
A Curiosidade matou o Astronauta 

Rodrigo Semente 

 “Em 6 de agosto de 2012 a maior e mais avançada sonda robô até então já envida a outro astro pouso em 

Marte. Ela continha um perigoso reator de plutônio programado para durar pelo menos 14 anos. Poucos 

meses antes de completar sua missão a sonda perdeu contato e nunca mais foi vista...até então.”  

Esta aventura para Space Dragon para quatro a seis jogadores de 1º nível. 

Esta é uma aventura se passa no cenário Old Space, 

um cenário que se passa 100 anos no nosso futuro 

em que a humanidade começa a explorar outras 

estrelas. A aventura se passa no velho planeta 

Marte, e se baseia na recente grande conquista de 

pousar a sonda Curiosity no solo marciano. 

Todos os personagens são recrutas da Força 

Expedicionária Terrestre, a FET, uma organização de 

exploração interrestrelar da terra, e estão alocados 

em uma base marciana militar, onde está 

ocorrendo desaparecimento de pessoas. 

Inicie a aventura com o seguinte texto: 

“Data estelar 2112: Recrutas, bem vindo a base de 

terra-formatação de marte, vocês deverão patrulhar 

os arredores da colônia. Espero que seja uma tarefa 

simples para vocês, cuidado com a noite do planeta 

vermelho, pois dizem que o espírito do próprio Deus 

Marte habita suas planícies vermelhas e não está 

contente com a nossa presença. Peguem agora o 

seu veiculo de patrulha marciano e vigiem o 

perímetro do grande monte Olimpo.” 

Quem fala isso para eles é o Capitão John 

Carpenter, e não acredita nos rumores de 

desaparecimento que estão ocorrendo nos 

arredores da colônia civil de Harmonia. 

Aos jogadores é dado um veiculo marciano 

(Aerocarro com espaço para seis passageiros) e 

trajes marcianos (proteção 10, Redução de 

movimento 1) para realizar uma patrulha nas 

fronteiras da base, que se localiza no base do 

Monte Olímpio. A área de patrulha passa pela 

estação de recuperação de Água ao norte, o Platô 

de Amazônia a oeste onde se localiza a colônia Eros, 

e a colônia Harmonia no Vale Marinares ao sudeste. 

Veja o mapa 1 para mais detalhes. 

A patrulha 

A patrulha ocorrerá normalmente pelas passagens 

por volta da colônia Eros e da estação de 

tratamento, descreva: 

Colônia Eros: Um dos primeiros paraísos criados 

pelo homem fora da Terra. Uma enorme redoma de 

vidro pode ser vista a quilômetros de distancia, em 

seu interior uma enorme floresta cresce para ajudar 

na sustentação da vida, e ao redor complexos de 

prédios harmônicos completam a bela vista, exceto 

pela fina película de pó vermelho que se acumula 

por todo o complexo. 

Estação de tratamento: Um enorme complexo 

retangular é inabitado e funciona autonomamente, 

ela recebe dezenas de dutos vindo do pólo norte é 

responsável por materializar os lendários canais 

marcianos do inicio do século XIX. 

Rebeldes: Ao passarem por perto da região 

sudeste, logo conseguirão perceber um grupo de 

três pessoas em trajes marcianos e seis velhos 

robôs (sucatas robóticas). Eles correram para o 

encontro dos personagens jogadores em busca de 

protestar e destruir o aerocarro. Após o pequeno 

embate (que os colonos não lutam), eles dizem ser 

da colônia Harmonia que acusam a FET de estar 

matando seus habitantes. Eles falam: 

“Nós sabemos que foi vocês, todos que 

desapareceram iam em direção de seu território, 

não resta duvida que a culpa é de vocês! “ 



Os jogadores deverão decidir o destino dos 

revoltosos, se prendem ou liberam, mas não devem 

matar sobre risco de uso de força letal elevada. 

 

A Investigação 

Depois da ronda os personagens terão uma noite de 

folga oficial, mas o Capitão exige que procurem 

saber extra oficialmente sobre mais sobre os 

rumores: 

“Vocês estão dispensados oficialmente por hoje, 

mas extra oficialmente, vocês devem usar esse 

tempo para pesquisar mais sobre o caso, 

entenderam?” 

Nessa noite eles podem decidir visitar algum local 

especial, como a colônia Harmonia, a colônia Eros 

ou o Museu do Pouso ao sul do monte Arsai. 

Todas as informações com os colonos podem ser 

conseguidas com interpretação, mas também 

através dos poderes de um Mentálico. 

Em Harmonia: O Caos da profunda colônia que 

desce pelo vale Marineres é bastante difícil 

encontrar pessoas dispostas a conversar com 

militares, e no Maximo que descobrirão é que um 

grupo parece querer a livre visitação ao museu do 

pouso, no monte Arsai, e que algumas pessoas que 

visitam o local parecem desaparecer. Panfletos 

virtuais são envidados para os equipamentos 

digitais dos personagens com propaganda neo-

socialista e com o calendário marciano. 

Em Eros: A belíssima colônia segue um capitalismo 

acirrado onde tudo é cobrado, como a entrada na 

colônia, e em qualquer estabelecimento! Falando 

com as pessoas sobre o caso elas mostraram 

desprezo pelos colonos de Harmonia. 

No Museu do Pouso: Ao sul da base militar se 

encontra o grande domo do museu do pouso, onde 

é preservado e protegido o local do primeiro pouso 

marciano. No exterior do local eles podem ver 

visivelmente um rastro com pontos e traços. Um 

teste de ciência ou comunicação revelará que se 

trata de um arcaico código Morse que diz: JPL. Caso 

tenham sucesso em um teste de ciência 

descobriram que se trata da sonda robótica 

Curiosidade. Independente disso eles deverão 

seguir as marcas. 

 

Mapa 1: Verde - Área da base militar FET; Vermelho – Estação de recuperação de Água; Azul – Colônia Eros; 

Rosa – Colônia Harmonia. 



O Encontro 

Seguindo as pegadas até uma caverna no monte 

Arsai, são atacados por seis vermes marcianos que 

se alimentaram dos corpos das vitimas.  

Depois de vencê-los podem triangular pelo sentido 

das marcas que o próximo alvo da sonda é a colônia 

de Eros e sua redoma, e com um teste de ciência 

poderão perceber que um rústico laboratório foi 

montado para o desenvolvimento de uma pequena 

bomba nuclear e está prestes a explodir a colônia, e 

dependendo da potencia até os jogadores. 

Nesse momento eles deverão tentar procurar a 

sonda para acabar com ela, e caso decidam não dar 

a mínima eles receberão uma ligação do Capitão 

que escutava toda a conversa secretamente: 

“Recrutas, estava a escuta e agora tenho uma nova 

ordem, siga a sonda e acabem com aquela sucata 

pré-histórica. Isto é uma ordem!” 

Eles devem decidir seguir a sonda e encontrá-la ou 

não a sonda, lutar com ela e preferencialmente 

desativá-la. 

Não será difícil encontrar a sonda, ela parece estar 

hiper energizada e corre mais rápido que o 

projetado em direção a colônia. 

Após vencer o conflito os jogadores poderão com 

um teste de comunicação descobrir em seus 

computadores informações que a sonda tinha um 

cérebro positrônico arcaico, e que este evoluiu mais 

do que o planejado e enlouqueceu. 

Depois do período da missão ela se desgovernou e 

tratou de tentar encontrar vida, obter amostras, e 

esperar contato. A sonda então descobriu a colônia 

Eros e planejava entrar para “obter amostras”.  

 

 

 

 

Cronologia Marciana: 

2012 – Pouso da sonda robô Curiosidade. 

2014 – Final da Missão curiosidade e perda 

de contato do robô. 

2030 – Homem pisa em marte, inicio da 

exploração humana no sistema solar (2a era 

espacial). Montagem da Primeira Base 

Marciana próxima ao monte Arsai. 

2038 – É construída Primeira Base Militar 

Marciana. 

2040 – Eros, a primeira colônia marciana 

civil é construída, com capacidade de 

abrigar 1000 pessoas, e permitir o 

crescimento modular. Em 2112 a colônia 

possui 50.000 habitantes. 

2051 – Primeira base marciana é fechada e 

transformada em um museu. 

2080 – Harmonia, a segunda colônia 

marciana livre é formada, alimentada com 

reatores Bjorn. Sua população atual é de 

345.000 habitantes. 

2083 – Museu do primeiro pouso é fechado 

e tombado a visitas devido a depredações 

realizadas por anarquistas da segunda 

colônia. 

2112 – Início da aventura “A Curiosidade 

matou o Astronauta” 

 

 

 

 

 

 

 



Curiosity 

(Hexapod robótico grande neutro) 

Habitat: Ruínas de Marte 

Encontros: 1 

Prêmio: Nenhum 300 XP 

Movimento: 9m 

Moral: 100% 

FOR 18 

CON 18 

CIE 8 

DES 6 

INT 6 

COM 6 

CP: 11(Copo robótico +4)/JP: 14/ DV: 4+8 (24/40) 

RM: 90%. 

#Ataques 

 1 Pancada +6 (1d8+4) 

Atropelar (Ver texto)  

Explosão (Veja Texto) 

Este robô marciano foi mandado para marte no 

inicio do século passado e sumiu misteriosamente. 

Agora ele se encontra perigosamente desorientado, 

atacando qualquer ser vivo que veja. 

Um protótipo rudimentar de cérebro positrônico 

apresentou defeito e agora procura “coletar” 

formas de vida em sua antiga missão de pesquisa 

por formas de vida marciana.  

 Atropelar: Curiosity pode em uma corrida atropelar 

que estiver na sua frente caso não passem em uma 

jogada de proteção. Que falhar sofre o mesmo dano 

de uma pancada. 

Explosão: Curiosity pode sobreaquecer seu reator e 

explodir caso sofra um dano crítico, se 

autodestruindo e causando 4d8 de dano em quem 

estiver adjacente e a metade em uma área de até 

de 10m.  

Vermes Marcianos – Verminus Oxidus 

(Verme pequeno neutro) 

Habitat: Deserto 

Encontros: Grupo 2d6 – Enxame 5d6 

Prêmios: Nenhum 10 XP 

Movimento: 6 m 

Moral: 100% 

FOR 2 

CON 2 

CIE 0 

DES 12 

INT 0 

COM 0 

CP: 11/ JP: 19/ DV: 1 PV 

# Ataques 

1 tentáculo +0 (1d4 ácido) 

Vermes Marcianos são criaturas marcianas 

invertebradas que ficaram em estado de hibernação 

total até o aparecimento de metal e oxigênio, 

quando acordam e atacam os alvos em busca de 

alimento: Ferro Oxidado, como parte do sangue do 

ser humano. É devido a eles que Marte nunca foi 

terra-formatada completamente. 

 


