


HOLO DOOM
Um RPG de afrofantasia sci-fi sobre conflito, 

memória coletiva e tecnologia. Por Daniel Pirraça. 

Desde o princípio, os griôs, que são os con-
tadores de histórias, vagavam incansavelmente 
por Aiyê, cruzando mares, selvas, desertos e 
montanhas no nobre intuito de transmitir seus 
saberes e lendas aos povos do mundo. Era uma 
batalha árdua, com toda certeza. É de conheci-
mento geral o quão cruel o sol da savana pode 
ser, fritando a pele e os cérebros dos desprepa-
rados, e o quão perigoso era, naqueles tempos 
remotos, atravessar a pé as terras selvagens, 
apinhadas de monstros ferozes e animais peço-
nhentos. Ainda assim, os griôs persistiam, pois 
tinham na mente e no coração o dever sagrado de 
disseminar as lições deixadas pelos ancestrais e 
pelos deuses. Quão triste seria um mundo sem 
histórias! Um mundo sem memórias, um mundo 
sem sorriso!

Mas muito tempo se passou desde aquela 
época. Uma dúzia de milênios, para ser mais 
exato. No decorrer das eras, o estilo de vida dos 
habitantes de Aiyê sofreu mudanças grandio-
sas, e hoje a ciência oferece todo o conforto e 
facilidade que alguém pode querer. Problemas 
outrora insolúveis, como as doenças e a morte, 
hoje são apenas lembranças de um passado 
distante – já temos os remédios poliônicos, as 
câmaras estaminais e os transplantes de alma. 
Hoje, todas as informações do mundo estão 
armazenadas em megasservidores orbitais e 
podem ser acessadas com um simples comando 
de voz. As lendas e tradições ficaram para trás 
– agora tudo é concreto e todos os fatos têm ape-
nas uma versão aceitável. Todas as raças vivem 
em paz, e o comércio é feito através de grandes 
naves autônomas de aço e luz que voam pelos 
céus com seus propulsores quânticos.

Hoje não há mais desafios a serem superados 
ou heróis a serem lembrados. Não há histórias que 
inspirem as futuras gerações – a ciência já contou 
todas elas com frieza e exatidão. O heroísmo está 
morto. Só uma esperança nos resta, uma última 
fonte de histórias e surpresas: a fronteira final, o 
espaço. Como uma iniciativa global, a Frota Griô 
foi fundada. Suas naves potentes e incontáveis 
legionários têm agora a missão de explorar o cos-

mos e trazer novamente ao mundo a emoção da 
descoberta, o receio do desconhecido e a glória 
da aventura. Eles são a última esperança de Aiyê. 
São tudo o que impede o mundo de se tornar uma 
zona cinzenta de perfeição e eterna monotonia. 
Eles trarão, enfim, aquelas histórias que só as 
estrelas podem contar.

Sim, os perigos são muitos – vidas incontá-
veis já foram perdidas por mal funcionamento 
das naves, falta de recursos, loucura espacial e 
ataques de civilizações hostis. Viajar pelo mul-
tiverso e enfrentar o Caos Exterior não é tarefa 
fácil. Apenas os verdadeiros heróis voltarão para 
contar suas histórias de glória e desespero. 
Você tem a fibra necessária para trilhar esse 
caminho?

Esse é o caminho dos griôs!

O HOLODOOM
Para viabilizar a viagem espacial por 

períodos prolongados, foi desenvolvida uma 
inteligência artificial capaz de armazenar todos 
os conhecimentos acumulados pela ciência de 
Aiyê – o Holodoom. Ele reúne todas as infor-
mações necessárias para o prosseguimento das 
operações – manuais para reparo do maquiná-
rio, mapas estelares, metodologias de aplicação 
de violência, enciclopédias médicas, registros 
de vida alienígena, etc. O Holodoom também 
serve como rede de comunicação da Frota Griô, 
embora ainda não seja capaz de enviar sinais in-
terdimensionais. Se alguém tem uma pergunta 
ou algo a relatar, que fale com o Holodoom.

Dentro do jogo, o Holodoom é representado 
pelo mestre, que é o jogador responsável por 
descrever o que se passa na nave e definir as 
tarefas a serem realizadas para o bom anda-
mento das operações. Também é atribuída a ele 
a função de juiz – é o Holodoom que garante o 
cumprimento das regras e guia o ritmo do jogo.



TRIPULANTES
Em Holo Doom, os demais jogadores inter-

pretarão oficiais da Frota Griô em missão. Seus 
personagens (aqui chamados de tripulantes) 
terão a tarefa de coletar e viver histórias épicas 
que possam ser contadas aos habitantes de 
Aiyê, o mundo de onde vieram. Eles viajarão 
pelo espaço e por entre incontáveis universos 
na busca por mais conhecimentos e aventuras, e 
nesse percurso se defrontarão com civilizações 
alienígenas e perigos cósmicos. Além disso, te-
rão que lidar com as possíveis ameaças internas 
como a loucura latente de seus companheiros, 
os problemas mecânicos e a falta de recursos.

RECURSOS (RC)
É a energia de que a nave precisa para funcio-

nar. Os recursos devem ser reabastecidos com 
frequência, de preferência sempre que a nave 
pousar em um planeta habitável e que disponha 
de matéria orgânica. A cada 200 kg de matéria 
orgânica convertida, a nave recupera 10 RC.

ATRIBUTOS E TESTES
As habilidades de cada tripulante serão me-

didas através de três atributos:

• Corpo – representa as capacidades físicas 
como a força, a agilidade e a resistência;

• Intelecto – é o conhecimento, o raciocínio, 
a perícia necessária para praticar atividades 
complexas;

• Ori  – é a força de vontade, a coragem, a 
resiliência mental.

Para descobrir se os tripulantes terão su-
cesso nas ações que pretendem realizar, serão 
feitos testes com dois dados de seis lados (2d6). 
O grau de sucesso varia de acordo com o resul-
tado:

• 4 ou menos – Falha miserável. O tripulante 
não consegue fazer o que queria e ainda sofre 
consequências adversas adicionais (descritas 
pelo Holodoom).

• 5 a 7 – Falha comum. O tripulante fracassa 
em sua ação.

• 8 a 10 – Sucesso comum. O tripulante 
realiza sua ação.

• 11 ou mais – Sucesso grandioso. O tri-
pulante consegue o que queria e ainda recebe 
benefícios adicionais (descritos pelo Holodoom).

Os jogadores podem consumir um ponto 
de atributo para somar +1d6 à jogada, porém 
o uso desse recurso deve ser anunciado antes 
da realização do teste. Ao fim de cada sessão de 
jogo, os tripulantes recuperam todos os pontos 
de atributos gastos anteriormente. O valor total 
de cada um não é modificado. Não é possível 
gastar mais de um ponto no mesmo teste.

Cada jogador pode ter de 1 a 3 personagens, 
mas são apenas 10 pontos para distribuir entre 
os atributos de todos. Nenhum atributo pode ter 
mais de 5 pontos investidos. Personagens com 
atributos mais altos têm patentes mais elevadas. 
Confira a seguir.

PATENTES
Dentro da nave, todos os tripulantes pos-

suem patentes. Isso significa que assumem 
papéis diferentes na cadeia de comando.

• Capitão – A patente mais alta dentro da 
nave. Pode dar ordens a seus subordinados e 
definir punições. Decide quando atacar, quando 
recuar, quando dar saltos hiperespaciais e como 
conduzir as missões de forma geral.

• Tenente – Na ausência de um capitão, é 
quem toma as decisões. Também deve inspe-
cionar o trabalho de seus subordinados para 
garantir que todos os setores da nave estão a 
funcionar corretamente.  

• Sargento – Responsável por uma tropa de 
soldados ou por um setor dentro da nave. Dá 
ordens e põe as coisas em ordem.

• Cabo – O braço direito do sargento. Tra-
balha para que os esforços dos soldados sejam 
sempre otimizados.

• Soldado – O cara que obedece as ordens. 
Faz os trabalhos pesados e resolve os problemas 
de menor importância.



A patente de cada tripulante é definida da 
seguinte maneira:

• Tripulantes com 6 ou mais pontos distribuídos 
entre seus atributos, sendo ao menos 2 deles em 
Intelecto e 2 em Ori, recebem a patente Capitão.

• Tripulantes com 5 pontos distribuídos en-
tre seus atributos, sendo ao menos 2 deles em 
Intelecto, recebem a patente Tenente.

• Tripulantes com 4 ou mais pontos distribuídos 
entre seus atributos recebem a patente Sargento.

• Tripulantes com 3 pontos distribuídos entre 
seus atributos recebem a patente Cabo.

• Tripulantes com 2 ou menos pontos distribuí-
dos entre seus atributos recebem a patente Soldado.

A quantidade permitida de oficiais de cada 
patente varia de acordo com a nave pilotada. Ha-
vendo conflito de patentes, o grupo decidirá quem 
deve ser rebaixado. Patentes que não possuam 
tripulantes o suficiente serão preenchidas por 
droides de Holodoom.

RAÇAS
Além dos humanos, a Frota Griô aceita al-

gumas outras raças que, por fatores biológicos 
e psicossociais, estão aptas a desempenhar as 
funções exigidas.

• Abatwas – o povo formiga. Têm de 80 a 90 
centímetros de altura e quatro braços. Podem 
enxergar no escuro e andar nas paredes. São 
fortes, porém tapados. Recebem +1 em Corpo e 
-1 em Intelecto.

• Dooshuras – o povo anfíbio. Têm de 65 a 
80 centímetros de altura e costumam ser gordi-
nhos e gosmentos. Podem regenerar membros 
perdidos e sobreviver ao vácuo do espaço ao 
entrarem em um estado de inércia absoluta 
(criptobiose). Não têm grandes aptidões físicas, 
mas sua inteligência é acima da média. Recebem 
-1 em Corpo e +1 em Intelecto.

• Obonianos – chimpanzés geneticamente 
modificados. São inteligentes, porém influenci-
áveis e pouco corajosos. Recebem +1 em Inte-
lecto e -1 em Ori, mas podem usar os pontos do 
atributo Ori em testes que exigiriam o atributo 
Corpo.

• Humanos: os primogênitos dos deuses. 
Fisicamente, não têm nada de especial, mas 
recebem +1 em Ori, pois neles habita uma pode-
rosa força de vontade.

PONTOS DE VIDA
Os pontos de vida (PV) representam o quanto 

um tripulante é capaz de suportar ferimentos. A 
cada vez que ele sofre dano, o valor é subtraído 
dos PV. Os pontos de vida de um tripulante são 
sempre 6 + Corpo (valor total do atributo, antes 
de ser gasto com testes). O dano causado/sofrido 
depende da arma utilizada.

DANO
É quanto estrago uma arma ou golpe causa.

• Socos, chutes e afins causam 1 de dano.

• Porretes e armas improvisadas causam 
1d4 de dano.

• Lanças prismáticas, adagas-laser, mano-
plas voltaicas e afins causam 1d6 de dano.

• Pistolas de plasma, fuzis de pulso, lança-
-dardos, rifles perseguidores e afins causam 1d8 
de dano.

• Bazucas quânticas, granadas gravitacionais, 
canhões de força e afins casam 1d10 de dano.

COMBATE PESSOAL
Para desferir ataques contra os inimigos, os 

tripulantes fazem testes de Corpo. Em caso de 
sucesso (resultado 8 ou maior), os ataques cau-
sam dano equivalente às armas utilizadas. Os 
inimigos não fazem testes. Holodoom descreve 
as ações deles e, se necessário, os tripulantes 
rolam os dados para evitá-las.

Um tripulante que chega à marca de zero 
pontos de vida (PV) desmaia e precisa receber 
atendimento médico na enfermaria. Se o saldo 
chegar à metade negativa de seus PV máximos 
(-5 PV no caso de um tripulante que tem 10 PV), 
ele morre.



NAVES
Os jogadores precisam escolher o modelo da 

nave na qual estarão seus tripulantes. Cada nave 
tem capacidades únicas. Confira abaixo a lista 
de características que as naves possuem:

• Estrutura – É a quantidade de dano que uma 
nave suporta.

• Escudo – É o campo de força ao redor da 
nave que protege a estrutura. Quando o escudo 
chega a zero PV, ele é destruído e a estrutura da 
nave fica vulnerável a dano.

• Tripulação – Os cargos disponíveis na ca-
deia de comando da nave. Disputas por cargos 
devem ser decididas antes de o jogo começar.

• Capacidade de armazenamento – É a 
quantidade de recursos (RC) que uma nave 
consegue carregar. Leia mais sobre os recursos 
na próxima seção.

• Custo de dobra – A quantidade de recursos 
consumida ao entrar em hiperespaço. Realizar 
um salto dimensional custa o sobro desse valor. 
Hiperespaço é viajar para outro ponto no mesmo 
universo. Salto dimensional é viajar para outro 
universo/dimensão.

• Custo mensal – Multiplicado pelo número 
de tripulantes. Droides de Holodoom consomem 
o dobro de recursos por mês.

• Poder de ataque – Quanto dano cada ata-
que causa a estruturas inimigas.

• Habilidade – Poder especial da nave. Ativá-
-lo consome recursos.

MODELOS DE NAVES

EX-U 13.000

Nave batedora. É compacta, não suporta 
grandes quantidades de carga, mas é a mais 
veloz de todas as naves da Frota Griô.

• Estrutura: 250 PV
 • Escudo: 50 PV
• Tripulação: 1 Capitão, 2 Tenentes, 4 Sargentos, 
4 Cabos, 14 Soldados
• Capacidade de armazenamento: 100 RC

• Custo de dobra: 15 RC
• Custo mensal: 1 RC
• Poder de ataque: 100 de dano
• Habilidade: Modo furtivo (fica invisível e inde-
tectável por meios normais). Custo de 5 RC para 
ativar e mais 5 RC por hora ativa).

O.B.A Tank

Grande nave feita para aguentar qualquer 
impacto. É a mais resistente da Frota. Bom 
poder de ataque, mas é lenta e requer muitos 
recursos.

• Estrutura: 650 PV
• Escudo: 350 PV
• Tripulação: 2 Capitães, 3 Tenentes, 6 Sargen-
tos, 6 Cabos, 18 Soldados
• Capacidade de armazenamento: 300 RC
• Custo de dobra: 100 RC
• Custo mensal: 2 RC
 • Poder de ataque: 125 de dano
• Habilidade: Pulso eletromagnético (quando o 
escudo de O.B.A Tank é quebrado, ele lança um 
pulso eletromagnético que desativa as naves ao 
redor por alguns instantes, incluindo seus escu-
dos). Custo de 10 RC para ativar.

0-GUN

Uma poderosa nave de combate. Seus 
canhões podem destruir escudos com um só 
disparo. Tem um ótimo motor de dobra.

• Estrutura: 300 PV
• Escudo: 250 PV
• Tripulação: 1 Capitão, 2 Tenentes, 5 Sargen-
tos, 5 Cabos, 22 Soldados
• Capacidade de armazenamento: 250 RC
• Custo de dobra: 35 RC
• Custo mensal: 1 RC
• Poder de ataque: 200 de dano
• Habilidade: Redirecionar energia (capta ener-
gia de outros setores da nave e a concentra nas 
armas, aumentando em 50 o dano do próximo 
tiro). 25 RC a cada ativação.



INSTALAÇÕES
Todas as naves possuem instalações que exer-

cem funções básicas específicas. Não é necessá-
rio decorá-las, mas é importante conhecê-las:

(1) Alojamento do capitão – Dormitório re-
servado especialmente para a figura do capitão.

(2) Alojamento dos tripulantes – Dormitó-
rio comum preparado para os tripulantes, mas 
dividido por patentes.

(3) Canhões – As grandes armas externas 
usadas na defesa da nave.

(4) Cápsulas de escape – Se tudo der errado, 
ainda há como fugir. São 6 cápsulas individuais.

(5) Compartimento de carga – Onde são 
guardados os mantimentos da tripulação. 

(6) Enfermaria – Onde são aplicados os 
cuidados médicos aos membros da tripulação.

(7) Escotilha – Porta de acesso à parte ex-
terna da nave, útil para realizar reparos. Inclui 
sistema de esterelização do traje espacial.

(8) Hangar – Onde naves menores podem 
pousar quando necessário.

(9) Motor de dobra – Motor que possibiliza 
a viagem em hiperespaço e o salto dimensional.

(10) Oficina de histórias – Onde relatórios 
são processados e transformados em histórias 
épicas.

(11) Propulsor primário – O que permite 
que a nave se movimente no espaço. Não inclui 
dobra.

(12) Propulsor secundário – Um propulsor 
reserva, para caso o primário apresente defeito 
ou seja destruído.

(13) Rampa de acesso – Por onde a tripu-
lação pode embarcar e desembarcar da nave 
quando esta estiver em terra.

(14) Reator – O coração da nave. É o que 
fornece a energia a todos os outros setores. 
Também é onde matéria orgânica pode ser 
convertida em recursos.

(15) Refeitório – Onde a comida é preparada 
e consumida. Área importante para a sobrevi-
vência e a socialização dos tripulantes.

(16) Sala de comando – Área de trabalho do 
capitão, do piloto e da equipe principal.

(17) Sala de máquinas – Área de trabalho 
dos engenheiros. Dá acesso aos circuitos da nave 
e a outras áreas que eventualmente necessitam 
de reparos. Também é onde fica o servidor do 
Holodoom e onde os droides se recarregam.

(18) Salão de armas – Onde ficam os ar-
mamentos de uso pessoal como pistolas, fuzis, 
granadas, lanças e mechas.

(19) Sensores externos – As antenas de 
radar. Permitem a detecção de objetos que se 
aproximem da nave.

(20) Sistema de suporte à vida – A central 
da rede de distribuição que mantém todos os 
setores da nave com condições básicas de sobre-
vivência. É responsável pelo oxigênio, pela gravi-
dade artificial e pela regulagem de temperatura. 

COMBATE ENTRE NAVES
Em um confronto entre naves, as figuras mais 

importantes são o piloto e o artilheiro. Enquanto 
um tenta evitar que sua nave seja atingida pelo 
inimigo, o outro tenta aniquilá-lo. 

Teste de defesa (piloto):

• 4 ou menos – É atingida em cheio e o es-
cudo falha. O escudo recebe metade do dano e a 
estrutura recebe a outra metade.

• 5 a 7 – É atingida, mas o escudo absorve 
o dano. Se o escudo já tiver sido destruído, ou 
seja, chegado a zero PV, a estrutura sofre dano.

• 8 ou mais – Não é atingida.

Sempre que a estrutura da nave sofrer dano, é 
necessário rolar 1d20 para definir que instalação 
foi atingida. Cada instalação suporta até 100 de 
dano – se uma delas receber mais do que esse 
limite, ela é destruída e o dano restante é apli-
cado a uma outra instalação (também decidida 
aleatoriamente pelo d20). Todos os tripulantes 
presentes em determinada instalação no momen-
to que esta for destruída morrem na hora.



Ao serem destruídas, as instalações se tor-
nam inutilizáveis. Se o motor de dobra for des-
truído, por exemplo, não mais será possível viajar 
em hiperespaço ou realizar saltos dimensionais; 
e se o sistema de suporte à vida for destruído, a 
gravidade artificial será desativada e só haverá 
mais 15 minutos de oxigênio disponível, sendo 
necessário evacuar a nave através das cápsulas 
de fuga. Se o reator for destruído, a nave inteira 
explode instantaneamente.

Os engenheiros podem reparar instalações 
danificadas, mas não instalações destruídas. A 
cada 1 hora de conserto, a instalação recupera 5 
PV. Esse número é multiplicado pela quantida-
de de engenheiros/mecânicos trabalhando nos 
reparos. Uma nave cuja estrutura sofra dano 
equivalente a 100% de seus pontos de vida fica 
inutilizável. Todos os sistemas são desativados, 
exceto o Holodoom e as cápsulas de fuga. Se a 
nave chegar à metade negativa de seus PV (-100 
PV para uma nave de 200 PV, por exemplo), ela 
explode e todos nela morrem.

Teste de ATAQUE (ARQTILHEIRO):

• 7 ou menos – Erra o disparo e não causa 
dano.

• 8 a 10 – Atinge o alvo, causando dano ao 
escudo. Se este já tiver sido destruído, o dano é 
aplicado à estrutura.

• 11 ou mais – Atinge o alvo em cheio e cau-
sa estrago tanto ao escudo quanto à estrutura. 
Cada um recebe metade do dano.

O escudo de uma nave, quando destruído, 
pode ser reativado após 1 hora. Ele retorna já 
com a capacidade total.

CARGOS

Artilheiro

Cientista

Cozinheiro

Diplomata

Engenheiro

ExpEDICIONÁRIO

FISCAL

Griô

Médico

OFIcial de comando

Operador de carga

Piloto

Segurança


