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PreParação do Mestre de CeriMônias [MC]
Você quer que seu jogo seja sobre o quê? Responda 
esta pergunta.

Crie uma característica que reflita cada uma destas 
tendências:

• Reflexivo/Gracioso
• Persuasivo/Assertivo
• Agressivo/Poderoso
• Calculista/Metódico
• Curioso/Exploratório

Se uma dessas tendências não for importante para a 
história que você quer contar, remova-a completa-
mente (criando, então, 4 características), ou crie 
uma que reflita alguma coisa completamente difer-
ente.

Vx quer usar Simple World para jogar em um mundo 
pós-apocalíptico. Ele nomeia suas características como 
Frieza (reflexivo/gracioso), Sensualidade (persuasi-
vo/assertivo), Dureza (agressivo/poderoso), Espe-
rteza (calculista/metódico) e Bizarrice (curioso/
exploratório).

Courtney quer usar Simple World para jogar um jogo 
de “garotas que cavalgam unicórnios em missão”. Ela 
nomeia as características como Graça (reflexivo/graci-
oso), Charme (persuasivo/assertivo), Ousadia (agressi-
vo/poderoso), Astúcia (calculista/metódico) e Capricho 
(curioso/exploratório).



Escreva as Características em na ficha de cada per-
sonagem.

Pegue algumas fichas (ou notas – daquelas autoad-
esivas, por exemplo) de papel. Escreva um títu-
lo evocativo em cada uma delas - u– tipo de pessoa 
interessante sobre quem você quer contar históri-
as. Estas são as sementes dos personagens do jogo. 
Abaixo do título, liste três especialidades nas 
quais eles podem se destacar.

Vx escreve Neural (controle mental, ecoar o turbilhão 
psíquico, vouyerismo), Chefão (controlar lacaios, proteger 
a vila, negociar), Piloto (dirigir carros, agir desinteres-
sadamente, cercar) e Sabichão (consertar coisas, quebrar 
coisas, destrancar os segredos do universo).

Courtney escreve Princesa (liderar as companheiras, 
magias de coragem, arquearia), Dama de Companhia 
(dar suporte às companheiras, magias de cura, lá-
bia), Bruxa (triunfar sobre o mal, maldições, falar com 
fantasmas) e Áquila (táticas de cerco, reconhecimento, 
escolhas impiedosas).

Agora, dê uma olhada em sua Agenda/Princípios/Movi-
mentos de MC.



As Agendas são as razões pelas quais você joga o 
jogo.

As duas primeiras estão preenchidas para você. Preencha a terceira:

• Torne a vida dos personagens interessante.
• Jogue para ver o que acontece.

Os Princípios são coisas que você procura fazer, 
dentro do jogo, sempre que possui a palavra. Uma 
lista está preenchida por você, apenas esperando 
para ser personalizada. Use esta oportunidade de 
personalização para estabelecer como você quer que 
seja o ritmo do jogo – e como você quer guia-lo.

Elimine até dois rincípios, e escreva até dois de seus próprios:

• Espalhe detalhes evocativos em todos os 
lugares.
• Faça o mundo parecer real.
• Crie um mundo maior durante o jogo.
• Crie dilemas interessantes, não plots interes-
santes.
• Se direcione aos personagens, não aos jog-
adores.
• Faça seu movimento, mas indiretamente.
• Faça seu movimento, mas nunca diga seu nome.
• Olhe para seus NPCs através de miras.
• Nomeie todos, faça com que todos pareçam hu-
manos.
• Faça perguntas provocativas, e crie em cima das 
respostas.
• Responda com circunstâncias desafiadoras e rec-
ompensas ocasionais.
• Seja um fã dos personagens dos jogadores.
• Pense fora da tela, também.
• Às vezes, retorne uma questão para os jog-
adores.



Os Movimentos do MC são coisas específicas que você 
diz em algum momento. Existem dois casos em que o 
MC usa seus movimentos, e você os usa de formas 
diferentes em cada um deles: quando os persona-
gens te olham com expectativa, você faz um movimen-
to Regular; quando um jogador falha numa jogada de 
dados (tendo um resultado de 6-), você faz um mov-
imento pesado. John Harper descreveu maravilhosa-
mente como lidar com ambos os casos, então eu irei 
citá-lo:

Quando você faz um Movimento de MC  
Regular, todos os três:
1. Ele deriva logicamente da ficção.
2. Ele dá ao jogador uma posibilidade de reagir.
3. Ele te prepara para um futuro Movimento Pesado.

Diga o que acontece, mas pare antes do efeito, e 
pergunte: “O que você faz?”

Quando você faz um Movimento de MC   
Pesado, ambos:
1. Ele deriva logicamente da ficção.
2. Ele é irrevogável.

Diga o que acontece, incluindo o efeito, e per-
gunte: “O que você faz?”

Uma lista de Movimentos do MC já está escrita para 
você, esperando para ser customizada.

Elimine até três Movimentos, e acrescente até 3 criados por você:

• Separá-los.
• Colocá-los juntos.
• Colocar alguém em uma situação de alto risco.
• Trocar dano por dano (como estabelecido).
• Causar dano (como estabelecido).



• Anunciar complicações fora de cena.
• Anunciar complicações futuras.
• Tirar deles uma de suas Coisas.
• Demonstrar o lado ruim de uma de suas Coisas.
• Dar a eles uma decisão difícil para fazer.
• Contar à eles as possíveis consequências e per-
guntar.
• Virar o movimento deles contra eles.
• Fazer um movimento de um dos seus Perigos ou 
Ameaças.

Vx adiciona “Erodir com o status quo” como o último 
item de sua agenda. Para os Princípios, ele risca “Crie 
um mundo maior durante o jogo”, já que sua visão 
envolve comunidades pequenas e uma estrutura social 
pouco abrangente. Ele também risca “Espalhe detalhes 
evocativos em todos os lugares”, para poder colocar uma 
sentença mais específica e temática, “Arrote apocalypti-
ca”. Para os movimentos de MC, ele remove “Colocá-los 
juntos”, e adiciona “Capturar alguém” e “Revelar uma 
necessidade fundamental”.

Courtney adiciona “Tornar o ato de ‘fazer a coisa cer-
ta’ algo difícil para os personagens” como o último item 
de sua agenda. Para os Princípios, ela risca “Olhe para 
seus NPCs através de miras”, e escreve “Permita que os 
NPCs cresçam e se desenvolvam em direções esperadas”. 
Nos Movimentos de MC, ela corta “Trocar dano por 
dano (como estabelecido)” e “Causar dano (como es-
tabelecido)”. Então, ela introduz “Crie uma nova barreira 
para seguir em frente” e “Destrua alguma coisa preciosa 
(como estabelecido)”.



Finalmente, todo o personagem do jogo tem uma car-
acterística que o relaciona com todos os outros 
personagens. Você pode nomear essa relação de for-
ma especial, ou simplesmente chamar de “Relacion-
amento”. Quando você ajudar ou atrapalhar alguém, 
uma ação que tem seu próprio movimento básico, você 
rola com essa característica.

Ajudar ou Atrapalhar PJs (Personagens Jogadores)
Quando você ajuda ou atrapalha alguém, role + sua 
característica de relacionamento com aquela pes-
soa. Com um 10+, adicione ou subtraia 2 da rolagem 
dela. Com um 7-9, o MC te dirá um custo; se acei-
ta-lo, adicione ou subtraia 2 da rolagem dela.

Ajudar ou Atrapalhar NPCs (Personagens Não-Jogadores)
Quando você ajuda ou atrapalha alguém, role + sua 
característica de relacionamento com aquela pes-
soa. Com um 10+, ela falha ou tem sucesso, sua es-
colha. Com um 7-9, o MC te dirá um custo; se acei-
ta-lo, ela falha ou tem sucesso, sua escolha.

No começo do jogo, todos os jogadores vão adicio-
nar os seguintes valores à sua característica de 
relacionamento, mostrando a relação dele com outros 
personagens jogadores: +2 para quem eles conhecer-
em melhor, -1 para quem eles conhecerem menos, e +1 
para todos os outros. Eles também listarão “NPCs 
= 0”, já que o padrão é que eles tenham um valor 
na característica de relacionamento, com NPCs, que 
comece em 0.

Os valores da característica de relacionamento vão 
subir e descer durante o jogo. Escolha como:

• Ao final de cada sessão, cada jogador pode 
ajustar o valor relacionado a um personagem jog-



ador, aumentando ou diminuindo em 1.
• Sempre que dois personagens tiverem uma cena 
especial juntos, seus valores sobem em 1. Quando 
dois personagens trabalham um contra o outro em 
público, seus valores diminuem em 1.
• Personagens podem se trair para um bônus de +2 
em uma rolagem, mas o valor do relacionamento 
diminui em 1. Também podem fazer sacrifícios sig-
nificativos por alguém, e o valor de relação com 
aquela pessoa subirá em 1.
• Qualquer outro sistema que você inventar.

Escreva os gatilhos da característica de relaciona-
mento em cada uma das fichas.

Vx nomeia sua característica de relacionamento Hx. 
Ele decide que, ao final da sessão, cada jogador pode 
ajustar o valor relacionado a um personagem jogador, 
aumentando ou diminuindo em 1.

Courtney nomeia sua característica de relacionamen-
to como Amizade. Ela decide criar seu próprio sistema 
para explicar como as relações se desenvolvem. Cada 
personagem lista uma virtude em sua ficha (Esperança, 
Justiça, Bravura, etc). Quando outro personagem exem-
plifica essa virtude, o seu valor de Amizade para com 
aquele personagem sobe em 1. Quando um personagem 
contraria a virtude, o valor desce em 1.

Joe está escrevendo um jogo para Simple World, sobre 
drama entre monstros adolescentes. Ele decide que a 
característica diminui todas as vezes que você rola ela, 
e que ela aumenta sempre que você ganha alguma van-
tagem emocional sobre um personagem (NPCs incluídos).



É isso! Você tem as Características, sementes de 
personagem, Agenda/Princípios/Movimentos do MC, e 
uma característica para os relacionamentos. Você 
está pronto para conseguir um grupo e jogar.

Criando PersonageM
Entregue uma ficha de personagem para cada jogador. 
Ela deve ter as Características anotadas, inclusive 
a de Relacionamento. Ela também deve ter uma de-
scrição de como a característica de relacionamento 
muda durante o jogo.

Coloque os conceitos de personagem no centro da 
mesa. Fale sobre o que eles podem significar, e 
porque eles seriam legais. Diga para cada jogador 
escolher um, e anexar à ficha de personagem (pode 
ser com um clip de papel).

Diga para eles distribuírem os seguintes valores 
para suas 5 Características básicas. +2, +1, +1, 0, 
-1. Se você só tiver 4 características, distribua 
estes valores: +2, +1, 0, +1.

O máximo que uma característica pode alcançar ao 
longo do jogo é +3, e o mínimo é -1 – e isso é vá-
lido também para a característica de relacionamen-
to. Movimentos de jogador não podem avançar uma 
característica acima do +3 (a não ser que o façam 
temporariamente, ou circunstancialmente).

Cada personagem possui um relacionamento com cada 
um dos outros personagens. Diga aos jogadores para 
fazerem isso: qualquer que seja o PJ que eles con-
hecem melhor, anote o nome dele, e um +2 ao lado. 



Ao que eles conhecem menos, peça que anote o nome, 
e um -1 ao lado. Para todos os outros PJs, anotar o 
nome ao lado de um +1. Então, peça a eles para es-
creverem “NPCs”, e anotarem o número “0” ao lado.

Todos os personagens possuem um Relógio de Ferimen-
tos, com 6 espaços. Quando sofrem dando no jogo, 
eles marcam um número de sessões igual à quantidade 
de dano que o MC disser que eles sofreram. Aponte 
para o relógio e explique que, quando ele está todo 
preenchido, os personagens estão fora de ação (de 
uma forma apropriada ao gênero).

O próximo passo da criação de personagens é escol-
her 3 movimentos. Quando um jogador escolhe um mov-
imento, ele pega uma das opções da lista abaixo, dá 
um título ao movimento, e preenche as lacunas. Cada 
movimento fica anotado em sua ficha de personagem.

Movimentos de Jogadores
• Quando fizer algo relacionado à [especiali-
dade], adicione +1.
• Você tem a habilidade de [fazer alguma coisa 
relacionada à algum poder especial ativo]. Isso 
conta como um movimento básico usando [carac-
terística].
• Você tem [algum poder especial passivo que está 
em constante efeito].
• Você tem uma [coisa]. Quando aplicável, ela 
adiciona +1 à [característica] e [característi-
ca].
• Quando você fizer [especialidade], marque XP.
• Adicione +1 em [característica].



Mark está jogando no mundo-pós apocalíptico de Vx. 
Ele escolhe o Neural, e o nomeia Wendigo. Ele dis-
tribui as características de Wendigo da seguinte forma: 
Frieza -1, Sensualidade 0, Dureza 1, Esperteza 1 e 
Bizarrice 2. A característica de relacionamento que es-
tão usando se chama Hx, e os outros PJs são chama-
dos Brink e Rolfball. Mark decide que Wendigo tem 
Hx 2 com Blink, e -1 com Rolfball. Então, ele cria os 
seguintes movimentos:

Segredos Sujos: Você tem a habilidade de detectar a 
vergonha secreta de alguém. Isso conta como um movi-
mento básico usando Bizarrice.

Laços Mentais: Quando você faz alguma coisa relacion-
ada a controle mental, adicione 1.

Abrir o cérebro: Quando você ecoa o turbilhão psíquico, 
marque XP.

Lane vai jogar na história de Cavaleiros de Unicórnios 
que Courtney propôs. Ele escolhe a Princesa, e nomeia 
sua personagem Lucinda. Ele distribui as Característi-
cas de Lucinda da seguinte forma: Graça 1, Charme 
2, Ousadia 0, Astúcia 1 e Capricho -1. A característica 
de relacionamento, Amizade, é amarrada à uma virtude, 
e Lane escolhe Coragem. Ele decide que a pessoa que 
Lucinda conhece melhor é Mercury, e anota 2 ao lado 
do nome dela, na sessão de Amizade. Quem ele con-
hece menos é Helena, e ele marca um -1 ao lado do 
nome dela. O que deixa Orphelia, marcada com 1, como 
padrão. Por fim, ele cria os 3 seguintes movimentos:



Por fim, cada PC vai ter duas características 
destacadas. Faça com que todos os jogadores (ex-
ceto o MC) escolham e destaquem uma característi-
ca do jogador à sua esquerda. Então, o MC destaca 
outra característica.

Quando você destaca uma característica, você mar-
ca a bolinha próxima à característica em questão. 
Quando um PJ rola uma característica destacada, 
ele ganha 1 ponto de XP (experiência).

Destemida: Quando você faz alguma coisa relacionada a 
liderar as companheiras, adicione 1.

Atiradora: Quando você faz alguma coisa relacionada a 
arquearia, adicione 1.

Chifre do Poder Ancestral: Você possui um Chifre do 
Poder Ancestral. Sempre que for aplicável, ele concede 
1 para Charme.



Jogando o Jogo
Sendo o Mestre de Cerimônias

Logo na primeira sessão, o MC deve transitar entre 
duas responsabilidades:

• Seguir os PJs, e aprender sobre eles.
• Dar aos jogadores uma noção de como é o mundo, 
e como ele funciona.

Jogadores astutos vão perceber que às vezes, ess-
es dois objetivos complicam um ao outro. MC, a sua 
forma de navegar entre os dois é honrando sua Agen-
da e seus Princípios.

Conversa e Movimentos
O jogo é como uma conversa. As pessoas descrevem 
o que os personagens fazem, perguntam sobre o 
que está acontecendo, e falam como os personagens 
falariam. Se alguém diz alguma que pareça irreal ou 
sem lógica, o MC pode dizer, “Eu não acho que isso 
seria possível, mas você poderia fazer [dê uma sug-
estão de outra ação interessante] ao invés do que 
disse antes, se você quiser, é claro.”

Em algum momento, o MC determinará que alguma coisa 
necessita de uma rolagem. Ações requerem uma ro-
lagem quando possuem a oposição de outros persona-
gens, ou possuem o risco de uma falha interessante. 
Quando uma dessas condições for aplicada, os per-
sonagens precisam rolar um Movimento Básico. O MC 
dirá qual característica é a mais indicada para a 
situação. O rola 2 dados, de 6 faces, e adiciona a 
característica à soma. Os efeitos dependem do movi-
mento em questão.



Movimentos Básicos
Existem três movimentos básicos:

Agir
Quando você realiza uma ação que corre o risco de 
falha ou oposição, role + uma das características 
básicas. Com um 10+, você atinge o seu objetivo. 
Como apropriado, o MC vai te premiar com: pontos 
de recurso, ferimento causado ou bônus para levar 
adiante. Com 7-9, O MC vai te oferecer uma bar-
ganha difícil, ou um custo. Se você aceitar essa 
barganha ou este custo, você atinge o seu objeti-
vo (e, como apropriado, o MC vai te premiar com: 
pontos de recurso, ferimento causado ou bônus 
para levar adiante).

Ajudar ou Atrapalhar PJs (Personagens Jogadores)
Quando você ajuda ou atrapalha alguém, role + sua 
característica de relacionamento com aquela pes-
soa. Com um 10+, adicione ou subtraia 2 da rolagem 
dela. Com um 7-9, o MC te dirá um custo; se acei-
ta-lo, adicione ou subtraia 2 da rolagem dela.

Ajudar ou Atrapalhar NPCs (Personagens Não-Jogadores)
Quando você ajuda ou atrapalha alguém, role + sua 
característica de relacionamento com aquela pes-
soa. Com um 10+, ela falha ou tem sucesso, sua es-
colha. Com um 7-9, o MC te dirá um custo; se acei-
ta-lo, ela falha ou tem sucesso, sua escolha.

Quando você obtém um 6 (ou menos) em um Movimento 
Básico, o MC pode fazer um Movimento de MC Pesado.



Movimentos (tanto os Básicos quando os de MC) de-
vem propelir o jogo continuamente para a frente, de 
formas interessantes. Quando um jogador tem sucesso 
em um Movimento Básico, o sucesso dele deve ser in-
teressante e introduzir novas oportunidades. Quando 
um jogador obtém um 7-9 em um Movimento Básico, o 
dilema e a escolha difícil devem compelir e criar 
drama, e ambas as escolhas devem ser interessantes 
e levar a história para novos caminhos. Quando um 
jogador falhar em um Movimento Básico, o MC deve 
responder com um Movimento Pesado, que muda a sit-
uação fundamentalmente, e demanda novos tipos de 
ação.

Sempre que as pessoas olharem para o MC com expec-
tativa, o MC deve fazer um Movimento Regular. Isso 
deve criar novas coisas para os jogadores intera-
girem. Então, o MC deve dizer “O que você faz?”

Recursos
Quando alguém obtém sucesso (com um 10+ ou um 7-9) 
em uma rolagem para Agir, às vezes vai fazer senti-
do representar o sucesso do jogador como uma res-
erva (contável) de recursos. Por exemplo, se alguém 
tenta ler a expressão facial de alguém e determinar 
a verdadeira intenção desta pessoa em uma conversa, 
uma rolagem deve ser feita. Com um 10+, o MC pode 
determinar que ele possui 3 “Pontos de Conversa”, 
e que ele pode gastar esses pontos à taxa de 1 pra 
1, para obter respostas sobre as motivações e ob-
jetivos do personagem, durante a conversa. Recursos 
sempre possuem um nome e função, desde o momento em 
que são adquiridos. Na maioria dos casos, devem ser 
temporários, sendo perdidos ao fim de uma cena ou 
situação.



No jogo de Vx, Wendigo (o Neural) decide controlar 
mentalmente um mercador errante, apenas para ad-
quirir o que quiser. O MC diz, “Bem, isso me parece 
que você vai Agir, porque o mercador vai se opor, 
obviamente, a uma tentativa dessas. Bizarrice se aplica 
aqui, certo?” A característica Bizarrice de Wendi-
go é 2, e ele tem aquele Movimento Laços Mentais 
(Quando você faz alguma coisa relacionada a controle 
mental, adicione 1). Ele rola um 2 e um 5, e adiciona 
3 de sua característica & movimento. Um 10! O MC 
diz, “Certo, você tem 2 pontos de controle mental. 
Você pode gastá-los, 1-pra-1, para forçá-lo a obede-
cer um comando mental ou sofrer 1-dano.”

No jogo de Courtney, Lucinda (a Princesa) decide 
liderar suas companheiras cavaleiras de unicórnios em 
uma investida para dentro da fortaleza dos ogros. Ela, 
infelizmente, possui um valor de Ousadia em 0, mas 
possui um movimento que se aplica: Destemida (Quan-
do você faz alguma coisa relacionada a liderar as 
companheiras, adicione 1). Ela rola um total de 7. O 
MC diz, “Certo, aqui está sua escolha difícil: enquan-
to você está investindo, o ogro sentinela prepara sua 
clava com espinhos. Você pode forçar a investida, mas 
seu unicórnio ficará ferido e precisará de cuidados.” 
Lucinda concorda, e o MC prossegue: “Okay, eu vou 
te dar 3 pontos de tática. Você pode gastá-los para 
fazer coisas como: cercar os sentinelas, ter certeza 
que nenhum ogro escapará, ter certeza de que nin-
guém mais sairá ferido, evitar ser atrasada ou dis-
traída, fazer perguntas sobre a situação, e coisas deste 
tipo.”



Causando dano
Quando alguém é bem sucedido numa rolagem de Agir, 
às vezes faz sentido que eles causem Ferimentos à 
oposição. Ferimento normalmente é dano físico cau-
sado por violência, mas pode varia de cenário para 
cenário. Quando alguém causa dano à alguém, o MC 
quantifica esse dano de 1-3, e o que caracter-
iza esse tipo de dano vai variar de cenário para 
cenário. PJs marcam dano no Relógio de Ferimento, 
em suas fichas de personagem. NPCs tem seus fer-
imentos quantificados pelo MC, seja guardando de 
cabeça, ou anotando em um pedaço de papel. NPCs 
normalmente aguentam 2-dano antes de serem tirados 
de ação, mas alguns, mais poderosos, podem suportar 
mais.

Tirado de ação
Quando um personagem possui todas as seções de seu 
Relógio completamente preenchidas, ele é tirado de 
ação. Isso varia de acordo com gênero e contexto. 
Num jogo de Hardy Boys, ser tirado de ação signifi-
ca desaparecer sob circunstâncias misteriosas (e 
depois acordar amarrado à uma cadeira) ou ser colo-
cado em coma. Em um jogo apocalíptico de briga de 
gangues, ser tirado de ação significa morrer. Quan-
do um personagem é Tirado de Ação, ele não é mais 
jogável – ou está morto, ou o equivalente disso. Se 
o personagem era um PJ, o jogador deverá criar out-
ro personagem.



No jogo de Vx, Brink (o Piloto) decide atropelar um 
brutamontes que estava tentando bloquear a estrada. 
Ele rola Dureza, e obtém um 10. O MC diz, “Ótimo. 
Você com certeza acertou o cara, e ouve um baque em 
baixo do carro. Indo nessa velocidade, decididamente 
causa 2-dano, então, ou ele morreu, ou está próximo 
disso. O caminho está livre. O que você faz?”

Bônus para Levar Adiante
Às vezes, ser bem sucedido em uma rolagem de Agir 
significa que o PJ está mais preparado para suces-
sos futuros. Nesses casos, o MC pode dar um bônus 
de +1 que o PJ pode aplicar na próxima jogada. O 
jogador deve marcar esse bônus em sua ficha de per-
sonagem.cado em coma. Em um jogo apocalíptico de 
briga de gangues, ser tirado de ação significa mor-
rer. Quando um personagem é Tirado de Ação, ele não 
é mais jogável – ou está morto, ou o equivalente 
disso. Se o personagem era um PJ, o jogador deverá 
criar outro personagem.

No jogo de Courtney, Helena (a Áquila) envia seus 
falcões para procurar pelo melhor lugar par ase esgue-
irar para dentro dos muros da fortaleza. Isso é uma 
rolagem de Agir, e Helena consegue um 7-9. O MC 
diz, “Seus falcões sobrevoam a fortaleza, mas atraem 
a suspeita dos guardas. Se você seguir em frente, vai 
encontrar guardas armados e esperando por você. Mas, 
os falcões identificaram o melhor lugar para você es-
calar os muros - seguindo pelo matagal, onde a parede 
começou a quebrar. Você levará 1 adiante para escalar 
a parede lá, se quiser.”



Marcando XP
Sempre que você rolar uma característica destacada, 
você recebe 1-XP. Marque-o na seção para XP (Ex-
periência) na sua ficha de personagem. Quando você 
chegar a 5 XP, apague todas as marcações e ganhe um 
novo Movimento de Jogador. Se você já possui pelo 
menos 1 movimento que exemplifique uma de suas es-
pecialidades, você pode criar uma nova especiali-
dade e referenciá-la com o Movimento de Jogador que 
você escolher.

Entre sessões
Ao final de cada sessão, pode ser pedido que os 
jogadores ajustem sua característica de relaciona-
mento (se é dessa maneira que essa característica 
flutua em seu jogo). Entre as sessões, o MC pode 
criar Perigos, e pode ligar estes perigos em um 
Ameaças¹. No começo de cada sessão de jogo, as car-
acterísticas destacadas se alteram. Aquele que tem 
o maior relacionamento com um personagem destaca 
uma de suas características, e o MC destaca outra.

¹ - Nota de Tradução – em inglês, “Bigger Picture”, da expressão “to 
look at the Bigger Picture”. Primeiramente, optamos pelo uso de “Todo”, 
para fazer referência à nossa expressão “olhar o todo”, que faz referência 
direta com a expressão em inglês, transcrita acima. Porém, o resultado 
final não agradou, e optamos por Ameaças – indo pelo conceito em que 
Ameaças seriam conjuntos de Perigos.



Perigos e aMeaças
Entre sessões, ou mesmo durante, o MC pode criar 
Perigos. Perigos são coisas que podem criar prob-
lemas para os PJs, lutar contra eles por recur-
sos, ou ficar em seu caminho. Quando você cria um 
Perigo, pegue um pedaço de papel. Escreva o nome, 
uma Ambição, e 1-3 Movimentos do MC. Sua Ambição é 
qualquer coisa que ele busca arduamente. Se os PJs 
não fizerem nada acerca do Perigo, sua Ambição se 
realizará – ou a tentativa de realiza-la trará con-
sequências desastrosas. Os Movimentos do MC criados 
com o Perigo são adicionados à lista de movimentos, 
sempre que for relevante.

No jogo pós-apocalíptico de Vx, um perigo chamado 
“Morken, o Grotesco” foi criado. Sua Ambição é “Pos-
suir tudo de valor em Rag Wastes”, e seus Movimen-
tos de MC são “Mostrar a natureza do mundo em 
que habita. Ameaçar alguém, direta ou indiretamente. 
Roubar alguma coisa de alguém.” Sempre que Morken 
estiver em cena, Vx pode fazer essas três coisas como 
Movimentos do MC.

No jogo de cavaleiras de unicórnios da Courtney, ex-
iste um Perigo chamado “Os Pântanos da Simetria”. A 
Ambição é “Eliminar números estranhos e coisas fora 
de equilíbrio”, e os Movimentos de MC são “Encur-
ralar pessoas em uma localidade remota. Obscurecer o 
caminho de saída. Tentar engolir pessoas vivas.”



Se você possui um grupo de Perigos que trabalham 
juntos ou interligados, você pode agrupá-los em 
uma Ameaça. Pegue um pedaço de papel (pode ser uma 
nota autoadesiva) e dobre ao meio – agora o papel 
funciona como uma pasta, na qual você pode colocar 
os Perigos dentro. Na parte externa e frontal do 
papel, coloque o nome da Ameaça. Na parte inter-
na, liste um novo Princípio, e um Futuro Sombrio. 
O Princípio é uma coisa que você deve fazer sem-
pre que a Ameaça estiver em cena. O Futuro Sombrio 
é uma lista de possibilidades que podem se tornar 
reais caso os PJs não intervenham e mudem a situ-
ação.

Vx decide que Morken não é o único problema em 
Rag Wastes. Então ele cria uma nova Ameaça cham-
ada “Os Rag Wastes”. Nela, Vx coloca esses três 
perigos: Morken, o Grotesco; A Gangue do Trovão; 
Vermes Rag. Ele lista um novo Princípio para qualquer 
momento em que os PJs interagirem com Rag 
Wastes: “Seduza pessoas com oportunidades perigosas”. 
Como Futuro Sombrio, Vx escreve “Rag Wastes irá 
expandir, se tornando um impassível e perigoso reino de 
ladrões e mutantes.”



gênero, e deCisões do MC
O MC deverá tomar várias decisões durante o jogo. 
A Preparação, que começa antes do jogo (nomeando 
características, modificando Agenda/Princípios/Mov-
imentos do MC, definindo a característica de rela-
cionamento) envolve muitas decisões sobre gênero e 
tom. Mais decisões sobre isso serão tomadas em du-
rante o jogo.

O MC deverá julgar o que necessita de uma rolagem 
de Agir, e o que é impossível dentro do gênero – e 
deve usar seu poder de veto conscientemente: se al-
guém deseja tomar uma ação que subverta o gênero, 
isto é ótimo! É apenas quando eles querem realizar 
uma ação impossível ou sem sentido para um tipo 
de gênero é que o MC deve dizer que não é possív-
el. Quando o MC diz isso, ele deve usar a seguinte 
frase: “Eu não acredito que isso seja possível, mas 
você pode [ofereça outra escolha interessante], se 
você quiser”.

Quando alguém tem todas as seções de seu Relógio de 
Ferimentos preenchidas, eles são tirados de ação. O 
que isso significa depende do gênero e do contexto. 
Em um jogo de aventuras e lutas, isto normalmente 
significa que eles são mortos ou são capturados por 
seus antagonistas. O MC não deve segurar seus pun-
hos quando eles tirarem alguém de ação! Isso deve 
ser feito da maneira mais dramática, severa e per-
manente, fazendo sentido para o gênero e contexto.

Fin


