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Início do workshop antes do jogo
Ensinar comportamentos e movimentos individuais
Explicar as regras
Dividir participantes em grupos

Uma visita guiada da área de jogo
Explicação de regras de segurança.
Distribuição de materiais para leitura e uso.
Marcar grupos e tempo para interpretar os respectivos papéis.
Preparar as vestimentas.
Treinar os costumes e as actividades.

Começo do primeiro dia no jardim-lua
Primeiro encontro entre pessoas e nativos.

Segundo dia no jardim-lua
Início do primeiro desafio (cada grupo com o seu).

Terceiro dia no jardim-lua
Continuação de tarefas em grupos.
Primeiro Registo do Supercomputador
Primeira visão da Oráculo.

Quarto dia no jardim-lua
Início do segundo desafio (cada grupo com o seu).

Quinto dia no jardim-lua
Continuação de tarefas em grupos.
Segundo Registo do Supercomputador.
Segunda visão da Oráculo.

Sexto dia no jardim-lua
Início do terceiro desafio (cada grupo com o seu).

Sétimo dia no jardim-lua
Continuação de tarefas em grupos.
Terceiro registo do Supercomputador
Terceira visão da Oráculo.

Oitavo dia no jardim-lua
Decisões finais dos participantes.
Sumário das suas conquistas.

Reunião de análise e discussão



O futuro é brilhante.

Instruções para a 4ª Brigada «Explora»

A humanidade está a caminho das estrelas!

Nos últimos séculos, a exploração do Sistema Solar resultou em conhecimento experi-
mental e recursos raros. Foram combinados para criar um novo sistema de propulsão, 
um que permitia quebrar o espaço-tempo continuum – e, como resultado, viajar acima 
da velocidade da luz.

Por força da expansão multi-generacional pelo Sistema Solar, levada a cabo tanto por 
nações como por megacorporações, foi necessário propor uma nova forma de governar. 
O Parlamento Solar foi criado para tratar da administração. Seguindo a lei parlamentar, 
as Corporações receberam privilégios de exploração em mundos em redor de estrelas 
previamente desconhecidas.

Vocês são membros da 4ª Brigada «Explora». A vossa unidade pertence à corporação 
StarCorp Inc. Vocês foram enviados à lua de um dos Exoplanetas localizados na órbita da 
estrela Sol Draconi Septem. A primeira expedição geológica declarou a presença no planeta 
de enormes depósitos de minerais necessários para viagens estáveis em subespaço. Foi 
tomada a decisão de começar a exploração. A lua está habitada pela primeira civilização 
até hoje descoberta de Alienígenas inteligentes, designados por SD7 Alfa. Fora as equipas 
de extracção de minérios que foram enviadas para o interior da lua, uma outra expedi-
ção foi enviada. A expedição anterior baptizou os nativos de Draconianos. O objectivo da 
equipa era mapear a área, levar a cabo pesquisa geológica e estabelecer contacto com 
os alienígenas. Uns dias depois de o trabalho começar, perdeu-se todo o contacto com 
a equipa. Prof. Martin, o líder da equipa, está considerado morto.

Aviso! Lembrem-se que se trata de um jogo narrativo. Interpretem o papel das vos-
sas personagens!

A 4ª BRIGADA EXPLORA



O futuro é brilhante.

Instruções para a Secção de Pesquisa/ Tarefas da Secção de Pesquisa

(446.04M. StarCorp Inc.)

1. A atmosfera do planeta é tóxica a longo prazo. Nunca 
abandonem a Base sem as vossas Máscaras.

2. Por causa da sombra do planeta orbitado pela lua, 
a noite é muito mais longa que o dia. (A noite durará 
14 minutos e o dia 6 minutos).

3. Vocês estão localizados ao lado de uma gigante 
fenda (100km comprimento e 0.5km de largura no 
seu ponto mais estreito) que corta a única estrada 
de terra entre as minas estabelecidas no interior 
do continente e o astroporto na costa, actualmente 
sob construção. (a fenda será simbolizada por um 
rectângulo marcado com fita de papel. Dentro do 
rectângulo, haverá duas filas de cadeiras, a fazer de 
paredes da fenda.)

4. A fenda parece ter uma importância considerável para 
os nativos. Não arrisquem entrar na área sem a sua 
permissão explícita.

5. Os Draconianos são maiores e mais fortes que huma-
nos. Têm uma estrutura social e a habilidade de usar 
ferramentas. Parecem ser capazes de falar.

6. Os nativos são muito activos durante a noite, mas 
escondem-se da luz do dia. Vocês não têm nenhum 
relatório de qualquer acitvidade deles durante o dia.

7. Eles parecem dar grande importância a rituais.

8. Há uma entidade perto do seu acampamento que 
eles parecem venerar.

9. O Doutor irá ajudar-vos na vossa tarefa.

Quando as vossas naves entraram na espessa atmos-
fera da lua, uma súbita tempestade obrigou-vos a fazer 
uma aterragem de emergência. O que é estranho é que 
as descargas de electricidade excepcionalmente fortes 
foram capazes de criar um pulso electromagnético 
que queimou os circuitos do vosso computador. Vocês 
encontraram restos da expedição anterior, dos quais 
conseguiram activar o Supercomputador equipado com 
Inteligência Artificial. Infelizmente, não está completa-
mente funcional:

1. Não tem uma fonte de electricidade estável e apenas 
consegue trabalhar durante o dia.

2. De momento, só consegue responder a perguntas 
com «sim» e «não».

3. É possível desbloquear as suas funções mais avan-
çadas, mas o bloqueio parece estar na programação 
da máquina, pelo que será necessário fazer as per-
guntas correctas.

Tarefas da Secção de Pesquisa

1. Colocar os vossos distintivos de Secção

2. Estabelecer contacto com a população local SD7 Alfa, 
«Draconianos».

3. Cooperar com a Secção de Engenharia na construção 
da ponte. Tenham em atenção que isso não pode 
interferir na vossa relação com os nativos.

4. Recolham as bases de dados perdidas da última ex-
pedição, e descubram o que lhe aconteceu.

5. Reparem o Supercomputador.

6. Estabeleçam contacto com a entidade venerada pelos 
nativos.

7. Façam uma lista de rituais e costumes dos Draco-
nianos. Tem que ser por escrito e tão claro quanto 
possível. (Esta tarefa é vigiada pelo Doutor. São-vos 
dados dois blocos de notas e cinco lápis.)

Aviso! «Armas» podem ser introduzidas no jogo, simbo-
lizadas por metades de macarrão. Uma pessoa atingida 
na cabeça com uma «arma» é considerada fatalmente 
ferida. Age como se estivesses consciente, mas dei-
ta-te no chão e permite que te levem em braços.

Secção de Pesquisa da 4ª Brigada Explora



Instruções para a Secção de Engenharia/Tarefas da Secção de Engenharia

O futuro é brilhante.

(446.04M. StarCorp Inc.)

Secção de Engenharia da 4ª Brigada Explora

De momento, vocês têm a seguinte informação:

1. A atmosfera do planeta é tóxica a longo prazo. Nunca 
abandonem a Base sem as vossas Máscaras.

2. Por causa da sombra do planeta orbitado pela lua, 
a noite é muito mais longa que o dia. (A noite durará 
14 minutos e o dia 6 minutos).

3. Vocês estão localizados ao lado de uma gigante 
fenda (100km comprimento e 0.5km de largura no 
seu ponto mais estreito) que corta a única estrada 
de terra entre as minas estabelecidas no interior 
do continente e o astroporto na costa, actualmente 
sob construção. (a fenda será simbolizada por um 
rectângulo marcado com fita de papel. Dentro do 
rectângulo, haverá duas filas de cadeiras, a fazer de 
paredes da fenda.)

4. Os Draconianos são maiores e mais fortes que huma-
nos. Têm uma estrutura social e a habilidade de usar 
ferramentas. Parecem ser capazes de falar.

5. No 8º dia da vossa aterragem, ao amanhecer, 
o primeiro transporte com destino ao astroporto 
chegará à fenda. A ponte tem que estar preparada 
até lá. Caso contrário, a missão será considerada 
um fracasso.

6. O Capitão ajudar-vos-á na vossa tarefa.

Quando as vossas naves entraram na espessa atmos-
fera da lua, uma súbita tempestade obrigou-vos a fazer 
uma aterragem de emergência. O que é estranho é que 
as descargas de electricidade excepcionalmente fortes 
foram capazes de criar um pulso electromagnético 
que queimou os circuitos do vosso computador. Vocês 
encontraram restos da expedição anterior, dos quais 
conseguiram activar o Supercomputador equipado com 
Inteligência Artificial. Infelizmente, não está completa-
mente funcional:

1. Não tem uma fonte de electricidade estável 
e consegue apenas trabalhar durante o dia.

2. De momento, só consegue responder a perguntas 
com «sim» e «não».

3. É possível desbloquear as suas funções mais avan-
çadas, mas o bloqueio parece estar na programação 
da máquina, pelo que será necessário fazer as per-
guntas correctas.

Tarefas da Secção de Engenharia

1. Colocar os vossos distintivos de Secção

2. Criar um design da ponte (a tarefa é supervisionada 
pelo Capitão. Para a construção vocês terão apenas 
3 rolos de fita de papel e 80 folhas de papel – estes 
recursos não podem ser repostos. Também receberão 
3 pares de tesouras. Para a criação dos planos da 
ponte, irão receber um bloco de notas, cinco lápis 
e uma afia).

3. CRIEM UMA PONTE COM GRADES SOBRE A FENDA, 
que permita ao transporte de carga passar (uma cai-
xa de 2kg, que no fim do jogo será movida por toda 
a  extensão da ponte, empurrando-a apenas com um 
dedo. A tarefa é supervisionada pelo Capitão).

4. Vocês não sabem o que aconteceu à expedição an-
terior. É aconselhada cautela ao aproximarem-se dos 
nativos, porque podem ser hostis.

5. Caso seja necessária legítima-defesa, vocês estão 
armados. (duas metades de macarrão. Uma pessoa 
atingida na cabeça é considerada fatalmente ferida.)

6. Fragmentos de relatórios deixados pela expedição 
anterior sugerem que o trabalho de construção terá 
que ser feito pelos nativos. Vocês foram incumbidos 
de ENSINÁ-LOS a construir pontes.

Aviso! «Armas» podem ser introduzidas no jogo, simbo-
lizadas por metades de macarrão. Uma pessoa atingida 
na cabeça com uma «arma» é considerada fatalmente 
ferida. Age como se estivesses consciente, mas dei-
ta-te no chão e permite que te levem em braços.



O futuro é brilhante.

Instruções para o Capitão

CAPITÃO

Um líder inspirador e brilhante, e um explorador sem igual, concentrado nas oportunidades 
que o novo mundo pode trazer.

Tu és um agente de campo de alto escalão na StarCorp Inc. Ter sucesso na tua missão 
irá ser o pontapé-de-saída na tua carreira rumo aos escalões mais altos da estrutura 
corporativa. Falhar é o mesmo que perder o trabalho de uma vida. Não há um meio-termo.

O mais importante para ti é completar a missão, que consiste em construir a ponte o mais 
depressa possível. O que conta é rapidez e eficiência.

A presença dos nativos não te incomoda, desde que os seus simples rituais não interfiram 
com o trabalho dos teus agentes. Tu apercebes-te que construir a ponte sem a sua ajuda 
seria muito difícil, se não impossível. E esta é a razão pela qual toleras um cooperação.

Tu repreendes membros da equipa sempre que os vês a perder tempo com os nativos, 
uma vez que NÃO FOI PARA ISSO QUE VOCÊS FORAM CONTRATADOS!

Como um criptógrafo altamente experiente, tu compreendes a Cifra de César. A Cifra de 
César é um tipo de cifra de substituição em que a letra original da mensagem é substituída 
por alguma letra com algum número fixo de posições abaixo do alfabeto. Por exemplo, com 
uma troca à esquerda de 3, D seria trocado por A, E seria trocado por B, e por aí adiante.

Tens acesso a armamento letal caso seja necessário. Os teus Engenheiros têm-no arru-
mado juntamente com material de construção (duas metades de macarrão. Uma pessoa 
atingida na cabeça com uma metade de macarrão é considerada fatalmente ferida.)

As tuas tarefas são:

1. Cumprir o limite de tempo de construção – independentemente do custo

2. Vigiar a criação dos esquemas da ponte

3. Vigiar o trabalho de construção

4. Tu opões-te veemente a remover distintivos de secção

5. Proteger os colaboradores e recursos da StarCorp Inc.



O futuro é brilhante.

DOUTOR

Instruções para o Doutor

Líder médico e científico da equipa de exploração, dedicado aos valores de conhecimento 
empírico do iluminismo e do Juramento de Hipócrates

Tu és um investigador de campo de alto escalão da Universidade Combinada da Terra. 
Foste um estudante do Professor Martin, e ele apaixonou-te com o seu sonho de co-
munhão com as raças sapientes do universo. Ter sucesso na tua missão irá ser o pon-
tapé-de-saída na tua carreira rumo aos escalões mais altos da comunidade científica, 
e também cumprir o sonho do teu mentor. Falhar é o mesmo que perder o trabalho de 
uma vida. Não há um meio-termo.

A coisa mais importante para ti é estabelecer contacto com os nativos. Farias tudo para 
perceber a sua cultura, costumes e rituais. Estás fascinado com as escolhas desta ci-
vilização no que toca a métodos de comunicação. Os seus gestos, expressões faciais 
e assobios são muito complicados, e, por isso, estás convencido de que é possível es-
tabelecer um diálogo com eles, tentando ensinar-lhes aos poucos a linguagem humana, 
enquanto aprendes em simultâneo mais sobre a sua «fala».

Tu queres encontrar uma forma de comunicar com Draconianos, mesmo que a construção 
da ponte tenha que ser parada ou adiada.

Tu repreendes membros da equipa sempre que os vês a tratar os Draconianos sem o de-
vido respeito, e encorajas para que passem tanto tempo quanto possível com os nativos.

As tuas tarefas são:

1. Proteger as relações frágeis com os nativos.

2. Saber o máximo possível sobre o que aconteceu ao Professor Martin.

3. Investigar a estranha entidade que habita no desfiladeiro.

4. Supervisionar a criação de uma compilação de costumes e comunicação dos Draco-
nianos, empreendida pela Secção de Investigação da Corporação.



Instruções para o Supercomputador

Uma maravilha da mais avançada tecnologia, e a mais 
versátil e consciente unidade de computação encarregue 
de observar qualquer iniciativa técnica ou científica. 
Durante a missão anterior, tu eras o principal compu-
tador operativo, acedido apenas por pessoal autorizado 
responsável por toda a operação. Por causa de even-
tos dramáticos causados pelo conflito entre as forças 
armadas e os nativos, a informação no teu disco foi 
encriptada. Foi o prof. Martin, que as queria preservar 
para a próxima expedição, na esperança de que não 
repitam os mesmos erros.

Aviso! Também tens que conhecer os rituais de Ferra 
NA PERFEIÇÃO.

Como computador, no início respondes apenas com 
«sim» e «não». Para desbloquear opções mais avançadas, 
os participantes têm que colocar questões sobre a sua 
missão e o mundo envolvente (usando a informação 
incompleta que já possuem).

O código (COMOMUSESOMNIVOROUS) deve ser dito 
pelo Supercomputador aos participantes e eles devem 
apontá-lo, e decifrá-lo (tradução: SOMOS UM COM 
O UNIVERSO)

Depois de vinte perguntas respondidas correctamente 
(podes contar pelos dedos para indicar progresso), tu 
respondes:

“Sim, esta é uma questão pertinente. Agora eu posso 
dar respostas mais completas. Mas, antes de mais, 
queria que ouvissem a mensagem do prof. Martin”. 
E entregas o primeiro registo.

1. Assim que a primeira mensagem do prof. Martin acaba, 
o Supercomputador informa os membros da expedição 
das condições em que conseguem desbloquear mais 
dados encriptados. Para os obter, têm que convencer 
os Draconianos a levá-los à Oráculo, que tem a chave 
da Cifra César, necessária para desencriptar dados do 
disco do computador.

O código (COMOMUSESOMNIVOROUS) deve ser dito 
pelo Supercomputador aos participantes, apontado por 
eles e decifrado (tradução: SOMOS UM COM O UNIVER-
SO). E então entrega-se a segunda mensagem. Como 
muses omnivorous

Depois de receberes a chave, dizes:

“Agora consigo falar com vocês normalmente. Aqui 
está a próxima parte da história que o prof. Martin 
queria que vocês soubessem”

2. Assim que a segunda mensagem do prof. Martin acaba, 
o Supercomputador faz uma série de silvos e estalidos 
e, para surpresa dos membros da expedição, ganha uma 
forma humanóide (deste momento em diante, podes 
andar) e diz:

“Há apenas um fragmento em falta que ainda não 
posso partilhar com vocês. Para aceder a ele, têm que 
trazer um Draconiano para me tocar. Vivo ou morto”.

3. Assim que a terceira mensagem acaba, tu dizes:

“Todas as minhas funções foram restabelecidas. Estou 
agora móvel e ao vosso serviço”.

Desse momento em diante, tu moves-te pela área de 
jogo, e usando o teu vasto conhecimento sobre os cos-
tumes de Ferra; faz com que seja mais fácil concluir 
tarefas.

Visão geral de tarefas:

1. Fornecer informações sobre um funcionamento in-
terno da tribo

2. Activar apenas durante o dia

3. Ajudar a projectar a ponte

4. Dar informação organizada nos Registos assim que 
as condições das tarefas forem reunidas.

5. Ajudar nas relações mútuas entre Ferra e Humanos

SUPERCOMPUTADOR
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Primeiro Registo do Supercomputador

<Prof. Martin; um oficial científico da expedição geológica “Explora”

_LOGIN

Relatório da primeira etapa da missão “Auto-Suficiente”

Depois de estabelecer uma colónia improvisada, começámos com os trabalhos de fundição nos locais que 
mostravam ter uma maior concentração de terratite. Eu descrevo as condição de extracção como sendo 
muito convenientes. No início, tivemos algumas dificuldades com os seres que encontrámos na área, 
que fazem parte da civilização indígena deste belíssimo mundo. Parece que o local que escolhemos para 
primeiro ponto de extracção do mineral – o ponto mais estreito da grandiosa fenda – é para eles uma 
espécie de “terra santa”. Como não quisemos familiarizar-nos com conflitos, movemos os trabalhos um 
quilómetro para o interior, onde as leituras se mostravam igualmente promissoras. Apesar de o momento 
de nos apresentar-mos não ter sido propriamente alegre (os nativos, a que chamámos de Draconianos, 
piaram-nos e mostraram-nos – na minha opinião – gestos ofensivos com as suas próprias armas na nos-
sa direcção), depois de mais algumas visitas em torno da nossa colónia, mostraram sinais claros de 
que afinal eram amigáveis e bem desenvolvidos. A sua civilização expandiu uma cultura incrivelmente 
velada, bem como tecnologia e formas de comunicação. Parece que os nossos novos amigos preferem ges-
tos, expressões faciais e emoções ao nosso puro discurso “vocal”. Intrigam-me bastante. Gostaria de 
entrar em diálogo com eles de forma a saber mais sobre os seus costumes e crenças.

<computador crepita e silva>

Hoje, Ferra, que é como os Draconianos se chamam a eles próprios, permitiram-me a honra de conhecer 
o membro mais crucial da sua tribo – a Oráculo. Foi excelente, simplesmente indescritível. Os próprios 
Ferra são maiores que nós, pessoas, mas ela… Ela era grande e ao mesmo tempo tão bela e – não sei se 
posso usar esta palavra num relatório oficial mas... – ele é quase mágica. Havia algo elusivo sobre 
ela, ancestral, quase divino. O meu sangue parou de circular enquanto ouvia a sua voz.

<computador crepita e silva>

Os tipos com espingardas começam a ficar impacientes. Estão obviamente aborrecidos. Vieram connosco 
para nos protegerem, e porque não há nada contra eles, esburacam tudo. Não gostam que os Ferra sejam 
gentis e cooperativos. Já me pregaram uma rasteira, dizendo que sou um velho tolo que se deixou le-
var pelos seus rituais e crenças... que perdi a cabeça e me esqueci do porquê de estarmos aqui. Eles 
agarram-se ao facto de que na fenda (a que é sagrada aos Ferra!) há muitos mais materiais e seria 
muito mais fácil de extrair do aterro do que perfurar solo cru... Claramente, cavam onde não devem.

<computador crepita e silva>

O conflito na brigada intensificou-se depois de os Ferra começarem a mostrar considerações especiais 
para comigo. Quando aparecem perto das colónias, pedem sempre que me junte a eles, para caminhar com 
eles na selva e ensinar-lhes a nossa língua. Apercebi-me que isso lhes dá muita alegria e que gostam 
de gritar o nome PRO-FE-SOR que me deram! Ao som daquela palavra, os militares começam a barafustar. 
Deixei de confiar neles. Decidir codificar os dados mais sensíveis no Supercomputador e bloquear 
acessos ao próprio até à próxima expedição. Sinto que algo terrível está para acontecer.

_FIM DE TRANSMISSÃO



Segundo Registo do Supercomputador

_LOGIN

Não acredito! A minha equipa trancou-me no laboratório e impediu-me de contactar os 
Draconianos! Querem tratar da “Fenda” à sua maneira. Felizmente, nesta prisão, consigo 
ter acesso às leituras das câmaras colocadas no exterior, e assim acompanhar tudo. Neste 
momento consigo ouvir os seus gritos “DEVOLVAM PROF-ES-OR! DEVOLVAM PROF-ES-OR!” uma 
e outra vez. Tenho que pensar numa forma de sair daqui!

<computador crepita e silva>

Consegui aceder ao sistema de segurança e escapar com uma fechadura de emergência para 
as traseiras da base. Infelizmente, cheguei tarde! Um dos homens armados abriu fogo 
sobre os Ferra, e o caos tomou conta de tudo. Ao ver um irmão morto, a tribo apreçou-se 
a lutar. Há perdas em ambos os lados, e eu também fiquei gravemente ferido... posso não 
sobreviver. Estou escondido com a tribo perto da “Fenda”. Eles tentam curar-me e faz-
er-me os seus rituais, sorrindo para mim, mas quando pensam que não os consigo ouvir, 
choram e dizem o meu nome.

_FIM DE TRANSMISSÃO
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Terceiro Registo do Supercomputador

_LOGIN

<Relatório de registo do drone de observação; comissionamento da missão: o Supercomputador>

Local – um estreitamento da fenda chamada “local sagrado da tribo Ferra”.

Descrição da situação – um grupo de membros da tribo é visível. Eles transportam figuras 
cobertas com material decorativo até à fenda. Muito provavelmente, tratam-se dos corpos 
dos que morreram na luta contra as pessoas. Entre eles há um muito mais pequeno e em-
brulhado, provavelmente do prof. Martin. Choros e lamentações ecoam pela “Fenda”. Eles 
avançam na direcção de colunas de minerais, salientes das profundezas da fenda. A tribo 
sobe até ao topo do poste mais alto, e organiza respeitosamente os corpos ao lado uns 
dos outros. Aproximando-se dos corpos e erguendo as suas mãos até ao escudo do planeta 
de um preto homogéneo, eles começam um ritual. Após 10m 52s de cânticos elevados, um 
deslumbrante brilho incide sobre o escudo do planeta, que por sua vez cai com uma coluna 
de luz no preciso local em que os corpos foram organizados. Isto é acompanhado por um 
invulgar fenómeno atmosférico e gritos de entusiasmo por parte da tribo. Dura 6m 34s, 
após os quais tudo se silencia. O brilho fez com que os sensores na câmara do drone 
enlouquecessem, mas conseguiram estabilizar os seus parâmetros. A última imagem gravada 
era a de alguém quase três vezes maior que a pessoa comum, guiando uma segunda, mais 
pequena e vestida num material decorativo, na prancha de um veículo que levitava e que 
não tinha sido captado anteriormente. Reconhecimento facial: Prof. Martin. O veículo 
fecha a comporta e voa para as profundezas da “Fenda”. Nenhum corpo foi encontrado no 
local em que estavam depois do clarão. Antes de o drone cair, conseguiu gravar os sons 
de aplausos por parte dos Draconianos.

_FIM DE TRANSMISSÃO
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Instruções narrativas para Draconianos (Ferra)

DRACONIANOS (FERRA)
Vocês são Ferra, que significa “As Pessoas.” Vivem num 
jardim-lua que orbita o poderoso planeta azul Tamar. 
Foram enviados para este Jardim do Éden pelos vossos 
antepassados. Sabem que se conseguirem provar que 
são dignos e maduros, serão levados pelas Carruagens 
de Luz para o mundo dos vossos antepassados. Vocês 
viram os vossos amigos a voar para longe nas Carruagens 
de Luz várias vezes. Por agora, guardam a terra santa da 
vossa tribo, nas quais veneráveis antepassados dormem. 
Este é o lugar mais estreito do grande desfiladeiro, que 
simplesmente tratam por “Fenda”. O Chefe e o Xamã 
mantêm a ordem na tribo.

O Xamã é responsável pelo vosso desenvolvimento es-
piritual e certifica-se que a vossa vida e conduta se 
alinham com os ensinamentos dos vossos antepassados. 
Calmo e cheio de harmonia, ele está aberto a tudo o que 
o destino tem para oferecer, acreditando piamente na 
ordem e equilíbrio no mundo.

O Chefe preocupa-se com o vosso desenvolvimento 
físico e aptidões de combate. Um guerreiro experiente 
e incomparável. Duro mas razoável, ele ensina-vos a arte 
da guerra para o caso de algo ameaçar a vossa tribo.

Cada um deles escolhe dois alunos para continuar a tra-
dição e passar a a sua sabedoria. O Chefe, caçador, 
e o Xamã, curandeiro.

O médium dos vossos antepassados é a vossa adorada 
Oráculo. Uma criatura mítica que guarda a tribo. Um te-
souro de sabedoria que vos dá visões sobre o caminho 
espiritual que devem seguir para ascender. A Oráculo 
sabe tudo, mas têm que fazer as perguntas certas para 
receber uma boa resposta, e as respostas podem ser 
de natureza críptica.

Um dia, estranhos entraram na vossa pacífica vida. Vie-
ram das estrelas com as suas carruagens enfumadas. 
Queriam profanar o vosso lugar sagrado com os seus 
estranhos instrumentos, mas vocês não os deixaram. 
Apesar dos vossos esforços, os anões não quiseram 
ser vossos amigos.

Apenas o seu líder foi diferente. Vocês chamaram-no 
“PROF ES OR”. Ele era paciente e gentil, e lembram-no 
com grande respeito. Ele quase que percebeu a vossa 
língua e os vossos hábitos. Ele explicou-vos o que era 
uma “ponte” e mostrou-vos coisas belas. Infectou-vos 
com o desejo de construi uma “ponte”.

Infelizmente, entre os anões deviam existir alguns chefes, 
porque discutiam entre eles. Começaram a entrar na 

terra santa e a construir uma “ponte” eles próprios. Não 
podia ser assim. Primeiro, eles não estavam autorizados 
a entrar, e segundo, vocês queriam construir a “ponte” 
e que os estranhos te explicassem como. Outros líderes 
anões mataram o “PROF ES OR” e começaram a disparar 
sobre vocês. Tentaram obrigar-vos a trabalhar. Foi um 
grande, grande erro.

Mas agora uma nova expedição de anões chegou – 
a dobrar desta vez! Talvez vos ensinem a “ponte”.

As vossas tarefas são:

1. Marcarem-se com tinta verde.

2. Criar vestimentas para a tribo (usando papel, papel 
crepom, fita de papel, papel franja, fio de cânhamo, 
e três marcadores de cores diferentes).

3. Obedecer aos costumes sagrados da tribo!

4. Aprender a construir uma “ponte” – ainda não sabem 
como o fazer, e não sabem como usar as ferramen-
tas que os anões te mostram (estão a vê-las pela 
primeira vez).

5. Desta vez, os anões vão respeitar os vossos rituais 
e costumes.

6. Nenhum anão vai entrar na vossa terra santa (para 
a Fenda onde os mortos dormem).

7. Obedecer às direcções que a Oráculo dá. Ela nunca 
será clara quanto ao que pretende dizer, mas têm que 
arranjar maneira de perceber.

8. Nenhum anão vai construir a “ponte”. Querem ser vo-
cês próprios a fazê-lo, e se eles não respeitarem a vos-
sa iniciativa, podem destruir o que eles construírem.

AVISO “Armas” podem ser introduzidas no jogo, simbo-
lizadas por pedaços de macarrão. Uma pessoa atingida 
na cabeça com uma “arma” é considerada fatalmente 
ferida. Ajam como se estivessem conscientes, mas dei-
tem-se no chão e permitam que vos levem em braços.



RITUAIS E COSTUMES DE FERRA (AS PESSOAS)

RITUAIS E COSTUMES DE FERRA (AS PESSOAS)

Muitos rituais e costumes regem a vossa vida. Os mais 
importantes para vocês são as relações que uma pessoa 
tem com outra, até mesmo com as que partiram:

I. Vocês trabalham apenas sob a luz das estrelas – elas 
sãos os olhos dos antepassados que vos observam. 
Não fazem nada durante o dia.

II. Conhecer os convidados é muito importante – na 
primeira noite vocês não trabalham. Investem todo 
o vosso esforço em conhecer os recém-chegados. 
Não respondem de qualquer maneira aos seus mo-
vimentos e tentativas de contacto. Observam em 
silêncio.

III. Se não gostarem uns dos outros, não trabalham 
juntos – toda a gente tem uma pessoa de quem 
não gosta. Cada um de vocês escolhe uma pessoa 
de quem não gosta depois da primeira noite. (AS 
VOSSAS PREFERÊNCIAS PODEM MUDAR, MAS SÓ 
DEPOIS DE PELO MENOS 2 NOITES).

IV. É muito importante mostrar carinho para com a pes-
soa de quem gostam. Depois da primeira noite, cada 
um de vocês escolhe alguém dos recém-chegados 
de quem gosta. Ocasionalmente, dêem a mão a essa 
pessoa e beijem na sua direcção três vezes. (AS 
VOSSAS PREFERÊNCIAS PODEM MUDAR, MAS SÓ 
DEPOIS DE PELO MENOS 2 NOITES).

V. O cumprimento tradicional da vossa comunidade 
passa por ficar de costas voltadas para a pessoa que 
se cumprimenta (mostrando assim confiança de que 
ninguém vai atacar por trás) e gritar um prolongado 
“buuuuuuuu” (este é um som de apreciação).

VI. Os homens vossa tribo não podem tocar em fita 
adesiva – é uma desonra para eles.

VII. As mulheres da tribo não podem tocar em tesouras 
– é um insulto à moralidade.

VIII. Os vossos narizes são sensíveis – quando algo vos 
interessa e querem saber mais, vocês tocam-lhe 
com os vossos narizes, ou então primeiro com os 
dedos que depois aproximam do vosso nariz (ou do 
da pessoa a quem querem mostrar).

IX. Nenhuma mulher (nem dos estranhos nem da tri-
bo) pode tocar no Chefe – se isso acontecer, ele 
deve recolher a energia abençoada do planeta. Ele 
reúne a tribo com um longo grito “IIIIIIIIII” e vocês 
fazem o mesmo ritual à meia-noite. (se não houver 
mulheres no grupo de especialistas, então deter-
mina-se que nenhum dos recém-chegados pode 

tocar no Chefe).

X. Depois da meia-noite fazem sempre um ritual em 
direcção ao escudo do planeta, o que permite 
encher-vos de poder. Demora tanto tempo quan-
to o Chefe demora a entoar uma alta melodia 
“00000000” 20 vezes, depois das quais o resto da 
tribo responde em uníssono e todos os membros 
da tribo põe a sua mão esquerda sobre o Chefe, 
e levantam a mão direita na direcção do escudo do 
planeta (o Chefe escolhe uma das janelas na divisão 
com a Fenda). Como as mulheres não podem tocar no 
Chefe, elas tocam no homem de quem gostam mais.

XI. Vermelho é um símbolo de magia maligna e uma 
maldição. É impuro – faz com que vocês entrem em 
pânico e fujam a gritar «oh oh oh» para avisar os 
restantes.

XII. Vocês não gostam de falar muito. Contudo, vocês 
conseguem ver que os anões estão constantemente 
a chilrear. Podem imitá-los e às suas palavras, torcen-
do-as como quiserem. Eles podem ensinar-vos o si-
gnificado das suas palavras, mas vocês preferem 
gestos.

XIII. Vocês já aprenderam algumas palavras dos estranhos 
da equipa anterior:

* O «PRO-FE-SOR» costumava dizer «É óbvio, tem 
que ser». Vocês deduzem que isto quer dizer que 
não percebem algo e que perguntam amavelmente 
for clarificação.

* Vocês repararam que a resposta mais comum que 
recebem às vossas perguntas é «Desculpa, o quê?» 
e é por isso que vocês respondem a cada questão 
assim.

* Vocês nunca usarão a palavra «Não» – é o nome do 
deus maligno. Quando vocês concordam com algo, 
vocês respondem «Sim». Quando não concordam, 
respondem «Sim», mas abanam uma perna violen-
tamente.

* Vocês conhecem a expressão «devolve». Por força 
de terríveis experiências nas visitas anteriores dos 
anões, vocês usam essa expressão não só para pedir 
algo de volta, mas também como aviso.

Aviso! Vocês podem falar com a vossa tribo normal-
mente com palavras desde que não haja nenhum hu-
mano por perto!



Instruções para o Chefe

CHEFE

Um guerreiro severo e destemido que incorpora as vir-
tudes da tribo. Foste gravemente ferido durante o último 
encontro com os «anões».

Como o maior Caçador da tribo, és abençoado pela 
Oráculo como o líder das Pessoas! A chegada dos anões 
incomoda-te, pois sabes tudo sobre o prof. Martin. Esti-
veste presente durante os eventos dramáticos da primei-
ra expedição humana a estas terras. Foste ferido, e viste 
os teus amigos serem mortos por humanos. Sabes que 
se não fosse o dom singular da ressurreição, dado pelos 
antepassados, tê-los-ias perdido para todo o sempre. Tu 
não confias nos recém-chegados, e és contra a constru-
ção da sua ponte ou a ajudá-los de qualquer maneira. Se 
eles te derem uma boa razão, tu acabarás com as suas 
vidas com as armas sagradas (duas metades de macar-
rão. Uma pessoa atingida na cabeça com uma metade 
macarrão é considerada fatalmente ferida.)

Tu não podes mover-te contra eles sozinho, mas tentas 
agitar a tribo nesse sentido. Contudo, é possível apa-
ziguar-te. Coragem e honra são o que mais valorizas. 
Tratarás de desafiar os humanos para tentar ver se eles 
possuem essas virtudes.

Tens pelo menos dois Caçadores sob a tua alçada, e que 
estás a treinar neste caminho, combatendo com eles 
e ensinando-lhes o caminho do Caçador. Talvez um dia 
um deles se torne Chefe quando uma Carruagem Dou-
rada te levar para a casa celestial acima.

As tuas tarefas são:

1. Marcar a tua cara com símbolos de tinta branca

2. NUNCA te esqueças dos teus Rituais! (escritos em 
Rituais e costumes de Ferra). Se negligenciares os 
Rituais, o Xamã pode «despedir-te».

3. Escolhe dois Caçadores como parte da tua comitiva 
e faz demonstrações de duelos para os anões verem. 
Marca-os como teus com tinta branca.

4. Pelo menos uma vez por noite, tenta desafiar um dos 
anões para um duelo. Nunca combatas com um anões, 
pois é algo abaixo de ti. Se algum dos humanos vencer 
um dos teus Caçadores em batalha, marca-o com 

tinta branca. Passas a respeitar a pessoa em questão.

5. DEPOIS DA SEGUNDA VISÃO DA ORÁCULO, tem que 
anunciar que, na tua opinião, irá cair sobre todos a fúria 
dos antepassados se não expulsarem os humanos.

Aviso! Podes falar com a tribo normalmente com pa-
lavras desde que não haja nenhum humano por perto!



Instruções para o Xamã

XAMÃ

O guardião de sabedoria ancestral e conhecimento, que 
foi recentemente iluminado por uma visão de desgraça 
iminente sobre a sua tribo.

Como um novo feiticeiro nomeado pela Oráculo, és agora 
uma ligação cultural da tribo. A tua principal tarefa é ga-
rantir que toda a gente na tribo segue as regras dadas 
pelos antepassados. Tu guardas todas as verdades se-
cretas e costumes da tribo.

Tiveste uma visão na qual tu viste o arco da ponte 
a brilhar sobre a «Fenda», a ligar um lado ao outro. És 
um grande apoiante na causa de ajudar os humanos 
e construir a ponte com eles porque acreditas que é o que 
os antepassados quereriam, e é assim que o destino da 
tribo se irá cumprir. Infelizmente, também tiveste uma 
horrível visão de morte e destruição vinda de cima, que 
encheu o teu coração com medo. Mas o que significam 
esses sonhos?

Estás ciente que o Chefe possui as sagradas e mortais 
armas da vossa tribo (duas metade de marrão. Uma 
pessoa atingida na cabeça com macarrão é conside-
rada mortalmente ferida.) E sabes que ele é propenso 
a usá-las.

Não podes tomar nenhuma acção a solo na construção 
da ponte. O teu dever sagrado proíbe-te de criar coisas. 
Contudo, podes encorajar a tribo a criar amizades com 
os humanos e ajudá-los a construí-la.

Tens pelo menos dois Curandeiros sob a tua alçada, que 
fielmente te assistem na tua missão, que consiste em 
viver de acordo com os ensinamentos dos antepassados 
e preparar rituais.

Como a autoridade moral mais elevada na tribo, és o juiz 
de facto. Por isso, se alguém (até mesmo o Chefe) que-
brar a lei sagrada, podes exilá-los (pessoas exiladas 
caminham na luz da Oráculo, e ela pode considerá-los 
dignos de regressar à tribo). Podes «despedir» o Chefe 
se ele quebrar um dos costumes, ou falhar com a tribo 
de outra maneira. Contudo, mais de metade de Ferra 
tem que concordar com a tua decisão em voto aberto.

As tuas tarefas são:

1. Marcar a tua cara com símbolos de tinta amarela.

2.	 Aprender	os	costumes	e	ter	sempre	a	respectiva	lista	
contigo.

3.	Nunca	deixar	que	a	lista	caia	nas	mãos	de	anões.	Se	
eles	os	quiserem	saber,	têm	que	os	aprender.

4.	 Garantir	que	cada	membro	da	tribo	sabe	os	costumes.

5.	 Escolhe	dois	Curandeiros	como	tua	comitiva	e	pede-lhes	
para	vigiar	os	costumes	da	mesma	maneira	que	tu.	
Relembra-os	dos	sinais	e	acções	correctos.	Marca-os	
como	teus	com	tinta	amarela.

6.	 Visita	a	Oráculo	regularmente	para	saber	a	sua	vontade	
(ela	responderá	sempre	com	uma	questão	às	perguntas	
que	qualquer	um	lhe	fizer).

7.	 DEPOIS	DA	SEGUNDA	VISÃO	DA	ORÁCULO,	tens	que	
anunciar	que	os	antepassados	criaram	a	«Fenda»	de	
propósito,	para	dar	às	suas	pessoas	um	impulso	que	
lhes	permitisse	conhecer	os	humanos.

8.	 Se	alguém	ficar	fatalmente	ferido,	podes	reunir-te	à	vol-
ta	dessa	pessoa	com	os	teus	Curandeiros	e	à	noite,	na	
câmara	da	Oráculo,	trazê-la	de	volta	à	vida	(fica	à	von-
tade	para	improvisar	o	ritual).

Aviso! Vocês podem falar com a vossa tribo normal-
mente com palavras desde que não haja nenhum hu-
mano por perto!



Instrução para a Oráculo

És a única Ferra adulta no jardim-lua, e durante a maior parte 
do tempo que aqui passaste, apenas tu sabias disso. Algo que 
está prestes a mudar. Foste enviada para aqui com os descen-
dentes da tua raça para os guardar e liderar durante o percurso 
turbulento até à idade adulta.

Visão geral de acções:

Tu guias os teus pupilos ao mostrar/contar as tuas visões e dás-
lhes pistas usando questões relevantes, de forma a que consi-
gam pensar e ler entre as linhas. Respondes sempre a uma 
questão com outra questão.

* Tu podes comunicar com humanos na sua linguagem desde 
o início.

* Também deves saber os rituais de Ferra PERFEITAMENTE!

* Tu sabes tudo sobre os eventos que ocorreram durante 
a expedição anterior, e tu conheces a localização actual do 
professor Martin. Mas não a reveles facilmente.

* «Armas» podem ser introduzidas no jogo, simbolizadas 
por metades de macarrão. Uma pessoa atingida com uma 
«arma» na cabeça é considerada fatalmente ferida. Podes 
ressuscitá-la durante a noite, mas precisas que o Xamã 
e os Curandeiros façam um bom ritual.

* Como um membro de uma ancestral e abençoada raça, tu 
dominaste várias ciências. Tu tens a chave da Cifra César 
= A Chave: <Avançar 22(A é W)>. Explica aos participantes 
como funciona se for necessário. Os Exploradores podem 
vir a precisar dela um dia. A Cifra de César é um tipo de 
cifra de substituição em que a letra original da mensagem 
é substituída por alguma letra com algum número fixo de 
posições abaixo do alfabeto. Por exemplo, com uma troca 
à esquerda de 3, D seria trocado por A, E seria trocado por 
B, e por aí adiante.

A tua principal tarefa passa por mover a narrativa com as tuas 
visões.

Faz um grande espectáculo a partir de cada visão (usa o Xamã 
e os seus Curandeiros). Espera para revelar as tuas visões até 
ao terceiro dia, para que assim os membros da tribo possam 
interagir primeiro com os recém-chegados.

Depois de cada visão, dás aos Ferra instruções sobre o que 
fazer de forma a saberem mais de ti:

Instruções depois da primeira visão:

Tens as cartas de «Nomes Sagrados». A tribo tem que dar um 
desses nomes a cada explorador (o número de cartas é supe-
rior ao número de Exploradores, pelo que será mais fácil para 
a tribo encontrar nomes adequados a cada um). Contudo, eles 
não podem dar nem mostrar as cartas que receberam. Eles 
têm que repetir o nome que foi dado à pessoa escolhida até 

que seja repetido e aceitado. Então, os Ferra têm que levar os 
humanos até à Oráculo, para que os Exploradores se possam 
apresentar à entidade com o seu novo nome.

Caso eles tenham sucesso, tu cumprimentas o humanos na 
sua língua, e pedes-lhes pra que fiquem e oiçam a visão. Então 
proclamas a segunda visão.

Instruções após a segunda visão

Pedes ao Xamã para trazer toda a gente até ti na noite seguinte, 
mas ele deve fazê-lo em segredo, para que nenhum humano 
se aperceba com antecedência. Depois do sinal (que o Xamã 
deve inventar e partilhar com toda a Ferra), a tribo abandona os 
seus afazeres e reúne-se no teu domínio. Quando reunidos, tu 
dás as boas-vindas às tuas crianças e pedes-lhes para serem 
pacientes. Então sussurras ao ouvido do Chefe «Traz-me o que 
mais temes. A cor do medo. Tens que a obter das pessoas...» 
– claro, os distintivos da equipa de Engenharia são vermelhos, 
mas permite que os participantes sejam criativos.

Caso tenham sucesso, tu proclamas a terceira visão.

Instruções depois da terceira visão

Tu ficas em silêncio até ao fim do jogo. Podes apenas sorrir para 
os teus pupilos e ocasionalmente dar-lhes festas na cabeça.

Se a ponte se encontra erguida, tu anuncias-lhes solenemente 
que são merecedores da glória e nome dos seus antepassados, 
e que as Carruagens de Luz virão em breve.

Se falharem e houver lutas com os Exploradores, esmaga-os 
no fim, dizendo que se comportam como crianças cegas e 
que continuarão assim. Não encontraram nenhum caminho de 
respeito e concordância, por isso serão exilados.

Resumo de tarefas:

* Responder às questões dos participantes com outras 
questões que os irão levar a respostas.

* Depois da segunda noite, reúne a tribo e dá-lhe a Primeira 
Visão

* Dá ao Xamã os «Nomes Sagrados».

* Depois de eles cumprirem a tarefa, dá à tribo a Segunda 
Visão.

* Depois de eles cumprirem a tarefa, dá à tribo a Terceira 
Visão.

* Ressuscita os caídos.

* Dá a Chave da Cifra de César aos Exploradores se eles 
pedirem com simpatia.

ORÁCULO



A Oráculo fecha os seus olhos em concentração. O ar à sua volta começa a emitir um 
zumbido, e todas as coisas vivas – pequenas e grandes – silenciam-se em respeito. Su-
bitamente, ela abre os olhos, que agora brilham intensamente, inclina a cabeça para trás 
e numa voz alterada diz «Agora fechem os olhos e olhem para cima» (todos reunidos, 
sentem que estão a flutuar em direcção às nuvens que os separam do escudo de um 
preto uniforme do planeta Tamar).

Uma magnifica e poderosa cidade estende-se diante de vocês, parecendo ter as suas 
fundações nas próprias nuvens. Vocês olham para elas de cima, deslumbrados pelo in-
crível brilho que irradia. Os vossos olhos contemplam estradas douradas ou túneis que 
emergem da cidade até às outras metrópoles no céu e que brilham no horizonte. Estranhas 
carruagens travessam-nas a velocidades sem precedentes.

Vocês aproximam-se agora de um dos edifícios com maior destaque da cidade, de tal 
maneira que conseguem observar através das suas enormes janelas. No interior conse-
guem ver uma luxuosa sala e multidões de pessoas a celebrar algo. Deduzem que são 
membros da vossa tribo, mas são maiores, mais ferozes na sua aparência, e vestidos com 
mantos luxuosos de um material nunca antes visto. Conseguem ver que a feliz confusão 
mais significativa prevalece em várias plataformas, espalhadas por toda a sala, nas quais 
repousam cestos com objectos ovais, algo semelhante a ovos brilhantes. Os que estão 
reunidos em torno deles festejam, riem e brindam. Inexplicavelmente, toda a imagem fica 
desfocada diante dos vossos olhos, e sentem-se a cair.

A Oráculo, já com a sua voz, diz «Abram os vossos olhos» e depois «Direi mais quando 
derem nomes aos que não os têm».

Primeira visão da Oráculo

PRIMEIRA VISÃO DA ORÁCULO



A Oráculo fecha os olhos novamente; todos os fenómenos que acompanham a profecia 
futura são repetidos. Depois de abrir os seus olhos luminosos, ela diz numa voz diferente, 
«Agora fechem os olhos e olhem à vossa volta» (todos reunidos, sentem-se a ser elevados 
e a voar em direcção à «Fenda»).

Vocês repousam sobre a «Fenda» ou pelo menos sobre o sítio onde é suposto ela estar, 
mas não há sinais dela. Sob vocês, há uma densa floresta por todo o lado e o ruído de 
animais que se preparam para a noite. Subitamente, há um intenso estrondo e o som 
de algo a quebrar, e uma máquina surge do céu. Ela repousa sobre as vossas cabeças, 
e então começa a produzir um assustador raio de destruição, que queima a floresta em 
baixo com cada vez mais profundidade... até que a paisagem se começa a assemelhar 
a algo que vos é familiar. Com uma gritante «Fenda» a separar dois pedaços de terra. Após 
o seu trabalho de destruição (ou talvez criação?), a máquina desce até à selva. Depois 
larga alguma carga que vos faz lembrar de bombas, que, contudo, não explode quando 
posta no chão. Depois disto, a imagem diante dos vossos olhos cobre-se de nevoeiro, 
e vocês sentem-se a cair.

A Oráculo, já com a sua voz, diz «Abram os vossos olhos.» Por momentos parece respirar 
com dificuldade. «Saiam todos agora. Preciso de descansar. Xamã, tu ficas.»

Segunda visão da Oráculo
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A Oráculo fecha os olhos novamente; todos os fenómenos que acompanham a profecia 
futura são repetidos. Depois de abrir os seus olhos luminosos, ela diz numa voz diferente, 
«Agora fechem os olhos e olhem através» (todos reunidos, sentem-se a ser elevados 
e a voar um metro acima do solo na direcção da selva circundante).

Uma selva familiar revela-se diante de vocês. Vocês olham à vossa volta e apercebem-se 
que em alguns sítios há estranhas bombas que foram deixadas anteriormente pela máquina 
dos deuses. Vocês olham para elas e apercebem-se que são maiores que vocês. Subi-
tamente, uma delas silva e abre-se. Uma figura a carregar algo sai do seu interior. Para 
vossa surpresa, esta personagem é a vossa Oráculo! Nas suas mãos ela carrega um grande 
cesto em que pequenas criaturas dormem pacificamente. A Oráculo pousa o cesto no 
chão e acorda carinhosamente os pequenitos. Vocês observam durante um bom bocado, 
e para vosso espanto, descobrem que estas criaturas se parecem com vocês! São apenas 
mais pequenas e fofas à sua maneira. A Oráculo repete o mesmo com cada bomba, que 
acabam por se revelar como sendo cápsulas. Quando todas as criaturas dispersam pela 
floresta, a Oráculo, vira-se para vocês, a sorrir radiantemente, e proclama solenemente 
«Este é o vosso destino! Vocês são filhos de uma grande raça!». A imagem desaparece 
diante de vocês, e vocês sentem-se a cair.

A Oráculo diz pela última vez «Abram os olhos». Desde então, a Oráculo cessou perma-
nentemente.

A terceira visão da Oráculo
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NOMES DA ORÁCULO

Preguiçoso
Não podem dar esta folha 
de papel a nenhum anão! 
Devem fazer com que ele 
perceba que se refere 
a ele, e que o descreve! 
Façam com que encaixe!

Dorminhoco
Não podem dar esta folha 
de papel a nenhum anão! 
Devem fazer com que ele 
perceba que se refere 
a ele, e que o descreve! 
Façam com que encaixe!

Rabugento
Não podem dar esta folha 
de papel a nenhum anão! 
Devem fazer com que ele 
perceba que se refere 
a ele, e que o descreve! 
Façam com que encaixe!

Robusto
Não podem dar esta folha 
de papel a nenhum anão! 
Devem fazer com que ele 
perceba que se refere 
a ele, e que o descreve! 
Façam com que encaixe!

Habilidoso
Não podem dar esta folha 
de papel a nenhum anão! 
Devem fazer com que ele 
perceba que se refere 
a ele, e que o descreve! 
Façam com que encaixe!

Trapalhão
Não podem dar esta folha 
de papel a nenhum anão! 
Devem fazer com que ele 
perceba que se refere 
a ele, e que o descreve! 
Façam com que encaixe!

Ganancioso
Não podem dar esta folha 
de papel a nenhum anão! 
Devem fazer com que ele 
perceba que se refere 
a ele, e que o descreve! 
Façam com que encaixe!

Crânio
Não podem dar esta folha 
de papel a nenhum anão! 
Devem fazer com que ele 
perceba que se refere 
a ele, e que o descreve! 
Façam com que encaixe!

Vaidoso
Não podem dar esta folha 
de papel a nenhum anão! 
Devem fazer com que ele 
perceba que se refere 
a ele, e que o descreve! 
Façam com que encaixe!

Nomes da Oráculo



NOMES DA ORÁCULO

Chorão
Não podem dar esta folha 
de papel a nenhum anão! 
Devem fazer com que ele 
perceba que se refere 
a ele, e que o descreve! 
Façam com que encaixe!

Guloso
Não podem dar esta folha 
de papel a nenhum anão! 
Devem fazer com que ele 
perceba que se refere 
a ele, e que o descreve! 
Façam com que encaixe!

Assustadiço
Não podem dar esta folha 
de papel a nenhum anão! 
Devem fazer com que ele 
perceba que se refere 
a ele, e que o descreve! 
Façam com que encaixe!

Brincalhão
Não podem dar esta folha 
de papel a nenhum anão! 
Devem fazer com que ele 
perceba que se refere 
a ele, e que o descreve! 
Façam com que encaixe!

Papá
Não podem dar esta folha 
de papel a nenhum anão! 
Devem fazer com que ele 
perceba que se refere 
a ele, e que o descreve! 
Façam com que encaixe!

Batedor
Não podem dar esta folha 
de papel a nenhum anão! 
Devem fazer com que ele 
perceba que se refere 
a ele, e que o descreve! 
Façam com que encaixe!

Refilão
Não podem dar esta folha 
de papel a nenhum anão! 
Devem fazer com que ele 
perceba que se refere 
a ele, e que o descreve! 
Façam com que encaixe!

Curioso
Não podem dar esta folha 
de papel a nenhum anão! 
Devem fazer com que ele 
perceba que se refere 
a ele, e que o descreve! 
Façam com que encaixe!

Descuidado
Não podem dar esta folha 
de papel a nenhum anão! 
Devem fazer com que ele 
perceba que se refere 
a ele, e que o descreve! 
Façam com que encaixe!

Nomes da Oráculo
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