


 

 

 

Este ebook contém scans das aventuras para street fighters já publicadas 

em português, todas oriundas de material original da saudosa Dragão Brasil. 

Elas  foram  publicadas  exclusivamente  para o sistema 3D&T, para o 

jogo de RPG Street Fighter Zero 3, que teve dois suplementos: Final Fight e 

Shadaloo. Trata-se de um sistema simples, para iniciantes, bastante 

divertido, mas longe da complexidade estratégica de uma luta de Street 

Fighter: O Jogo de RPG. 

Sua utilização em Street Fighter RPG é possível, pois as fichas dos 

personagens que nelas aparecem estão presentes em suplementos oficiais ou 

nos fanmades Tempos de Glória e Guia do Circuito.

A Dragão Brasil fez muito por Street Fighter, publicando o nosso RPG 

favorito e uma versão em seu 3D&T (a única adaptação em 3D&T que ganhou 

suplementos), e só não fez mais por ter sido impedida por questões 

contratuais – mas ainda assim não deixou de publicar as fichas e estilos dos 

chefes e a divertida aventura Sangue de Lutador. Este ebook é para 

podermos aproveitar essas três aventuras divertidas, assim como as 

descrições de Metrocity e da Ilha de M. Bison que eles forneceram. 

 

Nós vamos ao encontro do mais forte! 
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Parte Z: JORNADA PELA SELVA
Chun Li recebe o telegrama de Guile no final da tarde.
Caso decidam partir imediatamente, os Street Fighters
terão que viajar pela selva à noite — e os habitantes da
vila vão avisar que isso é perigoso, Por outro lado, se
esperarem pela manhã seguinte, poderá ser tarde de-
mais para salvar Charlie. Verifique com atenção qual a

decisão dos jogadores.
Nenhum dos habitantes locais vai concordar em seguir

com os Street Fighters — assim como não concordaram
em seguir com Charlie, que partiu sozinho. Mas Blanka
conhece o caminho para o Rio Proibido, e poderá conduzir
o grupo sem problemas. O riofica a um dia de viagem.

' Se os Street Fighters partiram à noite, talvez tenham
que enfrentar animais ferozes — tão ferozes que não te-
mem nem mesmo Blanka. No decorrer da viagem, jogue
um dado duas outrês vezes. Se os resultados forem 5 ou 6,
nada acontece. Resultados 1, 2, 3 ou 4 fazem surgir uma
das criaturas abaixo, que atacam os Street Fighters:

I) Onça-Pintada: F2, H3, R2, Al, PdFO
2) Cobra Sucuri: F3, Hl, R2, AO, PdFO
3) Morcego-Gigante: F1, H4, RI, Al, PdFO
4) Mapinguari (Preguiça-Gigante):F3, Hl, R3, A2, PdFO

Lutar contra animais da floresta continua sendo apenas
um aquecimento para os jogadores — será muito difícil
que qualquer destas criaturas, sozinha, consiga derrotar
um grupo de quatro ou cinco Street Fighters. A verdadeira
batalha começa mais adiante...

Após um dia de viagem seguindo pela margem do
Amazonas, o grupo encontra o local onde deságua o Rio
Proibido. Subindo o rio, Blanka percebe (assim como
qualquer outro personagem que tiver as Perícias Sobre-
vivência ou Sobrevivência na Selva) que os animais es-
tão em silêncio. Isso significa que existe grande perigo
logo adiante.,.

Parte 3: CAMMY PEDE SOCORRO
À medida que andam, oterreno à direita dos Street Fighters

se eleva em uma montanha, deixando apenas uma trilha
estreita de metro e meio entre o rio e o paredão rocha.

O Rio Proibidotem piranhas. Elas atacam em grandes
cardumes, e é impossível lutar com elas: qualquer pes-
soa desprotegida dentro do rio sofre 1 ponto de dano por
turno, sem direito a nenhuma jogada de Armadura.

Em certo.momento, os Street Fighters percebem a
"aproximação de alguém que chega correndo pela direção
oposta. Uma garotinha de dezesseis anos, vestida de azul.

É Cammy. Ela parece aflita Não ataca os Street Fighters.

Em vez disso, ela diz:

"Socorro! Vocês precisam me ajudarl Não sou inimi-
ga. Fui geneticamente criada etreinada por Bison para

ser a guerreira perfeita, e estive sob controle mental.
Mas agora estou livre, consegui me livrar de seu co-
mando hipnótico.

"Vi o amigo de vocês, Charlie, Ele invadiu uma de
nossas bases e foi capturado. Bisem vai matá-lo. Eu
.levarei vocês até ele. Estamos perto, vamos!"

Se os jogadores acharem que não devem confiar em
Cammy, podem apenas lutar com ela. Cammy tem F1,
H3, R2, Al, PdF 1 (Cannon Drill), Aparência Inofensiva (l
ponto), Ataque Especial (Cannon Drill. 1 ponto). Patrono:
Bison (2 pontos).

Caso os jogadores decidam confiar em Cammy, ela
vai conduzir o grupo rio acima até a entrada de umtúnel
—o local marcado 1 no mapa.



Parte 4: D COVIL DA SH,AD,ALCJCJ
A base mencionada porCammy está a apenas meia hora
de caminhada. A entrada está camuflada. escondida por
uma porta secreta; se os jogadores aceitaram a ajuda de
Cammy e ela estiver no grupo, ela saberá qual pedra
tocar para abrir a porta. A entrada secreta está no lugar
marcado1 no mapa abaixo.

Se Cammy não está no grupo, jogadores quetiverem
a Perícia investigação (como Chun Li) devem fazer um
teste de Habilidade: apenas aqueles que tiverem sucesso
conseguem, após algum tempo de procura, perceber a
porta secreta e o mecanismo que a abre. Caso nenhum
jogadortenha Investigação, ou se nenhum jogador passar
no teste, só resta desistir— ou mudar de idéia e aceitar
a ajuda de Cammy,

Quando o mecanismo é ativado, um grande pedaço de
rocha se move e revela um túnel. Não mostre o mapa aos
jogadores! Em vez disso, apenas descreva o lugar: um
corredor com dois metros e meio de largura, luzes
elétricas e paredes metálicas. O túnel segue por quatro
metros até uma grande câmara redonda (a área 2 do
mapa), com três portas. Todas são metálicas e parecem
muitofortes. A porta que leva para a área 5 traz o simbolo
da Shadaloo — uma caveira com asas, o mesmo sinal

que aparece no chapéu de M,Bison.
Assim que os Street Fighters entram na câmara, uma

porta de açofecha a passagem com um estrondo. Não há
saída. Se Cammy estiver no grupo, ela grita e cai de
joelhos, agarrando a própria cabeça. Parece estar
sentindo muita cíor

Enquanto Cammy agoniza, uma voz cavernosa soa
através de alto-falantes no teto:

"Fez um bom trabalho, Cammy. Para enganar estes
intrusos, tive que devolver temporariamente sua
consciência e livre escolha. Agora que cumpriu sua
missão, pode voltar a ser minha guerreira fiel e sem
mente. DESTRUA OS INVASORES!"

Quando avoztermina de falai os olhos de Cammy brilham
com uma maligna luz vermelha: ela voltou a ser o que era
antes, uma escrava mentalmente dominada por Bison!

Nesse instante, as portas das áreas 3 e 4 se abrem.
Uma delas revela um imenso gigante careca, usando
tapa-olho, etrazendo no peito uma horrenda cicatriz. Sagat.
A outra porta exibe um homem louro vestindo roupas
espanholas eterríveis garras metálicas presas ao pulso.
Mesmo sob a máscara podemos ver o brilho da
insanidade em seus olhos. Vega.

Sagattem F3, H4, R2, A3, PdF 2, Ataque Especial (Tiger
Uppercut, 1 ponto), Patrono: Bison (2 pontos), Má Fama (-
l ponto) e Monstruoso (-l ponto). Vega tem F2, H4, R2,
A3, PdF O, Ataque Especial (Claw Dive, 1 ponto), Patrono:
Bison (2 pontos) e Má Fama (-l ponto).

Sagat e Vega trabalham para Bison, e agora vão atacar
os Street Fighters. Se estiver na sala, Cammy atacará
também. As chances parecem afavor dos Street Fighters
— afinal, são quatro contra três. Mas Sagat e Vega são
lutadores muito poderosos, feitos com mais de 12 pontos.
Esta será uma luta difícil para nossos heróis...

ESCAVAçÃO À MARGEM DO RIO PROIBIDO
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Parte S: VIDA OU MORTE
As portas se fecham assim que Sagat e Vega entram na
câmara. Se necessário, os Street Fighters podem derrubar
as portas com seus golpes: cada portatem Armadura 4 e
10 Pontos de Vida. Infelizmente, derrubarcada porta vai
exigir algum tempo — coisa que os Street Fighters não
têm agora.

Verifique quais Street Fighters têm a desvantagem
Código de Honra (como Ryu, Ken e Chun Li). Eles devem
recusar qualquer ajuda e lutar sozinhos contra o oponente
que escolheram. Se dois ou mais Street Fighters atacam
um mesmo inimigo, mais tarde não vão receber Pontos
de Experiência por essa vitória (veja o quadro). Poroutro
lado, um Street Fighter pode a qualquer momento
abandonara luta e permitir a entrada de um colega.

Caso os Street Fighters sejam derrotados pelas forças
de Bison, sua missão terá fracassado. Eles vão despertar
inconscientes no chão da câmara, onde foram
abandonados. A base estará vazia, sem guardas ou
equipamentos — era apenas um posto de comando
temporário da Shadaloo. O corpo sem vida de Charlie
estará na área 5, o lugar onde foi morto porBison.

Se os Street Fighters vencerem, agora podem tentar
derrubara porta com o sÍmbolo, que leva à área 5. Atenção
com a contagem do tempo: se os jogadores escolheram
viajar apenas na manhã seguinte, ou se recusaram a
ajuda de Cammy e perderam tempo procurando a porta
secreta, então é tarde demais. Quando entrarem na sala,
Charlie já estará morto.

Por outro lado, se os Street Fighters viajaram à noite e
confiaram em Cammy — ou seja, não perderam tempo
nenhum —, nesse caso ainda existe esperança. Quando
chegarem à área 5, vão encontrar Bison segurando Charlie
pelo pescoço com apenas uma mão. Com chamas
psÍquicas nos olhos, ele olha aborrecido para os heróis e
desaparece, teleportando-se para longe. Mesmo que
tentem. os Street Fighters não conseguem atacar a tempo.

Par-te G: NUNCA CI FIM

, Charlie está todo arrebentado. Teria sido morto ali mesmo,
não fosse a intervenção dos Street Fighters. Infelizmente,
ele é muito cabeça-dura para reconhecer:

Foi Guile quem mandou vocês, né? Olha, eu sei que
ele tá preocupado, mas sou um cara crescidinho e sei
me cuidar. Valeu pela ajuda, gente, mas agora preciso
seguira pista de Bison enquanto está quentel

Parece que Charlie não consegue mesmo escapar de
sua sina! Bem. os Street Fighters cumpriram sua missão
— eles salvaram Charlie. Mas o que vão fazer agora?
Seguir com Charlie em sua busca suicida por Bisem?
Explorar os corredores 3 e 4. que levam a outras partes
do complexcP Levar Vega. Sagat e Cammy para as
autoridades? "O Resgate de Charlie"termina aqui, mas a
campanha pode continuar sempre, aventura após
aventura. batalha após batalha...
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EXPERIÊNCIA
Cada aventura concluída, cadaluta vencida, cada ini-
migo derrotadotornam os Street Fighters mais experi-
entes e poderosos.

Cada vez que os jogadoresterminam uma aventu-
ra, o Mestre deve recompensá-los com Pontos de Ex-
periência. Esses pontos podem ser usados mais tarde
para melhorar o personagem, aumentando seus Atri-
butos ou comprando novas Vantagens e Pericias.

10 Pontos de Experiência valem 1 Ponto normal de
personagem.

Quantos PcmUms'?
Os Pontos de Experiência ganhos por cada jogador
dependem de como ele atuou na aventura:

1 ponto se terminou a aventura com vida.
1 ponto se concluiu a missão com sucesso. (Charlie
foi salvo, afinal?)
1 ponto para cada inimigo vencido em combate justo
(um contra um).

-1 ponto para cada derrota sofrida em combate justo.
-1 ponto para cada companheiro morto ou perdido.

O Mestre também deveria premiar com 1 ponto extra
os jogadores que agiram mais de acordo com seus
personagens. Digamos que um deles tenha escolhido
Ryu: se o jogador foi taciturno, sério e disciplinado,
ele agiu de acordo com a personalidade de seu Street
Fighter— e merece ganhar um Ponto de Experiência a
mais. Mas se ficou fazendo gozação com os oponen-
tes ou paquerando a Churi Li (isso mais parece coisa
de Ken!), não deveria ganharesse ponto extra.

Cada jogador deve anotar na Ficha de Personagem
os Pontos de Experiência que ganhou. Se ainda não
tiver o bastante para comprar um ponto normal de
personagem, deve esperar pelas próximas aventuras.
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sino (em Metrocity o jogo não é ilegai: mesmo assim.
este estabelecimento está sob o olhar atento do prefeito
Haggar). Há também um grande estádio onde se reali-
zam eventos diversos, incluindo lutas do circuito mundi-
al de Luta-livre — onde Mike Haggariniciou sua carreira
como Street Fighter há muitos anos.

Do luxuoso Sky Heaven - - um grande restaurante
panorâmico, construído em uma estrutura em forma de
disco sobre um prédio de sessenta andares — pode-se
admirar o mar de luzes que as demais construções e
ruas formam ao anoitecer. Quando está na cidade, a maga
Street Fighter Rose costuma se hospedar em um dos
hotéis locais: às vezes ela aceita ler a sorte de pessoas

' que a procuram com problemas.

Bairro Nobre: região de residências de classe A, mari-

, sOes e prédios exuberantes, o bairro nobre abriga a nata' da sociedade de Metrocity. A segurança local é feita na

' maior parte por empresas particulares — e há noticias
da existência de uma milicia paga para manter a ordem
de qualquer maneira. protegendo os ricaços e pessoas
mais importantes. Isso e ilegal — mas entre os morado-

,
rés estão muitos juízes e politicos corruptos que "mexe-

' ram os pauzinhos", trapaceando as ordens do prefeito.
Haggar sabe disso, mas está de mãos atadas depois do
incidente Final Fight, quando ele próprio saiu às ruas
socando bandidos para salvar sua filha.

O lugar mais badalado do Bairro Nobre é Kumitê de
artes marciais. criado para divertir os abastados mora-
dores desta região. O Street Eighter Sodom costuma lutar
aqui, também agindo como observador para Rolento:
novos e poderosos Street Fighters são convidados a fa-
zer parte da nova Mad Gear.

Região Portuária: o porto da cidade é um importante
centro de abastecimento para o comércio e indústria lo-
cais. Capaz de comportaraté seis navios de grande por-
te, a Região Portuária recebe não apenas cargas, mas
também pessoas chegam a Metrocity por ali.

Esta é uma área com muito comércio informal, onde
pode-se encontrar de tudo (cortesia do mercado negro
controlado pela Shadaloo). Pessoas pouco prevenidas
são as presas mais comuns dos maus-elementos daqui.
Entre os tipos que realmente devem ser evitados estão
as belas, sensuais e realmente perigosas "Roxys" e
"Poisons", cx-Mad Gears agora trabalhando como

' /ree/ancers. Elas escorregam entre os dedos da polícia e
são grandes dores de cabeça para o prefeito Haggar.

Na região portuária também fica a Penitenciária de
Metrocity, totalmente reformada e modernizada durante a
administração de Haggar. Mas mesmo essas melhorias
não conseguiram impedir afuga de Cody...

Depósitos: ligado à região portuária por uma das duas
pontes da cidade. o setor de depósitos consiste de um
aglomerado de galpões e depósitos onde são estocadas
as mercadorias recebidas pelo porto. Aqui. em determi-
nados locais secretos, são realizados campeonatos de

seleção de pessoal para a nova Mad Gear. Alguns galpões
se transformam em verdadeiras arenas em menos de
um dia| A proximidade do rio e oceano facilitam o descar-
te dos corpos de competidores menos afortunados...

Às vezes Rolento aparece pessoalmente para verifi-
car como andam os novatos, mas isso é raro. Os comba-
tes nunca acontecem no mesmo lugar duas vezes, o que
torna muito mais difícil para as autoridades desmontar
essa operação.

Campus Universitário: um grande complexo de faculda-
des, a Universidade de Metrocity oferece mais de quinze
cursos diferenciados. O campus éformado pelo conjunto
de prédios dos cursos, uma pista de atletismoe o maior
ginásio de esportes da cidade — casa dos Titãs de
Metrocity, o melhortime de futebol da região.

Neste lugar Cody, Guy e jéssica firmaram sua amiza-
de — e por aqui o esquentado Street Fighter Cody, agora
foragido da justiça, foi visto pela última vez. Entre os
alunos desta universidade estão alguns dos hackers mais
talentosos do pais: vez por outra eles são convidados (ou
mesmo forçados) a integrara nova Mad Gear. Isso des-
perta a atenção das autoridades e a preocupação do pre-
feito, já que quase tudo na metrópole é controlado por
computadores.

Parque Metropolitano: São dez acres de área verde, par-
ques familiares e locais para realização de eventos ao ar
livre. Infelizmente a dificuldade de acesso aos setores
mais afastados do Parque Metropolitano permite o cres-
cimento de incidentes entre os usuários daqui e margi-
nais provavelmente vindos do Bairro Desocupado. As-
saltos são comuns à noite; as autoridades pedem para
que as pessoas evitem a região nesse período.

Bairro Desocupado: durante o incidente Final Fight os
integrantes remanescentes da gangue Mad Gear se es-
palharam pelas ruas da cidade. disseminando caos e
destruição por onde passavam. Houve uma verdadeira
guerra urbana entre eles e a polícia de Metrocity, resul-
tando na destruiçao de quadras inteiras. Essa região foi
evacuada, e Haggar decretou a demolição do bairro intei-
ro. Infelizmente o projeto ainda não foi aprovado (dizem
que vereadores corruptos foram subornados para adiara
demolição), o que forneceu tempo suficiente para que
toda a área fosse ocupada pela escória da sociedade.

Um verdadeiro submundo surgiu por aqui. onde a lei é
destroçada pela força bruta e intimidação. Este lugar é o
que mais se aproxima de um lar para Redento, o coman-
dante da nova Mad Gear: ele transformou as ruínas de
uma estação de metrô em seu quartel-general, de onde
comanda marginais em toda a cidade. O lugar é protegi-
do porjune e Julie, seus soldados de elite.

Aqui está sediada a maior parte dos marginais que
agem em Metrocity. A polícia nem mesmo se arrisca a
entrar no bairro, deixando por conta de Haggara resolu-
ção deste problema. Um Street Figher pode procurar este
lugarse estiverem busca de desafio (ou encrenca)-
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Esta aventura foi preparada para a participação de quatro
ou cinco personagens jogadores feitos com 12 pontos.
Guy, Haggar, Rose, E.Honda, Carlos e Maki aparecem
como NPCS, mas o Mestre pode adaptara aventura para
que sejam usados como personagens jogadores. Outros
Street Fighters já existentes como Ryu, Ken, Chun Li e
outros também podem participar, assim como quaisquer
personagens novos (inventados pelos jogadores).

'· A aventura, claro, se passa em Metrocity. Esta é uma
noite especial: o prefeito Mike Haggar comemora cin-
qüenta anos, e a cidade está preparando uma grande
festa (Haggar não conseguiu convencer seus amigos a
"desistir dessa bobagem..."). Para homenagear seus tem-
pos como lutador, vários Street Fighters foram convida-

-." dos (incluindo, provavelmente, os personagens jogado-
res). Vai ser uma festa de arromba!

· Parte l: Oceano de Luz
Supondo que os personagens jogadores já estão na cida-
de (sé quiser, o Mestre pode rolar um prelúdio com cada
jogadorpara sabercomo foi sua chegada), tudo começa
quando eles rumam para o local da festa. Mestre, leia
isto para os jogadores.

Parecia uma noite tranqüila em Metrocity, mas no

, centro comercial as coisas começam a esquentar:" bares e boates abrem as portas para seus fregue-
' ses boêmios, as ruas se tornam rios de luz com os
' faróis dos automóveis. Vocês percebem um delicio-

so aroma de comida que deve estarvindo do prédio
' logo adiante — a academia de artes marciais do
' famoso mestre Genryusai. Este é o lugar marcado

P para a festa, e Mike já deve estar esperando. (Além
do mais, a comida deve estar deliciosa!)

I Este dojo é simples, mas espaçoso. Sua entrada, uma
' grande porta dupla, dá acesso ao tatame — e mais adi-

ante a uma área onde várias mesas estão decoradas
para festa. Sentado atrás de uma delas, um homem enor-

, me vestindo terno e gravata fala ao telefone celular. Éi Mike Haggar (ao que parece, alguns assuntos ficaram

pendentes na prefeitura). Quando os personagens ché-

, gam, ele se levanta e cumprimenta a todos.Apesar de ser uma festa informal, diga aos jogadores
que algumas pessoas estão vestidas de maneira bem

.
peculiar! Existe uma mulher de vestido longo com um
corte lateral um tanto ousado, usando uma espécie de
cachecol. Ha também um rapaz muito boa pinta, usando
smoking preto e carregando nas costas uma,.. espada?!?

" Uma loira linda abraça um japonês imenso, que veste
uma espécie de kimono vermelho efaixa preta (um traje
bastante incomum).

" A festa transcorre de forma magistral, com muita
' música, comida e gente bonita — mas o aniversariante

' parece visivelmente transtornado, Caso algum dos per-
' sonagens pergunte o que está havendo, Mike diz que não

é nada ("Ahn, problemas na prefeitura! Nada sério! Rela-
' xem e aproveitem a festa!"). Se mesmo assim eles fica-

rem observando o prefeito, será fácil notar que ele recebe

ligações pelo celularaproximadamente de hora em hora.
E quase meia noite quando ouve-se diante da acade-

mia a freada brusca de um carro. Imediatamente entra
um grupo de 2d+6 homens mascarados e armados com
metralhadoras (f1, H2, R2, Al, PdF2; 8 pvs), que come-
çam a dispararparao alto. A maiorparte dos convidados
corre na direção da parede oposta — mas outro grupo,
formado pelos Street Fighters Haggar, Rose, Guy, Maki
Genryusai, E.Honda e Carlos Myamoto (o carinha da es-
pada), contra-ataca os invasores.

Agora, Mestre, os jogadores devem decidiro quefa-
zer (como se fosse difícil adivinhar...). Caso decidam lu-
tar, deve haver pelo menos um oponente ou mais para
cada Street Fighter presente na cena (incluindo os NPCS).
Personagens com a Desvantagem Inimigo podem ficar
supresos ao perceber que ele aparece, aproveitando a
chance para atacar— mas tentará fugir quando perceber
que os Street Fighters estão vencendo.

Atenção: cada vez que umtiro disparado pelos bandi-
dos erra o alvo, atinge um dos demais convidados da
festa, que cai muito ferido (eles têm apenas 1 F'V cada).
Para cada duas pessoas caídas, cada personagem joga-
dor recebe -1 Ponto de Experiência no final da aventura.
(Ora, eles deviam PROTEGER essa gente!)

Quando termina o combate, o prefeito Haggar pede a
Guy, Maki e Carlos para levar as vitimas até o hospital.
Rose também decide ir para confortaros feridos (se es-
tes personagens estão sendo usados por jogadores,
Haggar procura outros voluntários). Então ele chama os
jogadores até o escritório da academia e diz:

"Amigos, como podem ver, este ataque já estava
sendo esperado. Graças à ajuda de vocês, nenhum
cidadão morreu ainda — mas um louco vem ame-
açando a mim e a esta cidade, e este ataque me foi
informado pelo próprio salalrário! Tenho alguns
amigos tentando localizara chamada. Se estão dis-
postos a ajudar Metrocity contra este perigo, eu
gostaria que tentassem localizar o bandido e sua
gangue enquanto eu e meu amigo Honda resolve-
mos outro pequeno problema..."

E muito provável que os jogadores aceitem um pedido
pessoal de Haggar para salvar Metrocity (e surrar bandi-
dos). Caso sua resposta seja sim, Haggar avisa que o
local mais provável para encontrar o culpado será no
Bairro Desocupado, onde existem muitos galpões onde
eles poderiam se esconder.

Caso um ou mais Street Fighters recusem ajudar, o
prefeito simplesmente agradece e pede a eles que saiam
da sala enquanto dá mais informações aos outros. Aque-
les que recusaram são abordados por uma mulher que
pergunta se eles podem ajudar a prender "aquela malva-
da gangue que atirou em suafilhinha" (snif!), um pedido
que nenhum Street Fighter honrado recusaria,

Se MESMO ASSIM algum jogador se recusara cola-
borar (francamente, O QUE ele está fazendo nesta aven-
tura de RPG?), ele saá atacado por uma gangue de
motoque|ros assim que deixara academia — os Lobos,

._
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armados com correntes, canos de aço e coquetéis molotov
(F2. Hl. R2. Al, PdF3, 10 PVS), São dez ou vinte motos,
cada uma com dois ocupante9 Eles não atacam imedia-
tamente, apenasficam circulando a vítima, rindo e bran-
dindo as armas, até que sejam atacados — e neste caso
todos atacam! A fuga e impossível por meios normais,
apenas truques como Levitação ou Teleporte teriam su-
cesso; do contrário, o personagem ficará ali apanhando,
recebendo cinco ou seis ataques porturno, até que seus
colegas venham em socorro.

Após a reunião com Haggar, os Street Fighters que
concordaram em ajudar devem se dirigir para o Bairro
Desocupado. Caso algum deles não esteja presente. o
barulho das motos revela que os Lobos estão surrando
um ou mais personagens de jogadores que não gostam
de colaborar com o Mestre...

Parte Z: Cidade Devastada
Quando os Street Fighters chegam ao Bairro Desocupa-
do, descobrem que na verdade ele não está tão desocu-
pado assim. Um grande número de mendigos e margi-
nais rondam o lugar.

Assim que chegam ao lugar, os Street Fighters são
atacados por 1d+2 bandidos (F1, Hl RI, AO. PdF2) e
voltam a seratacados a cada meia hora de tempo de jogo
(ou dez minutos em tempo real). Esses bandidos são
inimigos fracos — na verdade.tão fracos que uma vitória
contra eles não rende nenhum Ponto de Experiência—,
mas ataques suces§v0s podem causar problemas a
aossos hetois. Portanto. eles deveriam encontrar logo o
que procuram e sumirdaqui.

Caso os jogadores decidam investigai'. verifique quais
deles possuem as Pericias Investigação ou Crime (OU
alguma de suas Especializações, como Rastreio ou
Submundo). Diga a esses jogadores para fazer um teste
de Hàbilida'de cada um. Se todos falharem, não encon-

tram nada — e uma nova ema de bandidos aparece. Um
novo teste pode serfeito antes (fé caca ataque de bandi-
dos. Quando algum deles tiversucesso noteste, conse-
gue descobrii um pt'edio em ruínas que provavelmente

serve de base para uma grande gangue local. Se nin-
guém no grupo tem as Perícias necessárias, eles aca-
bam encontrando o lugar de qualquer jeito após oito ata-
ques de bandidos.

Essa garigue são os Sliders, um bando de violentos
jogadores de hóquei sobre o gelo. Assim que os Street
Fighters se aproximam do prédio, descobrem perplexos
que está tudo congelado! Os Sliders construiram um gran-
de e poderoso mecanismo para criar uma superfície de
gelo sobre o chão, mesmo durante o verão!

Quando entram no prédio, os Street Fighters encon-
tram o que parece ser uma grande quadra de hóquei so-
bre o gelo — e são recebidos com gritos de guerra. Um
time de 2d+2 Sliders (F2, Hl, RI, A2, PdFO: 4 PVS) des-
liza em sua direção. Este será um combate difícil, porque
os Sliders estão em sua Arena (portanto, recebem +2
em Habilidade). Além disso, os próprios Street Fighters
sofrem um redutor de -1 em Habilidade enquanto lutam
sobre o gelo escorregadio. Personagens com a Perícia
Esporte não recebem nenhum redutor.

Caso os Street Fighterstenham sorte e consigam ven-
cer mais da metade deles, o resto do bando recua —
mas a alegria dos jogadores não vai durar, pois a gangue
INTEIRA (uns 60 ou 70 S|idersl) abandona seus esconde-
rijos nas arquibancadas e começa a avançar. Quando os
jogadores parecem a ponto de virar pasta sob os tacos
dos Sliders, uma voz grita: "Tempoú!"

Quando todos olham, surge um patinador com unifor-
me do capitão do time. Ele desce devagar pelas arqui-
bancadas, enquantotodos os SIiders se afastam e abrem
caminho. Quando remove o capacete... Supresd Não é
"ele", e sim elal A truculenta armadura de hóquei escon-
de uma mulher linda, mas muito perigosa. Ela tem F2,
H2, R2, A3, PdF2 (pastilha de hóquei), Ataque Especial,
Arena, Torcida e as Perícias Crime e Esportes. A Capitã
observa os Street Fighters um a um, devagar e com cal-
ma. Se algum deles protesta, tenta falar ou interromper o
"exame". é imediatamente castigado com o taco de hó-
quei e perde 1 Ponto de Vida.

Caso algum jogadortente atacá-la, lembre-o de que
existem aqui pelo menos sessenta inimigos! Além disso,
aprOpria Capitã Slider está em grande superioridade por
possuir as Vantagens Arena e Torcida (AMBAS funcio-
nais neste momento, elevando sua Habilidade atual para
H5Y. Se mesmo assim houver luta. os Street Fighters
serão provavelmente massacrados — mas não mortos.
pois os Sliders seguem um Código de Honra: sua luta é
como um jogo. e eles são jogadores, não assassinos!

Após examinar (ou surrar) todos os Street Fighters, a
Capitã se aproxima do mais bonitinho e pergunta o que
eles fazem ali. Caso eles digam a verdade, elafica pen-
sativa por alguns instantes e então diz:

"É Mad Gearoutravezl Aquele bando de FW$da
PS@9 Nos tempos da Final Fighteles eram uma
gangue normal. mas agora querem dominartudo!
Estão de olho em nosso pedaço. está sendo Mficil
rnanteroterritMio. Se vocês estão atrás de Rolento,



Sodom e suaturminha, dou a maiorforça!
"Uma de suas bases principaisfica na área dos

depósitos. Étudo que posso dizer."

Quando termina a conversa, alguns Sliders acompanham
os Street Fighters — ou o que restou deles — até os
limites de seu território. Eles são convidados a voltar

.
para "jogar de novo quando estiverem lutando melhor,.."

Parte 3: Depósitos Mortais
Na região dos depósitos o cheiro de lixo é muitoforte. Os
ratos são grandes e muitos — centenas de minúsculos
olhos vermelhos observam na escuridão. O silêncio tam-

, bém é pesado, mas ao se aproximarem do maré possí-
velouvirao longe o som de motores e música.

Na área costeira existe grande número de bares e

. casas noturnas. O crime e marginalidade são visíveis' aqui, mas em formas mais brandas — apenas pequenos
delinqüentes. Caso os Street Fighters decidam arrumar
briga com qualquermarginal que esteja na rua, ou sim-
plesmente sair atacando a tudo e a todos, d pessoal ape-
nas foge e se esconde em qualquer canto. Após dois
turnos de combate não haverá viva alma por perto da
confusão — mas personagens com Investigação ou Cri-
me podemfazer umteste de Habilidade: sucesso revela
a presença de um homem escondido atrás de algumas

' caixas. Se o grupo nãotem essas Pericias. nesse caso
' os jogadores precisam encontraro homem de outra ma-

neira mais difícil (e quem sabe assim eles aprendem a
não fazer personagens que só sabem dar porradd).

Ele é um dos informantes da Mati Gear. Ele pretende
seguiros Street Fighters para conhecer melhorsuas ha-

' bilidades (caso ninguém tenha notado sua presença an-
tes, isso pode acontece mais tarde) e relatartudo a seus

·. superiores. É um bandido bem palerma, sem habilidades" de combate (só tem 1 Ponto de Vida). Caso seja desco-

berto, pode ser devidamente "persuadido" (qualquer um
com as Pericias Investigação, Crime ou Manipulação
pode fazê-lo. sem testés) a contar o que sabe: ali perto há

' um galpão de carga que, no momento, serve como arena
para lutas organizadas pela Mad Gear.

Quando os Street Fighters chegam ao galpão indica-
'ç do, encontram uma enorme porta dupla — suficiente para

passar um caminhão, mas bem trancada e muito pesada
(a portatem Armadura 5 e 30 Pontcjs de Vida). Poroutro

""F lado. uma porta lateral menor está destrancada. Ela leva
a um corredor escuro: no final do corredot: os Street
Fighters podem ver luzes e ouvir uma multidão.

., TerminaMo de percorrero corredor os Street Fighters
aparecem dentro de uma arena — um tipo de ringue
móvel, construído sobre um caminhão, para ser fácil-

-. mente mudado de lugar. Um grupo de '"Andores" e "Elicks"
.i (veja o capitulo Personagensj espera pelos S[reet

Fighters: aois para cada jogador. a volta do ringue. senta-
dos em caixas e cadeiras, numerosos espectadores apos-

' tani em 9ê(js vencedores. Uma porta pesada (Armadura

' 3. 20 Pontos de Vióa) fecha o corredor, prendendo os
SIreet Fighters na arena. Eles agora devem lutar.

Se os jogadores vencerem a luta preliminar. alguns
bandidos arrastam os corpos dos "Andores" e "Elicks"
paráfora do ringue. Um murmúrio percorre a platéia, como
se algo importante estivesse prestes a acontecer — e
algo acontece: um imenso lutador, vestindo algo pareci-
do com uma armadura samurai e carregando duas espa-
dâ9, entra no ringue. "Can l andthem| Beat allvery dowM"
ele grita, com voz gutural.

E Sodom. Braço direito de Rolento e segundo em co-
mando da Mad Gear. Agoraficou feia a coisa...

Parte LI: Epílogo
A luta entre Sodom e os Street Fighters restantes (com
seus Pontos de Vidatambém restantes...) será a batalha
decisiva desta aventura. Se perderem. todos os Street
Fighters serão abandonados inconscientes e feridos aqui
no galpão. Quando acordarem ou forem encontrados, o
lugar estará vazio — sem deixar sinais de que existiu
aqui uma arena de lutas da Mad Gear. Se a aventura
terminou assim, cada Street Fighterrecebe apenas 1 Ponto
de Experiência.

Se os jogadores venceram a luta final contra Sodom,
todos os espectadores começam afugirda arena. Então
Festará apenas recolher os prisoneiros e chamar Haggar
para prendertodo mundo. Mas uma coisa estranha acon-
tece: embora Sodom e muitos capangas da Mad Gear
tenham sido presos, não ficou comprovado que eles par-
ticiparam do ataque atesta (a única pista de Haggar eram
simples telefonemas). Portanto, todos recebem apenas
acusações leves e são soltos sobtiança.

De qualquerforma, Haggar agradece atodos por des-
baratar uma arena móvel da Mad Gear. Resta ao Mestre
distribuir os Pontos de Experiência para os jogadores, de
acordo com suas vitórias e derrotas. (Atenção: nenhum
personagem pode ganhar mais de 5 Pontos nesta aventu-
ra. não importando quantos oponentes venceu.) Caso os
jogadorestenham lutado contratodo o bando dos Siiders
ou provocado contusão no porto, q Mestre também deve
retirar 1 Ponto por cada incidente: afinal, os jogadores
devem aprenderquando lutare quando conversar...

" " ^~-._-<""Âgm r , '. .-,%y

"""' ,,-^:jt:y '" " ' """
\n, 'L-- k

( E . .t

" í/>, 1^ ' "' ('

r, - . 1=, - . r--. '· ' . ' -.' F
' J·.9 \ ' " ""-· "' Á i- -'L "' '" '" :-

' " [E ' ' '

"\ , \\j l' ij? ,.- \,' ' ' l"
->&r'

·, 't" .' l '
l" \ I

j ,
\ - µ_l

"l' l , , l'

,.

ji
l, :

,.



10) Ri D)\crj Cé'j@Ei

|m=4jíMÊrjij"kjÊj

_A

" "> d ">

r—- -' tr \ ." ' Y '-\.
'"T K ,"%,

" m. · \,-
·, ")

" . r" -M ,
"'1!^ -\, "-

A ^ "-

l "" · ' "";..
Wkl$

,^-· '" " ' 2

'm '""". .Y"-; .- ~
¥n

Pouco se sabe sobre essa sombria organização. disfarçados) e um antigo templo no topo de uma
Quase toda a sua história é envolta nas sombras, colina como seu centro de comando Dali ele co-
assim como a origem de seu criador. mandava sua organização criminosa, a Shadaloo

A história mais conhecida sobre a origem da (uma interpretação equivocada de "Shadow Law",
Shadaloo diz que ela nasceu na mente de Bison — Lei das Sombras). Espalhando seus tentáculos pela
na época, um humano normal — quando ele foi de- Tailândia, hoje é ele quem realmente controla o país,
posto como ditador da Tailândia. Ele teria escapado manipulando seus governantes como fantoches. Os
jurando vingança, jurando que retornaria para tomar já escassos recursos da Tailândia foram sugados
de volta aquele pais maldito. para financiar a construção de uma gigantesca base

O que aconteceu então é um mistério completo. que agora ocupa a ilha.
Dizem que Bison percorreu o mundo em busca de Mas apenas a Tailândia era pouco para Bison, e
poderpara reconquistar seu pais — não apenas po- ele começou avançar sobre outros países. Hoje em
derfinanceiro ou politico, mas também podersobre- dia a Shadaloo é o maiorimpério criminoso do mun-
natural. De alguma forma (talvez fazendo um pacto do, comandando secretamente vários governos e in-
com o próprio demônio) ele ganhou grandes habili- fluenciando apolítica de muitos outros. Além da base
dades psíquicas que facilitaram ainda mais sua con- central na Tailândia, existem pelo mundo incontáveis

quista. Então, no comando de um pequeno exército, bases menores (algumas maiores!), empresas e até
Bison invadiu e conquistou uma pequena ilha na cós- corporações sob seu controle.
ta da Tailândia, onde hoje fica sua base central. Bison é um novo Adolf Hittler: e a Shadaloo, o

No inicio Bison usou uma grande cidade presen- simbolo maiorde um novo império e uma nova lei: a

t8 na ilha para abrigar seus soldados (devidamente Lei das Sombras!



A, Base lizam suas próprias lutas.
5 Laboratório: este setor é totalmente isolado do

a base central da Shadaloo localiza-se em uma ilha resto do complexo; só pode ser alcançado através
próxima ao litoral da Tailândia, no Mar Tailandês. de um elevador de carga (que, quando usado, exala
Oculta eletronicamente, não pode ser detectada por gás venenoso para matar quaisquer clandestinos)
radares ou satélites — sua localização exata é co" ou porteleporte. Aqui o vilão conserva uma equipe
nhecida apenas porsoldados de confiança de Bison. de cientistas prisioneiros para realizar seus experi-

Antes da chegada de Bisem a ilha abrigava uma mentos genéticos e a produção de guerreiras juni e
cidade próspera, próxima a um antigo templo no topo juli. Prisioneiros especiais, como certos Street
de uma colina. Hoje a cidade está arruinada, e seus Fighters, também são mantidos aqui para testes ou
habitantes oprimidos pelos soldados da Shadaloo, que lavagem cerebral.
perturbam todos apenas por diversáo. O templo e a 6 Templo: situado em uma pequena planície sobre

colina foram escavados para receber estruturas metá" a colina, este antigo templo ornamentado com está-
licas que compõem a base subterrânea de Bisem' tuas foitransformado na arena particularde Bison,

O interiorda base é gigantesco, abrigando muitas . . .
. . onde ele realiza suas lutas pessoais. (Nota: este emaquinas e pessoal — pelo menos 1200 soldados o cenário de Bison no game SF2).

comuns, 600 técnicos (pilotos, cientistas...) e 300 du-
plas de Juni & Juli. Os aposentos de Bison só podem 7 Arena: no lado mais Ingrime da colina existe outra
seralcançados porteleporte (um poder que Bisem usa arena de Bison, mais perigosa. Neste local, sempre
com esperteza); na verdade, vários pontos-chave da que um lutadorrecebe um ataque bem-sucedido, deve
base só podem ser alcançados dessa forma. tersucesso em umteste de Habilidade +2 para não

Caso os personagens jogadores se aventurem no cair. A grande queda provoca 6d de dano. Claro que
interior da base, cabe ao Mestre detalharseus corre- personagens com Levitação (como Bison) dispen-

dores e câmaras — lembrando apenas que existem sam esse teste... (Nota: este é o cenário de Bison no
muitas armadilhas e soldados pelo caminho. game SF03)

8 Rota de Fuga: apenas Bison conhece a existência
1 Cidade: aqwvivem os nativos da ilha que não con" desta rota de fuga. Não é um túnel, e sim uma série
seguiram fugirda opressão de Bisem. Eles são força" de câmaras que o vilão usa para realizar sucessivos
dos a permanecer ali como disfarce, para evitar que "saltos" de teleporte (ele não precisa fazer testes,
invasores suspeitem da existência de uma base se" pois conhece o caminho como a palma da mão).
creta. Alguns soldados de Bison permanecem ali dis" Segui-lo por ai será beeem difícil...
farçados, para manter o povo na linha. Seus habitan-
tes vivem com medo; diante de estrangeiros, fingem
que estão levando vidas normais e jamais revelam
nada sobre a Shadaloo — pois sabem que o demônio ".SS "
chamado Bison está vigiando... 1~', -=ãe. _.,

2 Porto: esta enseada abriga os barcos pesqueiros "
dos habitantes da cidade — ou assim parece. A mai- "v;
or parte dos barcos são navios modernos ou lanchas M,Bison:
oceânicas disfarçadas, controladas porsofisticados em sua "' ,'»':<"" "
computadores. Bison usa esses barcos para trans- ,,,^=àb,, ' Z:",
porte de drogas, escravos e armas, base, ele é \

3 Entrada da Base: para pessoas a pé, a entrada invencível. l' y '.
principal da base fica oculta atrás de uma cachoeira Fora dela... t ( "")
hologrâica. Uma trilha (estreita demais para veícu- também!
los) liga a cidade à cachoeira.

4 Hangar: este grande hangar ocupa boa parte do ' ,
interior da colina e abriga helicópteros, aviões e o ."'

l
ljato pessoal de Bison. A entrada e protegida poruma l" .a-

porta rochosa gigantesca, que só pode ser aberta . , ' ã.
através de um sinal de rádio codificado. .' "".eb

·- "aLogo abaixo do hangarficam os alojamentos dos
. ' . ,, "másoldados etambém uma arena menor onde eles rea- , l

,', 0-s'·'¢'S
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"Shun Goku Satsu" é uma aventura para 4 a 8 jogado- do pela cidade à sua procura (ele é um agente da
rês com personagens de 12 pontos. Podem ser utili- Shadaloo; pode descobrir essas coisas facilmente).
zados quaisquer personagens que aparecem nas pá- Antes de se revelar, vai testar a habilidade deles en-
ginas centrais desta revista (Charlie, Zangief, Cammy, viando um grupo de capangas para atacá-los.
Adem, Dan e Sakura), ou de outras edições da db Os capangas surgem diante dos Street Fighters e
Especial 3D&T (Street FigherZero 3 ou Final Fight). começam uma briga por um motivo qualquer ("Ei,
A única exceção é Ryu, que não poderá ser usado você éfeio! Não gosto de gente feia!"). São dois ca-
como jogador— nesta história ele será um NPC. pangas para cada personagem, todos com F1-2, Hl,

Os jogadores podem criar seus próprios persona- Ró-l, AO, PdF0-1 e Arena (H+2; estão lutando em
geris, mas apenas com autorização e supervisão do seu território). Estes são inimigos fracos, e véncê-
Mestre. Outros tipos de personagens (como mons- los não rende nenhum Ponto de Experiência.
tros de Darkstalkers ou Reploids de Megaman), bem Quando alutatermina (com a vitória dos persona-
como personagens que tenham Vantagens e Dês- gens jogadores, esperamos), Ted finalmente apare-
vantagens destes cenários, serão aceitos apenas ce, aplaudindo. Ele é um sujeito franzino, mas está
com permissão especial do Mestre. acompanhado por um homem enorme, de cabelo

Recomenda-se personagens com Aliado, Parcel- estranho e com quilos de correntes àvolta do braço.
ro, Patrono ou um dos quatro comandantes da Sha- "Bom! Muito bom!vejo que não são simples ama-
daloo como Inimigo (Bisem, Sagat, Balrog, Vega)· dores. Mas se querem participar do grande tor-

Parte '1 nelo, há um último teste a ser vencido. Um de
vocês deve vencermeu amigo Birdie, em comba-Convite ao Inferna te individual. Então, quem vai se arriscar?"

O Mestre deve verificarquais personagenstêm como Deixe que os jogadores decidam quem vai lutar (de
Patrono alguma organização que luta contra a Shada" preferência alguém que nãotenha perdido Pontos de
Ido (como a Força Aérea de Charlie, ou a Interpol de Vida durante aluta com os capangas). Birdietem F3,
Churi Li). Para esses jogadores diga o seguinte: Hl, R3, A2, PdF2 (Buli Head), 15 PVS, Ataque Especi-

"Vocês estão sendo convocados para uma mis- ai (Murderer Chain), Patrono: Bisem, Inculto e Má
são. Temos pistas sobre um torneio secreto de ar- Fama (suaficha completa é mostrada em DB Espe-
tes marciais realizado pela Shadaloo, com a parti- ciai Final Fight). Vencerestaluta rende um Ponto de
cipação do próprio M.8ison!Também há boatos de Experiência para o ganhador.
que o carateca Ryu está desaparecido — talvez Caso o personagem jogador vença a luta, Ted
seja um dos participantes. Vocês devem se ins- Tower acena em aprovação e marca um encontro
crever no tomelo e descobrir seu objetivo."

O Patrono informa ainda que os Street Fighters po-
ciem se "inscrever" no torneio procurando por Ted "\.
Tower, um conhecido arranjador de lutas ilegais — e fã
que na verdade é um agente da Shadaloo. Infelizmen-
te, Ted não é otipo de carafácilde achar...

Caso nenhum personagem no grupo tenha um
Patrono para informar a verdade, verifique se algum
deles tem as Pericias Crime, Esportes ou Investiga-
ção. Exija desses jogadores um teste de Habilida-
de+1. Se tiverem sucesso, diga que eles ouvem

,.S· .·'·'"

falar de um grande torneio secreto com a participa-
ção dos maiores lutadores do mundo (incluindo seus
Inimigos...), mas nada sobre a Shadaloo. Eles tam-
bém ouvem sobre Ted Tower.

Caso nenhum jogadortenha as Pericias necessá-
rias ou não tenha conseguido passar no teste, todos
eles recebem um Ponto de Experiência a menos no
final da aventura (veja mais adiante).

Em qualquerdos casos, em poucotempo Tedfica
sabendo que há um grupo de Street Fighters circulan-



com o grupo nas docas, na madrugada do dia se- automático. Apenas personagens com a Pericia Má-
quinte, para rumarem até o local do torneio. quinas e sucesso em um teste de Habilidade podem

Mas se a luta foi vencida por Birdie, Ted diz que perceberisso.
"este não é um tomelo parafracotes" etenta irembo-
rã. Se os jogadores não fizerem nada, a aventura Parte 3

pode acabar aqui — em fracasso. Eles devem en- Cidade da Medo
contrar uma forma de arrancar a informação de TecL Quatro dias depôs, o barco finalmente atinge seu dês-
seja agarrando-o pelos colarinhos, seja provando que tino: uma ilha pode ser vista ao longe.
são bons lutadores, seja seguindo o homem até dês" Com a aproximação, os Street Fighters podem ver
cobrir alguma pista. Perícias vão ajudar. uma grande enseada contendo muitos barcos pare-

Parte e eidos com o seu. Quando o barco entra na enseada
eles podem vertambém uma cidade costeira, gran-Boa Viagem! de, mas de aparência pobre. Os prédiossão maltra-

Se os Street Fighters fizeram tudo direito, no dia se- tados, praticamente em ruínas.
quinte um velho barco pesqueiro estará esperando O barco se posiciona junto ao cais para que os
por eles no porto. Eles encontram Ted Towerconver- Street Fighters desçam. Os habitantes locais se afas-
sando com o capitão do barco, que está no leme. tam imediatamente; eles tentam fingirque fazem suas

"Está tudo arranjado — ele diz, quando os perso. tarefas rotineiras, mas parecem muito assustados
nagens se aproximam. — O capitão tem instru. com a presença dos estrangeiros — qualquer perso-
ções para levar vocês até o local do torneio. Não, nagem com a Pericia Manipulação pode notar isso
não adianta perguntar: o local é secreto. Façam sem teste algum. Caso sejam questionados (coisaque tentam evitar de qualquer jeito), os habitantes
boa viagem." insistem em dizer que não existe nada errado, que

Quando os Street Fighters sobem a bordo, o barco estátudo bem, e que não sabem absolutamente nada
sai do cais e ruma para alto-mar. sobre torneio algum.

Durante os quatro dias seguintes os personagens Mesmo que um ou mais personagens estejam
começam a notar coisas estranhas. O rádio do barco sedentos, famintos ou precisando de descanso, nin-
nâofunciona, e nem seus próprios aparelhos de co- guém na cidade ergue um dedo para ajudá-los. Um
munica,ção e orientação (rádios, celulares, bússo- teste bem-sucedido de Habilidade -2 (apenas para
las...). E impossivelfazer contato com seus Mestres, personagens com Manipulação) permite que um co-
Patronos, Aliados ou seja quem for. merciante ou transeunte lhe passe discretamente

Não há nenhuma água ou comida a bordo; caso umafruta ou coisa assim, suficiente para apenas um
ninguém tenha lembrado de trazer mantimentos (an- personagem.
tés da viagem o Mestre deve perguntardiscretamen- Personagens que possuam Telepatia podem ten-
te a cada jogador o que está levando na bagagem), tarlera mente dos habitantes para descobrira verda-
cada personagem deve fazer um teste de Resistên- de: eles estão assustados com os soldados da Sha-
cia+2 no segundo dia, Resistência-t-l no terceiro daloo que estão na cidade. De fato, depois de sofrer
dia e Resistência no quarto dia: falhar em qualquer um pouco com o medo da população, os Street
destes testes provoca a perda de 1 Ponto de Vida Fighters percebem certa agitação mais adiante...
(que não pode serrecuperado com descanso ou cura: Um pequeno grupo de homens armados e unifor-
apenas com água e comida). Personagens com as mizados está perturbando uma jovem nativa. Eles
Pericias Esporte ou Sobrevivência poderiam tentar gargalham enquanto empurram a moça— que, apê-
pescar para comer (mas não diga isso a eles, Mês- sardo tormento, não emite um único som. Mais tarde
tré: deixe que pensem nisso sozinhos). os Street Fighters vão descobrir que ela é muda.

Outra coisa estranha é que o capitão do barco Os homens são soldados da Shadaloo, conforme
NUNCA abandona o leme, nem para comer ou dor- descritos no capitulo "Os Vilões". Existemtrês deles
mir! Caso seja interrogado, ele apenas resmunga. para cada personagem jogador. Caso os jogadores
Eles não sabem, mas na verdade o homem é um decidam ajudara garota, uma luta vai começar. Veri-
andrOide da Shadaloo (F4, H3, R4, A3, PdF2) e vai certrês destes soldados rende um Ponto de Experi-
atacar os passageiros caso seja descoberto. ência no final da aventura.

Se o andrOide for destruído, mesmo assim o bar- Caso os jogadores não queiram interferir (bando
co segue seu rumo — na verdade ele é muito mais de pamonhas!), os soldados perturbam a jovem mais
moderno do que parece, e está equipado com piloto um pouco edepois notam a presença do grupo. Eles



se aproximam com armas em bindo um pouco junto à margem, os Stroet Fighters
punho, perguntam o que fazem ,4. encontram uma cachoeira. A garotinha aponta, gesti-
ali e, não importando a rês- K'- · culando que existe uma passagem escondida pela
posta, atacam os Street , 1' ,l\',SSE./ '\ água. Caso os jogadores não entendam ou não guei-
Fighters.

,
, ? 4 ram passar, ela mesma segue em frente e desapa-

Aofim daluta, a jovem ". .. . /1¶. í. rece na cachoeira para mostrar
— uma garotinha loura e ' " y ' \ o caminho.
maltrapilha — estará caí- ' ';' , Aquela parte da cacho-

. - .da ali perto. Se for ampara-
,

-" ' " eira é falsa, apenas uma
da, ela sorri para os Street projeção holográfica—os
Fighters e tentará respon- \ " S à. ,1\ n personagens podem
der suas perguntas com ' " . - '. .' jt, c passar sem se mo-
gestos. Personagens com a \ ' m" l Ihar. Do outro lado
Perícia Idiomas, ou sua Es- . ' '" ( ') ' cIes encontram um'\ l

pecialização Linguagem de ( · : ^©J ', , grande corredor
" lSinais, podem falar com \ , ' :

.. com paredes deela normalmente; ou- ' , \\ l · concreto e luzes a
tros personagens só ti., ' l inletvabs regula-
conseguirão enten- ': ' .a rês. Um grupo de
dê-la comtestes de Ha- ' 8'\ 1d soldados, que de-
bilidade -1 (um teste ara l · 't ,P . ." -, viam estar de sentinela

·3.cada pergunta). Tentativas de F ' " , , (deviam, porque no mo-
comunicação com Telepatia ,m,.,y' · >\ , mento estão jogando bara-
não terão êxito (mais tarde ve- . - ' ' ', lho...) se surpreende com a
remos porquê). ,.. chegada dos Street Fighters.

De forma rudimentar, a garo- "<<í Graças a isso os jogadores
:tinha fala sobre homens maus " '. ." têm direito a um ataque extra.

que aparecem para perturbar o O corredor segue profunda-
povo. Esses homens servem ao gran- mente na montanha. Os Street
de demônio que vive dentro da montanha. Ela conhe- Fighters passam por algumas bifurcações e várias
ce umatrilha que leva até o lardo demônio, e concor- portas fechadas (todas fortes demais para serem
da em guiar os Street Fighters até lá. derrubadas). Em certo momento o grupo alcança uma

Para cada dez minutos de permanência nas ruas vasta câmara circular com assentos à volta — uma
da cidade,role um dado: um resultado 5 ou 6 signifi- arena de lutas, ao que tudo indica.
ca que os Street Fighters são encontrados e atacados De repente, as luzes se apagam. Os personagens
por mais 2d soldados. Caso queiram descansar para podem ouvir passos à sua volta, mas ninguém vê
recuperar PVS antes de seguir viagem, a garotinha nada (Nota: personageÁs com a Vantagem Sentidos
muda pode mostrar um esconderijo — o casebre Especiais, de DB Especial Megaman, poderiam ser
abandonado em que vive — onde eles podem repou- capazes de ver no escuro; neste caso, Mestre, subs-
sar sem temer os guardas. titua porneblina ou coisa assim).

Parte a Quando as luzes acendem, o grupo se vê diante
de uma visão beeem preocupante: estão todos cer-

Os Demônios cados por Sagat, Balrog, vega, M.Bison e quatro pa-

res de juni & juli para cada personagem presente.Saindo da cidade, os Street Fighters são guiados pela
Na verdade, uma das JUll está sozinha: os Street~ha através da selva. A trilha é clara, bem
Fighters podem ver quando a garotinha loura e muda"mEaja pelas botas dos soldados — parece que

dês a iüüam regularmente. Em marcha normal a que estava com eles se adianta e fica ao lado da
caMMhaia âjratrês horas, ou menos tempo usando parceira: ela era uma Juniüf

máors (uma hora correndo, vinte minutos vo- ------ Heheheh! — gargalha Bison. —vejo algumas
anóo)- Para cada meia hora de viagem, existe uma faces conhecidas de velhos amigos, e outros não
chance cie enanlar um grupo de 2d soldados (faça o tão velhos assim. Fico contente que tenham
teste como na cidade)- aceitado lutar em meu... torneio. Vocês lutarão

Em certo momento abilha atinge um riacho. Su- por suas vidas... e nossa diversão. HAHAHAHA...



É óbvio que os personagens jogadores não podem Perceba que poucos personagens estarão lutando
vencer esta luta (lembre-se: os Quatro Demônios e com seus Pontos de Vida totais (não houve tempo
ainda quatro duplas juni & Juli para cada um!), mas para que ficassem curados). Se este é o caso, ven-
deixe-os tentar se assim quiserem. Depois que apa- cer cada uma destas lutas rende dois Pontos de Ex-
nharem bastante e forem reduzidos a O PVS, eles periência no final da aventura; derrotas não provo-
despertam em sua cela com apenas 1 PV. carri a perda de pontos.

Caso se rendam (sábia decisão!), os Street Fighters Quem se recusa alutarrecebe umtiro de aviso de
são conduzidos até uma cela na lateral da arena. um dos vinte guardas posicionados à volta da arena.
Uma janela horizontal estreita permite aos prisionei- Caso insista em desobedecer, uma salva de vinte
rôs assistir às lutas. Todos os personagens são tiros reduz imediatamente seus PVS a zero.
acorrentados às paredes, diante de canhões de raí- Depois de algumas lutas, os personagens ainda
os: qualquer movimento brusco faz as armas dispa- conscientes (é bem provável que um ou vários deles
rarem, causando 1d de dano. Inibidores psíquicos tenham agora O PVS) ouvem Bison dizer o seguinte:
inventados por Bison impedem o uso de Teleporte· "Bravo, guerreiros! Alguns de vocês se destaca-

Existem outras celas iguais à volta da arena, algu" ram hoje, e seu prêmio é sobreviver para lutar
mas ocupadas por outros prisioneiros. outro dia. Amanhã vocês terão a honra de lutar

Parre 5 contra minha maior criação."

Shun Goku Sat&u As portas da arenase abrem, permitindo aentrada de
pelo menos duzentos soldados da Shadaloo gritam à uma figura envolta em energia negra negativa: Evil

. Ryu. Bison explica como usou o poder Shun Gokuvolta da arena. Sentado na tribuna com seus asse" Satsu para criá-lo (veja sobre isso no capitlo "Os Vi-
cIas, Bison ordena que comece seu "torneio". Um de Iões"), e como deseja testá-lo contra os prisioneiros.
cada vez, os Street Fighters são soltos das correntes
e levados à arena para uma luta. Para saber quem é Parte 6

o adversário, jogue um dado e confira com atabela Ajuda Inesperada
abaixo (ou apenas escolha um opOnente):

Bison planeia lançar os personagens jogadores cori-
l) Um animal selvagem; tigre (F2, H3, R2, Al, PdFO, tra Evil Ryu, um a um, em luta até a morte — uma
11 PVS) ou urso (F3, Hl, R3, A2, PdFO, 14 PVS). luta que eles não têm chance de vencer. À noite,
2) Uma dupla juni & juli. ainda presos em suas celas, eles apenas aguardam
3) Um Aliado, Parceiro ou outro membro do grupa pelo nascerdo sol...
4) Uma cópia andrOide de um Street Fighterque não Então, subitamente, a porta da cela se abre e ré-
está presente (com as mesmas Características). vela a forma gigantesca de Sagat — trazendo Ryu
5) Um dos generais: Sagat, Balrog ou Vega. sobre o ombro, inconsciente. Ele tecla um botão se-
6) Team Fight: três personagens contra um número creto na parede: as algemas se abrem e os canhões
equivalente de oponentes, escolhidos na tabela. são desativados.

— Só estou libertando vocês em troca de um
favor — ele explica. — Levem Ryu daqui. Ele
ainda pode ser salvo do poder demoníaco de
Bison, e tem um grande caminho a percorrer. Es-
pero enfrentá-lo um dia em combate justo. Sigam
aquele corredor e vão encontrar a saída.

Este é um momento critico para os Street Fighters; a
aventura pode tomar rumos totalmente diferentes,
dependendo de sua decisão. Eles escolhem concor-
darcom Sagat efugirlevando Ryu, ou não confiam
nele e atacam? Caso demorem para decidir, um alar-
me toca e soldados começam a aparecer.

Os detalhes da fuga ficam por conta do Mestre.
Os Street Fighters podem apenas escapar por onde
vieram (e ser perseguidos porhelicópteros no cami-
nho de volta), ou encontrar o hangare fugir em uma
aeronave (com testes das Pericias adequadas).
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