
Missão: VEGAS 
 

Esta é uma aventura no mundo futurista de Gurps Espada da Galáxia e Gurps Viagem 

Espacial, mas você pode jogá-la em Gurps Cyberpunk, Illuminati e/ou Supers. Foi  publicada na 

revista DRAGÃO BRASIL nº 39. 

 

O cenário é a Terra em um futuro próximo, após o ano de 2006. Nesta data explodiu a guerra 

Traktoriana – um conflito interestrelar entre duas potências alienígenas, envolvendo nosso mundo 

em seu fogo cruzado. Eles são os Metalianos e Traktorianos. 

 

Personagens jogadores para essa aventura devem ser construídos com 400 pontos – valor mediano 

para uma campanha de Gurps EdG – e –40 pontos em desvantagens, são permitidas vantagens, 

desvantagens e perícias do Módulo Básico, Gurps Cyberpunk e Gurps Supers. Poderes 

Psíquicos custam 100 pontos de Antecedentes Incomum; poderes mágicos e super-poderes de 

Supers custam 200 pontos. 

 

Um dos maiores desafios para os PCs durante essa aventura será o encontro com tecnologias 

superiores. Neste cenário, cidadãos comuns vivem em NT 8 – como na maioria dos futuros 

Cyberpunk. Lidar com peças de NT 9 impõe um redutor de –5 aos testes de perícia dos PC. Esse 

equipamentos podem ser obtidos através de um Patrono de 40 pontos ou um Antecedente Incomum 

de 25 pontos – mas isso não é permitido aos PC durante esta aventura. Algumas pecas de NT 11 

também podem ser encontradas (redutor de –15). 

 

Então: 

“Let’s go Boys” 

-Wolverine 

 

Parte 1 – Vegas 

 

A aventura começa quando uma entidade misteriosa procura os PCs. Casos eles estejam separados 

e/ou não se conheçam, a entidade tentará primeiramente reunir a todos. Diga a cada jogador que seu 

personagem recebe uma carta, telefonema, e-mail ou outra forma de comunicação contendo a 

seguinte mensagem: 

“Conheço seu segredo. Ele será amplamente divulgado se não me obedecer. Siga para Las Vegas 

e esteja nas coordenadas indicadas daqui a exatos dois dias.  

Assinado: “M”” 

Evidente que esta mensagem só se aplica a personagens que TENHAM um segredo para 

preservar, o que é bem comum em EdG: os PCs terrestres quase sempre tem poderes mágicos, 

psíquicos, superpoderes, trabalham para organizações secreta ou possuem consigo alguma 

tecnologia que não deveriam ter. Personagens que não tenham nada a esconder devem ser 

persuadidos de outra maneira – desde um sincero pedido de ajuda a uma ameaça conta pessoas 

amadas. Caso os PCs sejam mercenários ou shadow-runers, eles podem ser simplesmente 

contratados. 

A mensagem incluía também o endereço de um hotel em Las Vegas, com senhas codificadas para 

reservas dentro de dois dias. Caso os PCs tentem investigar a fonte da mensagem ou descobrir algo 

sobre “M”, deixe que tentem. Contatos nas ruas nada sabem sobre ele. Quem rastrear a mensagem 

no Ciberespaço vai encontrar tenta resistência que será obrigado a desistir. Na melhor da hipóteses, 

com MUITO esforço, os PCs podem descobrir que a mensagem se originou em algum ponto em 

Vegas – o lugar para onde deviam ir. 

A Las Vegas do século XXI perdeu quase todo o glamour que teve no passado. Com a imensa 

quantidade de cassinos existentes no Ciberespaço, luxuosos e exuberantes em suas atrações, os 

cassinos reais são hoje apenas atrações turísticas. Os prédios e hotéis ainda existem, mas estão 



quase vazios – Vegas é quase uma cidade fantasma, perdida no meio do nada, visitada apenas por 

excêntricos e saudosistas. 

Chegando a cidade, os PCs não terão dificuldades em encontrar o hotel Snake Eye, onde constam 

as suas reservas nas suítes mais luxuosas do hotel. Ao perceber do que se trata, o recepcionista diz 

que um pacote foi deixado a eles. É uma fita de vídeo, com uma etiqueta que diz apenas “M”. 

colocada em um dos home theaters presentes em cada suíte, vai revelar um homem em silhueta. 

Com uma voz metálica que parece disfarçada eletronicamente ele diz: 

“Meus parabéns, senhores. Tenham certeza de que, atendendo ao meu chamado, vocês evitaram 

aborrecimentos. Vamos, pois, aos negócios. 

É provável que estejam a par da notícias da Guerra Traktoriana. Embora muitos ainda acreditem 

que sejam invenções das Corporações, a Guerra é real. Os alienígenas existem, e sua tecnologia tem 

sido responsável por recentes avanços da Terra. Como nossas vastas frotas de naves estalares, por 

exemplo. 

Uma delas, pertencente a Corporação Metalcorp, retornou do espaço recentemente. Trouxe 

consigo numerosos artefatos, cadáveres e um alienígena vivo. Uma fêmea metaliana. Está sendo 

mantida prisioneira em um centro de pesquisas bem protegido, a noventa quilômetros daqui. 

Eu a quero. E vocês vão tirá-la de lá.” 

“M” completa a mensagem reforçando suas ameaças contra os PCs caso não obedeçam. Se 

tiveram sucesso, devem retornar ao hotel dentro de 14 horas com a alienígena. 

Um teste na perícia Produção de Vídeo-6 (pois é, aquela que NINGUEM compra) permite a um 

PC perceber que a imagem no vídeo é falsa, gerada por computação gráfica. A voz metálica, por 

outro lado, é real: apesar do tom metálico, não sofreu nenhum tipo de distorção eletrônica. 

 

Parte 2 – Metalcorp 

 

A corporação chamada Metalcorp tem sido uma das grandes responsáveis pelo avanço da ciência 

terrestre com base em pesquisa de artefatos alienígena. Introduziu na Terra o fuzil iônico e os 

biônicos de NT 9, entre outras tecnologias: embora tais peças ainda não estejam disponíveis para o 

grande público, são usadas regularmente por certas agencias e organizações. Atualmente a 

Metalcorp é uma das maiores Corporações do mundo, proprietária de sua própria de naves estelares, 

que singram o espaço em busca de novos artefatos. Todas estas informações são públicas, e podem 

ser descobertas pelos PCs sem muita dificuldade. 

A Metalcorp tem muitos laboratórios espalhados no mundo – este que os PCs precisam invadir é 

apenas um deles. Fica ao lado de uma estrada, distante noventa quilômetros de Vegas. 

Externamente o laboratório lembra um grande galpão de carga e recarga de caminhões. No interior, 

elevadores descem oitenta metros até o complexo laboratorial. 

O galpão fica no centro de uma área de 8.000 metros quadrados, delimitada com cerca de arame. 

Um jipe com quatro seguranças acompanha todo o perímetro da cerca, fazendo uma volta completa 

a cada vinte minutos. A cerca é equipada com alarmes: rompê-la ou mesmo tocar nela vai atrair o 

jipe. O portão de entrada é vigiado por 2D seguranças verificam as autorizações e investigam a 

carga dos caminhões. 

O galpão é quadrado, com aproximadamente seis metros de altura e duzentos de lado. Ao lado há 

um heliporto, no momento vazio. No canto noroeste da estrutura ergue-se uma guarita de vinte 

metros de altura, proporcionando ao Chefe da Segurança boa visão de quase todo o perímetro. 2D 

seguranças percorrem o lado de fora do prédio a pé, em contato com o Chefe por rádio. 

O galpão não é excepcionalmente blindado – tem pré-fabricadas de plástico denso, como qualquer 

galpão convencional de hoje. A portas estão abertas. Seu interior lembra um enorme pátio para 

carga e recarga de caminhões. Os PCs podem encontrar dois elevadores – um convencional, social, 

na parede oposta a entrada; e outro para cargas, no centro do pátio, grande o bastante para 

transportar um caminhão. 

Talvez os PCs consigam acesso ao galpão disfarçados ou coisa assim, mas descer até o laboratório 

será mais complicado. O elevador de carga pode ser controlado apenas pelo lado de dentro. Dois 



seguranças montam guarda na porta do elevador social. Um painel ao lado da porta lê as impressões 

digitais de funcionários do laboratório e permite acesso ao elevador. Apenas o Chefe da Segurança 

pode acessar o sensor: ao tocar o painel, qualquer outra pessoa sofre um choque elétrico – exigindo 

um teste de HT-4 para não desmaiar durante 20-HT turnos. 

Os PCs podem ter acesso ao elevador social capturando o Chefe de Segurança e obrigando-o a 

abrir a porta (ou então enganando o sensor com sua mão amputada); usando a perícia 

Arrombamento-5 (é uma fechadura de NT 9) ou apenas destruindo as portas. Elas tem RD 60 e 

serão destruídas após sofrer 130 pontos de dano, as portas do elevador de carga, mais resistentes, 

tem RD 80 e toleram 350 pontos de dano. 

Se o Chefe de Segurança perceber algo errado a qualquer momento, seu primeiro ato será enviar 

alguns guardas para investigar. Caso a anormalidade se confirme, vai tentar ativar os Sistemas de 

Emergência (sem sucesso), convocar outros seguranças e juntar-se a eles para combater os intrusos. 

Tendo vencido os obstáculos do nível térreo, os PCs podem ter acesso ao complexo laboratorial 

80 metros abaixo. Por algum motivo, os Sistemas de Emergência – que deveriam bloquear os poços 

dos elevadores com portas blindadas e enviar um sinal de alarme para a central da Metalcorp – não 

estão funcionando. Mais tarde os PCs vão descobrir que isto é obra de “M” para facilitar a invasão. 

 

Parte 3 – O Complexo 

 

4D seguranças estão espalhados no interior do laboratório, circulando entre corredores ou 

montando guarda em aposentos diversos. Além destes, 4D cientistas trabalham em projetos 

variados; eles não possuem qualquer habilidade de combate e não vão mostrar resistência ao ataque 

dos PCs. Os cientistas podem ser forçados a fornecer informações sobre as atividades do complexo 

– mas cada um deles conhece apenas uma pequena parte do projeto no qual está trabalhando. 

 

Complexo Metalcorp 
 

 
 

1) Elevador Social: se os PCs enganaram o sistema de segurança do elevador no andar 

térreo, poderão desembarcar sem problemas. Se usaram a força bruta para derrubar as portas, terão 

que fazer o mesmo com estas. 

2) Câmara de Descontaminação: usada para esterilizar material suspeito trazido para o 

complexo. Um jato de gás superaquecido destrói qualquer microorganismo na superfície dos trajes e 

embalagens. É inofensivo para pessoas adequadamente protegidas – ou seja, usando trajes isolantes 

ou armaduras de segurança: personagens com a pele exposta sofrem 1 ponto de dano por 



queimaduras (ignorando a RD) e devem fazer um teste de HT para cada olho: falha crítica resulta 

em cegueira permanente. 

As portas da câmara são blindadas da mesma forma que as do elevador. O sistema é ativado 

apenas a chegada de cargas – mas os seguranças podem tentar usá-lo para deter os intrusos. 

3) Poço do Elevador de Carga: funciona como o elevador social, mas pode ser controlado 

apenas de dentro do complexo – os controles ficam na Sala de Controle, na área 5. 

4) Corredores: 2D seguranças circulam por este corredor o dia todo. 

5) Sala de Controle: este escritório abriga o computador principal, que controla as portas, 

elevadores, a Câmara de Descontaminação e todos as outras funções do complexo. O computador 

também cria um laboratório virtual no Ciberespaço, onde técnicos e cientistas podem trabalhar em 

telepresença. Como é um computador convencional de NT 8, lidar com ele não impõem redutor aos 

PCs. As informações nele contido, estão no final da aventura. 

6) Refeitório: Também de NT 9, este refeitório está sob comando de um computador que 

prepara refeições a pedido dos funcionários. Painéis holográficos nas paredes projetam ilusões de se 

estar em um restaurante panorâmico nos Alpes. 

7) Arsenal: as mesmas armas e armaduras que o pessoal da Segurança da Metalcorp usam, 

podem ser encontradas aqui. Com um teste na perícia Armeiro-5 um PC pode perceber que as armas 

são abastecidas com um tipo especial de célula de força: aparentemente ela nunca se esgota. É uma 

Célula-H, que retira energia diretamente do Hiperespaço ( a Célula-H é explicada com mais 

detalhes no Gurps EdG). 

8) Banheiros: estes são banheiros de NT 9. Todos os aparelhos – luzes, música ambiente, 

torneiras, descarga... – são ativados pela voz. 

9) Laboratório I: este parece ser um laboratório de engenharia eletrônica. Uma grande tela 

na parede mostra um diagrama esquemático de um tipo de aparelho. Caso os PCs consultem as 

anotações ou o terminal deste laboratório, vão descobrir que esta peça está guardada em um 

compartimento secreto na parede. É um cofre de NT 9 (utilize as perícias adequadas com um 

redutor de –5 para abrir). 

O aparelho no cofre, do tamanho de um punho fechado, tem o aspecto de uma pequena caixa com 

correias. Os PCs nunca serão capazes de descobrir sozinhos, mas é um indutor anestésico – usado 

por metalianos para reduzir a circulação elétrica no corpo, inibindo o metabolismo. Quando 

afivelado a um braço ou perna e acionado, “desliga” aquela parte do corpo e faz sumir qualquer dor; 

preso a cabeça, funciona como sedativo – pode apenas relaxar um metaliano ou adormece-lo 

profundamente, dependendo da regulagem. Um metaliano pode resistir aos efeitos do indutor se 

tiver um sucesso em um Teste de Vontade-4. 

O indutor anestésico também pode ser usado para desativar qualquer aparelho eletrônico ao qual 

seja conectado – exceto grandes máquinas, como, veículos e naves. E inútil em terrestres, mas 

funciona em traktorianos. É uma peça de NT 11. 

10) Laboratório II: neste laboratório os PCs vão encontrar, em um suporte sobre uma mesa, 

um objeto com ligeiro aspecto de arma. E realmente uma arma, mas apenas uma consulta ao 

computador local (ou teste de Armeiro-15) vai revelar sua real natureza: é uma pistola laser pesada 

metaliana, muito mais avançada que qualquer peça convencional da Terra (dano 4D+1 por 

perfuração, TR 9, Prec. 8, ½D 400, Max 1.000, CdT 4, Tiros 30/C, Rco 0, pesando 1,5 libras). 

Sendo uma peça de NT 11,  ul-la impõe um redutor de –15 em qualquer teste de perícia 

Como no Laboratório I, uma grande tela na parede exibe um corte esquemático da arma e algumas 

informações sobre ela. A arma esta presa ao suporte com cadeados de segurança. 

11) Laboratório III: o conteúdo deste laboratório torna o lugar uma câmara de horrores: 

numerosos tubos transparentes contendo pedaços de material negro e orgânico. Algumas partes 

podem ser reconhecidas como braços, pernas e cabeças... mas não humanas! (Uma Verificação de 

Pânico aqui até que vai bem.) Um painel na parede mostra como deve se parecer a criatura 

completa: humanóide, com cabeça de inseto, mãos de dois dedos e um polegar, e pés de dois dedos. 

Um dos tubos contém um órgão do tamanho de um prato, em formato de anel, mas que mais 

parece um intestino grosso. Caso os PCs tenham as perícias necessária para descobrir isso, é um 



acelerador de partículas em miniatura, usados pelos metalianos para gerar a energia que seus corpos 

precisam. Assim como está é inofensivo, mas se receber qualquer carga elétrica vai explodir com a 

potencia de uma granada antimatéira – 6Dx50 pontos de dano por contusão! O dano cai pela metade 

a cada 3m do centro da explosão. A explosão produz ainda um pulso magnético que coloca em 

curto aparelhos eletrônicos desprotegidos dentro de um raio de 500m. 

12) Laboratório IV: é basicamente idêntico ao laboratório III, com partes de cadáveres 

espalhadas pelas estantes. Alguns retalhos de tecido prateado podem ser encontrados flutuando em 

um tanque. São pedaços de couro metaliano. Os dados descobertos pela Metalcorp até agora 

mostram que ele pode ser usado para revestir trajes protetores. Não concedem DP ou RD adicionais, 

mas é excelente contra laser e ataques luminosos – mais eficiente que o Reflect. 

Trabalhar com esse material exige a perícia Trabalho em Couro-5 em NT 9. Um traje ou armadura 

revestido de couro metaliano anula 75% de qualquer dano provocado por lasers. Por razões obvias, 

a reação de um metaliano diante de qualquer pessoa usando o couro de sua gente sofre um redutor 

de-4. O laboratório tem couro suficiente para revestir um traje completo. 

13) Laboratório V: este aposento é o mais fortemente protegido do complexo, com dois 

seguranças a porta, ambos armados com pistolas explosivas pesadas e pistolas eletroperturbadoras. 

Estes não estão autorizados a deixar os seus postos mesmo em Estado de Emergência. Alem disso, a 

porta é equipada com os mesmos sistemas de segurança dos elevadores – e pode ser aberta apenas 

ao toque da mão de cientista-chefe do Projeto Biometal. Encontra-lo entre os demais fica por conta 

dos PCs. 

O aposento é bem iluminado, com paredes brancas, e está quase vazio. Tem algumas cadeiras e, 

no centro, um tipo de altar. Sobre ele a algo parecido com uma estatua metálica bizarra. 

É uma metaliana. Katally Katty, a única sobrevivente de um bombardeio a um posto avançado 

alienígena, em um asteróide distante. Ela está presa com grossas correntes de aço-boro, resistentes 

demais até par a sua imensa força. Seus olhos estão vendados. Desprovida de audição, ela não 

poderá perceber a chegada dos PCs até que a venda seja removida – ou até que eles façam alguma 

tentativa de comunicação. 

Se os PCs revelarem suas intenções de soltar Katally, ela simplesmente recusa sua ajuda. Com 

certeza não passa de mais um truque dos terrestres, ela pensa. Além disso, ela está preza ao seu 

Senso de Dever, cumprindo sua missão de despistar os terrestres com informes falsos. A única 

forma de remover Katally de seu cativeiro é contra a sua vontade. 

As correntes tem RD 600 – qualquer dano capaz de vencer a RD será capaz de quebrar pelo 

menos um elo da corrente. Estão presas as paredes com travas eletrônicas codificadas: apenas um 

teste de Arrombamento-10 pode soltá-las. Uma falha no teste vai ativar mecanismos de segurança 

contra fuga – quatro armas automáticas emergem de aberturas no teto e disparam em qualquer coisa 

que se mova. As armas atiram com NH 12 e têm as mesmas estatísticas das pistolas explosivas 

pesadas da segurança. Ficar parado exige um teste de Furtividade-4. As armas podem ser 

desativadas após sofrerem 16 pontos de dano cada. 

 

Parte 4 – Entrega do Pacote 

 

 Supondo que os PCs conseguiram penetrar no complexo da Metalcorp, vencer suas medidas 

de segurança e resgatar sua relutante prisioneira, devem agora voltar a superfície. Quando fizerem 

isso encontram uma surpresa... 

 O galpão está semi-destruído, quase em ruínas. Dezenas de soldados estão espalhados por aí, 

mortos, carbonizados ou em pedaços. Restos de dois helicópteros de combate queimam ao longe. 

Ao que parece, chegaram reforços da Metalcorp para socorrer o complexo do ataque dos PCs – mas 

eles foram derrotados por alguém... ou alguma coisa. 

 Um teste de Tática-2 ou Estratégia (Espacial)-8 diz que o ataque foi feito pelo ar. Testes de 

Armeiro-10 mostra que os estragos foram provocados por armas muito poderosas, superiores até 

mesmo à tecnologia encontrada aqui. 

 “M” fez isso. 



 Agora chego o memento do encontro com “M”. o exato momento e lugar em que isso 

acontece fica por conta do mestre: caso os PCs não estejam muito feridos, ainda em condições de 

combate, “M” pode ser encontrado aqui mesmo – com armas ainda fumegando , após chacinar as 

topas da Metalcorp. Caso contrário, o Mestre pode permitir que os PCs voltem a Vegas e cuidem 

dos seus ferimentos, encontrando “M” apenas no dia seguinte, como combinado. 

 “M” na verdade é um traktoriano, um robô com cérebro orgânico. São os inimigos dos 

metalianos na guerra que rasga a galáxia. Mais que isso, “M” – ou Batalion, seu nome verdadeiro – 

é um guerreiro cósmico, equipado para viajar e lutar no espaço sem proteção de uma nave. Estes 

são os traktorianos mais poderosos que existem! 

 Batalion precisava dos PCs para tirar Katally do complexo simplesmente porque ele próprio 

é grande demais para descer até lá! Ele quer a metaliana pelo mesmo motivo que a Metalcorp: para 

pesquisa. Em busca do segredo da carne biometálica, os cientistas de Traktor precisam de 

constantes suprimentos de corpos. 

 Batalion tentará evitar que a metaliana seja ferida – contra ela usará apenas uma arma 

eletroperturbadora. Os PCs não tem mais valor para ele. Aqui, novamente, o Mestre deve fazer a 

escolha: se os PCs estão “baleados” demais e não tem chance de vencer, Batalion permitirá que 

façam sua escolha – deixar Katally e ir embora pacificamente, ou lutar. Se acreditar que os PCs têm 

chance de vencer, esqueça a chance de rendição. Haverá luta (seria interessante, já que a luta não 

aconteceu nos destroços da Metalcorp, que desta vez, a luta acontecesse dentro de um cassino). 

 A letra “M”? apenas um truque para fazer com que os jogadores pensem em “metaliano”. 

 

Parte 5 – Prêmios e Sobreviventes 

 

 Após derrotar Batalion (ou fugir dele...), os PCs devem decidir que rumo terá suas vidas. 

Eles ganham um inimigo poderoso – a Metalcorp não vai poupar despesas para caçá-los e recuperar 

a metaliana e quaisquer artefatos roubados. Eles também devem ter consigo alguns itens de NT 9, 

que podem ser vendidos por grandes fortunas ou apenas usados em futuras aventuras. 

 Se Katally sobreviveu e está com os PCs, antes de mais nada vai amaldiçoa-los por “estragar 

tudo” – ela estava cumprindo sua missão, enganava a Metalcorp com informações falsa... e perdeu 

sua chance. Agora está insegura, incerta de como prosseguir. Tentará fazer contatos com outros da 

sua espécie. Os PCs vão precisar de MUITO esforço para conquistar a sua confiança – Katally é 

ainda mais obcecada e teimosa que o normal para sua espécie. Talvez, com o tempo, ela aceite 

ajudar ou ser ajudada por eles. 

 PCs com menos escrúpulo podem fazer Katally prisioneira e conseguir muito dinheiro com 

ela (hei, não podemos culpa-los; isto é Cyberpunk!). Qualquer Corporação, inclusive a Metalcorp, 

pagaria uma fortuna por um metaliano vivo – mas também tentaria matar ou manter para 

interrogatório aqueles que conhecem seus segredos. Agindo com cautela, os PCs podem ficar ricos 

negociando Katally. 

 E podem também atrair o ódio de outros metalianos, quando descobrirem a respeito. Mas 

isso será uma outra história... 

 

Computador Central 

 

 O computador na área 5 pode fornecer qualquer informação sobre as atividades do 

complexo. Se quiser, o Mestre pode representar a busca dessas informações na Rede ou apenas 

exigir vários testes de Operação de Computadores: 

 • Este complexo recebeu material proveniente da incursão de uma nave estelar a Eta Ursa 

Majoris. A nave classe Fly-torpedeira U.S.S. Brahe localizou, em um asteróide, instalações que 

pareciam ser um posto avançado metaliano. Após bombardear a estrutura, a Brahe recolheu os 

destroços de valor e retornou a terra. 



 • O Laboratório I contem um aparelho eletrônico que parece ser uma ferramenta de algum 

tipo. Em contato com um aparelho elétrico de pequeno porte, é capaz de reduzir a sua circulação 

elétrica até o seu desligamento. 

 • O Laboratório II contêm uma pistola laser metaliana – a única que resistiu intacta ao 

bombardeio. Tem maior alcance, maior dano e consome menos energia que as armas terrestres. 

 • Os Laboratórios III e IV contêm restos de corpos metalianos despedaçado durante o 

bombardeio. 

 • O Laboratório V contêm uma metaliana viva, ela está sendo interrogada para revelar 

segredos sobre a sua raça. 

 •  Ao contrario dos indivíduos encontrados até agora, está metaliana parece ansiosa para 

fornecer informações – talvez ansiosa demais. Não conhecemos sua psicologia o bastante para saber 

se está mentindo. Os melhores técnicos em interrogatório da Metalcorp trabalham no projeto. A 

recente descoberta da sua nictofobia (medo de escuridão) deve proporcionar novos avanços. 

 • A metaliana foi muito ferida durante o bombardeio. Desde a captura, seu corpo não se 

mostrou capas de regenerar nenhum ferimento – nem mesmo os mais leves arranhões. Ela diz que 

isso acontece porque está longe demais de seu mundo, mas suspeitamos que esteja mentindo. 

 

NPCs 

 

Seguranças Metalcorp 

ST 13-15/20; DX 12-14; IQ 12-14; HT 11-15; DP 2; RD 20 

 

Chefe da Segurança – Ayumi Tanaka 

ST 13; DX 15; IQ 14; HT 12; DP 2; RD 20 

Reflexos em Combate 

Armas de Feixe (Explosivas) 19, (Sônicas) 18; Caratê 20, Corrida 16, Interrogatório 16, Judô 22 e 

Liderança 16 

 

Obs: O traje de Segurança da Metalcorp aumenta a ST do usuário para 20 e não reduz a 

DX 

Dano: Soco – 2D+1; Chute – 2D+4 

 

Equipamento da Segurança da Metalcorp: 

Arma 
Pistola Laser 

Pesada 

Pistola Explosiva 

Pesada 

Pistola 

Atordoadora* 

Dano 2D+2 9D 

Teste HT-3 – 

efeito: 

HT-20minutos 

Atord. 

Tipo Perfuração Perfuração Atordoante 

TR 9 12 4 

Prec. 8 8 3 

½D 350 300 12 

Max. 900 450 20 

CdT 4 3~ 3~ 

Tiros 18/C 16/C 40/C 

Rco 0 -1 0 

Peso em libras 1,5 4,5 1 

*não afeta metalianos 

Pistola Eletroperturbadora – idêntica a Pistola Atordoadora mas afeta apenas metalianos 

 



Katally Katty - Metaliana 

ST 12/120; DX 13; IQ 14; HT 14/9; DP 6; RD 20 (30 contra contusão) 

Dano Básico: GdP 13D, Bal 15D 

Alem das Vantagens e Desvantagens raciais, ela ainda tem: Vontade +4, Hipoalgia e Teimosia. 

Perícias: Armas de Feixe (Lasers) 16, Briga 12, Camuflagem 17, Dissimulação 16, Engenharia 

(Armas) 15, Estratégia (Espacial) 17 e Tática 16. 

 

Batalion - Traktoriano 

ST 120; DX 14; IQ 16; HT 14/40; DP 4; RD 45 (55 contra contusão) 

Dano Básico: GdP 11D, Bal 13D 

Vantagens e Desvantagens raciais 

Perícias: Armas de Feixe (Explosivas) 21, (Elétricas) 20, Astronavegação 16, Briga 17, 

Conhecimento de Terreno (Ciberespaço) 18, (Hiperespaço) 21, Hacking de Computador 22, 

Operação de Computadores 25, Programação de Computadores 23, Vôo 17. 

Equipamento: 

Quatro Rifles Explosivos Pesados instalados sobre os ombros: 

Dano 8Dx3 por Perfuração, TR 15, Prec. 14, ½D 650, Max. 1.800, CdT 3~ 

No braço direito um Fuzil Iônico: 

Dano 7D por Perfuração, TR 14, Prec. 13, ½D 440, Max. 880, CdT 3~ - Ignora qualquer DP ou 

RD de armaduras metálicas. 

E no Braço esquerdo um Rifle Eletroperturbador: 

Dano idem a pistola eletropertubadora da Metalcorp , TR 12, Prec. 10, ½D 330, Max. 1.100, CdT 

3~ 


