
Crazy Escape: Uma escapada muito louca! é um jogo para 
3 a 5 jogadores digno das comédias absurdas da sessão 
da tarde, onde quebrar a expectativa e as regras da realida-
de são coisas que favorecem sua jornada épica... ou ape-
nas fazem todo mundo dar risada. É importante ter senso 
de humor e adotar o espírito da maluquice. 

Em Crazy Escape os Jogadores são um grupo de internos 
do Instituto Mental Brasileiro que tenta alcançar o quintal, 
uma área proibida e fechada durante a noite. O Mestre irá 
propor situações que os jogadores precisam resolver de 
forma narrativa, sempre se aproveitando de suas peculiari-
dades. Em caso de dúvida, joga-se um dado comum de 6 
faces (1d6), onde 4, 5 ou 6 representam sucessos.

É importante ressaltar que a violência nunca é uma opção 
neste jogo. Um interno que for pego realizando ações vio-
lentas será imediatamente considerado perigoso, dopado 
por uma equipe de enfermeiros que aparece de surpresa e 
colocado para dormir no quarto almofadado.

CRAZY ESCAPE:
UMA ESCAPADA MUITO LOUCA!

::: DESAFIOS :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Barulho Indecifrável: Os internos ouvem um barulho pre-
ocupante, seja um funk neurótico, um alarme de incêndio 
ou apenas passos no corredor. É necessário investigar e 
determinar a origem do som - e se ele resulta em algum 
problema extra ou em uma oportunidade.

Luzes: As luzes podem estar apagadas, queimadas, pis-
cando ou fazendo um tuntz-tuntz colorido batidão summer 
eletrohits. Como lidar com esse problema técnico? Ele atra-
sará ou ajudará nossos heróis malucos?

Trancas: Uma tranca é algo que impede o progresso, inde-
pendentemente de ser uma porta, janela, uma barricada ou 
uma poça d’água. Pode ser um teste de pura habilidade. 
Ou de força. Ou apenas um jeito absurdo de fazer algo sim-
ples, como girar a maçaneta. 

Surto de Loucura: BIRL! Alguém na cena tem um gatilho ati-
vado e leva todos os jogadores num surto de loucura. Pode 
ser um flashback, um meme, uma viagem astral. Mas por 
alguns minutos, é real pra eles. Numere os jogadores e jo-
gue um dado para decidir quem surta, rolando novamente 
no caso de ninguém ser o número que foi rolado. O jogador 
em questão descreve seu surto, e o mestre decidirá qual é 
o requisito para que eles saiam.

Enfermeira Lili: A responsável pelos internos, Enfermeira 
Lili nunca tem pressa, mas nunca para de se mover, como 
um assassino de filme de terror. Enfermeira Lili é boazinha, 
parece inocente e sempre tentará convencer os internos a 
se comportarem. Enfermeira Lili vai dar uma injeção de cal-
mante em quem se mostrar violento. Enfermeira Lili sempre 
obedece as ordens de Doutor Otto. 

Doutor Otto: Dr. Otto é, literalmente, um gato preto usando 
um jaleco. Invente o que mais quiser sobre ele.
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ARQUÉTIPO 4:
Condição: Visitante Lelé

Você acredita que veio de muito longe. Marte, Andrômeda, 
Zeta-Gamma-87 ou Osasco. Você pode ser de fato aliení-
gena ou só uma pessoa abduzida que passou muito tem-
po fora, por isso entende a verdade cósmica da existência. 

Quando estiver fora de controle, você pode 
ter um momento de inspiração ímpar e 
entender o funcionamento primordial de 
tudo, obtendo uma resposta que, por 
mais improvável que seja, resolve a cena.

Sugestões:
- O Marciano gentil que gosta de flores e 
veio em paz

- Lindomar, o Power Ranger Galáctico da 
Zona Leste

- ET Bilu (que é primo do ET de Varginha), o 
mestre da busca por conhecimento
- Xeroque Rolmes, um ser superior feito pura-

mente de lógica e chapéus

:: MESTRE ::::::::::::

Você é quem propõe os 
desafios de cada cena. O 

número total de cenas é o número de jo-
gadores mais um. Role 1d6 três vezes, anote os 

resultados e use as informações das Tabelas 1, 2 e 
3 para cada cena, ou escolha entre as opções dis-
poníveis conforme a situação pedir, a seu critério. 

COMO NARRAR

É importante que as situações sejam, acima de tudo, diver-
tidas, então não se prenda a veracidade ou linearidade de 
ações. Pense em como o Pernalonga ou o Pica-Pau conse-
guiam sempre virar a situação a favor deles nos desenhos 
antigos, e narre os desafios e as soluções de maneira se-
melhante.

Valorize o absurdo e sinta-se livre para tornar as cenas mais 
engraçadas narrando onde a realidade se choca com o 
que os jogadores acreditam que é a verdade.

REALIZANDO TAREFAS
Cada jogador começa o jogo com 3d6, representando sua 
sanidade. Para resolver uma tarefa, o jogador pode descre-
ver quaisquer objetos que queira criar na cena e joga 1d6, 
tendo sucesso num resultado 4 ou superior. O jogador pode 
gastar seu objeto pessoal (gerado na tabela 3) para obter 
uma vantagem de +2. Sempre que falhar, ele perde aquele 
dado pra sempre e, junto com isso, parte da sua sanidade.

QUANDO SUA SANIDADE ACABAR 
Você fica fora de controle e é incapaz de realizar testes ou 
ações normais. Entretanto, pode se aproveitar da sua con-
dição biruta para fazer coisas impossíveis e inexplicáveis, 
além de poder usar sua habilidade especial para resolver 
uma cena. Você cai exausto após usar esta habilidade. 

O JOGO ACABA QUANDO
Todos os jogadores perderem a sanidade, forem captura-
dos, ou atingirem seu objetivo (chegar ao quintal).

::: JOGADORES :::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Escolham seus arquétipos ou decidam nos dados, desde 
que não se repitam as condições. Depois, role 1d6 e confira 
na Tabela 3 qual é o seu objeto pessoal inicial. Você perde 
este objeto quando usá-lo, mas ele pode aparecer nova-
mente na próxima cena e você o recupera.

ARQUÉTIPO 1:
Condição: Maluco da Fruta

Você acha que é uma fruta, e por isso tem uma habilida-
de especial com relação às suas companheiras do mundo 
real. Descreva em uma frase simples a sua habilidade e a 
fruta em questão (como nos exemplos). Quando estiver fora 
de controle, você pode descrever como essa habilidade 
frutífera resolve a cena através de um flashback sobre sua 
infância e sua relação íntima e pessoal com a fruta que lhe 
dá tais poderes.

Sugestões:
- Seduzir Maçãs
- Empilhar Abacaxis
- Esquivar de Uvas
- Cuspir Sementes de Melancia

ARQUÉTIPO 2:
Condição: Velocista Pirado

Você acredita que nasceu pra estar permanentemente em 
alta velocidade. Você imagina ser um veículo, um grande 
piloto, uma aeronave, uma ventania ou o Forrest Gump. 
Descreva os detalhes em uma frase. Quan-
do estiver fora de controle, você pode fazer 
uma sequência sobre-humana de ações 
antes que qualquer outra pessoa possa re-
agir, desde que descreva os detalhes das 
ações ao som de Sweet Dreams, Deja Vu 
ou outra música “de velocidade”.

Sugestões:
- O Mig-28 Russo usado nas filmagens 
de Top Gun
- Um Fiat Uno com Escadinha e logo da 
Telefonica na lateral
- O Vento do Noroeste que só bate 
às 5h da tarde
- Um clone experimental do Ayrton 
Senna feito no japão

ARQUÉTIPO 3:
Condição: Celebridade Doidona

Você acredita ser alguém muito famoso, 
independente da pessoa original estar 
morta, viva ou ser ficcional. Você merece 
a fama e os holofotes, mesmo que seja 
apenas para explicar de maneira bizarra 
o porquê de estar aqui. Descreva a cele-
bridade que você é e o que lhe faz famosa. 
Quando estiver fora de controle, você pode dar uma cartei-
rada relativa à sua área de atuação para resolver a cena.

Sugestões:
- Conde Drácula após mudar pro Brasil, trocar de nome e 
entrar para a política
- A Avril Lavigne original que (não) morreu e foi substituída 
por um clone
- O verdadeiro Optimus Prime, capaz de se transformar em 
robô ou em carro
- O Leonardo Dicaprio de uma realidade paralela onde ele 
não ganhou o Oscar e tudo está normal


