


2

Introdução
  Sempre gostei de começar coisas - apesar de eu ter um sério prob-
lema em terminá-las. Sério. Pra mim, o começo é sempre aquele gás, 
aquela ânsia que mantém a gente vivo. Normalmente, meus projetos 
sempre terminavam cancelados. Ou esquecidos. Tentar fazer uma 
coisa grande demais nem sempre funciona.
  O RPGenesis mudou isso em mim. O desafio de escrever um RPG 
em uma semana é algo motivador e com uma possibilidade de mudar 
a você mesmo. Não há vigias com relação a isso. Não tem nenhuma 
limitação - exceto o mínimo de 5000 palavras. Mas, quando você con-
segue, dá uma satisfação imensa.
 
  Este ano, o evento me surpreendeu. Veio com duas semanas para a 
gente trabalhar, sendo a primeira a Semana do Editor, onde você tra-
balharia a cerca de um jogo já existente. É onde esse jogo se encaixa.
 
  Escolhi trabalhar novamente em cima de OneShot baseado em tudo 
o que vi e li de feedback do pessoal do RPGenesis, e de fora. Então, 
convido vocês a sacarem suas pistolas, e embarcarem novamente 
nessa viagem a um mundo pós-apocalíptico.
  E desta vez, mais perigoso do que nunca.
 
  Yo-ho-ho!

Aviso aos antigos leitores:
  O antigo OneShot carregava consigo aquele ar leve, apesar do 
mundo destruído e acabado. Essa nova versão, não. Apesar do humor 
aparecer, a situação da raça humana em OneShot é desfavorável, e 
oprimida. Tento ao máximo expressar isso no livro - e peço que ten-
ham isso na cabeça ao jogar. Também notarão a diferença no sistema 
de regras, e um pouco no cenário. E, claro: exceto as criaturas, todo o 
texto é novo, mesmo que transmita a mesma ideia anterior.
  Espero que tanto vocês quanto os jogadores novos apreciem a 
leitura

Um Jogo de Contar Histórias Violentas so-
bre Cowboys Pós-Apocalípticos e Zumbis 
Radioativos.

Pós-Apocalíptico, Radioativo e Violento

“Fora das ruínas/ Do lado de fora dos escombros 
/ Não podemos cometer o mesmo erro dessa vez. 
/ [...] Nós somos aqueles que eles abandonaram.” 

Tina Turner, We Don’t Need Another Hero

São os elementos chave de toda a narrativa de OneShot, os elemen-
tos que permeiam a estética do mundo, e o desenrolar de suas ações.
 
  Por pós-apocalíptico, tendo a passar o significado de mundo desola-
do e sem recursos. A sociedade evoluiu a tal ponto, que seus próprios 
recursos a consumiram, gerando o fim do mundo. Atualmente, tudo 
não passa de um grande deserto (em maioria, no decorrer do livro 
você vê que não é só isso) árido, com sobras de civilização e tecnolo-
gia. Isso evoca o clima de desolação, aridez, e a estética suja de um 
mundo devastado.
  Radioativo marca tudo o que existe em OneShot. Após O Clarão, 
todo o mundo se tornou radioativo. A radiação do tão falado M-X, junto 
com todas as outras já espalhadas pelo mundo, fez com que toda 
nossa superfície - e há quem diga que até o núcleo - fosse trans-
formado em radiação. Certos objetos possuem um leve - e nocivo - 
brilho vermelho, e as pessoas sofreram as mais estranhas mutações 
possíveis.
  Por Violento a gente expressa o clima da sociedade atual. Apenas 
recentemente se moldaram grandes poderes, e mesmo assim, não 
são tão onipresentes como gostariam. A sociedade segue como um 
mundo animal, sendo a devastação sua savana... E aqueles com 
armas, seus predadores. As cidades são como uma selva de metal 
enferrujado e radiação. Fora das cidades, a ameaça dos Zumbis torna 
tudo ainda pior. Muito pior.
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Zumbis

“Deixe os corpos baterem no chão.” 
Drowing Pool, Bodies

  O zumbi é uma criatura que já permeia nosso imaginário há muito 
tempo. Seja de origem mágica, viral ou radioativa (o caso de One-
Shot), a figura do morto que caminha decrépito e faminto sempre nos 
fascinou - de sua própria forma - e sempre fez parte da cultura ociden-
tal.
  Um zumbi representa a falta do descanso que se deveria encontrar 
após a morte, a fome eterna. E o apocalipse. Porque, segundo pre-
visões - insanas, mas não custa levar em conta na hora de escrever 
-, o mundo se acabará, pois toda a população se transformará em 
zumbi. Eu tenho outra visão disso, mas...

Cowboys

“Eu não sou besta pra tirar onda de herói./Sou 
vacinado, sou cowboy./Cowboy fora da lei./ Durango 
Kid só existe no gibi. /E quem quiser que fique aqui./

Entrar pra história é com vocês.”
Raul Seixas, Cowboy Fora da Lei

  O cowboy é o ícone americano. O homem forte, que vive no campo, 
sempre lutando dia após dia. O ideal da pessoa em que a lei não 
alcança. Os cowboys foram um marco na história, e toda uma cultura 
se formou ao redor deles.
  Representando, para OneShot, o homem livre que persegue seus 
ideais sem que a lei o interrompa - mas também o homem que já não 
tem mais nada a perder, o homem sem lar e discriminado por seus 
iguais -, o cowboy é o coração do mundo atual, mesmo que a socie-
dade não saiba - ou não aceite - isso.
  Também é pela evocação da cultura do cowboy que muitos termos 

apresentados no livro são em inglês, e não em português. Espero que 
isso não atrapalhe nenhum de vocês.
 
  Os personagens dos jogadores em OneShot são cowboys. Porque 
os cowboys é que buscam aventura, ao invés de ficar sentados em 
casa. São os cowboys que são contratados para levar (ou escoltar) 
carregamentos (ou pessoas), quando o serviço militar não está dis-
ponível (ou quando a coisa é suja demais pra ele).
  E são os cowboys as pessoas extraordinárias.

Espírito do Século (Spirit of the Century)

A primeira versão de OneShot usava um sistema criado especial-
mente para ele, que consistia em 2d6 e uma moeda. Como tudo 
foi criado muito rápido, o sistema não era conciso e nem completo 
para atender a um jogo que - na cabeça de seus idealizadores, e na 
minha, de autor - ficou cada vez maior, gerando até cidades e algu-
mas histórias (que espero um dia ter a oportunidade de contar). E o 
sistema teve que mudar com ele.
  Esta nova versão de OneShot carrega o sistema FATE, com a OGL 
de Espírito do Século, publicado no Brasil pela RetroPunk Game 
Design. (Para quem tem acesso a importados, o jogo é Spirit of the 
Century, e não é difícil de achar. Além do pdf não ser caro).
  Sim, você vai precisar do livro de Espírito do Século para jogar, 
ou da OGL publicada no blog +4, com uma tradução livre do inglês. 
Como o sistema é Open Game, estamos trabalhando para modificá-lo 
para OneShot, mas é um trabalho mais demorado.

Introdução
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Introdução

Agradecimentos

  Primeiro, eu gostaria de agradecer à minha esposa/noiva/namorada 
Fernanda, que sempre apoiou meus projetos insanos. E ao Daniel 
“Podia ser assim...” Trindade, que também tá sempre apoiando e é 
mestre em dar as primeiras pinceladas quando eu mostro um cenário 
pra ele. Sem vocês, nem a primeira versão, nem o Voo da Fênix 
teriam surgido.
  Em segundo lugar, queria agradecer a todos os amigos que leram 
OneShot em sua primeira versão - e alguns me disseram que estão 
loucos para ver a segunda -  e a todos da RPGenesis 2011 que se de-
ram ao trabalho de resenhar e comentar os pontos fortes e os fracos 
do jogo. Queria também agradecer ao Daniel de Sant’Anna e a toda a 
Oficina de Produção de Jogos - RPG Indie, pelo contato com teorias 
que, para mim, eram desconhecidas. Essas aulas abriram minha 
cabeça de uma forma que muita gente não imaginaria.
 
  Por último, mas não menos importante, queria agradecer a você, 
que está lendo este arquivo. Ele foi feito com dedicação e cuidado, e 
eu espero que aprecie a leitura.
 
  A todos que eu mencionei, e aos que eu não mencionei:
  Muito Obrigado.

Aviso
1-  O conteúdo aqui tratado não é, de forma alguma, baseado em 
possibilidades físicas/reais. Houve uma pesquisa, sim, sobre diversos 
aspectos apresentados  no meio das descrições deste material.
  Mas tenha em mente que, apesar de espelhar o mundo real, One-
Shot  se desenrola em um cenário de Fantasia, e deve sempre ser 
tratado como tal. E, em mundo de Fantasia, o impossível pode ser 
lugar comum.
2-  Em algumas partes da escrita deste, usaremos linguagem chula e 
termos vulgares. Você foi avisado, PORRA!
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Introdução Another day to die, cowboy...
“Nós não precisamos de um novo herói./Nós não 

precisamos de um novo caminho pra casa./O que 
precisamos está muito além.”

Tina Turner, We Don’t Need Another Hero
A calmaria antes da tempestade...
  Quando o mundo evolui, ele nunca o faz por completo. Entenda que, 
ainda temos os velhos e seu pensamento sempre conosco. Ainda te-
mos os sonhos de todos os que vieram conosco. Ainda temos todo o 
caminho para seguir... O caminho guiado por eles.
  Quando o mineral radioativo Sanitatônio (como foi chamado - e ape-
lidado pela população de M-X) foi encontrado - por volta de 2015, ele 
seria a mudança que a Terra precisava. Um mineral novo, encontrado 
em abundância no Japão e na costa oeste de toda a América, M-X 
tinha a grande capacidade de gerar energia sem depender de pratica-
mente nada. O processo de fissão, quando usando este elemento, era 
extremamente mais fácil de se realizar. Além do mais, os estudiosos 
descobriram que seu tipo de radiação não era nociva ao ser humano. 
Na verdade, ela fazia com que o ser humano regenerasse e cultivasse 
células por mais tempo.
  Foi o “boom” da indústria de cosméticos e de alimentos. Bastava ir-
radiar um pouco o produto que se fosse vender para, em algum tempo, 
o produto apresentar melhorias aos consumidores. Logo, a medicina 
também começou a trabalhar com essa radiação, conseguindo curar 
doenças - a não ser casos como câncer, AIDS e lúpus - com uma faci-
lidade estúpida.
 
  Os valores da sociedade mudaram completamente. Com o advento 
dos produtos que faziam a vida durar mais, tudo aquilo que poderia faz-
er mal ao ser humano foi completamente abolido. Álcool e cigarro tor-
naram-se drogas ilícitas, e todas elas eram policiadas constantemente, 
até que o tráfico foi cessando ao máximo. A indústria de armas também 
logo criou uma forma de explorar esse novo mineral - indiretamente.
  Como o uso de urânio, cobalto e etc. estava sendo posto de lado, as 
autoridades militares da então formada “Ordem Mundial de Combate a 
Ameaças” (liderada pelos países da América e pelo Japão - os então 
produtores e comerciantes de M-X) conseguiram o direito a explorar a 
radiação “deixada de lado”. Foram criadas pistolas plasmáticas, rifles 
laser, e diversos outros utensílios de destruição - até o cumulo de um 

satélite capaz de lançar um raio de radiação pura contra seu alvo, o 
RadioS-0042.
  Com a paz - forçada - funcionando, o setor de tecnologias domésticas 
cresceu muito. Em algum tempo, eletricidade (gerada pelo M-X) já era 
utilizada sem a necessidade dos fios nas grandes capitais. Internet era 
recurso obrigatório, e em pouco tempo, as pessoas já se acostuma-
vam a ter o próprio corpo conectado a um aparelho eletrônico - como 
ao WristPC, um dispositivo acoplado ao pulso que permitia acesso à 
internet e monitorava o funcionamento do corpo. Telas de toque agora 
não era opção - tudo era feito delas, graças à capacidade do M-X de se 
transformar e gerar um material semelhante ao silício.
  Movimentos terroristas eram logo aniquilados, e a vida da população 
seguia normalmente.
 
  Um laboratório no interior da Rússia, por sua vez, não estava satisfeito 
com esse tipo de vida. Apesar de todos os avanços, o câncer ainda era 
uma ameaça - cada vez mais frequentes, por mais que a população 
ignorasse. Mas esse laboratório não aceitava que o mundo se voltasse 
para as tecnologias de casa, e de aparência, e esquecesse de uma das 
doenças mais fortes de toda a história.
  Conseguindo M-X de forma ilegal (nunca foi dito que isso não existia), 
e pacientes dispostos a se sujeitar a estas sessões de radioterapia, 
tudo começou gerando melhorias incríveis. O quadro de câncer regre-
diu, estados terminais voltaram à estaca onde já se era capaz de cuidar 
da doença.
  Com o projeto já bem avançado - o ano era 2053, e o projeto havia se 
iniciado em 2051, o laboratório convocou todos os chefes de nações, 
os militares da OMCA e os responsáveis pela saúde mundial, para que 
observassem os efeitos da última - e mais forte - aplicação de radiação.
  Foi a maior humilhação que o Dr. Ivan Korolashenko, atual diretor do 
projeto. Todos os pacientes - que foram expostos ao mesmo tempo à 
radiação - morreram na hora. E de formas horríveis. As seis cobaias, 
três homens e três mulheres, espumaram, sangraram por todos os ori-
fícios, sufocaram e gritaram até a morte.
  O corpo humano é a máquina perfeita. Mas todas as máquinas podem 
desenvolver problemas se levadas ao limite de sua capacidade.
 
  Mas não parou por aí. Enquanto a humilhação continuava, e as 
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acusações em cima do Dr. Korolashenko eram proferidas, algo inimag-
inável aconteceu. As cobaias, as seis, se levantaram, após mortas. E 
para o espanto de todos, elas atacaram.
  O mineral fez com que as células se regenerassem. Mas a morte cer-
ebral era constatada. O que se levantou, foi menos do que um ser hu-
mano. Foi um animal, onde apenas o cerebelo funcionava e os instintos 
dominavam. Um ser desmorto que, em toda sua busca, só possuía 
fome. Tiros não funcionavam, golpes não os paravam. Nada poderia 
pará-los.
  Como o imaginário popular um dia criou: Eram Zumbis.
 
  Desesperados e incapazes de lutar, os cientistas, os chefes de nação 
e os generais da OMCA... Todos estavam sendo derrotados e devo-
rados, mas não sem luta, e não sem tentativa de fuga. Mesmo assim, 
quem é capaz de segurar um ser que não tem mais sistema nervoso 
para avisar-lhe que não pode realizar aquele esforço? Eram como os 
predadores perfeitos - com a diferença que lhes faltava intelecto para 
pensar.
  Em dado momento, o general Arthur Westwood conseguiu uma bre-
cha para sair, e, com um comando de seu WristPC, o RadioS-0042 es-
tava ativado. Arthur parou onde estava, desejando estar com a mulher 
e com os filhos, mas tudo o que podia fazer, era esperar que os zumbis 
chegassem até ele.
  “Eu sempre quis ser um herói. Pena que não vou conseguir minha 
medalha.” De acordo com o que foi gravado e encontrado posterior-
mente em seu WristPC, essas foram suas últimas palavras antes de 
receber o raio de radiação - inflamada - pura.
  E... Ao invés de salvar, condenar o mundo.
 
O Clarão
  Ele veio de diversas formas. Cada pessoa o viu de uma maneira difer-
ente, afinal, nem todas estavam nos mesmos lugares. Mas O Clarão foi 
apenas um evento, e durou cerca de três dias.
  Com o raio de radiação sendo lançado contra a Terra - e em cima de 
uma grande massa de M-X -, uma reação estranha ocorreu. O mineral 
absorveu toda aquela radiação quase instantaneamente, e os medi-
dores de radiação por todo o mundo tornaram-se insanos. Ele estava 
passando a radiação de uma fonte para outra, espalhando a mesma 
pelo ar, pela água, e até por debaixo da terra. Era como se cada mísero 

pedaço de minério radioativo estivesse “se comunicando” com seus 
iguais, transportando a radiação - que era facilmente levada pelo ar, 
numa era em que até a eletricidade era transportada dessa forma - 
para outros minérios. O M-X estava se irradiando de uma radiação 
completamente diferente do seu padrão. Até que não aguentou.
 
  A luz fora propagada de dentro da Terra para forma da mesma. Como 
se o núcleo da Terra fosse uma lâmpada fluorescente imensa que es-
tava cercada por uma redoma - daqueles que a gente põe em casa 
- preta. Colocaram tanta luz naquela redoma que, a mesma vazou, 
acabando (de certa forma) com a proteção que mantinha a luz retida.
  Durante três dias, do ano de 2053, a Terra brilhou tanto quanto o Sol. 
E isso criou alterações catastróficas em nossa crosta terrestre. Os po-
los não se inverteram - eles mudaram completamente de lugar. A Rús-
sia passou a receber o Polo Sul, e a Austrália o Polo Norte.
  Todas as fontes de radiação explodiram, gerando um caos maior ain-
da nas cidades - que já se encontravam desesperadas. A população 
correu para se esconder em abrigos nucleares, mas nem todos eles 
conseguiram chegar em tempo.
  Durante esses três dias de destruição, maior parte da população se 
escondeu onde foi capaz. Mares secaram, montanhas se levantaram 
onde antes eram planícies verdejantes. A vegetação quase toda do 
planeta morreu, dando lugar a terrenos áridos.
  Quando a luz se apagou, o mundo havia sido destruído.
 
Um novo mundo...
  Quando a população saiu de seus abrigos para contemplar o mundo 
destruído, foi que o terror se fez presente.
  Era como imaginar uma pessoa que perdeu toda a casa num de-
sastre natural, mas elevar isso para toda a humanidade. As pessoas 
entraram em desespero, em fúria e se encheram de ódio. Com as ci-
dades destruídas, começaram a saquear a tudo e todos. Em poucas 
semanas, já havia escravos e impérios.
  Com o passar do tempo, as coisas foram normalizando. Em cerca de 
dois anos, novos povoados estavam sendo criados, e a população es-
tava dando um jeito de seguir a vida. Mas nem tudo são flores.
  Nesses dois anos, os mortos se levantaram. Assim como havia ocor-
rido no laboratório russo do Dr. Korolashenko, os mortos que estavam 

Introdução
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afetados pela radiação se levantaram, colocando toda a vida da Terra 
em perigo. O povo teve que se armar e enfrentar essa ameaça.
 
  Novas cidades foram surgindo, num mundo onde não havia mais lei. 
Novos territórios iam sendo descobertos e “colonizados”. Um serviço 
militar foi criado. Médicos conseguiram voltar à suas atividades. O 
crime voltou a agir.
  O mundo caminhava rumo a normalizar sua vida dentro de sua nova 
realidade.

Introdução
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capítulo 1
O planeta Terra havia mudado completamente com o acontecimento 
do Clarão. Os polos mudaram de lutar, toda a geografia foi alterada. 
Montanhas surgiram de planícies verdejantes, e lagos se tornaram os 
mais áridos desertos.
  Falando sobre o ser humano, toda a sociedade foi desfragmenta-
da - em comparação ao que era antes da radiação ter destruído tudo 
-, acabando com o então “mundo perfeito” gerado pela civilização. 
Domínios foram criados, um neo-feudalismo pós-apocalíptico surgiu, 
separando ainda mais a sociedade - que começava a mudar forçada-
mente seus valores.
  E, contrariando tudo o que esperava, a ciência conseguiu desvendar 
alguns dos mistérios sobre os efeitos da radiação no ser vivo. E, com a 
ajuda dos cowboys, mapear algumas das características padrão desse 
novo mundo.
 
  Este capítulo é destinado a olhar para o mundo que restou nas mãos 
dos cowboys, e descrever o melhor possível (sem a necessidade do 
uso de regras) tudo o que for necessário para uso em mesa. Há tam-
bém uma olhada na sociedade atual, com alguns dos costumes mais 
adotados recentemente.

The World is Not Enough

Quando o Clarão se fez presente, a radiação já era uma constante 
no mundo. Seu maior efeito foi uma gigantesca fusão de energias, re-
sultando no maior efeito nocivo que o planeta jamais veio a conhecer.
  Nesta seção, vamos falar um pouco de como cada aspecto da Terra 
foi alterado pela radiação, desde o clima aos terrenos e mares.
 
  Clima, Tempo e Atmosfera
  Veremos brevemente como se comporta o clima, as estações do ano, 
o dia e a noite, e tudo o mais, no que diz respeito ao mundo em One-
Shot.
 
  Atmosfera
  O primeiro e mais notável aspecto de mudança, caso o planeta ainda 
fosse visto de fora, seria a ausência de uma camada de ozônio, como 

conhecido pelo povo de antes da radiação. Uma grande parte dos gaz-
es foi consumido pela fusão criada pelo RadioS-0042, e substituído por 
algum tipo de cópia, gerada radioativamente.
  Em suma, todo o ar do mundo se encontra radioativo, lotado da ener-
gia do M-X (principalmente) e de todos os outros elementos radioativos. 
O efeito principal, é que não há barreiras para os raios UV do sol, fa-
zendo o uso de roupas pesadas e óculos escuros uma necessidade 
constante. Pode-se dizer que, uma pessoa sem proteção exposta ao 
sol durante 20 minutos começa a apresentar os sintomas de insolação. 
Com 1 hora de exposição, a desidratação já é constatada. Dificilmente 
alguém chega a 3 horas de exposição ao sol.
  Mesmo com as proteções, as pessoas não se arriscam a ficar muito 
tempo a céu aberto.
 
  Dia & Noite - Temperaturas
  No terreno mais encontrado em OneShot - o Deserto Árido -, dia 
e noite tem duração normal. Já as temperaturas são completamente 
diferentes do tradicional, se assemelhando mais aos antigos desertos 
arenosos.
  Durante o dia, a temperatura varia entre 32º e 50º, na medida Celsius. 
O que faz com que todo o tipo de roupa seja pesado, para aguentar 
ambas as variações de temperatura. E o uso de óculos escuros se faz 
extremamente necessário às pessoas, ou a cegueira é certa...
 
  Ventos e Furacões
  Ventos não são uma constante na Terra. O ar sempre parece estar 
parado - e pesado, seja durante o dia ou durante a noite. Em contra 
partida, quando venta, é sempre de forma furiosa. Uma brisa, atual-
mente, é um vento de cerca de 60~70 km/h - o que seria suficiente para 
balançar árvores grossas, e dificuldade de andar contra o vento.
  São mais comuns em Desertos Arenosos, mas também ocorrem em 
outros lugares sem previsão concreta.
 
  O maior medo da população que enfrenta vento é o fato de que, sem 
nenhum aviso prévio, o vento pode aumentar de velocidade, passando 
a 120 km/h. O vento se torna Furacão. Nesse estado, não vilarejo ou 
cidade que consiga suportar a fúria da natureza e se manter em pé.
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  Chuvas e Tempestades
  Mesmo que raramente, chove na Terra. Uma chuva corrosiva e ácida, 
que, com a exposição constante, consegue derreter metais muito re-
sistentes, em sua maioria. Quando chove durante a noite, a água ainda 
é ácida e radioativa, mas não é corrosiva, fazendo com que a popu-
lação a reserve para consumo.
 
  Tempestades são menos comuns do que chuvas. Mas quando ocor-
rem, são mais devastadoras do que furacões - apesar de às vezes, 
ambos os fenômenos ocorrerem ao mesmo tempo. Quando as nuvens 
de um azul plutônico se aproximam das nuvens mais claras da chuva, 
prenunciando a tempestade, os seres humanos já sabem que não há 
para onde correr.
  Raios de radiação eletrificada acertam o solo, entrando em contato 
com minerais radioativos e - não frequentemente, mas já relatado - 
criando versões menores do Clarão. Isso sem contar os fortes ventos 
- quase furacões, ou ventos que se tornam furacões - e a torrencial 
chuva ácida capaz de derreter uma casa em menos de meia-hora.
  Tempestades são, de longe, o fato climático que mais preocupa os 
atormentados moradores, sendo, todas às vezes, fatal.
 
  As Estações do Ano
  Com todos os polos tendo mudado, o eixo da Terra mudou junto. Com 
isso, as estações do ano tiveram suas características alteradas - não o 
suficiente para perderem sua identidade.
  O Verão agora se tornou mais quente do que nunca. Antes uma es-
tação de chuvas (dependendo do hemisfério), normalmente não cai 
uma gota d’água nessa época do ano. São os três meses mais difíceis 
de passar.
  Outono não diminui o calor. Apenas começa uma incidência de chuva, 
podendo ocorrer entre um e oito vezes ao mês, normalmente aumen-
tando gradativamente com a chegada do inverno.
  Não neva no Inverno. Não importa em que lugar do globo - com ex-
ceção das áreas com geleiras -, simplesmente não neva. Em seu lugar, 
ocorrem chuvas com uma frequência aterradora - mesmo que sejam 
pancadas curtas.
  A Primavera é a melhor das estações. Chove um pouco mais do que 
no outono, porém apenas à noite, criando um bom reservatório de água 

para os seres vivos do planeta.
 
 
Terrenos
  Parte destinada a uma leve explicação sobre os seguintes terrenos, 
na realidade atual de OneShot: Deserto Árido, Deserto Arenoso, Mon-
tanha & Vulcão, Depressão (Canyon), e Geleira.
 
  Deserto Árido
  É o tipo de terreno mais básico de todo o mundo de OneShot. Se 
antes a Terra tinha a maior quantidade de seu território feito de água, 
hoje em dia o que domina é o Deserto Árido. É como se o mar tivesse 
virado sertão...
  Não há nenhuma menção especial sobre esse terreno que deva ser le-
vada em consideração, se não o clima (já mencionado anteriormente).
 
  Deserto Arenoso
  Mais raro, se mantém apenas em alguns lugares, como no Deser-
to do Saara e na Amazônia. Este tipo de terreno, que já era perigoso 
anteriormente, se tornou ainda pior. Alguns estudiosos - hoje em dia, 
mutilados - conseguiram descobrir uma coisa incrível: abaixo de toda 
essa areia, existe um chão feito de vidro radioativamente endurecido. E 
abaixo dele, um local onde o Clarão ainda existe.
  Exatamente isso. O Clarão e sua radiação quente transformou todo o 
solo dos desertos arenosos numa grande parede de vidro endurecido. 
Pior, alguns grãos de areia são, na verdade, vidro.
 
  Mas o maior perigo dos desertos arenosos são os ventos. Aqui, o que 
seria um ar parado, é um vento de 15 km/h. E tudo sobre proporcional-
mente, tendo uma chance enorme de ocorrerem furacões. E se areia 
comum já é um perigo em meio aos ventos, imagine pedaços minúscu-
los de vidro radioativamente reforçado...
 
  Montanha & Vulcão
  (Montanhas são relacionadas às montanhas mesmo - que se usa de 
alpinismo para escalar, e não a qualquer elevação. As elevações são 
tratadas como seu terreno de origem.).
  Um tipo de terreno que (quase) apenas mudou de lugar, as montanhas 
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mudaram muito pouco. A maior diferença, é que agora existem pedras 
“falsas”, que são arenosas por dentro, sendo uma imensa armadilha ao 
viajante.
  Essa arenosidade acontece porque todas as montanhas em OneShot 
são propensos vulcões, possuidores de uma lava que ferve a base de 
enxofre e radiação, liberando os mesmo efeitos do Clarão em escalas 
menores, quando entram em erupção.
  Não há casos registrados de vulcões ativos - embora haja casos de 
cowboys cegos após olharem dentro de uma montanha, através da 
abertura criada pela pedra arenosa - na Terra. Mesmo porque, se hou-
vesse, é difícil a chance de sobrevivência.
 
  Depressões (Canyons)
  Menos comuns que montanhas, normalmente são mais profundos do 
que seus antecessores, e mais traiçoeiros. As mesmas características 
traiçoeiras de montanhas são presentes nos Canyons.
  Mas, aqui, além da imensa queda, ainda há a chance de você encon-
trar um rio de lava radioativa, ou coisas que a imaginação não é capaz 
de suportar.
 
  Geleira
  Por mais incrível que possa parecer, ainda existem geleiras na Terra 
de OneShot. O processo que as formou foi uma solidificação rápida da 
matéria radioativa misturada à água.
  Por esse motivo, as geleiras (além de possuírem um tom levemente 
arroxeado - do MX - ou azulado - Cobalto - por exemplo) podem ocor-
rer em lugares inimagináveis, como no meio do deserto. Seu compor-
tamento instável também pode vir a proporcionar enchentes - decor-
rentes de seu degelo quase instantâneo - sem anúncio perceptivo.
 
 
Fauna & Flora
  Mesmo com o Clarão exterminando muito da vida vegetal no planeta, 
algumas plantas ainda foram capazes de se manter vivas. O mesmo 
vale para animais - os não zumbificados - encontrados e adestrados 
pelos humanos.
  Esta sessão destina-se um pouco à fauna e a flora de OneShot.
 

  Florestas
  As florestas de OneShot não são comuns. E não são inofensivas. Com 
uma radiação como a do M-X, quando o Clarão modificou o mundo, as 
plantas venenosas tomaram proporções imensas, usando suas toxinas 
como defesa contra a ação mortífera das outras radiações, e absorv-
endo M-X  para crescer cada vez mais.
  Assim, caminhar por uma floresta é um teste de sobrevivência contra 
venenos. Sem contar os tipos estranhos de animais que podem ser 
encontrados dentro dela.
  Um detalhe importante, é que as árvores pararam de necessitar de 
água para sobreviver.
 
  Vegetação rasteira
  Além de florestas (e algumas árvores venenosas encontradas por aí 
a esmo), a única vegetação documentada é a vegetação rasteira. Não 
venenosa como as árvores, elas conseguem até gerar alguns legumes 
- não tão próprios para consumo assim, mas, sem alternativas - como 
batatas, inhames, abóboras e etc..
 
  Fauna Doméstica
  Quando se protegeram, os humanos trouxeram consigo alguns ca-
chorros e gatos (e outros animais) para o abrigo. Obviamente eles pro-
criaram, mantendo a raça - que pode sofrer mutação como qualquer 
humano - viva até hoje. Cavalos ainda existem, porém não com tanta 
frequência - e a maioria está mutada de uma forma irreconhecível.
  Sobre a fauna não domesticada, será falado em outra oportunidade 
(que talvez não nesse playtest).
 
 
Água
  Essa é a parte dedicada a falar de Rios, Riachos & Córregos, Lagos 
& Lagoas
e Mares.
 
  Riachos & Córregos
  São as únicas fontes de água utilizável. Recentemente, com a con-
quista de uma nova rede elétrica - não para todos - foi possível reli-
gar algumas redes de água, mas, em geral, a população se abastece 
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manualmente desses riachos e córregos.
  Apesar da água ainda ser radioativa - como tudo no mundo -, a água 
dos riachos e córregos ainda é a mais propícia ao consumo humano/
animal.
 
  Rios
  Costumam correr longe da civilização, e são quase completamente 
tomados de corredeiras. Carregam uma água que possui coloração li-
gada a um mineral radioativo.
  É de conhecimento que a natação nessas águas é difícil, e relatos 
dizem que elas afogam seus banhistas, quase de propósito.
 
  Lagos & Lagoas
  Como um espelho, os raros lagos do mundo carregam muito mais 
do que um olhar do que um dia poderia ter sido bonito. Sem exceção, 
são negros, como se houvesse a própria noite num estado entre o gos-
mento e o líquido. Assim como os mares, o lagos estranhamente sofre 
de um efeito semelhante ao das marés.
  Mesmo com essa cor, já foi “comprovado” que o banho nessa substân-
cia ajuda a evitar parte da radiação. Isso quando o lago não tenta matar 
você, enquanto você se encontra nele.
 
  Mares
    Uma das mais sérias mudanças, os mares de hoje são apenas meta-
de do que eram, em tamanho, antes do Clarão. E, além disso, estão 
divididos em três cores principais: azul cobalto, verde fluorescente, e 
um púrpura amedrontador.
  Mas, nem mesmo as cores amedrontam tanto quanto as atitudes 
desses mares. Sem uma explicação real de como as cores se apresen-
tam, o que se sabe é que as três cores radioativas estão o tempo inteiro 
em pé de guerra, tornando a navegação impossível.
  Sim, isso mesmo, o mar está constantemente se atacando, criando 
tempestades revoltosas e grandes ressacas. Ele, ao contrário de um 
rio, nem mesmo nota a presença de algum banhista, pois está preo-
cupado demais em proteger seu “território”. Claro, com tamanha pre-
sença de correntezas, obviamente que nenhum banhista costuma sair 
vivo de uma incursão a esta bestialidade em forma líquida.

capítulo 1
The Domestic Fucker Society

Esta é a seção destinada a falar sobre a sociedade, desde sua or-
ganização atual e divisões, até um pouco do que existe em termos de 
tecnologia e costumes.
 
  Divisão Política
  Não existe o que se pode chamar de divisão política na Terra atual. 
O mundo foi resumido a um grande sistema que mistura o feudalismo 
com o monarquismo, onde as terras são demarcadas por aqueles que 
tem poder, e vão até onde eles possam cuidar. Mais comum ainda, eles 
dominam terras e nem se importam em cuidar.
  Dentro de cada terra, vale as leis do dominante, que normalmente re-
aliza algum tipo de atividade comercial importante para a prosperidade 
do território. Realizar a atividade comercial, por sua vez, não significa 
exatamente colocar a mão na massa - coisa que muitos não fazem de 
verdade. Produzir, aqui, significa ter algo que possa ser usado como 
moeda de troca com outros produtores, assim mantendo seu “feudo” 
sempre em prosperidade.
 
  Nesses feudos, a forma como os “empregados” são tratados, varia 
muito. Alguns “senhores” escravizam, outros pagam pelos serviços. 
Tudo depende da vontade daquele que clamou a terra para si. E re-
voltar para tomar a terra “de volta” são frequentes entre os “escravos”. 
Algumas bem sucedidas, como o caso os Replicant Runners, do Blade 
District.
  Mas mesmo que as terras mudem de dono, nem sempre a situação 
funciona bem.
 
  Lei e Ordem
  Apesar de cada “feudo” possuir suas próprias leis, quando eles 
começaram a se comunicar, algumas leis acabaram se tornando co-
muns. Ainda mais quando surgiu a grande organização da “Republic 
of the New America” - que, apesar do nome, se estende por diversos 
lugares do mundo - foi que algumas leis começaram a surgir.
  De acordo com a legislação da New America, é proibido o roubo e o 
homicídio, a não ser que o último seja realizado em um duelo público 
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e por questão de honra (antigamente, nem assim era permitido... mas 
como isso sempre acabava sendo descumprido...). Também é proibido 
o consumo e a venda de qualquer substância ilícita e/ou que incomode 
aos presentes (visto que algumas normas foram revistas, como será 
dito em “Costumes”). É proibido o trabalho escravo, e a exploração 
- seja qual for — de menores de 16 anos - sendo esta a nova “maior 
idade”.
  Há cerca de oito anos essas leis funcionam em grande parte do ter-
ritório onde era a América. Mas, nem tudo são flores. Existem os par-
tidários contra a RNA, que delimitam suas tropas e frequentemente 
entram em conflito com a New America Police.
  Esses conflitos já geraram duas grandes guerras, conhecidas como 
The Replicant Revolution e Bull’s Resistance, ambas acontecendo no 
território chamado Death Lake Valley.
  Mesmo que tanto a força quanto a influência da República tenham al-
cançado níveis imensos nesses oito anos de existência, ainda existem 
represálias.
 
  Costumes (e o atual estado do Ser Humano)
  Diversos costumes de antes do Clarão foram reavaliados, ainda mais 
com os estudos sobre o atual estado do ser humano. A primeira desc-
oberta foi que, caso o cerebelo não fosse destruído quando a pessoa 
morresse, ela voltaria como um zumbi. Portanto, descobriu-se que para 
matá-los, bastava um tiro na cabeça. (Pode parecer fácil, mas se em 
2012 existiam 7000000  de pessoas, imagina em 2050, e com toda a 
qualidade de vida alcançada?).
 
  Depois, talvez a descoberta mais importante, foi feita cerca de três 
anos após O Clarão, foi: todos estão radioativos. Exatamente. Todos os 
seres humanos tenham nascido antes ou depois do Clarão, estão ra-
dioativos. A regeneração ocorre de forma mais rápida do que o normal, 
as pessoas demoram mais a morrer - exceto pelas causas naturais do 
ser humano. E a cada célula que é regenerada, mais radioativa a pes-
soa fica...
  Dessa forma, é como se o corpo do ser humano estivesse em guerra 
com sua própria regeneração. E, caso as células regeneradas sobrepu-
jem as normais, é praticamente impossível a existência de salvação 
para seu corpo - a zumbificação é praticamente imediata após a morte, 

isso se ignorarem as mutações...
  Por causa disso, diversos costumes antes proibidos tiveram de ser 
reconsiderados até pela RNA, como o uso de tabaco e álcool - drogas 
mais pesadas não foram sequer mexidas nessa reconsideração. 
Porém, mesmo que liberado novamente, ainda não é algo bem vis-
to pela população, principalmente nas cidades mais “desenvolvidas”, 
como Replubican City, Dome of Thunder e Bull’s Town - estas também 
na região de Death Lake Valley.
 
  Outros costumes variam de cidade para cidade, e de “feudo” para 
“feudo”. Mas o normal são execuções em praça pública para crimes 
graves, e prisão para todo o resto. O que é considerado um crime 
grave, varia de governante para governante...
 
  Comunicação
  A comunicação entre os feudos era inexistente até uns quatro ou cinco 
anos atrás, quando começaram a conseguir religar rádios antigos - de 
antes dos primeiros computadores - e a trabalhar com frequências para 
a comunicação. Um invento dos Tecnólogos do Dome of Thunder, logo 
isso se espalhou por todo o mundo como um vírus - com a ajuda dos 
cowboys, que passaram a usar isso como meio de comunicação princi-
pal de comunicação entre seus bares ao redor do mundo.
  Além disso, meios antigos de comunicação - como mensageiros - pas-
saram a fazer parte do dia a dia dos feudos. Pessoas passaram a gan-
har a vida - em grande parte, os cowboys tomaram para si essa função 
- como mensageiros, viajando entre um “feudo” e outro.
 
  Comércio & Tecnologia
  Com O Clarão, quase todo o papel do mundo foi consumido em cha-
mas, ou tornou-se pó. E a maior parte desse papel perdido foi o din-
heiro, tão adorado antes do cataclisma.
  No mundo de hoje, a forma de comércio mais difundida é a troca. Você 
dá algo que você tenha, em troca de algo que queria. Não é a forma 
mais justa, e normalmente muita negociação - e deslealdade - acaba 
envolvida.
  Por trás disso, dizem que (alguns) comerciantes tem um acordo se-
creto com os cowboys, que possuem sua própria “moeda corrente”: 
capsulas de balas vazias. As mais usadas são as de pistola, e as outras 
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capsulas tem seu “valor” elevado de forma - não exatamente - propor-
cional.
 
  Quando se fala de comércio, se pensa logo no que se pode comprar. 
Em OneShot, muitas das características de venda do mundo de antes 
do Clarão ainda se mantém. Existem lojas que vendem desde legumes 
e carne, a armas em geral e munição. Nas cidades onde o porte de 
armas é limitado, basta procurar um pouco e logo você encontra o sub-
mundo da coisa.
  Recentemente, diversas indústrias foram reativadas, como a indústria 
de bebidas, a metalúrgica e a do tabaco. Elas não são mais do que 
fábricas de fundo de quintal, mas contam com produção suficiente para 
“exportação”. Os produtos produzidos por essas fábricas possuem 
níveis variáveis de radiação, e são mais semelhantes aos produtos do 
começo do século 20.

 
  A indústria que mais se manteve foi a indústria bélica. Hoje em dia, 
quase todas as armas (pessoais) produzidas antes do clarão ainda são 
possíveis de criação e reutilização. Pistolas, espingardas, rifles... Tudo 
isso é possível de uso como antigamente. As armas que usavam radi-
ação também são comuns, com balas específicas.
  As armas mais comuns para os cowboys são: pistolas (comuns, de 
plasma ou laser), rifles (comuns ou laser), espingardas/shotguns (co-
muns ou de plasma), e todo o tipo de arma branca.
 
 
  Com esse panorama, é possível criar qualquer tipo de aventura dentro 
da concepção de OneShot, sem nem ao menos precisar de inimigos 
(que serão explicados nos apêndices).

capítulo 1
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capítulo 2
  Este capítulo é destinado a explicar o comportamento do cowboy, e ci-
tar como funciona a criação de personagem, que utiliza uma versão lev-
emente modificada do sistema FATE, presente em Espírito do Século. 
Em diversos momentos do texto narrativo, haverá menções a regras, 
portanto, pede-se estar familiarizado com o sistema de jogo utilizado.
 
  Foras da Lei
  A principal característica de um cowboy é sua liberdade. O Cowboy 
“OneShotiano” é uma grande mistura entre cowboy, pirata, motociclista, 
e todos os grandes arquétipos de sem lei do mundo. Mas, também é o 
herói para o qual as pessoas recorrem em tempos de luta e de dificul-
dade. São os homens que já não tem nada, mas que ainda represen-
tam muito para muitas pessoas.
  Seja por ter cometido algum crime, ou apenas por não concordar 
com os princípios daquele local, os cowboys desprezam a Lei como um 
todo. São livres seguidores de seus próprios pensamentos e seu próp-
rio senso de honra. Quando perguntados sobre o motivo de fazerem as 
coisas do jeito que fazem, a resposta é quase sempre a mesma: “Eu 
faço as coisas do meu jeito, porque sempre foi assim.”.
  Por causa de sua atitude e seus modos, mesmo ajudando pessoas, 
cowboys são evitados e discriminados em cidades. Isso não os afeta, 
afinal, eles apenas fazem o que sentem necessidade de fazer.
 
  Após o Clarão: Cowboys & Espers
  Invariavelmente, todos os atuais cowboys vivem desde antes do 
Clarão. E, com o advento da radiação, muitos deles sofreram algum 
tipo de mutação. (Mutações são, em geral, representadas com aspec-
tos e/ou façanhas.).
  Para os mais estudiosos, existem três tipos de cowboy: o Cowboy 
normal, o Cowboy Esper e o Cowboy mutante. O primeiro tipo se vale 
apenas de habilidades mundanas para sua sobrevivência e vitória. O 
segundo sofreu mutações internas, não tendo sua aparência alterada, 
mas ainda assim possuindo diversas habilidades a níveis incomuns. O 
terceiro e último tipo possui a aparência modificada, tendo isso gerado 
habilidades ou não.
 
  Obviamente, assim como qualquer mutante é discriminado, e como 
qualquer cowboy também o é, cowboys mutantes são mais discrimina-

dos ainda pela população “normal”.
 
 
  Cavalos e Motos
  Os cowboys do antigo oeste usavam cavalos como montaria. Isso 
ainda é presente na atual realidade, mas os cavalos são mais raros - e 
normalmente mutados - e difíceis de adestrar. Isto, claro, quando não 
estão zumbificados. Sobre este último, apenas a lenda do Revenge 
Ghost, também conhecido como Zombie Rider, é falada: um cowboy 
que conseguiu dominar um corcel zumbi ficado para uso próprio.
  Como  alternativa, os cowboys passaram a usar as motos - nor-
malmente fabricadas pelos mesmos. A indústria automobilística está 
acabada - apesar de alguns carros e caminhões funcionarem à base 
de água radioativa retirada dos lagos -, mas recentemente se descobriu 
uma forma de criar motos, alimentadas por  cristais de MX - ou semel-
hante.
  Quando criadas por cowboys, costumam ser lotadas de sistemas que 
facilitem a sobrevivência (como armas acopladas ao chassi) e decora-
das com couro ou crânios.
 
 
  A Indumentária do Cowboy
  Já foi explicado que, no mundo atual, praticamente não se sobrevive 
sem roupas que ofereçam proteção contra o sol. Os  cowboys, por sua 
vez, desenvolveram diversos tipos de roupa que facilitam o movimento, 
sem perder a proteção, usando couro de animais de grande porte afe-
tados pela radiação.
  Assim, você reconhece o cowboy pelo fato do mesmo usar roupas 
mais leves - mas, nem tão leves assim - e seu chapéu de couro, nor-
malmente com o adorno de caveiras, ou algo que lembre seu título. Há 
também cowboys usuários de armaduras de ferro, criadas pelo povo 
das Technolands, a Brotherhood of Thunder.
  Cowboys Espers e Mutantes às vezes são resistentes à luz, não 
necessitando de usar roupas pesadas. Nesse caso, são vistos com 
roupas que apenas protegem as partes necessárias.
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  O Arsenal do Fora da Lei
  Já foram mencionadas acima, as armas utilizadas pelos cowboys, em 
geral. Porém, estas também são as armas usadas pelos policiais e por 
todos aqueles que compram armas. Cowboys tem sua própria forma 
de ter armas.
  Grande parte dos cowboys, de alguma forma, possui armas person-
alizadas, com um ou outro apetrecho único, capaz de gerar seu próprio 
efeito.
  As armas mais comuns e genéricas de um cowboy são:
• Pistolas/Revolveres: Armas de uma mão. Estão disponíveis na versão 
comum, que usa balas de pólvora, e plasma/laser (o tipo de dano é 
diferente, sendo o plasma “concussivo” e o laser “por calor”). Uma 
coisa a se notar é que, mesmo com as armas energéticas, ainda exis-
tem “balas”: o cristal radioativo  é colocado numa capsula, e se desfaz 
quando usado para o ataque.
• Espingardas/Shotguns: Armas de duas mãos (normalmente) e grandes 
causadoras de impacto (apesar da baixa cadência de tiro), possuem 
duas versões de munição, a comum (que usa pólvora), e a plasmática, 
que cria uma onda concussiva incrível quando disparada. Essa última 
versão, é muito rara, e só foi vista sendo usada, com o cano cerrado, 
por Jane Smokemouth, uma cowboy conhecida por causar grandes es-
tragos por onde passa.
• Rifles/Metralhadoras: São as armas que possuem uma cadência de 
disparo maior do que as pistolas (e BEM maior do que as de uma esp-
ingarda) são usadas sempre em duas mãos. Existem duas versões de 
munição: comum, de pólvora, e laser, que causa danos de calor.
• Armas Brancas: Existem armas brancas em geral no mundo de One-
Shot, em todos os formatos e feitas de todos os materiais, como as 
lendárias Lâminas de Cobalto, do líder dos Replicant Runners.
• Explosivos: Também existem em diversas formas, e, em sua maioria, 
carregam algum foco plasmático/radioativo, causando grande terror 
onde são usados. Ainda existem explosivos clássicos, e são comuns - 
mas os favoritos sempre são os que causam mais dano.
 
  Recompensas
  Todo cowboy já cometeu algum crime ou violou alguma lei. Todo cow-
boy é procurado por alguma coisa, mesmo que não a tenha feito inten-
cionalmente.

  Assim, em 90% das cidades (principalmente as em jurisdição da RNA, 
existem cartazes de procurado, com recompensas como casas, car-
gos, armas melhores, um mês de suprimentos, e coisas parecidas.

capítulo 2
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Criação de Personagens - Do Pulp ao 
Western Pós-Apocalíptco

Criando um COwboy

  Como sistema de base para OneShot, foi escolhido o Fate, publicado 
no Brasil pela Retropunk através do livro Espírito do Século. Para quem 
tem acesso aos importados, a versão em inglês chama-se Spirit of the 
Century, e é publicada pela Evil Hat.
  Espírito do Século (EdS) carrega uma forte temática pulp, e a criação 
de personagem segue esse costume, sendo dividida em fases, onde 
você monta a história e as características do personagem ao mesmo 
tempo. Em OneShot, essa estética  não é presente, sendo necessárias 
algumas mudanças no personagem e em algumas regras (quando a 
mudança não for citada, a regra se comporta como no livro do sistema). 
São elas:

  Em EdS, a criação do personagem existe em cinco fases, onde deter-
mina-se alguns pontos da história, e os 10 Aspectos do personagem. 
Em OneShot, essas fases são reduzidas a três, reduzindo o número de 
aspectos do jogo e fazendo com que a criação do personagem se dê 
da seguinte forma:
 
Passo 1 - Nome
  O nome de seu personagem, como um cowboy. Normalmente, ele 
leva uma alcunha, algo que mostre o foco do personagem em questão. 
Essa alcunha se comporta como uma espécie de arquétipo do person-
agem, algo que o define rapidamente.
  Existem diversos tipos básicos de arquétipos em que você pode se 
basear, como o Gunner (que usa armas de pólvora), o Engenheiro 
do Apocalipse, o Açougueiro (Cowboys que usam armas brancas), e 
muitos outros. Os jogadores são altamente aconselhados a criar seus 
próprios arquétipos, como “Plasma Freak” para um cowboy louco por 
armas de plasma e afins.
 
Passo 2 - As Fases da Criação
  As fases de criação funcionam, em sua maioria, exatamente como em 

EdS. Apenas vamos apresentar as mudanças nas fases citadas abaixo. 
Como já foi dito, não existirão fases quatro e cinco, o que resulta em 
menos aspectos para os personagens.
 
  Fase 1 - Antecedentes
  Essa parte funciona basicamente como em Espírito do Século: você 
define o que aconteceu nos breves anos de seu personagem antes 
do Clarão. Não há exatamente uma idade restritiva, mas, para que o 
Clarão seja realmente marcante, aconselhamos a deixar a idade (ao 
fim dessa fase) entre 16 e 18 anos.
 
  Fase 2 - O Clarão
  Ao invés da Grande Guerra, como ocorre em Espírito do Século, temos 
o Clarão. Apesar de não ter durado anos, seus efeitos foram (e ainda 
são) muito sentidos. Descreva o que ocorreu com seu personagem du-
rante o Clarão e nos dois anos seguintes. Ao invés de um “Mentor”, 
descreva o círculo de amigos e conhecidos que ele fez durante esses 
tempos de necessidade.
 
  Fase 3 - Nasce o Cowboy
  Em Espírito do Século, nesta fase você narraria a primeira aventura 
de seu personagem. Em OneShot não é diferente, mas também  não 
é igual: Aqui você narra como seu personagem se tornou um cowboy.
  Pense em qual feito o marcou para que ele abandonasse a vida nas 
cidades e buscasse por liberdade. Pense em qual acontecimento po-
deria ter colocado um prêmio em sua cabeça. E, principalmente, pense 
no que ele costuma fazer depois desse acontecimento.
 
  Tendo isso pronto, você deve ter um Background e seis Aspectos - 
Que geram seis Pontos de Destino. Vamos agora para o restante do 
processo.
 
Passo 3 - Perícias
  As perícias são escolhidas exatamente da mesma forma que em Es-
pírito do Século. Armas de Fogo funcionam também para as armas de 
energia, e o mestre deve ter bom senso ao liberar certos usos para as 
perícias, dada as diferenças de cenário.
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Passo 4 - Façanhas
  Aqui, ao invés de escolher cinco façanhas, os jogadores selecionam 
três façanhas da lista.
 
  Nesse ponto, você já está com seu personagem pronto, e deve ter 
percebido que ele é um pouco mais fraco (e “menos complexo”) do que 
o comum para o cenário de EdS.
  Isso não ocorre à toa. Em OneShot, o mundo está sempre oprimindo 
o personagem de alguma forma, seja forçando-o a abdicar um pouco 
mais de si, seja mostrando que ele não possui exatamente o poder 
necessário. Diminuir os Aspectos e as Façanhas foi a forma que encon-
tramos de mostrar aos jogadores como isso funciona.
 
  Além disso, EdS - apesar de possuir um sistema de evolução - tra-
balha com os personagens de forma estática. O que não acontece em 
OneShot. Diminuir o valor inicial do jogo permite que mais Aspectos 
Permanentes e mais Façanhas sejam adquiridos durante o jogo. Num 
mundo onde a radiação pode mudar o personagem com frequência, 
isso é mais do que válido.
  O Mestre, por sua vez, tem a palavra final em quando essas modifi-
cações são utilizadas.

capítulo 2
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capítulo 3
  Este capítulo trata da narrativa (e fala muito pouco de regras) de 
OneShot. A intenção, como versão de playtest, é mostrar ao que o jogo 
veio, sem uma maior profundidade.
  Esperamos que, com o básico dessas “regras”, narradores já con-
sigam contar suas  histórias de sangue e poeira.

Narrativa Violenta

  Talvez o principal foco climático em OneShot, a violência está pre-
sente em tudo o que é vivido nesta nova época. Gangues dominam ter-
ritórios não “conquistados”, tornando viagens algo extremamente ruim.
  Nesta seção vamos abordar alguns temas do que consideramos mani-
festações da violência do cenário.
 
  Tensão
  O mundo fora das muralhas de segurança das cidades causa estra-
nhamento a todos. A simples ideia de que existe uma horda de algumas 
das criaturas mais horrendas que a humanidade já foi capaz de imagi-
nar, consegue fazer com que o coração do mais bravo homem bata um 
pouco mais apreensivo.
  E mesmo dentro de cidades, o clima não é dos melhores. Com a 
humanidade presa no resultado de sua prepotência, os ânimos quase  
nunca se acalmam. É como ter um monte de macacos agitados e ner-
vosos dentro da mesma gaiola, apenas esperando que coloquem fogo 
na pólvora de suas emoções. Essa é a realidade das comunidades 
humanas.
  Esse é o principal clima que se deve passar quando relatar aos cow-
boys a entrada deles em uma cidade. Existem seus momentos de re-
laxamento, existem. Mas mesmo estes, costumam ser pontuados e 
finalizados com alguma briga - que normalmente resulta em morte. A 
população humana, cada dia lutando para não perder os poucos recur-
sos que possui, torna-se o predador psicossocial que sempre deveria 
ter sido.
 
  Em termos de jogo, personagens podem receber o aspecto - normal-
mente pegajoso - Tenso. De fato, esse aspecto só deve ser forçado 

quando a tensão REALMENTE for problemática. Cowboys estão acos-
tumados a superar certos tipos de limites.
  Mas mesmo assim, existem diversos tipos de ameaça.
 
  Sangue
  O líquido que corre em nossas veias e transporta a vida bombeada 
pelo coração, fazendo-a tornar todo o corpo um órgão único. Sangue 
pulsa e jorra por todo o cenário de OneShot. Contrastando com o tom 
de ferrugem presente no deserto, o vermelho mostra ao cenário que ele 
não está de todo morto, e que ainda há chances.
  As narrativas de OneShot devem ser cheias de referência à Sangue e 
Órgãos em geral. Zumbis não são limpos, e uma sociedade predatória 
como a existente nas cidades também não é. Tenha em mente, porém, 
que um jogo violento não é um jogo grotesco. O sangue tem que mar-
car presença, mas não tem que ser o foco.
 
  Linguagem
  As putas xingam, jogam seus corpos em cima dos homens e exigem 
deles tudo o que seus caralhos podem dar. Os cowboys xingam, e 
apontam armas para os crânios uns dos outros. Não esperamos que 
em seu jogo, seja diferente.
  Não deixe nenhum falso senso de moralismo afetar seu  vocabu-
lário. Use-o como um todo. Palavrões e linguagens baixas são algo fre-
quente no mundo de OneShot, e não devem ser evitados em mesas de 
jogo, mas sim, abusados: quando algo é grande, é grade pra caralho; 
quando se vai para longe, se vai para a puta que pariu; e assim suces-
sivamente.
  Não tema “assustar” os jogadores. Se você está jogando OneShot, 
você está jogando um jogo que pede isso em seu tema. (Claro, se você 
é do tipo que não fala palavrão, não estamos pedindo que mude sua 
índole... Mantenha-se do jeito que é, apesar de não acharmos nada 
normal alguém não xingar.)
 
  Desespero, Desolação e Vastidão
  Em OneShot, todo o vazio é grande demais. Se a cidade oprime por 
parecer uma jaula, o mundo externo oprime por ser vasto demais. Nada 
é próximo, nada é fácil.
  Dê aos jogadores a impressão de que não vão conseguir. “A estrada é 
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muito longa, vocês estão sem combustível, e eles se aproximam... Em 
um número assustador... O que vão fazer? Aaaah... Mas têm certeza 
que dará tempo?” Faça seus jogadores terem dúvidas das ações o 
tempo inteiro. Lembre-os que foram as ações DELES que destruíram 
o mundo em que vivem. Foram eles que buscaram a situação em que 
estão.
  Nunca, jamais deixe-os esquecer do quanto são pequenos e poucos 
perto de um mundo que foi destruído pela prepotência em achar que, 
mesmo sendo formigas, podiam alterar o curso das coisas.
 

 
  São dicas simples, apresentadas para entender o que passamos por 
narrativa violenta: além, obviamente da violência que se alastra no 
mundo, é uma violência psico-verbal para com os personagens e os 
jogadores. Isso serve pra mostrar a eles o quanto viver no mundo em 
que vivem é triste, opressor e doloroso.
  E eles criaram esse mundo. Nunca os deixe esquecer.
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Apêndice 1
“Nada aqui parece novo para mim./Apenas um 

bando de filhos de mães./Presos entre o Diabo e o 
profundo azul do mar.” 

Bad Religion, Heaven is Falling

  Neste apêndice, pretendemos trazer para vocês uma região pré-con-
struída (construímos apenas as bases dela, para dar a você a liber-
dade que precisa para construir suas próprias lendas), para tornar seus 
jogos de OneShot bem mais interessantes e rápidos. Death Lake Val-
ley é uma região que transcreve bem toda a situação do mundo de 
OneShot. Além do clássico problema da horda de mortos vivos, existe 
uma disputa de territórios imensa, e a violência é gratuita entre os mo-
radores da região.
  Vamos a ela...
 
 
Beyond the Mountains
  Não há como alegar exatamente onde a região do vale se encontrava 
antes do Clarão, pois com certeza foi uma das que mais sofreu alter-
ações. Situada no interior de uma cordilheira circular e às margens de 
um lago, o Death Lake Valley tem uma das histórias mais importantes 
para OneShot.
  Poucos anos após o Clarão (o que já é considerado “antigamente” por 
grande parte das pessoas), na região sul (e perto da única entrada), o 
vale viu o nascimento da Republic of the New America, se separando 
do que hoje é conhecido como Technolands, que foi o primeiro con-
glomerado de seres humanos.
  A região também é berço da nova New Industry of Tobacco and Al-
cohol, ambas propriedades do velho Fingerless Jack, um mutante que 
teve as mãos - em que já lhe faltava um dedo - transformadas garras 
semelhantes às de um caranguejo. E que não assume que reparem 
nisso.
  Como se isso não fosse o suficiente para marcar a região na história 
da Terra, no lugar que hoje é chamado de Wastelands, apareceu um 
homem conhecido como Max, o Louco. Esse homem é conhecido até 
hoje como o primeiro cowboy da era moderna, e fundou um bar, cham-
ado Del Fuego’s. Após a fundação, diz-se que se mudou para a recém-
criada Poison City, casando-se com uma prostituta.

  E, para finalizar toda essa importância, existem duas terras singu-
lares na região do lago, e o lago propriamente dito. As terras são: Will 
Bullseye State e Blade’s District. A primeira se trata da maior ditadura 
escravagista da atual história, coordenada por Will Bullseye em sua  
Bull’s Town. A segunda trata-se do distrito  conquistado após a gangue 
Replicant Runners conseguir sair bem de sua revolta contra a RNA.
  O Death Lake, por si só, é um marco. Enquanto outros lagos e lagoas 
menores da região seguem a estranha característica de água negra 
e levemente gosmenta, o Death Lake ainda possui água em estado 
completamente líquido, e em coloração límpida e clara. Medidores de 
radiação, por sua vez, atestam as águas desse lago como as mais 
radioativas de todo o vale. Ainda assim, alguns incautos tentam tomar 
banho nelas...
 
 
 
  Vamos descrever melhor cada uma dessas regiões:

Fingerless Jack’s Farm

“E quem vai dizer que eu to errado/Se eu to vivo e 
muito bem?/E não tem pra ninguém.” 

Matanza, Todo Ódio e Vingança de Jack Bufallo Head

  A noroeste das Wastelands encontra-se a fazenda de Fingerless Jack, 
um dos mutantes mais respeitados da atualidade. Por um golpe de 
sorte, o homem conseguiu encontrar um solo ainda capaz de produzir 
diversos tipos de plantas, assim como uma casa grande - que ele logo 
reformou -  e um armazém lotado de bebidas. Graças à mutação - e ao 
fato de ter sido um dos primeiros a reclamar terras -, em pouco tempo 
Jack havia começado a montar um império naquelas imensas terras. 
Usando a força, conseguiu trabalhadores - que, após se aliar com a 
NRA, ele passou a “pagar” pelo trabalho - e contatos com a região das 
Technolands, tendo logo montado sua indústria de tabaco - que ele 
chama carinhosamente de Cancer Smokes (em versões X treme, Nor-
mal e Radio Light - além de divisões em caixas brancas, azuis, verdes e 
rosas; cada uma relacionada ao tipo de radiação sofrida pelas folhas), 
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uma alusão à sua mutação e ao câncer causado pelos mesmos -  e 
álcool de diversas procedências.
  O terreno imenso é palco para a casa principal, onde mora o mutante, 
com sua mulher e a filha mais velha; e  mais duas cidadezinhas peque-
nas, comandadas por seus dois filhos, onde trabalham manufaturando, 
empacotando e distribuindo o negócio da família. Conta-se que ele tem 
uma filha mais jovem, e que a mesma fugiu de casa para se tornar um 
cowboy. As más línguas dizem que essa cowboy é Jane Smokemouth, 
a mulher mais vulgar e encrenqueira de toda a região.
 
  O relevo do terreno em sua maioria é plano, tendo poucas elevações. 
Mais ao sul, onde marca a divisa com as Poison Lands, existe um 
Canyon, e a travessia é perigosa. As duas cidades de seus filhos são 
pequenas, funcionando apenas como oficinas para os poucos camin-
hões que conseguiram salvar e reformar após o Clarão.
  Como vigilância, encontram-se polícias da NRA e Capatazes - os po-
derosos mutantes aliados a Jack.

  As terras de Will Bullseye são o melhor reflexo do que acontece quan-
do um ser humano ganha poder além do que está acostumado a ter. E 
quando esse ser humano tem um complexo de megalomania neona-
zista, os problemas acontecem frequentemente.
  No State, existe uma ditadura neonazista extremista, e um dos únicos 
exércitos capazes de rivalizar com a NRA. Os ideais do Führer Bulls-
eye são simples: a humanidade é a raça perfeita, e os mutantes são 
lixo. Curiosamente, em suas terras ocorrem níveis absurdos de mu-
tação - o que faz com que eles sejam colocados para trabalho escravo, 
e sejam açoitados por seus irmãos perfeitos.
  Graças a esse regime forçado, State consegue ter um dos maiores 
índices de desenvolvimento urbano, mesmo sem a tecnologia das 
Technolands, ou sem o apoio total da população como a NRA. Isso 
prova que o poder, como diz o Führer, pode dominar e progredir. Obvia-
mente, existem ressentimentos entre Bullseye e Fingerless Jack, mas 

Will Bullseye’s State

“O que é meu é meu, o que é seu é nosso.”
Matanza, Pé Na porta e Soco na Cara

conta-se que, durante um dos ataques do Führer contra o fazendeiro, 
Jane Smokemouth fez uma visitinha à sua propriedade. Desde então, 
ele se encontra pacífico em relação ao vizinho, o que apenas aumenta 
os boatos sobre o parentesco dos dois.
 
  Geograficamente, o terreno se assemelha bastante com o da Fazen-
da, exceto que o número de elevações é maior. Em termos de cidades, 
é talvez o “feudo” mais desenvolvido, contando com uma “metrópole” 
(ou o mais próximo disso, num mundo onde a arquitetura é de lata) e al-
gumas “grandes cidades” espalhadas. Seu território é constantemente 
patrulhado por tropas do Exército.
 
• Bull’s Town
  “Ei patrão, eu não sei mais o que fazer./Quanto mais eu bato nele, mas 
ainda ri de mim./Tá desde ontem pendurado pelas mãos./E não parece 
nem achar ruim.” - Matanza, Maldito Hippie Sujo
 
 Um retrato de desenvolvimento num mundo pós-apocalíptico. A cidade 
é composta de casas de dois andares, feitas de escombros e aço, onde 
vivem os humanos (para não pisar no mesmo chão que os mutantes), 
e possui até mesmo um arranha céu (que só dá para ir até o 5º andar, 
mas está em processo de “reforma”), onde vive o Führer e sua família.
  Pelas ruas, mensagens depreciativas sobre mutantes e cartazes de 
procurado com TODOS os cowboys  imagináveis decoram as paredes 
e “colorem” a vida dos miseráveis mutantes que vivem nas ruas, co-
mendo comida jogada no chão - quando conseguem algo para comer.
  Corre à boca pequena que uma revolta se aproxima...

Poison Lands
“Com o uivo do Coiote em lua cheia./E os ventos da má sorte, que 
sopram do Dellaware./Todos os ladrões de banco que fugiram da 

cadeia./Dando tiro pro alto, bebendo, e batendo o pé.” 
Matanza, Rio de Whisky

  Poison Lands é uma das terras mais afetadas pela radiação. Tanto 
que, geograficamente, ela é um gigantesco Canyon, que, apesar de ter 
parado de ruir, vez por outra ainda assusta e derruba viajantes incau-
tos. Mas, toda essa adversidade só faz a terra se tornar perfeita para 
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o tipo de gente que a frequenta: os foras da lei. Não como os cowboys 
(apesar de ser frequente a presença deles por aqui), os as gangues 
espalhadas por toda a região - mas sim os reais criminosos, os reais 
apostadores. Todo o tipo de gente suja.
  Politicamente, as Poison Lands são anárquicas quando o assunto tra-
ta dos distúrbios entre outros “feudos”. Mas, quando o assunto começa 
a mexer com eles, a grande população de criminosos - e os cowboys 
que tem um grande apreço pela região - costuma dar conta do recado.
   Não há nenhum tipo de vigilância e policiamento. Dada à dificuldade 
de se entrar e sair das Poison Lands, isso é desnecessário: quem visita 
a região sabe bem o que quer.
 
• Poison City
  “Frequentava só o pior da bandidagem./Noite a dentro nas mesas de 
vinte e um./As capetas de calcinha (sacanagem)./ E ninguém podia ir 
embora sem que estivesse bebum.” - Matanza, Santa Madre Cassino
 
  Imagine uma cidade que marque tudo o que um sem lei pode querer: 
cassinos, bares, bordéis... Imagine isso, mas em dez vezes mais 
quantidade, mais violência. Imagine isso tudo do jeito mais errado, do 
jeito mais “horror”. Isso é um pouco do que é Poison City, não a única, 
mas a maior e mais famosa cidade das Poison Lands. Se fosse no 
mundo antes do Clarão, poderiam até dizer que é sua capital. Mas esse 
tipo de coisa não é vista com frequência.
  Completamente inspirada nos contos do oeste, a cidade feita de lata 
e madeira é um paraíso para aqueles sem respeito pelas leis, e sem 
medo do crime. Bandidos e policiais  (em férias) apostam juntos na 
mesa de carteado, enquanto putas esfregam seios na face do homem 
na mesa ao lado, ao som dos gemidos mutantes do andar de cima. 
Isso é apenas uma parte do que acontece em UM dos bares/bordéis 
da cidade.
 
  Toda essa baderna promíscua e repleta de mortes por “honra” é guiada 
pela Lady Octoppus, “regente” (o que for mais próximo disso) de Poi-
son City, e a prostituta mais cara de todo Death Lake Valley. Sua mu-
tação são tentáculos de polvo saindo de onde deveria ser sua bunda, 
e ventosas espalhadas pelo corpo. Inclusive na região mais cobiçada 
pelo sexo masculino...

Republic of the New America
“Você sabe quanto custa a miséria futura?/Você perdeu a noção de 
sustentabilidade?/Estamos apenas a um passo de perceber o que  

aspiramos ser.../Mas temos que nos livrar dessa senilidade solitária, 
cega e capenga.”

Bad Religion, New America

  O berço do novo mundo, a terra das oportunidades... São os slogans 
que permeiam todo o projeto da maior potência do mundo atual (em 
termos de tamanho territorial, que vai além do vale). Mascarando uma 
ditadura militar com o sonho de uma democracia, essa terra de hipócri-
tas amados pelo seu povo cresce cada vez mais.
  Nascida no Death Lake Valley, a república expande seus territórios 
indiscriminadamente, até que alguém reclame suas fronteiras. Com as 
terras lotadas de pessoas com pseudo visões políticas, gangues de 
rua se multiplicam como vírus, e duram pouco como insetos perto do 
poderio bélico da “nação”.
  O maior forte da República é saber que grande parte de sua popu-
lação ama a forma como é governada, tendo na cabeça que aquela 
democracia é a verdadeira. Além disso, é a única região que ainda 
conserva algum traço de religião, tendo igrejas e pastores - militares - 
por todo o lugar.
  A lavagem cerebral é frequente. Mas não ache que os moradores não 
gostam disso.
 
  O terreno varia muito, dada à extensão. Mas, como em todo o Vale, a 
predominância é do deserto árido plano e sem muitas elevações. Con-
ta-se também que nas terras da RNA existem algumas geleiras aqui e 
ali - fatos relatados por policiais que patrulham a área frequentemente.
 
• Republican City
  “Bem, a loucura reinou./E o paraíso se afogou./Quando as paredes de 
Babel vieram por terra./Agora o eco ruge./Uma história escrita,/Dificil-
mente entendida./Sem nada bom.” - Bad Religion, Skyscraper
 
  Enquanto Bull’s Town é desenvolvida como uma metrópole nazista, 
Republican City mais parece um grande quartel general, cercado de 
vilas familiares. Dentro de seus muros, é pregada a igualdade, e a 
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irmandade entre todos.
  Dentro dos salões secretos dos quartéis, é mostrada a real faceta 
da organização: um militarismo abusivo destinado a dominar o mundo. 
Seu atual líder, Coronel Kirk U.S.S James, que dirige a divisão Enter-
prise-A do exército - a tropa burocrática - é um veterano de guerra, que 
estava afastado por violência excessiva antes do Clarão. Com algumas 
poucas palavras, ele conseguiu formar o primeiro contingente, que viria 
a ser a NRA um dia, governada por seu filho. O governo do rebento 
durou cerca de cinco anos, até que o mesmo morreu durante a Rep-
licant Revolution. Kirk reassumiu, e agora governa sua cidade e seu 
império com mãos de ferro.
 
  A estrutura dos quartéis lembram as barracas usadas em campos de 
guerra, enquanto as vilas dos familiares - porque, quase todo o cidadão 
de New America tem um parente no exército - lembram muito trailers 
enfileirados, onde moram de 2 a 8 por casa. Obviamente, existem bares 
e saloons espalhados por toda a extensão da cidade.
  Ironicamente, as outras cidades não tem essa estrutura, sendo mais 
parecidas com cidades normais.

Technolands
“Porque eu sou um garoto digital do século 21./Eu não sei como viver, 
mas tenho um monte de ‘brinquedos’./[...]/A vida não é um mistério?” 

Bad Religion, 21st Century (Digital Boy)

  O primeiro conglomerado de humanos, a região é composta de diver-
sas cidades menores ao redor do Dome of Thunder: um antigo abrigo 
nuclear que restou antes do Clarão, e manteve tudo lá dentro intacto.
  As pessoas das Technolands são, primariamente, tecnólogos - não 
ligam para conflitos, apenas para seus estudos. Mesmo tendo uma 
rixa antiga com a NRA, o povo da Technoland logo baixou o orgulho 
e se aliou, para ter a proteção de seu exército, em troca da NRA re-
ceber primeiro as novidades. Primeiro, mas não unicamente - porque 
ninguém gosta tanto de prestígio quanto esses caras... Por isso, todos 
tem que ter sua tecnologia, para que sempre sejam lembrados.
  Por causa dessa região do vale, todo o resto se desenvolveu, pois, 
desse lugar partem todas as maiores descobertas do novo mundo. A 

“redescoberta” da eletricidade veio daqui, e já dizem que existe água 
encanada no Dome of Thunder, mas ainda não há provas.
 
  A região das Technolands é composta quase inteiramente de deserto 
árido, porém são famosas duas florestas perto do Dome of Thunder 
- parte  delas já sendo desmatada para a criação de estradas. E, na 
margem com o Death Lake, existe uma geleira formada há anos, que 
não derreteu em momento algum.
 
• Dome of Thunder
  “Além de sonhos elétricos dos inexpressivos jogos de paixão./[...]/A 
conversa de planetas apáticos interceptada por ‘seres humanos’”. - 
Bad Religion, Beyond Eletric Dreams
 
  Dome of Thunder é ao mesmo tempo fascinante e ameaçador. Lidera-
dos por Alset, uma espécie de mago da eletricidade, os humanos se es-
conderam nesse abrigo contra a radiação durante quase todo o clarão, 
mantendo-se praticamente puros. Quando a poeira abaixou, eles recol-
heram as pessoas e as estudaram. Tudo o que se tem notícia atual-
mente é graças aos esforços do Dome of Thunder.
  Quando se entra no complexo de túneis chumbados, o salão inicial já 
é amedrontador. Graças a geradores alimentados com cristais de M-X 
(puro, de antes do Clarão), a eletricidade ali é perfeita - e fica passe-
ando na forma de raios sobre sua cabeça. Ser recebido por Alset então, 
é assustador. Ele mesmo aplicou a radiação em si, para se tornar mais 
resistente às mudanças. Apesar da aparência não ter mudado muito, a 
voz trovejante e os olhos que parecem relampejar sempre assustam.
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Blade’s District
“Indestrutível./Determinação que é incorruptível.

Do outro lado, um terror para contemplar.” 
Disturbed, Indestructible

  Blade’s District não tem uma história longa, existe a mais ou menos 
três anos. Foi fruto da Replicant Revolution, gangues violentas uniram-
se para montar seu próprio estado, onde a força seria a lei. O termo 
Replicant foi escolhido, por fazer referência ao fato de não sentirem 
tanta compaixão pela raça humana assim.
  Os membros do distrito se dividem em diversas sub-gangues, cada 
uma com sua própria cidade - e vivem em guerra. Atualmente, a gangue 
em comando é a que originou o nome Replicant para o movimento: 
a Replicant Runners, liderada por Rick Deckard, na Slaughterhouse, 
uma grande vila que mais lembra um açougue humano.

Wastelands
“Aquela paz inabalável do deserto.

Toda noite interrompida pelos tiros de canhão.
A cada taça levantada, a cada brinde, a cada comemoração.”

Matanza, Mais Um Dia Por Aqui

  As Wastelands são a terra mais difícil de se descrever dentro do Death 
Lake Valley. Porque apenas os cowboys conhecem aquelas terras, e 
cowboys  não mapeiam coisas. Além disso, com as frequentes mudan-
ças climáticas do mundo atual, nunca se sabe o que pode ocorrer nas 
Wastelands: o lugar que você sabia ter uma geleira pode ter se trans-
formado num rio, ou numa floresta.
  Dizem que existem dois pontos dentro das Wastelands. Um deles é 
o famoso bar Del Fuego’s, que não é encontrado por ninguém, a não 
ser pelos próprios cowboys e seus convidados. Nesse bar, os cowboys 
se reúnem e vivem como se não houvesse discriminação contra eles. 
Após algum serviço, é sempre ali que eles preferem tomar o rum deles 
- porque sim, cowboys de agora bebem rum - e relaxar com uma boa 
rapariga.
  O outro lugar é praticamente impossível de existir... Afinal quem 
acreditaria na existência de uma cidade de zumbis?
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Apêndice 2
  Neste apêndice traremos algumas criaturas prontas para uso em 
jogo, numa aventura de OneShot. São apenas os zumbis mais icônicos 
do cenário, e mestres e jogadores são fortemente incentivados a criar 
novos antagonistas para suas crônicas. A maioria dos monstros usa 
as regras para capangas, mas alguns em especial podem vir como 
companheiros - e o mestre tem todo o direito de criar seu tipo de zumbi 
como um personagem normal.
  O mestre também deve estar ciente que hordas não são compos-
tas homogeneamente, portanto, misture os grupos para criar ameaças 
cada vez maiores.
  Vamos aos mortos...

Zumbis Normais
“Jack... Tem... Algo... Atrás... De... Você...”

“Cala a boca e atira!!!”

  São os inimigos mais encontrados. Corpos decrépitos que caminham 
animados por uma regeneração radioativa e incompleta.
 
Ficha
Quantidade: Totalmente indefinida, mas não costuma ser menor do 
que 30.
Qualidade: Fraco
Aspecto: Radioativo

Raptores
“Se você vir uma coisa dessas. Atire, e torça pra 

matar. Não corra. Eles vão pegar você”

   Eles eram seres humanos, os raptores. Mas agora, mal parecem 
cães. Caminham de quatro, e tem a cabeça completamente coberta 
por uma crosta óssea que os permite apenas sentir pelo olfato, e mor-
der com uma boca que se abre mais do que deveria. Muito mais. A 
crosta óssea também cobre alguns membros. São capazes de disparar 
ossos que brotam de suas vértebras, como dardos.
  Andam em bando, e tem uma estranha forma de comunicação primi-
tiva, com estalos de ossos, o que fez um cientista lhes dar a alcunha 
de raptores, em lembrança à forma de comunicação dos velociraptors.
 
Ficha
Quantidade: Grupos entre 10 e 15 indivíduos.
Qualidade: Ótimo
Aspectos: Radioativo, Olfato Super-Aguçado, Ótima Agilidade

Golias
“PUTAQUEPARIUQUECOISAGRANDEMANO!!!”

  Levando o nome por conta do mito bíblico, Golias foram seres hu-
manos - ou macacos grandes, como gorilas - afetados. Tem cerca 
de 3,5m de altura, e pesam quase uma tonelada, apenas de massa 
muscular radioativa. Como os Raptors, não possuem olhos, e, ao que 
parece, quando em combate,. não se importam em acertar aliados.
 
Ficha
Quantidade: No máximo três indivíduos.
Qualidade: Ótimo
Aspectos: Radioativo, Cegueira, Músculos de Aço
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Ciclopes
“Se você achava que os snipers da SWAT eram 

bons, espere até ver esses bichos.”

  Seres grandes, dotados de apenas um olho da testa, e medindo quase 
3m de altura. Seu braço esquerdo é deformado na forma de um arco, 
enquanto seu braço direito é deformado na forma de uma flecha, e isso 
os torna a artilharia dos que um dia foram humanos.
  Vendo de perto, revelam ter mais um par de braços, atrofiados, que 
usam para se agarrar em lugares ou realizar ações que não sejam 
voltadas para o ataque.
 
Ficha
Quantidade: Cerca de cinco, às vezes pouco mais.
Qualidade: Espetacular
Aspectos: Radioativo, Mira Perfeita

Carreta
“Corre. Muito.”

  Ninguém sabe ao certo como esse zumbi nasce, mas é um fato que 
ele vem de mais de um cadáver. Se parecendo com um grande carro 
movido a diversos pares de pernas atrofiados por baixo, esse é o meio 
de transporte dos zumbis.
 
Ficha
Quantidade: Um
Qualidade: Fraco
Aspecto: Radioativo, Armazém de Zumbis

Rapina
“Atira pra cima, filho da puta!”

  Aves transformadas em zumbis, sejam elas quais forem, se tornam 
rapinas. Ficam maiores, com 1,5m de asa a asa, e desenvolvem asas 
membranosas, com resquícios de penas. Atacam sempre em bandos, 
e são venenosas.
 
Ficha
Quantidade: Não menos de 30.
Qualidade: Fraco
Aspectos: Radioativo, Voador

Cães
“Eles não são mais tão amigos do homem assim, não acha?”

  Cães de diversas raças foram transformados, e até hoje são. Eles 
ficam maiores, e com dentes bem mais fortes, e um belo apetite para 
carne. Humana, de preferência.
 
Ficha
Quantidade: Entre quatro e seis.
Qualidade: Razoável
Aspectos: Radioativo, Técnicas de Matilha




