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Viajando até os confins do universo, indo 
aonde ninguém jamais ousou, explorando 
novos planetas, combatendo criaturas vis, esses 
são... os animais galácticos. Sim, eles mesmos! 
Num futuro distante ou em um passado 
distorcido — não importa —, eles dominam uma 
galáxia inteira, com suas manias excêntricas 
e sua fofura... quer dizer, sua coragem, isso... 
sua coragem. Pegue suas armas de feixe, suas 
espadas de luz e apertem os cintos, pois vamos 
embarcar em uma viagem em velocidade de 
dobra até a Animaláxia, o domínio dos animais 
no universo.

ISTO É UM LIVRO OU UM JOGO?
Os dois. É um livro que contém as regras 

para um jogo. Mas um jogo um pouco diferente 
do que talvez você esteja habituado. Imagine 
que você está assistindo a um filme legal, que 
você gosta muito, e que, por incrível que pareça, 

você pode fazer parte do filme, como um dos 
personagens principais! Imaginou? Bem, isso é 
o principal: imaginar.

UM JOGO DE CONTAR 
HISTÓRIAS

O que diferencia este 
jogo dos demais é que, 
à medida que o jogar, 
você estará criando 
uma história; como 
um conto. Depois 
de uma partida, 
você tem uma 
aventura completa 
para se lembrar, 
como nos livros que 
lemos ou filmes que 
assistimos.
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Durante a partida, os jogadores 
tomarão decisões que formarão 

uma história única, na qual eles 
são os protagonistas. Tudo isso 
acontece na imaginação dos 
participantes, e por isso esse é 
um dos jogos mais divertidos e 
flexíveis, pois com esse mesmo 

livro você poderá contar infinitas 
histórias diferentes.

Também, não importa quem 
jogará: seja iniciante ou veterano, 
criança ou adulto, o jogo é fácil 
de se adaptar a cada um na mesa. 
Este é um jogo cooperativo, e 
todos trabalham para que a 
partida seja divertida. A regra 

mais importante é passar um 
momento legal com os amigos.

Pensa só, se nos emocionamos ao assistirmos 
a um filme ou ao lermos um livro, imagina 
quando vivemos essas histórias incríveis!

MAS DO QUE TRATA GATOS ESPACIAIS?
Gatos Espaciais é um jogo cujas histórias 

falam sobre amizade e superação, com muito 
humor e aventura, no estilo dos clássicos da 
ficção científica e da ópera espacial. Então é 
comum você encontrar e usar referências de 
filmes, desenhos e quadrinhos como Star Wars, 
Star Trek, Stargate ou Perdidos no Espaço, por 
exemplo, para se inspirar e criar suas próprias 
histórias únicas.

OS GATOS ESPACIAIS
Os protagonistas desse jogo são os animais 

e cada jogador criará seu próprio personagem 
animal. Não importa tanto se são gatos, cães, 
guaxinins, ratos ou qualquer outro bichinho 
que desejar. A ideia foi primeiramente sobre 
gatos pelo propósito original da criação desse 
livro: arrecadar valores para ajudar alguns 
gatinhos de rua. Então, sua imaginação pode 
ficar à vontade quando pensar em colocar 
seu próprio animalzinho de estimação como 
um personagem em sua partida, seguindo os 
moldes das regras para a criação de personagem 
(no capítulo 3).

O NARRADOR
Um dos participantes do jogo será o Narrador. 

Ele também é um jogador, mas tem uma 
função especial no jogo. Ele vai ajudar 
os novatos a entender como as coisas 
funcionam, pois ele deve ler todo o 
livro e entender as regras, e fazer 
tudo de forma justa. Também 
é o Narrador que prepara os 
desafios que os personagens 
dos jogadores irão enfrentar. 
O Narrador é como um 
diretor: ele imagina uma 
cena legal e então 
descreve essa cena 
para os jogadores; 
os jogadores, por 
sua vez, dizem como 
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seus personagens agem 
dentro dessa cena, 

tomando decisões 
e realizando ações 
que por vezes 
podem surpreender 

o Narrador, e assim o 
jogo segue. O Narrador 

ainda é responsável 
por interpretar todos os 
outros personagens que 
aparecem em uma cena, 
mas que não possuem 
jogador — sejam inimigos 
ou aliados.

AVENTURAS ESPACIAIS E ESPECIAIS
Há inúmeros desafios que podem cruzar o 

caminho dos personagens, como o medo ou a 
ansiedade. Não se trata apenas do vilão que 
precisa ser detido, mas do que eu preciso superar 
para ser um grande aventureiro, de histórias 
sobre lealdade, amizades e a solidariedade de 
estar ao lado de alguém quando ele precisa de 
nós. Ao usarmos bichinhos como personagens, 
eles nos ajudam a entender mais sobre nós 
mesmos.

OS MARCADORES
Muitos jogos de mesa usam dados como 

parte de suas regras. Porém, em Gatos Espaciais 
não usamos dados, mas sim marcadores. Os 
marcadores podem ser representados por 
palitinhos, feijões, fichas de pôquer, doces 
etc. O importante é você ter algo nas mãos, ou 

na mesa, que facilite o manuseio na hora que 
precisar contar marcadores. Um pouco mais à 
frente, veremos como eles são usados.

COMO PREPARAR UMA PARTIDA
A quantidade de jogadores e as diferenças 

entre as idades determinam o ritmo e o tom 
do jogo. Planejar uma aventura para dois 
jogadores pode ser diferente de planejar uma 
aventura para cinco, ou mesmo para um grupo 
em que há pessoas de 10 anos e outras de 20 anos 
ou mais. Alguns serão mais tímidos, enquanto 
outros são mais extrovertidos. É importante 
observar as necessidades de cada um, e 
encorajar todos os jogadores a se ajudarem, 
incentivando uns aos outros e respeitando seus 
limites, durante toda a partida. Algumas dicas, 
na hora de organizar as coisas, são:

• Organize um local confortável, 
seguro, com acesso a banheiro e 
alimentação. Mesmo em partidas 
curtas, é importante ter certeza 
de que todos estarão bem. É legal 
ter uma mesa, ou apoio, para que 
todos disponham suas planilhas e 
marcadores. Isso pode até mesmo 
ser um lençol, em um parque, 
durante um piquenique.

• O animalzinho de cada jogador 
é criado. Cada jogador possui o 
seu próprio personagem, que é 
um animal... e está no espaço! 
Isso quer dizer que o animal 
espacial poderá ser parte do 
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Conselho Galáctico, um aventureiro da 
Região Selvagem, um membro da Tropa 

Estelar ou qualquer outra função 
de interesse na manutenção da 
Aliança entre os planetas Gatídeos, 
Canídeos, Ratídeos e outros, por 
toda a Animaláxia.

• Prepare uma ideia interessante 
para a história que os animaizinhos, 
criados pelos jogadores, viverão. 
No Capítulo 5: Contando Histórias 
Espaciais, você verá que é fácil fazer 
isso. Em geral, são histórias repletas de 
aventuras espaciais, mas com lugar para 
drama e a importância da amizade.

• Condecore cada jogador. Ao fim de 
cada história, cada jogador ganha pontos 
para evoluir seus personagens.

O QUE É PRECISO PARA JOGAR?
• Vários marcadores (pelo menos 9) por 

jogador (que podem ser palitos, feijões, 
fichas de pôquer, doces, etc);

• Cópia da planilha de personagem para 
cada jogador;

• Cópia da planilha de determinação do 
grupo;

• Lápis, borracha e papel;
• Comida, para um lanche durante o jogo.

Um exemplo de jogo

Imagine que estamos assistindo a uma 
partida de Gatos Espaciais que está prestes 
a começar. Há quatro pessoas na mesa: Igor, 
Camila, Rafael e Eva.

Igor (o Narrador): Certo, na nossa última 
partida vocês chegaram em Gorgonzol, um 
planeta queijo, com uma mensagem urgente 
para o Rei Roedor, enviada pelo Embaixador 
Faro-Fino, do planeta Pelorralo. Vocês estão na 
cidade de Furostortos e chegaram pelo portal 
principal, um grande furo circular ornamentado 
com grandes bandeiras. Há várias casas com 
portas de madeira redonda, e várias barracas 
vendendo todo o tipo de coisa que possam 
imaginar. Há ratinhos por todos os lados, 
gritando e oferecendo de tudo. Ao que parece, 
está acontecendo alguma festividade. Perto dali, 
há barcos, grandes o suficiente para levar alguns 
ratos e talvez um gato, amarrados na superfície 
do Grande Mar Dourado de Gorgonzol. O que 
vocês fazem?

Rafael (interpretando Radi, o gato 
destemido): Radi já viajou a esse planeta 
anteriormente, pois ele teve boas relações com os 
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povos de alguns planetas Ratídeos. Será que ele 
sabe o caminho para o palácio do Rei Roedor?

Igor: Sim, ele sabe que o palácio do Rei 
Roedor é próximo ao centro da cidade — bem ao 
lado do mercado da praça, um pouco mais para 
o lado esquerdo.

Rafael (como Radi): “Sigam-me; eu sei 
como chegar ao palácio”.

Eva (como Chuvisco, uma rata esperta): 
“Certo, nos mostre o caminho. Mas não nos leve 
para uma emboscada, como da última vez”.

Rafael: Certo Igor, Radi vai guiando todos 
através das ruas até o palácio.

Camila (como Leslie, a cadela corajosa): 
“Ei, esperem por mim”.

Igor: Vocês caminham pelas ruas, tendo 
o cuidado para evitar os vendedores ratos, de 
patas minúsculas, capazes de lhes vender o que 
não precisam mais caro do que podem pagar. 
Leva cerca de cinco minutos até que vocês 
cheguem à praça, um lugar grande e espaçoso, 

numa parte alta, onde é possível visualizar 
parte de Furostortos, atolada de ratos, insetos e 
outros animais, que vieram até aqui por causa 
da festividade. O barulho da multidão é uma 
mistura de chiados e guinchados de filhotes, 
músicos que entretêm a multidão e vendedores 
que gritam produtos e preços. Ao lado da praça, 
vocês encontram uma construção, rodeada 
por colunas formadas por grandes blocos de 
pedraqueijo: o Palácio do Rei Roedor. Em frente 
ao palácio, há uma enorme estátua de rato com 
um traje imperial. Todos sabem que esse é 
Passoveloz, um dos responsáveis pela pacificação 
que garantiu o fim das guerras com os Coçapulga 
e o nascimento da Aliança Animaláctea.

Rafael (como Radi): “Aí está o palácio! Não 
falei? Vamos ver se o Rei está aceitando visitas”.

Camila (como Leslie): “É melhor que 
esteja. O Embaixador Faro-Fino parecia estar 
preocupado que a mensagem fosse 
entregue com urgência”.

Eva (como Chuvisco): 
“Vamos descobrir”. Nós subimos 
até a entrada do palácio.

Igor: Leva algum tempo para 
que vocês deem a volta na praça, 
no meio da multidão, mas vocês 
chegam aos portões do local. 
Dois ratos estão parados, 
fazendo a guarda do local. 
Eles possuem pistolas 
lasers e vestem armaduras 
refletoras ornamentadas, 
e olham para vocês com 
suspeita, e sem medo, apesar 
da diferença de tamanho.
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Eva (como Chuvisco): “Olá, senhores de 
Gorgonzol. Temos assuntos urgentes para tratar 
com o Rei Roedor”.

Igor (falando como um dos guardas rato, 
com uma voz rouca e aguda): “O Rei não 
receberá mais visitas hoje. Voltem amanhã”.

Rafael: Tem alguma árvore ou outra coisa 
que eu possa subir para bisbilhotar por uma das 
janelas?

Igor: Infelizmente não.
Camila: Eu vou tentar convencê-los, fazendo 

um rosto bem sério, mostrando a importância da 
mensagem.

Camila (falando como Leslie): “Viemos 
direto de Pelorralo, em nome do Embaixador 
Faro-Fino, com uma mensagem de urgência. 
Tenho certeza que o sábio Rei Roedor deseja 
ouvir essa mensagem, pois viemos de longe, 
apenas para trazê-la”.

Igor: Certo. Você vai precisar gastar algum 
marcador para tentar convencer o rato guarda.

Camila: Tudo bem. Eu vou gastar um 
marcador de Esperto, pois eu pensei 

nisso rapidamente, e vou gastar dois 
marcadores de Forte, pois eu estou 
falando de maneira firme, para 
convencer ele. Isso me deixa em +3, 
na escala... eu consigo!

Igor: Muito bem. O rato guarda fica pálido 
ao ouvir as suas palavras, pois ele quase deixou o 
Rei perder uma mensagem importante. Ele pede 
desculpas e se apressa em abrir os portões, que 
são altos o suficiente para vocês — mas não para 
todos, alguém vai ter que passar abaixado. Ele 
pede que vocês esperem um momento no salão 
espaçoso (um local que ele elaborou para realizar 
reuniões com animais grandes), enquanto vai 
avisar ao Rei da chegada de vocês…



Um montão de estrelas, com vários 
planetas espalhados, girando e se 
movendo. Alguns são como o nosso: 
com terra, água, plantas e animais 
— muitos animais. Outros são... 

diferentes. Planetas feitos de 
queijo, de bolas de pelo ou de lã 
são comuns por essas bandas. 
A Animaláxia é gigante, e 
muitos locais ainda nem 
foram explorados. Algumas 
regiões possuem planetas 

ou luas onde moram todas as 
espécies de animais. Outros 
são conhecidos como planetas 
Gatídeos, Canídeos, Ratídeos, 

etc., pois são planetas 
habitados em sua maioria 

por uma única espécie. A diversidade é grande.
Atualmente, a Animaláxia é dividida em três 

regiões: a Zona da Coleira, a Região Selvagem e 
o Império Coçapulga.

Antes de existirem essas regiões, os planetas 
possuíam suas próprias leis e faziam alianças 
entre si, mas isso não funcionou bem. Com o 
tempo, as pulgas e seus aliados, os carrapatos e 
piolhos, quiseram impor suas próprias leis aos 
outros animais. Eles queriam que os animais 
os servissem e pretendiam se alimentar 
deles e, em troca, as pulgas ofereceriam 
proteção e trabalho. Obviamente, muitos não 
concordaram, e assim se iniciou uma grande 
guerra que ficou conhecida como a Batalha dos 
Bichos.

As pulgas são traiçoeiras e usaram suas 
naves e tropas para atacar os outros animais e 
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invadir planetas. Porém, elas viram que seriam 
derrotadas quando os bichos da Animaláxia 
começaram a se unir contra elas. As pulgas 
pediram uma trégua, pois não queriam ser 
vencidas. Dessa forma, foi convocada uma 
reunião entre todos os animais, que ficou 
conhecida como a Grande Assembléia dos 
Bichos. Desse encontro, surgiu a Aliança 
Animaláctea — uma espécie de conselho dos 
animais responsável por manter a harmonia 
entre todos os planetas que concordavam com 
seus termos. Os animais da Aliança decidiram 
que não iriam combater mais as pulgas e que 
todos iriam se esforçar pela paz, mas para 
isso as pulgas e seus aliados teriam que ser 
expulsos dali, enviados para um local beeeeeem 
distante, nos confins da Animaláxia. As pulgas 
aceitaram a contragosto e prometeram que um 
dia voltariam.

A ZONA DA COLEIRA
Após a expulsão das pulgas, uma parte da 

Animaláxia passou a ser conhecida como a 
Zona da Coleira, um local onde a 

prática da guerra é proibida. 
Todos que querem paz e 

concordam com suas 
regras passam a fazer 

parte dessa região e 
recebem proteção. 
Quem organiza 
as leis e costumes 
nessa região é 
o conselho da 

Aliança Animaláctea, uma 
reunião de um animal de cada 
espécie vindo de um planeta 
diferente que lidera todos os 
planetas da Zona da Coleira. 
A Aliança Animaláctea faz 
viagens regulares a outros 
planetas para saber se está tudo 
bem ou para convencer outros a 
fazer parte da Aliança.

Há locais onde as tropas da 
Aliança não chegam, e isso 
quer dizer que você estará à 
mercê das pessoas daquela 
região — o que nem sempre 
é bom, já que alguns podem 
ser tiranos.

Apesar de a Zona da Coleira ser um local 
neutro e  de paz, nem sempre é fácil encontrar 
alguém em quem se pode confiar totalmente. 
Há muitos espiões e informantes dos 
Coçapulga, piratas do espaço e outros fora da 
lei podem cruzar o seu caminho e complicar as 
coisas para você. Ainda assim, é um bom lugar 
de se viver, onde também há animais de boa 
índole, negociantes joviais e cidades vibrantes.

Sugestões para seu personagem
Se o seu personagem cresceu na região 

da Zona da Coleira, talvez queira escolher 
alguma das frases abaixo para representar o 
seu animalzinho, como sugestão. Também há 
sugestões de façanhas que normalmente os 
bichos desse local possuem.
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No que sou bom: Em lidar com os trapaceiros 
desta área; Em saber se um Coçapulga está envolvido 
em algo; Em conhecer os locais de tráfico e contrabando.

No que sou ruim: Em ter paciência com foras 
da lei; “Defendo a Aliança custe o que custar!”; Em 
perceber que estão me enganando.

Sugestões de Façanhas:
Sou mais forte quando piloto minha nave 

na Zona da Coleira.
Sou mais rápido quando estou usando uma 

pistola laser da Aliança.
Sou mais esperto quando estou negociando 
com foras da lei.

A REGIÃO SELVAGEM
Todos os que não 

concordaram com 
as regras da Aliança 
Animaláctea, mas que 
também não estavam 
ao lado das pulgas, 

falaram que queriam 
cuidar de si próprios 

— serem livres. Assim, 
uma grande região passou 

a ser conhecida como a 
Região Selvagem, um local 

organizado pela Federação dos 
Planetas Livres, onde cada planeta 

pode criar as suas próprias leis, mas 
onde grandes decisões têm que ser tomadas 
por todos. Cada planeta dentro da Região 
Selvagem possui o seu próprio líder (às vezes 

é um rei, um presidente ou imperador) e pode 
ser perigoso viajar por essa área sem estar 
atento. Como cada um decide suas próprias 
leis, dificilmente eles se unem para viajar ou 
tentar convencer outros de algo. Eles preferem 
cuidar de si e evitar problemas.

Essa é uma região tão grande e cheia de 
animais com diferentes ideias que é bom ter 
cuidado onde pisa. Membros da Aliança e 
do Império Coçapulga estão constantemente 
tentando convencer os líderes dessa região a se 
juntarem a seus grupos.

Sugestões para seu personagem
Se o seu personagem nasceu na Região 

Selvagem, talvez queira escolher alguma 
das frases abaixo para representar o seu 
animalzinho, como sugestão. 
Também há sugestões de 
façanhas que normalmente 
os bichos que fazem parte 
da Região Selvagem 
possuem.

No que sou bom: Em 
cuidar de mim mesmo; Em 
fazer o que eu quero; Em 
usar minha nave na Região 
Selvagem.

No que sou ruim: 
Em enganar os outros e 
trapacear; Em me livrar 
dos Coçapulga; “Não 
deixo um amigo na mão”.
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Sugestões de Façanhas:
Sou mais forte quando estou defendendo 

meu lar.
Sou mais rápido quando busco informações 

nos planetas da Região Selvagem.
Sou mais esperto quando preciso aplicar a 

lei.

OS COÇAPULGA
As pulgas e seus aliados foram expulsos 

e enviados para o ponto mais distante da 
Animaláxia. Lá, eles começaram a construir 
um reino de opressão que ficou conhecido 
como o Império Coçapulga. Eles não possuem 
um local fixo, mas sim, avançam invadindo 
planetas e tornando os animais escravos. A 

intenção deles é criar uma grande força 
para invadir a Zona da Coleira e se 

vingar por terem sido expulsos 
dali. Eles possuem naves e 

tecnologia superiores, mas são 
pequenos em número. Porém, 
seu território se expande cada 
vez mais.

Os Coçapulga são vilões 
e por isso não há regras nem 
ideias para jogar como um 
deles.

Agora, muitos e muitos 
anos depois, as coisas 
permanecem da mesma forma, 
com cada uma das partes 
tendo o seu próprio território 

dentro da Animaláxia. Porém, 
muitos afirmam que a Guerra da 
Tartaruga se iniciou. Uma guerra 
lenta e constante; uma 
guerra de espiões e 
invasão de fronteiras. 
Ninguém quer dar o 
primeiro passo para 
recomeçar uma guerra 
que exigiu tanto esforço 
para ser aliviada.

OUTROS LUGARES DE 
DESTAQUE

Aqui, apresentamos mais 
alguns lugares que merecem ser 
mencionados na Animaláxia. 
Todos eles estão dentro da Zona 
da Coleira ou da Região Selvagem, 
então será comum você passar p o r 
alguns deles durante suas viagens.

Gorgonzol
Este é um planeta popular e famoso dentro 

da Zona da Coleira. Ele é um dos planetas 
artificiais mais antigos já construído e é feito 
inteiramente de queijo. Suas cidades são 
superpopulosas, com construções em vários 
tipos de materiais — mas a pedraqueijo é o 
mais comum por aqui (pedras feitas a partir de 
queijo seco). Suas cidades possuem boas zonas 
de comércio e muitos viajantes costumam vir 
aqui.
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Sugestões para seu 
personagem
Se o seu personagem 

cresceu em Gorgonzol, talvez 
queira escolher alguma das 
frases abaixo para representar 
o seu animalzinho, como 
sugestão. Também há 
sugestões de façanhas que 
normalmente os bichos de 
Gorgonzol possuem.

No que sou bom: Em 
convencer as pessoas; Em 
conhecer muita gente; ”Me 

movimento bem no meio do 
trânsito”.

No que sou ruim: Em seguir 
alguém; “Não tenho senso de 

direção”; Em ser simpático.

Sugestões de Façanhas:
Sou mais forte quando realizo manobras 

acrobáticas.
Sou mais rápido quando corro no meio da 

multidão.
Sou mais esperto quando estou negociando

Bolalã
Este é um planeta artificial da Zona da 

Coleira, criado pela união de várias famílias 
de felinos ricas. Tudo nele tem alto custo e 
é bem refinado, com grandes cidades bem 
organizadas e festas e eventos de gala. Para 
entrar, não basta ter uma boa conversa. É bom 

você ter uma aparência rica, e possuir muito 
dinheiro também.

Sugestões para seu personagem
Se o seu personagem cresceu em Bolalã, 

talvez queira escolher alguma das frases abaixo 
para representar o seu animalzinho, como 
sugestão. Também há sugestões de façanhas 
que normalmente os bichos criados em Bolalã 
possuem.

No que sou bom: Em causar uma boa impressão; 
Em ser influente; Em convencer as pessoas.

No que sou ruim: Em falar com a “ralé”; 
Quando faço algo sozinho; Em ter empatia.

Sugestões de Façanhas:
Sou mais forte quando estou no meu 

território.
Sou mais rápido quando estou agindo sob 

pressão.
Sou mais esperto quando estou pagando 

por algo.
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Pelomisto
Este planeta surgiu por acaso 

na Região Selvagem; as bolas de 
pelo que existiam na Animaláxia 
foram se esbarrando e formando 
cometas, luas e até mesmo 
planetas. Pelomisto foi tomado 
por viajantes e andarilhos e 
se tornou, em pouco tempo, 
um planeta dedicado a festas, 
jogatinas e comércio. Algumas 
famílias poderosas tomam 
conta do lugar hoje (como os 
Dentafiado, uma família de 

ratos que é dona das maiores 
casas de jogos de toda a região). 

As cidades são populosas e as 
famílias mais ricas realmente tomam 

conta do lugar — é melhor nem mexer 
com nenhum deles, para evitar problemas.

Sugestões para seu personagem
Se o seu personagem cresceu em Pelomisto, 

talvez queira escolher alguma das frases abaixo 
para representar o seu animalzinho, como 
sugestão. Também há sugestões de façanhas 
que normalmente os bichos de Pelomisto 
possuem.

No que sou bom: Em conhecer todos os lugares; 
Em conhecer gente importante; Em ter sempre um 
truque na manga.

No que sou ruim: Em ser honesto; Em ficar 
calmo; Em ser simpático.

Sugestões de Façanhas:
Sou mais forte quando estou prestes a 

perder a cabeça.
Sou mais rápido quando tem dinheiro 

envolvido.
Sou mais esperto quando estou apostando.
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Gatos Espaciais

Você está prestes a se tornar parte do 
maior aglomerado de animais do universo. 
Esta parte do livro serve para lhe ajudar a se 
preparar para as grandiosas aventuras que irá 
viver com o seu bichinho. Esteja disposto a 
se esforçar para superar desafios conhecendo 
diversas espécies e planetas, mesmo que tenha 
que ser desintegrado, esticado, pisoteado, 
eletrocutado, devorado, autodestruído ou 
derretido para isso.

Pronto? Bem-vindo à Animaláxia.

Exemplo de criação de personagem

Aislan preparou uma história para jogar 
Gatos Espaciais com os amigos. Um deles, 
Alisson, vai criar uma coruja chamada Asabela, 
que é um pirata espacial: ele viaja de planeta em 
planeta tentando conseguir as coisas de forma 
fácil, sem se preocupar com as leis e sempre 
entrando em aventuras.

CRIANDO UM ANIMALZINHO
Bem, agora você faz parte da Animaláxia, 

mas precisamos saber as coisas que você é 
capaz de fazer. Para isso, você vai pegar uma 
planilha de personagem e preencher (há uma 
no fim desse livro que você pode copiar), de 
acordo com o que achar interessante.

A planilha de personagem serve para 
descrever o seu animalzinho, as coisas em 
que ele é bom, o que ele gosta, o que 
ele não gosta e outras coisas legais 
sobre ele. Todo animalzinho 
possui, em sua planilha, algumas 
informações básicas que 
o ajudarão na hora da 
aventura. Elas são:
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QUEM SOU EU?
Diga quem é o seu animal 

e qual é a sua função ou o 
que ele sabe fazer. Você 

pode usar uma frase como 
Eu sou um gato diplomata que 

gosta de fazer piadas ou então 
Sou um soldado espacial que viaja 
entre planetas, talvez algo como 

Sou um cachorro brutamontes. 
Tente pensar em uma função ou 

profissão em que seu animalzinho foi 
treinado ou que está aprendendo.

Para “Quem sou eu?”, Alisson decide escrever 
“Uma coruja errante”, pois é exatamente isso 
que ele é: um explorador sem rumo, em busca 
de aventura. Apesar de ter uma vida agitada, ele 
diz que sua coruja tem um bom coração.

Durante o jogo, sempre que uma situação 
aparecer e sua frase “Quem sou eu?” puder lhe 
ajudar, você aumenta +1 na Escala de Eficiência 
para realizar aquela tarefa.

NO QUE SOU BOM?
Bem, aqui você vai dizer algo que ele gosta 

de fazer e em que é realmente um especialista. 
Você pode dizer Eu sou bom em atirar com 
minha pistola paralisadora ou então Eu sou 
bom em ser amigo de todos, talvez algo como 
Eu sou bom quando alguém me desafia para 
um duelo.

Já em “No que sou bom?”, Alisson acha 
interessante colocar “Em usar minhas garras”, 
pois ele diz que Asabela tem bastante habilidade 

com elas, o que pode ajudar em várias situações.

Durante o jogo, sempre que uma situação 
aparecer e sua frase “No que sou bom?” puder 
lhe ajudar, você aumenta +1 na Escala de 
Eficiência para realizar aquela tarefa.

NO QUE SOU RUIM?           
Ninguém é perfeito e essa parte da planilha 

do animalzinho diz isso. Diga algo em que você 
não se sai muito bem. Talvez seja algo que o 
seu animalzinho não sabe fazer bem ou se sente 
inseguro de realizar. Não sou bom quando 
tenho que pilotar uma nave ou então Não sou 
bom quando tento negociar com alguém são 
alguns exemplos.

E para “No que sou ruim?”, Alisson diz que 
a sua coruja sofreu um ataque há muito tempo 
e isso deixou uma cicatriz em sua asa e ele 
escreve “Em voos longos”. Sempre que Asabela 
precisa passar muito tempo voando, ele pode ter 
complicações.
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Durante o jogo, sempre que uma situação 
aparecer e sua frase “No que sou ruim?” se 
aplicar, você reduz -1 na Escala de Eficiência 
para realizar aquela tarefa.

Agora que sabemos quem você é, no que 
você é bom e no que não se sai tão bem, é hora 
de saber a forma como você costuma resolver 
as dificuldades que aparecem em seu caminho.

ABORDAGENS
As abordagens dizem a maneira como 

o animal resolve os problemas que surgem 
durante o jogo. Às vezes, ele precisa abordar 
a situação sendo esperto para resolver 
um quebra-cabeça, rápido para alcançar o 
inimigo ou forte para lutar. Sempre que seu 

animalzinho tentar realizar algo 
realmente importante, você 

vai escolher pelo menos uma 
dessas três abordagens para 

investir seus marcadores.

ESPERTO
Quando você resolve 

uma situação de 
maneira esperta, isso 
quer dizer que você está 
sendo sagaz, usando 
a sua inteligência e 
raciocínio para encontrar 
a melhor forma de 
fazer algo. Talvez você 
esteja tentando calcular 

uma distância, resolver 
uma questão difícil de matemática, 

encontrar o ponto fraco de uma espaçonave ou 
hackear o sistema de informática.

RÁPIDO
Quando você resolve uma situação de 

maneira rápida, isso quer dizer que você 
está se movendo rápido ou trabalhando com 
precisão para conseguir o que deseja. Correr 
para alcançar um inimigo, se esquivar de um 
tiro laser ou combater com uma espada de luz 
são bons exemplos de ações rápidas.

FORTE
Quando você resolve uma situação de 

maneira forte, isso quer dizer que você está 
usando a força bruta. Segurar uma porta pesada, 
erguer algo ou empurrar uma espaçonave 
pequena podem ser consideradas ações fortes.

MARCADORES
No início de jogo, o jogador escolhe uma 

dessas abordagens e coloca o valor +4, +3 em 
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outra e, para finalizar, uma última com +2. 
Esse valor é a quantidade de marcadores que 
o jogador possui para investir nas ações de seu 
animal. Sempre que for realizar uma ação, o 
jogador diz quantos marcadores deseja gastar. 
Cada marcador gasto melhora a ação em +1 na 
Escala de Eficiência. O máximo de marcadores 
que você pode gastar é igual a 4 marcadores 
em uma única ação.

Mas qual marcador eu devo gastar? Bem, 
é importante ver que tipo de ação você deseja 
realizar. Se, por exemplo, a ação precisa que 
você seja realmente rápido, então você poderá 
gastar seus marcadores da Abordagem Rápido, 
para tentar realizar o que deseja. Porém, você 
também pode gastar mais de um tipo de 
marcador em uma mesma ação.

Digamos que você deseja realizar um golpe 
com uma espada de energia e quer que esse 
golpe seja Rápido e Forte. Para isso, basta 
gastar os marcadores da Abordagem Rápido 

e Forte do seu animal. Lembre-se que 
o máximo que você pode gastar, em 

uma única ação, são 4 marcadores.
Você pode estar pilotando uma 

espaçonave e deseja realizar uma 
manobra Esperta, de maneira 
Rápida e Forte, por estar em 
alta velocidade. Para isso, basta 
gastar um marcador de cada 
uma das abordagens! Uau, 
isso vai ser realmente irado!

Para suas abordagens, 
Alisson acha que Asabela tem 
que ser esperto para conseguir 

sobreviver, pois ele viaja a muitos lugares e 
pode entrar em todo tipo de perigo. Assim, ele 
coloca +4 em Esperto. Ele diz também que ele 
tem garras fortes, e coloca +3 em Forte, e o seu 
problema na asa faz com que ele não seja tão ágil, 
e ele acha legal colocar Rápido +2.

FAÇANHAS
Uma façanha é algo que você sabe fazer que 

torna seu personagem especial. Pode ser que 
você se sinta mais forte quando está ajudando 
um amigo, mais esperto quando está debatendo 
com um diplomata importante ou mais rápido 
quando está pilotando a sua espaçonave.

Quando inicia o jogo, você tem direito a três 
façanhas grátis. Para criar uma façanha, basta 
seguir os modelos abaixo:
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Eu sou mais esperto quando _____.
Eu sou mais rápido quando _____.
Eu sou mais forte quando _____.

Você pode criar até duas façanhas para a 
mesma Abordagem. Talvez você queira ter 
duas Façanhas Espertas, ou duas Façanhas 
Rápidas, por exemplo. Durante o jogo, sempre 
que uma situação aparecer e uma de suas 
façanhas puder lhe ajudar, você aumenta +1 na 
Escala de Eficiência para realizar aquela tarefa.

Para a primeira façanha, Alisson escreve 
“Sou mais Forte quando ajudo um amigo”, pois 
ele é leal a seus parceiros. Depois escreve “Sou 
mais Rápido quando estou fugindo de alguém”, 
pois, por ser um pirata, ele foge com frequência. 
E para sua última façanha, ele escreve “Sou 
mais Esperto quando estou pensando em um 
plano”, o que pode ser bastante útil sempre que 
ele estiver maquinando as ideias para invadir os 
lugares.

DETERMINAÇÃO DO GRUPO
Os aventureiros espaciais estão o tempo 

todo sob pressão. Eles podem estar em uma 
perseguição de naves, um duelo com espadas 
de luz, uma disputa diplomática, uma luta 
contra alguém que mudou para o lado negro 
da força  — enfim, o risco faz parte de sua 
rotina. Até onde a união do grupo permite que 
eles fiquem de pé? A Determinação do grupo é 
sobre isso.

Além da planilha de personagem que pertence 
a cada jogador, o Narrador possui a planilha 
de Determinação do Grupo. No início de cada 
sessão, o Narrador coloca essa planilha no centro 
da mesa, para marcar o nível 
atual de Determinação do 
Grupo. Isso representa 
tanto a disposição 
física quanto a força de 
vontade do grupo de 
animais dos jogadores. 
Quanto mais alta a 
Determinação, mais 
preparados eles estarão 

Quando criar frases e façanhas para 
seu personagem, tome cuidado para não ser 
contraditório. Você não deveria dizer que é ruim 
em perceber que está sendo enganado e criar uma 
façanha que diz que é mais esperto quando 
está negociando. Isso não faria sentido.
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para lidar com as dificuldades que surgirem. 
Isso mostra o quão importante é estarem unidos 
quando uma situação difícil aparecer.

Sempre que uma partida de Gatos Espaciais 
começar, a Determinação do Grupo é igual ao 
número de participantes da aventura (sem 
contar o Narrador). Isso quer dizer que, em um 
grupo com três jogadores, a Determinação do 
Grupo inicial será de 3. Você pode usar um lápis 
para marcar a quantidade de Determinação na 
planilha, ou pode usar um pequeno marcador 
sobre a quantidade atual de Determinação do 
Grupo — ambas as formas funcionam bem. 
Não marque usando caneta, pois esse valor irá 
aumentar e reduzir diversas vezes durante o 
jogo.

Sempre que os jogadores enfrentarem 
perigos ou situações difíceis, isso pode reduzir a 
Determinação do Grupo, o que não é nada bom. 
Alguém pode realizar um ataque contra vocês 
com um sabre de luz, humilhar vocês diante de 
uma multidão, realizar manobras ágeis com a nave 
durante uma perseguição, fazendo você perder o 
alvo de vista etc. Tudo isso reduz a Determinação 
do grupo.

Se a Determinação do Grupo chegar a zero, 
o grupo é derrotado pela situação. Isso não 

quer dizer necessariamente que 
os animais morrem ou que 

algo terrível acontece, 
mas ser derrotado 

por uma situação 
certamente não é 

algo positivo. Pode 
ser que tenham 

sido capturados, tenham perdido seu objetivo 
de vista, tenham permitido que os planos do 
vilão tivessem sucesso, tenham ficado sem 
recursos ou energia para continuar lutando — 
de qualquer forma, será necessário aceitar a 
derrota e planejar como começar de novo. 

A Determinação do Grupo possui sua 
própria planilha, que é colocada ao centro da 
mesa ou em um local onde todos os participantes 
possam ver. Você pode pensar nela como uma 
planilha compartilhada, que pertence a todo o 
grupo. Se o valor aumentar ou reduzir, todos 
os personagens serão afetados.

Igor está narrando para Camila, Rafael e Eva. 
Como há três jogadores, no início na partida, Igor 
coloca a planilha de Determinação do Grupo no 
centro da mesa e usa um marcador em cima do 
terceiro coração, indicando a Determinação do 
Grupo inicial.
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Aumentando e Reduzindo a 
Determinação

Durante o jogo, os animais aventureiros 
passarão por muitas situações que podem 
aumentar ou reduzir a Determinação do 
Grupo.

A Determinação do Grupo pode ser reduzida 
quando alguém cai de um local alto, quando 
perde um debate acalorado, quando sofre 
um acidente com sua espaçonave, quando é 
encurralado pelo inimigo, quando é intimidado, 
quando recebe um golpe ou um tiro laser, 
ou qualquer outra coisa que possa machucar 
fisicamente ou deixar alguém desorientado. 
Não importa se apenas um personagem foi 
atingido: a Determinação do Grupo diminui 
como um todo. Por padrão, quaisquer situações 
como essas reduzem a Determinação em 1. Em 
geral, são as consequências de um teste que não 
atingiu no mínimo 3 na Escala de Eficiência, 
mas o Narrador tem permissão para afetar os 
jogadores em outras circunstâncias também, 

bem como reduzir a Determinação em mais de 
1, caso seja dramaticamente adequado.

Além das situações acima, as atitudes 
dos personagens e do grupo podem afetar a 
Determinação. Se um jogador sozinho tomar 
uma decisão egoísta ou realizar uma ação 
que prejudique algum aliado ou inocente, a 
Determinação do Grupo é reduzida em 1. Caso 
o grupo de maneira unânime aja dessa forma, 
a Determinação do Grupo é reduzida em 2.

É importante estarmos unidos quando 
há algo em nosso caminho que nos ameace. 
Nos sentimos inseguros ou mesmo tristes 
e desmotivados quando estamos cercados 
de pessoas em quem não podemos confiar. 
Esse sentimento é o que causa a redução da 
Determinação do Grupo. É como se um laço 
de confiança estivesse sendo partido. Isso 
acontece mesmo se um dos jogadores 
está separado do grupo e toma 
uma decisão egoísta ou faz 
algo ruim por conta própria. 
Cada membro do grupo é 
igualmente importante e, ao 
agir dessa forma, mesmo 
distante dos demais, é como se 
ele estivesse se distanciando e 
tornando a união do grupo 
menos efetiva. É importante 
consultar seus amigos 
sobre essas decisões.

Porém, o contrário 
também é válido. É possível 
reforçar a Determinação 
do Grupo com confiança 

Gatos Espaciais foi escrito em um tom 
cômico, como nos desenhos animados que 
estamos acostumados a assistir, em que se puxa, 
estica, bate e incinera um personagem, para vê-
lo total ou parcialmente recuperado algumas 
cenas depois. Então, perder Determinação do 
Grupo pode significar muitas coisas: desde uma 
tontura com estrelas rodando em sua cabeça a 
um corte que mostre a seriedade da situação. O 
grupo deve sentar para avaliar o clima do jogo 

que pretendem criar (jogar com crianças 
pode exigir um tom descontraído, 
enquanto com adultos pode tomar um 
tom sério, mas ainda assim divertido).
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e boas ações! Se um jogador sozinho tomar 
uma decisão generosa ou realizar uma 
ação que ajude algum aliado ou inocente, a 
Determinação do Grupo aumenta em 1. Caso o 
grupo de maneira unânime aja dessa forma, a 
Determinação do Grupo aumenta em 2.

Isso acontece porque, quando realizamos 
boas ações, nos sentimos melhores e mais fortes, 
além de criarmos um laço entre os envolvidos. 
Isso é essencial para que o grupo se mantenha 
unido e determinado durante os desafios 
que surgirem — ao sabermos que estamos 
cercado por pessoas boas em quem podemos 

contar na hora da dificuldade, 
nos sentimos motivados. 

Isso acontece mesmo se 
um jogador tomou uma 
boa iniciativa por conta 

própria enquanto estava 
separado do grupo.

Perceba que 
decisões em grupo 
só alteram a 
Determinação se 
todos os presentes 
estiverem de acordo. 
Se por acaso um dos 
jogadores tiver uma 
opinião divergente 
da dos demais, a 
Determinação não 
muda.

O grupo também 
pode aumentar 
sua Determinação 

durante uma cena de recuperação (veja 
mais à frente).

Durante uma cena, Igor narra uma situação 
constrangedora em Gorgonzol: no calor da 
feira pública da cidade de Furostortos, em 
meio à agitação e à gritaria dos ambulantes, a 
personagem de Camila presencia um furto: um 
hamster ágil e minúsculo passa rapidamente 
entre a multidão e furta a bolsa de uma senhora 
ratinha que não consegue se defender. Camila, 
temendo desapontar o Rei Rato e não querendo 
se atrasar, diz que vai ignorar o fato, pois é 
responsabilidade da guarda da cidade pegar e 
prender o hamster. O Narrador julga que, apesar 
da boa justificativa, isso foi uma ação egoísta e 
reduz em 1 o nível de Determinação do Grupo, 
na planilha no centro da mesa. Eles possuíam a 
determinação inicial de 3 e agora estão apenas 
com 2.

Mais para frente durante a aventura, o 
grupo formado por Camila, Rafael e Eva decide 
coletivamente abrir mão da recompensa que o 
Rei Rato ofereceu pelo resgate de sua herdeira, 
para que o queijouro fosse gasto na reconstrução 
de uma vila que havia sofrido ataques de naves 
do Império Coçapulga. O Narrador julga que 

Uma boa dica para o grupo é tentar aumentar 
a sua Determinação antes de algum confronto 
importante. Se vocês precisam enfrentar um 
exército do Império Coçapulga, que tal realizar 
algumas ações valiosas em grupo antes e 
ganhar Determinação para chegarem 
mais preparados para o grande embate?
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isso foi uma boa ação da parte deles e 
portanto aumenta a Determinação 
do Grupo em 2. Eles possuíam 
Determinação 2 e agora estão com 4. 
Eles estão bem determinados para 
continuar suas aventuras.

Sendo Derrotado
Quando a Determinação do 

Grupo é reduzida a zero, o grupo 
é derrotado. Isso significa que 
eles foram capturados, presos, 

expulsos de um local, desaparecem, 
se aposentam, são desintegrados 
ou podem até mesmo morrer. 

Novamente, o contexto da história e a 
seriedade do tom do jogo determinam 

muito sobre o destino de um personagem. Em 
alguns jogos, talvez ninguém morra. Discuta 
isso com os jogadores para saberem qual o tom 
que esperam. 

Quando o grupo é derrotado, o Narrador 
determina qual foi o destino dos personagens. 
Isso quer dizer que o Narrador vai dar os 
detalhes do que acontece com os animais do 
grupo de jogadores. Todos os participantes 
podem opinar, para enriquecer a cena, mas 
quando o grupo é derrotado, a palavra do 
Narrador é a final.

Depois de uma batalha épica contra os 
Coçapulga, o grupo formado por Apito, um 
cachorro a serviço das tropas da Aliança, 
Alarido, seu comandante, e Haroldo, o recruta 
atrapalhado, perde toda a Determinação, 

chegando a zero na planilha. O Narrador gasta 
um tempo para escolher um destino que combine 
com as características de cada personagem. 
Ele então decide que um comandante dos 
Coçapulga levou Alarido capturado para poder 
ser interrogado sobre as estratégias da Aliança. 
Apito fugiu no último momento, mas terá que 
ficar um bom tempo escondido, porque o Império 
agora conhece seu rosto. E o recruta Haroldo se 
assustou demais e decidiu abandonar a sua vida 
de aventureiro para voltar a ser um cãozinho de 
fazenda.

Se Rendendo
Se durante a vez 

dos jogadores, e antes 
de a Determinação do 
Grupo ser reduzida a zero, 
o grupo, de forma unânime, 
decidir se render, eles ainda 
assim serão derrotados, mas 
serão os próprios jogadores que 
determinarão o seu destino, 
não o Narrador. Além disso, 
a determinação do grupo não 
é reduzida a zero nesse caso. 
Essa é uma ótima chance de 
evitar um fim trágico para os 
seus animaizinhos!

Claro que, como se 
renderam, os jogadores têm que 
escolher algo que faça sentido 
com a derrota. Talvez eles 
digam que seus animais foram 
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aprisionados, ficaram perdidos no espaço ou 
foram enviados para planetas distantes, em 
lugar de terem um destino catastrófico.

Durante uma batalha épica contra os 
Coçapulga, o grupo formado por Apito, Alarido, 
e Haroldo percebe que os Coçapulga vão vencer 
a batalha. Se a determinação do grupo chegar a 
zero e eles forem derrotados, o Narrador é quem 
diz o que vai acontecer com eles — e os Coçapulga 
são realmente maus, o que pode significar um 
destino terrível. Para evitar isso, os três decidem 

se render e o Narrador concorda, dizendo “bem, 
então qual é o destino dos animais de vocês assim 
que vocês se rendem? O que acontece?”. Os 
jogadores dizem que seus animais são enviados 
para uma prisão, juntos, no planeta Fajuto, que 
é dominado pelos Coçapulga. Eles ainda sim 
foram derrotados, mas a determinação do grupo 
não é reduzida a zero e eles têm uma chance de 
continuar a aventura se escaparem da prisão ou 
forem resgatados. Ufa, foi por pouco! 



Gatos Espaciais

Agora é a hora em que os jogadores 
começam a tomar decisões e fazer coisas com 
seus personagens animais. Talvez ele precise 
saltar de uma nave em movimento, tentar 

convencer o seu amigo a não sucumbir ao 
outro lado da força, tentar fugir 

do monstro naquele planeta 
gelado estranho, sem virar o 
jantar dele, e muitas outras 
coisas.

Sempre que estiver 
jogando, primeiro você diz 

o que o seu personagem 
está tentando fazer. Dê 

uma olhada na ficha do seu 
personagem. As respostas às 

perguntas “Quem sou eu?”, 
“No que sou bom?” e “No que 

sou ruim?” vão guiar você sobre 
como o personagem pretende 

fazer as ações dele.

Se você é um cachorro que gosta de usar sua 
pistola laser, então saque ela; se é um hamster 
que gosta de negociar, então comece a falar; se 
é um gato piloto de nave espacial exibicionista, 
faça umas manobras loucas.

Quando tentar qualquer uma dessas coisas, 
ou outras ações legais, como você sabe que se 
saiu bem ou se deu mal? Na maioria das vezes 
você conseguirá fazer essas coisas porque a 
situação é favorável, mas se algo puder dar 
errado, então você precisa investir marcadores.

GASTANDO MARCADORES
Às vezes você vai tentar fazer algo que é tão 

simples que não é preciso investir marcadores 
naquilo. Pilotar uma nave em um local 
tranquilo, treinar com a sua pistola laser ou 
espada de luz, abrir uma porta, entre outras 
coisas.
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Mas às vezes a ação é um pouco mais difícil, 
como pilotar uma nave entre uma chuva de 
bolas de pelo, acertar um alvo com uma pistola 
laser, lutar contra alguém realmente experiente 
com uma espada de luz, derrubar uma porta 
emperrada, e por aí vai.

Quando algo assim acontecer, você vai ter 
que investir marcadores de suas Abordagens, 
para tentar conseguir o que deseja. Se uma ação 
precisa de força, então você gastará marcadores 
da sua Abordagem Forte; já se precisa 
pensar para resolver a situação, você gastará 
marcadores de sua Abordagem Esperto; mas 
se você precisa fazer as coisas de forma rápida 
ou habilidosa, então você gastará marcadores 
de sua Abordagem Rápido.

Lembre-se que você pode investir 
marcadores de mais de uma Abordagem ao 
mesmo tempo, contanto que não gaste mais do 
que 4 marcadores no total. Então, você pode 
decidir gastar 1 marcador de Rápido e outro 
de Esperto para tentar resolver um quebra-
cabeças de forma realmente ágil, ou então 
gastar 1 marcador de Rápido e outro de Forte 
para realizar uma manobra acrobática com 
pulso firme.

Jorge está narrando uma aventura de Gatos 
Espaciais para Fernando e mais alguns amigos. 
Fernando interpreta um personagem que é um 
cão piloto de nave, chamado Canino Torto, e 
está negociando peças para sua espaçonave 
(carinhosamente chamada de Cãopryzer).

Jorge: São muitos vendedores e você está só, 
se não tomar cuidado, vai acabar gastando mais 
do que você deseja!

Fernando: Eu vou gastar 1 marcador de 
Esperto e outro de Rápido, para negociar com 
eles sem ser enganado, e para fazer isso rápido e 
sair logo dali. Espero que seja suficiente.

A ESCALA DE EFICIÊNCIA
Depois de gastar os seus marcadores, agora 

é hora de saber o quão eficiente você foi em 
sua ação. Para isso, compare a quantidade de 
marcadores gastos com a Escala de Eficiência, 
mostrada abaixo. Cada marcador que você 
gastar sobe em +1 a eficiência de sua ação na 
escala.

+6 ou 
mais

Uau! Você foi realmente incrível! 
Você conseguiu o que queria e 
ainda por cima fez algo fenomenal!

+4 ou +5 Você conseguiu o que queria e 
ainda por cima...

+3 Você conseguiu o que queria!

+1 ou +2 Você consegue o que está tentando 
fazer, mas...

+0 Infelizmente as coisas não deram 
certo.
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Agora, vamos entender o que acontece 
quando nós gastamos marcadores para 
alcançar um desses resultados na escala.

+0 – Infelizmente as coisas não 
deram certo

Sempre que for tentar uma ação, o seu 
personagem já começa nesse nível na escala. 
Isso acontece porque, por melhor que você 
seja, algo sempre pode dar errado. Talvez 
seus marcadores tenham acabado para aquela 
cena (veremos mais à frente) e você esteja 
exausto, talvez seu equipamento apresente 
defeito, aconteça um terremoto ou algum outro 
imprevisto.

Se você tentou realizar um disparo com sua 
pistola laser, ela falhou; a sua espada de luz se 
desliga por alguma razão; a sua espaçonave 
não obedece aos seus comandos, ou algo do 

gênero dá errado. Perceba que não é o 
personagem que não consegue 

realizar a ação, mas sim, algo 
aconteceu que o impediu 

de fazer o que deseja. 
Uma pedra surgiu em seu 
caminho. 

Converse com o 
Narrador e os outros 

jogadores para saber o que 
pode ter dado errado para 
impedir o seu personagem 

de conseguir o que queria. 
Dependendo da situação, a 
Determinação do Grupo pode 
ser reduzida.

Fernando conseguiu comprar as peças para 
a sua nave e seguiu viagem. No caminho, 
foi perseguido por batedores espaciais, mas 
conseguiu escapar. Infelizmente sua nave está 
avariada (novamente) e ele precisa realizar 
um pouso de emergência. Fernando está sem 
marcadores no momento e não consegue gastar 
nada para aumentar a eficiência do pouso. Ele 
pousa desastrosamente em um planeta estranho 
e a asa de sua espaçonave se rompe, danificando 
o motor. Parece que ele vai ter que conseguir 
mais peças novamente.

+1 ou +2 – Você consegue o que está 
tentando fazer, mas...

Ao chegar a esse nível da escala, você 
conseguiu o que queria, mas alguma coisa 
aconteceu. Se estava tentando realizar uma 
manobra com a sua espaçonave para passar 
em uma fenda estreita, você consegue, mas...  a 
manobra não sai totalmente como esperado e 
você bate um pouco com a nave, danificando 
um dos canhões laser. Se tentou realizar um 
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golpe com sua espada de luz, você conseguiu 
acertar o seu alvo, mas não lhe causou nenhum 
ferimento (talvez tenha acertado a espada do 
inimigo e ele precisa se posicionar novamente).

Perceba que você ainda consegue o que 
queria, e isso muitas vezes já é o suficiente, 
mas algo que não está no seu controle acontece, 
por mais simples que seja. Se estava tentando 
abrir uma porta, você consegue, mas a tranca 
emperra e ela não pode mais ser fechada.

Se você estava tentando acertar um golpe 
em algum outro animal espacial ou tentando 
danificar algo, você talvez tenha acertado, mas 
apenas de leve e isso não o derrota ou destrói 
ainda.

Converse com o Narrador e os outros 
jogadores para saber os detalhes sobre o que 
poderia ter acontecido de errado, mesmo você 
tendo conseguido o que queria. Dependendo 
da situação, a Determinação do Grupo pode 
ser reduzida.

Canino Torto, o personagem de Fernando, 
pousou desastrosamente a nave em um Planeta 
Lã totalmente deserto. Bruno, que estava com 
ele na nave, decide dar uma volta para tentar se 
localizar. Como é algo simples, ele prefere não 
gastar todos os seus marcadores — afinal, não 
sabe o que há pela frente ainda. Ele gasta apenas 
1 marcador de Esperto para ver onde está e se há 
uma rota segura para alguma cidade. Ele sobe 
no topo de uma colina e encontra uma estrada, 
mas... ela não parece muito segura. É arriscar ou 
ficar aí plantado.

+3 – Você conseguiu o que queria!
O que quer que seja, você conseguiu, 

exatamente como desejava. Se realizou uma 
manobra com a espaçonave, deu tudo certo; 
se tentou acertar um alvo, você conseguiu. Se 
tentou realizar uma acrobacia enquanto realiza 
um golpe com sua espada de luz, é isso o que 
acontece.

Se você estava tentando acertar um golpe 
em algum outro animal espacial ou tentando 
danificar algo, você acertou, e o machucou ou 
danificou (a Determinação dele é reduzida em 
um).

Os personagens de Bruno, Fernando e David 
estão caminhando em uma estrada duvidosa, 
em um Planeta Lã, depois de um pouso forçado. 
Jorge, o Narrador, fala para eles:
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Jorge: Vocês estão a caminho do que parece 
uma grande cidade ao longe, mas de repente são 
surpreendidos por uma chuva de bolas de pelo! 
Elas caem rápido e de forma assustadora! O que 
vocês fazem?

David (como Roger Dornelles): Eu vou 
gastar 2 marcadores de Rápido, alcançando +2 
na escala de  eficiência, e aplicar a minha frase 
“Quem sou eu?”, que diz “Sou um corredor 
audaz”, indo para +3 na escala, para dar o fora 
dali!

Jorge: Certo, você alcançou +3 na Escala 
de Eficiência e saiu correndo em disparada, 
saltando e se esquivando das bolas de pelo que 
atingem o chão de lã com tudo. E quanto a vocês, 
Fernando e Bruno?

+4 ou +5 – Você conseguiu o que 
queria e ainda por cima...

Se antes algo poderia ter acontecido para 
dar errado, agora a situação inverteu: algo 
deu realmente certo. Além de conseguir 
o que deseja, alguma coisa boa aconteceu 
para melhorar a situação. Talvez ao tentar 
convencer o embaixador, ele também lhe 
tenha dado liberdade temporária em seu 
planeta; se realizou uma manobra ousada com 
a espaçonave, saiu melhor que o esperado e 
agora você se aproximou mais do seu inimigo; 
ou então se estava sendo perseguido você 
despistou seus adversários.

Ao tentar realizar um golpe ou disparo com 
sua pistola laser, além de ferir o adversário, 
talvez o tenha desarmado (a Determinação 
dele ainda é reduzida apenas em 1).

Converse com o Narrador e os outros 
jogadores para saber o que pode dar certo além 
do esperado.

No meio da chuva de bolas 
de pelo, enquanto Roger 
Dornelles sai em disparada 
com manobras incríveis, 
os outros decidem:

Bruno (como Bicudo): 
Eu vou sacar a minha 
pistola laser e tentar 
desintegrar as bolas 
de pelo, antes que elas 
cheguem ao chão. Como 
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eu quero fazer isso de forma eficiente eu vou 
gastar 2 marcadores de Rápido e 2 marcadores 
de Forte. Estou atirando pra valer!

Jorge: Você alcança +4 na Escala de Eficiência 
e isso é muito bom! Os disparos da pistola saem 
certeiros e atingem as bolas, que viram fumaça! 
Ao longe, um grupo de bandidos, que pretendia 
assaltar vocês, se assustou com a habilidade que 
vocês têm e fugiu com medo. Além de destruir as 
bolas de pelo, você ainda assustou os bandidos! 
Agora, o caminho está livre até a cidade!

+6 ou mais – Uau! Você foi realmente 
incrível! Você conseguiu o que queria 
e ainda por cima fez algo fenomenal!

Se você conseguir chegar a esse nível da 
escala, algo realmente fenomenal aconteceu! 
É difícil descrever o quão incrível você se 
saiu. Coisa de cinema! Nenhum personagem 
consegue chegar a esse nível de eficiência 

gastando apenas marcadores de abordagens. 
É preciso aplicar frases ou uma façanha, 
como veremos mais à frente. Converse com o 
Narrador e os outros jogadores para saber o 
que pode dar certo muito além do esperado.

Ao tentar realizar um golpe ou disparo com 
sua pistola laser, além de ferir o adversário, 
talvez o tenha desarmado e ele se acovardou, 
por exemplo (a Determinação dele é reduzida 
em 2).

Depois das manobras incríveis de Roger 
Dornelles e dos disparos certeiros nas bolas de 
pelo feitos por Bicudo (Bruno), Canino Torto 
(personagem de Fernando) decide tentar seguir 
os assaltantes, sem ser visto, para checar se eles 
vão para a cidade e se lá é um local seguro. Ele 
diz que vai fazer isso de forma ágil e esperta, 
então gasta 2 marcadores de Rápido, para não 
perder eles de vista, e 2 marcadores de Esperto 
para ir se escondendo e não ser visto, totalizando 
+4 na Escala de Eficiência. Ele olha a planilha 
de seu personagem e vê que spossui a façanha 
“Sou mais Esperto quando estou perseguindo 
alguém” e isso aumenta em +1 a eficiência da 
ação, totalizando +5. Ele também tem a frase “Sei 
bem como lidar com bandidos”, que aumenta o 
seu total para +6 na Escala de Eficiência.

Jorge diz que, além de seguir os assaltantes, 
Bruno, David e Fernando os encurralaram 
e os estão levando para serem presos na 
cidade próxima. No caminho, os bandidos, 
amedrontados, contam todos os planos deles e 
revelam informações importantes.
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RECUPERANDO MARCADORES 
GASTOS E DETERMINAÇÃO

Cenas de recuperação 
Sempre que o momento de tensão, ação 

e discussão acabar, os personagens podem 
recuperar todos os seus marcadores fazendo 
uma cena de recuperação. Isso quer dizer 
que eles pararam um pouco para respirar e 
recuperar suas forças, e aproveitaram para 
fazer perguntas interessantes um para o 
outro, ou dividir histórias de seus passados. 
É uma oportunidade para todos os jogadores 
conhecerem um pouco mais sobre seu animal.

Uma cena de recuperação também aumenta 
a Determinação do Grupo até o valor inicial 
da sessão, caso ela esteja abaixo desse valor 
naquele momento. 

Ao chegarem numa cidade, eles têm uma 
chance de descansar e conversar. Os 

jogadores quase não possuem 
mais marcadores para gastar 

em suas ações. Para o 
alívio deles, é hora de os 
personagens repousarem 
um pouco e ter uma cena 
de recuperação. Bicudo 
pergunta algo sobre a 
história das cicatrizes 

de Roger. Canino Torto 
conta que deseja um dia 

conhecer Pelomisto. Roger 
pergunta pra Bicudo por 

que ele tem medo dos Coçapulga. A 
conversa e o descanso permitem que 
eles recuperem todos os marcadores. 
Antes da parada, a Determinação 
do Grupo estava na posição 2, mas 
com a cena de recuperação ela 
volta para 3, seu valor inicial.

AS PERGUNTAS IMPORTAM
Durante a criação do seu 

animalzinho, você respondeu a 
3 perguntas: “Quem sou eu?”, 
“No que sou bom?” e “No que 
sou ruim?”. As respostas a essas 
perguntas podem ajudar seu 
personagem no momento em que 
ele realiza uma ação.

Sempre que a resposta para 
“Quem sou eu?” ou “No que sou 
bom?”  puder lhe ajudar ou explicar por que 
você pode fazer algo com mais facilidade, você 
aumenta +1 na Escala de Eficiência daquela 
ação, sem a necessidade de gastar marcador. 
Isso pode se repetir com várias frases. Então, 
se tanto sua frase “Quem sou eu?” quanto 
“No que sou bom?”  lhe auxiliarem de alguma 
forma, você aumenta +2 na Escala de Eficiência.

Porém, quando a sua frase “No que sou 
ruim?” se aplicar, você reduz -1 na Escala de 
Eficiência de sua ação.

Pinguim, um gato piloto espacial, está 
realizando manobras arriscadas no meio de 
uma tempestade de meteoritos. Antes de gastar 
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qualquer marcador, o jogador de Pinguim, 
Matheus, verifica as frases que escreveu em sua 
planilha de personagem. Para “Quem sou eu?”, 
ele escreveu “Um piloto espacial audaz” e para 
“No que sou bom?”, ele escreveu “Pilotar em 
situações de risco”. Quando se trata de pilotar 
naves, Pinguim sabe como fazer!

Nesse caso, antes mesmo de investir qualquer 
marcador nessa ação de Pinguim, ele sobe +1 na 
Escala de Eficiência para cada frase, alcançando 
+2 e conseguindo realizar as manobras. Caso 
Matheus queira que Pinguim seja realmente 
bom enquanto realiza a manobra, ele pode 
investir marcadores para subir o resultado na 
Escala de Eficiência para +3, +4 ou mais!

APLICANDO FAÇANHAS
Em alguns momentos, você vai ter uma 

façanha que pode lhe ajudar a fazer algo. 
Quando isso acontecer, você sobe +1 na Escala 
de Eficiência, sem gastar marcadores. As 
façanhas são coisas incríveis que você pode 
fazer em uma situação específica, por isso a 
importância delas.

Diferentemente das abordagens e das 
perguntas, você só pode aplicar 1 façanha 
na sua vez de jogar. Ou seja, quando estiver 
fazendo algo, você pode gastar marcadores de 
mais de uma Abordagem, pode usar mais de 
uma resposta para elevar o nível de eficiência, 
mas só poderá escolher 1 façanha. Também, 
lembre-se que ela precisa fazer sentido na 
situação.

Durante uma negociação com o Rei Roedor, 
a cidade de Furostortos é atacada por batedores 
galácticos, que atuam para o Império tentando 
invadir seu território. Miou, um gato que atua 
para a tropa da Aliança, decide esconder a 
princesa Dentuça, para que ela não seja alvo dos 
invasores.

Depois de gastar marcadores de suas 
abordagens, para garantir, ele vê que possui a 
façanha “Sou mais Rápido quando quero me 
esconder” e com isso ele aumenta em +1 a sua 
eficiência na ação.
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COM DETERMINAÇÃO VAMOS MAIS LONGE 
Muitas vezes nós vamos além dos 

nossos limites para realizar algo. Talvez nós 
precisemos correr o máximo para chegar a 
tempo de segurar a mão de nosso amigo que 
está prestes a cair no desfiladeiro, realizar 
manobras extraordinárias durante uma guerra 
de naves para desviar de múltiplos disparos e 
explosões, saltar uma distância incrível para 
alcançar a borda do outro lado etc.

Quando você precisar realizar algo assim 
e não tiver mais marcadores disponíveis, 
ou talvez quando você já tenha investido os 
seus quatro marcadores permitidos, e ainda 
assim precise de um resultado melhor e mais 
mirabolante, você pode conversar com o grupo 
para reduzir a Determinação do Grupo em 
1 e aumentar o seu resultado na Escala de 
Eficiência em +2. Esse esforço extra representa 
a sua força de vontade e o estímulo do seu 
grupo para ir além dos limites e fazer o que 

é preciso para conseguir realizar um grande 
feito. Em algumas situações, é a única saída.

Leslie e Radi, interpretados por Camila e 
Rafael, estavam fugindo em alta velocidade 
de alguns piratas do espaço. Eles realizaram 
um pouso forçado em um planeta estranho e, 
durante o pouso, a nave bateu. Radi está preso 
nos destroços. Leslie gastou todos os seus 
Marcadores durante a perseguição e agora 
precisa ajudar Radi a sair dessa situação. 
Camila declara “Se todos concordarem, eu quero 
reduzir a Determinação do Grupo em 1 para 
receber +2 na Escala de Eficiência para levantar 
os escombros e ajudar Radi a escapar. Todos 
concordam?”. O grupo acena de forma positiva 
e o Narrador move o marcador da Determinação 
do Grupo, reduzindo em 1. Leslie consegue +2 
na Escala de Eficiência e começa a escavar entre 
os escombros para salvar seu amigo.
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QUEM AGE PRIMEIRO?
No momento em que a ação começa e uma 

cena de aventura se inicia, as coisas podem ficar 
uma loucura, com todos falando ao mesmo 
tempo o que vão fazer. 

Para decidir quem age primeiro, o Narrador 
deve imaginar a cena em sua cabeça e ver qual 
personagem estaria em melhores condições de 
agir naquele momento — esse será o primeiro 
jogador. Quando esse jogador terminar sua 
ação, ele mesmo escolhe quem será o próximo 
a agir, e assim por diante, até que todos tenham 
tido a chance de participar. Nesse momento, se 
a cena ainda não tiver se resolvido, o Narrador 
escolhe um novo jogador para agir primeiro, 
uma nova rodada se inicia e a dinâmica se 
repete.

Os Personagens do Narrador não participam 
dessa rotação. Eles agem quando fizer sentido 
na situação, ou por último na rodada. 

EVOLUINDO O PERSONAGEM
Sempre que uma história terminar, os 

personagens celebram suas conquistas e cada 
jogador ganha 1 ponto. Esse ponto pode ser 
gasto para:

• Aumentar uma Abordagem em +1, até o 
limite de +4;

• Aumentar a Determinação inicial do 
grupo em +1, até um limite igual ao 
dobro do número de jogadores;

• Comprar uma nova frase que descreva 
algum novo conhecimento ou 

experiência que seu personagem tenha 
vivido e possa ajudar o animalzinho;

• Comprar uma nova façanha (até o limite 
de 2 por Abordagem) que demonstre 
uma nova habilidade especial que ele 
aprendeu durante a aventura.

Alain acaba de superar vários desafios com 
seu personagem Parafuso junto com seu grupo! 
Depois de evitar a colisão de um meteoro com 
o planeta Jabutrix e derrotar o Guaxinim 
Mascarado do Império Coçapulga, chegou a hora 
de evoluir seu animalzinho!

Como ele se saiu muito bem em controlar o 
dispositivo que detonou o meteoro, ele 
acha que faz sentido gastar o seu 
ponto para criar a Façanha “Sou 
mais esperto quando opero 
aparatos tecnológicos”.
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O Narrador é responsável por várias coisas 
durante o jogo: preparar os desafios que 
surgem na aventura, controlar os Personagens 
do Narrador (ou PdN) e orientar todos sobre as 
regras do jogo.

Então, vamos falar sobre o trabalho do 
Narrador e como preparar histórias em Gatos 
Espaciais.

PREPARANDO UMA AVENTURA
Uma aventura é uma história curta. É como 

um ou dois episódios de uma novela ou série 
de TV. Algo acontece, os heróis aparecem, há 
ação e adrenalina e o problema se resolve. 
Normalmente, uma aventura pode levar várias 
horas para terminar.

Sendo assim, alguns grupos de jogadores 
preferem jogar um pouco a cada dia, ou 
algumas vezes por semana. Cada encontro 
costuma durar uma ou duas horas — alguns 
grupos jogam por cinco horas ou mais! Então, 
como preparar uma aventura para o seu 
próximo encontro com os amigos? 
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O CENÁRIO
O cenário é o mundo onde a história vai 

se passar. No nosso caso, ela se passará na 
Animaláxia. Você pode usar os planetas 
mostrados nesse livro ou criar os seus próprios! 
Para criar um planeta, pense em que animais 
habitam ele, do que ele é feito, como é o clima 
e a tecnologia. Pode soltar a imaginação, na 
Animaláxia existe de tudo! E para criarmos 
uma aventura dentro desse universo de 
animais aventureiros, precisamos pensar em 
duas coisas: um vilão que tenha um plano e por 
que os personagens dos jogadores não podem 
ignorá-lo.

Um vilão com um plano
Os principais vilões na Animaláxia são os 

Coçapulga, então não é difícil pensar em um. 
Talvez haja uma invasão de pulgas em seus 
robôs e naves, ou alguns animais a serviço deles 
estejam aprontando alguma coisa. As ações 
que os vilões planejam em geral tem a ver com: 
capturar, invadir, explorar, roubar, destruir, 
atacar, sequestrar e conquistar. Os alvos de 
seus planos costumam ser: um membro da 
Aliança, uma cidade rica, o Herdeiro de um 
reino, uma nave de alta tecnologia, uma 
arma destruidora, uma relíquia, um povoado 
inocente, um líder da Região Selvagem.

Por que os personagens não 
podem ignorá-lo 

Depois de pensar no vilão, é preciso pensar 
no motivo pelo qual os jogadores não podem 
ignorar a existência dele. É importante fazer 
isso de uma forma que fique bem entendido 
aos jogadores os planos maléficos e que eles 
precisam fazer algo em relação a isso ou 
coisas ruins vão acontecer com eles ou com 
aqueles que eles amam. Algumas possíveis 
consequências são: alguém com quem os 
personagens se importam irá se ferir, um 
planeta será destruído, um líder perderá 
seu trono, os personagens serão capturados, 
um segredo será revelado, uma aliança será 
destruída, uma raça será extinta.

PREPARANDO A PARTIDA
Bem, até agora você tem um vilão e os 

animaizinhos dos jogadores sabem que 
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precisam detê-lo. Agora, vamos deixar as 
coisas mais interessantes. A melhor forma de 
fazer isso é começar o jogo descrevendo uma 
cena de ação, o que pode prender a atenção dos 
jogadores. Uma perseguição, um tiroteio, uma 
chuva de meteoros, uma briga em uma feira 
livre, um grande baile, um evento esportivo, 
uma fuga da prisão — dê aos personagens 
algo para fazer imediatamente.

Agora, vejamos algumas das tarefas pelas 
quais o Narrador é responsável e como lidar 
com elas.

Preparando uma cena
Os amigos se reúnem para uma partida 

de Gatos Espaciais. A aventura é dividida em  
cenas. Uma aventura pode ter uma, três, seis 
ou um número incontável de cenas. Cada cena 
conta uma parte importante da história.

Uma aventura pode ter uma cena na qual 
os animaizinhos dos jogadores descobrem que 

as pulgas estão invadindo uma cidade, 
outra cena de perseguição, 

uma cena repleta de ação 
e conflitos etc. Sendo 

assim, é importante 
pensar em qual 

será a primeira 
cena e quando 
é o momento 
de passar para 
a próxima.

Uma cena precisa sempre ter um objetivo e 
um obstáculo para se alcançar esse objetivo. Se 
os personagens já superaram o obstáculo e o 
objetivo daquela cena já foi atingido, é hora de 
pular para a próxima situação.

Interpretar Personagens 
do Narrador — PdN 

Cada jogador controla o seu próprio 
animalzinho, mas haverá muitos outros 
numa cena que não possuem jogadores. É 
papel do Narrador controlar todos os outros 
personagens, chamados Personagens do 
Narrador, ou PdN (veja o exemplo de jogo no 
início desse livro, para entender bem). Dê a 
todos eles personalidade e uma motivação. O 
Narrador deve sempre se perguntar: o que esse 
personagem mais quer?
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Decisão das regras
Muitas vezes é fácil saber como uma 

situação deve ser resolvida, usando as regras 
desse manual. Mas em outros momentos pode 
acontecer uma situação no jogo em que as 
regras não são claras. O Narrador tem a palavra 
final sobre como uma regra se aplica.

Mantenha o interesse
Algumas vezes os jogadores ficam meio 

perdidos — em especial se estiverem jogando 
pela primeira vez. Nesse caso, o Narrador pode 
auxiliar os jogadores, pois as coisas podem 
ficar chatas se os jogadores não souberem o que 
fazer — dê algo que requeira reação imediata 
para que todos continuem empolgados. 
Converse sempre com os jogadores. Pergunte 
em que eles estão interessados em explorar na 
aventura e então proporcione cenas nas quais 
esses interesses aparecem.

Todos devem se divertir
Incluindo o Narrador, todos devem ter bons 

momentos durante o jogo. O Narrador deve ter 
em mente que ele não está jogando contra os 
jogadores. Seu papel como Narrador é pensar 
em desafios interessantes para os seus amigos 
superarem, usando seus personagens. Então, o 
Narrador deve fazer o possível para que cada 
jogador tenha um momento especial na sessão 
— cada jogador deve ter a chance de ser a estrela 
da história por um momento. Conheça bem as 
planilhas de personagem de todos os jogadores 
para criar situações em que as coisas em que 
eles são bons ou ruins ficarão em evidência.

Ofereça escolhas significativas
Gatos Espaciais é um jogo sobre aventura 

e ação, mas também é sobre amizade, 
generosidade e trabalho em grupo. O Narrador 
deve oferecer oportunidades para que os 
jogadores se deparem com escolhas entre o 
caminho certo e o caminho fácil. O caminho 
certo pode atrasá-los, colocá-los em apuros 
e complicar suas vidas — mas a recompensa 
é criar vínculos e aliados, bem como ganhar 
Determinação. O caminho fácil pode ser 
prático, rápido e seguro — mas eles terão que 
ignorar pedidos de ajuda, além de perderem 
Determinação. 

Atos espontâneos e individuais de 
generosidade entre os personagens podem e 
devem ser premiados com Determinação. Mas 



42

Gatos Espaciaiscapítulo 5: contando Histórias Espaciais

o Narrador não deve os encorajar a partir em 
missões solitárias pelo mundo — a união do 
grupo é mais importante. Se algum jogador 
se arriscar por aí sozinho, o Narrador deve 
mostrar os riscos dessa atitude por meio de 
desafios perigosos e escolhas difíceis — ou seja, 
mais chances de se perder Determinação.

OS VILÕES
Os vilões da aventura não precisam de 

uma planilha como a dos personagens dos 
jogadores. Quando o Narrador for criar os 
vilões (e outros personagens coadjuvantes), 
basta fazer o seguinte:

• Pense na motivação do vilão. O que ele 
mais quer? Como isso entra em conflito 
com os objetivos dos personagens dos 
jogadores?

• Faça uma lista com 3 coisas que o vilão 
sabe fazer; seus pontos fortes. Quando 
uma dessas coisas puder ajudá-lo numa 
situação, os personagens dos jogadores 
receberão -1 ou -2 nas suas ações contra 
ele.

• Faça uma lista com 2 coisas em que o 
vilão é ruim; suas fraquezas. Quando 
uma dessas coisas puder atrapalhá-
lo numa situação, os personagens dos 
jogadores receberão +1 ou +2 nas suas 
ações contra ele.

• Defina a Determinação do Adversário: 
um valor em geral de 1 a 5, que significa 
o número de sucessos necessários para 
derrotá-lo. Resultados entre +3 e +5 
reduzem a Determinação do Adversário 
em 1; resultados +6 reduzem em 2.
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Esta é uma aventura 
introdutória que serve como 
exemplo para você e seus 
amigos entenderem como 
jogar Gatos Espaciais. Ela 
pode ser jogada em pouco 
tempo.

Antes de a aventura 
começar, você pode 
querer olhar novamente 
o capítulo 1 onde se 
explicam os passos para 
você jogar uma partida, 
bem como se apresenta 
um exemplo de uma cena. 
Tenha certeza de que 
todos os participantes 

criaram os seus personagens — animais 
dispostos a salvar o dia. Se um ou mais dos 
participantes possuir um animal de estimação, 
lembre-o que ele pode criar a fichinha do seu 
próprio bichinho para viver essa aventura!

O QUE O NARRADOR SABE 
SOBRE A HISTÓRIA

O Rei Rato de Gorgonzol vai dar uma festa 
pública em seu palácio, em comemoração 
a mais um ano da Festividade dos Quatro 
Queijos — uma homenagem ao antigo Rei 
Roquefort,  que libertou Gorgonzol da tirania 
dos Coçapulga.

Durante a festa, ele propõe um desafio: a 
coroa do Rei será roubada — de brincadeira, 
claro — e os convidados terão que descobrir 
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quem é o ladrão. Quem decifrar a charada 
receberá um prêmio surpresa.

Porém, quando os seus servos ratos vão 
buscar a coroa para iniciar a brincadeira, 
descobrem que ela sumiu de verdade! Há um 
ladrão, de fato, dentro da festa e ele está com 
a coroa. O Rei então, desesperado, fornece 
um prêmio em dinheiro para quem capturar o 
ladrão e devolver a coroa.

Na verdade, há um espião dos Coçapulga 
infiltrado entre os convidados — um rato 
traidor. Ele roubou a coroa e só a devolverá 
se o Rei Rato disser que agora é um aliado dos 
Coçapulga. Os jogadores precisam desmascarar 
o traidor e enfrentar os Coçapulga que se 
infiltraram na festa.

O QUE OS JOGADORES SABEM 
SOBRE A HISTÓRIA

Os animais dos jogadores são convidados 
para a festa do Rei Rato e sabem apenas que 
haverá uma comemoração em homenagem 
ao antigo Rei Roquefort. Essa é uma boa 
oportunidade para fazer novas amizades e 
criar alianças com os ratos.

Pergunte a cada um dos jogadores: “Por que 
você aceitou o convite para participar da festa?” 
— é uma primeira chance para os jogadores 
mostrarem um pouco da personalidade e das 
motivações de seu animalzinho.

CENA 1: A FESTA DO REI
Os personagens dos jogadores podem 

ter viajado grandes distâncias para chegar a 
Gorgonzol, ou talvez já estivessem de passagem 
pelo planeta. É importante que os personagens 
estejam juntos, então pergunte aos jogadores: 
“O que os trouxe juntos até aqui?”.

A aventura começa com todos já dentro 
da festa no palácio do Rei Rato. Ele é grande 
o suficiente para comportar várias espécies de 
animais e há um grande espaço aberto para 
animais maiores, como cachorros ou raposas, 
por exemplo.

Você pode ler o parágrafo abaixo para os 
jogadores, como uma introdução à cena:

“Vocês chegam ao palácio do Rei Rato e são 
bem recebidos. A festa acontece em um salão 
espaçoso e ornamentado. Há animais de todas as 
espécies e tamanhos e eles estão comemorando. 
Muitos dançam, outros tocam instrumentos, 
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comem e bebem, enquanto outros conversam e 
contam histórias”.

Mostre algumas oportunidades de interação 
para os personagens no cenário — talvez 
alguém puxe um assunto ou ofereça uma 
bebida, talvez algum elemento do salão chame 
a atenção deles, talvez eles encontrem um 
conhecido. Leve em consideração os interesses 
dos personagens e dos jogadores para criar 
essas pequenas cenas.

Faça essas descrições e pergunte o que 
o personagem de cada jogador gostaria de 
fazer. Se ainda assim eles não souberem ou 
estiverem inseguros, dê sugestões ou narre 
cenas divertidas: talvez alguém dance de forma 
atrapalhada ou divirta uma multidão com 
histórias engraçadas.

CENA 2: CONQUISTANDO 
OS CONVIDADOS

O primeiro desafio dos personagens será 
conquistar a confiança ou a admiração dos 
convidados da festa. Apesar da boa recepção, 
alguns convidados podem se demonstrar 
incomodados pela presença dos personagens 
— talvez por eles não serem nobres, talvez por 
serem estrangeiros ou de espécies de animais 
diferentes. 

O grupo poderá agir a fim de mudar essa 
impressão dos nobres convidados. Algumas 
sugestões são (com as Abordagens entre 
parênteses):

• Um discurso convincente ou uma 
história heróica contada para lembrar 

como todos os animais lutaram juntos 
contra os Coçapulga (Esperto)

• Uma dança amistosa em grupo com os 
convidados, para mostrar que todos 
podem ser felizes juntos apesar de suas 
diferenças (Rápido)

• Um ato generoso para ajudar um 
convidado idoso ranzinza que tenha 
passado mal, caído ou ficado com a 
roupa presa na decoração da festa, 
mostrando que todos podem se ajudar, 
independente de sua origem (Forte)

Se ao menos um dos jogadores realizar algo 
que alcance +4 na Escala de Eficiência, o grupo 
passa a ser admirado por muitos na festa e isso 
aumenta a Determinação do Grupo em 1.

CENA 3: O DESAFIO DO REI
Depois de um tempo, o Rei Rato sobe na 

parte alta do salão, onde há um trono. Ele veste 
as roupas do rei, mas está sem a coroa. Ele 
declara:

— Sejam todos bem-vindos. Hoje é um 
dia importante, pois a Festividade dos Quatro 
Queijos comemora a nossa liberdade do império 
Coçapulga. O grande Rei Roquefort lutou 
de forma corajosa e hoje somos livres. Como 
parte de nossa festa hoje, teremos um desafio e 
quem resolver esse enigma, receberá um prémio 
surpresa!

Nesse momento, um rato guarda sobe e fica 
próximo ao Rei. Ele segura uma pequena caixa 
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Sugestão de Escala de Eficiência para conquistar o público

+6 ou mais

• Você faz coisas tão impressionantes que as pessoas lhe admiram e 
também aqueles que andam com você. O próprio Rei Rato lhe chama 
para se apresentar, próximo ao trono, para que todos vejam. Além de 
fazer novos aliados e contatos, vocês ganham 1 de Determinação do 
Grupo.

+4 ou +5
• Você faz coisas tão impressionantes que as pessoas lhe admiram e 

também aqueles que andam com você. Além de fazer novos aliados e 
contatos, vocês ganham 1 de Determinação do Grupo.

+3
• Você realiza proezas de uma forma que as pessoas ficam impressionadas 

e motivadas. Você faz aliados e novos contatos durante a festa. 
Converse com o Narrador sobre isso.

+1 ou +2

• Você promove uma dança em grupo e as pessoas gostam, mas uma 
criança esbarra em você e lhe atrapalha;

• Você ajuda um senhor generosamente e as pessoas ficam 
impressionadas, mas um adversário dele não gosta de seu gesto e 
promete vingança;

• Você conta histórias, canta ou toca algum instrumento e as pessoas lhe 
aplaudem, mas um outro artista fica com ciúmes.

0

• Alguém passa no seu caminho e você esbarra em uma bandeja, 
espalhando comida e bebida nas pessoas e muitos se irritam com você 
e com quem está com você. Reduza em 1 a Determinação do Grupo;

• Você fala, mas alguém entende errado e se sente ofendido. Reduza em 
1 a Determinação do Grupo.
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de madeira fechada. A caixa é bonita e possui 
desenhos em ouro. O Rei continua:

— Como podem notar, estou sem minha 
Coroa. O desafio se trata de encontrar a minha 
Coroa, pois ela foi roubada. Não, calma, é apenas 
uma brincadeira hahaha! A verdadeira Coroa 
está protegida dentro dessa caixa.

O Rei caminha e abre a caixa enquanto fala 
“essa coroa foi criada pelo Rei Roquefort como 
uma lembrança da nossa liberdade”, porém a 
caixa está vazia. Ele esbugalha os olhos e grita 
“a Coroa foi roubada!” todos no salão riem, se 
divertindo com a brincadeira. Mas o rei fica 
realmente sério e grita para todos:

— Não é brincadeira! A coroa foi realmente 
roubada! Há um ladrão entre nós! Fechem todos 
os portões, ninguém sai do palácio até que ela 
seja encontrada!

Depois dessa declaração os animais no salão 
ficam agitados e surpresos. O que era para ser 
uma brincadeira se tornou algo sério.

CENA 4: O LADRÃO REVELADO
O roubo da Coroa é muito grave. Ela é 

um símbolo da liberdade de Gorgonzol e da 
luta dos animais contra a tirania do império 
Coçapulga. Essa é uma oportunidade para os 
jogadores decidirem fazer a boa ação de ajudar 
o Rei a encontrar a Coroa. Isso porque todos 
os animais do salão estão assustados com a 
situação e ninguém está tomando uma atitude.

Se eles não estiverem dispostos a ajudar, 
ressalte a importância de encontrar a Coroa 

para cada personagem, e como todos parecem 
desesperados e sem ação. Se eles chamaram a 
atenção na Cena 2, por fazer proezas ou contar 
histórias, o próprio Rei Rato pode pedir a 
ajudar deles pessoalmente. Perceba que essa 
é uma boa oportunidade para eles realizarem 
uma ação generosa.

Abaixo seguem algumas sugestões sobre 
como os jogadores podem descobrir as pistas 
para chegar até o conspirador e ladrão. Se os 
jogadores sentirem dificuldade de interpretar 
a cena ou não souberem como interagir com 
a história, o Narrador pode auxiliar durante a 
cena ou sugerir para eles gastarem marcadores 
de Esperto, para tentar deduzir e descobrir 
as informações, de Rápido para se mover em 
meio à multidão e ouvir ou revelar novas 
informações ou então de Forte para intimidar 
as pessoas a falarem o que elas sabem ou para 
tirar obstáculos do caminho.
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Falar com os animais da festa para 
descobrir um rato tramando algo

• Um dos animais pode dizer “Tinha 
alguém se comportando de forma estranha. 
Sim, um dos servos ratos estava agindo 
de maneira suspeita. Ele ficava irritado e 
falando coisas como ‘finalmente a vingança 
será realizada’.”

• Outro animal pode dizer “Havia um rato 
que falava o tempo todo em um rádio. Eu 
pensei que ele era segurança, mas de repente 
ele falou  ‘O plano já está em andamento. Se 
preparem’.”

Procurar por rastros e pistas
• Alguns tufos de pelos castanhos podem 

ser vistos perto da caixa da coroa, ou em 
algum dos corredores do Castelo. Usar 
marcadores de Esperto pode permitir 
identificar os pelos como sendo de um 
rato de algum planeta distante. 

• Um segurança do rei está desacordado, 
sem roupas, em um armário. Reanimando 
o guarda (um bom chacoalhão usando 
marcadores de Forte), ele conta que foi 
atacado e roubaram suas roupas. 

• Uma janela alta de uma casa de 
banho de hóspedes está aberta, e um 
objeto luminoso está preso em seu 
batente. Escalando até a janela (alguns 
marcadores de Rápido), os jogadores 
descobrem que é um pequeno gancho 
de agarre, que pode ter sido usado para 
invadir o castelo.

ENCONTRANDO O RATO TRAIDOR
Se os jogadores avisarem ao Rei que há um 

rato traidor, ele chamará todos os ratos e servos 
do palácio para o salão de festas. O Rei então 
pede que os animais dos jogadores o ajudem 
a descobrir quem é o farsante.  Enquanto os 
jogadores pensam em uma forma de descobrir 
isso, um rato gordo que veste uma roupa de 
soldado parece impaciente e inquieto. Se alguém 
for falar com ele ou for revistá-lo, vão descobrir 
que a barriga gorda dele é falsa: de repente, 
a Coroa cai de sua barriga e sai rolando pelo 
chão. Ele olha assustado para a Coroa e grita 
“plano B!”. Então, dois robôs Coçapulga (como 
os da capa desse livro) surgem derrubando 
algumas portas e paredes. Todos se assustam 
e começam a correr em todas as direções. O 
objetivo dos robôs e do rato traidor é recuperar 
a Coroa.

Se os jogadores não avisarem ao rei e 
decidirem procurar o rato traidor por conta 
própria, eles podem caminhar na festa, nos 
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corredores e até mesmo na cozinha em busca 
de alguém suspeito. De repente, a mesma cena 
se repete: um rato gordo vestido de soldado 
parece impaciente e inquieto. Se alguém for 
falar com ele ou for revistá-lo, vão descobrir 
que a barriga gorda dele é falsa: de repente, 
a Coroa cai de sua barriga e sai rolando pelo 
chão. Ele olha assustado para a Coroa e grita 
“plano B!”. Os dois robôs Coçapulga entram em 
cena derrubando e destruindo o que encontram 
em seu caminho para tentar recuperar a Coroa.

Tanto as pulgas que controlam os robôs 
como o rato traidor podem falar coisas como 
“Vocês não sabem o que é o verdadeiro poder!” ou 
então “Gorgonzol pagará por ter nos derrotado no 
passado!” e então começam o ataque a qualquer 
um que esteja em seu caminho para alcançar a 
Coroa. 

Robôs Coçapulga

Pontos fortes:
Armas paralisantes: Se um personagem de 

jogador for atingido, a Determinação do Grupo 
é reduzida em 1, e aquele personagem perde a 
ação no momento: ele não consegue se mover 
nem falar, apenas pensar (duração a critério do 
Narrador). 

Carapaça de aço: Os jogadores recebem -1 
em ações visando atingir, machucar ou penetrar 
a dura carapaça dos robôs.

Garras mortais: Se um personagem 
de jogador for agarrado por um robô, a 
determinação do grupo diminui em 1, e ele 
recebe -1 na tentativa de se livrar do agarrão.

Pontos fracos: 
As pulgas ficam facilmente irritadas. Se 

os jogadores as provocarem, elas terão maior 
dificuldade em controlar os robôs (+1 nas ações 
contra ele). 

As articulações dos robôs não resistem muito 
bem à água. Se os jogadores encharcarem um 
robô, eles terão boas vantagens (+2 nas ações 
contra ele).

Determinação do Adversário: 4. 

Rato Traidor

Pontos fortes:
Sorrateiro: Se ele conseguir correr para um 

corredor escuro, os jogadores recebem -1 na 
suas ações contra ele. 

Traiçoeiro: O rato usa truques sujos, como 
jogar água no rosto, puxar o tapete etc. Os 
jogadores recebem -1 para se defender de seus 
ataques traiçoeiros. 

Ligeiro: Os jogadores recebem -1 se tentarem 
persegui-lo.

Pontos fracos:
Covarde: Se algum personagem conseguir 

encurralá-lo, o jogador recebe +2 nas ações 
contra ele. Uma ação com resultado +4 ou maior 
nessa situação pode fazer com que ele se renda.

Fracote: Os jogadores recebem +1 se 
precisarem se defender de ataques físicos dele.

Determinação do adversário: 3.
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Quando for a vez dos animais dos jogadores 
agirem, a quantidade de marcadores gastos 
para reduzir a Determinação dos adversários 
diz o quão bem eles se saíram.

Após a Determinação de todos os 
Adversários ser reduzida a zero, eles são 
derrotados. O Rei Rato pede a prisão imediata 
deles, incluindo o traidor.

FINAL
Se os jogadores aceitarem receber uma 

recompensa do Rei, eles serão condecorados 
e agora podem entrar e sair de Gorgonzol 
sem impedimentos, pois o Rei confia neles. 
Além disso, o grupo recebe presentes em 
ouro do Rei  e vários presentes menores 

da população (escolha recompensas que 
tenham a ver com as motivações de cada 
personagem, ou com as razões que eles deram 
para comparecer ao evento. Presentes podem 
ser objetos, informações, contatos, uma dica 
para uma próxima aventura, entre outros). A 
Determinação do Grupo aumenta em 1. 

Se eles decidirem não receber recompensa 
em ouro, ou usarem o ouro para uma boa 
causa, a Determinação do Grupo aumenta em 
2 e, mesmo assim, eles recebem presentes dos 
animais de Gorgonzol.

A festa continua e todos se divertem 
enquanto comemoram a Festividade dos 
Quatro Queijos e também um dia de vitória dos 
animais dos jogadores contra os Coçapulga.
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Sugestão de Escala de Eficiência para o Conflito

+6 ou mais

• Você faz algo e isso afeta o adversário de forma significativa. Você 
reduz a Determinação do Adversário em 2 e fez algo a mais (o 
desarmou, quebrou algo importante que ele possuía, atrapalhou os 
planos dele, ou até mesmo ele pode se render etc).

+4 ou +5

• Você faz algo e isso afeta o adversário de forma significativa. Além de 
reduzir em 1 a Determinação do Adversário, você fez algo a mais (o 
desarmou, quebrou algo importante que ele possuía, atrapalhou os 
planos dele etc).

+3

• Você faz algo e isso afeta o adversário. Talvez você tenha gritado e isso 
o intimidou ou então realizou alguns golpes que o deixou atordoado. 
Você teve sucesso nisso e a Determinação do Adversário é reduzida 
em 1.

+1 ou +2
• Você consegue fazer algo contra o adversário e isso o atrapalha de 

alguma maneira (ele perde o equilíbrio, não consegue alcançar a 
Coroa etc).

0
• Você não consegue fazer algo contra o alvo porque há algo ou alguém 

em seu caminho, porém ele consegue revidar e a Determinação do 
Grupo é reduzida em 1.
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