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"Quando   só   lhes   restam   a   escuridão,   é   preciso   dar   as   mãos   ao   inimigo,   mesmo   que   no   final   ele  
seja   você   mesmo."  



Amnésia  
RPG  

 

Nota   dos   autores  
O   que   esse   jogo   é:  

 
 

- Esse   jogo   tem   foco   narrativo,   mas   ainda   assim   tem   mecânicas   gamistas.  
- Em   Amnésia   os   personagens   melhoram   no   decorrer   do   jogo,   é   uma   evolução   clara  

em   comparação   ao   início.  
- Esse   jogo   tem   mecanicas   cooperativas  
- Não   é   um   jogo   focado   em   estatísticas   nem   estratégia  

 
Todas   imagens   utilizadas   neste   documento   foram   retiradas   de   um   banco   público   de   imagens  

na   internet:   https://www.pngegg.com/  

 
"Um   jogo   de   Jaykon   W.   Oliveira   e   Bráulio   dos   S.   Borges"  

O   jogo  
Amnésia   RPG   é   um   jogo   sobre   relembrar,   todos   os   personagens   começam   sem   se   lembrar  
quem   são,   não   se   lembram   como   foram   parar   ali   ou   mesmo   o   que   fazem   da   vida,   talvez   nem  
mesmo   seus   nomes.   Aqui   o   conflito   principal   é   lembrar   quem   você   é,   e   quem   são   as   pessoas  
ao   seu   redor,   o   que   você   fez   antes   da   amnésia?   Será   que   você   é   um   traidor,   ou   descobriu   uma  
conspiração?  
Normalmente   o   mestre   definirá   um   mistério   inicial,   pode   haver   um   cadáver   na   cena,   ou   mesmo  
uma   casa   em   chamas,   não   importa   o   fato,   mas   sempre   haverá   um   mistério   por   trás   da   falta   de  
memória   dos   personagens.  
Aqui,   os   jogadores   começam   com   a   ficha   do   seu   personagem   quase   em   branco,   e   vão  
completando   a   ficha   a   medida   que   o   jogo   avança   e   eles   vão   recuperando   suas   memórias,   se  
lembrando   do   que   faziam   antes,   quais   são   suas   habilidades   e   seus   vínculos.   Pode   se   dizer   até,  
que   este   é   um   jogo   de   se   montar   a   ficha.  

Iniciando  
O   mestre   e   cada   jogador   definem   1   característica   sobre   o   que   esse   jogo  
não   é.   Iniciando   pelo   mestre   e   seguindo   pelos   jogadores.   Isso   ajuda   a  

 



definir   que   tipo   de   história   poderá   ser   contada,   visto   que   em   várias   partes   deste   jogo   os  
jogadores   tem   o   controle   da   cena.  
 

Um   dos   jogadores   pode   definir   que   este   jogo   não   é   sobre   "Espaço"   ou   que   não   é   uma  
"Comédia".  

 
Em   seguida,   para   cada   jogador,   2d6   será   adicionado   a   reserva   de   dados   (a   reserva   será  
explicada   adiante).  

Criação   de   personagem  
Descrição   física  
O   jogador   deve   definir   as   características   físicas   do   seu   personagem.  
 
Item   inicial  
Cada   jogador   escolhe   um   item   inicial.  
Os   dois   jogadores   adjacentes,   ou   seja   o   jogador   a   direita   e   à   esquerda   do   jogador   que  
escolheu   o   item,   escolhem   uma   característica   adversa   para   o   item   deste   jogador.  
 

A   jogadora   Ana   diz   que   seu   item   é   um   cartão   magnético   azul.   Márcio,   a   sua   esquerda,   diz  
que   este   cartão   está   manchado   de   sangue.   Ramon,   a   sua   direita,   diz   que   tem   um   nome  

escrito   no   cartão:   Ernest   Gary   Gygax.  

 

Recuperando   memórias  
No   decorrer   do   jogo   os   jogadores   podem   escolher   narrar   um   flashback   em   que   através   de   um  
gatilho   ele   se   lembra   de   alguma   habilidade   que   tem.   Esse   gatilho   pode   ser   um   evento,   um   item  
ou   um   personagem,   como   por   exemplo,   ligar   o   computador   pode   ser   um   gatilho   para   um  
personagem   se   lembrar   que   ele   era   um   hacker.   No   entanto   ao   narrar   um   flashback,   o   jogador  
deve   incluir   outro   personagem   de   um   dos   jogadores   na   cena,   e   lhe   dar   uma   característica  
negativa.   Ou   o   contrário,   você   pode   dar   uma   característica   negativa   ao   seu   personagem   e   uma  
positiva   ao   outro   personagem   participante.   Por   exemplo,   ao   se   deparar   com   uma   aranha  
gigante,   seu   personagem   se   lembra   que   tem   fobia   de   aranhas,   porém   seu   amigo   que   está   no  
telhado   com   uma   espingarda,   é   um   biólogo   perito   em   aranhas   e   conhece   exatamente   sua  
anatomia.   Dando   ao   biólogo   uma   vantagem   no   combate   enquanto   você   sai   correndo   dali   como  
um   diabo   fugindo   da   cruz.  
Ao   narrar   um   flashback,   um   jogador   assume   o   controle   da   cena,   ele   pode   narrá-la   livremente  
adicionando   os   elementos   que   julgar   necessários.   Nesta   cena,   ele   irá   incluir   algum   outro  
personagem   e   os   dois   irão   interagir   normalmente.   Uma   cena   de   flashback   deve   ser   curta   e  

 



objetiva   para   que   não   se   torne   desagradável   para   os   outros   jogadores,   poucos   minutos   bastam  
para   narrar   uma   boa   cena.  
O   mestre   deve   alertar   os   jogadores   para   que   logo   após   a   cena   de   abertura,   eles   já   possam  
começar   a   narrar   seus   flashbacks   quando   quiserem,   pois   o   jogo   só   avançará   para   o   segundo  
ato,   após   todos   recuperarem   esta   primeira   memória.  
Ao   recuperar   uma   memória   você   também   adiciona   2   dados   a   reserva.  

Os   atos   do   jogo  
Amnésia   é   um   jogo   para   1   única   sessão   (one   shot),   e   ele   é   dividido   em   3   atos,   assim   como   a  
maioria   das   narrativas   que   usam   a   jornada   do   herói   como   estrutura,   o   primeiro   ato   é   a  
descoberta,   o   segundo   o   desenrolar   e   o   terceiro   o   desfecho.   Aqui   o   mestre   irá   marcar   cada   um  
destes   atos   com   um   cena   de   virada   que   marca   o   fim   de   um   ato.   Cliffhangers   são   excelentes  
para   marcar   a   virada   de   um   ato,   deixe   os   jogadores   boquiabertos   com   uma   revelação  
bombástica   e   em   seguida   abra   o   próximo   ato   com   uma   calmaria   perturbadora,   isso   sempre  
funciona.  

Primeiro   ato  
É   neste   primeiro   ato   que   os   personagens   irão   se   conhecer,   e   começar   a   desbravar   o   cenário  
em   busca   de   pistas   para   suas   memórias.   Neste   ato,   cada   jogador   irá   ter   um   flashback   e   se  
lembrará   de   alguma   coisa,   quando   todos   tiverem   seus   flashbacks   narrados,   o   mestre   pode  
concluir   o   primeiro   ato.  
Ao   fim   do   primeiro   ato   o   mestre   deve   escrever   em   um   papel   algumas   relações,   e   cada   jogador  
pega   um   desses   papéis   (as   cegas),   e   decidem   com   quem   ele   tem   aquela   relação.   Todos   aqui  
irão   se   lembrar   dessas   relações,   e   os   jogadores   devem   discuti-las   até   chegarem   em   um  
consenso.  
Exemplos   de   relação:   

- Você   era   casado   com   um   dos   personagens  
- Alguêm   te   deve   algo   importante  
- Você   fez   algo   terrível   para   algum   personagem   

Segundo   ato  
Durante   o   segundo   ato,   baseado   nas   informações   de   relações   entre   os   jogadores   que   o  
narrador   distribuiu   ao   final   do   primeiro   ato,   o   jogo   continuará   com   o   narrador   entrando   na   fase  
do   desenrolar   da   história   proposta.   Novamente   os   jogadores   devem   ativar   mais   um   flashback  
durante   esta   etapa,   lembrando   que   este   será   seu   último   flashback   para   seu   personagem  
seguindo   as   regras   de   flashback.   
Ao   fim   do   segundo   ato   o   mestre   deve   escrever   em   um   papel   o   propósito   que   cada  
jogador   busca,   e   cada   jogador   pega   um   desses   papéis   (as   cegas).   Os   propósitos  
devem   ter   relação   com   a   trama   final   inclusive   podendo   revelar   que   um   ou   mais  
jogadores   não   estão   a   favor   dos   propósitos   do   grupo.  

 



Este   papel   não   pode   ser   mostrado   a   nenhum   jogador,   só   pode   ser   revelado   ao   final   do   jogo.  
 
-Exemplos   de   propósitos:  
       -    Você   serve   ao   vilão   final   e   pretende   trair   o   grupo.  
       -   Você   busca   redenção   e   pretende   se   sacrificar   pelo   grupo   caso   seja   necessário.  
      -    Você   sabe   que   é   impossível   derrotar   o   vilão   final   e   causou   a   amnésia   em   todos   para  
protegê-los   de   seguir   com   este   plano.  

Terceiro   ato  
A   ficha   de   todos   os   jogadores   está   finalmente   completa,   no   terceiro   ato   todos   irão   buscar  
concluir   suas   histórias   e   partirão   para   o   desfecho   desta   aventura.  

Teste   de   habilidade  
Você   pode   rolar   2d6   para   realizar   algum   tipo   de   teste.   Caso   você   já   tenha   se   recordado   de   uma  
habilidade   e   ela   seja   relevante   para   o   teste,   você   pode   rolar   1d6   a   mais,   caso   seja  
desvantajosa   você   irá   remover   1d6   da   jogada,   caso   você   tenha   um   item   que   possa   te   auxiliar  
na   jogada,   ele   adicionará   1d6,   este   bônus   sempre   ficará   a   cargo   do   narrador   decidir   se   será  
aplicado   ou   não   ou   até   mesmo   se   será   aplicado   um   bônus   maior,   uma   bazuca   poder   dar   um  
bônus   de   4d6   contra   uma   criatura,   enquanto   uma   faca   poderia   adicionar   apenas   1d6.   Mesmo  
sem   dados   para   rolar,   você   ainda   pode   pegar   um   ou   mais   dados   da   reserva   para   realizar   o  
teste.  

Obtendo   sucesso  
Um   sucesso   significa   tirar   um   5   ou   6   em   um   1d6,   normalmente   um   único   sucesso   é   suficiente  
para   realizar   uma   ação,   no   caso   de   uma   ação   mais   complexa,   o   mestre   pode   exigir   2,   3   ou  
mais   sucessos   para   que   aquele   ação   seja   de   fato   bem   sucedida.   O   número   de   sucessos  
exigidos   para   realizar   uma   tarefa   é   chamado   de   dificuldade.  
 
Exemplos   de   dificuldades  
1   sucesso    -   Atirar   em   alguém   desprotegido,   encontrar   um   arquivo   (não   protegido)   em   um  
computador.  
2   sucessos    -   Atirar   em   alguém   protegido   por   uma   cobertura,   hackear   um   computador   pessoal.  
3   sucessos    -   Entrar   despercebido   em   um   lugar   de   alta   segurança,   hackear   um   servidor   local,  
como   o   computador   de   bordo   de   uma   nave.  
4   sucessos    -   Infligir   dano   a   um   dragão,   invadir   um   datacenter   a   nível   global.  

Utilizando   a   reserva  
A   reserva   é   um   conjunto   de   dados   compartilhados   por   todos   os   jogadores,   normalmente   será  
uma   pilha   de   dados   no   centro   da   mesa.   Após   falhar   em   um   teste,   um   jogador   pode   retirar   uma  

 



quantidade   de   dados   da   reserva,   para   refazer   o   teste,   estes   dados   são   gastos   e   não   podem  
voltar   a   reserva.   A   utilização   destes   dados,   bem   como   a   quantidade   deles   que   serão   utilizados,  
devem   ser   de   comum   acordo   entre   a   maioria   dos   jogadores.  

O   uso   da   reserva   pelo   mestre  
O   mestre   também   pode   utilizar   a   reserva   de   dados,   mas   de   forma   diferente   dos   jogadores.  
Após   o   mestre   utilizar   a   reserva,   os   dados   retornam   a   ela   imediatamente,   no   entanto,   o   mestre  
só   pode   utilizar   até   2   dados   da   reserva   por   teste.   
 

Existem   6   dados   na   reserva   e   o   grupo   está   enfrentando   5   goblins   raivosos   que   os  
encurralaram   na   estrada,   o   mestre   pode   decidir   utilizar   até   2   dados   para   o   primeiro   goblin  

que   errou   miseravelmente   seu   ataque,   mais   2   para   o   segundo   goblin,   1   dado   para   terceiro   e  
1   para   o   quarto,   o   quinto   goblin,   como   não   havia   mais   dados   na   reserva,   não   pode   utilizar  

desse   benefício.  

 
Dessa   forma,   os   jogadores   devem   sempre   ficar   atentos   ao   tamanho   da   reserva   na   mesa,   para  
não   dar   esse   tipo   de   vantagem   ao   mestre.  

Morrendo  
Todo   jogador   tem   4   graduações   de   ferimentos:   leve,   moderado,   grave   e   letal.   Para   cada   ataque  
bem   sucedido   contra   um   jogador,   é   elevado   o   nível   do   ferimento   nessa   tabela.   Caso   o  
personagem   esteja   utilizando   algum   tipo   de   proteção,   o   mestre   pode   conceder   um   incremento  
na   dificuldade   para   Infligir   dano   a   este   personagem.   
 

Para   causar   dano   a   um   guerreiro   de   armadura,   a   dificuldade   é   2,   ou   seja,   para   cada   2  
sucessos   obtidos   em   uma   jogada   de   ataque   ele   irá   incrementar   um   nível   na   tabela   de  

ferimentos.   Contudo   seriam   necessários   8   sucessos   para   incapacitá-lo.  

 
Quando   o   nível   de   suas   feridas   chegar   a   letal,   o   jogador   estará   morrendo.   E   se   em   até   o  
próximo   turno   alguém   não   o   estabilizá-lo,   este   personagem   estará   morto.  
Caso   algum   personagem   tome   dano   a   ponto   de   ultrapassar   o   nível   letal,   ele   estará  
automaticamente   morto.  

Combate  
Infligir   ferimentos   a   outro   personagem   requer   sucesso   em   uma   jogada.   Alguns  
inimigos   precisaram   de   mais   sucessos   que   outros   para   ter   o   dano   aplicado.  
Exemplo:   Um   goblin   exige   apenas   1   sucesso   para   receber   um   ferimento,  
enquanto   um   dragão   pode   exigir   4   sucessos   para   isso.  

 


