Missão d30 - A Cidade Perdida
Aventura para 3:16 Carnificina Entre as Estrelas
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Do que se trata?
A missão foi preparada especialmente para o 52º
Encontro D30 de RPG, com o tema “Cidades
Perdidas”, de fevereiro de 2018.
É basicamente uma missão curta que flui muito
bem em uma sessão de pouco mais duas horas –
podendo ser mais rápida ou mais longa, a depender do mestre e dos jogadores. Pode ser jogada a
qualquer momento, desde que você tenha algumas horas para um bom RPG de ficção científica
um pouco mais direcionado à investigação e,
claro, combate. Além disso, minha ideia original
é a de que essa missão faça parte de uma campanha, portanto, vou tentar levantar algumas reflexões nos soldados sobre os objetivos das missões e porque algumas ordens são tão cruéis
quando seguidas fielmente. Mas isso não muda
em nada o fato de que a aventura pode ser jogada
solta, em um evento ou sessão de uma tarde ou
mesmo encaixada em sua campanha espacial.
Janary Damacena

Missão D30 3:16 - A Cidade Perdida
Vocês estão a bordo da Varanasi, uma nave da frota das Forças Expedicionárias de Elite que, em sua tripulação possui um dos grupos mais
orgulhosos por completar todas as missões apresentadas pelo Alto Comando. É o “Esquadrão 30: Destemidos”, formado por especialistas em
várias áreas e soldados valorosos. Além disso, duas pessoas se destacam
no comando da Varanasi:
A capitã Yolanda Morales é a oficial no comando da Varanasi. Um dura
veterana de combates, com uma cicatriz grande que vai do pescoço até a
orelha direita. É ela quem vai passar a missão aos soldados e receber de
volta os que sobreviverem.
O tenente Kazuia Hishiro é perito em comunicação e sabe impor a disciplina e o espírito de combate dentro do esquadrão. O apelido
“Destemidos”, do Esquadrão 30, é uma referência a Hishiro, conhecido
como Tenente Youkai - uma alusão às lendas de demônios japoneses.
Imaginem o quão ruim esse cara é!
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Como usar essa missão?
“Se o inferno fosse um lugar real, imagine
que ele seria como o planeta que chamam de
Pachacámac! Um lugar ermo, onde não se
pode cultivar qualquer tipo de vegetação, e
onde a vida não vinga. Nenhum sinal de
população, até onde conseguimos averiguar,
se houver vida ela está no subterrâneo. Até
onde a vista alcança — mesmo com os mais
avançados equipamentos — tudo que se vê são
cadeias intermináveis de montanhas e
cânions. A terra é vermelha e os dias sempre
têm a coloração laranja-avermelhado. Terremotos são constantes na superfície, e os abalos sísmicos são, em geral, tão intensos que
poderiam destruir uma cidade inteira em
minutos. Mas o pior deste lugar são as
labaredas de fogo que viajam com os ventos
escaldantes, criando tornados de fogo. Ah,
não se pode deixar de lado os vulcões em constante erupção, que cospem verdadeiras chuvas de lava e criam tempestades de magma
por kilômetros. Bem, quando falei no inferno
vocês não acreditaram, hein?”
— Augustus Dimitriev,
oficial da nave exploradora Hermes IV

É imprescindível que você, narrador, tenha lido todas as regras de 3:16 Carnificina entre as Estrelas. Para narrar essa aventura não é fundamental ter nenhum conhecimento prévio sobre ficção científica, todo material contido aqui é o que você vai realmente precisar para conduzir a partida. Apesar disso, quanto mais conhecimento tiver sobre o assunto,
melhor será seu domínio sobre a aventura e mais fácil será o improviso
em jogo, de forma a modificar qualquer parte dessa missão.
Ler os livros indicados e os filmes, pode ajudar nas referências descritivas e visuais, além de dar uma noção de como rola a ação neste tipo de
cenário, tanto contra os fungos, quanto na atitude militar espacial. Mas,
por favor, antes de jogar leia toda a aventura para entender como vai ser
o desenrolar da missão e dos encontros. Isto é necessário para que você
não se perca durante o jogo, além de facilitar qualquer alteração que
queira fazer. Conhecer bem a aventura faz com que ela seja mais sua,
não tente fazer tudo ipsis literis, mas conheça bem para melhor modificar e acrescentar seus próprios detalhes.
Os textos “escritos em itálico” sinalizam introduções para os jogadores
ou falas dos NPCs (personagens que o mestre deve interpretar). Os textos servem para orientar o mestre e, principalmente, os jogadores sobre
tudo o que está acontecendo na aventura. É interessante que o mestre
leia estes trechos para seus jogadores. Porém, ele deve se sentir livre
para fazer qualquer mudança, seja acrescentar diálogos, retirar alguns
trechos, ou qualquer outra coisa que sua imaginação criar.
Essa é uma missão de investigação, logo, em cada sucesso durante os
encontros, uma informação relevante deve ser entregue aos personagens. Essas informações estarão descritas no final de cada encontro.
Mas é interessante que outras formas de terminar os combates não
forneçam a mesma quantidade ou qualidade de informações.
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Primeiro Encontro
Missão: Investigação
Habilidade Alienígena: Maior HC
Planeta: Pachacámac
Descrição: Vulcanicamente Ativo
Forma da Criatura: Humanoides Avançados
Habilidade Especial: Blindado

Logo que os marines chegam ao planeta, percebem que vai ser difícil
estabelecer uma colônia no local, mesmo para extração de minério, pois
o planeta possui diversos vulcões ativos e a alta temperatura dificulta o
uso de aparelhos mais sensíveis. A missão deve seguir até uma cadeia
rochosa, onde a Hermes IV conseguiu implantar uma estação de trabalho, antes de sair do planeta.
“Vocês recebem a leitura do scanner corporal indicando que para manter seus
corpos a salvo do calor torrencial, seus
trajes exigirão uso maior de energia. A
nave de abordagem está pousada sobre um
platô no meio de uma montanha gigantesca,
onde vocês veem um horizonte avermelhado
com tornados de fogo se aproximando. Nesse
momento um forte tremor racha o solo onde
vocês estão e tudo começa a desabar. A nave de
abordagem e os soldados que estavam dentro
são os primeiros a serem consumidos pela cratera aberta por um terremoto”.

Relatório da Missão
Os marines são enviados à Pachacámac depois de o
alto comando receber informações de que o planeta
possui alta concentração de um metal raro, o Iridium, que é bastante utilizado em diversos equipamentos da Brigada 3:16. Porém, o planeta em si, é
uma grande adversidade, pois sua superfície tem
inúmero vulcões ativos e o calor é extremo. Além
disso, é o planeta natal de uma raça avançada de
alienígenas que exploram o universo. Tudo isso é
uma grande oportunidade: acabar com o lar dessas
criaturas e dominar um planeta que oferecerá recursos. Uma nave já havia sido enviada anteriormente,
a Hermes IV. Ela chegou a montar uma base de exploração, mas precisou abandonar a missão por não
estar bem preparada para a temperatura do planeta.
A ideia é levar os marines até o planeta para que explorem e acabem com todos os alienígenas, liberando caminho para a brigada colonizar o local. Porém,
eles descobrirão que Pachacámac é o último vestígio
de uma raça avançada e inteligente, à beira da extinção, que consegue moldar o mineral como próteses em seus corpos, fazendo uma união perfeita.

E é nesse ponto que os personagens têm de se movimentar. Depois
de se colocarem em atividade e em solo firme, os primeiros alienígenas
aparecem, vindos de dentro de uma fissura na montanha. São criaturas
que de alguma forma se assemelham ao corpo humano, mas de forma
distorcida, pois a carne está fundida a pedaços de metal.
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Segundo Encontro

Total de Marcadores de Ameaça:
Quantidade de Jogadores × 5.
Nível de Ameaça: Cada mestre pode definir quantos marcadores serão usados em cada encontro mas,
para essa missão, tenho a sugestão de ir apresentado
o perigo de forma crescente, o que também vai
deixar os jogadores mais desconfiados ao final.
Minha sugestão para essa missão é ter quatro encontros, mas você, mestre, pode alterar isso da forma que achar mais adequada. Minha sugestão para
esses quatro encontros significa colocar 30% dos
marcadores de ameaça no primeiro encontro e 15%
nos dois seguintes, para, assim, colocar todo o
restante no encontro final, representando os construtos gigantes, com 40%.

Depois que os marines conseguirem finalizar o combate, podem analisar
melhor os corpos dos aliens que acabaram de destruir. Uma busca pelos
arquivos de informações do traje mostram que são dallares, uma raça
antiga que começou a colonizar alguns planetas por esse sistema até
serem varridos pelas Forças Expedicionárias de Elite. Ainda não havia
indicativos de onde poderia ser o planeta natal desses seres, mas o metal
em seus corpos é do mesmo tipo que os personagens vieram buscar:
uma liga especial de Iridium. Nesse ponto, se os jogadores não tiveram a
ideia de seguir pelo caminho por onde os alienígenas vieram, é interessante ajudá-los! hahahaha.
“Seguindo pela trilha de pedras vermelhas, vocês fazem um percurso de quase uma hora até chegarem em uma passagem por
entre blocos de rocha caídos que se abrem em uma gigantesca
caverna natural dentro da montanha. O que você veem então é
quase inacreditável: uma verdadeira cidade forjada em metal e
rochas está diante de vocês, com estruturas que lembram prédios quadrados com passagens se interligando em vários níveis
de altura”.
Os personagens podem começar a explorar os arredores da cidade, mas
antes de entrarem, de fato, serão atacados por alguns dallares que estavam de guarda em uma espécie de guarita, próximo à entrada por
onde os marines vieram.

Exemplo: Se forem quatro jogadores, temos 20
marcadores no total. Como são quatro encontros,
ficaria algo como cinco marcadores no primeiro
encontro, três no segundo e terceiro encontros e
nove no último (representando toda a cidade contra
os soldados).
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Terceiro Encontro
Uma vez dentro da cidade é preciso ter cautela. Deixe isso claro aos jogadores pois eles conseguem avistar vários dallares pelas ruas. É recomendável lembrá-los sobre a missão primária em Pachacámac: investigar fontes de Iridium.
“A audição apurada proporcionada pelos trajes, capta sons diferentes do restante da cidade. É um som metálico, um tilintar
como o de antigos ferreiros trabalhando na forja. O som vem do
maior prédio da cidade, na parte mais a oeste, justamente próximo de vocês estão no momento. Ao chegar na porta da grande
edificação, o som se torna mais cadenciado e a temperatura
começa a subir de forma drástica. Os trajes apontam que a energia não será suficiente para muito mais tempo”.
Enquanto os jogadores estiverem preocupados analisando o traje, formas de sair da cidade ou qualquer outra coisa que esteja tomando a
atenção deles, as portas da forja serão abertas e um grupo de dallares
surge inesperadamente.
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Relatório Final
Ao final do confronto, no salão de forja da cidade
perdida dos dallares, os jogadores podem investigar e descobrir que a cidade foi formada em cima
de uma grande mina de Iridium que é usada também para dar vida aos próprios alienígenas. Eles
podem fazer um relatório sobre toda a descoberta,
para que uma equipe de extração possa vir até o
local realizar testes mais aprofundados e tentar
minerar o Iridium .
Os demais alienígenas que estavam na cidade fogem por outras passagens pela montanha depois
que os jogadores derrotam os construtos. Isso pode
render uma missão extra em Pachacámac.

Encontro Final
Considerando que os jogadores decidiram entrar na grande forja, não
faz diferença se eles chegam pela portaria ou acham outra maneira de
entrar (por janelas ou abrindo uma passagem, talvez?). O que interessa
aqui é que um pequeno grupo de dallares está finalizando grandes hominídeos - com o dobro do tamanho dos encontrados até agora. E não é
apenas isso, eles possuem mais metal pelo corpo do que a própria carne.
Então vamos acrescentar uma dificuldade extra: ao invés de permitir o
uso da Habilidade Alienígena (no caso a blindagem), apenas uma vez
por encontro, nesse último combate, os grandes construtos poderão usar
duas vezes a HA. Claro, isso é apenas uma sugestão para tornar a batalha
mais difícil e causar um leve desespero nos jogadores.
“O local todo parece uma imensa forja medieval, mas com
equipamentos modernos sobre suportes. Pedaços de armaduras
estão espalhadas pelo chão e penduradas por correntes nas paredes. Uma grande cratera no centro desse enorme aposento borbulha uma espécie de lava que deve correr por entre a montanha
e passar por aqui. Um leve tremor começa a agitar todo o local
quando uma máquina em formato de guindaste se movimenta
para a cratera e, lá de dentro, começa a retirar um tipo de robô
com cerca de cinco metro de altura. O tremor se intensifica ainda mais quando a máquina se mexe para puxar outra das criaturas robóticas”.

Se o jogo continuar, em forma de campanha, os
personagens podem tentar adquirir níveis e fazer
testes de evolução. Além disso, mesmo que o jogo
não passe dessa missão, distribua seguintes as
medalhas:
Insígnia da Morte, concedida a quem mais matou
alienígenas durante a partida, sendo que os construtos finais contam por dois.
Medalha de Campanha, para todos que sobreviverem ao final da missão.
Espada Escarlate (apenas para soldados), concedida por bravura em campo ou para quem conseguiu remover o último Marcador de Ameaça
desta missão.
Caveira Escarlate (apenas para oficiais), concedida por bravura, para quem conseguiu remover o
último Marcador de Ameaça desta missão.

Um grupo pequeno de dallares estava forjando grandes espécies de construtos, quando os marines entram. E de imediato colocam as criaturas
para o combate (a menos, claro, que os jogadores consigam surpreender
os aliens durante o teste de predomínio).

FIM
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