
MONSTRO DA SEMANA RPG
Aventura: “Esgotando o Prazo

Adaptação da aventura do livro básico de
Monstro da Semana RPG - de Michael Sands)

Campanha: Repartição Paranormal 

SUMÁRIO DA AVENTURA
A aventura  "Esgotando o Prazo" se passa no Sul do Brasil, nos anos 60. 

Os nossos Caçadores de Monstros são agentes do CCA ( Centro de Controle 
de Ameaças de Toda e Qualquer Natureza), uma agência secreta 
governamental brasileira, criada por Getúlio Vargas.

Os caçadores se envolvem na investigação de estranhos ataques e mortes 
que estão acontecendo na cidade de imigrantes alemãs de Pomerode, em Santa
Catarina. Durante a investigação, eles descobrem que criaturas feéricas 
estranhas e perigosas, vinda do Reino das Fadas de Oberon, uma dimensão 
mágica paralela, estão atuando no lugar, com algum propósito misterioso.

SOBRE O JOGO
Monstro da Semana é um jogo de RPG de horror e sobrenatural criado por 

Michael Sands. Neste jogo os heróis não são meros caçadores de monstros, 
eles são lendários e notórios como os protagonistas dos seriados de TV. 

É um jogo onde se cria coletivamente aventuras como as de Buffy, ou viaje
pelo país destruindo monstros como os irmãos Winchester de Supernatural, 
descubra a verdade como os agentes Mulder e Scully de Arquivo X, ou persiga
os perigos e mistérios onde que quer estejam como o doutor de Doctor Who.

O sistema do Monstro da Semana é um  Powered by the Apocalypse 
(PbtA). Esse é o nome do sistema desenvolvido para o jogo de 2010 
Apocalypse World, este sistema também foi usado em Monstro da Semana, 
Dungeon World, Monsterhearts e vários outros RPGs. Apocalypse World 
ganhou o 2010 Indie RPG Awards na categoria Most Innovative Game.

CENÁRIO
Brasil, 1963 Presidente João Goulard, rock´n´roll, Guerra Fria, MPB, 

Chico Burque, Clube da Esquina, início da rebeldia dos jovens, idealismo, país
passando por mudanças rápidas. (Criado com os jogadores)

Organização de Caçadores de Monstros:
Centro de Combate de Ameaças de Toda e Qualquer Natureza, abreviado 

como CCA e conhecido como a Repartição Paranormal. É um instituição 
secreta e pública brasileira, criada por Getúlio Vargas para lidar com ameaças 
e fenômenos sobrenaturais. Entretanto, a Repartição Paranormal acabou sendo
esquecida pelo Governo Federal e sofre com falta de recursos.

A Repartição Paranormal possui seus escritórios no subsolo do Tribunal de
Contas de Blumenau e possui apenas um funcionário, o Gervásio, motorista e 
faz-tudo na Repartição, além de ser um plantador de milho e fazedor de broa, 
nas horas vagas, a fim de sustentar sua mulher e seus quatro filhos.
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PERSONAGENS
Latifa (Érika de Pádua) - Guardiã Imortal de Osiris
Uma Guardiã de Osirís, egípcia, nascida em 1.237 A.C., foi transformada 

em uma Imortal pelo deus Osíris, em sua luta eterna contra seu irmão Set e sua
irmã Bastet. Ela vive pela terra lutando contra as forças sobrenaturais que 
ameaçam a humanidade, principalmente os monstros enviados por Set e seu 
Guardião, Amonéfis. 

Ao chegar ao Brasil em 1889, Latifa, depois de trabalhar sozinha por 
muito tempo, aceitou o convite do presidente Getúlio Vargas em criar o Centro
de Combate de Ameaças de Toda e Qualquer Natureza, abreviado como CCA 
e conhecido como a Repartição Paranormal.

Como recrutadora do CCA, ela viu a instituição cair no esquecimento ao 
longo das duas décadas de sua existência, culminando com a simples 
repartição que possui no subsolo do Tribunal de Contas de Blumenau.

Janis (Luiza Waski) - Caçadora de Monstros Rockeira Anarquista
Janis pertence a uma família antiga de Caçadores de Monstros. Treinada 

por seu avô a contragosto de seus pais, Janis passou a infância se 
familiarizando e caçando ameaças sobrenaturais com seu avô. Depois da 

morte dele, ela herdou seu enorme Livro de Monstros. Motoqueira, rebelde, 
ela se recusou a seguir o que sua família queria e passou a caçar monstros por 
conta própria, até ser recrutada por Latifa para a Repartição Paranormal e 
trabalhar para o CCA.

Serjão (Tierry Waski) - Caçador de Monstros Transmorfo de Onça. 
Serjão Berranteiro, mais conhecido como matador de onça (é a verdade, 

ele não mente), é um vaqueiro e rapaz rebelde (segundo o próprio) morador do
município de Trindade, em Goiás que trabalhava em rodeios, firme e forte, 
para o seu berrante tocar. Apesar do que dizer os rumores, Serjão mata onça 
mesmo e tem coragem, mas evita falar sobre isso.Uma bela noite, ele 
perseguiu uma estranha onça que, quando ele tentou matá-la, se transformou 
em um monstro humanóide, um transmorfo-onça, que o feriu.Janis surgiu e 
matou o transmorfo-onça, salvando Serjão, porém, o vaqueiro acabou 
contraindo a maldição transmorfa. Para aprender a lidar com seu lado 
monstruoso, Serjão acabou aceitando ser recrutado por Latifa e entrar para a 
Repartição Paranormal e trabalhar para o CCA.

MISTÉRIO
Gancho:
Em 3 de Janeiro de 1963, os Caçadores da Repartição Paranormal recebem

a notícia de eventos estranhos e crimes bizarros estão acontecendo na pequena 
cidade de imigrantes alemães de Pomerode, em Santa Catarina.

Eventos Estranhos:
Durante o Natal de 1962, uma onda de calor terrível, de mais de 48 graus, 

seguida de um tornado e de uma inundação do Rio Testo, o principal rio da 
pequena e simpática cidade.

Uma série de ataques nos quais uma pessoa sozinha na noite é espancada e
sofre um único corte, mas não consegue se lembrar de nada sobre o ocorrido 
ou sobre o atacante, entre os dias 28, 29, 30 e 31 de Dezembro de 1962.

Entre 29 de Dezembro de 1962 à 3 de Janeiro de 1963, existem registros 
de comida estragada, morte de porcos, e coisas estranhas, como objetos sendo 
arremessados e eletrodomésticos falhando por toda a parte na cidade.
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Mistério: ESGOTANDO O TEMPO

Gancho:
Em 3 de Janeiro de 1963, os Caçadores da Repartição Paranormal recebem a 
notícia de eventos estranhos e crimes bizarros estão acontecendo na pequena 
cidade de imigrantes alemães de Pomerode, em Santa Catarina.

Eventos Estranhos:
● Durante o Natal de 1962, uma onda de calor terrível, de mais de 48 graus,

seguida de um tornado e de uma inundação do Rio Testo, o principal rio 
da pequena e simpática cidade.

● Uma série de ataques nos quais uma pessoa sozinha na noite é espancada 
e sofre um único corte, mas não consegue se lembrar de nada sobre o 
ocorrido ou sobre o atacante, entre os dias 28, 29, 30 e 31 de Dezembro 
de 1962.

● Entre 29 de Dezembro de 1962 à 3 de Janeiro de 1963, existem 
registros de comida estragada, morte de porcos, e coisas estranhas, como 
objetos sendo arremessados e eletrodomésticos falhando por toda a parte 
na cidade.

ANOTAÇÕES DO GUARDIÃO - MESTRE DO JOGO

Mistérios
● De 40 em 40 anos, a Cidade de Pomerode precisa dar quatro de suas 

crianças mais queridas para o Rei Oberon, o Deus-Fada de Tir-Na-Nog, 
a dimensão das fadas. Oberon troca a criança por uma de suas fadas. A 
criança humana vira um Changeling em Tir-Na-Nog, e a fada vira um 
Meio-Fada, um humano que não sabe de sua natureza de fada. 

● Oberon fez esse acordo em 1863, quando a cidade foi fundada. O ritual 
foi feito pelo Doutor Hermann Blumenau, que era um grande ocultista. 
Desde então, em 1863, 1903, 1923 e no presente 1963, 4 crianças são 
substituídas na cidade.

● Entretanto, dessa vez, os pais das crianças não querem dar suas crianças 
para Oberon. Eles não podem falar desse acordo com ninguém, ou 
acabam morrendo por causa do feitiço de Oberon. Por isso, eles tentam 

fazer com que os agentes da Repartição Paranormal os ajudem 
indiretamente.

● Oberon colocou Violeta (ladina), Rosa (guerreira), Cravo (clériga) e 
Papoula (maga), as quatro Changelings criadas em 1943, para pegar as 4
crianças filhas dos meio-fadas e trocar por 4 fadas. Junto com elas, ele 
enviou o monstruoso ogro Gorro-Vermelho Mastigossos (bárbaro), 
para ajudá-las.

● O Prefeito da Cidade Hans Gardiner sabe de tudo isso, e, junto com o 
Padre Klaus e seus Penitentes, e querem que as 4 meninas de quatro 
anos, sejam entregues para Oberon.

Frente: As Meio-Fadas e suas filhas prometidas à Oberon
Impulso: Resistir ao pedido de Oberon. Despertar a natureza feérica.

● Alice Rigsdale (Prof. de Educação Física, esposa de Tomas Rigsdale), 
mãe de Luciana

● Constância Gunberg (Dona da Pousada Harmonia, esposa de Lucas 
Gunberg), mãe de Samara

● Fracislene Gardiner (Dona de Casa, esposa do Prefeito Hans 
Gardiner), mãe de Ana Paula

● Maria Miller (Padeira, esposa de Samuel Miller, dono da Padaria 
Pomerânia), mãe de Fernanda

Todas as Meia-Fadas não sabem que são fadas. Porém, elas sabem, assim 
como toda a cidade, que terão que entregar suas filhas para Oberon. Porém 
elas se acovardaram e rejeitaram o ritual.

Frente: Prefeito Hans Gardiner e Padre Klaus
Impulso: Entregar as 4 meninas, Luciana, Samara, Ana Paula e Fernanda 
para Oberon.

O prefeito é o único que aceita entregar Samara para Oberon. Junto com o 
Padre Klaus e seus Penitentes, ele quer forçar Alice, Constância, 
Francislene e Maria Miller a entregarem suas filhas Luciana, Samara, Ana 
Paula  e Fernanda para Oberon.
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Frente: Oberon e seu Plano
Impulso: Trocar Luciana, Samara, Ana Paula e Fernanda por crianças 
fadas Margarida, Papoula, Girassol e  Azaléia.
Relógio da Frente - 4 Partes
O que acontece se os Caçadores 

01 - 24 de Dezembro de 1962. Oberon aguarda as quatro crianças no ritual no 
Parque Municipal Freymund Germer, no interior do parque, em um local 
afastado, onde está a Pedra do Sacrifício, uma imensa pedra com o desenho 
tribal dos chifres de um Cervo-do-Pantanal, o símbolo de Oberon na América do
Sul. As famílias 1 (Violeta), 2 (Rosa), 3 (Cravo) e 4 (Papoula) não levaram 
suas crianças. Oberon ficou furioso e ameaçou retaliar. As famílias fugiram da 
Pedra do Sacrifício.

02 - 28, 29, 30 e 31 de Dezembro de 1962. Oberon envia Violeta (ladina), 
Rosa (guerreira), Cravo (clériga) e Papoula (maga), as quatro Changelings 
criadas em 1943 junto com o monstruoso ogro Gorro-Vermelho Mastigossos 
(bárbaro), para aterrorizar a cidade e forçar as quatro famílias a entregarem 
suas filhas. Gorroo Vermelho ataca cada uma das mães.

03 - 01 a 06  de Janeiro de 1962. Oberon decide quebrar o pacto e pede 
para Violeta (ladina), Rosa (guerreira), Cravo (clériga) e Papoula (maga) e
o ogro Gorro-Vermelho Mastigossos (bárbaro) para raptar as quatro 
meninas, mesmo que isso signifique que os feéricos irão morrer assim que 
retornarem para Tir-na-Nog.

03 - 01 a 06  de Janeiro de 1963. Oberon decide quebrar o pacto e pede 
para Violeta (ladina), Rosa (guerreira), Cravo (clériga) e Papoula (maga) e
o ogro Gorro-Vermelho Mastigossos (bárbaro) para raptar as quatro 
meninas, mesmo que isso signifique que os feéricos irão morrer assim que 
retornarem para Tir-na-Nog.

04 - 07 de Janeiro de 1963. Violeta, Rosa, Cravo, Papoula e Mastigossos 
levam as crianças para a Pedra do Sacrifício para abrir o Portal para Tir-
Na-Nog e levar as crianças, deixando 4 bebê-fadas de Titânia na terra. Eles 
abrem o portal com o sangue das crianças e as levam para se tornarem 

Changelings.

Personagens Antagonistas:
Oberon - Rei das Fadas de Tir-Na-Nog, Espírito da Natureza Selvagem
Entidade poderosa, com o corpo representando todos os elementos da natureza
e uma cabeça com chifres enormes de cervo. 

Ponto fraco: 
Tecnologia e Produtos Tecnológicos, Eletricidade, tem fraqueza e pode até 
morrer na presença de um desses.

Impulso: 
● Fazer a cidade e as 4 famílias obedecerem o pacto.
● Criar 4 Changelings com as crianças de 4 anos.
● Estabelecer uma região no Parque Municipal Ferymund Germer como 

parte de Tir-Na-Nog (barganha)

Titania - Rainha das Fadas de Tir-Na-Nog, Espírito da Primavera
Entidade poderosa, uma bela criatura feita de folhas e flores. É o Espírito da 
Primavera. Ela pode ser uma aliada dos Caçadores.

Ponto Fraco: 
Tecnologia e Produtos Tecnológicos, Eletricidade, tem fraqueza e pode até 
morrer na presença de um desses.

Impulso:
● Ela não quer que seus 4 crianças fadas Margarida, Begônia, Girassol e  

Azaléia sejam levados para a terra.
● Ela odeia Oberon por dar seus bebês para se tornarem mortais.

As 4 Changelings:
 Violeta (ladina), Rosa (guerreira), Cravo (clériga) e Papoula (maga) 
São os bebês levados em 7 de Janeiro de 1943. Elas são completamente leais a
Oberon e lutarão para raptar os bebês. Porém, se levarem à força, morrerão ao 
retornar para Tir-Na-Nog.
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Ponto Fraco:
Tecnologia e Produtos Tecnológicos, Eletricidade, tem fraqueza e pode até 
morrer na presença de um desses.

Impulso:
● Seguem Oberon e Mastigossos
● Podem despertar o lado humano e se voltar contra Oberon e 

Mastigossos.
● Lutam com poderes mágicos ligados à suas aparências e habilidades. 

Violeta usa dardos e furtividade, Rosa usa espadas de espinhos e força, 
Cravo usa espíritos da natureza invocados, e Papoula usa magia, raios 
mágicos, encantamentos, etc.

Gorro-Vermelho Mastigossos (bárbaro)
Monstro canibal, causa destruição onde passa. Muito forte e poderoso, 
regenera todo ferimento recebido.

Ponto Fraco:
Fogo, ele odeia fogo. E recebe dano muito alto por causa de fogo.

Impulso
● Acabar com que se coloca na frente dos objetivos do Oberon.
● Pegar os quatro bebês.
● Destruir os Caçadores.

Referências

História de Pomerode

Pomerode uma colônia alemã de imigrantes da região da Pomerânia, na antiga 
alemanha, foi criada em 1863 pelos imigrantes pomeranos, estrategicamente 
localizada entre Blumenau e Joinville. A localização foi incentivada pelo 
doutor Hermann Blumenau, para que, assim, se fortalecesse o comércio entre 
ambas as cidades.

Os lotes de terras foram divididos entre os imigrantes, que se dedicaram à 

produção de arroz, batata, fumo, mandioca, feijão e à criação de animais. Com
a chegada do século XX, pequenas indústrias se instalaram na região, com 
destaque para as de porcelana.

A maior parte desses imigrantes alemães vieram da histórica região da 
Pomerânia, de onde se origina o nome do município, situada entre o norte da 
Alemanha , onde atualmente existe o estado intitulado Mecklenburg-
Vorpommern. 

Alguns pomeranos são descendentes de uma mistura de povos germânicos e 
eslavos e, desde o século XII, quando passaram a fazer parte do Sacro Império
Romano-Germânico, sofreram um processo de germanização de seu idioma e 
costumes, porém a Pomerânia Ocidental esteve subjugada durante longo 
tempo pelos suecos e mais tarde, como parte da província Pomerânia, pelos 
prussianos. 

DIÁRIO DE CAMPANHA
● A aventura começa em 4 de Janeiro de 1963, na cidade de Blumenau.
● Os agentes da Repartição Paranormal, o CCA, recebem de Gervásio a notícia 

de eventos estranhos em Pomerode.
● EVENTOS ESTRANHOS: Durante o Natal de 1962, uma onda de calor 

terrível, de mais de 48 graus, seguida de um tornado e de uma inundação do Rio 
Testo, o principal rio da pequena e simpática cidade.

● Uma série de ataques nos quais uma pessoa sozinha na noite é espancada e sofre 
um único corte, mas não consegue se lembrar de nada sobre o ocorrido ou sobre 
o atacante, entre os dias 28, 29, 30 e 31 de Dezembro de 1962.

● Entre 29 de Dezembro de 1962 à 3 de Janeiro de 1963, existem registros de 
comida estragada, morte de porcos, e coisas estranhas, como objetos sendo 
arremessados e eletrodomésticos falhando por toda a parte na cidade.

● Os agentes vão até a cidade e se encontram com o chefe de polícia Eduardo 
Turner. Ele explica que, depois do calor horrível do dia 24 de Dezembro, do 
tornado no dia 25 de Dezembro e da inundação no dia 26 de Dezembro, 4 
mulheres foram atacadas na cidade. Elas foram encontradas espancadas por algo 
invisível e com um grande corte no braço esquerdo. 

● As vítimas foram as seguintes:
Alice Rigsdale (Prof. de Educação Física, esposa de Tomas Rigsdale)
Constância Gunberg (Dona da Pousada Harmonia, esposa de Lucas Gunberg)

5



Fracislene Gardiner (Dona de Casa, esposa do Prefeito Hans Gardiner)
Maria Miller (Padeira, esposa de Samuel Miller, dono da Padaria Pomerânia)

● Os Caçadores investigam primeiro Alice Rigsdale, que está se recuperando do 
espancamento de uma força invisível, e que aconteceu perto do Parque 
Municipal Freymund Germer, onde Alice corre todos os dias ao entardecer.

● Eles conversam com ela e Latifa invoca Osiris para analisar Alice. Janis 
interroga Alice e Osíris revela que Alice foi atacada por uma fada de Tir-Na-
Nog, o reino de Oberon.

● Eles saem da casa com Serjão se transformando em onça e procurando pelo 
estranho cheiro de canela deixado pelas fadas em Alice.

● Eles chegam na Praça de Torgelow, onde vêem uma menina brincando, 
loirinha, muito bonita, e avistam uma criatura feminina feita de folhas, 
observando a menina. Eles tentam seguir a criatura mas ela desaparece.

● Latifa decide ir junto com Janis até a sua Biblioteca de Alexandria, com uma 
magia de viagem no tempo, para consultar sobre essa criatura. Serjão tem medo 
e fica para trás.

● Entretanto, quando as duas estão indo para o passado, algo altera a magia elas 
aparecem em Tir-Na-Nog, o reino das fadas, de frente para o Rei Oberon.

● Enquanto isso, em Pomerode, Serjão é emboscado por um ogro gigante de capuz
branco, o terrível Mastigossos! Ele vence o ogro mas este é morto por uma 
Rosa, uma das Changelings enviadas por Oberon.

● Em Tir Na Nog Oberon manda prendêr Janis e Latifa mas as duas fogem em um 
Pégasos chamado Gérson, pedem ajuda para a Rainha das Fadas Titânia e 
encontram o Avô de Janis, que virou um Arquimago no Mundo das Fadas.

● Serjão escuta a conversa das fadas que querem as 4 crianças.
● Latifa cura o Pégasos Gerson.
● Janis encontra o avô, que virou o Arquimago de Titânia..
● De volta a Terra, eles passam a investigar as famílias das Changelings
● Gertrudes Avó -- Alice Rigsdale (Prof. de Educação Física, esposa de Tomas 

Rigsdale) - Luciana
● (Rosa - Helena) Constância Gunberg (Dona da Pousada Harmonia, esposa de 

Lucas Gunberg, 
● (Cravo - Zulmira) Fracislene Gardiner (Dona de Casa, esposa do Prefeito Hans 

Gardiner)
● (Papoula - Karina ) Maria Miller (Padeira, esposa de Samuel Miller, dono da 

Padaria Pomerânia) | Deixar as filhas e voltarem para Tir-na-Nog
●  Os PJs tentam salvar as crianças Luciana, Samara, Ana Paula e Fernanda 
● Violeta (ladina), Rosa (guerreira) - Helena , Cravo (clériga) - Zulmira  e Papoula

- Karina (maga), as quatro Changelings criadas em 1923 - São Humanas de 
verdade.

● Finalmente, eles conseguem convencer as Changelings a assumirem suas 
humanidades e quebram a maldição de Oberon!

Escrito por Newton Nitro
prof.newtonrocha@gmail.com
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