
 

Adaptação de Sobrenatural para o sistema +2d6. 

Sam: Quando eu disse para o meu pai que eu tinha medo do bicho-papão, ele me deu 

uma pistola 45.  

Dean: Bem, e o que ele deveria ter feito?  

Sam: Eu tinha apenas nove anos. Ele deveria ter dito “não tenha medo do escuro”.  

Dean: Não tenha medo do escuro? Você está brincando! É claro que você deve ter 

medo do escuro! Você sabe o que se esconde no escuro!  

(Episódio “piloto” da série Sobrenatural)  

Os Irmãos Winchester  

O pesadelo da família Winchester começou em uma terrível noite, há 22 anos atrás, 

em Laurence, uma pequena cidade do estado do Kansas, Estados Unidos. Adormecido na 

frente de sua televisão, John Winchester acordou com os gritos horrorizados de sua esposa 

Mary, que estava no quarto do seu filho mais novo, um bebê de seis meses chamado Sam. Ao 

chegar ao quarto do bebê, John foi recebido com uma visão grotesca; sua esposa Mary estava 

morta, presa ao teto do quarto enquanto seu sangue escorria por um enorme ferimento em 

sua barriga. Mas o pior ainda estava por vir: chamas surgiram no corpo de Mary, incendiando a 

casa logo em seguida. Segundos antes que a casa explodisse por causa das chamas, John 

Winchester conseguiu retirar Sam e Dean, seu filho mais velho de quatro anos de idade. 

Procurando respostas para a misteriosa morte de sua esposa, John Winchester 

descobriu por meio de uma médium que um demônio foi o responsável pela morte de Mary. O 

desejo de vingança pela morte de sua esposa transformou-se em uma obsessão de caçar e 



destruir todo tipo de entidade sobrenatural. Com medo de que seus filhos também fossem ví-

timas dessas entidades paranormais, John treinou Sam e Dean para reconhecer e se 

defenderem do sobrenatural. Com o tempo Sam e Dean se tornaram especialistas no 

reconhecimento e destruição dessas entidades, porém, mesmo com a obsessiva investigação 

de seu pai, o Winchester não conseguia nenhuma pista sobre o demônio que matou Mary.  

Os anos se passaram e a obsessão de John com o sobrenatural gerou uma crise 

familiar, com Sam desistindo da luta contra o sobrenatural e indo para a famosa universidade 

Stanford, na Califórnia. Na universidade, o jovem Sam vivia feliz junto com sua namorada 

Jéssica, em um apartamento perto do campus. Porém, no último ano de Sean na faculdade, 

Dean apareceu, trazendo péssimas notícias: John Winchester estava desaparecido em uma de 

suas “viagens de caça” a entidades sobrenaturais!  

Relutante, Sean concordou em ajudar Dean a procurar seu pai. Os dois acabam indo 

para Jericho, na Califórnia, onde, depois de resolver um mistério sobrenatural, conseguem 

mais pistas sobre o paradeiro de John. Entretanto Sam rejeitou a idéia de continuar a se 

envolver com o sobrenatural, e decidiu retornar para sua namorada em Stanford.  

Quando Sam entrou em seu apartamento perto do campus da universidade, a 

maldição dos Winchester se fez presente novamente: sua namorada Jéssica estava presa no 

teto do seu quarto, sangrando de um enorme corte na barriga. Em seguida, em meio aos gritos 

de Sam, o corpo de Jéssica se incendiou como o corpo de Mary, 22 anos antes. Sam gritou de 

horror enquanto as chamas espalhavam pelo seu apartamento.  

No último segundo, Dean tirou Sam do apartamento. Transtornado, Sam percebeu que 

o destino dos Winchester estava eternamente ligado ao sobrenatural, pelo menos até que o 

demônio que matou sua mãe e sua namorada fosse destruído. Ele decidiu se juntar a seu 

irmão para procurar seu pai e enfrentar todas as entidades paranormais que forem 

encontrando no caminho. Um caminho assombrado pelo mistério das mortes de Mary e 

Jéssica, e pelo desaparecimento de John Winchester.  

Usando as anotações no diário de John, que reúne experiências e conhecimento de 

mais de 20 anos de luta contra o sobrenatural, Sam e Dean embarcam em uma cruzada contra 

o mal que se esconde nos lugares mais sombrios dos Estados Unidos.  

 A Série  

Sobrenatural é uma das séries mais recentes da Warner Brothers Television. Criada 

pelo produtor McG (As Panteras, O.C.), Erik Kripke (O Pesadelo) e Robert Singer (as Aventuras 

de Lois e Clark) e dirigida por David Nutter (Smallville, Arquivo X), a série mistura o gênero 

terror sobrenatural com drama e humor.  

 

 



Aventuras no mundo de Sobrenatural  

O sucesso de Sobrenatural se deve ao modo como seus protagonistas Sam e Dean 

lidam com as entidades paranormais que enfrentam. Eles usam e abusam do humor e da ironia 

ao lidar com vampiros, demônios, fantasmas, etc., seguindo um jeito “Homem-Aranha” de ser 

e fazendo piadas mesmo quando estão completamente apavorados. Aventuras de RPG no 

mundo de Sobrenatural podem assimilar esse estilo mais despojado de lidar com o 

paranormal, dependendo do tipo de personagens que forem criados. Personagens mais jovens 

ou mais irreverentes se encaixam perfeitamente dentro do perfil dos protagonistas de 

Sobrenatural, mesmo que outros investigadores do grupo sejam mais sisudos.  

Os personagens serão caçadores de entidades sobrenaturais. No mundo de 

Sobrenatural existe uma sociedade informal de caçadores, que muitas vezes cooperam em 

missões. Cada caçador possui uma motivação pessoal para enfrentar as entidades sobrena-

turais. Em alguns episódios da série aparecem personagens especializados, como os caçadores 

de vampiros. 

Os irmãos Winchester caçam a bordo de um Chevrolet Impala 1967 preto, chamado de 

“Metallicar” pelos fãs da série. Um grupo de caçadores poderia ter um carro semelhante, ou 

um furgão preto para sair atrás dos monstros pelos EUA, como uma versão “dark” do furgão 

da turma do Scooby Doo. O “Metallicar” também é responsável por outra marca registrada de 

aventuras no mundo de Supernatural: rock & roll de qualidade para enfrentar as entidades 

sobrenaturais! Como Dean Winchester é fã de rock tradicional, suas investigações são feitas ao 

som de músicas como “Highway to Hell” do AC/DC, “Fly by Night” do Rush, “Paranoid” do 

Black Sabbath, entre outras. Uma trilha sonora roqueira pode dar um toque Sobrenatural a 

aventuras de horror. Imagine uma sessão, antes de iniciar uma rodada de combate contra um 

demônio, o Narrador colocasse “Do the Evolution” do Pearl Jam? A adrenalina do jogo iria 

subir!  

As aventuras de Sobrenatural seguem o mesmo esquema dos 

episódios da série, que podem ser divididos em três etapas: 

1) Evento Sobrenatural:  

Os personagens recebem a informação de um evento sobrenatural. Pode ser um 

assassinato estranho, um suicídio inexplicável, relatos de visões de fantasmas, monstros ou 

algum evento relacionado com as tragédias pessoais dos personagens.  

2) Investigação:  

Os personagens investigam o evento sobrenatural. Nessa etapa eles recolhem provas, 

evidências e reúnem informações sobre o que está acontecendo. É nesse momento que os 

personagens entram em contato com a entidade sobrenatural. É muito importante estabelecer 

um clima de suspense e mistério nessa etapa, com toques de horror nas esporádicas 

manifestações da entidade.  



3) Confronto Final:  

Nessa fase o horror é total. A entidade se apresenta completamente para os 

personagens. É interessante notar que em Sobrenatural, os irmãos Winchester na maioria das 

vezes vencem as entidades sobrenaturais usando conhecimento, ao invés de força bruta. As 

entidades de Sobrenatural sempre possuem um ponto fraco, e os personagens devem 

descobri-lo se quiserem vencê-las.  

Novas Vantagens para o +2d6. 

Legado Ocultista (2 pontos) 

O personagem possui um livro, diário, DVD, CD, etc., que contém informações que podem 

ser úteis na luta contra entidades sobrenaturais. Essa fonte de informações foi deixada como 

um legado por um parente, mestre ou professor do personagem, sendo completamente 

original e única. As informações não são tão completas a ponto de resolver a aventura, mas 

auxiliam no conhecimento do histórico ou das lendas sobre a entidade. Na série, Sam e Dean 

usam frequentemente o diário de seu pai, que contém informações coletadas ao longo de 20 

anos de luta contra o sobrenatural. O Narrador deverá controlar as informações a serem 

obtidas na fonte de informações do personagem.  

Novas Desvantagens para o +2d6. 

Cinismo ante ao Sobrenatural (2 pontos) 

Assim como Dean, o seu personagem reage cinicamente ante ao sobrenatural como um 

mecanismo de defesa psicológico. Isso pode fazer com que o personagem subestime o perigo 

e aja de maneira inconsequente.  

Todas as vezes que o personagem enfrentar uma entidade sobrenatural realmente 

assustadora (na fase do conflito final da aventura) deverá fazer um teste difícil de Sabedoria 

(vontade). Caso falhe, o personagem reage cinicamente e subestima a entidade, agindo de 

maneira inconsequente.  

Marcado pelo Sobrenatural (3 pontos) 

Como Sam, o seu personagem foi marcado de alguma forma pelo sobrenatural. Você 

tem pesadelos ou visões frequentes com entidades sobrenaturais, além de ser muito sensível 

ao ambiente astral dos lugares (passando mal em locais onde aconteceram assassinatos, 

sentindo presenças invisíveis, etc.). Alguns pesadelos ou visões podem se tornar premonições, 

porém sempre serão previsões de desgraças pessoais ou de mortes de membros do grupo. O 

Narrador é quem controlará esse aspecto premonitório da desvantagem.  

 

 



Personagens da Série  

Sam Winchester  

Sam nasceu no dia 2 de Maio de 1983 e tinha apenas seis meses de idade quando sua 

mãe, Mary Winchester, foi morta em seu quarto. Foi treinado por seu pai para ser um caçador 

de entidades sobrenaturais, porém quando adulto, quis ter uma “vida normal”. e escapar da 

obsessão de seu pai em encontrar o demônio que matou sua mãe. Depois do desaparecimento 

de seu pai e da morte de sua namorada Jéssica Moore pelas mãos do mesmo demônio que 

matou sua mãe, Sam decide se juntar novamente ao seu irmão Dean e caçar entidades 

sobrenaturais. Seu maior desejo é encontrar e destruir o demônio que matou sua mãe e sua 

namorada. Personalidade: Sam é o mais sensível dos irmãos e nunca concordou com a 

obsessão de seu pai. Ele é um pouco ingênuo e se preocupa excessivamente com seu irmão. 

Sam Winchester  

 

Atributos: Força 3, Destreza 3, Constituição 3, Inteligência 4, Sabedoria 2, Carisma 3. 

Perícias: Armas Brancas 3, Armas de Fogo 3, Atletismo 2, Briga 3, Dirigir 2, Furtividade 2, 

Computação 3, Intimidação 1, Investigação 3, Ciências Ocultas 3, Erudição 3.  

Vantagens: Reflexos em Combate, Aliados 2 (Bob e Castiel.),  Legado Ocultista.  

Desvantagens: Marcado Pelo Sobrenatural (com sonhos premonitórios).  

Pontos de Vida: 16 

 

 



Dean Winchester  

Dean é o mais velho dos irmãos Winchester. Ele tem 26 anos de idade e normalmente 

veste jeans, camiseta e jaqueta de couro preta. Dean é o mais durão dos irmãos. Ele usa um 

anel grosso de roqueiro no seu dedo direito junto com uma pulseira feita de pele de elefante 

no seu pulso direito.  

Personalidade: Dean é mulherengo, machão e muito protetor em relação ao seu irmão mais 

novo. Ao contrário de Sam, ele continuou ajudando o pai em suas caçadas, abdicando de uma 

vida normal. Dean é fanático por rock e um talentoso caçador de entidades sobrenaturais. Ele 

é cínico, sarcástico e sempre mantém uma pose de “sabe-tudo”. Dean morre de medo de 

andar de avião e possui várias ex-namoradas que gostariam de vê-lo morto! 

Dean Winchester  

 

Atributos: Força 3, Destreza 4, Constituição 4, Inteligência 3, Sabedoria 2, Carisma 2. 

Perícias: Armas Brancas 3, Armas de Fogo 4, Atletismo 2, Briga 3, Dirigir 3, Furtividade 2, 

Computação 1, Intimidação 2, Investigação 3, Ciências Ocultas 3, Vontade 2.  

Vantagens: Reflexos em combate, Aliados 2 (Bob e Castiel.), Legado Ocultista.  

Desvantagens: Cinismo ante ao Sobrenatural.  

Pontos de vida: 17 

 

 

 

Adaptação criada por Newton Rocha “Tio Nitro” do blog Nitro Dungeon. 


