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EDITORIAL
Com 198 páginas, a edição 14 é a maior
edição do CyanZine até o momento, mesmo
considerando a fase inicial, um década atrás.
Isso graças ao cordel aqui incluído.
Antônio Silvino – Vida, Crimes e
Julgamento é um cordel que já está sob
Domínio Público. Escrito por Francisco das
Chagas Batista, não há muito o que se dizer
sobre o que esperar dele: o título já é meio que
uma sinopse. Em resumo, é uma longa história
do famoso cangaceiro.
Como costumo fazer, editei minimamente a
obra. Desta vez, porém, todos os versos
editados têm também uma nota de rodapé
com os versos originais, para quem quiser
comparar.
Além do cordel, esta edição do zine traz um
artigo extraído do blog do Velhinho do RPG
apresentandoWerewolf by Night, uma das
novas produções Disney+/Marvel.
Para fechar, você recebe também uma aventura
infantil para XR-III: Cadê a Pizza?
Assim ficou esta edição. Devido ao trabalho que
deu prepará-la, ainda não estou certo se haverá
um CyanZine em dezembro. De qualquer forma,
As Sementes do Mundo Inferior (que nesta
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edição do zine aparece em seus episódios 21 a
25) continuará sendo publicada no Wattpad. E,
se tudo der certo, em dezembro ou em janeiro o
CyanZine estará de volta.
Feliz com a esperança de dias melhores para
todos nós, na expectativa de que o cenário
nacional se normalize, mesmo que leve anos
para isso, desejo uma boa leitura!

Cárlisson Galdino
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CADÊ APIZZA?
CÁRLISSONGALDINO

Esta é uma aventura infantil que foi escrita e
mestrada durante um evento de RPG ocorrido
em Arapiraca no Clube do Professor. Como um
RPG infantil, é recomendado que seja mestrado
por alguém que já entenda um pouco de RPG,
para jogadores crianças.
SISTEMA ECENÁRIO

A aventura foi feita para XR-III – Modo Micro,
que pode ser encontrado em
http://wiki.cordeis.com/xr3/start ou na edição
9 do Cyanzine.
O cenário onde a história se passa se chama
Animalia, que apresenta uma paródia da Terra
onde todas as pessoas têm características de
algum animal. Todos os personagens de
jogador oferecidos são catinus, uma espécie
que tem orelhas e rabo de gato.
Todos eles vivem na Mansão Novelo, um lar de
jovens catinus que é mantido por uma guia
chamada Nix, que tem forma de um gato
comum falante. A Nix foi apresentada no kit O
Livro de Nix. Cadê a Pizza? pode ser usado
como uma aventura adicional posterior ao Livro
de Nix, inclusive pode reusar os personagens ali

http://wiki.cordeis.com/xr3/start
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apresentados, mas também pode ser
apresentada de forma totalmente independente.
ELENCO

Os personagens de jogador propostos são 6
pré-adolescentes afilhados de Nix, com
equidade de gênero: 3 masculinos e 3 femininos.
Quatro deles recebem um dom especial de Nix.
Uma habilidade (manobra) que consome pontos
de fadiga e é acionada ronronando (domínio
Ronronar).

 Camões: manobra Fantasma;
 Celeste: manobra Planar;
 Mill: manobra Telecinese;
 Patty: manobra Encantar;
 Sol e Sushi não têm manobra desse tipo.

Por serem afilhados de Nix, eles têm
responsabilidades maiores que os outros catinus
que moram na Mansão Novelo. No final, você
terá as fichas completas deles, podendo enviar
uma captura de tela de uma ficha para cada
jogador, caso queira jogar assim.
Os dados sobre os personagens do mestre não
devem ser conhecidos pelos jogadores e serão
apresentados em seguida.

 Bingo: professor Ekinissus (povo-cavalo),
de arquétipo calmo. Atributos: F5 M3 E5;
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 Gergelim: caninus (povo-cachorro) do
arquétipo fujão. Tem o dom do superolhar:
consegue perceber ilusões, invisibilidade e
disfarces, não sendo enganado. Atributos:
F1 M5 E4.

 Hermione: catinus do arquétipo
preguiçosa. Entregadora da Pizzaria
Silvestre. Atributos: F1 M4 E5.

 Hulk: caninus do arquétipo vaidoso. Um
valentão. Atributos: F5 M3 E1.

 Lola: doninus (povo-doninha) do
arquétipo tagarela. É a dona da Pizzaria
Silvestre. Atributos: F5 M1 E5.

 Nutela: caninus do arquétipo
prestativa.Tem o dom da Interferência:
sempre que alguém usa um dom perto
dela, ela entra na brincadeira com metade
da eficiência do dom do outro (entra em
elo telepático, pega carona em visão
remota...). Só funciona para dons
ativáveis. Atributos: F2 M3 E4.

O curinga: Wel é um personagem-curinga.
Como a aventura vai ser mestrada para crianças
e envolve situação de risco para os
protagonistas, decisões erradas podem levar a
situações muito ruins. Caso a história caminhe
para isso e o mestre ache conveniente, Wel
pode aparecer por acaso e ajudar a resolver a
situação.
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 Wel: ursinus (povo-urso) do arquétipo
Tagarela. É um bruxo e anda por aí na
forma de urso, como patrulheiro fazendo
boas ações. É padrinho de uma ursinus
chamada Mel. Sua aparição pode ter a ver
com uma procura por sua sobrinha.
Atributos: F3 M5 E1.

Figurantes: eventualmente pode ser necessário
acrescentar mais algum personagem na história.
Segue uma tabela de figurantes que podem
encaixar em algum papel desses, de
emergência. Você pode, claro, criar seus
próprios personagens. Não só para figurantes,
mas para toda a história. Esta tabela é só uma
conveniência que se pretende que seja útil.
Nome Espécie Arquétipo F ME Domínio
Sky Doninus Fujona 5 5 4 Artista
Ozzy Doninus Briguento 2 1 2 Jogador
Clark Kamessis Vaidoso 2 1 2 Roubo
Bibi Kamessis Pensadora 2 5 1 Comércio
Zeca Caninus Tímido 4 1 2 Medicina
Odin Kamessis Tagarela 2 2 2 Comércio
Kira Boressis Briguenta 4 2 5 Força
Bob Brakarkus Tímido 1 2 2 Elástico
Mel Ursinus Sonhadora 4 2 4 Afilhada
Fajuto Catinus Tagarela 1 2 1 Montaria
Fred Baraelus Calmo 5 2 1 Atirador
Luna Doninus Vaidosas 2 1 3 Veterinária
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AULA NAMANSÃO

Professor Bingo tem orelhas de cavalo e dá aula
de uma matéria chamada Dinheiro, que inclui
Matemática, cálculo de troco, onde o dinheiro é
importante e onde não é. Nas escolas de
Animalia, as matérias têm conteúdo e nome
bem diferentes.
A moeda desse mundo é o Biscoito, uma moeda
parecida com a nossa, mas furada no meio,
como uma rosquinha. As notas de papel
também existem, mas não são furadas.
Mestre interpretando o professor dando aula e
interagindo com os personagens. Fale um
pouquinho sobre essas curiosidades
relacionadas ao dinheiro desse mundo. Entre no
valor médio de coisas que crianças compram.
Pizzas, por exemplo, que custam 30 biscoitos.
O professor Bingo pode perguntar aos alunos
que preço acha que algumas coisas, como um
chiclete, uma coxinha ou uma bola de futebol
têm.
Os colegas do grupo estarão empolgados com
a noite da pizza, que acontece esta noite.
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HORADAPIZZA

Na sala de jantar da Mansão Novelo, o grupo
está conversando e animado sobre as pizzas,
que ainda não chegaram.
Nix chamará o grupo de personagens de
jogador para a cozinha e lá falará que a
entregadora Hermione está sumida.

“Chamei vocês aqui porque temos
um problema. As pizzas que pedimos
na Pizzaria Silvestre ainda não
chegaram. Liguei para lá e a Lola
disse que Hermione saiu há quase
uma hora e que não ia fazer outra
entrega, só a nossa. Ela foi liberada
pra comer com a gente também.
Como vocês sabem, a Hermione
morou aqui quando era pequena.
Preciso que vocês descubram o que
aconteceu com a Hermione.”

OMISTÉRIO

O grupo decide como vai fazer a investigação.
 Pizzaria Silvestre: Lola falará com muito

carinho pela Hermione, que ela saiu. Dirá o
caminho que ela segue normalmente, que
é passando pelo bosque.



CyanZine #14 Página 184 de 198

 Canil Osso Duro: ninguém sabe o que
houve.

 Bosque: em certo lugar do bosque, o
grupo pode encontrar caixas de pizza no
chão levando até um galpão esquisito.

Se não acharem o bosque, alguém informará ao
grupo sobre o galpão. Pode ser a Nix através de
um telefonema, a Lola, alguém que estava
fazendo exercício no bosque ou algum
trabalhador que passou de bicicleta por lá.
OGALPÃO

Para facilitar a visualização, você pode utilizar
um tabuleiro de xadrez para a cena de
confronto. Se tiver como conseguir, coloque
peças coloridas para os personagens dos
jogadores e peças de outros tipos para os
vilões.
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Escolha um lugar onde Hermione está presa
numa jaula. Os três caninus estão espalhados no
chão, cansados de comer pizza.
O grupo tem que salvar a Hermione. As pizzas
que sobraram serão um bônus.
O carrinho elétrico de entregar pizzas está ali
com o restante das pizzas, mas a chave está
com a Hermione.
O grupo pode partir para diálogo, tentar ir sem
silêncio... Deixe que criem uma solução pra
situação. Os caninus podem incorporar aquele
tipo de vilão boboca para confrontar jogadores
inexperientes. A chave da jaula está com Hulk.
Soluções criativas, se fizerem um pouco de
sentido, devem ser estimuladas.
FESTA NAMANSÃO

Dona Lola mandará mais 20 pizzas para a festa,
quando Hermione chegar com o grupo. Alguns
colegas podem ficar curiosos e quererem ouvir
a história de como eles resgataram a
entregadora. Interprete a reação deles à história
de maneira natural. Incredulidade, empolgação,
vale qualquer coisa. Nessa festa termina a nossa
aventura.
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PERSONAGENSCOADJUVANTES

HULK

GERGELIM

NUTELA
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LOLA

HERMIONE
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CAMÕES (CATINUSMENINO)

Arquétipo: Tímido
Atributos
Físico2 Mente2 Espírito3
Detalhes

1. Adora tomar leite
2. Medo de adoecer
3. Não gosta de Multidões
4. “Água mole em pedra dura tanto bate até que

fura”
Domínios
Atributo Nome do Domínio Nível

Físico Condutor 1
Mente Jogos 1
Espírito Ronronar 1
Manobras
Domínio Manobra
Ronronar Fantasma: cria uma ilusão de outropersonagem qualquer, como se estivessepresente no lugar.
Energia

VitalidadeFísica FadigaFísica FadigaMental FadigaEspiritual
6 8 8 12
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CELESTE (CATINUSMENINA)

Arquétipo: Empolgada

Atributos
Físico3 Mente3 Espírito1
Detalhes
1. Gosta de contar

Histórias
2. Gosta de colares e Correias
3. Atenciosa com os Amigos
4. Joga handebol

Domínios
Atributo Nome do Domínio Nível

Físico Esporte 2
Espírito Ronronar 1
Manobras
Domínio Manobra
Ronronar Planar: o personagem se joga ao acionar odom. Se ativar, voará 3 vezes mais rápido doque quando corre, mas a 1m do chão. Sefalhar, cai no chão
Energia

VitalidadeFísica FadigaFísica FadigaMental FadigaEspiritual
9 12 12 4
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SUSHI (CATINUSMENINO)

Arquétipo: Empolgado
Atributos
Físico2 Mente2 Espírito3
Detalhes
1. Gosta de cantar
2. Gosta de abraçar
3. Fala partes de música como se fossem poesia
4. Gosta de vestir cores chamativas

Domínios
Atributo Nome do Domínio Nível

Mente Comércio 1
Físico Briga 1
Espírito Artista 1

Manobras: não possui

Energia
VitalidadeFísica FadigaFísica FadigaMental FadigaEspiritual

6 8 8 12
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SOL (CATINUSMENINA)

Arquétipo: Pensadora
Atributos
Físico3 Mente2 Espírito2
Detalhes
1. Adora séries e livros

de investigação
2. Anda sempre com um bloquinho de notas
3. Cabelo em 3 cores
4. Pouca paciência para falatório

Domínios
Atributo Nome do Domínio Nível

Mente Detetive 2
Espírito Ronronar 1

Manobras: sem manobras

Energia
VitalidadeFísica FadigaFísica FadigaMental FadigaEspiritual

9 12 8 8
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MILL (CATINUSMENINO)

Arquétipo: Pensador
Atributos
Físico2 Mente3 Espírito2
Detalhes
1. Sempre chamado

para soltar pipa ou
tirar bola de cima da casa

2. Pelo alaranjado
3. Prefere ficar calado, observando.

Domínios
Atributo Nome do Domínio Nível

Espírito Ronronar 3
Manobras
Domínio Manobra
Ronronar Telecinese: o personagem pode mover umobjeto de até 5kg à distância
Energia

VitalidadeFísica FadigaFísica FadigaMental FadigaEspiritual
6 8 12 8
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PATTY (CATINUSMENINA)

Arquétipo: Prestativa
Atributos
Físico1 Mente4 Espírito2
Detalhes
1. Adora ser lembrada,

mesmo que só pra
pedirem favor.

2. Pelagem branca.
3. “E aí… Alguém quer ajuda?
4. Gosta de música
5. Boa no handebol

Domínios
Atributo Nome do Domínio Nível

Físico Esporte 1
Espírito Ronronar 1
Mente Atiradora 1
Manobras
Domínio Manobra
Ronronar Encantar: personagens que a veem fazemteste de Mente ou ficam fascinados.
Energia

VitalidadeFísica FadigaFísica FadigaMental FadigaEspiritual
3 4 16 8
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