




Esse é um jogo de faz de conta.

Acorde de madrugada, vá até 
a cozinha e abra uma lata de 
leite moça.

Sinta a presença da moça 
atrás de você, parada em um 
canto escuro com o balde 
sobre a cabeça.

Lide com isso.

Você pode gritar, correr, 
implorar por sua vida, 
procurar socorro, chorar 
desesperadamente.

De alguma forma, você 
consegue escapar vivo do 
horror.

No café da manhã do dia 
seguinte, conte sua aventura 
noturna. Ninguém acreditará 
em você, mas nós sabemos o 
que aconteceu.





Esse é um jogo de faz de conta.

Em algum momento, 
você fará algo errado e 
imediatamente perceberá. 
Misturar lixo reciclado 
com lixo comum, deixar 
de colocar comida para 
o cachorro por preguiça, 
visualizar uma mensagem e 
esquecer de responder.

Nesse momento, o véio 
quaker aparecerá diante 
de você com seu sorriso 
enigmático. 

Ele lhe dará uma tarefa 
que deve ser cumprida em 
até sete dias. Do contrário, 
consequências terríveis lhe 
aguardam.

Obviamente, você não 
cumprirá a tarefa.

Passados sete dias, 
enquanto come aveia do véio 
quaker, você irá engasgar 
violentamente até cair 
duro sobre a mesa. Seus 
olhos abertos, vidrados na 
lembrança da tarefa não 
cumprida e no sorriso do véio 
quaker.

Todos ao redor ficarão 
horrorizados e sem entender 
nada, mas nós sabemos o 
que aconteceu.





Esse é um jogo de faz de conta.

Você tem nas mãos uma 
caixinha de palitos Gina e 
naturalmente se pergunta 
quem é essa mulher. Sua 
curiosidade é tão grande que 
chama a atenção de Gina 
e uma conexão terrível é 
criada entre vocês.

A partir de agora, sempre 
que tiver uma caixinha 
de palitos por perto, você 
estará sob controle de Gina. 
Sem que você perceba, suas 
mãos serão levadas a formar 
palavras com eles. São os 
pedidos desesperados de 
socorro da prisioneira.

As pessoas ficarão irritadas 
com o gasto de palitos e 
pensarão que você é idiota. 
Mas é uma força irresistível 
e maligna que governa suas 
mãos e você só pode explicar 
isso aos outros e esperar 
compreensão e piedade.



Mas você ouviu rumores de 
como se livrar da maldição. 
Se uma pessoa escutar sua 
terrível história, suas mãos 
podem começar a formar 
palavras também. É o sinal 
de que Gina encontrou uma 
alma mais interessante para 
atormentar. O destino dela 
não é mais problema seu.

Livre da maldição, você 
permanecerá para sempre 
cauteloso diante de uma 
caixinha de palitos. Ninguém 
entenderá direito, mas nós 
sabemos o que aconteceu.

O horror da moça do leite moça,
 
O julgamento do véio quaker &  
 
A maldição dos palitos Gina 
 
são larps de Luiz Prado

outubro 2020 
 
luizfdprado@gmail.com

luizprado.wordpress.com

https://luizprado.wordpress.com/

