bloqueada para 

todo tipo de contato. A insistência leva à solicitação de que não sejam feitas mais chamadas para essa 

área e a notificação de que seu nome foi colocado numa lista para ser futuramente contatado. 

 

A Anatomia da Serpente: 
 

 São poucos os que viram os Visitantes em sua verdadeira forma, e a mídia, controlada por eles, 

simplesmente não aborda o assunto. Mas os membros da resistência são unânimes ao afirmar que, a 

despeito dos esforços em parecerem nossos semelhantes, eles são algo muito mais alienígena do que 

“apenas” pessoas nascidas em outros planetas. 

 

Até onde se pode observar, os Visitantes são uma espécie de réptil inteligente que evoluiu de forma 

análoga ao ser humano em outro planeta. A coisa, porém, não é tão simples. Além da inteligência, os 

Visitantes possuem outras características que, em nosso mundo, só são compartilhadas por mamíferos, 

sobretudo espécies sociais como lobos, chimpanzés ou seres humanos, e são totalmente atípicas dos 

répteis daqui. 

 

Em primeiro lugar, são sociais. Embora sejam naturalmente 

mais agressivos e menos empáticos, uma vez que são uma 

espécie de predadores, não são totalmente desprovidos de afeto 

e formam laços de amor e amizade entre si e, em alguns casos 

mais raros, com membros de outras espécies também. Outra 

coisa que claramente os distingue das cobras e lagartos terrestres 

é sua alta tolerância a variações de temperatura, maior que a de 

qualquer animal terrestre, a despeito de serem criaturas de 

sangue frio. São exclusivamente carnívoros, mas por algum 

motivo não digerem bem carne morta há muito tempo, e matar a 

presa é normalmente parte do ritual de refeição, seja na 

conclusão de uma caçada sangrenta ou num jantar formal e 

civilizado entre iguais. Nesses casos, alguns indivíduos mais 

piedosos sedam a vítima ou a matam rapidamente atingindo 

áreas vitais, enquanto outros de temperamento mais sádico 

gostam de devorá-las vivas e conscientes. 

 

Seus corpos recobertos de escamas são mais resistentes que os 

humanos, mas seus músculos não são particularmente mais 

fortes. Seus dentes são afiados como os de qualquer animal 

carnívoro e além disso, conseguem golpear com longas línguas 

bífidas e projetar jatos de veneno corrosivo de uma glândula na 

boca. Seus olhos enxergam bem com pouca luz, mas são 

hipersensíveis a luzes fortes e ambientes claros. Sua reprodução é sexuada, eles são ovíparos, e tem 

o costume de formar casais permanentes entre si, embora isso seja um traço cultural e não um 

imperativo biológico.  

 



São criaturas bípedes, de proporções curiosamente 

próximas aos seres humanos, possuindo inclusive a 

mesma quantidade de dedos nos membros superiores. Mas 

sua pele verde e escamada, a ausência de pelos, narizes ou 

orelhas e seus olhos amarelos com pupila em corte não 

deixam dúvidas quanto à sua natureza alienígena. Para se 

aproximarem dos terráqueos, desenvolveram um 

sofisticado disfarce de pele artificial usado em conjunto 

com lentes de contato e óculos escuros para disfarçar suas 

diferenças mais evidentes. Ainda assim, sua pele é fria ao 

toque, sua voz tem uma peculiaridade vibrante que a faz parecer transmitida por um rádio analógico 

e, embora não seja especialmente desagradável ou estranha, não é difícil de aprender a identificar a 

característica. Normalmente usam óculos escuros em ambientes claros ou abertos. Os animais da 

Terra não gostam deles,  especialmente pássaros e mamíferos de pequeno porte, que costumam fugir 

aterrorizados do seu cheiro. 

 

  

A sobrepele humanoide que usam não é apenas uma versão mais elaborada de uma máscara, mas um 

implante integrado ao corpo cuja colocação requer certa técnica e remoção idem, por isso quase 

sempre os Visitantes parecerão humanos, mesmo quando interagindo entre si. A remoção forçada da 

pele, embora não cause dano sério, é bastante dolorosa para o usuário, mais ou menos como uma 

versão piorada do puxão de um esparadrapo de uma área mal cicatrizada ou cabeluda do corpo 

humano. 

 
 

Jogar com um Visitante como PC, se isso for possível na campanha, traz as seguintes Vantagens: RD 

3, Tolerância a Temperatura e Visão Noturna. Sua mordida causa  dano igual a de um animal com sua 

ST. Podem atacar com a língua causando dano igual a GDP e jogando contra DX ou qualquer perícia 

de combate desarmado, com alcance igual 0. O veneno de contato cuspido por eles causa 3d, também 

tem alcance 0, se o ataque penetrar a RD, um dano extra de 1d será causado no próximo turno devido 

a queimadura, joga contra DX para atacar, podendo ser usado até 6 vezes por dia antes do organismo 

precisar produzir novamente a toxina. Possuem penalidades equivalentes às da desvantagem 

Albinismo quando sob a luz do Sol ou ambientes muito claros, mas apenas no que se refere à visão. 

Eles possuem artes marciais próprias que equivalem ao Caratê e Judô do Módulo Básico, com a única 

diferença que fazem uso da língua além dos punhos. Em combate, agarrar e puxar a soprebele humana 

causará uma penalidade de -2 no próximo turno devido a dor, apesar de não existir dano real. Além 

disso, é possível que o Visitante grite, o que pode ser bom, mas normalmente é ruim. Nada disso se 

aplica se o Visitante tiver a vantagem Hipoalgia. O custo em pontos é 68. 

 



Tecnologia V: 

 

- Naves-mães 

 
 Dois modelos de naves foram vistos na Terra até 

agora. É possível que existam mais no mundo de 

origem dos Visitantes ou em outros mundos 

colonizados por eles. As naves-mães são 

imensos discos voadores cujo interior abriga 

laboratórios, centros de treinamento, oficinas, 

enfermarias, depósitos de armas, alojamentos, 

hangares para as naves menores, apavorantes 

salas de tortura e lugares ainda mais medonhos. 

Elas são capazes de pairar no ar por tempo 

aparentemente indeterminado e foram capazes 

de fazer a travessia a partir do espaço profundo 

até a Terra. Não se sabe se podem retornar ou 

alcançar outro ponto mais distante porque, desde que chegaram, encontram-se estacionadas sobre as 

cidades ou orbitando sobre a Terra. Ninguém sabe como funcionam, qual sua fonte de energia ou se 

existe algum contato a partir delas para outros lugares. Os Visitantes são capazes de movê-las, se 

precisarem, mas parecem evitar fazer isso, especialmente dentro da Terra. Talvez eles estejam ficando 

sem gasolina. 

 

Seu casco se provou impenetrável a qualquer forma de ataque desenvolvida pela tecnologia terrestre, 

exceto armas nucleares, que não chegaram a ser usadas e, portanto, não foi possível avaliar se podem 

causar algum estrago. Elas só são vulneráveis nos momentos em que as escotilhas se abrem para 

receber as naves menores, que são mais utilizadas dentro da atmosfera. 

 

Quem as viu por dentro e conseguiu voltar, relatou que não há nada de aparentemente sinistro nelas. 

Os corredores são claros, embora a luz seja mais suave, as cores que predominam são neutras, e o 

lugar dá a impressão de ser o que um grande aeroporto seria se fosse um lugar organizado. Fileiras e 

fileiras de naves menores estão alinhadas nos hangares, pilotadas por Visitantes e tripuladas por 

Visitantes e humanos colaboracionistas. 

 

 

Coerção e Controle: 
 

O que se segue baseia-se nos relatos dos humanos que estiveram a bordo das naves-mães, como 

espiões, prisioneiros ou colaboracionistas que mudaram de ideia, e são amplamente conhecidos por 

membros da resistência. 

 

Seus métodos de interrogatório misturam tortura física e psicológica elaborada, com um 

conhecimento sofisticado da anatomia e do sistema nervoso humano usado para causar níveis de dor 

desconhecidos da grande maioria das pessoas. Além disso, técnicas de isolamento social e sensorial 

combinadas com uso de drogas e projeções holográficas podem alienar a mente de um prisioneiro de 

seu senso de realidade e até de identidade, esmigalhando qualquer forma de resistência ou mesmo 

vontade de resistir. Alguns demoram menos, outros mais, mas no fim todos quebram. A longo prazo, 

nenhum prisioneiro dos Visitantes tem segredos. A maioria deles, dizem os sobreviventes, utilizam 

esses recursos com a frieza com que operam qualquer outra máquina ou técnica necessária, 

indiferentes à agonia da vítima, mas também sem sentir especial prazer com ela. Torturadores que 

abusam dos prisioneiros por puro sadismo existem, mas são bem mais raros do que ocorre entre os 



humanos. Em termos de jogo, considere que o uso da perícia Interrogatório recebe um bônus igual a 

+10 quando os Visitantes utilizam tortura – o que eles fazem quase sempre – em vez de os +6 habituais 

da Terra. O NH médio tende a ser 14. 

 

Um dispositivo particularmente medonho foi descrito como A Máquina de Conversão. O prisioneiro 

é obrigado a vestir um macacão justo especial e colocado numa pequena sala, cercada pelo que 

parecem ser emissores de algum tipo de onda. A sala é inundada com um gás – provavelmente algum 

tipo de droga – e, a partir do momento que os emissores são ligados, a mente do prisioneiro mergulha 

em outra realidade, onde ele vivencia situações de dor e medo extremas como se fossem fisicamente 

reais. Você pode estar numa batalha prestes a ser perdida, uma fila para uma câmara de gás, 

crucificação, sepultamento vivo, fogueiras inquisitoriais ou situações surreais como correr num 

labirinto sem fim fugindo de monstros que ecoam suas fobias ou contemplar cenas recriadas da mente 

de Dante. De tempos em tempos, porém, uma figura amiga e maternal aparece e oferece auxílio. Pode 

vir na forma de uma voz confortadora, de uma mão estendida ou mesmo de uma imagem angelical. 

É sempre possível identificar nessa figura alguma característica dos Visitantes, embora nem sempre 

ela se pareça com eles. Ela promete cuidar de você. Basta se entregar e deixá-la tirá-lo do inferno que 

está vivendo. Quando você aceita, você se torna um escravo leal dos Visitantes, feliz em servi-los e 

sempre ansioso por provar seu valor. Passará a vê-los como guias benevolentes de uma humanidade 

bruta e desordeira, que precisam ser firmes em nome de nosso próprio bem, e será capaz de qualquer 

coisa que lhe for ordenado. Por ser um processo lento, normalmente só é utilizado em figuras 

importantes da sociedade humana, detentoras de autoridade ou algum tipo de influência sobre os 

demais, que se recusam a colaborar por conta própria ou se mostram pouco confiáveis A Conversão 

normalmente não prejudica as faculdades mentais do indivíduo, nem lhe causa qualquer dano físico, 

quando o processo todo é bem-sucedido, embora a resistência prolongada ou imperícia do operador 

da máquina vez por outra resultem em morte, aleijões ou insanidade permanente. No entanto, ela 

deixa seus sinais mesmo nos casos mais bem-sucedidos. Quase sempre existe alguma perda ou 

mudança de memória em relação ao período anterior e sempre há um efeito colateral peculiar: a 

inversão da mão preferencial da vítima. Destros se tornam canhotos e canhotos se tornam destros. A 

maior parte da Terra nem sabe que a Conversão existe e ninguém, exceto, talvez, os Visitantes, sabem 

por que isso ocorre, mas membros da resistência podem utilizar isso para identificar Convertidos. 

 

Em termos de jogo, o processo de conversão equivale a vencer pelo menos três disputas entre 

Operação de Equipamento de Conversão e Força de Vontade da vítima. O procedimento seguro não 

recomenda utilizar a máquina por mais de quatro horas na mesma vítima sem um período de descanso 

mínimo de oito horas e desacelerar o processo se a vítima ceder fácil demais. 

Se a vítima vencer ou empatar, significa que ela resistiu pelas quatro horas com sua mente 

razoavelmente intacta. Se ela perder, cada ponto de margem além do primeiro significa que aquela 

etapa do processo levou vinte minutos menos do que o esperado, até o mínimo de meia hora. 

Se após quatro horas de resistência, no caso de uma derrota, ou após a primeira vitória, independente 

do tempo decorrido, o Conversor quiser continuar “forçando” naquele dia, cada nova disputa deve 

ser seguida de um teste de HT ou IQ da vítima (50% de chance para cada uma), independente do 

resultado da disputa. Uma falha indica a perda de níveis de atributos ou novas desvantagens físicas 

ou mentais cuja gravidade é determinada pelo arbítrio do mestre pela margem da falha. Uma falha 

crítica neste teste resulta em morte, no caso da HT, ou em coma cerebral irreversível, no caso de IQ. 

O Nh do operador normalmente é 15, mas pode ser maior, e ele recebe um bônus de +1 a +3 de acordo 

com seu conhecimento sobre a psicologia da vítima, sobretudo seus medos e esperanças. 

 

Os casos de vítimas resgatadas e desprogramadas, revertidas ao seu estado mental natural, existem, 

mas são raríssimos. Detalhes da cura são deixados a cargo do Mestre. 

 

 

 



Experimentos com Seres Humanos: 
 

Além das técnicas de tortura e controle mental, existem também relatos de experimentos com seres 

humanos e procedimentos que levantam suspeitas do pior tipo. 

 

Foi mencionado que um grande número de pessoas é aprisionada em casulos transparentes 

preenchidos por uma espécie de líquido respirável. Essas pessoas não estão mortas, mas em uma 

espécie de animação suspensa. É possível observar sua respiração e uns poucos movimentos 

involuntários. São estocadas em enormes câmaras. Com que objetivo? 

 

Há histórias assustadoras jovens humanos dos dois sexos sendo usados para o que parece ser 

tentativas de criação de híbridos. Algumas das experiências lembram extração de sêmen ou 

inseminação artificial, enquanto outras falam de coito natural forçado (estupro, em outras palavras) 

ou, ainda mais estranho, a criação de situações que favoreçam um vínculo emocional e uma cópula 

voluntária, como colocar um Visitante na mesma cela que um humano, que alega ser um rebelde 

favorável à causa dos terráqueos ou, no caso de vítimas menos experientes e com mais dificuldade 

em distinguir, finge ser humano. Seria possível que o estado emocional do casal teria alguma 

influência sobre a concepção ou as características do embrião? Algum híbrido foi realmente 

concebido? Se sim, onde ele está? Ou essas experiências têm outro objetivo que ainda não pôde ser 

compreendido? 

 

 

 

- Naves Menores (shuttles): 
 

As naves menores assemelham-se a pequenos ônibus brancos capazes de voar. São dotados de trem 

de pouso com aviões. Seu tamanho varia conforme a necessidade de comportar mais ou menos 

passageiros, mas via de regra são menores que a maioria dos aviões terrestres. Embora completamente 

seladas e capazes de navegar no vácuo, elas são utilizadas quase sempre dentro da atmosfera. Sua 

fonte de energia também é desconhecida, embora seja quase certo que sejam recarregadas na nave-

mãe. 

 



Sua blindagem é excelente, protegendo da maior parte das armas de mão e de boa parte das armas 

antiaéreas terrestres. São dotadas de canhões que disparam raios de energia semelhantes a lasers. 

Podem atingir velocidades que vão desde helicópteros comerciais até caças militares, mas não 

conseguem manter velocidades muito altas por muito tempo sem retornar a uma nave-mãe. Contam 

com mecanismos de navegação equivalentes aos da aviação terrestre, além de radares, sonares e 

câmeras com zoom, visão noturna e rastreamento por calor. O interior tem uma cabine para dois 

pilotos – pode ser guiada por um só em caso de necessidade – um dos quais cumpre a função de 

artilheiro. O espaço para passageiros pode ser confortável, para Visitantes e seus convidados, ou então 

servir apenas para acomodação de soldados com um compartimento separado por grade para 

prisioneiros. Entre os humanos que servem no exército, receber a tarefa de pilotar uma delas é uma 

grande honra, reservada apenas aos mais leais servos. 

 

A RD de uma dessas naves é no mínimo 50, chegando a100, no caso das maiores. O tamanho varia 

entre 10 e 50 hexes e o dano do canhão de energia é de 20d, com autonomia para 50 disparos. Possui 

precisão +15, CDT 1 e alcance de 2km, com ½ D a 1km. A RD do alvo, se existir, é dividida por dois. 

O interior da nave, porém, é relativamente frágil, e uma das táticas favoritas da resistência é lançar 

granadas, dinamites ou mesmo explosivos de fabricação caseira através das portas quando elas estão 

abertas, no solo. Isso normalmente mata os ocupantes e também as inutiliza. Como regra assuma que 

qualquer explosão ou fogo causado no interior da nave que contabilize 20 pontos de dano no total a 

destruiu completamente. Atacadas do exterior, considere que elas tem 100 ptos de vida e entram em 

queda quando perdem metade desse valor, sendo destruídas no ar se perderem tudo. Elas precisam 

ser operadas com as perícias Pilotagem e Artilharia específicas para o veículo. Se o mesmo tripulante 

fizer as duas funções, ele terá um redutor de -2 nas duas perícias. Pousar uma nave em queda sem se 

esborrachar requer um Teste de Pilotagem -5. Um sucesso com margem zero causa um dano de 3d 

em todos os passageiros e 15d extra na nave. Ela não é capaz de voar de novo antes de ser consertada 

com equipamento e peças adequadas, que normalmente só se encontram nas naves-mães. O canhão 

tem 50% de chance de estar fora de funcionamento também. 

 

Alguns membros da resistência conseguiram se apoderar das naves menores e, embora obviamente 

de uma tecnologia superior, os controles não são tão diferentes dos jatos e outros aviões da Terra, 

sendo possível utilizar Pilotagem-5 e Artilharia-5 de qualquer variedade terráquea como pré-

definidos numa emergência. Um ou mais usos bem-sucedidos, a critério do Mestre, poderiam permitir 

o gasto de pontos de personagem na compra das perícias adequadas. 

 

Armas: 
 

As tropas dos Visitantes, e humanos a seu serviço, dispõem normalmente do seguinte equipamento: 

 

Armadura Pessoal: composta de um tecido resistente 

sob o uniforme e de um capacete com visor que pode 

ser removido quando necessário. O tronco e os 

membros possuem RD 20 e o capacete possui 30. O 

uso do capacete também traz vantagens como 

comunicação com rádio, visão de calor e zoom de até 

100x, mas impõe um redutor de 1 em combate corpo-

a-corpo e -3 em testes de visão e audição para perceber 

qualquer coisa num perímetro de 5hexes do usuário. 

Logo, é mais fácil perceber inimigos escondidos a 

distância do que evitar emboscadas furtivas num beco 

escuro. Os membros da resistência normalmente 

sabem disso e se aproveitam do fato. 

 



A única área desprotegida é o pescoço, cuja mobilidade é importante, e pode ser atacado com um 

redutor de – 6 (um extra de -1 pelo fato do capacete logo acima ser excessivamente protuberante). 

 

Pistolas de Energia: Com autonomia para 30 disparos, 

precisando ser recarregadas nas naves menores, causam 8d, 

tem precisão +5, Cdt 3 e dividem a RD do alvo por 2. Ao 

contrário de outras armas de feixe elas NÃO usam as regras 

de disparo automático para lasers, mas já são poderosas o 

suficiente sem isso. Também possuem um disparo de energia 

mais fraco cuja função é atordoar o oponente em vez de 

matar. Cada disparo desses consome apenas metade carga 

para um disparo letal -  ou seja, é possível disparar até 60 

raios atordoadores – se o alvo for atingido, deve fazer um 

teste de HT-6 com bônus de +1 para cada 10 ptos de RD 

utilizados. Em caso de falha, o alvo fica atordoado por 20 – 

HT segundos e perde 2d ptos de fadiga. Alcance: 1km. ½ Dano: 500m. 

 

Bastões Atordoadores: Além de servirem como cassetetes (dano igual a GDP/Bal por contusão, com 

alcance 1) os bastões também podem causar os mesmos efeitos dos disparos atordoadores das pistolas, 

com até 50 usos antes de precisar recarregar. 

 

Armas Brancas Energizadas: por algum motivo, os Visitantes nunca abandonaram o uso de armas 

brancas em sua civilização, mas as modificaram para que não perdessem eficiência em relação a 

outras mais desenvolvidas. Chicotes e armas de lâmina são adaptadas para conduzirem cargas 

energéticas que, em termos de jogo, somam 3d ao dano natural da arma, além de dividir a RD do alvo 

por 5. Chicotes modificados dessa forma também se tornam armas de corte. Alguma dessas armas 

são implantadas no corpo de seus usuários e utilizam a bioletricidade natural como fonte de energia. 

Essas armas são menos comuns e seus portadores são figuras respeitadas, possuindo alguma distinção 

especial devido à sua posição na hierarquia ou função que desempenham. 

 

Sempre que possível, a resistência se apodera das armas dos Visitantes e as modifica para terem 

baterias recarregáveis pela tecnologia terrestre, mas consegue fazer pouca coisa além disso e 

neutralizar os rastreadores, embora esforços estejam sendo feitos no sentido de dominar a técnica de 

sua fabricação. 

 

La Résistance 
 

 A forma mais simples de jogar no cenário de V é 

representar uma célula de agentes da Resistência 

em luta contra os Visitantes. Pode ser desde uma 

cruzada heroica para expulsá-los do planeta ou 

simplesmente causar a maior quantidade possível 

de dificuldade aos dominadores a fim de que a 

humanidade tenha alguma chance de reagir 

adequadamente no futuro ou, pelo menos, negociar 

melhores condições. Os primeiros líderes da 

resistência, dizem, foram os cientistas que se 

recusaram a se registrar, sabendo ou intuindo que 

as denúncias de conspiração tinham sido fabricadas 

para desacreditá-los e eliminá-los. Isso, porém, 

mostrou que os Visitantes eram vulneráveis. Sua tecnologia é avançada, mas não é incompreensível, 

e pode ser decifrada e usada contra eles. No entanto, praticamente qualquer pessoa pode fazer parte 



da Resistência, uma vez que qualquer pessoa inteligente e razoavelmente crítica tem motivos para 

temê-los. No entanto, poucos tem coragem de fazer algo a respeito ou mesmo falar no assunto. O 

jogo pode começar com os jogadores já como membros do movimento ou então como pessoas 

comuns que são recrutadas de alguma forma. Seus esconderijos normalmente são salas secretas ou 

porões de estabelecimentos ou residências utilizados como cobertura, ou então túneis subterrâneos e 

ruínas abandonadas, em que parte dos agentes fica de forma permanente e a outra parte vem e vai em 

horários programados. 

 

A falta de organização e a clandestinidade da Resistência é, ao mesmo tempo, sua maior força e maior 

fraqueza. É difícil destruir de um só golpe um grupo que não é coeso e que não tem um líder, mas 

sim várias unidades semi-independentes que cooperam entre si. Prisioneiros capturados não tem 

informações vitais que possam ser usadas para desintegrar o movimento todo rapidamente. Quando 

alguém é capturado vivo, todos os membros da célula mudam de posição, adotam novos codinomes, 

senhas e notificam o fato a todas as células com que tem contato, frequentemente se separando e 

buscando fundar novas células. Quando uma célula é destruída, todas as células com quem ela tem 

contato adotam procedimento semelhante. Combater um grupo assim é como tentar pegar um monstro 

que está sempre trocando de forma e tende a se multiplicar cada vez que é pisado. 

 

No entanto, a coordenação e a ação são lentas, e quase todas mensagens têm que ser transmitidas 

pessoalmente ou através de códigos, preferencialmente por radioamador, já que o monitoramento da 

telefonia é constante e códigos podem ser decifrados. O planejamento tem que levar em conta a 

rapidez, o efeito surpresa e minimizar as baixas e o uso do material. Normalmente as missões da 

Resistência são de sabotagem, resgate de prisioneiros ou roubo de tecnologia dos Visitantes. A 

Resistência também não possui estações de alistamento visíveis e perguntar a alguém se a pessoa é 

membro não é uma boa ideia num mundo tão paranoico. Normalmente são os membros que avaliam 

potenciais candidatos e fazem o convite. No entanto, convites encenados também são feitos por 

agentes a serviço dos Visitantes com o objetivo de identificar e neutralizar indivíduos que estariam 

dispostos a aceitar um convite verdadeiro. E, no caso de um convite verdadeiro, o que fazer se o 

potencial recruta se recusar? Agora ele conhece a identidade de, pelo menos, um membro. Pode-se 

confiar em sua discrição? 

 

As vitórias da Resistência existem, mas são pequenas e talvez a única diferença a longo prazo que 

fazem é a demonstração de que os Visitantes são vulneráveis e que, a despeito de seu poder, suas 

principais armas contra nós são a submissão de nossos líderes e nossa própria desunião. Uma reação 

combinada da humanidade poderia acabar com eles de vez, pois seu número é muito pequeno em 

comparação com a população terrestre a disponibilidade de armas e outros equipamentos avançados 

é limitada, pois desde sua chegada, anos atrás, ainda não houve uma segunda frota de naves e talvez 

nunca haja. A própria tentativa de aniquilar a autonomia científica da Terra, seu esforço em passar 

uma imagem amigável e o monitoramento paranoico das atividades humanas são provas de que são 

conscientes de sua vulnerabilidade. 

 

Movimentações de uma cidade para outra normalmente utilizam algum tipo de cobertura ou suborno, 

quando a emissão de vistos e passes depende de guardas e autoridades humanas. Ou então o 

deslocamento é feito pelo campo, durante a noite, utilizando-se de algum tipo de camuflagem visual 

ou naves roubadas se deslocando com as luzes apagadas a baixa velocidade. Os cientistas humanos 

conseguiram melhores resultados de engenharia reversa nas naves do que nas armas, inclusive 

fazendo modificações, mas, infelizmente, não tem como recarregá-las e, depois que a energia se 

esgota, são utilizadas como abrigo ou então destruídas para evitar o reaproveitamento por parte dos 

Visitantes. 

 

Uma célula da resistência é um grupo de Pcs por excelência, cada qual com sua especialidade – o 

soldado, o cientista, o espião, o médico, o cara das ruas, o motorista, todos tem algum talento útil – e 



ela pode ser composta tanto por agentes de vida dupla – que mantém um emprego e relações sociais 

normais, colaborando com a Resistência em segredo – quanto clandestinos de tempo total, que fazem 

dos esconderijos do movimento seu lar e estão a serviço da causa o tempo. Às vezes esta é a única 

opção para alguém que se tornou alvo das autoridades por suspeita de infração a Lei de Manutenção 

da Paz. Os personagens podem ser construídos com 100 ptos ou então com 150 numa campanha de 

nível mais alto. A critério do Mestre é possível jogar com Visitantes que simpatizam com a causa da 

humanidade, pagando o custo em pontos pelo personagem. Eles tanto podem ainda estar em contato 

com seus pares e servir como espiões quanto podem ter se tornado clandestinos, fingindo pertencer a 

espécie humana ou vivendo escondidos com os colegas a medida que seu disfarce aos poucos se 

desgasta  e eles não tem acesso à tecnologia das naves-mães para regenerar a sobrepele humana. Além 

do desenvolvimento de algum tipo de simpatia pessoal pelos terráqueos após o contato, muitos 

colaboradores da Resistência já formavam um complô contra seus líderes antes da chegada na Terra, 

uma espécie de sociedade secreta que, aqui, recebeu o apelido de A Quinta Coluna. Não se sabe se 

suas motivações são puramente éticas, desejo de tomar o poder para si ou alguma coisa no meio termo, 

mas talvez a Resistência já tivesse sido aniquilada sem o importante apoio tático deles. Se o Mestre 

permitir que um jogador represente um Visitante, deve também elaborar detalhes da cultura e da 

História do mundo de origem, que aqui são deixados vagos de propósito, mas seriam de conhecimento 

comum de seus habitantes. É possível que ele saiba a verdadeira agenda da invasão, mas o Mestre 

também pode decidir que esse assunto é apenas dos líderes e apenas informações fragmentadas 

chegam aos reptilianos hierarquicamente inferiores – o que, de qualquer forma, é comum nas guerras 

e invasões de qualquer espécie, inclusive da humana – ajudam a manter o mistério. 

 

Aventuras nesse cenário podem tanto ter o estilo de filmes de guerra e aventura, privilegiando a 

representação de ataques diretos da Resistência, como pode ser jogado de maneira mais sutil, focando 

em missões mais discretas de espionagem e sabotagem, com um clima de paranoia, desconfiança 

constante e medo do desconhecido. Sem falar nos dilemas éticos constantes de um combate que é 

feito dentro da própria sociedade em que se vive. De um jeito ou de outro, os segredos são muitos, e 

o tom de insegurança e incerteza é constante. 

 

 

 

Afinal, o que eles querem? 
 

É fato que os Visitantes se apoderam de fontes de minério terrestre e tomam tacitamente o controle 

da indústria, bem como existe a suspeita de que estão retirando, com auxílio de imensas bombas de 

sucção, a água dos oceanos. Mas o que eles fazem com o que eles tomam? Entre as poucas promessas 

cumpridas nos primeiros dias de sua chegada está a quase total erradicação da fome no mundo. As 

leis que eles ajudaram a impor, como a redução do consumo de tabaco e álcool, e o incentivo ao 

esporte e vida saudável entre os jovens parece demonstrar uma preocupação grande com a saúde dos 

terráqueos, contrastando com seu desdém por nossa liberdade, individualidade e vontade própria. Por 

quê? 

 

O que se segue são teorias que podem ou não ser verdadeiras. 

 

Lagartos Sedentos do Espaço Exterior 

 

Oriundos de um planeta com pouca água, este recurso está se esgotando irreversivelmente a medida 

que sua população cresce, e precisa ser renovado. A Terra, cuja superfície e formas de vida são 

predominantemente feitas de água está sendo saqueada em nome da sobrevivência de sua espécie, 

pura e simplesmente. 

 

Lagartos Famintos do Espaço Exterior 



 

Não apenas a água, mas também fontes de alimento para uma espécie exclusivamente carnívora 

começaram a se esgotar em seu mundo original e talvez em outros mundos que eles já visitaram. Isso 

explica a dieta de ração saudável, o incentivo ao exercício físico e os desaparecimentos de moradores 

de rua e de cidades inteiras do mapa: a Terra se tornou um gigantesco curral intergalático. Nós somos 

o gado. A dificuldade dos Visitantes em digerir carne morta explicaria por que tantos humanos são 

estocados nas naves-mães em estado de animação suspensa e não simplesmente abatidos, retalhados 

e congelados. 

 

Nosso Mundo Está Morto 

 

O mundo de origem dos Visitantes foi destruído ou se tornou inabitável como consequência de uma 

catástrofe natural, guerra ou mau uso de tecnologia avançada e os que chegaram à Terra são os últimos 

sobreviventes. Sendo a Terra um dos poucos lugares com atmosfera respirável e comida nutritiva para 

os de sua espécie, mas sendo habitada por uma outra espécie igualmente inteligente, hostil, 

tecnologicamente mais atrasada mas muito, muito mais numerosa, sabem que só podem sobreviver e 

viver com segurança através do estabelecimento de um Império e, talvez, no futuro, um extermínio 

total dos humanos. 

 

Mais Parecidos do Que Pensávamos 

 

O fato de que não detectamos outras naves e Visitantes não significa tanto assim, uma vez que a 

chegada dos primeiros nos pegou de surpresa, não teria sido impossível, com o controle crescente 

sobre nossas comunicações, que o contato com outros membros de sua espécie e talvez até com outras 

espécies inteligentes, exista, ou venha a existir num futuro próximo sem nosso conhecimento. Nesse 

caso, o motivo pelo qual a invasão da Terra foi realizada é simples e prosaico: comércio. Os recursos 

naturais da Terra tem valor econômico devido ao seu uso por outras espécies como matéria-prima ou 

alimento, e o mesmo ocorre com os seres humanos, que podem servir como escravos, cobaias ou 

entretenimento, além, é claro, de serem também comida. A Terra é uma gigantesca feitoria 

intergalática e os Invasores são colonizadores e empreendedores dedicados, numa gigantesca rede de 

transações comerciais com outros mundos tecnologicamente avançados. 

 

Nós estamos morrendo 

 

Devido a algum acidente, efeito colateral de um experimento malsucedido ou uso de arma de 

destruição em massa, a população dos Visitantes está declinando. Talvez a espécie inteira já esteja 

estéril ou tenha níveis de fertilidade tão baixos que a taxa de natalidade não está conseguindo 

compensar a de mortalidade. A longo prazo, eles desaparecerão. 

O objetivo da invasão é incorporar parte do material genético humano aos seus futuros descendentes, 

elevando novamente a fecundidade e garantindo a sobrevivência de sua espécie, mesmo que ela tenha 

que ser modificada. O objetivo principal, portanto, das abduções e experimentações, e até da 

estocagem de seres humanos, é a criação dos híbridos. 

 

Selo FNORD de Qualidade: 

 

Eu sou você amanhã 

 

Os Visitantes não são Extraterrestres, e sim humanos do futuro modificados geneticamente ou produto 

de uma experiência. Eles podem estar tentando evitar um futuro tenebroso – talvez o próprio futuro 

que os gerou – ou então se assegurar que a linha do tempo corra de  uma forma que os favoreça. Ou 

então o passado não pode ser mudado, mas, por algum motivo, a presença de seus ancestrais – nós – 

é necessária no futuro, e é para lá que as pessoas sequestradas estão sendo enviadas. 



 

Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. 

 

Não existem extraterrestres e, se existirem, eles não são os Visitantes. Nossos amigos lagartos são 

oriundos da Terra, onde vivem escondidos entre nós há muito tempo, secretamente dirigindo as coisas 

nos bastidores, até chegar o momento de se revelar. O dia da chegada nada mais foi que uma farsa 

bem encenada a fim de cumprir a etapa final em sua agenda: o estabelecimento de um governo 

mundial direto sobre uma população dócil. 

 

 

Eu sou você… e ponto. 

 

Talvez ele sequer sejam reptilianos, mas humanos usando truques para parecer que são reptilianos 

fingindo ser humanos, e no fim a farsa toda seja dirigida por alguma sociedade secreta da Terra. 

 

Minions! 

 

Os Visitantes estão a serviço de outros seres mais poderosos ou, ao menos, mais astutos do que eles, 

que podem ou não ser extraterrestres. 

 

Crianças Estelares 

 

Existem alguns casos de cruzamento bem-sucedido entre as espécies. Tão bem sucedidos que fizeram 

os Visitantes abandonarem o projeto e destruírem todos os espécimes gerados. As crianças nascidas 

do cruzamento eram inteligentes, cresciam numa rapidez impressionante e desenvolviam estranhos 

poderes, como – dizem -  a capacidade de ler pensamentos, prever o futuro, saber o que está 

acontecendo em lugares distantes, mover objetos com o poder da mente e gerar e inocular venenos 

mais potentes que o dos Visitantes, mas também substâncias com propriedades de cura. Não é 

impossível que algum desses indivíduos tenha escapado e esteja por aí. Ninguém sabe a real extensão 

de seus poderes nem sua aparência. O que um deles pretende? Juntar-se a Resistência, ser deixado 

em paz ou começar seu próprio plano de conquista mundial? As antigas religiões e mitologias sempre 

se referiram a serpentes inteligentes e dragões, assim como são antigas as histórias de mulheres 

humanas concebendo filhos de deuses que vinham dos céus. Existirá relação? 

 



Apêndice-V 
 

Esses são os modelos de Visitantes mais prováveis de serem encontrados nas aventuras. Os níveis de 

atributos e perícias representam o indivíduo típico. Visitantes excepcionais podem ter níveis muito 

maiores ou outras vantagens e perícias não descritas no modelo. 

 

Soldado-V(raso) 

 

ST: 13 

DX: 12 

IQ: 10 

HT: 10 

 

Vantagens: Raça Visitante (vide texto), Hipoalgia ou Prontidão +2 ou Rijeza 1 (totalizando RD 4 

natural), Poderes Legais (10 a 15 pontos) 

Desvantagens: Dever e possivelmente outras Desvantagens Mentais individuais a critério do Mestre 

Perícias: Armas de Feixe 12, Pilotagem 12, Artilharia 12, Caratê 12, Corrida 10, Escalada 11, Espadas 

Curtas (bastões atordoadores) 12, Intimidação 10 

 

São os soldados bucha-de-canhão mais numerosos, normalmente atuando junto com oficiais de 

segurança terráqueos. Alguns deles também terão perícias aprendidas na Terra para melhor 

desempenhar sua função, como Condução ou Armas de Fogo, em NH 12. 

 

Soldado-V (oficial) 

 

ST: 12 

DX: 12 

IQ: 13 

HT: 12 

 

Vantagens: Idem acima + Hierarquia Militar e Reflexos em Combate OU IQ 14 

Desvantagens: Dever e possivelmente outras Desvantagens Mentais individuais a critério do Mestre 

Perícias: Todas as do soldado raso com acréscimo de +1 a +3 no NH + Estratégia, Tática, Liderança 

e Interrogatório com NHs variando entre 12 e 14 

 

São os superiores hierárquicos dos outros soldados, organizados numa estrutura piramidal e vertical 

que, na prática, equivale à organização mais comum dos exércitos humanos. Quanto mais próximo 

do topo, é mais provável que os níveis de habilidade com as perícias sejam melhores, sobretudo as 

relacionadas a comando e planejamento. 

 

Soldado-V(elite) 

 

ST: 14 

DX: 15 

IQ: 11 

HT: 13 

 

Vantagens: Raça Visitante, Hipoalgia, Rijeza 1, Reflexo em Combate, Prontidão +3 

Desvantagens: Dever, Fanatismo 

 

Perícias: Todas as do soldado raso, mas com Nhs variando entre 16 e 18, além de Furtividade 16+, 

Camuflagem 12+, Sobrevivência 11+ (em algum ambiente natural terráqueo) e Rastreamento 13+. 



 

Não são necessariamente de alta patente, mas são os mais bem treinados e psicologicamente dispostos 

a morrer pela missão de conquista. Eles formam pequenos esquadrões para ações táticas e, 

provavelmente, terão outras perícias de acordo com a sua missão mais comum. Os que realizam 

invasões discretas em edifícios e instalações, por exemplo, terão Arrombamento e Operação de 

Aparelhos Eletrônicos: Sistemas de Segurança, por exemplo. 

 

Conselheiro-V: 

 

ST: 10 

DX: 11 

IQ: 14 

HT: 11 

 

Vantagens: Raça Visitante, Status Social Elevado. Empatia OU Carisma +3. 

Desvantagens: Dever Dever e possivelmente outras Desvantagens Mentais individuais a critério do 

Mestre 

Perícias: Todas as de soldado em nível mais baixo (nenhuma acima de 12), + Diplomacia, Lábia, 

Dissimulação, Detecção de Mentiras, Psicologia e alguma língua terrestre, todas com NH 14+ 

 

São os principais emissários dos Visitantes na Terra, atuando como conselheiros das autoridades 

públicas e dos membros da elite econômica. Eles normalmente dominarão também conhecimentos de 

sua área de atuação. Política, para o auxiliar de um prefeito, Engenharia, Administração e Matemática, 

para o consultor de um industrial. Embora isso não seja divulgado, alguns atuam junto ao crime 

organizado também, possuindo a perícia Manha. Os NHs são no mínimo 14, mas frequentemente 

muito maiores. 

 

Técnicos-V: 

 

ST: 12 

DX: 12 

IQ: 13 

HT: 12 

 

Vantagens: Raça Visitante. Outras a critério do Mestre. 

Desvantagens: Dever e possivelmente outras Desvantagens Mentais individuais a critério do Mestre 

Perícias: As mesmas dos soldados rasos, em NH igual ou semelhante. Veja abaixo. 

 

Os técnicos desempenham a maior parte de suas funções no interior das naves-mães, possuem perícias 

de acordo, podendo ser desde torturadores até operários de manutenção, e terão perícias apropriadas 

em NH variável, mas nunca inferior a 13. 

 

Cientistas-V 

 

ST: 10 

DX: 12 

IQ: 14 

HT: 12 

Vantagens: Raça Visitante. Status Social Elevado. Outras a critério do Mestre, possivelmente Talento 

Para Matemática, Memória Eidética. 

Desvantagens: Dever, outras Desvantagens Mentais a critério do Mestre. 



HPerícias: As mesmas perícias de soldado, em Nh igual ou maior, e qualquer perícia científica em 

nível 16+. Veja abaixo. 

 

Os cientistas verdadeiros são raros entre os Visitantes e é possível que configurem sua elite. Como 

todos os de sua raça que chegaram à Terra, possuem treinamento militar básico, e alguns são bons 

soldados e/ou tem alto nível nas perícias dos Técnicos e Conselheiros também. 

 

O Líder: 

 

Existe um líder entre só Visitantes? Um Rei ou Rainha Lagarto que dirige tudo? Ou os líderes são a 

elite científica? Ou seu sistema social é uma bizarra anarquia altamente hierarquizada que coloca uns 

sob a autoridade de outros sem uma figura central de comando? 

 

Livros GURPS recomendados: 
 

GURPS Viagens Espaciais, GURPS Illuminati, GURPS Black Ops, GURPS Ultra-Tech, GURPS 

Horror, GURPS Cyberpunk, GURPS Aliens e GURPS Space Bestiary.  
 

 

 

L.A. Hasse, Maio de 2020. 

covilgurps.wordpress.com 

 

Crédito das imagens: Alamy Stock Photo, Pinterest, Google Imagens. 

 

Onde posso encontrar episódios? 

 
Alguns sites oferecem a série completa para assistir online, tanto dublada quanto legendada, mas não 

indicaremos os links aqui por razões óbvias. No entanto, para clarificar melhor o teor da série e de 

sua produção, aqui vão alguns links de trailers e chamadas: 

 

https://youtu.be/0fDOdzY18XE  - Trailer feito por fã 
https://youtu.be/DPLDT4JgmIY - Chamada do canal TCM 

https://youtu.be/2RqVOn-pJsY - Trechos 

https://youtu.be/0fDOdzY18XE
https://youtu.be/DPLDT4JgmIY
https://youtu.be/2RqVOn-pJsY

