“Hoje não!”
O soar de sirenes, denunciava a iminente chegada da cavalaria, quando Aquele
Que Ouve o Clamor arrombou a porta do porão. O cheiro de fezes humanas e
podridão, logo preencheram suas narinas, e por alguns instantes ele duvidou
que alguém vivo ainda pudesse estar naquele aposento.
Por sorte estava errado.
Uma respiração sofrida, e a pouca movimentação sobre folhas de jornal, lhe
alertaram para o que se escondia por trás do manto de trevas e escuridão, que
acobertava aquele local. A garota estava ali, e ainda estava viva.
De maneira apressada, verificou temperatura e batimentos. O inverno se
instalara sob sua pele, e a pulsação era quase imperceptível. Tomou-a em seus
braços, e apressou-se para levá-la a luz do corredor... quando teve a visão
deprimente do que aquele lugar havia lhe feito. Tinha algo entre 15 e 16 anos de
idade como era mencionado nos cartazes de “Procura-se”, mas o que se via era
alguém que poderia beirar os 30. Estava suja e desidratada. Um arremedo da
imagem, que a família divulgara, na busca por notícias e esperança.
Ele precisava correr.
Cruzou o caminho que o levava de volta à cozinha, e de lá refez até a sala com
aspecto de abandono. Estava quase fora do lugar, quando percebeu a silhueta
em meio à tormenta, que alcançava proporções épicas ao lado de fora da casa.
O sequestrador havia retornado. As sirenes o haviam enganado. Esquecera
completamente, da frequência com a qual podiam ser ouvidas pelas ruas do
bairro.
Com pesar e de maneira cuidadosa, o vigilante depositou a menina sobre o sofá
encardido do cativeiro, que tanto se esforçou para localizar nas últimas
semanas. Sabia que precisaria lutar com seu captor em algum momento, só não
esperava que a vida dela estivesse por um fio enquanto o fizesse.
Caminhou solenemente até a soleira, e viu que seu oponente já havia sacado
um facão de aparência suja e desgastada.
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Por um instante pensou em seu filho, e sobre a promessa de buscá-lo no
próximo fim de semana... e então apagou esse e todos os pensamentos
subsequentes que ele já conhecia tão bem.
“Quando se faz o que eu faço, não se pode pensar muito...”
- E então vigilante? Pronto para sangrar até a morte? – Era o bramir do vilão, ao
estilhaçar a garrafa, da qual havia sorvido um último gole de cerveja quente.
Aquele que Ouve o Clamor tentou pensar em algo adequado para responder.
Algo que porventura lhe remetesse à poesia shakespeariana, ou mesmo algum
bordão marcante digno de um herói de capa e espada... no entanto, somente
duas palavras lhe vinham à mente, e após proferi-las, pois se a correr confiante
na vitória que esperava... seria sua muito em breve.
Em VIGILANTES, os jogadores interpretam pessoas comuns (ou nem tanto), que
decidiram se opor ativamente à irrefreável escalada da violência, nos meandros
da sociedade moderna (preferencialmente entre os anos 80 e 90).
A perda de um ente querido, o senso do dever ou mesmo a inquietude
debilitante gerada pelo tédio... todos são motivos para que estes
autoproclamados justiceiros, tragam para si mesmos a responsabilidade de
evitar que mais inocentes, sofram com apatia e corrupção daqueles, que
outrora juraram proteger o povo. Mas não se iluda! VIGILANTES foram tomados
por uma triste loucura, ante a visão daquilo em que o mundo se transformou.

“ Para que o mal triunfe, basta que os bons
não façam nada”
― Edmund Burke

ARTE DA CAPA: FELIPE GOMES
DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO: DENNYS LYRA
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DO QUE VOU PRECISAR PARA JOGAR “VIGILANTES”?
Para jogar VIGILANTES, os jogadores irão precisar de lápis, borracha, papel, 10 a 15
dados de seis lados (aqui chamados de D6), e fichas (como a que está no final do
livro) para fazer anotações acerca do seu personagem.
Todas as mecânicas necessárias para poder jogar uma sessão de VIGILANTES,
estão contidas nas páginas a seguir.

MECÂNICAS BÁSICAS E CRIAÇÃO DE PERSONAGEM
DISTRIBUA 7 PONTOS EM ATRIBUTOS
Manobras - Ações físicas em geral
Astúcia - Inteligência e Percepção
Determinação - Vontade e Esforço
Manha - Ações sociais em geral
OBS: Inicialmente, cada atributo deve ter entre
1 e 3 pontos.

Aquele que Ouve o Clamor

SOBRE EMBATE E SOFRIMENTO
Sempre que houver uma disputa (seja física, social ou intelectual), some dois
atributos a critério do jogador (com aval final do mestre), e role uma quantidade de
dados igual ao resultado. O objetivo é conseguir uma sequência numérica
ininterrupta, mais longa do que a rolagem oposta. Para critérios de desempate, a
sequência terminada em número mais alto vence. Se persistir o empate, todos
sofrem o dano causado por sua oposição. Diferente da maioria dos jogos de RPG, a
ação não ocorre dentro de turnos, mas sim de uma cena.
Exemplos de sequência: (1 e 2); (4-5 e 6); (2-3-4-5 e 6);...
EXEMPLO EM JOGO: A situação havia se complicado. O vigilante novato
autoproclamado Sentinela das Sombras, fora abordado por membros da
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gangue “Cães do Inferno”, enquanto distribuía refeições para os necessitados.
Apesar de nunca ter entrado em desacordo com a escória, o líder do grupo quis
saber se ele estava ciente da proibição de vigilantes naquela área, o que ele
prontamente negou. Eles não pareciam ter engolido a história do jovem
Sentinela, então o mestre pediu-lhe que rolasse Astúcia + Manha (1 + 3) para
que tentasse reverter isso. Antes, porém, o mestre definiu a dificuldade da
tarefa. Normalmente seria algo difícil (6 dados), mas como o Sentinela estava
distribuindo comida, havia um bom argumento a se explorar, então rolou para
um desafio médio (4 dados). Ele conseguiu uma sequência de 2,3 e 4 contra a
rolagem de 5,6 dos Cães, o que resolveria o impasse sem maiores problemas.
O Sentinela explicou que só estava interessado em ajudar os desamparados. Os
membros da gangue discutiram entre si, e concluíram que ele não era uma
ameaça, porém, não queriam vê-lo andando fantasiado na área deles.
Um embate sempre gera sofrimento àqueles que falham, seja por conta de uma
surra, frustração, cansaço, medo ou mesmo humilhação. Contra uma rolagem
oposta, quase sempre o embate resolverá totalmente o problema.
Quando um personagem falha ao participar de um embate, ele perde alguns
Pontos de Persistência. Para calcular essa perda, verifique o seguinte:
✔ 1 de sofrimento é aplicado automaticamente aqueles que falham em um
embate
✔ +1 de sofrimento por pares de números repetidos na rolagem (incluindo
números na sequência), +1 por dado extra com o mesmo número do par.
✔ Caso um personagem obtenha o dobro de números em sequência, em
comparação a sequência oposta, ele consegue uma rolagem crítica,
causando +2 de sofrimento e recuperando 2 Pontos de Persistência
perdida, ou 1 Ponto de Atributo perdido. (Ver Sobre Adrenalina)
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SOBRE PONTOS DE PERSISTÊNCIA
Persistência é o que você perde quando sofre de alguma forma. Ela resume o
ímpeto do personagem em permanecer de pé, quando tudo estiver tentando
derrubá-lo. Role 1d6 e some aos seus dois maiores atributos, para verificar a
Persistência do personagem. Quando a Persistência chegar a zero, o
personagem deve deixar o jogo pelo motivo mais plausível dentro contexto. EX:
Desistir da vida de vigilante, Aleijamento, Captura, Morte...
Ex: O Sentinela das Sombras possui Manobra 2, Astúcia 1, Determinação 1 e
Manha 3. Como seus valores de Manobra e Manha são os maiores dentre os
quatro atributos, serão eles que após serem somados (2+3 = 5) ao d6, irão
compor seus Pontos de Persistência.
EXEMPLO EM JOGO: *Caso os Cães tivessem obtido sucesso no primeiro
encontro com o Sentinela das Sombras* - Eles não aceitaram as explicações
do vigilante, e deixaram sua desaprovação clara quando um dos membros
empinou a moto contra ele. A roda acertou-lhe o peito, e o arremessou contra a
parede. Na rolagem, eles obtiveram uma sequência mais longa e dois números
repetidos, causando assim ao Sentinela 2 pontos de sofrimento.”
Desgaste: Quando a Persistência fica abaixo da metade, 2 atributos (a critério
do jogador) devem ser reduzidos em 1 ponto cada.
ALERTA!: A cada novo nível de reputação, o jogador deve rolar novamente os
dados de Persistência do Personagem. Isso serve para medir o grau de
disposição e cansaço do personagem.
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SOBRE OS MÉTODOS
Escolha 1 Método Treinado e role 1D6 para selecionar 1 Método Inato.
1- Dano Aumentado (+1 de dano)
Fontes de Dano
1-2. Físico (Armas, Artes Marciais, Brutalidade)
3-4. Psicológico (Jogos Mentais, Apavorar)
5-6. Social (Subjugar, Humilhar)
2- Combate: +2d6 na rolagem
3- Intimidação: +2d6 na rolagem
O Sentinela das Sombras

4- Preparação (permite retcon): +1d6 na rolagem
5- Segurança: +2d6 na rolagem
6- Furtivo: +1d6 na rolagem e +1 de dano (quando aplicável)
7- Parkour: +2 dados na rolagem
Obs: Sempre que for plausível, um personagem
poderá incluir um único método em sua rolagem
(dano aumentado pode interagir com outro método).
SOBRE ROLAGENS OPOSTAS
Uma rolagem oposta emula um desafio de dificuldade variável, que atua da
mesma maneira que a rolagem dos personagens dentro de um Embate (Ver
Sobre Embate e Sofrimento). A maioria dos inimigos também será
representada por uma rolagem oposta. Quando vencido o desafio, este quase
sempre estará completamente resolvido.
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- Fácil 3d6- Bandido comum; encontrar uma vítima aos gritos nas
proximidades…
- Média 4d6- 2 a 4 bandidos; Arrombar porta comum, Saltar para um prédio
próximo
- Difícil 6d6- 5 a 9 bandidos; Fazer ligação direta sem ferramentas; Saltar para
um prédio mais afastado;...
- Muito Difícil 7d6- 10 a 12 bandidos; Acidente em alta velocidade; Salvar
pessoas em um grande Incêndio;...
SOBRE AS OCUPAÇÕES
Ocupações servem para guardar um dado que não tenha sido utilizado em uma
rolagem feita pelo jogador. Esse valor deve ser utilizado em outra rolagem
quando a ocupação for relevante. Após isso a reserva volta a ficar vazia.
EXEMPLO EM JOGO: O Sentinela das Sombras fez uma rolagem, e decidiu
guardar o número dois de um dado que não foi utilizado. O valor é anotado ao
lado da ocupação do Sentinela (Assistente Social), e poderá ser incluído em
quaisquer rolagens em que a ocupação possa ser utilizada.
Isso pode ser feito uma única vez, deixando uma vez mais o slot vago para usos
posteriores. Somente a partir do turno seguinte em que o valor tenha sido
utilizado, o jogador poderá guardar outro dado em sua ocupação.
Utilizar o dado de ocupação não impede o uso de quaisquer outras habilidades.
SOBRE AJUDA EXTERNA
Um personagem pode receber os benefícios de uma ajuda externa imediata
uma vez por dia. Ele poderá recuperar automaticamente 2 pontos de
Persistência ou recuperar 1 ponto de atributo. Essa ajuda pode ser desde um
conselho até primeiros socorros. Verificar o contexto do sofrimento a que o
personagem foi exposto.
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SOBRE A DOR E SEUS REFLEXOS
A Dor do personagem é uma faca de dois gumes. Foi ela quem o empurrou para
a vida de vigília, após seja lá o que lhe tenha tirado o chão. É ela quem o faz
agir, mesmo quando está esgotado e prestes a se entregar, mas também o
afasta do mundo. Ela é a verdadeira natureza por trás das ações do
personagem. Sempre que agir de acordo com sua Dor, o personagem escolhe 1
número para utilizar como quiser no embate atual, ou adiciona 1 de dano.
Sempre que agir contra sua Dor, perde 1 dado de sua rolagem e recebe 1
Ponto de Empenho.
EXEMPLO EM JOGO:
A garota parecia estar apavorada!
Dois homens cercavam-na, quando o Sentinela das Sombras virou a esquina.
Em um misto de coragem e medo, ele muniu-se de toda sua raiva (reflexo da
dor) e bradou: “Afastem-se ou irão se arrepender por não fazê-lo… EU SOU O
SENTINELA DAS SOMBRAS!”
Ele rola Determinação 1 + Manha 3, soma +2 dados por utilizar seu método
Intimidação, e após isso poderá incluir um número a sua escolha, visto que
está agindo de acordo com o reflexo de sua dor: 1, 1, 2, 4, 6, 6. Uma sequência
pequena de 1 e 2 se forma, mas ele quer tentar algo melhor. Acrescenta o
número 5 à rolagem (por agir de acordo com sua dor), e fica com uma
sequência de 4, 5, 6. A rolagem oposta de dificuldade média, consegue 2 e 3
atestando o sucesso do Sentinela!
Os delinquentes parecem se intimidar mediante as palavras do vigilante, e com
promessas de vingança se afastam para sumir no beco mais próximo.
SOBRE PONTOS DE EMPENHO
Empenho é a recompensa adquirida ao lutar contra seus instintos interiores.
Seu ganho depende da dificuldade em reduzir as chances de uma rolagem ou
apostar em si mesmo, mas ele é recompensador. O empenho é a experiência
prática, que deve ser utilizada para
recuperação, melhoria de rolagens, inserções
no jogo e etc.
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Deste modo, gaste 1 PE para evocar um dentre os seguintes efeitos:
- Recuperar 1 Ponto de Persistência
- Adicionar +2 dados a uma rolagem
- Efetuar pequenas Inserções Narrativas
- Recuperar Atributos reduzidos devido a queda de Persistência.
- Concluir uma tentativa de salvamento cujo resultado tenha sido a falha do
personagem. Ele ainda perderá Pontos de Persistência devido ao sofrimento.
Não será possível utilizar mais de 1 Ponto de Empenho, em um mesmo Embate,
com o mesmo propósito. Ex: É proibido utilizar 2 Pontos de Empenho de uma só
vez, para recuperar 2 Pontos de Persistência no mesmo Embate.
Apostando Empenho: Quando rolar contra desafios difíceis (6d6) ou maiores, o
jogador poderá apostar para conquistar mais pontos de empenho. O esquema
de ganho ou perda é de 1/1. EX.: Aposte 1 PE, e perca ou ganhe 1 PE.
ALERTA!: Não é possível utilizar pontos de empenho, adquiridos na mesma cena
em que foram obtidos.
SOBRE REPUTAÇÃO
Sempre que a reputação aumentar, considere o aumento de nível do
personagem (o dobro de aventuras a cada nível, a partir do final da segunda
aventura).
O personagem receberá 1 dado de Persistência (DP), e nos níveis 3 e 5, é
possível testar 2 atributos para que possam aumentar em 1 ponto. Para isso,
é necessário obter um resultado maior que o mesmo em 1d6. Dessa maneira,
atributos podem chegar até 5.
- A cada nova aventura, o jogador deve rolar
novamente os dados de Persistência do
Personagem. Isso serve para medir o grau de
disposição e cansaço do personagem.
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- Se a aventura anterior terminou com o fracasso dos personagens em
atingir o objetivo principal, a reputação deve retroceder em 1, acarretando
também na perda do Dado de Persistência.
SOBRE A ADRENALINA
Quando obtiver uma rolagem crítica (o dobro de números contidos em uma
sequência que se oponha), o personagem causa +2 de sofrimento, e recebe 1
Ponto de Adrenalina. Ao usar a Adrenalina, o personagem pode recuperar 2
Pontos de Persistência ou 1 Ponto de Atributo reduzido. O Ponto de Adrenalina
dura até o final do embate atual, sendo perdido caso não seja utilizado.
SOBRE O "ÚLTIMO ATO”
Quando o jogador perceber que seus Pontos de Persistência estão prestes a
terminar, ele pode aceitar proceder com seu Último Ato. Nesse momento,
quaisquer Pontos de Empenho ainda disponíveis, poderão ser utilizados para
acionar suas vantagens, incluindo aumentar 1 de dano para cada ponto gasto
dessa forma. Caso a Persistência do personagem chegue a zero, não será mais
possível proceder com o Último Ato.
EXEMPLO EM JOGO: “Ele estava de joelhos, enquanto a chuva caia impiedosa
sobre seu uniforme sujo e desgastado. Os Cães do Inferno estavam todos ao
seu redor, zombando e rindo de seus esforços após a surra que havia levado.
Ele sabia que não havia muito mais a ser feito, e ainda havia os mendigos,
feridos e desesperados, usados para chantageá-lo.
O Sentinela decidiu então, que terminaria ali. Ele podia ver a barra de ferro na
periferia de sua visão. Estava sobre a poça imunda a sua direita. Rastejou até
ela, enquanto ouvia dos cães,gritos de: Não seja tolo! Ele vai tentar hahaha!
Rasteje seu monte de merda!”... mas ele já havia tomado a decisão. Quando
estava prestes a fechar seus dedos ao redor da arma improvisada, viu que um
dos cães se aproximava para mais um golpe. Deixou a fúria preenchê-lo
naquele instante, e ergueu-se para o seu Último Ato. ”
Havia acumulado 6 pontos de empenho nos últimos tempos, e resolveu
empregá-los todos neste momento derradeiro!
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Decidiu utilizar sua Intimidação (+2 dados) em uma ação de Manobra 2 +
Manha 3 (total de 7 dados!).
Estava a favor de seu reflexo da dor, e tinha direito a um número extra para
sua rolagem ou +1 de dano. Escolheu a segunda opção.
Adicionou +2 dados ao custo de 1 Ponto de Empenho e decidiu que usaria o
restante para causar sofrimento, visto que não enfrentava somente uma
Rolagem Oposta. O próprio Canibal de Ferro (NPC com ficha) estava nas
proximidades, e ele era o grande desafio a ser superado.
Rolou contra Muito Difícil devido ao tamanho da gangue (7 dados: sequência de
3,4 e 5 + 4 números “ 1 ” repetidos. Caso obtivesse sucesso, a gangue causaria
3 de sofrimento ao Sentinela das Sombras. Já o Canibal, rolou somente uma
sequência de 1 e 2 + três números 3 para aumentar o dano em +1 pelo par de
“3“). O Sentinela obteve a seguinte sequência: 3,4,5,6 + dois números 1. Isso
garantiu o sucesso contra todos os oponentes! O Jogador descreve a cena:

Quando o “Cão” se aproximou para golpeá-lo uma vez mais, o vigilante
levantou-se rapidamente pela última vez, e cravou-lhe a barra de ferro da parte
inferior do maxilar até o topo do crânio!
A balbúrdia cessou instantaneamente.
O Sentinela então gritou: “EU ESTOU DISPOSTO A MORRER AQUI ESTA NOITE!
VOCÊS PODEM DIZER O MESMO?! EU SINCERAMENTE ESPERO QUE SIM, DO
CONTRÁRIO NÃO SERÁ TÃO DIVERTIDO HAHAHAHAHAH!!!”
A gangue hesitou. O Sentinela impressionava com seu destemor, mesmo antes
de torcer a barra de ferro e partir ao meio o crânio de Pulguento, o agora
falecido membro da gangue. Estavam prontos para recuar, e já o faziam...
quando o Canibal tomou a dianteira.
Ele passou por cada membro da gangue, calmamente andando na direção do
vigilante. Tomou a barra de ferro de suas mãos demonstrando de maneira
calma e plácida, que estava tudo sob controle. Prosseguiu com um chute frontal
que uma vez mais derrubaria o Sentinela. Por fim, espancou-o com crueldade.
Resumindo os fatos, o Sentinela da Sombras venceu o desafio contra a
gangue dos Cães do Inferno, mas o Canibal de Ferro era um NPC com seus
próprios Pontos de Persistência. Com sua rolagem final, o sentinela causou 9
pontos de
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sofrimento somando 2 pela sequência crítica (dobro de sucessos sobre o
Canibal), 1 pelo par de “ 1’s ”, +5 pelo empenho acumulado, e por fim +1 por agir
de acordo com seu reflexo de dor. Contra a gangue, bastava o sucesso no
teste. Contra o Canibal não. Ele possuía 10 Pontos de Persistência, e por esse
motivo, ficou a 1 ponto de ser intimidado assim como a gangue o fora.

GERADOR DE VIGILANTES
PSEUDÔNIMOS
1- Sentinela / Defensor(a) / Mestre(a) / Combatente / Lutador(a) / Soldado
2- Cavaleiro / Protetor(a) / Doutor(a) / Gladiador(a) / Desafiador(a) / Paladino(a)
3- Guerreiro(a) / Vingador(a) / Lorde / Caçador(a) / Líder / Irmão (Irmã)
4- Vigilante / Magistrado / Filho(a) / Guerrilheiro / Libertador / Zelador
5- Observador(a) / Carrasco / Agente / Pai ou Mãe/ Juiz / Orador
6- Guardião / Senhor(a) / Acólito(a) / Capitão / Centurião / Justiceiro
COMPLEMENTOS
1- da Noite / da Escuridão / de Ferro
2- da Madrugada / dos Becos / de Aço
3- das Ruas / do Amanhecer / da Verdade
4- das Sombras / da Esperança / da Liberdade
5- da Justiça / da Dor / da Alvorada
6- da Meia Noite / da Fúria / dos Guetos
- Outras sugestões: de Fogo, uma Arte Marcial, uma Flor, uma Arma, uma Cor...
NA CABEÇA
1- Máscara de Gás / M. de Solda / Sombreiro
2- Touca Ninja / Máscara de Herói / Badana
3-Nada / Chapéu Detetive / Meia Calça
4- Capacete Esportivo/Militar/Policial
5- Elmo Medieval / Capuz / Boina
6- Chapéu Cowboy / Boné / Chapéu Coco
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NO ROSTO (SE POSSÍVEL)
1- Nada / Tapa Olho
2- Cabelos / Fita na Testa
3- Óculos Escuros / Lentes Bizarras
4- Lenço / Mordaça
5- Máscara de Olhos / Pintura
6- Faixas / Tattoo
NAS MÃOS
1- Nada / Faixas
2- Luva sem dedo / Gancho Embutido
3- Correntes / Cordas
4- Braçadeiras / Manopla Medieval
5- Escudo Improvisado/ Braceletes
6- Luvas de Proteção / Esportivas
INDUMENTÁRIAS
1- Terno c/s Capa
2- Sobretudo ou Capote
3- Jaqueta com Metais e Correntes
4- Uniforme Esportivo / Proteção Esportiva
5- Camuflado / Proteção Militar
6- Collant de Herói c/s capa
LOCOMOÇÃO
1- A pé
2- Patins ou Skate
3- Carro
4- Moto
5- Triciclo / Quadriciclo Motorizado
6- Furgão
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Obs: Veículos têm dados de uso, para funcionamento mediante conservação.
Eles também possuem dado de combustível.
ORÇAMENTO MENSAL
Após cumprir seus compromissos mensais, o personagem ainda poderá gastar:
1-2 = até 100 de Grana
3-4 = até 300 de Grana
5-6 = até 500 de Grana
OBS.: Utilize o valor dos produtos conforme os dias atuais.
TABELA DE OCUPAÇÕES
1- Policial / Segurança / Pensionista
2- Bombeiro / Artista de Rua / Professor
3- Socorrista / Taxista / Venda a domicílio
4- Panfleteiro / Sensei / Gari
5- Advogado / Telemarketing / Ass. Social
6- Investigador P. / Mendigo / Ricaço*
*Ricaços tem acesso a itens experimentais

GERADOR DE GANGUES
PREFIXO
1. Renegados / Soldados / Caveiras
2. Saqueadores / Caçadores / Assassinos
3. Selvagens / Canibais / Irmandade
4. Fraternidade / tipo de Monstro / Tiranos
5. Exterminadores / Mestres / Loucos
6. Filhos / Crias / Guerreiros
Sugestões: Demônios, Animal Genérico…

Fraternidade da Noite
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SUFIXO
1. de Ferro / de Aço / do Fogo
2. do Inferno / do Apocalipse / dos Becos
3. Sanguinários / da Liberdade / da destruição
4. da Peste / Sem Lei / da Madrugada
5. da Morte / Infernais / da Fúria
6. Raivosos / Brutais / da Noite
Sugestões: da Ira, da Guerra, da Dor
ARMAS
1- Cassetete / Corrente / Faca
2-Taco de Baseball / Sai / Soco Inglês
3-Revolver .38 / Nunchaku / Kukris
4-Espada / Pistola / Marreta
5-Besta / Bastão / Lâmina de Arremesso
6-Calibre 12 / Arco e Flecha / Katana
ITENS NA MOCHILA (Role 2d6/3x na tabela)
1- Lanterna (defina); Algemas; Espelho, Gancho; Fichas Telefônicas; Apito
2- Spray de Tinta; Analgésico forte + Seringa; Ácido; Cantil com conhaque;
Pé de Cabra; Rádio da polícia
3- Bolinhas de Gude; Serra de Arco; Super Cola; Martelo + Pregos; Isqueiro ou
Fósforos; Binóculo
4- Sabão; Clips de Papel; Bombinha; Despertador; Polaroid; Chave de Grifo
5- Chave de Fenda; Graxa; Fósforos; Cadeado + Chave; Corda; Canivete
Suiço
6- Fita adesiva e isolante, Pilhas e Baterias, Fio de Aço, Alicate, Óleo, Álcool

15

GERADOR DE AVENTURAS
OBJETIVOS
1- Destruir
1-2 Pessoa influente
3-4 Organização
5-6 Locação / Carregamento
2- Encontrar
1-2 Pessoa importante
3-4 Locação
5-6 Objeto roubado / Carga roubada
3- Capturar
1-2 Pessoa influente
3-4 Bandido
5-6 Infiltrado
4- Escapar; Sobreviver
1-2 Prisão
3-4 Assassino
5-6 Organização
5- Proteger
1-2 Organização
3-4 Locação
5-6 Pessoa importante
6- Role 2 objetivos
OBS: Contextualize como melhor
lhe convir, ou utilize as tabelas a seguir
para preencher as lacunas acima.
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CRIMES
1- Assassinato / Injustiça Social
2- Sequestro / Fuga da Prisão
3- Vandalismo / Roubos e Furtos
4- Tráfico de Drogas / Incêndio
5- Agressão / Coação
6-Acidente / Contrabando de Armas
COMPLICAÇÕES
1- Crime em Andamento (Rolar Crime)
2- Cabeça a Prêmio
3- Acusado por Crime
4- Acidente ou Desastre Natural
5- Família ou Amigos em Perigo
6- Identidade Secreta em
Risco
OPONENTES
1- Outro Vigilante
2- Assassino Renomado
3- Militar Veterano
4- Gangue
5- Parente de Vítima
6- Organização Secreta
COADJUVANTES
1- Antigas Vítimas
2- Família / Amigo / Parente
3- Polícia
4- Contato Delinquente
5- Vigilante
6- Role na Tabela de
Ocupações
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OUTRAS CARACTERÍSTICAS…
DETALHE MARCANTE
1- Albino / Desfigurado / Barba Grande
2- Caolho / Mancha / Bigode
3- Cicatriz / Fedido / Poucos Dentes
4- Piercings / Maquiagem / Sobrancelhas Espessas
5- Tatuado / Dentes de Ouro / Sotaque Exótico
6- Queimado / Amputado / Obeso
CABELO
1- Moicano / Satélite
2- Longo / Rabo de cavalo
3- Careca / Curto
4- Estiloso (gel) / Black Power
5- Dreadlocks / Encaracolado
6- Espetado / Raspado de um lado
ETNIAS
1- Branco
2- Negro
3- Pardo
4- Oriental
5- Latino
6- Mulçumano
CARGAS E USOS
Itens consumíveis, combustível, grana... em Vigilantes, tudo isso será
mensurado através do dado de uso. Para fazê-lo, considere sempre 2 slots
de uso (ou menos para menores quantidades). Sempre que gastar de algum
modo o recurso, role o dado. Em caso de 2d6 de carga, perca o primeiro ao
rolar o número 1 ou 2. O segundo será perdido ao rolar de 1 a 3. Após isso o
recurso expira.
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EXEMPLO EM JOGO: Observadora da Esperança estava algemada e a
delegacia havia se transformado em um verdadeiro inferno com a chegada
dos prisioneiros, da gangue dos Carniceiros Verdes. Ela tinha de agir rápido!
Engatinhou para chegar até sua mochila, e pegou o tubo de óleo que
sempre carregava consigo. Despejou-o em seus pulsos e começou a se
movimentar em busca de liberdade. Na ficha, a jogadora verificou ter uma
carga de óleo somente, o que exigiria uma rolagem com perda total do
recurso (após o uso atual), caso o resultado fosse algo entre 1 e 3 no d6. Ela
rolou um 4, e por isso ainda teria um pouco de óleo para utilizar em outra
ocasião.

OBS: A falha na rolagem de Uso expira o recurso somente, em suas
próximas utilizações.
“A adrenalina fazia o sangue correr veloz por baixo da pele, quando decidi
saltar do parapeito para o terraço do outro prédio.
As luzes lá embaixo, ainda que distantes, sempre se mostravam
dispostas a me revelar o destino cruel, daqueles que ousavam aceitar
de modo inconsequente, o convite sedutor que a noite lançava no ar:
Glória e satisfação para os agraciados...
...Concreto e dor aos desafortunados.
Para os mais sortudos a morte... mas nem sempre.
Para os que sobreviviam, restava o martírio de ter de
viver o resto da vida, bebendo sua comida através
de um canudo.”
- Relato de Vôo Noturno, vigilante novato

19

GERADOR DE CENÁRIOS URBANOS (3d6)
Role para a tabela, depois linha em seguida a palavra.
TABELA 1
1

Ponte, Avenida, Rua

2

Ferrovia, Metrô, Porto

3

Píer, Aeroporto, Hangar

4

Monumento, Memorial, Biblioteca

5

Escola, Colégio, Universidade

6

Rodoviária, Parque, Praça

TABELA 2
1

Livraria, Banca, Museu

2

Catedral, Igreja, Embaixada

3

Terreiro, Plataforma Hidrelétrica, Hospital

4

Asilo, Estádio, Arena

5

Circo, Parque de Diversões, Padaria & Confeitaria

6

Lago, Rio, Praia

TABELA 3
1

Mansão, Redação de um Jornal, Boate

2

Prostíbulo, Edifício Comercial, Shopping

3

Banco, Oficina Mecânica, Feira

4

Viaduto, Galpão, Abrigo para Pessoas ou Animais

5

Sede do Governo, Bombeiros, Polícia

6

Prédio Residencial Luxuoso, Classe Média, Gueto
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TABELA 4
1

Base das Forças Armadas

2

Cassino, Casa de Apostas, Clube

3

Estação de TV, Rádio, Telefonia

4

Lab de Pesquisa, Observatório, Planetário

5

Anfiteatro, Teatro, Cinema

6

Posto de Combustível, Hotel, Motel

TABELA 5
1

Usina, Loja de Departamento, Feira

2

Tratamento de Águas, Represa, Zoológico

3

Fábrica, Indústria, Reformatório

4

Cemitério, Penitenciária, Centro de Convenções

5

Edi. Garagem & Estacionamento, Aterro, Galerias de
Esgoto

6

Academia, Lavanderia, Sorveteria

TABELA 6
1

Loja de Música, Supermercado, Locadora

2

Joalheria, Comics, Construção & Ferramentas

3

Bar, Exotéricos, Roupa & Calçados

4

Lanchonete, Restaurante, Funerária

5

Açougue & Peixaria, Antiquário, Farmácia

6

Fliperama, Salão de Beleza, Veterinária
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LIMITES DAS CIDADES
1

Montanhas & Colinas

2

Rios & Lagos

3

Oceano

4

Florestas & Bosques

5

Ponte

6

Estrada

EVENTOS LOCAIS
1

Religioso / Político

2

Artístico / Gastronômico

3

Científico & Tecnológico / Comemorativo

4

Publicitário / Protesto

5

Educativo / Esportivo

6

Beneficente / Militar

HORÁRIOS (1D6)
1

Manhã

2

Meio-dia

3

Tarde

4

Crepúsculo

5

Noite

6

Madrugada
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TEMPERATURA (1d6)
1

Infernal

2

Quente

3e4

Amena

5

Frio

6

Invernal

CLIMA
1

Chuva torrencial

2

Nevoeiro

3

Chuva fina

4

Vento forte

5

Nevando

6

Sem alterações

TAG’S: Confira algumas Tag’s quando estiver criando bairros, para ajudar a dar mais
vida e personalidade ao local. Escuro, Quente, Nevoento, Sujo, Arquitetura do século
anterior, Paradisíaco, Frio, Abandonado, Gangues, Organizado, Polícia corrupta, Boemia,
Tecnologia, Arquitetura moderna, Subúrbio…
SONS DA CIDADE
1

Sons de tráfego

2

Heavy Metal, Eletrônico ou Retrô 80’s

3

Gritos de desespero

4

Hip Hop ou Funk

5

Country ou Sertanejo Universitário

6

Sirenes & Tiros
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ODORES DA CIDADE
1

Boa comida

2

Perfume

3

Bebida Alcoólica

4

Natureza

5

Rançoso / Dejetos Humanos

6

Dióxido de Carbono

Sugestão: Role um par ou ímpar para saber se as
estruturas estão concluídas, arruinadas ou em
construção.
TENHA EM MENTE...
1- Sempre que o rosto do vigilante for visto por transeuntes ou
oponentes, existirá 50% de chances de um retrato falado preciso do
vigilante começar a rodar pelas ruas.
2- Gaste 1 Ponto de Empenho para concluir uma tentativa de
salvamento cujo resultado tenha sido a falha do jogador. Ele ainda
perderá Pontos de Persistência normalmente.
3- Utilize os embates, de modo a verificar se o personagem
consegue concluir uma ação em tempo hábil, ao invés de mensurar
se está dentro das capacidades do mesmo. Isso tornará um teste
considerado desnecessário, uma verdadeira corrida contra o tempo.
4- Permita que os jogadores falem livremente a respeito de suas
rotinas, o que estão fazendo em determinado momento, (etc...).
Deixe-os assumirem a narrativa em seus próprios Prólogos e
Epílogos. Isso cria oportunidades interessantes para expansão de
detalhes e background a cerca dos mesmos.
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Pseudônimo: __________________________ Reputação: ___ 3º ( ) 5º ( )
Manobras ___ Astúcia ___ Determinação ___ Manha ___
Métodos: ________________________ & ________________________
Dor: ___________________________ Ocupação:____________________
Itens:
__________________________________________________________
Armas:
_________________________________________________________
Pseudônimo: __________________________ Reputação: ___ 3º ( ) 5º ( )
Manobras ___ Astúcia ___ Determinação ___ Manha ___
Métodos: ________________________ & ________________________
Dor: ___________________________ Ocupação:____________________
Itens:
__________________________________________________________
Armas:
_________________________________________________________
Pseudônimo: __________________________ Reputação: ___ 3º ( ) 5º ( )
Manobras ___ Astúcia ___ Determinação ___ Manha ___
Métodos: ________________________ & ________________________
Dor: ___________________________ Ocupação:____________________
Itens:
__________________________________________________________
Armas:
_________________________________________________________

“Não importa o quanto você bate, mas sim o
quanto você aguenta apanhar e continuar…”
― Rocky Balboa
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Ficha de Aventura
Objetivo: _______________________
Inimigo: ________________________
Complicação: ____________________
Coadjuvante: ____________________

Notas Gerais
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Áreas de Interesse
Bairro ou Distrito: ___________________
- _____________________________ Tag’s:___________________
- _____________________________ Tag’s:___________________
- _____________________________ Tag’s:___________________
- _____________________________ Tag’s:___________________

Ficha de Aventura
Objetivo: _______________________
Inimigo: ________________________
Complicação: ____________________
Coadjuvante: ____________________

Notas Gerais
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Áreas de Interesse
Bairro ou Distrito: ___________________
- _____________________________ Tag’s:___________________
- _____________________________ Tag’s:___________________
- _____________________________ Tag’s:___________________
- _____________________________ Tag’s:___________________

“Pessoas que usam máscaras sofreram
algum trauma. Elas são obcecadas por
justiça por terem sido vítimas de alguma
injustiça” ― Watchman (HBO Série)
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IDÉIA DE CENÁRIO: LAST HOME CITY
Histórico: No passado, aqueles que peregrinaram até esta região,
chamaram-na assim quando se fixaram após anos de exploração.
Recentemente, devido a alta taxa de contravenções, passou a ser
chamada de Last Fall City.
Bathroom (Banheiro) - Distrito agrega Aterros, Tratamento de Águas e
Guetos.
Kitchen (Cozinha) - Distrito comercial controlado pela máfia
Lobby (Corredor) - Distrito portuário próximo ao Garage
Garage (Garagem) - Distrito formado por galpões e depósitos
Gardens (Jardins) - Distrito central com maior incidência de parques.
Classe média alta
Bedroom (Quarto) - Subúrbio residencial classe média
Balcony (Varanda) - Distrito da enseada e pontos turísticos históricos
Downstairs (Andar de Baixo) - Área abaixo do elevado central. Alta taxa de
criminalidade.
Upstairs (Andar de Cima) - Divide com Office o título de centro da cidade.
Arranha-Céus, centro comercial e grandes avenidas.
Stairway (Escadas) - Bairro que intermedia Upstairs a Downstairs. Ruas,
Avenidas, Bares e Casas
de Jogo.
Office (Escritório) - Divide
com Upstairs o título de
centro da cidade, apesar
de ficar no entorno da
área mais nova da cidade.
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QUEM É QUEM EM LAST FALL CITY?
VIGILANTES NOTÁVEIS
O Pregador: Vigilante extremista. Prega trechos da bíblia, enquanto utiliza
martelo e pregos em seus alvos, para que renunciem a sua má conduta
antes do fim. Veste batina e um chapéu de abas largas. Sempre é visto
carregando martelo e uma bolsa com muitos pregos enferrujados.
Senhor dos Pombos: Sempre rodeado dessas criaturas, o senhor dos
pombos passa seus dias em praças sempre a alimentar ou pedir uns
trocados para comprar migalhas. Ele é gentil, e costuma cumprimentar
normalmente as pessoas, o que torna difícil imaginar a maneira como se
lança destemido quando o perigo surge.
Aquele que Ouve o Clamor: Este vigilante apresenta maneirismos
dramáticos, fala poética e coloquial. Vestindo-se como um nobre do século
XVll, ele também porta uma garrucha e um sabre. Quando não está em
vigília, ele é um ator mal sucedido sempre em busca de oportunidade.
LENDAS DO CRIME
O Canibal de Ferro: Ele é um caçador de vigilantes. Um assassino de
aluguel que presta seus serviços a quem puder pagar seu preço. Usa uma
máscara enrugada que lembra muito o couro humano e um terno escuro.
Luvas de couro marrom e uma escopeta boito, sempre são vistas em suas
mãos.
A Noiva da Madrugada: “A Noiva” como é mais conhecida no submundo,
começou na vida do crime como a maioria das Rusalkas: logo após ter sido
abandonada no altar. Capturada dias depois, enquanto vagava
inconformada pelas ruas da Garagem, a noiva nunca mais foi vista por
seus familiares e amigos. Sua dedicação após ingressar na gangue, no
entanto, surpreendeu suas irmãs no crime, o que elevou seu status em
pouquíssimo tempo. A Noiva da Madrugada costuma ser vista ostentando
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um vestido imundo, enquanto um véu puído e encardido esconde suas
feições rancorosas e seu rosto cheio de cicatrizes.

GANGUES
Cães do Inferno: Gangue tradicional do distrito do Andar de Baixo. Seus
membros possuem apelidos relacionados a canídeos em geral. Sequestro,
tráfico e contrabando são suas áreas de atuação.
Rusalkas: Essa gangue é composta em sua grande maioria, por mulheres
que de alguma forma, foram abandonadas por seus futuros cônjuges.
Costumam sequestrar suas futuras irmãs dias depois do ocorrido. A lenda
do crime conhecida como Noiva da Madrugada surgiu dentre suas fileiras.
Além dos sequestros, as Rusalkas também costumam assassinar os
antigos pares de suas irmãs.
Fraternidade da Noite: Mascarados pavorosos, estes delinquentes alegam
serem essas, suas verdadeiras faces. Para seus próprios propósitos, são
vistos sequestrando, agredindo e vandalizando seus próprios territórios.
Unha & Carne: Mulheres furiosas e luvas repletas de navalhas... se não
ficou assustado, recomendo que reavalie seus conceitos.
Essa gangue é especializada em assalto a carga, e apesar de muito
agressivas, costumam doar parte dos saques realizados a população
esquecida dos guetos do Banheiro.
Bonsai (盆栽 Bon-Sai): Esta organização secreta japonesa, permeia todos
os recônditos de Last Fall City. Sua influência é incomparável, e até mesmo
as outras gangues temem envolver-se em seus assuntos. Seu círculo
interno conhecido como “Misho” ou simplesmente “A Raiz”, comanda uma
vasta rede de influência por toda a cidade, enquanto suas “Takosukuri” ou
“Folhas” podem ser vistas resolvendo questões para além de seus limites.
Aparentemente existem designações especiais dentro da organização, e
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alguns nomes já foram ouvidos (ainda que quase sempre não se conheça
seu significado).
Algumas lendas do crime surgidas em suas fileiras são verdadeiros
fantasmas, cujos nomes, são sussurrados com temor pelos que deles já
ouviram falar.
Chokan, Moyogi, Shakan, Kengai, Han-kengai, Fukinagashi, Hokidashi,
Bunjingi, Bankan, Sharimiki, Sabamiki, Sekijoju, Ishizuki, Neagari, Soju,
Sokan, Tosho, Kabudachi, Netsunagari, Ikadabuki, Yose Ue, Penjing… são as
Lendas do Crime que fizeram parte ou ainda fazem, de sua base de poder.

木
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DESTINO - UM ORÁCULO PARA O VIGILANTE SOLITÁRIO
Quando em uma aventura solo, utilize as ferramentas abaixo junto as
tabelas apresentadas, e descubra até onde sua patrulha irá conduzi-lo.
Quando houver dúvida sobre alguma questão,
faça uma pergunta ao Destino e role 1d6. Em
seguida, consulte a tabela abaixo:
1. Não, e…
2. Não
3. Não,mas…
4. Sim, mas…
5. Sim
6. Sim, e…
Recorra à criatividade quando a resposta for vaga, mas lembre-se de
contextualizar tudo. Se achar mais adequado, simplifique as respostas:
Considere NÃO ao rolar 1-3 ou SIM ao rolar 4-6.
EVENTOS ALEATÓRIO
Se precisar criar eventos aleatórios durante a narrativa role 2d6 e compare
com os resultados abaixo, interpretando de modo que faça sentido.

1-2. Negativo
1. Encontro hostil - inimigos (Rolagem Oposta ou Ficha Própria)
2. Evento hostil - armadilha, desastres, perigos e desafios
3. Passado sombrio - assuntos não resolvidos, consequências de um erro,
demônio interior, culpa e etc.
4. Tentação - algo que se queira, por um alto preço
5. Perda ou Separação - de aliados, itens ou algo importante
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6. Violência - um evento cruel e violento contra os personagens ou/e seus
aliados. Perda de Persistência.
3-4. Neutro
1. Nada acontece
2. Encontro inesperado - com outro personagem ou grupo
3. Evento inesperado - algo estranho, engraçado ou curioso ocorre. Não
relacionado com o plot principal.
4. Pistas de um evento - pistas de algo que aconteceu recentemente. Não
relacionado com o plot principal, mas pode servir de gancho para aventuras
futuras.
5. Descoberta - item ou local. Não relacionado com o plot principal, mas
pode servir de gancho para aventuras futuras.
6. Revelação ambígua - revelação importante não relacionado com o plot
principal, mas pode servir de gancho para aventuras futuras.
5-6 Positivo
1. Encontro vantajoso - aliados, ajuda, personagens úteis.
2. Evento vantajoso - algo que ajude a avançar a narrativa ou de
vantagem aos personagens dos jogadores.
3. Novos Vínculos ou reforço para os antigos - Oportunidade de ajudar
aliados ou ser ajudados por eles.
4. Item benéfico - item útil para o avanço da história ou resolução de
problemas
5. Revelação benéfica - revelação importante e útil para avanço da
história.
6. Recompensa - descanso, recursos, equipamento e vitória sobre algo ou
alguém.
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APÊNDICE 1 : INFLUÊNCIAS E INSPIRAÇÃO
Este jogo possui uma série de influências e pode se beneficiar com a leitura e
reinterpretação de várias obras. Os diversos filmes, séries, HQ’s e outras
referências citadas abaixo, servirão como inspiração para os Mestres e
Jogadores de VIGILANTES.
FILMES: Warriors; Ruas de Fogo; Kick-Ass; Watchmen; O Justiceiro (The
Punisher - todos os filmes); The Batman (principalmente o de 2022);
Darkman - Vingança sem Rosto; Mirageman; Desejo de Matar (antologia de
filmes com Charles Bronson); Santos Justiceiros 1 e 2; Sin City: A CIdade do
Pecado & A Dama Fatal; Halloween Kills: O Terror Continua; O Protetor (The
Equalizer); Código de Conduta; Busca Implacável (todos os 3 filmes); O
Corvo; Chamas da Vingança; Os Suspeitos (Prisoners); Taxi Driver; Doce
Vingança; Harry Brown; V de Vingança; Valente (The Brave One); Colombiana:
Em busca de Vingança; O Fim da Escuridão; Magnum 44 (Magnum Force);
Menina Má.com,; Sicario: Terra de Ninguém; O Vingador (Hobo With a
Shotgun); O Exterminador; Jogos Mortais (antologia de filmes); Seven: Os 7
Crimes Capitais; John Wick (todos os filmes); O Diário de um Justiceiro; Uma
Noite de Crime; Major Grom vs. o Dr. Peste; Rambo: Programado para Matar;
SÉRIES: Marvel Demolidor; Marvel Justiceiro; HBO Watchmen; Lupin; Dexter;
Arrow; Gotham; Marvel Luke Cage; Marvel Jessica Jones; Batwoman;
HQ’s: Aventuras de heróis pulp como O SOMBRA e DOMINO LADY; Sin City
(todos os arcos); O Doutrinador: V de Vingança; Watchmen; Arqueiro Verde
(sem exagero nas flechas especiais); todo o material do Justiceiro, Batman
e heróis vigilantes, quando em suas próprias aventuras solo.
DOCUMENTÁRIOS: Super Heróis da Vida Real (Super Heroes for Real Life e o
movimento homônimo); Real Life Superheroes - The true Avengers from the
US (disponível no youtube até a presente data - 31/10/2022)
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VIGILANTES
PSEUDÔNIMO: _________________________ REPUTAÇÃO: _____ 3º ( ) 5º ( )
MANOBRAS:

( ____ )

ASTÚCIA:

( ____ )

DETERMINAÇÃO:

( ____ )

MANHA:

( ____ )

PERSISTÊNCIA:

( ____ )

EMPENHO:

( ____ )

ADRENALINA:

( ____ )

MÉTODOS

ARMAS

1- ______________________________

- __________________

2- ______________________________

- __________________

1-2 1-3

- __________________
OCUPAÇÃO: _______________________
DADO

EQUIPAMENTO

DE

- __________________

OCUPAÇÃO

- __________________

DOR

- __________________

______________________________

- __________________

______________________________

- __________________

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- __________________

1-2 1-3

________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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