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Orcs do Sol Negro é um zine suplementar a Moon Elves, escrito por Maik. Espero que, 
através desse trabalho, mais pessoas conheçam o trabalho original.

Você pode conseguí-lo aqui: maik-malaik.itch.io/moon-elves

Apesar deste zine ser 100% dependente de Moon Elves para ser jogado, esta obra é 
absolutamente diferente em intenção e propósito.

Em Moon Elves, Maik escreveu sobre um futuro fantástico positivo e otimista, em que a 
humanidade conquistou um equilíbrio sustentável em vivência com a natureza através da 
vida comunitária socialista, livre da ganância individualista e materialista.

Eu, como um indivíduo amargo e aterrorizado pelos caminhos que nosso mundo tem 
tomado, encontrei aqui uma oportunidade para escrever uma alegoria sobre as ameaças 
que vivemos hoje.

Assim como em Moon Elves, este zine também não tem intenção de ensinar como jogar ou 
usá-lo em jogo. Faça como achar melhor.

Esta obra foi escrita durante a RPG LATAM JAM 2022. Um agradecimento especial ao Maik, 
e demais participantes da comunidade RPG LATAM.
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/orc

do lat im orcus (inferno), ou ital iano orco (demônio, monstro)

/sol negro

símbolo uti l izado pela extrema-direita, neofascistas, nacional istas 
brancos, e nazistas posteriores ao governo nazi alemão



A solitária Nave-pólen foi violentamente cortada do Sonho. Não foi como se 

tivesse sido apenas destruída… mas arrancada da realidade, e deixando um 

vazio em todes conectades a ela.

Meses depois ela retornou, mas demoraram para identificá-la. Estava seca, 

sobrevivendo no limite de suas reservas naturais, empurrada com o auxílio 

de uma grosseira turbina de combustão.

De dentro dela, dois “humanos” saíram. Grandes, fortes, com a pele que de 

tão branca revelava veias e artérias, pretas e vermelhas, entrando e saindo 

da armadura que cobria seus corpos em sua quase totalidade.

Chamaram cada lunar de irmão, independente de seu gênero aparente. Na 

verdade, eles estranharam muito qualquer forma feminina ou andrógina, ora 

olhando com curiosidade, ora evitando o olhar. Beberam da mesma água, 

comeram a mesma comida, dormiram dentro da Grande Árvore, e assistiram 

em silêncio às canções e procissões revolucionárias.



Assim foi até finalmente serem questionados sobre o que fizeram à pobre 

Nave-pólen. Se desculparam com um sorriso. Disseram que não eram tão 

avançados e elegantes como os lunares. Quando se cansaram, retornaram 

em silêncio à mesma Nave, e a levaram de volta para a escuridão do espaço.

A Lua nunca mais foi a mesma. A mera presença daqueles indivíduos gerou 

debates de todo tipo durante os anos seguintes. Enquanto alguns tentavam 

relativizar o comportamento dos visitantes, ansiosos por seu retorno, a 

maioria dos anciões apontavam símbolos e gestos similares a inimigos da 

revolução em um passado distante. Estes foram os que os chamaram de 

orcs pela primeira vez.

Anos se passaram, e nenhum orc foi visto. Mas sua presença apenas se 

tornou cada vez mais presente nos pensamentos e nos Sonhos dos lunares.

Não houve o dia do “retorno”. Eles já estavam aqui.



A primeira onda
Role um d8

1- O medo de váries lunares um dia perderem seu lar e entes queridos 

poluiram as memórias dos Sonhos. Há quem se recuse a se conectar à 

Árvore. Outros se encontram profundamente aterrorizades ou em crise após 

se conectarem. O fenômeno é então chamado de o Pesadelo, e gera um 

problema fundamental à estrutura social em torno da Grande Árvore. Quais 

consequências são mais destrutivas para sua vida? Você ainda se conecta, 

arriscando ter o Pesadelo? O que será feito para lidar com o problema?

2- Recentemente várias estruturas parecem não estar regenerando como 

deveriam, e há uma dependência cada vez maior de mais trabalho manual 

para os reparos. Nas primeiras semanas, tudo seguiu sem problemas, mas 

a demanda de trabalho seguiu em crescimento. Houve quem desistiu da 

função, cedendo à frustração, e acabaram sofrendo críticas. Anos depois, 

ainda sem alguém identificar a causa do problema que começou tudo, tal 

força de trabalho vive como uma espécie de casta diferenciada. Há quem 

diga que não estão mais trabalhando o quanto deveriam, se aproveitando 

da posição privilegiada que conquistaram. Você acredita que devem 

ser investigades? Essas figuras tão necessárias deveriam gozar de um 

tratamento diferente? E quando o problema for resolvido… como tirar delas 

essa posição na escala social?



3- Cada vez mais lunares começam a culpar outres por maus cuidados em 

serviços públicos. Alguns grupos começam a questionar praticamente tudo 

que é de uso coletivo, levando alguns a criarem alternativas privadas dos 

mesmo serviços. Não há qualquer capitalização para uso de outres, apenas 

se recusam a usar o que é de bem comum, algo que, em teoria, não fere 

em nada os acordos sociais revolucionários. Acontece que são recursos 

sendo retirados do coletivo e sendo usados para interesses individuais, sem 

retorno à sociedade. O que você pensa sobre aqueles que não querem mais 

viver em colaboração? Acredita que é importante cada pessoa poder ter 

sua propriedade individual, mesmo que isso custe recursos que, em teoria, 

são de todos? Como regular o consumo de tais recursos? E o que fazer com 

contrarrevolucionáries que se recusarem, caso o plano seja retornar tudo 

ao normal?

4- Lunares de um grupo ou com uma característica específica começam 

a ser atacados aleatoriamente em vários pontos da Lua. Outros apenas 

desaparecem. Existem suspeitas de que existem lunares se identificando 

como orcs do Sol Negro. Você é de algum dos grupos em risco? Você 

conhece lunares assim? Como a sociedade lunar reage? Como combater 

um inimigo invisível? Como recuperar aqueles que não acreditam mais na 

revolução?



5- Desde que os estranhos dois indivíduos deixaram a Árvore, anos atrás, 

a Vanguarda escalou consideravelmente a produção de armamentos, e cada 

vez mais recursos estão sendo investidos na pesquisa e produção bélica. 

Será que não estão exagerando, a se considerar que nem sabemos se são 

mesmo inimigos? E qual a importância do investimento em armas? Outras 

áreas estão sendo prejudicadas por conta do desvio de recursos?

6- Já há anos dizem que os orcs se estabeleceram em algum lugar da Terra 

arruinada, onde estariam se organizando e preparando um ataque, e de 

onde comandam as constantes sabotagens, que têm sido frequentes na Lua. 

Mesmo após constantes varreduras de Naves-pólen pela superfície, nada 

foi encontrado. Será que chegou a hora de fazer uma nova grande expedição 

à Terra arruinada? Qual a importância da Terra arruinada em um possível 

conflito com uma civilização cósmica? Será que é importante dominá-la 

para evitar que uma força externa o faça primeiro?



7- Um pequeno grupo se dedicou a organizar um órgão focado em preparar a 

recepção aos visitantes, de braços abertos. Parte do empenho gira em torno 

de analisar minuciosamente cada memória da visita, reparando cada leve 

alteração na expressão dos visitantes para conjecturar possíveis mudanças 

na sociedade lunar, em prol da paz entre as civilizações. Duas práticas 

sugeridas recentemente: oferecer o sacrifício de mais Naves-pólen e talvez 

até Naves-semente aos visitantes; e evitar qualquer linguagem de gênero 

neutro ou feminino. Você acredita ser perigoso fazer concessões em prol 

de um bom relacionamento com um povo aliado? Quais outras práticas este 

grupo também tem promovido? Será que é importante deixar o tal órgão em 

atividade, ou devem parar imediatamente?

8- Muites cientistas tiveram curiosidade a respeito da tecnologia utilizada 

pelos orcs, e decidiram reiniciar experimentos em combustíveis fósseis. 

Após os primeiros anos de desenvolvimento, as primeiras máquinas de 

combustão estavam prontas, e foram reveladas à sociedade lunar. A 

rejeição foi imensa, pois a maioria não via necessidade para máquinas 

poluentes, cuja alimentação demanda a destruição de parte do sólido 

ecossistema da floresta lunar. Porém, caso houvesse a necessidade 

de entrar em guerra de escalas planetárias, as naves de biotecnologia 

poderiam estar em desvantagem. Você é a favor ou contra a extração de 

recursos naturais? Mesmo em uma emergência? Será que novas máquinas 

devem ser construídas, ou estas serão destruídas?





Engolides pela escuridão
A invasão dos orcs foi muito mais rápida e inesperada do que imaginado. 

Na verdade, antes do primeiro pé alienígena tocar solo lunar, a sociedade 

socialista já havia sido desestabilizada e destruída por dentro.

Por fim, o que realmente causou o fim da 
sustentável estrutura colaborativa lunar?

Role um d6

1- O desvio de recursos para esforços de guerra

2- A ação de células fascistas de elfes contrarrevolucionários

3- A sociedade élfica demorou a reagir aos crescentes problemas, 

entendendo que a proposta revolucionária resistiria a qualquer “soluço”

4- A flexibilização dos ideais revolucionários para atender à demanda de 

grupos liberais

5- O desequilíbrio causado pela disrupção da biotecnologia lunar, seja por 

sabotagem ou extração

6- A grande maioria, tomados pelo medo, duvidaram da força da revolução 

frente a uma ameaça invisível



As máquinas de destruição dos orcs
Role um d6

1- Avançadas naves de combate metálicas, com consoles digitais, e 

supercomputadores inteligentes

2- Gigantescas e ineficientes máquinas andantes de ferro, que se alimentam 

de árvores

3- Eficientes veículos descartáveis de plástico e fibra de vidro, impressos 

em massa a partir de máquinas que extraem solo lunar

4- Estranhas máquinas biotecnológicas que se alimentam de criaturas 

vivas, programadas para perseguir lunares

5- Plataformas de extração extremamente resistentes, mas cujos gases 

poluentes são tóxicos a lunares e Grandes Árvores

6- Uma nave de proporção planetária, capaz de destruir a Lua com um único 

disparo

Um futuro incerto

Existe ética na guerra, ou vale tudo para se livrar de um inimigo que apenas 

quer sua destruição?



Um futuro incerto
Existe ética na guerra, ou vale tudo para se livrar de um inimigo que apenas 

quer sua destruição?

Como serão os anos de guerra? Como é a resposta da sociedade lunar à 

invasão?

Será que existe futuro para a revolução? Será que, se houverem 

sobreviventes, poderiam reconstruir a sociedade lunar na Lua devastada? 

Ou será que o único futuro possível seria embarcar nas últimas Naves-

semente e se atirar na imensidão do espaço?
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