
Montanha da CULPA

Uma aventura de Terrorismo Médico em FATE

Por Fábio Emilio Costa

Essa é uma aventura simples para o mini-cenário “Terrorismo Médico” de FATE, baseado no 
jogo para Nintendo DS “Trauma Center: Under The Knife” e “Trauma Center: Under The Knife 2” 
e no jogo de Nintendo Wii “Trauma Center: Second Opinion”.  É uma aventura para personagens 
com 3 a 4 Fases (personagens com mais de 6 Fases não são recomendáveis). Serão usadas regras e 
personagens apenas com Aspectos,  embora o uso de Perícias possa ser permitido (a critério do 
Mestre). É recomendável que o Mestre conheça os jogos  Trauma Center: Under The Knife 1 ou 2 
ou ainda Trauma Center: Second Opinion (ao menos um deles).

A aventura se passa em 2019, em Serra Leoa (um  ano após os eventos de Trauma Center:  
Under The Knife, imediatamente a seguir aos eventos de  Trauma Center: Second Opinion  e dois 
anos antes de  Trauma Center: Under The Knife 2). Os personagens são médicos, enfermeiros e 
equipes de apoio em um Campo de Refugiados da ONU em uma região dos raros conflitos étnicos 
no país.   Personagens médicos que tenham o Aspecto CADUCEUS terão também a missão de 
investigar uma suspeita da CADUCEUS da existência de um laboratório secreto da organização de 
Terrorismo  Médico  DELPHI.  Esse  laboratório  estaria  produzindo  variantes  mutantes  dos  vírus 
geneticamente  modificados  GUILT (Gangliated  Utrophin  Immuno  Latency  Toxin,   ou  Toxina 
Imunolatente Atrofiante  Glangial, em  uma tradução livre).

O “grupo perfeito” deveria se compor de um médico, um especialista em bioinformática ou 
conhecimentos similares, uma enfermeira e um militar  (talvez um médico de campo).  Todos os 
personagens deveriam ter um Aspecto CADUCEUS. Personagens sem esse Aspecto devem dar um 
bom motivo para estarem em Serra Leoa.
Episódio 1 – O Seqüestro

A aventura começa com os personagens no dia a dia no campo de refugiados. Basicamente a 
situação é não muito boa em todos os setores: embora não falte comida ou remédios, os estoques 
são bem controlados, assim como o acesso ao campo de refugiados. Cirurgias são realizadas em 
locais cuja esterilização é feita por meio de máquinas abastecidas por energia gerada de geradores 
diesel e outros. O acesso ao campo é controlado e existem apenas três acessos: tentar entrar ou sair 
por outro caminho é perigoso pois existem uma grande quantidade de minas terrestres na região 
próxima.  Existem  savanas  próximas  onde  os  grupos  rebeldes  se  escondem  e  de  onde, 
ocasionalmente, atacam as tropas da ONU e do governo que cuidam do campo.

Os  personagens  estão  realizando  atividades  cotidianas,  como  medicar  pacientes,  realizar 
cirurgias, cuidar dos pacientes ou consertar equipamentos. Alguns personagens podem ainda estar 
atuando junto aos militares da ONU, coordenando outras atividades no campo, como a distribuição 
de comida e água e a resolução de conflitos. Conflitos ocasionais explodem devido aos atritos entre 
membros de tribos rivais, mas no geral é um campo razoavelmente pacífico.

O  Mestre  pode  (se  tiver  tempo)  colocar  os  personagens  em  situações  cotidianas,  como 
cirurgias de amputação de pernas (devido à grande quantidade de minas terrestres na região) ou 
cirurgias ortopédicas simples. A situação, na medida do possível, é boa.

Ao entardecer, os portões são fechados e a diversão para muitos é aproveitar e assistir filmes e 
ouvir música até às 10 da noite, quando se inicia o toque de recolher no campo. Existe um acesso à 
Internet via satélite, mas é usado normalmente para a transmissão de informações emergenciais para 
a CADUCEUS e para a ONU.

Após o toque de recolher ser erguido, ninguém pode sair de seus alojamentos. Os alojamentos 
na verdade são barracas de campanha para 4 pessoas (apertadas). Os personagens podem ou não 
estar todos juntos. Personagens que possuam Aspectos como Militar podem ainda estar a serviço. 



Um ou mais médicos e enfermeiros podem estar no posto.
Tão logo você  ache  que  seja  o  suficiente,  diga  aos  jogadores  que  estão  nas  barracas  de 

campana:

“Durante a noite, vocês escutam barulhos de tiro. Pode-se ouvir que não é um 
ataque comum dos rebeldes: eles não costumam atacar a noite. Vocês também podem 
escutar soldados caindo ao chão e gritos de pessoas assustadas, despertadas pelos  
tiros.”

Personagens com Aspecto de Médico ou similares devem ser compelidos a não entrarem em 
nenhum tipo de combater por causa do Aspecto,  embora ações para socorrer feridos possam (e 
devem) ser estimuladas. Personagens de Aspecto Militar podem ser ou não compelidos a entrarem 
em ação. Personagens que possam ver a savana mais próxima (o Mestre decide) receberão essa 
descrição:

“Pontos  luminosos  podem ser  vistos  no  meio  da  savana,  indicando  que  os  
rebeldes  devem  estar  atirando  do  meio  do  mato.  Muitos  tiros  são  disparados 
enquanto a montanha está ressaltada pela lua.”

Se algum personagem com Aspecto Militar desejar fazer testes, um teste Bom será suficiente 
para indicar que os rebeldes estão usando tática de guerrilha tradicional, atirando do meio da savana 
com rifles de alto alcance (Nível de Arma 3, +1 para mira). Um teste Ótimo, porém, indica que tem 
algo errado: eles não estão avançando de frente.

E é verdade.
Alguns turnos após o combate começar, um grupo de rebeldes invade a entrada oposta (que 

estava disponível). O alvo do ataque são os voluntários, civis e militares. Há pelo menos 3 deles 
para cada PC

Rebeldes (3 x PCs):

ASPECTOS: Rebelde  □  ,  Tribo  (o  Mestre  define)  □  ,  Inculto  □  ,  um  Aspecto 
Adicional qualquer (sugestão Jovem ou Cabeça-Quente) □ 
EQUIPAMENTO: Pistola automática (Nível de Arma 2), Faca de Combate (Nível de 
Arma 1), Rifle de Assalto (Nível de Arma 3), Submetralhadora (Nível de Arma 3)
PONTOS DE DESTINO: 0

Os rebeldes são incultos, falam algumas poucas frases ou palavras em Inglês. A maior parte 
deles fala em dialetos tribais que só serão conhecidos por personagens da mesma tribo (tenham um 
Aspecto Tribo similar  ao de pelo menos um dos rebeldes).  Eles  não estão para brincadeiras e, 
embora suas ordens sejam de levar todo o equipamento e pessoal possível, eles não possuem muitos 
escrupulos  quanto  a  atirarem nas  pernas  ou  outras  situações  complicadas.  Também podem dar 
coronhadas na cabeça dos PCs para os nocautear, mas tentarão os manter vivos e conscientes. Se o 
Mestre quiser ser chocante, pode mostrar crianças de 8 a 10 anos com rifle nas mãos

Mostre aos personagens que não há muita opção exceto aceitar o seqüestro. No momento em 
que a invasão ao campo de refugiados ocorre, os soldados da ONU e do governo de Serra Leoa 
estão feridos. Qualquer um com o mínimo de sã consciência (e talvez compelir Aspectos aqui seja 
uma boa) perceberia que o ataque foi organizado para que servir de distração. PCs que deponham as 
armas serão sequestrados depois de desarmados.

Os  personagens  são  vendados  e  tem  as  mãos  amarradas  por  alguns  dos  rebeldes  em 
embarcados em um caminhão. A viagem não é exatamente longa, mas pode ser tensa. Coronhadas e 
outros golpes de menor letalidade podem ser praxe, ainda que tiros sejam apenas para situações 
extremas (ao menos contra os PCs).

A viagem dos PCs acaba quando eles chegam ao acampamento rebelde.
Episódio 2 – O comandante e a doença

O acampamento rebelde é uma bagunça! Uma paliçada tribal (sim, daquele tipo dos filmes do 
Tarzan)  cerca  o  acampamento,  onde  uma  grande  quantidade  de  choupanas  e  tendas  (muitas 



roubadas dos campos de refugiados, os personagens podem perceber)  onde homens de todas as 
idades (até mesmo alguns meninos) estão montando e desmontando armas de todos os tipos. Em um 
dos lados do acampamento existe uma galeria de tiro improvisada e um campo de treinamento de 
combate  homem-a-homem.  Do  outro,  uma  pequena  instalação  serve  de  base  de  comando. 
Personagens com Aspectos relacionados a tecnologia perceberão a existência de uma antena de 
rádio-amador estilo PX, uma para conexões sem fio à Internet e um link de satélite barato, tudo 
ligado a um gerador de energia a diesel.

Ao chegarem no acampamento, os PCs são imediatamente levados à base de comando. Lá, 
são explicados pelos rebeldes que os seqüestraram porque estão lá. O líder deles, Ubata Hakkan, 
encontra-se doente por uma doença estranha. Personagens locais saberão que ele é o líder do maior 
grupo rebelde ainda em atividade em Serra Leoa. Médicos detectarão pela descrição ser uma doença 
bastante séria pelas dores intensas que os mesmos descrevem. O equipamento cirúrgico do campo 
de refugiados foi meio que socado dentro dos caminhões: ainda está operacional, mas vai exigir que 
personagens com Aspectos relacionados a tecnologia preparar o equipamento (o Mestre pode definir 
se  tal  preparação  será  resolvida  com  Teste  ou  Desafio  e  as  dificuldades  ou  trilhas  cabíveis). 
Enquanto isso, os personagens serão levados até o líder dos rebeldes.

Ubata Hakkan, líder rebelde:

ASPECTOS: Rebelde □ □ , Culto □ , Militar □ , Líder □ , Submundo □ 
EQUIPAMENTO: Pistola automática (Nível de Arma 2), Faca de Combate (Nível de 
Arma 1), Rifle de Assalto (Nível de Arma 3), Submetralhadora (Nível de Arma 3), 
Rádio Comunicador
PONTOS DE DESTINO: 2

Qualquer Médico perceberá que, não importa qual foi a doença que o atingiu, ele adoeceu 
muito rápido. Ele explicará que o grupo foi contactado por um homem branco estranho (segundo 
ele, aparentemente europeu) que ofereceu dinheiro, armas e equipamento para eles em troca de um 
serviço de guarda para a montanha próxima (a que os PCs viram além da savana de onde o ataque 
inicial ao campo de refugiados partiu). Também dirá que está a uma semana no estado em que se 
encontra (médicos perceberão que ele tem taquicardia leve, febre alta e pulsação acelerada, além de 
sintomas aparentes de sepsemia). Também disse que está disposto a, caso se cure, entregar armas e 
se unir ao governo, pois tem quase certeza de que foi traído pelo “homem branco da caverna”.

Assim que  ele  falar  isso  (o  que  deve  ter  dado  tempo  para  os  personagens  que  estavam 
preparando o equipamento completarem suas tarefas ou estarem próximos a isso), o quadro piora de 
uma hora  para  outra,  com ele  desmaiando  rapidamente.  Uma análise  completa  realizada  pelos 
jogadores com os equipamentos trazidos do acampamento irá revelar Reação Chirial Positiva.

Ubata Hakkan foi infectado com uma variante de GUILT chamada Kyriaki.
Episódio 3 – Cirurgia

A descrição que será dada aqui é voltada para os Mestres que não jogaram anteriormente 
Trauma Center: Under The Knife 1 ou 2 ou ainda Trauma Center: Second Opinion.

O  Kyriaki  é  um  GUILT  (Gangliated  Utrophin  Immuno  Latency  Toxin,   ou  Toxina 
Imunolatente Atrofiante  Glangial,  em  uma tradução livre),  uma espécie  de microorganismo 
geneticamente modificado criado como arma biológica por uma organização terrorista conhecida 
como DELPHI. Esses “terroristas médicos” acreditam, em sua visão distorcida,  que a ciência é 
maligna por permitir que qualquer pessoa se cure e obstrua a evolução. Segundo eles, não cabe ao 
ser humano, em especial aos médicos, dizer quem pode ou não morrer. Para levarem a diante sua 
causa,  eles  criaram  poderosos  organismos  capazes  de  causar  danos  terríveis  aos  infectados, 
conhecidos  como  GUILT.  Um  desses  GUILTK  é  chamado  Kyriaki,  ou  “lâminas  invisíveis”, 
conforme o finado (?) líder da DELPHI disse a Derek Stiles, que participou da destruição de uma 
das principais bases da DELPHI, no meio do Oceano Pacífico.

O Kyriaki lembra uma lesma de tamanho minúsculo e causa profundas lacerações em órgãos, 
cortando-os até que o organismo não suporte e venha a falecer. Um médico que tenha recebido o 



devido  treinamento  por  parte  da  CADUCEUS ou de  seus  afiliados  (normalmente  um Aspecto 
CADUCEUS ou um bom resultado em um teste de um Aspecto Médico) é capaz de oferecer o 
devido tratamento, destruindo os organismos até que a Reação Chirial fique negativa e os danos 
sejam curados.

Em termos de jogo, o tratamento de uma infeção por Kyriaki é tratada como um Desafio 
Estático contra dificuldade equivalente à força do Kyriaki. Por algum motivo, no caso de Hakkan, o 
microorganismo não conseguiu evoluir no ritmo normal, onde normalmente teria uma dificuldade 
Soberba. No caso, o Kyriaki ainda está muito imaturo, com dificuldade Boa. Ou seja, nada MUITO 
complicado, mas suficientemente complicado para fazer os PCs apelarem a Pontos de Destino e 
Marcações de Aspectos.

Desafio Kyriaki

Margem de 
Sucesso

Nível de Sucesso Escala Nota

0 Mínimo □ □ □ Sinais vitais / Reação Chirial

1 Competente □ □ □ □ □ Suturas

2 Sólido □ □ □ Rastreamento Menor (+1 próximo turno)

3 Significativo □ □ □ Remoção Menor (+1 durante a cirurgia)

4 Decisivo □ Remoção Maior 

Fragilidade: MF 3+ ameaça zerar  Escala  (falha no turno seguinte).  Falha com Escala  zerada 
ameaça matar o paciente. Fragilidade desaparece em caso de sucesso decisivo

Duração: uma checagem a cada meio minuto

Recuperação: em  caso  de  Falha,  Situacional.  Sucesso  nesse  elimina  uma  caixa  do  MF  em 
questão. Não há recuperação se tiver decisivo. -1 no situacional para cada sucesso no significativo. 
Sem recuperação em caso de sucesso decisivo

O Kyriaki é razoavelmente simples de ser removido, mas é extremamente traiçoeiro: ele se 
oculta dentro dos músculos (normalmente coronários) e, quando percebe uma tentativa de cura (por 
incrível que pareça, os GUILT possuem um tipo de “inteligência reativa” contra procedimentos 
médicos), causa novos danos contra os músculos, mutilando-os com uma série de “cílios” afiados 
que rasgam os músculos como navalhas. Normalmente, existem três Kyriaki imaturos e um maduro 
em um organismo (a principal diferença entre  eles  é o MS necessário  para que o Kyriaki seja 
removido).  Diferentemente  de  outros  desafios,  é  necessário  resolver  também as  três  caixas  de 
sucesso Significativo para ser bem sucedido.

No  caso  de  uma  Falha  em  um  teste  na  cirurgia,  o  Mestre  deve  rolar  um  Situacional, 
modificado  em -1  para  cada  caixa  de  sucesso  Significativo  marcada  (remoção  de  um Kyriaki 
imaturo). No caso de sucesso nesse teste (resultado não-negativo), uma caixa da MS equivalente à 
MF é “limpa” (por exemplo, no caso de MF 2, um sucesso sólido é removido). Porém, uma vez que 
um sucesso decisivo seja alcançado, a Recuperação é inutilizada (para sucesso completo ainda será 
necessário marcar-se as caixas de Significativo). 

Ainda pior é  quando o MF chega a 3.  Nesse caso,  além do Situacional,  é  marcado uma 
“ameaça”.  Caso  o  personagem  falhe  novamente,  não  há  sequer  a  necessidade  de  rolar-se  um 
Situacional: TODOS os sucessos obtidos são zerados. Assim como no caso da Recuperação, uma 
vez que um sucesso decisivo seja alcançado, a Fragilidade é anulada (para sucesso completo ainda 
será necessário marcar-se as caixas de Significativo). Se houver uma “ameaça” e uma falha ocorrer 
quando a trilha de desafio estiver vazia, o paciente poderá morrer (o Mestre decide a seu critério).

O processo descritivo de remoção do Kyriaki envolve:
● Manter os sinais vitais e verificar a Reação Chirial (Mínimo);
● Localizar e tratar quaisquer lacerações, drenando hemorragias que estejam ocorrendo 

(Competente);



● Localizar, por meio de um ultra-som, um dos Kyriaki imaturos (Sólido);
● Fazer uma pequena incisão e obrigar o Kyriaki a sair. Ele sai rasgando o músculo. 

Cauterizar o mesmo com laser e  fazer o tratamento desses danos (Significativo);
● Realizar os dois últimos procedimentos com o Kyriaki maduro (Decisivo);

Essa descrição explica por que ambos os níveis Decisivo e Significativo devem ser totalmente 
marcados. Para acelerar o processo, uma vez que um personagem tenha alcançado um Decisivo, 
quaisquer outros envolvidos diretamente na cirurgia pode Marcar um Aspecto ou gastar um Ponto 
de Destino para resolver de maneira automática uma caixa de sucesso Significativo.

De  um  a  três  cirurgiões  podem  fazer  testes  ao  mesmo  tempo  na  cirurgia.  Além  disso, 
quaisquer outros podem se ajuntar a eles para oferecerem bônus de +1 na cirurgia (limitado a até +3 
– apenas  personagens com Aspectos  como Médico,  Enfermeiro ou similar  podem ser  contados 
aqui.) Porém, se um deles provocar uma “ameaça”, o seguinte não poderá falhar, ou zerará todos os 
sucessos.

Imaginando que tudo tenha ido  bem, os  personagens  curarão  Hakkan.  Ele  não estará  em 
risco... e nem os PCs.
Episódio 4 – A Montanha da CULPA

Esse episódio é muito não-linear. Na verdade, ele apenas lista informações sobre a Montanha 
protegida pelos rebeldes e sobre o tipo de coisa que pode haver dentro da mesma, além de sugerir 
opções para os PCs adentrarem a mesma. O Mestre pode decidir a interação como preferir: uma vez 
que  Ubata  Hakkan está  melhor,  a  reação  inicial  de  hostilidade  dos  rebeldes  irá  tornar-se  mais 
favorável. Ubata também realmente planeja entregar as armas ao governo pois percebeu que foram 
traídos de alguma forma:

● Ubata conhece apenas uma rota de suprimentos que passa pela savana onde eles se 
encontram e entram em outra área de descampado. Existe apenas uma rota segura na forma 
de uma pequena estrada de terra. Sair desse caminho é perigoso: todo o caminho é minado 
(se algum tolo testar, a cada ação role um situacional contra dificuldade Medíocre. Sucesso 
irá determinar que o jogador disparou uma mina terrestre – dano a definir pelo Mestre). 
Desarmar todas as minas seria complicado;

● Fotos de satélite (obtidas por meio de esforços combinados entre CADUCEUS, CIA, 
ONU e Exércitos) revelam que existem pontos na montanha onde snipers podem se abrigar 
e atirar  contra alvos no descampado e na estrada.  Alguém com Aspectos Militares pode 
notar com testes adequados com dificuldade Boa que é possível realizar ataques de guerrilha 
a partir  da savana como distração e utilizar um carro rápido (provavelmente um jipe de 
combate) para ir até a entrada da caverna.

● Fotos com análise termográfica mostram que a caverna interna não é natural: a parte 
de dentro da caverna foi escavada de alguma forma.

● Análises militares demonstram que existem vários caminhos alternativos explorados 
anteriormente por rebeldes, mercenários e caçadores ilegais para se ocultar. Pelo menos um 
deles pega um rio subterrâneo aparentemente escavado debaixo da montanha;

● Uma segunda rota, circular, existe ali e era usada para que rebeldes do grupo de Ubata 
fizessem a ronda para impedir possíveis invasões. Essa região circular é o único pedaço do 
descampado não-minado além da trilha já citada: Ubata pode comprovar o fato pois ele 
mesmo deu a sugestão de deixar de minar essa área);

● Um grande suprimento de minas  terrestres  de alta  potência  do tipo detonadora de 
tanques foi adquirido por várias empresas de fachada de Serra Leoa. Uma análise da CIA diz 
que a quantidade seria suficiente para (um Militar perceberia isso logo) minar essa região ao 
ponto de transformá-la em um queijo suiço caso todas as minas fossem detonadas ao mesmo 
tempo;

● Uma estratégia temerária, mas possivelmente efetiva, para chegar-se à caverna seria 
causar a detonação de todas as minas terrestres. Um Militar poderá perceber que, detonadas 
com o  timing  adequado, a poeira levantada formaria um efeito “cortina de fumaça” que 
poderia oferecer camuflagem a uma invasão. Pelo tipo de mina adotada, bastaria uma pinha 



para  detonar  uma delas:  o  problema  seria  fazer  “chover  pinhas”  a  ponto  de  detonar  o 
máximo de minas possível ao mesmo tempo. Catapultar as pinhas seria uma idéia, mas o 
efeito poderia não ser o desejado;

● A entrada da caverna é aparentemente guardada por sensores laser e câmeras de vídeo. 
Um sniper bem armado poderia detoná-las à distância, mas isso seria problemático.

● Se  algum  hacker tentar  invadir  os  computadores  da  base  (isso  é  possível,  mas 
complicado), ele perceberá que, diferentemente do imaginado, os computadores da base que 
contêm informações sobre GUILT (imaginando que os PCs tenham chegado à conclusão, 
agora óbvia, de que ali é uma base da DELPHI) não estão ligados à Internet. Mas por algum 
motivo,  os  computadores  que  controlam  a  segurança  estão.  É  possível  através  disso 
controlar as câmeras de vídeo, assim como as portas (entrada por cartão de acesso) e luzes. 
O Mestre pode estipular os desafios necessários para acesso aos mesmos ao seu critério 
(lembrando das condições precárias do acampamento dos rebeldes);

● Ubata irá  mencionar  a  “rota  circular”  ao falar  sobre sua infecção:  ele  mencionará 
também o fato de ter sentido uma picada no pescoço quando estava fazendo a ronda, pouco 
antes de adoecer. Desse modo, os PCs podem chegar à conclusão de que ele foi inoculado 
com uma cultura de Kyriaki a partir de dardos tranqüilizantes especializados. O tiro partiu 
da entrada da caverna;

Algumas formas de resolver a entrada:
● Os PCs irão deixar o serviço para os militares da ONU, de Serra Leoa e rebeldes. Essa 

é a providência mais sábia, ainda mais no caso de PCs que sejam da CADUCEUS, cujo 
objetivo também é investigar  a  existência  de informações sobre GUILT. Desse modo, o 
Mestre  não  deveria  apimentar  demais  a  ação  contra  os  PCs:  talvez  alguns  ataques  e 
personagens Militares tendo que atirar. PCs médicos civis podem ser compelidos por seus 
Aspectos Médicos a não atacar (ao menos para matar) quaisquer mercenários que venham a 
encontrar. A idéia da “cortina de fumaça” poderia ser muito útil para reduzir ao máximo a 
chance  de  ferimentos  pelas  minas  terrestres  e  ao  mesmo tempo dar  um combate  “mais 
justo”;

● Tentativa de invasão por  computador:  inefetiva  quanto à  invasão  da  caverna ou à 
descoberta  de  informações  sobre  GUILT,  pode  ser  útil  dentro  da  caverna,  travando  os 
controles das portas e dificultando a saída de mercenários que estejam dentro da caverna;

● Disfarce:  existem  entregas  a  serem feitas,  pois  a  caverna  precisa  de  uma  grande 
quantidade de suprimentos  (Ubata fornece essa informação aos PCs).  Senhas devem ser 
descobertas (talvez obstruindo a passagem de carregamentos) e identidades forjadas (um 
hacker poderia cuidar disso com certa facilidade) para passar-se pelos guardas na entrada da 
caverna. Métodos de tortura não deveriam ser permitidos (ao menos a PCs com Aspectos 
Médicos), mas “soros da verdade” (drogas sedativas em dosagens adequadas ou qualquer 
outra boa explicação) poderiam ser utilizados sem ressalvas por personagens Médicos;

● Ataque aéreo: sem chance. Os PCs não sabem (a não ser que tenham tido tempo para 
hackear os computadores de segurança e fuçarem bastante neles), mas um dos principais 
segredos dos mercenários é que eles possuem um conjunto de atiradores especializados no 
uso de lançadores de foguetes e armas anti-aéreas. Além disso, demandaria um poder de 
articulação  muito  grande,  e  Serra  Leoa  não  possui  uma  Aeronáutica  adequada 
(normalmente, apenas alguns aviões de transporte levemente obsoletos e alguns caças da 
época da Guerra Fria). Tentativas de paraquedismo também seriam inefetivas pelo mesmo 
motivo (além do campo minado logo abaixo);

● Invasão noturna: a noite poderia prover uma adequada proteção, mas os mercenários 
estão equipados com binóculos noturnos. Atacá-los desse modo pode ser suicida;

Seja como for, a resolução do embate na invasão será a critério do Mestre.
Episódio 5 – O laboratório

Dentro da caverna a DELPHI construiu uma de suas melhores instalações de pesquisa. Ela 
não é pequena e possui um contingente bastante grande de pessoal. Um sistema de hidrólise da água 



de  alto  desempenho  (uma  invenção  recente  e  bastante  curiosa)  oferece  energia  elétrica  ao 
laboratório, assim como permite uma parcial reciclagem de dejetos. Existem algo em torno de 40 
mercenários e 10 cientistas da DELPHI habitando a caverna. Ela é capaz de subsistir por algo em 
torno de 6 meses sem contato externo, mas por segurança os suprimentos de produtos químicos e 
biológicos para as pesquisas é reduzido.

Mercenários da DELPHI:

ASPECTOS: DELPHI □ , Mercenário □ - existe a chance de alguns Mercenários em 
especial serem mais fortes (adicione 1 a 3 Aspectos adicionais)
EQUIPAMENTO: Pistola automática (Nível de Arma 2), Faca de Combate (Nível de 
Arma 1), Rifle de Assalto (Nível de Arma 3), Submetralhadora (Nível de Arma 3), 
Rádio Comunicador, Binóculos de Visão Noturna – alguns poderão também portar 
fuzil  sniper (Nível  de  Arma  3,  +1  para  ataque  a  longa  distância  por  mira)  ou 
lançadores de foguete (Nível de Arma 4)
PONTOS DE DESTINO: 0

Cientistas da DELPHI:

ASPECTOS: DELPHI □ , Ciência □ - alguns possuem também o Aspecto Fanático e/
ou alguns Aspectos adicionais
EQUIPAMENTO: Palmtop, demais equipamento a critério do Mestre – pode incluir 
Trajes anti-QBR
PONTOS DE DESTINO: 0

A questão é simples: qualquer invasor será atacado pelos Mercenários sem dó nem piedade. A 
maioria deles não passam de valentões contratados em qualquer canto, mas alguns podem dar mais 
trabalho. O Mestre pode aumentar o poder com um ou mais Aspectos. Perceba que os Mercenários 
podem ser durões, mas ainda são meros coadjuvantes: o Mestre pode considerar que um ataque bem 
sucedido  é  o  bastante  para  derrubá-los.  Os  Cientistas  não  irão  combater,  mas  deve-se  tomar 
cuidado: alguns deles (com Aspecto Fanático) podem tentar explodir culturas de GUILT existentes 
no local e causar uma contaminação biológica. Personagens espertos (ou que tenham se preparado 
adequadamente) deverão estar equipados com trajes anti-QBR.

Apenas personagens que tenham obtido as informações do computador de segurança podem 
ter acesso ao mapa. Além disso, é necessário ter penetrado profundamente no sistema (dificuldade 
Soberbo) possuirão o mapa com as identificações dos locais. O mapa que segue abaixo deve ser 
apresentado aos jogadores. Logo em seguida a um outro mapa com as indicações do que é cada 
região.



1-) Área de treinamento:
Essa área  é uma das maiores partes do laboratório e é uma exigência dos mercenários, é onde 

fica uma galeria de tiros e um local de treinamento de combate homem-a-homem. É muito difícil 
chegar  nessa  sala.  A sala  1a é  uma  sala  de  comando/war  room  onde  alguns  dos  líderes  dos 
mercenários ficam para coordenar as operações.

2-) Alojamento/Refeitório/Centro de Lazer:
Esse é o local onde os mercenários e cientistas descansam e fazem tudo que não seja trabalho. 

Possui três andares ligados por elevadores independentes e não ligadas aos demais “andares” dos 
demais locais do laboratório. Não há muita coisa interessante para os PCs aqui, mas é o caminho 
para o Armorial (pela Área de Treinamento ou pelo Depósito);

3-) Laboratório de Cobaias:
Aqui  está  um dos  locais  mais  terríveis  dessas  instalação:  crianças  estão  ligadas  a  tubos 

implantados em seus corpos! Essas crianças são tatuadas com códigos de barras no pescoço e couro 
cabeludo e são totalmente sem cabelos de qualquer tipo, sendo perceptível o sofrimento terrível 
pelo qual estão passando. Elas são conhecidas como  Pecadoras ou  Sinners (para os Mestres que 
jogaram Trauma Center: Under The Knife ou  Second Opinion,  são similares aos 7 Pecadores do 
Estágio 6 dos jogos) e basicamente elas são usadas como “hospedeiros originais” de novas variantes 
de GUILT.  A maior parte  delas são negras e  estão em situação MUITO RUIM (demanda teste 
Soberbo  apenas para tentar desconectá-las das máquinas sem matá-las). Médicos que consigam 
retirá-las terão duas opções: enfrentar as novas variantes de GUILT (pode-se usar o Desafio do 
Kyriaki  como  modelo,  contra  dificuldade  Épico)  ou  deixar  para  que  elas  sejam  retiradas  e 
mandadas em regime de alerta para a CADUCEUS Europa,  a mais próxima de Serra Leoa.  O 
Mestre deve lembrar os PCs que é extremamente arriscado tentar o tratamento naquele local nas 
condições em que estão e sem conhecer nada das variantes de GUILT nesses crianças.

Os computadores dessa sala não estão ligados diretamente à rede externa que controla os 
computadores da segurança, mas são ligados aos servidores que contêm informações sobre GUILT 
(Sala  5a),  mas não é possível realizar-se a extração de dados: não há nenhum tipo de conexão 
possível e tentar conectar-se à rede pode disparar um procedimento de auto-destruição dos dados.

4-) Laboratório de Dissecação:
Nessa sala é possível ver-se vários corpos mortos de crianças como as do Laboratório na Sala 

3.  Uma grande geladeira  ao estilo  necrotério  pode ser  visto,  assim como uma mesa grande de 
dissecação.  Órgãos humanos afetados pelo GUILT são visíveis  nas paredes como uma macabra 
exposição de erros. Personagens com Fobias e problemas similares devem rolar para não correrem 
de pânico.



Devido ao tipo de “trabalho” feito aqui,  o local possui grande contaminação e,  embora a 
entrada tenha um sistema de descontaminação por Ar quente, qualquer um que entre na sala sem 
trajes adequados pode ser contaminado por alguma variante de GUILT (a critério do Mestre). Para 
piorar, como esse local possui versões “imperfeitas” de GUILT, elas podem se inocular e provocar 
problemas  de  maneira  rápida  e/ou  imprevista  (o  Mestre  deverá  ajustar  quaisquer  Desafios  de 
acordo).

Os computadores dessa sala não estão ligados diretamente à rede externa que controla os 
computadores da segurança, mas são ligados aos servidores que contêm informações sobre GUILT 
(Sala  5a),  mas não é possível realizar-se a extração de dados: não há nenhum tipo de conexão 
possível e tentar conectar-se à rede pode disparar um procedimento de auto-destruição dos dados.

5-) Laboratório de Pesquisa Genética
Diferentemente  dos  demais  laboratórios,  esse  laboratório  não  possui  seres  humanos  ou 

cobaias de qualquer tipo.  Vários instrumentos sofisticados para análise química e biológica são 
visíveis. Grandes monitores mostram imagens de hélices duplas de DNA na tela e vários desenhos 
de microorganismos. Sofisticados computadores realizam simulações computadorizadas complexas 
complexas. Essa é a sala onde o cientista-líder da DELPHI nesse laboratório, Matthäus Schnitzel, 
usa para realizar suas pesquisas de manipulação genética para a criação de novos vetores GUILT. 
Ele é extremamente fanático à causa da DELPHI e não irá se entregar facilmente:

Matthäus Schnitzel, Líder dos Cientistas da DELPHI:

ASPECTOS: DELPHI □ □ □ , Medicina □ □ □ , Geneticista □ □ □ , Fanático □ □ □ □ 
EQUIPAMENTO: Palmtop,  Pistola  Portátil  (Nível  de  Arma 1),  Seringa  (contém 
vetores GUILT), Rádio
PONTOS DE DESTINO: 1

Apesar de ser um médico louco, ele é bem durão e não se limita mais ao Aspecto Medicina (o 
Aspecto Fanático dele pode ser  invocado quando um personagem desejar  compelir seu Aspecto 
Medicina). Ele atira para matar e, caso alguém se aproxime, ele atacará com a Seringa, podendo 
infectar  os  PCs  com  vetores  de  GUILT.  Esse  vetores  são  mais  estáveis  que  os  da  Sala  de 
Dissecação, portanto não há necessidade de trajes anti-QBR aqui (só não diga isso aos jogadores). 
Os  personagens  devem imobilizar  ou  nocautear  o  mesmo para  que  ele  seja  transportado  até  a 
CADUCEUS e convencido a colaborar, o que ele mesmo não deseja fazer: se perceber que está para 
ser derrotado,  ele tentará fugir  ou, caso isso não seja possível,  se auto-inocular com os vetores 
GUILT. Caso ele aconteça, os personagens perceberão que se trata de uma versão extremamente 
poderosa do Kyriaki (ou, caso o Mestre deseje e conheça bem Trauma Center, ele pode utilizar 
algum dos outros vetores de GUILT – sugere-se Paraveski ou Savato) e pode morrer em poucos 
turnos se os personagens não tentarem a cirurgia. A morte do Doutor não provocará nenhum efeito 
colateral nos personagens, exceto o choque de perder uma vida.

Os computadores dessa sala não estão ligados diretamente à rede externa que controla os 
computadores da segurança, mas são ligados aos servidores que contêm informações sobre GUILT 
(Sala  5a),  mas não é possível realizar-se a extração de dados: não há nenhum tipo de conexão 
possível e tentar conectar-se à rede pode disparar um procedimento de auto-destruição dos dados.

A Sala 5a é acessível por um cartão que está com o Doutor Schnitzel (se ele fugir, o cartão irá 
cair do bolso dele). Ao adentrar ela, os personagens darão de cara com um alçapão (que leva ao 
quarto do Doutor Schnitzel) e a um rack de servidores. Qualquer personagem com conhecimentos 
de Informática (e Aspectos condizentes) perceberá que são servidores de última geração e sistemas 
de storage. Esse rack é grande e desajeitado, mas pode ser transportado para fora dessa sala com 
alguma dificuldade. Nos discos dos mesmos estão todos os detalhes sobre os GUILT produzidos 
pelo laboratório  em questão (o que pode ajudar  aos jogadores  que precisem de tratamento por 
alguma contaminação). Além disso, existem arquivos de informação da DELPHI, criptografados 
(dificuldade Soberba para quebrar a criptografia).

6-) Armorial
O Armorial não possui nada realmente de interessante: é um Armorial comum, com armas 



comuns  (embora  sofisticadas)  e  equipamento  bélico  (coletes,  binóculos,  miras,  lasers de  mira, 
etc...). Não há nada de realmente relevante aqui mas pode ser um bom lugar para se equipar para 
uma  fuga  ou  batalha  mais  intensa.  É  importante  lembrar  que  existe  material  explosivo  aqui: 
combates nesse local podem resultar em explosão.

7-) Depósito:
É onde ficam os materiais de dia-a-dia. Apenas uma observação detalhada irá achar, em um 

andar inferior do mesmo, matérias primas químicas e biológicas para as experiências. Uma pista 
para isso é o fato de alguns tubos descerem até passarem do chão (eles são ligados aos tanques com 
os produtos químicos). No “terceiro andar” existe um sistema gerador de energia de alta potência 
baseado na hidrólise da água.

7a-) Data Center:
Investigando a sala 7, os personagens podem achar uma parede falsa para o Data Center do 

laboratório. Esse é o Data Center que é ligado à Internet e que é usado pelos agentes da DELPHI 
para  se  comunicar  com  outras  células  da  mesma  organização.  A troca  de  informações  mais 
“sensíveis”  é  preparada  aqui,  com  programas  de  estenografia  e  criptografia  utilizadas  em 
combinações bastante sofisticadas (como um personagem com os Aspectos adequados será capaz de 
perceber).  Os computadores podem ser  levados pelos PCs,  porém não há nenhuma informação 
interessante (todos os dados sobre GUILT estão na sala 5a).
Conclusão e Experiência

Essa aventura se encerra com os personagens vencendo o Doutor Schnitzel e, se possível, 
obtendo  as  informações  dos  computadores  da  sala  5a.  Os  personagens  podem  voltar  para  a 
CADUCEUS Europa levando os dados e acompanhando os Pecadores para que esses sejam curados 
das novas variantes de GUILT. Personagens que tenham sido infectados poderão ser enviados junto 
para passarem por  tratamento.  Dizem que no momento Derek Stiles  está  na Europa realizando 
algumas atividades e isso pode ser muito bom.

Os personagens  podem receber  um Aspecto adicional  pela  aventura a  critério  do Mestre. 
Sugere-se  que  personagens  que  tenham agido  contra  seus  Aspectos  não  recebam esse  Aspecto 
adicional.

Como gancho para aventuras:
1. Os computadores de Schnitzel possuem uma série de codinomes de pessoas ligadas à 

DELPHI. Os personagens podem utilizar esses dados para investigações no futuro;
2. No Data Center, uma série de arquivos foram enviados por rotas diversas. Os logs dos 

servidores indicam uma região no meio do Deserto do Atacama como o local onde está o 
receptor dos dados;

3. No Palmtop de Schnitzel uma série de datas está marcada com um símbolo especial, e 
diversos  nomes  marcados  com  uma  cruz.  Qual  o  significado  desses  símbolos?  Seriam 
possíveis ataques com uma nova variante de GUILT? E as cruzes? São pessoas a serem 
assassinadas?

4. Ubata está curado do Kyriaki, mas será que isso quer dizer que ele está totalmente 
curado? Se não, o que fazer? Seria possível que o GUILT continuaria a provocar danos 
mesmo depois de eliminado, como uma bomba relógio pré-programada?

Apêndice – Personagens de Exemplo
Seguem  alguns  personagens  para  serem  usados  como  modelo  para  campanha,  NPCs 

adicionais ou PCs para aventuras rápidas:

Mateus Zacarias – Médico

ASPECTOS: Médico □ □ , CADUCEUS □ , Conhecimento de Ervas □ 
EQUIPAMENTO: Ervas diversas, equipamento médico
PONTOS DE DESTINO: 4

Mateus estudou para ser médico no Brasil. Em uma universidade de pequeno porte no interior 
do país. Conhecedor das Ervas, administrou corretamente uma série de beberragens populares em 



combinação com tratamentos mais ortodoxos com resultados muito além do esperado. Esse sucesso 
todo garantiu a Mateus a escolha como integrante da CADUCEUS, em conjunto com seu irmão 
Norberto. Atuando em dupla com seu irmão (Norberto é Enfermeiro Internacional), Mateus sente 
grande confiança e é um dos primeiros integrantes da CADUCEUS fora dos EUA a conhecer os 
devidos procedimentos para operar-se os GUILT.

Norberto Zacarias – Enfermeiro

ASPECTOS: Enfermeiro □ □ , CADUCEUS □ , Religioso □ 
EQUIPAMENTO: Bíblia, Terço Benzido, Instrumentos Cirúrgicos
PONTOS DE DESTINO: 4

Religioso  por  natureza,  Norberto  entra  com  a  fé  na  parceira  com  seu  irmão  Mateus. 
Inicialmente seminarista, Norberto se afastou da Igreja quando, após ter conseguido com honras sua 
licença  de  Enfermeiro  Internacional,  foi  convidado  a  entrar  na  CADUCEUS.  Lá,  estudou  de 
maneira dedicada a leitura de todos os instrumentos possíveis, inclusive os de detecção de Reação 
Chirial, o que o torna preparado para combater o Terrorismo Médico.

Lin Xiang Kway – Médica Chinesa

ASPECTOS: Médico □ □ , CADUCEUS □ , Medicina Tradicional Chinesa □ 
EQUIPAMENTO: Pa-kua,  equipamento  para  acupuntura,  ervas,  equipamento 
médico
PONTOS DE DESTINO: 4

Lin se formou pela Universidade Estatal da China em Medicina Tradicional e teve como foco 
a integração entre a acupuntura, o  do-in, a homeopatia tradicional e o  feng-shui com a medicina 
ocidental. Esse conhecimento a levou a entrar para a CADUCEUS após ser convidada. Lin fala 
inglês com um sotaque chinês muito forte, embora seja fluente no inglês. Sempre tenta tratamentos 
tradicionais  de  acupuntura  e  feng-shui antes  de  mandar  alguém para  a  mesa  de  cirurgia,  pois 
acredita que tratamentos invasivos são muito cruéis e podem comprometer o fluxo de ki da pessoa, 
o que pode prejudicar ainda mais sua saúde.

Mitchel Steinberg – Bio-hacker

ASPECTOS: Bioinformática □ □ , CADUCEUS □ , Pesquisador □ 
EQUIPAMENTO: Notebook, cabos diversos, livros, CDs e DVDs de informação
PONTOS DE DESTINO: 4

Mitchell  é  um bio-hacker como se  define:  alguém que  tenta  entender  o  DNA como um 
programador entende um programa de computador. Convidado para a P&D da CADUCEUS devido 
às suas imensas habilidades, Mitchell é uma espécie de filtro para o que chega até a CADUCEUS: 
ele especifica prioridades e sugere métodos e seqüências de análise. Mitchell é frio e totalmente 
ateu. A única coisa que o deixa empolgado é aprender mais sobre o ser humano, que ele deseja 
aprimorar  como um programador  aprimora  um programa  de  computador.  Para  Mitchell,  o  ser 
humano é o limite do hacking de códigos, e o aprimoramento do mesmo o limite do hack. Embora 
tenha conhecimentos de medicina, não pode atuar como médico por não ter licença, mas pode atuar 
como patologista ocasional.

Rolf Wiener – Médico de Campo

ASPECTOS: Médico □ □ , CADUCEUS □ , Militar □ 
EQUIPAMENTO: Pistola automática (Nível de Arma 1), Equipamento Médico
PONTOS DE DESTINO: 4

Treinado para a guerra, Rolf Wiener foi escolhido pela CADUCEUS Europa após eles verem 
sua  atuação  em  medicina  de  campo:  a  velocidade  e  precisão  de  suas  cirurgias  em  situações 



completamente  inóspitas  com  material  totalmente  inapropriado  lhe  renderam  o  apelido  de 
“McGuyver da Cirurgia” dentro da CADUCEUS. Treinado em combate, Rolf é um especialista em 
combate  letal  e  não  letal,  embora  prefira  o  segundo  devido  ao  seu  juramento  de  Hipócrates. 
Extremamente alemão, fala inglês com sotaque embora seja fluente. Adora todo tipo de embutido 
(chouriço sendo seu preferido) e faz de tudo por um  äpfelstrudel. Ele é quieto, mas leal,  e sua 
capacidade de saber ouvir é uma coisa que o torna confiável.

Tora Takayama – Guarda-Costas

ASPECTOS: Militar □ □ , CADUCEUS □ , Bushido □ 
EQUIPAMENTO: Pistola automática (Nível de Arma 1), Katana (Nível de Arma 1), 
Metralhadora (Nível de Arma 3)
PONTOS DE DESTINO: 4

Tora  entende  tudo  sobre  a  CADUCEUS e  a  importância  sobre  cuidar  de  vidas,  mas  ele 
costuma se definir como “shin akuma”, o Demônio Assassino. Treinado para o combate desde a 
mais tenra infância, descendente de uma família cuja tradição guerreira vêm desde a época dos 
samurai, Tora vive o caminho do  bushido em tudo que faz. Ele entende a sutileza e a gentileza 
como valores importantes. Na conversa do dia a dia ele é uma pessoa feliz e comum, mas quando se 
faz  necessário  para  defender  aqueles  em quem confia  e  a  quem foi  atribuído  a  defesa,  ele  se 
transforma em  shin akuma. Entrou para CADUCEUS após uma série de missões bem sucedidas 
como  parte  das  forças  de  paz  da  ONU,  sendo  um  dos  coordenadores  do  braço  militar  da 
CADUCEUS.

Lorenzo Salazar, “El Doctor” – Patologista

ASPECTOS: Patologista □ □ , CADUCEUS □ , Luchador □
EQUIPAMENTO: Equipamentos  para  teste  patológico,  notebook,  máscara  de 
luchador, imagem de Nossa Senhora de Guadalupe
PONTOS DE DESTINO: 4

Embora  não  tenha  seguido  uma  carreira  como  luchador como  sua  família  esperava,  “El 
Doctor”  (como  era  conhecido  Lorenzo)  vive  pela  honra  da  lucha  libre.  Estudando  em  uma 
faculdade  de  ponta  no  México,  Lorenzo  tornou-se  um dos  melhores  patologistas  de  seu  país. 
Quando  um  grande  luchador precisou  ser  submetido  a  um  exame  por  suspeita  de  ter  sido 
contaminado por GUILT, Lorenzo foi escolhido por entender a ética dos  luchadores para fazer o 
exame (que deu positivo). Após isso, foi convidado pela CADUCEUS América para entrar na P&D. 
Lorenzo é dedicado ao serviço e aplica a honra dos luchadores ao seu trabalho. A sua máscara de 
luchador e a imagem da santa protetora Nossa Senhora de Guadalupe são os objetos que ele mais 
estima em sua vida. Sempre que pode, assiste vídeos de lucha libre e treina quando pode.

Kazuya Tomashita – Técnico de Campo

ASPECTOS: Engenheiro □ □ , CADUCEUS □ , Gambiarra □
EQUIPAMENTO: Ferramentas  e  aparelhos  diversas,  fita  adesiva,  “cacarecos” 
diversos (tampa de refrigerante, elásticos, barbante, etc...)
PONTOS DE DESTINO: 4

Quando se é pobre, se aprende a fazer milagre com o que tem, e a pobreza da infância de 
Kazuya explica suas habilidades na fina arte da “gambiarra”. Engenheiro profissional depois de 
anos de faculdade, entrou para uma companhia de produtos hospitalares, onde era um mestre na arte 
de colocar aparelhos em funcionamento em momentos críticos com o uso de coisas como clipes de 
papel, anel de lata de bebidas, fita adesiva e palito de dente. Quando, em uma apresentação de um 
aparelho de detecção de Reação Chirial o aparelho endoidou durante uma cirurgia demonstrativa, 
Kazuya não pensou meia vez: usando uma série de “cacarecos” que chegou a incluir fio de sutura e 
uma pinça cirúrgica, Kazuya conseguiu colocar o equipamento todo para funcionar, o que levou-o a 



ser convidado pela CADUCEUS. Em teoria, poderia ter trabalhado em P&D, mas seus talentos são 
mais úteis em campo, principalmente em locais onde uma gambiarra é tudo que se pode fazer caso 
um aparelho pare de funcionar do nada. Kazuya é  otaku de eletrônicos e anime, mas no serviço 
demonstra-se  sério  e  competente.  Ele  se  identifica  muito  com  o  personagem  Madarame  de 
Genshiken.

Lorens Lamarca – Médico

ASPECTOS: Médico □ , CADUCEUS □ , Pesquisador □ , Intuição □ 
EQUIPAMENTO: Livros de medicina, Instrumentos cirúrgico, cubo mágico
PONTOS DE DESTINO: 4

Lorens não é um médico de ponta como a maioria, mas o que lhe falta em conhecimento, lhe 
sobra  em vontade  e  intuição.  Meio  canadense,  meio  argentino,  meio  índio  americano  e  meio 
francês, Lorens se define como um cidadão do mundo. Sua formação médica foi normal e, se não 
fosse o fato de ter passado em uma zona de infecção do GUILT e, do nada, ter feito uma cirurgia de 
Triti sem muitos problemas graças à sua intuição, apenas levando a pessoa a um bar e regando o bar 
inteiro de bebidas para desinfectar o ambiente, talvez ele seria um médico qualquer. Chamado para 
a CADUCEUS, lhe pareceu muito interessante participar do combate ao “terrorismo médico”. Ele 
costuma ser muito intuitivo ao mesmo tempo em que pesquisa porque as coisas dão certo.  Seu 
hábito mais irritante é que, mesmo em cirurgia, quando ele precisa pensar em algo com mais calma, 
ele mexe seu cubo mágico (que ele sempre esteriliza antes e depois de uma cirurgia) de maneira 
aleatória, sem sequer pensar em resolvê-lo, hábito que irrita demais qualquer outro médico que 
opere com ele do lado.

Liana McNamara – Enfermeira

ASPECTOS: Enfermeira □ □ □ , CADUCEUS □
EQUIPAMENTO: Bracelete em forma de Torca Celta 
PONTOS DE DESTINO: 4

Liana  é  a  enfermeira  ideal:  discreta  e  responsável,  é  uma  companheira  bastante  útil 
principalmente quando o médico é “meio doido” como Lorens. Formada na Irlanda, Liana é wicca, 
ou seja, acredita na religião antiga, embora em serviço afaste completamente sua mente de qualquer 
preconceito tanto quanto possível. Já salvou pessoas de todos os credos, raças, sexos e idades, no 
meio das guerras civis de Mianmar e nos mais refinados hospitais de Los Angeles. Foi chamada 
pela  CADUCEUS devido ao seu grande talento,  comparável  apenas ao de Angie Thompson,  a 
“eterna enfermeira” de Derek Styles, embroa Liana seja mais velha que Angie. Não existe nada que 
Liana desgoste em especial, mas ela pode ficar muito irritada com música alta e barulho. Sempre 
que possível coloca músicas de temática celta na sala de operações.
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