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LASERS AND FEELINGS
AUTOR: JOHNHARPER. HTTP://JOHNHARPER.ITCH.IOASDF/

TRADUÇÃO: CÁRLISSONGALDINO

Você é parte da tripulação da nave de escota
interestelar Raptor. Sua missão é explorar
regiões desconhecidas do espaço, lidar com
alienígenas, tanto amigáveis quanto mortais, e
defender os mundos do Consortium contra
perigos espaciais. O Capitão Darcy foi
sobrepujado pela estranha entidade psíquica
conhecida como Something Else, deixando
vocês se virarem enquanto se recupera em um
centro médico.
JOGADORES: CRIANDO UMPERSONAGEM

1. Escolha um arquétipo (ou estilo) para o
seu personagem: Alien, Androide, Experiente,
Heroico, Importante ou Intrépido.
2.Escolha um papel para o personagem:
Cientista, Diplomata, Engenheiro,
Explorador, Médico, Piloto ou Soldado.
3.Escolha o seu número, de 2 a 5. Um
número alto significa que você é melhor com
lasers (tecnologia, ciência, racionalismo,
calma, ação precisa). Um número baixo
significa que você é melhor com feelings
(intuição, diplomacia, sedução, ação
selvagem ou apaixonada).

http://johnharper.itch.ioasdf/
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4.Dê um nome maneiro para um
personagem de aventura espacial. Sparks
McGee ou Gina de Higgs.

Você tem: um uniforme do Consortium
(apropriado para caminhar no vácuo), um
super-troço-smart-phone-câmera-
comunicador-scanner-maneiro (com tradutor
universal), uma pistola phaser de potência
ajustável (geralmente ajustada para atordoar).
Objetivo do jogador: meter seu personagem
nas aventuras espaciais mais malucas e tentar
fazer com que ele dê o seu melhor.
Objetivo do personagem: escolha um desses
ou crie o seu próprio: se tornar capitão,
conhecer novos alienígenas, atirar nos caras
maus, encontrar novos mundos, solucionar
mistérios do espaço selvagem, provar-se.
JOGADORES: CRIANDOANAVE

Como um grupo, escolham dois pontos fortes
para a Raptor: Ágil, Bem armada, Caça,
Dispositivo de camuflagem, Escudos potentes,
Rápida, Sensores superiores.
Escolham também um problema: Circuitos
péssimos (em batalha, controles tendem a
explodir na ponte), Pouco combustível (sempre
precisando de cristais de energia), Reputação
sombria (Capitão Darcy fez algo bem ruim no
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passado), Só um centro médico (Capitão Darcy
está nele).
ROLANDOODADO

Sempre que você fizer algo arriscado, role 1d6
para ver o resultado. Acrescente +1d6 se você
estiver preparado e +1d6 se você for um
especialista. (O mestre lhe dirá quantos dados
rolar, baseado na sua ficha de personagem e na
situação). Role seus dados e compare cada
resultado com o seu número.

Se você estiver usando laser (ciência,
razão), você precisará rolar um
resultado abaixo do seu número.
Se você estiver usando feeling (paixão,
sintonia), você precisará de um
resultado acima do seu número.

0. Se nenhum dos dados for bem-sucedido,
você falhou. O mestre dirá como as coisas
deram errado.

1. Com um dado alcançando o sucesso,
você consegue no sacrifício. O mestre
inflige uma complicação, dano ou custo.

2. Com dois sucessos, você consegue.
Bom trabalho!

3. Se três dados foram bem-sucedidos,
você consegue um sucesso crítico! O
mestre lhe dirá que efeito extra foi
alcançado
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ǃ Se você rolou exatamente o seu
número,você tem um laser feeling, que
lhe dá uma visão especial do que está
pegando. Faça uma pergunta ao mestre e
ele lhe responderá honestamente. Algumas
boas perguntas:
O que eles estão sentindo exatamente?
Quem está por trás disso tudo? Como eu
consigo levá-los até ______? O que eu
deveria estar procurando? Qual é a melhor
forma de ______? Na real, o que está
havendo aqui?
Uma rolagem laser feeling conta como
sucesso.

Ajuda: se você quiser ajudar alguém em sua
rolagem, diga como pretende ajudar e faça a
rolagem. Se passar, dê a ele +1d6.
MESTRE: CRIANDO UMAAVENTURA
ESPACIAL

Faça uma rolagem ou escolha a partir das
tabelas (uma rolagem por coluna):
# Uma ameaça... Que quer...
1 Conquistador Zorg Destruir/Corromper
2 A armada Hive Roubar/capturar
3 Captão trapaceiro Conectar
4 Piratas espaciais Proteger/Fortalecer
5 Cyberzumbis Criar/Sintetizar
6 Parasita mental ET Pacificar/Ocupar
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Tabela 2:
# O quê/Quem... Que então...
1 Rei/Rainha Pirata Destruirá o sistema solar
2 Cristais vazios Reverterá o tempo
3 Estrela temerária Escravizará um planeta
4 Túnel Quântico Iniciará guerra/invasão
5 Ruína Ancestral Abrirá furo na realidade
6 Arterato Alien Corrigirá tudo
MESTRE: NARRANDOO JOGO

Jogue para descobrir como os jogadores vão
derrotar a ameaça. Introduza a ameaça
mostrando evidências de seus males recentes.
Antes de a ameaça atingir de fato os
personagens, dê sinais do que está para
acontecer, então pergunte a eles o que farão.
“Zorgon carrega os megacanhões da sua nave.
O que vocês fazem?” “Daneela lhe serve um
copo de uísque arturiano e desliza o braço pela
sua cintura. O que você faz?”
Peça para rolarem quando a situação for
incerta. Não tente planejar os acontecimentos –
deixe as fichas caírem onde puderem cair. Use
falhas para jogar a ação mais pra frente. A
situação sempre muda depois de uma rolagem,
para bem ou para mal.
Faça perguntas e aproveite as respostas.
“Algum de vocês já encontrou um Cultista do
Vazio antes? Onde? O que aconteceu?”
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