
sta é uma aventura bastante cruel para os Einvestigadores. Eles acreditam que estão 
indo para uma merecida férias numa ilha 

de paz e tranquilidade no meio dos lagos do 
Maine.

 Desconhecido para os investigadores, 
produtos químicos vazam de um local de 
despejo ilegal para uma área pantanosa onde em 
uma mistura de algas, lodo e lama encontram os 
ossos de um homem afogado.  A combinação 
horrível dá origem a um verdadeiro alienígena, 
inteligente e que é muito curioso sobre o mundo, 
especialmente sobre o que está dentro dessas 
coisas carnudas e macias ...

 Assim, em vez de uma semana tranquila 
de pesca e deitados ao sol, os investigadores vão 
passar as férias enfrentando uma pilha 
ambulante de lodo, lama e morte. Não é 
exatamente o tipo de férias recomendada pelo 
seu agente de viagens amigável. 

 A aventura ocorre na década de 1990 e 
está localizado no Maine. Com algumas 
pequenas alterações, pode-se alterar o tempo e o 
lugar.

Background do Mestre 
   
 Vinte anos atrás, o exército norte-

americano teve de se desfazer de alguns 
produtos químicos bastante desagradáveis que 
tinham sido criado para um possível uso na 
guerra do Vietnã. A maioria destes produtos 
q u í m i c o s  a c a b a r a m  e m  a t e r r o s  d e 
armazenamento legítimos, mas alguns foram 
despejados por inescrupulosos empreiteiros em 
vários lugares ao redor dos Estados Unidos.  
Uma coleção particularmente desagradável de 
produtos químicos foi despejada em uma ilha de 
um dos inúmeros lagos do Maine. Os produtos 
químicos ficaram em seu local de despejo por 
anos até que alguns dos 55 galões em que 
estavam armazenados, corroídos pelo tempo, 
começaram a vazar para a água.
 
 Quinze anos atrás, a ilha do pequeno 
despejo foi comprada por Brian Hansen, que 
tinha feito uma grande quantidade de dinheiro 
com a sua linha de equipamentos de pesca. 
Ele tinha seis cabanas construídas na ilha e 
vendeu cinco delas ao longo dos anos. Hansen 
não sabia nada sobre os produtos químicos e 
passou muito tempo na ilha. Um ano atrás, ele 
caiu de seu barco enquanto pescava. Ele tentou 
nadar para a praia, mas acabou se afogando na 
área pantanosa em que estava pescando. Seus 
restos mortais ficaram na água até que as 
substâncias químicas do despejo foram levadas 
para a área pantanosa e interagiram com o 
revestimento de lodo, algas e os restos do Sr. 
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Hansen. Como chegou o verão, a área pantanosa 
secou um pouco, permitindo que os ossos e seu 
revestimento lodoso pudessem assar ao sol.

 Desta terrível mistura surgiu uma 
inteligência verdadeiramente alienígena 
incorporado em uma mistura horrível de limo, 
mofo, algas, lama e osso humano. Esta coisa 
terrível abate a maioria da família Kysler com 
sua sujeira, começando assim a aventura. 

Mantendo os jogadores envolvidos 

 palco desta aventura deve ser o lugar Oem que os investigadores vão para se 
recuperarem de alguma experiência 

angustiante.  Os jogadores devem ser atraídos 
para o meu o local com promessas de férias 
relaxantes,  e talvez um (que deve ser sugerido) 
que irá para  em a recuperação de alguns pontos 
da sanidade que foram perdidos lutando contra 
os terrores dos Mythos. O Mestre pode jurar 
solenemente que não vai lançar qualquer Mytho 
sobre os investigadores e que eles não têm nada 
com que se preocupar no que diz respeito a isso. 
 
 Os investigadores podem receber o uso 
gratuito de uma cabana na ilha de um grato NPC 
de uma aventura anterior, ou talvez,  um dos 
investigadores pode saber de alguém que possua 
uma das cabanas. Em qualquer caso, é o período 
de férias livre em uma ilha cênica em um belo 
lago do Maine que estará disponível para os 
investigadores. Em qualquer caso, o os 
investigadores devem ser trazidos para a ilha. 
   
 O Mestre deve ter cuidado para que os 
investigadores não tragam muito equipamento 
ou armas em suas férias. Afinal, as pessoas 
simplesmente não fazem um caminhão de 
mudanças com enormes quantidades de poder 
de fogo, Li Goggles, rádios extras, rações de 
combate, kits cirúrgicos e tal, quando estão de 
férias.  Se os jogadores insistirem em trazer 
muito material, o Mestre deverá providenciar 
alguns acidentes adequados para descarte de 
alguns deles. 

Dias de descanso 

 Os investigadores serão trazidos para a 
ilha através de um boat-ferry do lago, que vai a 
ilha uma vez por semana. O barco é grande e 

pode transportar cerca de quinze pessoas e seus 
suprimentos. Ele não pode carregar carros, 
caminhões ou outros tipos de veículos. Mas 
pode rebocar barcos por trás dele. A viagem para 
a ilha vai ser monótona e levara cerca de meia 
hora para percorrerem os três quilômetros até a 
ilha. Os investigadores podem falar com as 
outras pessoas no barco, que serão as pessoas 
que ficaram nas outras cabanas. 

 Os primeiros dias na ilha devem ser bem 
p a c í fi c o s .  O s  p e s q u i s a d o r e s  t e r ã o  a 
oportunidade de interagir com as outras pessoas 
um pouco, de modo a conhecê-los. Quanto mais 
o Mestre construir relações entre os NPCs e os 
investigadores, melhor.

 Os investigadores devem, pelo menos, 
serem consciente dos traços óbvios das outras 
pessoas. Os Kyslers são agradáveis   e amigáveis  , 
Jack Coney é muito alto, e Eugene  Shider é 
vítima de uma esposa controladora. Os 
investigadores devem testemunhar ou ouvir 
falar de pelo menos alguns incidentes 
envolvendo Shider e sua esposa, de forma que 
suas ações posteriores não pareçam fora do 
personagem. Por exemplo, Jack Coney poderia 
dizer:

 "Você sabe, aquela garota Shider é um 
verdadeiro monstro. Ela trata o cara como uma 
verdadeira fuinha raivosa. Esse é o tipo de 
mulher que conduz um cara ao assassinato,  
como aquele cara no notíciario um tempo atrás.  
Ei,  você gostaria de ver algumas fotos de 
algumas maquinas potentes? Eu posso te 
conseguir uma, amigo. "
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INVESTIGAÇÃO

Background:

ão há muito caminho de fundo Ninvestigativo nesta aventura já que a 
ameaça mais ou menos sai do nada. 

Além disso, os investigadores não têm muito em 
termos de recursos para trabalhar na ilha.  
No entanto, há o seguinte bits de informação 
disponível:

 - Um ano atrás, um homem velho de 72 
anos chamado Brian Hansen desapareceu 
enquanto estava na ilha. Seu pequeno barco foi 
encontrado à deriva no lago, mas não foi 
encontrado sinal de violência. As autoridades 
ver ificaram o lago e  i lha,  mas nunca 
encontraram o seu corpo. 

 Concluiu-se pelas autoridades que o Sr. 
Hansen, que não sabia nadar, caiu na água e se 
afogou. Ele era suspeito de um jogo sujo, de 
modo que encerraram o caso.  

 Os pesquisadores podem aprender sobre 
o Sr. Hansen a partir de uma cópia antiga de um 
jornal (as cabanas têm um monte de revistas 
velhas e jornais em si), ou a partir de conversas 
com alguém. A pessoa que executa o serviço de 
balsa no lago, Andy Miller, sabe  sobre o velho e 
às vezes ele está inclinado a dizer tais contos. 
Miller conhece um monte de histórias sobre a 
área, incluindo um sobre Obo Abulunga, um 
monstro multitentacular que supostamente 
habita o lago e toma vítimas enquanto eles 
nadam ou saem de barco.  
 
 O b o  A b u l u n g a  é  m e n c i o n a d o 
brevemente em alguns livros sobre monstros, 
mas não é famoso o suficiente para se fazer 
muita menção.
 
 Jack Coney, que é dono de uma cabana 
n a  i l h a ,  t a m b é m  v a i  s a b e r  s o b r e  o 
desaparecimento do Sr. Hansen, principalmente 
porque ainda há uma recompensa de US $ 
15.000 para informações que levem à sua 
recuperação. Finalmente, há um breve artigo 
sobre um programa de TV que lida com 
mistérios não resolvidos sobre o Sr.Hansen. Na 
peça, sugere-se que o Sr. Hansen simplesmente 
caiu de seu barco e não poderia voltar para ele ou 
para a costa antes de se afogar. Isto é exatamente 
o que aconteceu.

Investigando o despejo no local

 Os investigadores também podem estar 
cientes de uma história que foi noticiada há 
alguns meses atrás sobre a forma como os 
militares despejaram todo o tipo de produtos 
químicos desagradáveis   em vários locais ao 
redor do país e como houve alegações de que os 
militares, por vezes, simplesmente despejavam 
resíduos em vários lugares com pouca ou 
nenhuma preparação. Se eles se depararem com 
o local de despejo, eles vão descobrir que há, de 
fato, vazamento de recipientes militares na ilha. 
O lugar está descrito abaixo, na seção de mapas.
 
 Alguns dos recipientes têm marcações 
que indicam o conteúdo. Um investigador com 
habilidades em química irá reconhecer os 
produtos químicos como sendo um complexo 
excepcional, instável e certamente muito 
per igoso .  Inves t igadores  com mui tas 
habilidades avançadas em química ou na 
biologia reconhecerão que os produtos químicos 
são do tipo de que seria usado em armas 
biológicas avançadas. Eles reconhecerão 
também que os produtos químicos são 
misturados em conjunto com algum tipo de 
líquido de formula desconhecida.

Investigando a Cabana dos Kysler

 A aventura começa quando Katie Kysler 
s e  d e p a r a  c o m  o s  i n v e s t i g a d o r e s .   
Ela vai estar suja, com as roupas rasgadas e sua 
pele arranhada de espinheiros e tal, e muito 
abalada. Ela tem a impressão de uma mão 
extraordinariamente grande em sua camisa suja, 
bem como respingos de sangue de seus pais e 
irmão. Ela está catatônica e resmungando sobre

 "O Errado ... o errado veio e feriu meu 
pai e levou a mamãe e Billy para a floresta ... o 
errado ... " 
 
 Ela não vai ser uma boa fonte de 
informação, mas com o uso de Habilidade de 
Ps icaná l i se  de  um dos  jogadores ,  os 
pesquisadores podem ser capazes de persuadi-la 
a dar mais informações sobre um "homem mau" 
e de como ele "não tinha olhos ou boca ou nariz 
... "
 Se os  invest igadores  decidirem 
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investigar o local onde os Kysler ficavam, eles 
irão encontrar os restos mutilados de Ron Kysler 
e provas do ''Errado”. O lugar dos Kyslers é 
descrito na secção de mapas abaixo.

MAPAS

Ilha Hansen: Esta ilha está localizada em uma 
parte bastante remota do Maine (pelo menos 
duas horas a partir de uma cidade grande) e é 
dois quilômetros para dentro do lago. A água em 
torno dela é bastante profunda e fria. A água 
contém uma fauna comum, como peixes e 
sanguessugas. A ilha tem seis cabanas. O terreno 
é composto por algumas clareiras, três áreas 
arborizadas e uma área pantanosa no extremo 
norte da ilha.
 No mapa, os retângulos marrons para 
fora no azul são docas. O castanho quadrado, 
perto das docas são carros alegóricos para 
nadadores.

1. Cabana # 1:  Esta cabana pertence à família 
de Hansen. Não tem sido usado desde Brian 
H a n s e n  m o r r e u .  S e  h o u v e r  m u i t o s 
investigadores para uma cabana, os Hansen 
terão a cabana limpa e o resto do grupo pode 
ficar ali.

2. Área de armazenamento e Doca do Ferry:   
Aqui é o cais do ferry. Perto do cais há uma área 
de armazenamento que mantem suprimentos 
para a ilha, incluindo os geradores que fornecem 
eletricidade para as cabanas.  
 Existem vários galões de combustível na 
área de armazenamento, bem como várias peças 
de reposição para o barco, lâmpadas extras, 
ferramentas, madeira e tal. Há mais do que 
combustível suficiente aqui para queimar o 
Errado, se ela puder ser efetivamente utilizada 
contra ele. Há um skiff velho com um motor de 
popa antigo amarrado a  doca. Pode transportar 
quatro pessoas. Ele está lá para uso de 
emergência.

3. Cabana  # 2: Esta é a cabana em que os 
investigadores vão ficar.

4. Cabana  # 3: Esta é a cabana em que Jack 
Coney e Matilda Coney estam hospedados. 
Eles têm um barco pequeno (tem capacidade 
para até três pessoas) com equipamentos de 
pesca nele. 

 5. Cabana # 4: Esta é a cabana em que 
Jeff Greene e Laura Hesten-Greene vão ficar. 
Laura tem um barco de alta velocidade com um 
grande motor. Pode levar quatro pessoas. 

 6. Cabana # 5: Esta é a cabana em que o 
Dr. Eugene Shider e Betty Shider vão ficar. 

 7. Cabana # 6: Esta é a cabana em que a 
família Kysler esta hospedada. Após o Errado 
passar por ali, o lugar vai se tornar uma bagunça.  
A cabana estará na seguinte condição após a 
visita do Errante:
 
 - Em frente a cabana haverá o que 
parecem ser pegadas de lama. Eles são, na 
verdade, pedaços do corpo do Errado. A trilha 
vai para a floresta e será gradualmente perdido 
nos detritos do caminho. 
 
 - Perto da cabana estão o que parecem 
ser pedaços de carne e osso, parecendo restos de 
algum churrasco. Mas são realmente partes do 
cão da família Kysler. Nos arbustos perto dos 
restos do cão pode se encontrada a sua cabeça. A 
cabeça está intacta, com exceção da parte onde 
foi desprendida do corpo. Os dentes e focinho 
são revestidos com o que parece ser lama negra.  
Ele atacou o Errado selvagemente, mas foi feito 
em pedaços por isso. 
 
 A porta da cabana foi arrancada das 
dobradiças e mostra marcas das Mãos do 
Errado. O parafuso de ferro da porta foi 
quebrado a partir da grande força do ataque dele, 
e não há sangue no chão. O interior da cabana 
está revirado. Vários objetos pessoais foram 
roubados ou estão em pedaços. A maioria ainda 
mantém pedaços do corpo do Errado. Os vários 
aparelhos elétricos foram feitos em pedaços e  
colocadas para fora em torno da cozinha.  A 
porta do quarto também foi arrancada de suas 
dobradiças. Existe uma grande quantidade de 
sangue no no chão e uma faca de cozinha 
revestida de lama está no local. 

 Os restos mortais do Sr. Kysler estão 
e spa lhados  pe l a  s a l a .  Seu  co rpo  fo i 
sistematicamente feito em pedaços. A imagem é 
verdadeiramente terrível: os ossos foram 
arrancados, e os órgãos foram retirados e 
deixados distante. Vendo esses restos custa o 
espectador de 0 à 1D4 pontos de sanidade. Os 
restos da Sra Kysler e Billy Kysler estão no 
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bosque junto a cabana. Eles estão em uma parte 
profunda da floresta e espalhados, sendo 
improvável para os investigadores encontrar as 
partes menores. Vendo os pedaços dos dois, 
custará ao telespectador de 0 a 1D4 pontos de 
sanidade. 

 8. Aterro: Este é o depósito de lixo 
tóxico. O aterro é constituído por uma estrutura 
de concreto enterrado no solo. A estrutura é de 
dez metros por 10 pés e 25 pés de profundidade.  
 
 O despejo é preenchido com tambores 
enferrujados e corroídos e 55 galões com 
produtos químicos desagradáveis.
 
Alguns dos tambores ainda têm rótulos sobre 
eles, algumas das quais identificam-o  como 
pertencente ao exército norte-americano. A 
massa de concreto está rachado e quebrando em 
muitos lugares, e existe um pequeno rego de 
fluidos (produtos químicos misturados com 
água) vazando dele. 
 
 Os produtos químicos são muito 
venenosos e nocivos. Consumi-los seria fatal e o 
contato limitado com a pele causará 1d6 pontos 
de dano. Caindo no lixão iria infligir dano de 
queda (2D6 + 1D4), e a pessoa seria revestido 
com os produtos químicos, tendo 3D6 em cada 
rodada. O Errado é afetado pelos produtos 
químicos, de modo que o despejo nele seria uma 
forma eficaz (e irônica) para destruí-lo. 

Mapa das Cabanas 

 As cabanas possuem estruturas de 
madeira muito robusta. Elas têm eletricidade 
limitada (suficiente para o refrigerador e as 
luzes), água e sistema de esgoto. Todas as 
cabanas seguem o mesmo plano básico e estão 
equipadas  praticamente da mesma maneira. 

Primeiro Andar 

 Cozinha: Esta é uma cozinha bastante 
normal. Ele tem um fogão a gás (alimentada a 
partir de uma fonte externa e cilíndrica), um 
refrigerador elétrico, uma pia (a água é tirada do 
lago e 
filtrada), e armários. 
 
 Sala: A sala tem o tipo usual de móveis 
(sofá, cadeiras, mesas, etc), alguns jogos, uma 

pequena TV e um rádio. A recepção não é tão 
grande aqui. 
 
 Quarto: O quarto tem uma cama, um 
pequeno armário e alguns outros móveis. 
Banheiro: O banheiro tem um chuveiro, pia e 
vaso sanitário. A pressão da água é um pouco 
baixa, uma vez que é bombeado a partir do lago. 
O banheiro tem um pequeno tanque séptico e é 
um pouco propensa a problemas. 
 
 Loft: O loft é alcançado através das 
escadas. O loft é inclinado, devido ao telhado. O 
loft contém o que equivale a um segundo quarto 
com dois beliches
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AÇÃO

Início: 

 A ação começa quando Katie Kysler se 
depara com os investigadores. Ela deixa  
evidentemente claro que algo terrível está 
acontecendo e os investigadores devem se 
propôr a investigar. É provável que os 
investigadores irão até a cabana Kysler para ver 
o que aconteceu. Eles também podem querer 
informar as outras pessoas e levá-las.   
Naturalmente, os outros vão pensar de que 
algum louco chegou à ilha e fez algo terrível. 
 
 Quando os investigadores irem para a 
cabana, eles vão encontrar a cena de horror 
descrita acima. A cena da cabana deve ser usada 
para definir o cenário de horror para a aventura. 
Os investigadores devem saber que algo de ruim 
aconteceu, mas não devem saber exatamente o 
quê. 

Reações: 

 Os NPCs reagirão com horror e nojo no 
local. Os Coneys e os Greene vão querer sair da 
ilha e procurar as autoridades. Depois que 
alguma aparência de ordem é restaurada, Laura 
Hesten-Greene vai sugerir que eles vão à 
procura dos desaparecidos: Sra. Kysler e Billy. A 
Sra. Shider vai dizer que ela não quer nada com 
aquilo e vai exigir que seja levada para fora da 
ilha em segurança imediatamente. Ela vai exigir 
que todos  os  inves t igadores  armados 
acompanhem-na ao barco de Laura Hesten-
Greene e a leve para o continente. Uma vez que é 
pouco provável de que os investigadores vão 
fazer isso, ela vai causar uma grande confusão.  

 Após isto, Laura Hesten-Greene começa 
a procurar os Kyslers com o marido e quem 
quiser  ir com ela. Os Coney vão ficar com 
aqueles que têm o maior número de armas de 
fogo e vai tentar falar com alguém para levá-los 
de volta para sua cabana para que eles possam 
embalar suas coisas e sair da ilha. 

Suspeita:

 Laura Hesten-Greene será a maior aliada 
dos investigadores. Ela vai querer procurar as 
pessoas  desaparec idas  a té  que  se jam 

encontrados e vai querer tomar uma abordagem 
ativa para a pessoa que ela acha que atacou os 
Kyslers. Como não há um novo barco recém 
chegado na ilha, Laura Hesten-Greene e alguns 
dos outros podem começar a suspeitar que 
alguém entre os investigadores e NPCs é 
responsável pelo assassinato. Isso pode ser 
jogado até virar os NPCs uns contra os outros e 
contra os investigadores.

Problema:

 Os Coneys vão querer sair da ilha e vão 
fazer de tudo para obter um barco a motor. Jack 
Coney vai começar por tentar ser persuasivo, em 
seguida, ele vai começar a fazer exigências e 
tentando assumir o controle. Se ele fica com 
medo e desesperado o suficiente, ele pode pegar 
uma arma e tentar pegar um barco à força. Isso 
pode levar à violência e pode resultar em os 
investigadores e alguns dos NPCs a ficarem 
encalhados na ilha. 

Mais Problemas:

 Eugene Shider irá, em algum momento, 
decidir que a situação atual dá-lhe uma maneira 
ideal para se livrar de sua esposa. Ele não tem a 
coragem de matar ela diretamente, então ele 
tentará sabotar o barco. Uma vez que ele faça 
com que esses barcos fiquem inutilizáveis, ele 
fugirá da ilha no skiff, deixando sua esposa e os 
outros para morrer.
 Ele não vai estar pensando de forma 
muito clara e não será passível de raciocinar, de 
modo que os investigadores terão de machucá-lo 
para impedi-lo. Ele só lutara se for encurralado, 
mas não será capaz de lutar muito bem. A jogada 
de Shider deve ser jogado em um ponto no qual 
os pesquisadores estão planejando deixar a ilha. 
 
 Aos investigadores devem ser dada uma 
oportunidade justa para parar Shider, eles devem 
optar por sair. 
 

Lutando contra o Errado:

 Evidentemente, o principal problema 
para os investigadores será o Errado. Ele vaga ao 
redor da ilha, à procura de coisas para examinar 
(e retalhar no processo). O Errado tenderá a 
permanecer fora da luz do sol, porque ele seca 
deixando seu corpo exposto. Ele vai encontrar 
tudo muito interessante, por isso haverá plantas 
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e usando um barco com a velocidade muito 
rápida infligirá  3D6. É claro que os 
investigadores podem chegar a outras formas de 
derrotar o Errado.

 A principal vantagem dos investigadores 
é que o errante não tem medo e noção do que vai 
feri-lo. Na verdade, ele vai encontrar a sensação 
de ser danificado interessante, pelo menos por 
um tempo. Por isso, os investigadores podem ser 
capazes de manter cabos ligado a ele e arrastá-lo 
para fora no lago,  se o ato for com a rapidez 
necessária. Naturalmente, o Errando é fascinado 
por seres humanos e vai querer puxar os 
investigadores e os deixar em pedaços para ver o 
que os fazem funcionar. 

Prêmios e Penalidades 

 Se os investigadores derrotarem o mal, 
eles devem receber um 1d8  de Ponto de 
sanidade como prêmio. Eles também devem 
receber um bônus de 1D4 para se manterem 
todos vivos ou 1 ponto de bônus se existem 
sobreviventes não-investigadores no final da 
aventura (exceto Dr. Shider, se ele foge com 
sucesso a  i lha) .  Se os invest igadores 
simplesmente  deixarem a ilha, eles devem 
perder pontos 1D3 sanidade, já que eles sabem 
que o Errado ainda vive.  Se eles fogem da ilha e 
deixam pessoas para trás, eles devem perder 
1D6 Pontos de sanidade pela a sua maldade. As 
jogadas de dados podem ser modificada com 
base em eventos específico eventos que ocorrem 
na aventura. Por exemplo, se o Dr. Shider é 
incapaz de fugir e mata a mulher e por sua vez é 
morto pelos investigadores, suas mortes não 
contariam contra o bônus para manter todos 
vivos desde que o trabalho dos investigadores 
seja manter o Errado de matar pessoas.

 Se os investigadores derrotarem o 
Errando, os sobreviventes são susceptíveis de 
ser muito grato e pode ser úteis mais tarde como 
contatos. Por exemplo, se os investigadores 
salvarem a vida de Jack Coney, eles podem 
comprar um carro usado decente a cada cinco 
anos a partir do ultimo. A única pessoa que é 
provável que seja completamente ingrata é a Sra 
Shider, pois ela simplesmente espera que os 
outros cuidem dela. Se os investigadores agirem 
de maneira covarde ou moralmente suspeitos 
(usando os NPCs como isca, por exemplo) então 
eles não vão receber qualquer gratidão e podem, 

arrancadas, árvores destruídas e vida selvagem 
retalhada. Será especialmente interessado em 
seres humanos e vai voltar a examiná-los em 
a l g u m  m o m e n t o .  N a t u r a l m e n t e ,  o 
investigadores terão que destruí-lo.
 
 O primeiro encontro com o Errado deve 
ser  adequadamente  a terror izante .  Ela 
simplesmente caminhar para fora da floresta 
para com os investigadores e tentara analisá-los 
rasgando-lhes. Ele não vai ser dissuadido por 
a t aques  con t r a  e l e .  A menos  que  o s 
investigadores estejam extremamente bem 
equipados, eles provavelmente terão de fugir do 
Errado. Depois disso, os investigadores serão 
perseguido pelo ser curioso e terão que 
encontrar uma maneira para sobreviver tempo 
suficiente para matá-lo. 

Conclusão 

 a v e n t u r a  t e r m i n a  q u a n d o  o s Ainvestigadores derrotarem o Errado ou 
eles escolherem fugir a ilha. Se eles 

fogem da ilha, o Errado acabará por matar todo 
mundo que permanecer. Ele também irá matar 
aqueles que vêm a ilha. Depois de vários meses, 
irá caminhar para a água em busca de coisas 
novas. A critério do Mestre, pode sobreviver a 
viagem sob a água e causar um grande número 
de mortes. Se os investigadores não lidarem com 
i s so ,  even tua lmen te ,  a s  Au to r idades  
provavelmente vão capturá-lo para estudo e 
apaziguar tudo.

Derrotando o Errado

 Embora o Errado não tenha noção de 
combate ou estratégia,  será um temível  
oponente. Sua grande força lhe permite infligir 
uma quantidade significativa de danos e é 
praticamente imune a maioria das armas.  A fim 
de matar o Errado, os investigadores teram que 
destruir completamente o seu corpo físico. Isto 
pode ser feito utilizando a gasolina armazenada 
no galpão de armazenamento, ou arrastando o 
errante para lago. Arrastando-o lentamente, com 
um barco a remo, por exemplo, vai infligir 1D3 
dano em uma rodada.
 
 Arrastando-o em velocidade média com 
um barco a motor vai infligir 1D6, arrastando-o 
em alta velocidade vai infligir 2D6 uma rodada, 
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de fato, serem sujeitos a processos judiciais ou 
algum tipo de retaliação. 
 
 Se os investigadores são derrotados, os 
sobreviventes serão gratos se os investigadores 
fizeram algo  para ajudá-los a escapar. Se os 
investigadores abandonarem os outros, 
quaisquer NPCs que sobreviverem ficarão 
obviamente muito ressentido e com raiva. 
 
 Finalmente, se os investigadores 
recolherem os ossos do Errante ,  e les 
eventualmente podem levar os restos mortais do 
desaparec ido  Sr.  Hansen  e  receber  a 
recompensa.

O Aterro

aterro de resíduos tóxicos na ilha é Obastante ilegal uma vez que a terra é 
propriedade privada  e nunca foi 

autorizada como um local de despejo. Os donos 
da terra seriam capazes de processar o governo 
por danos e provavelmente vão ganhar um 
acordo decente. 

 Os pesquisadores podem ser capazes de 
receber parte do acordo por gratidão dos donos 

ou vendendo a história para jornais.

Atenção Indesejada 

m risco de tornar os eventos na ilha bem Uconhecido é que os investigadores e os 
sobreviventes receberão uma grande 

quantidade de atenção indesejada. A mídia vai 
persegui-los um pouco, especialmente os 
tablóide.
 
 O s  c i e n t i s t a s  t a m b é m  fi c a r ã o 
interessados   no Errado, especialmente aqueles 
que trabalham sobre a origem da vida. Afinal, o 
Errado certamente parece ser um caso de 
geração espontânea de vida a partir de materiais 
inanimados. O que será mais grave é que o 
governo e várias empresas de armas estarão 
muito interessado na Errante. Afinal de contas, 
uma criatura como o Errado faria uma arma de 
terror excepcional e poderia valer milhões. Por 
isso, os investigadores que estão a falar demais 
podem acabar em alguma sala dos fundos sendo 
interrogado.  Assim, esta aventura poderia levar 
a alguma intriga com vários personagens 
desagradáveis  , que podem ser uma boa mudança 
de ritmo dos horrores Mythos. 
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 O Errado é um tipo extremamente raro de ser, na 
verdade, se sabe da existência de apenas um.  Ele surgiu 
quando determinados produtos químicos de um despejo 
militar irregular escoaram para uma área pantanosa e 
interagiram com o lodo e algas, revestindo os restos do Sr. 
Hansen.  Com a chegada do verão, a área pantanosa secou um 
pouco, permitindo que os ossos e seu revestimento lodoso 
pudessem assar ao sol. Desta terrível mistura surgiu uma 
inteligência verdadeiramente alienígena incorporado em 
uma mistura horrível de limo, mofo, algas, lama e osso 
humano.
 O Errado lembra de longe um homem feito de lama, 
lodo e algas. Porém ele não tem nenhuma características 
como olhos, nariz, boca ou tal. Move-se com uma espécie de
trôpego áspero e pedaços dele se desprendem, deixando um 
rastro por onde passa. Pedaços dele ocasionalmente secam e 
descamam, deixando-o ainda mais desagradável de se ver.
 Ele carece de órgãos dos sentidos convencionais, 
mas de alguma forma pode sentir o ambiente à sua volta o 
suficiente para se aventurar pela ilha. Possui sentidos mais ou 
menos equivalentes à visão humana e audição, mas não 
possui olfato.
 Ele se alimenta praticamente de qualquer material 
orgânico, absorvendo-o lentamente em sua massa.
 O Errado é extremamente inteligente e curioso, mas 
tem pouca experiência. Não é verdadeiramente mal, uma vez 
que não age por maldade ou crueldade. No entanto ele não 
tem senso de moralidade e é por ser tão estranho, 
provavelmente é incapaz de desenvolver algo como a 
moralidade humana. Quando ele age, age por curiosidade e 
de acordo com a sua inteligência alienígena e motivações. Ele 
ira fazer coisas terríveis que parecem não haver nenhuma 
razão discernível, como rasgar coisas, simplesmente por 
causa do que ele é. 
 O Errado engaja combate pelo esmagamento de 
suas vítimas através de suas "mãos". Como ele não entende o 
conceito de luta, irá dilaceram sua vítima enquanto os outros 
o atacam.
 O Errado é excepcionalmente difícil de se destruir. 
Seu "corpo" não tem órgãos vitais e a lama faz com que 
ataques físico simplesmente o empurrem. 
 Ataques com armas brancas dão um ponto de dano 
e armas de fogo dão metade do dano. Venenos também não 
surtem efeito. Porém é vulneravel   ao fogo e ácidos. Ele pode 
reformar-se à taxa de 3 pontos por rodada. A única maneira de 
destrui-lo permanentemente é obliterando toda a sua massa 
física ou dispersá-la completamente. Isto pode ser 
conseguido por um fogo intenso, tal como uma fogueira ou 
forçando o corpo dele em um movimento rápido contra a 
água, que irá separar toda sua massa. Isto poderia ser feito o 
arrastando fisicamente pelo lago utilizando uma lancha. Em 
geral, para destruir toda a sua massa física, um ataque terá de 
infligir duas vezes mais que seus pontos de vida completos 
em uma rodada, ou permanecer causando dano a ele de uma 
maneira que eventualmente atinja um número negativo igual 
a duas vezes seus pontos de vida (por isso o Errado teria que 
ser trazido a - 36 antes de ser destruído). Devido a estas 
qualidades, o Errante é extremamente difícil de se destruir.

Atributos Rolagens Médias

*Valores para Call of Cthulhu, cabendo ao Mestre adapta-los de acordo com o
sistema de preferência
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