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Introdução:
Como usar este livro
Este é o tipo de livro que dá arrepios ao
desenvolvedor do jogo.
Dois narradores diferentes não administram
seus jogos de vampiros do mesmo modo. Existem
variáveis demais em cada jogo de vampiro para que
compartilhem um estilo em comum. Alguns tipos de
narradores concedem mais pontos de experiência do que
outros a seus jogadores. Algus narradores são muito
mais liberais do que outros no que se refere a permitir
disciplinas e linhagens estranhas. Algumas crônicas
colocam o mistério e o horror em segundo plano, dando
mais importância a ação e a aventura.
Qual combinação é a correta? Todas e
nenhuma delas. No fim das contas, Vampiro é um jogo,
e o único elemento que importa é se o grupo está ou não
se divertindo.
E não há nada errado nisso, é até nobre. Mas
quando há um livro com personagens importantes, nada
disso significa coisa alguma. No momento em que este
livro chegar nas lojas – no instante em que o Arconte
Theo Bell fizer sua aparição em um jogo, algum idiota
com 8 níveis de Rapidez e uma escopeta Dragonbreath
totalmente carregada vai fazê-lo em pedaços. Tão logo
definimos a ficha de um Serafim da Mão Negra, algum
jogador imbecil surge com seu personagem vampiro de
4ª geração vindo do espaço com 300 pontos de
disciplina e o pica em fatias com sua espada de dois
gumes.
Coisas como essas fazem com que os designers
e escritores fiquem desanimados.
Por que então decidimos criar este livro? Por
duas razões: As pessoas o queriam, e porque precisava
ser feito.
É claro que as pessoas queriam um livro como
este. Entusiastas do Mundo das Trevas são alguns dos
mais leais e perspicazes fãs do mundo. Eles adoram ver
um novo livro, descascar as camadas de mistério e
começar a desvendar os novos enigmas por trás das

fachadas. Cada mistério oculta outros dois enigmas por
trás de si, e os jogadores adoram desenterrá-los.
Com relação ao fato de que precisava ser feito,
não foi preciso olhar além dos livros em nossas estantes.
Vampiro é tão rico e complexo que o que pensávamos
ser uma simples referência cruzada de personagens de
diversos livros, transformou-se numa jornada épica
através do labirinto de nossos catálogos secretos.
Carlak? Quem é esse? Quando Petrodon foi eleito
Justicar? Por que constam nomeados dois regentes
diferentes? Para obter estas respostas nós reunimos os
registros sociais de Vampiro. O Círculo Interno
selecionou um novo grupo de Justicares, que por sua
vez selecionaram Arcontes de elite. O Sabá nomeia
novos Bispos e Arcebispos frequentemente, para o
espanto dos Príncipes da Camarilla, enquanto os
Independentes manipulam e planejam longe dos olhos
curiosos da seita.
Esta é, portanto, o Rol dos Amaldiçoados.
Diante dos seus olhos está o livro Crianças da Noite.

Os números por trás dos personagens
Como os vampiros são criados? Quantos
pontos um Priscus do Sabá deve ter? Quão poderoso
deve ser um príncipe? A White Wolf tem um sistema
estabelecido para a pontuação específica de criação de
personagens de Vampiro Storyteller, e vamos te contar
qual é este nosso segredo.
A fórmula para se criar um vampiro de
determinada idade é muito simples. Para atributos
comece com o básico 7/5/3 e coloque dois pontos
adicionais para cada século que o vampiro viveu (a ser
dividido por todos os atributos e não numa parte
específica). Os vampiros mais velhos do que alguns
poucos séculos devem receber apenas 1 ponto por
século a partir dos cinco primeiros séculos – quando se
é tão velho passa a ser difícil melhorar seu corpo morto
vivo.

As Habilidades se acumulam de forma
semelhante. Comece com o básico 13/09/05 e mais
cinco pontos para cada século que o vampiro conseguir
sobreviver. Com as disciplinas tire a raiz quadrada do
tempo que o vampiro tem de abraço e distribua este
número de forma adequada entre os poderes do
personagem (o que novamente reflete a dificuldade de
aprender coisas novas ao estar morto por mais de um
milênio). A respeito da pontuação de Antecedentes,
virtudes, humanidade (ou trilha) e força de vontade é
necessário avaliar o papel do personagem na história. O
personagem deve ser um Príncipe poderoso? Dê a ele
muitos pontos em Antecedentes. O personagem é um
ancião andarilho? Coloque a Humanidade muito alta ou
muito baixa e adicione um nível considerável de Força
de Vontade. O personagem possui séculos de idade e
está desgastado com os pecados da não vida? Mantenha
todas as características acima mencionadas em nível
baixo. Personagens anciões os quais seria esperado
observar traços de perturbações, podem na verdade não
ter nenhuma, tendo como parte de sua história algo que
envolva a superação destes perigosos estados da mente
(É importante também mencionar que o ato de adotar
uma trilha de iluminação pode algumas vezes ter o
mesmo efeito de uma perturbação, uma vez que os
preceitos de qualquer trilha são radicalmente diferentes
das normas culturais. Quem está em estado mental mais
precário: um malkaviano com perda de consciência, ou
um Lasombra que acredita ser aceitável esfolar seus
carniçais ou fazê-los lutar por suas vidas? Isto não deve
ser considerado uma forma de encorajamento para que
os jogadores busquem Trilhas para substituir
perturbações – é apenas um indicativo de que a mente
dos personagens tem uma profundidade muito maior do
que uma simples pontuação de características).
Naturalmente existem exceções a esta regra.
Crianças da Noite contém diversos personagens com
potenciais muito além do sugerido por seu período de
não-vida. Alguns Arcontes passaram quase toda suas
não-vidas em rigoroso treinamento, enquanto um
Priscus pode ter devotado séculos de sua não vida
construindo uma poderosa rede de Antecedentes. Já
alguns perfeitos modelos de terror vampírico
desenvolveram um aterrorizante conjunto de disciplinas.
É assim que as coisas são.
Como esta fórmula se adequa aos níveis de
poder dos personagens dos jogadores? É bem simples,
basta refletir a respeito.
Primeiramente, as atividades frenéticas das
noites modernas com a aproximação da Gehenna é um
fator recente. Embora possa ser comum agora se
envolver numa troca de tiros ou outra atividade perigosa
com frequência quase semanal, a maioria dos vampiros
anciões levou uma (em comparação) existência de
relativa inatividade. Vampiros que lutam no corpo a
corpo todas as noites nas ruas e incendeiam os refúgios
uns dos outros, não sobrevivem até o ponto de se
tornarem anciões – eles morrem nas chamas ou com
olhares de horror em suas faces ao serem saudados pelo
sol nas celas das prisões (expliquem isso ao príncipe,
anarquistas arrogantes). Os sábios – e antigos –
vampiros escolhem cuidadosamente as suas batalhas. As
não vidas estáticas que a maioria dos vampiros anciões

leva, envolve muito pouca agitação, o que significa que
ganham pontos de experiência mais vagarosamente, em
termos de jogo.
Em segundo lugar, vampiros anciões passam
um bom tempo em torpor. Enquanto um jovem vampiro
(digamos, com 120 anos) pode ter acumulado o
equivalente a 10 pontos de disciplinas em um século,
um matusalém adormecido pode ter adquirido apenas
um. Esta comparação entretanto é um pouco enganosa –
o matusalém pode ter aprendido seu oitavo nível de
Dominação naquele século, portanto não o subestime.
Finalmente, em terceiro lugar, a experiência se
torna mais difícil de obter e usar à medida que o
vampiro fica mais velho. Um veterano de 100 duelos de
espada (assumindo que tenha sobrevivido) não vai
aprender muito com estes confrontos a menos que
continue lutando contra pessoas melhores do que ele
próprio. Pouca melhora pode ser obtida ao dar uma
surraem mais um adversário presunçoso, pois o vampiro
terá pouca chance de ir até seus limites, o que é um
requisito para o aperfeiçoamento.
Como uma nota adicional, considere o esquema
de “pontos” do sistema Storyteller. Os pontos são um
aumento geométrico nas proezas do personagem, e não
um aumento aritmético. Cinco pontos é o máximo da
capacidade humana para a maioria das características –
um personagem com Computador 5 é um dos
programadores mais competentes do mundo. Lembre-se
disso na próxima vez que alguém tentar justificar outro
personagem com Armas de Fogo 5 com “passou um
tempo em Nam como um sniper”. Personagens com
pontuação nível 4 numa dada característica já são bem
raros, e um com nível 5 na mesma característica podem
lhes ser considerados como imensamente superiores.
Força 5 representa um levantador de peso olímpico;
Destreza 5 é um dançarino profissional de balé.
Características desta magnitude dificilmente seriam
apropriadas para um brutamontes Brujah anônimo
número 312. Vampiros são raros. Características acima
de 4 são raras. Vampiros com características acima de 4
são extremamente raros – ou tiveram tempo de
desenvolvê-las, o que não é um bom presságio para seus
subordinados.

Compatibilidade Retroativa
Todos os esforços foram feitos para preservar a
integridade das características dos personagens que
apareceram nos livros da White Wolf previamente a
Crianças da Noite. Atuar, por exemplo, foi alocada em
Performance (atuação), enquanto Tortura tornou-se
Interrogação. Em alguns casos, entretanto, mudanças
tiveram que ser feitas.
Além disso, mantenha em mente que algum
tempo se passou entre o aparecimento de muitos destes
personagens e seu tratamento aqui. Novas habilidades,
disciplinas rearranjadas. Atributos mais altos etc podem
ser listados. Qualidades e Defeitos foram totalmente
cortados – pois tinham a função primária de agir como
ganchos na história durante a criação dos personagens,
sendo opcionais de qualquer modo (Observação do
desenvolvedor: e eu os odeio). Por fim, certos...lapsos
nas estatísticas dos personagens podem ter ocorrido. Tal
é o preço que a Besta cobra.

Assim sendo, não há nada de errado com
personagens de jogador tendo algumas características
significativas – as histórias do seu grupo devem estar
focadas nestes personagens, portanto os mesmos devem
possuir algumas características notáveis e interessantes.
Apenas tenha cuidado para que o personagem não seja
definido por um punhado de características. Não há
nada de errado no fato do personagem estar entre as
pessoas mais fortes (inteligentes, belos) do mundo, mas
um personagem é constituído de algo mais do que
alguns pontos numa ficha. A interpretação e a narração
envolvem muito mais do que uma enorme parada de
dados e poderes divinos. Encontre o equilíbrio adequado
ao seu jogo e divirta-se.
De acordo com estes parâmetros, os narradores
devem se sentir encorajados a brincar um pouco com os
números deste livro. Manter as coisas novas e
surpreendentes requer que o narrador transforme em
sua, cada nova informação – quem se importa com o
que nós estamos dizendo; nós não mandamos no seu
jogo. As características neste livro se aplicam ao jogo
pela nossa perspectiva, mas se você tem uma
perspectiva diferente, saiba que você prevalece.

Uma Cavalgada de Monstros
Antes de deixarmos os Membros em liberdade,
pedimos cautela ao narrador numa consideração final.
Mais importante do que qualquer regra, mais importante
do que qualquer guia, mais importante do que qualquer
senso do que é “justo”, é a própria história – a história
vem em primeiro lugar.
Este livro contém uma ampla seleção com os
membros mais notáveis do mundo. Alguns são
verdadeiros deuses. Outros são pobres coitados que se

escondem atrás de uma falsa fachada amedrontadora.
Por fim há os que estão no meio do caminho, tendo
obtido seu poder por coincidência ou consequência.
Este livro não contém todas as respostas, esse
não é o objetivo. Quando estiver lendo, pense além dos
pontos – pense além até mesmo das características e
antecedentes apresentados. Certamente, há uma razão
para o Sabá manter uma posição politicamente inferior,
mesmo que individualmente qualquer membro dos
Serafim pudesse provavelmente “derrubar” qualquer
Justicar. Precisa haver uma razão pela qual os Ravnos
não tenham destruído ou sido destruídos pelos Kuei-jin
na Índia, que faz fronteira com a Ásia. A razão é a
história.
Não procure pela solução de cada fio solto do
enredo – talvez a resolução envolva os personagens da
sua crônica. Não tente “racionalizar” todas as
repercussões de cada conflito apresentado neste livro –
existem muitas variáveis para que se extraia uma
conclusão razoável. O Mundo das Trevas é um lugar
misterioso, e para que permaneça assim, não queremos
mostrar a pontuação das características de Caim ou
quantas Trilhas taumatúrgicas o Círculo Interno possui.
A graça de Vampiro – o horror, o mistério, a sensação
de perigo e da proximidade do apocalipse – reside no
desconhecido. O monstro que podemos ver não é tão
assustador quanto um outro que não podemos ver.
Deixe que a reflexão seja sua companheira conforme lê
com atenção estas páginas, deixe-a ser seu mantra
quando estiver narrando seus jogos.
Enfim, sem mais delongas. Os vampiros estão
reunidos neste livro. Que tal conhecê-los?

Capítulo 1:
Herdeiros do Sabá
Adoramos essas coisas, vozes inocentes de crianças indefesas
sujeitas aos cuidados de verdadeiros monstros
- Petr Pálenski
Liberdade versus organização, vontade versus
honra, ancião versus neófito – todos estes conflitos
caracterizam os vampiros do Sabá, que parecem unidos
somente por causa de seu ódio aos Antediluvianos e
seu desprezo pelo rebanho. Ainda que a Camarilla
sofra de inércia, o Sabá se vê aleijado por discórdias
internas.
Um olhar sobre as seitas revela os conflitos
em detalhes vívidos – poucos membros Sabá passaram
mais de 100 anos como vampiros, e os que passaram
são muito mais antigos do que isso. Apesar de
ridicularizarem abertamente os cainitas da Camarilla,
os membros do Sabá têm sua contraparte de jogos de
ancião e crias rebeldes. Na verdade, conforme as noites
modernas avançam inevitavelmente na direção da
Gehenna, será a Espada de Caim capaz de se organizar
e reunir os recursos necessários para estar preparada
para a noite do terrível retorno dos Antigos? Ou
tornou-se aquilo que mais desprezam?

A Mão Negra
Jalan-Aajav, Serafim da Mão Negra
Histórico: É dito que em vida o Terceiro Serafim
cavalgou com Temujin – aquele a quem os Mongóis
mais tarde viriam a conhecer como Genghis Khan, o
saqueador de impérios, nascido bastardo de um
ferreiro, arrancado do ventre de sua mãe e agarrado a
um coágulo.
Mesmo na infância, Jalan já sofria com as
brutalidades de se viver na tundra – constante

competição por abrigo e alimento, violentos conflitos
com rivais na tribo, lutas contra cães selvagens por
pedaços de carne, e vários outros tipos de crueldade. Se
os seus companheiros de clã esperavam dobrar o jovem
com tais tormentos, suas expectativas foram
dolorosamente frustradas. A cada novo desafio, ele
tornava-se mais forte, sábio e experiente na linguagem
do sofrimento; com o tempo
tornou-se adulto,
eventualmente conquistando para si uma posição como
campeão e conselheiro do próprio Khan.

O status alcançado concedeu a Jalan
oportunidades com as quais anteriormente só havia
sonhado; suas atenções então voltaram-se para a guerra
e o massacre de milhares. Agraciado com riquezas,
mulheres e dois batalhões completos de cavaleiros, ele
e seus cavaleiros Mongóis assolaram territórios ainda
não conquistados. Avançaram para o leste, pelo interior
da Ásia, onde as forças de Chin e Kara Kitai caíram
como trigo perante a foice, então para o norte, através
das montanhas Burkhans, onde Jalan conduziu seus
soldados através de terras há muito dominadas por uma
antiga maldição russa...
Apenas para descobrir que suas hordas não
eram os únicos monstros a chamar as estepes
congelantes de lar.
Acredita-se que, mesmo após seu adeus à luz,
Jalan serviu fielmente seu Khan até o último dia de seu
reinado, enterrando-o então em um local secreto no alto
das Montanhas Khaldun. Pouco depois o próprio
general de Temujin desapareceu dos anais da História.
Contudo é certo que tenha se envolvido nas revoltas
Moscovitas durante os séculos seguintes, apegando-se
às lembranças familiares da era de ouro e seu ciclo de
ascendência, discórdia e declínio. Alguns acreditam
que sua lâmina permaneceu desembainhada junto
daqueles que cortaram a garganta do Império
Bizantino.
Mas sabe-se que, pouco tempo após o início
do séc XV, as andanças de Jalan pelo oeste o levaram a
entrar em contato com outro de sua espécie – uma
antiga criatura que cuidadosamente havia escondido
sua presença durante séculos de cultos Teutônicos,
absorto no Sono das Eras no interior da recém criada
catedral Ortodoxa, oculto numa planície de onde
avistava-se abaixo um vilarejo ribeirinho que levava
seu próprio nome. Ali, nas barragens das águas vinhoescuras do rio Timis, no vilarejo romeno de pescadores
chamado Lugoj, o guerreiro ouviu pela primeira vez a
lenda dos Antediluvianos. Ali, em meio à dança de
morte dos girassóis, ele provou do fruto proibido que
seus irmãos chamam de Amaranto. E ali, ajoelhando-se
em deferência aos sacerdotes e feiticeiros da Manus
Nigrum, Jalan, anteriormente o terror do Leste,
reencontrou-se reinserido no grande jogo pelo poder.
Jalan
(“Aajav-Khan”
para
os
seus
subordinados diretos) se encaixa perfeitamente nos
ideais do Sabá de união e sobrevivência do mais forte,
sua alma é marcada pelas veias negras de incontáveis
inferiores consumidos por ele. Ele guia a Mão Negra
com seus irmãos Serafins, liderando a seita em tempos
de declarada Jihad com uma imprudência e selvageria
que inspiram medo e desconfiança tanto em seus
inimigos como nos seus aliados.
Quando não há campanhas ou outros deveres
que requerem sua presença em algum lugar, Jalan
mantém uma estruturada base de operações em Juarez,
México – uma conexão de casas seguras, antigos túneis
da resistência e contatos no submundo supridos e
mantidos (embora relutantemente) pela própria
Regente Galbraith. Quando sua presença é necessária

em algum lugar do continente norte-americano, ele
viaja com o transporte pessoal da Regente – um trem
blindado e sem janelas adquirido do Comando de
Transportes do Departamento de Defesa dos Estados
Unidos.
Imagem: Esguio, ágil e de constituição forte, Jalan
prefere vestir couros grossos, sobretudos de lã, botas
com solado de aço e outras roupas rústicas
remanescentes das peles e chifres de eras passadas. Seu
cabelo cai em longos cachos emaranhados por sua face;
quando não estão ocultos por óculos escuros, seu olhar
feroz queima com genialidade silenciosa – ou instinto
genocida.
Dicas de Interpretação: Impulsivo e irreverente, você
é como uma mola muito tensa, sempre a ponto de uma
violenta explosão. O assassino perfeito, um mestre com
qualquer arma e no combate desarmado, jamais
encontrou alguém que se igualasse a você, e suas
atitudes refletem isso.
A despeito de suas maneiras rudes, em batalha
você é um exemplo de determinação – um furacão,
veloz e preciso, deixando devastação por onde passa.
Mas é no auge de tais momentos, entretanto, que
aquela habitual fúria deixa seu olhar, sendo substituída
por uma calma ... ou talvez uma inquietante tristeza.
Clã: Gangrel
Senhor: Jalan jamais fala sobre ele (ela, aquilo ou eles)
e ninguém ousa perguntar.
Natureza: Sobrevivente
Comportamento: Monstro
Geração: 5ª
Abraço: Próximo do final do séc. XII (pelo que se
imagina)
Idade Aparente: Final dos 20
Físicos: Força 8, Destreza 7, Vigor 8
Sociais: Carisma 6, Manipulação 5, Aparência 4
Mentais: Percepção 7, Inteligência 6, Raciocínio 7
Talentos: Prontidão 6, Esportes 5, Briga 7, Esquiva 6,
Instrução 4, Interrogação 4, Intimidação 6, Liderança 6,
Manha 4, Lábia 4
Perícias: Empatia c/ Animais 4, Arqueirismo 4,
Demolição 3, Condução 3, Etiqueta 2, Armas de Fogo
4, Meditação 3, Armas Brancas 8, Cavalgar 5,
Furtividade 4, Sobrevivência 5
Conhecimentos: Conhecimento da Mão Negra 4,
Conhecimento do Sabá 5, Conhecimento da Camarilla
5,
Conhecimento
Especializado:
Táticas
5,
Investigação 4, Linguística (muitas para enumerar) 5,
Medicina 3, Ocultismo 4
Disciplinas: Metamorfose 8, Rapidez 7, Fortitude 7,
Potência 6, Animalismo 4, Presença 2, Auspícios 1,
Dominação 1
Antecedentes: Aliados (Mão Negra) 8, Lacaios 8,
Membro da Mão Negra 5, Recursos 5, Status no Sabá
4, Rebanho 4, Influência (Terrorismo) 4
Virtudes: Convicção 4, Auto-Controle 5, Coragem 5
Moralidade: Caminho do Coração Selvagem 6
Força de Vontade: 9

DJUHA , SERAFIM DA MÃO NEGRA
Histórico: No tumulto da revolução dos Turcos
Seljúcidas, a sorte dos soldados chegava ao fim em
meio a gritos agonizantes no campo de batalha. Para
Djuha, um jovem patriota alistado durante a insurreição
aos Bizantinos opressores, a morte chegou durante a
guerra, mas não veio pela ponta de uma lâmina.
Em 1042, os Turcos Seljúcidas se levantaram
contra o Império Bizantino, o qual resistiu por algum
tempo, ainda assim grupos esparsos lentamente o foram
fragmentando durante as décadas seguintes. Então,
durante uma das batalhas, ocorreu a queda de um jovem
de 17 anos empunhando uma espada quebrada.
Quando as marés da batalha carregaram o
conflito para longe, Djuha ainda continuava respirando,
mesmo com seu corpo perfurado por adagas. Com o cair
da tarde seguinte vieram os ladrões, que espalharam-se
entre os mortos em busca de objetos de valor, mas o
sobrevivente escondeu-se numa vala colocando o corpo
de seus camaradas mortos sobre o seu. O por do sol
trouxe uma espécie diferente de predador, um que não
deixou de perceber a anormal resistência do jovem
guerreiro.
Intrigado pelo mortal que sobreviveu a terríveis
ferimentos e lutava pela vida mesmo em meio a uma
vala cheia de corpos, Kashan vigiou o homem
moribundo de uma distância segura, simplesmente
agachando-se e avaliando as reações de Djuha.
Primeiramente, Djuha amaldiçoou o velho e ordenou
que fosse embora, mas logo suas forças esgotadas só o
permitiam gesticular debilmente. Kashan aproximava-se
cada vez mais, rapidamente recuando sempre que Djuha
movia-se, até finalmente estar ao alcance de seus
braços, segurando o punho no qual o garoto tinha sua
espada quebrada – para então ser perfurado pela arma
que encontrava-se na outra mão de Djuha. Surpreendido
mas não seriamente ferido, Kashan o carregou consigo
para fora dali com a intenção de salvar este curioso
guerreiro de vontade inesgotável. Algumas gotas de
vitae asseguraram a sobrevivência de Djuha, e sua
rápida remoção para um local seguro garantiu sua
recuperação – e sua danação.
No início, Djuha obviamente não entendeu a
natureza de sua miraculosa transformação. Suas crenças
proibiam o consumo de sangue, no entanto aquele
estranho havia restaurado sua saúde e vigor com ele.
Realmente, com a incrível força proporcionada pela
vitae de seu mentor, Djuha descobriu que suas
habilidades nascentes rapidamente excediam qualquer
expectativa que ele pensava ser possível. Atraído e
queimando com o desejo de vingança, ele torna-se servo
de Kashan, realizando trabalhos rotineiros de dia e
aperfeiçoando suas habilidades de carniçal a noite.
Enquanto o Império Bizantino ruía, Djuha
assistia a seus antigos inimigos e opressores morrerem,
seja por velhice ou pela espada. Ainda assim, suas
habilidades para a guerra, somados com o cuidadoso
treino dado por seu mentor, o permitiram testar várias
vezes a si mesmo em combate. Conforme seus anos de
serviço aumentavam, ele descobriu que somente
desafiando outros guerreiros podia satisfazer sua sede
por ação, violência e excitação. Incentivado por Kashan,
ele dominou o manuseio de diversas armas e

formas de combate, juntamente com suas técnicas de
caça, sobrevivência e armadilhas.
Os quatorze anos de aprendizado como carniçal
de Kashan deram a Djuha as habilidades necessárias.
Após sua viagem a Alamut, ele se viu aceito e Abraçado
pelo clã dos assassinos.
Agora livre de suas obrigações como um mero
avlia, Djuha concentrou-se na guerra. Desdenhando da
politicagem dos demais Cainitas, ele dirigiu-se para
áreas de conflito para encontrar desafios diretamente no
campo de batalha. Mas mesmo a violência da guerra não
serviu para saciar sua sede por muito tempo, então ele
logo voltou-se para os alvos mais comuns do seu clã –
outros vampiros.
Como um assassino, Djuha era incomparável;
sozinho caçou e matou no mínimo uma dúzia de
Cainitas no período de um século. Como a maioria de
seu clã, ele não previu o advento da Camarilla. Próximo
ao fim do séc. XIV, Djuha já havia mandado vários
anciões do Mediterrâneo para sua morte final e então
decidiu encarar o maior desafio de todos – seus próprios
colegas de clã. Seu ato de traição ocorreu uma única
vez, quando ele foi totalmente derrotado e esmagado
por Izhim ur-Baal. O ancião assamita viu muito
potencial para ser desperdiçado, e ao invés de matar
Djuha, ele o disciplinou e o manteve sob sua proteção.
É claro que a recém-criada Camarilla ao final
do séc. XV destruiu sua carreira como assamita. Quando
os feiticeiros da Camarilla decretaram seu ritual kafir,
Djuha e seu mentor separadamente abandonaram a seita
e aliaram-se aos anarquistas que se tornariam o Sabá.
Djuha apreciou a oportunidade de poder caçar e matar
toda uma seita de oponentes, especialmente os Tremere
que o amaldiçoaram, e nos próximos séculos ele
destruiu taumaturgistas e ascendeu dentro do Sabá
devido às suas habilidades de combate; experiência e
sua lealdade e disciplina adquiridas com Izhim ur-Baal.
Com o estabelecimento do Sabá como uma
organização, Djuha se encontrou em posição de
controlar e manipular bandos inteiros de guerreiros
selvagens dispostos a destruir a Camarilla. No início, ele
liberou toda sua terrível fúria em lutas corpo a corpo.
Entretanto, com o passar dos séculos de conflito entre a
Camarilla e Sabá, Djuha perdeu o interesse em

combates pessoais, e começou a apreciar mais os
prazeres intelectuais de criar estratégias de ataque.
Consequentemente, sua habilidade de liderança e
bravura o alçaram ao topo da Mão Negra, onde acabou
assumindo a posição como o mais novo entre os atuais
Serafins.
Certa vez no passado, Djuha encontrou-se com
um adversário que o amaldiçoou, e nas últimas décadas
descobriu que o seu incrível vigor físico começou a
falhar em momentos inesperados. Antes robusto e
poderoso, ele viu seu corpo inexplicavelmente sofrer
uma estranha palidez incomum aos anciões Assamitas.
Sua pele secou e rachou, e quando ele acorda ao
entardecer seus músculos estão rígidos e contorcidos.
As feridas não se curam totalmente, o deixando repleto
de cicatrizes até o seu despertar na noite seguinte. Agora
Djuha concluiu que precisa tornar-se um estudioso além
de um guerreiro, mas sua paciência é pouca e seu
conhecimento limitado. Sem a ajuda da Taumaturgia ou
de outra mágica obscura, o sanguinário guerreiro talvez
caia diante de um inimigo invisível.
Imagem: De pele negra, corpo largo e forte, Djuha é
como a imagem de uma montanha. Seus traços são
jovens, mas ele possui uma barba negra e esparsa, que
complementa seus brilhantes olhos castanhos. O passar
do tempo fez sua antes jovial face murchar, a deixando
com um aspecto magro e subnutrido, enquanto sua
musculatura mantém-se poderosa, mesmo coberta por
uma pele toda esticada. Ele mantém seus cabelos presos
com um rabo-de-cavalo trançado e veste-se com roupas
discretas e cômodas. Mais recentemente, sua estranha
degeneração fez com que partes de seu corpo secassem
e rachassem, ficando isso mais evidente em suas mãos.
Dicas de Interpretação: Você vive para a batalha. A
eternidade lhe chateia, e apenas através de desafios você
consegue sentir uma fagulha de prazer em seu sangue
novamente. Você tem lutado e destruído legiões de
guerreiros, desafiado os Tremeres e disputado até
mesmo com o seu próprio clã. Você tem usado a Mão
Negra para criar seu próprio exército, jogando no
tabuleiro de guerra do Sabá por seu próprio prazer.
Entretanto, agora você encara um inimigo contra o qual
não pode lutar diretamente, o que lhe deixa perplexo.
Quando está pensativo você é calmo e as vezes até
agradável. Quando suas atenções voltam-se para outros
assuntos, especialmente a sua “doença”, você torna-se
agitado e facilmente irritável.
Clã: Assamita antitribu
Senhor: Kashan
Natureza: Bravo
Comportamento: Sobrevivente
Geração: 8ª
Abraço: 1056
Idade Aparente: Início dos 20
Físicos: Força 4, Destreza 4, Vigor 5
Sociais: Carisma 3, Manipulação 3, Aparência 2
Mentais: Percepção 3, Inteligência 4, Raciocínio 4
Talentos: Prontidão 5, Esportes 4, Briga 3, Esquiva 4,
Expressão 1, Interrogação 4, Intimidação 4, Liderança
4, Lábia 3
Perícias: Empatia c/ Animais 2, Etiqueta 2, Armas de
Fogo 2, Armas Brancas 5, Segurança 3, Furtividade 4,
Sobrevivência 5

Conhecimentos: Acadêmicos 2, Investigação 3,
Linguística (Inglês, Árabe, Grego, Latim) 3, Medicina
1, Ocultismo 3, Política 4
Disciplinas: Rapidez 5, Ofuscação 5, Quietus 5,
Auspícios 4, Presença 3, Fortitude 2, Potência 2,
Metamorfose 2, Dominação 1
Antecedentes: Geração 5, Membro da Mão Negra 5,
Status no Sabá 4, Contatos 3, Recursos 3, Influência 1
Virtudes: Convicção 3, Instinto 2, Coragem 5
Moralidade: Caminho de Caim 6
Força de Vontade: 8
Perturbações: Berserk, Suor de Sangue
Qualidades: Ambidestro
Defeitos: Corpo Cadavérico

IZHIM UR-BAAL, SERAFIM DA MÃO NEGRA
Histórico: Como se começa uma crônica sobre uma
criatura que sobreviveu mais do que civilizações
inteiras?
Izhim nasceu como sétimo filho de um rei
feiticeiro babilônico – príncipe de uma fértil província
numa época em que Impérios não possuíam nomes nem
fronteiras. Os monstros daquela Era ainda caminhavam
abertamente em meio aos homens; o jovem príncipe foi
elevado a uma divindade pelos Anciões e viveu muito
mais tempo do que qualquer mortal graças as infusões
noturnas de sangue divino. Riquezas e confortos de todo
tipo imaginável, ensinamentos em disciplinas de
naturezas tanto mundanas quanto místicas, domínio
sobre um povo que o venerava como o herdeiro de um
poder inquestionável – todas essas coisas contribuíram
para a realização de todos os desejos terrenos de Izhim,
o Três Vezes Amado.
Entretanto, eram tempos tumultuados, cheios
de lembranças da selvageria inerente do mundo ainda
jovem.
Sem aviso, hordas de bárbaros vieram do Norte
uma noite. Brutais e com sede de sangue, eles
devastaram as planícies como um impiedoso açoite,
deixando apenas cinzas para marcar sua passagem.
Subitamente levado a eternidade por seus mestres

numa desesperada tentativa de que por algum meio seu
legado sobrevivesse, Izhim avisa a seu pai e foge pela
noite, com as chamas de seu antigo paraíso iluminando
o caminho.
Izhim desde então tem vivido a vida de um
profeta Acádio, um poeta Sufi, um deus do sangue
Cóptico, um demonologista Persa e centenas de outras.
Finalmente, após encerrar suas andanças pelo mundo,
retornou a sua terra natal, onde reuniu-se a seus
distantes irmãos por um tempo na cidade negra de
Alamut até o êxodo dos Não-Acorrentados. Ele seguiu
junto com os melhores de seu clã até a cidade
esquecida de Chorazin; nesse tempo, fortalecido por
ensinamentos proibidos e pela passagem dos séculos, e
chegou ao comando.
Hoje, Izhim ur-Baal (“Izhim abd’Azrael”, para
poucos seletos) preside sobre a Mão Negra como
shakari e Primeiro Serafim das ruínas de Enoque. Ele
raramente ouve a opinião de outros, e prefere seguir o
seu próprio conselho; quando ele fala, mesmo o insano
Elimelech e o rude Jalan-Aajav param em meio a uma
sentença para ouvirem o que ele tem a dizer. Sua
negociação na Mesa de Tyro com Hardestadt, o Ancião
virou uma lenda entre os assamitas. Quando foi
propositalmente provocado pelo diplomata, o outrora
monarca calmamente disse: “Virá um tempo, Ventrue,
em que o jogo jogará com os jogadores.”
Recentemente,
Izhim
vem
ordenando
contingentes da Mão a entrar em ação sem o
consentimento ou permissão dos demais Serafins; essa
prática vem rapidamente sendo motivo de conflitos
(indo de desconfiança geral até preparações para uma
guerra civil por parte de seu outrora protegido Djuha).
Suas motivações acerca desses assuntos e de outros
continuam um mistério – as acusações mais comuns
vão desde pura ganância por poder até planos
subversivos com seus esquecidos aliados do Outro
Mundo em sua juventude. Mas Izhim abd’Azrael urBaal não dá atenção a seus acusadores. Ele apenas olha
para o céu noturno e observa a fria e escura vastidão
entre as estrelas.
E então sorri sutilmente, expressão que
desaparece em apenas um piscar de seus olhos.
Imagem: O Serafim, um pequeno homem cujo porte
físico aparenta ser bem comum, possui quase todo o
seu corpo coberto por tatuagens (antigas escritas
árabes,
símbolos
cuneiformes
pré-históricos
mesopotâmicos, e numerosos sigils e hieróglifos
ritualísticos desconhecidos de quase todos os
estudiosos). Apesar de preferir trajar mantos
cerimoniais e vestes soltas e folgadas ao invés das
roupas comuns ao seu clã, a linhagem de Izhin é
aparente para um observador experiente; seu semblante
é negro como a noite (a marca da cria mais velha de
Haquim) e, quando ele se move, não faz nenhum som.
Escribas de Enoque que observaram suas ações durante
séculos dizem que ele dorme apenas uma vez a cada
três dias.
Dicas de Interpretação: Deixe seus contemporâneos
com suas conspirações e suas fúteis buscas pelo poder;

alardes e bravatas não foram o que mantiveram sua
existência por milênios. Você está em um intrincado
jogo de estudada supremacia. Quaisquer alianças que
você faça são temporárias, e não duram mais do que o
necessário para se obter o que busca. Quando você
realmente necessita de algo importante, você faz
pessoalmente, atribuindo apenas pequenas tarefas a
seus prestativos associados. Os benefícios da
imortalidade são gélidos, mas você já provou um
silêncio ainda mais frio. Mesmo você nunca tendo
contado seus medos a alguém, você começou a sentir
algo agindo dentro de você mesmo – uma sinistra
suspeita de que, aos poucos, devido ao desgaste dos
eons ou às dívidas com o outro mundo há muito
vencidas, de algum modo você está mudando,
perdendo o controle, deixando de ser o que você era.
Por hora, entretanto, você mantém essa luta por
controle totalmente interiorizada. Seja a raiva ou
qualquer outra emoção, nunca percorreram seu rosto,
apenas o seu costumeiro sorriso com o canto dos
lábios.
Clã: Assamita antitribu
Senhor: Desconhecido
Natureza: Diretor
Comportamento: Autocrata
Geração: 5ª
Abraço: 4800 A.C. (?)
Idade Aparente: metade dos 40
Físicos: Força 6, Destreza 7, Vigor 6
Sociais: Carisma 5, Manipulação 6, Aparência 2
Mentais: Percepção 7, Inteligência 7, Raciocínio 8
Talentos: Prontidão 7, Esporte 5, Briga 4, Esquiva 5,
Expressão 4, Instrução 3, Intimidação 3, Intuição 5,
Liderança 4, Manha 2, Lábia 4
Perícias: Arqueirismo 3, Disfarce 4, Etiqueta 5, Armas
de Fogo 3, Meditação 6, Armas Brancas 5,
Performance (Atuando) 4, Furtividade 6, Sobrevivência
3
Conhecimentos: Conhecimento da Mão Negra 5,
Conhecimento do Sabá 5, Conhecimento do Clã
(Assamita) 5, Conhecimento da Camarilla 4, Enigmas
6, Investigação 6, Linguística (mais do que o espaço
permite) 8, Medicina 3, Ocultismo 6, Pesquisa 5,
Ciência (alquimia) 4, Ciência (química) 4, Ciência
(matemática) 4
Disciplinas: Ofuscação 7, Quietus 7, Rapidez 5, DurAn-Ki (Taumaturgia) 4, Fortitude 4, Potência 3,
Auspícios 2, Dominação 2, Presença 2, Tenebrosidade
2
Linhas Taumaturgicas: Linha do Sangue 4, Linha do
Lacaio Enfermo (Vingança Paterna) 3, Linha de Marte
3, Manipulação Espiritual 3, Contra-mágica 1
Antecedentes: Aliados 8, Status no Sabá 6, Membro
da Mão Negra 5, Lacaios 5, Recursos 5
Virtudes: Convicção 3, Auto-Controle 4, Coragem 4
Moralidade: Caminho do Sangue 3
Força de Vontade: 9

ELIMELECH , O DUPLAMENTE
AMALDIÇOADO SERAFIM DA MÃO NEGRA
Histórico: E Elimelech marido de Naomi morreu; e
ela ficou com seus dois filhos. Rute 1:3 – um presságio
para o ingresso nas fileiras da eternidade como nenhum
outro.
Elimelech da Judéia nunca conheceu seu
Senhor. Seria ele bondoso? Cruel? Teria ele lançado a
Maldição de Caim sobre ele como uma dádiva? Ou
uma punição? Poderia a danação ter caído
aleatoriamente e ao acaso, ou existe algum propósito
obscuro espreitando por detrás de tudo isso? Sem seu
suporte, o que será de seu lar nesta terra estrangeira?
Após procurá-lo e achá-lo pálido, frio e
imóvel, Naomi, esposa de Elimelech, enterra seu
marido em uma cova rasa e sem identificação. Três
noites depois ele reúne forças para levantar-se,
escavando com as mãos a si mesmo da terra fria. Meio
louco e possuído por uma sede que nenhuma fonte
desta terra poderia saciar, o Judeu seguiu rumo ao leste
em busca de sua amada família e de alguma maneira de
libertar-se da horrenda não-vida na qual foi lançado.
A procura de Elimelech demorou meses, mas
ele achou sua família no interior do país de Moabe,
onde seus filhos tomaram como esposas idólatras
convertidas, e constituíram suas próprias famílias. O
choque provou ser muito grande para o inexperiente
Cainita; e na manhã seguinte Mahlon e Chilion, filhos
de Elimelech, encontravam-se no campo com suas
gargantas dilaceradas. Eles foram vítimas desavisadas
da fome diabólica de seu pai, e suas mortes deixaram
Naomi, sua mãe, novamente sozinha. Lágrimas de
sangue rolaram pela face de Elimelech quando ele
voltou a si e deu-se conta de seus atos malignos; ele viu
sua viúva (que agora chamava a si mesma de Mara –
“amarga” – devido “o Todo Poderoso ter sido muito
amargo comigo” segundo ela) recolher suas modestas
posses. A certa distância, ele observou a inflamada
discussão com suas noras, e a triste separação que se
seguiu quando Orpah ficou para trás, incapaz de
abandonar a vida que tinha na vila moabita. Rute,
entretanto, acompanhou sua nova mãe adotiva de volta
para o deserto, sem dinheiro e de maneira sofrida.
Elimelech as seguiu, dividido entre a vontade
de ajudar suas crianças e a vergonha secreta que o
impediu de se revelar a eles. Com o passar dos anos ele
viu sua esposa e filha reduzidas a ceifadoras de cevada
em outras fazendas em troca de simples comida. Ele
observou a outrora linda Rute, tornar-se magra e
arqueada nos campos, noivando com um avarento
parente da família três décadas mais velho que ela, em
uma incestuosa paródia de casamento. Naomi chamada
Mara abriga-se numa casa onde a ignoram e lhe
zombam cruelmente pelas costas. Mesmo as terras de
Elimelech na Judéia foram divididas e vendidas para
ladrões e traficantes de escravos.
Se meu Senhor assim deseja, assim será,
Elimelech falecido da Judéia disse a si mesmo,
tentando conciliar-se com sua existência sobrenatural.
Ele se estabeleceu numa série de cavernas próximas ao
Mar Morto e alimentava-se de gados ou de nômades

adormecidos. Ele continuou a vigiar e ajudar sua
família, e seus descendentes, para fazer por eles o que e
não foi capaz de fazer por seus próprios filhos – porém
sempre a distância e sempre solitário, para não car
novamente vítima da loucura que lhe tomou seus
filhos. O Cainita condenou a si mesmo a uma
eternidade de solidão por seus pecados, determinado a
aguardar sua sentença.
Gerações vieram e se foram, como o passar
das estações aos olhos cansados de Elimelech.
Entretanto sua imortalidade não lhe conferiu imunidade
às tragédias que se seguiriam. O Judeu soube que sua
filha estrangeira Orpah, na época uma anciã, foi
perseguida e torturada com seus filhos e netos pelas
mãos dos moabitas, os quais não acreditavam na sua
outrora conversão religiosa. Ele viu a doença chegar ao
povoado de Bethleheim (Belém) na Judéia, seu neto
Obed morrer devido a praga e sua mulher e filhas
ficarem estéreis. Anos depois, as terras dos
antepassados de Elimelech, juntamente com sua família
que ainda não havia se dividido pelos quatro cantos do
mundo, foram invadidos pelos Filisteus e feitos de
escravos enquanto ele dormia durante o dia. Apenas
Elimelech permaneceu, imutável, imortal, incapaz de
evitar os cruéis desígnios que Deus continuava a
distribuir, incapaz de aceitar o que quer que ele tenha
feito para ser condenado a esse Inferno na Terra ou
então perdoar a si mesmo dos abomináveis crimes que
havia cometido décadas antes. Elimelech deixou então
as escaldantes ruínas de seus ancestrais e segue sem
propósito rumo aos novos reinos daquele jovem mundo
em busca de destruição, redenção, danação, ou seja, o
que for.
Anos depois, no vale de Efes-Damim,
enquanto um campeão de Gate caía ante uma pedra
arremessada por um jovem rei de Israel, Elimelech
encontrou uma resposta. Ali, à luz das tochas da arena
cercada de pedra onde Davi, bisneto de Ruth, venceu
Golias, bisneto de Orpah, Elimelech convenceu-se que
isso jamais teria fim – essa era sua maldição da qual
ninguém jamais poderia escapar.

Isso foi suficiente para afastar o agora
vampiro ancião da sua já tênue noção de realidade. O
Louco Elimelech deixou aquele lugar a procura de
algum santo ou pecador que conseguisse dar um fim a
sua não-vida. Ele se entregou a Besta por séculos,
deixando-se vagar a mercê dos quatro ventos, matando
indiscriminadamente, sem desejar ou ser capaz de
separar o homem do monstro, mergulhando em cada
excesso que sua existência inumana poderia
proporcionar. Ele partiu enlouquecido rumo ao sul e às
areias escaldantes, onde os filhos da serpente
descobriram serem incapazes de controlar sua alma
selvagem. Então fugiu para o oeste e para as terras
desérticas e inexploradas, onde feiticeiros e segredos há
muito esquecidos não conseguiram lhe trazer salvação.
Elimelech viajou para o leste em direção às margens do
mar, onde foi queimado por chamas sagradas e
impedido de adentrar os portões da Cidade Proibida, e
finalmente rumou para o norte, onde os profetas da
morte de Capadócia o submeteram aos tormentos de
suas fórmulas e seus grimórios. De fato, Elimelech
derramou seu sangue no interior do verdadeiro cálice
de Cristo, apenas para perceber tarde demais a horrível
traição dos Cainitas. Uma vez após a outra o Judeu
levantou-se e escapou da Morte Final, permanecendo
eternamente impedido de reunir-se a sua família,
sempre preso entre o Céu e o Inferno. E, em um outro
desconcertante momento de epifania, o filho de
Nahshon (Naassom) considera se tudo isso – até
mesmo seu nome, Elimelech, “meu Deus é rei” –
poderia ter sido predeterminado... se ele era realmente
um abandonado incapaz de obter o mesmo sucesso que
Jó, impotente diante do que ele tornou-se, incapaz de
fazer alguma diferença.
As andanças de Elimelech por fim o levaram a
aliar-se a Mão Negra; ele é muito imprevisível para o
Conselho Serafim confiar nele completamente, mas
muito velho e poderoso para ser ignorado. Ele
percorreu cada canto do mundo e destruiu inúmeras
almas no decorrer de milênios, durante os quais
encontrava-se vagamente consciente. Para ele a manus
nigrum nada mais é do que um meio de se chegar a um
fim, outra distração para entreter-se da eternidade. Ele
brinca com os patéticos jogos de poder da seita para
tentar esquecer o que ele já foi, e o que tornou-se. Em
vão, ele usa a Mão Negra para tentar distrair-se daquilo
que sente lentamente crescendo dentro de si, o
pressionando com crescente freqüência, sobrepujando
seu ser.
Talvez um fim seja iminente; talvez em
alguma noite vindoura essa terrível criatura se erga e
tome permanentemente o controle, eclipsando para
sempre tudo o que é Elimelech (ele já degenerou ao
ponto em que apenas sangue cainita, ao invés de
humano, consegue satisfazer a sua sede mortífera, uma
hipocrisia que desnecessariamente reduz os já escassos
recursos da Mão Negra). Por enquanto, os Serafim o
aceitam (relutantemente) como um dos seus, o
incluindo em suas decisões, ouvindo seus conselhos
quando ele está são, e o mandando acorrentado e
gritando para a sua cela quando não está. E ainda assim
os Serafim imaginam se aqueles gritos não são na
verdade lamentos. Todos os orgulhosos anciões da

Mão Negra recusam-se a entrar na mesma sala que
Elimelech sozinhos, por razões que nenhum deles
comenta.
Imagem: Elimelech ostenta uma face benévola
totalmente incompatível com um dos mais terríveis
vampiros da Mão Negra do Sabá. Apesar dos rumores
de que sua aparência muda quando ele encontra-se
sozinho, Elimelech geralmente parece com um avô de
descendência persa ou mesopotâmica. Ele veste as
mesmas roupas que usava durante os dias em que ainda
vivia com Naomi em Moabe: uma simples túnica de
linho e um par de sandálias gastas. Indivíduos
próximos a ele comentam que sua pele escureceu com
o passar do tempo e por isso ele seria um Assamita,
mas Elimelech não confirma e nem desmente essas
alegações.
Dicas de Interpretação: É óbvio para qualquer um
que o observe, por mais breve que seja, que você está
perigosamente perto do limite. Seus períodos de
lucidez estão cada vez menos freqüentes a cada ano
que passa. Quando a Besta toma o controle, seu tédio
dá lugar a algo diabólico e depravado – algo que
aprecia ser um dos Amaldiçoados. Algo espreitando
logo abaixo da superfície, esperando a oportunidade de
vir a tona – algo que o perdido Elimelech, mercador
temente a Deus e pai de quatro, deseja que acabe logo
com a sua existência.
Clã: Nenhum (Linhagem significa algo para criaturas
tão antigas?)
Senhor: Desconhecido
Natureza: Monstro
Comportamento: Masoquista
Geração: Desconhecida, mas atribuída entre a 2ª e a 5ª
Abraço: Rute 1:3 (1200 a 1100 A.C.)
Idade Aparente: Indeterminado. Apesar do Serafim
provavelmente não ter mais do que 30 ou 35 anos
quando renasceu, suas feições desgastadas e enrugadas
são as de um homem na casa dos 50 anos.
Físicos: Força 4, Destreza 3, Vigor 7
Sociais: Carisma 4, Manipulação 5, Aparência 3
Mentais: Percepção 8, Inteligência 9, Raciocínio 5
Talentos: Prontidão 6, Esportes 2, Briga 3, Esquiva 4,
Empatia 5, Expressão (pregador) 4, Intimidação 3,
Liderança 4, Manha 2, Lábia 4
Perícias: Empatia c/ animais 2, Etiqueta 2, Herbalismo
4, Armas Brancas 2, Performance 5, Cavalgar 1,
Furtividade 3, Sobrevivência 4
Conhecimentos: Acadêmicos 4, Sabedoria Popular 6,
História 9, Investigação 5, Direito 1, Linguística
(milênios de várias línguas mortas ou não) 8, Medicina
2, Ocultismo 4, Ciência (agricultura) 5
Disciplinas: Demência 9, Fortitude 9, Auspícios 8,
Ofuscação 7, Dominação 7, Metamorfose 3, Potência
3, Animalismo 2,Rapidez 2,Presença 1, Necromancia 1
Trilha Necromantica: Trilha do Sepulcro 1
Antecedentes: Status no Sabá 8, Aliados 6, Membro
da Mão Negra 5
Virtudes: Consciência 2, Auto-Controle 1, Coragem 2
Moralidade: Humanidade 1
Força de Vontade: 10

Tariq, o silencioso, soberano da mão negra
Histórico: Tariq era um soldado de Ali durante a
sétima invasão cristã a sua terra natal. Ele lutou
bravamente durante o cerco de Almançora, mas
eventualmente foi ferido, capturado e torturado. Ele
insultou seus captores até que, furiosos, arrancaram sua
língua “para silenciar o pagão”. Aprisionado, ferido e a
beira da morte, Tariq olhou em direção aos céus pelo
que ele acreditava ser a última vez, e vê um Beduíno
parado em pé diante dele. Os soldados cristãos
pareciam não perceber a presença do homem enquanto
ele explicava a Tariq que ele seria recompensado pela
sua devoção e valor. O Abraço de Tariq pelo Beduíno
shakar foi rápido e respeitoso, e no momento em que o
frenesi surgiu, os cristãos jaziam em pedaços a seus
pés.
Tariq logo tornou-se tão devotado ao seu clã
quanto antes era aos ensinamentos de Ali. Ele ganhou
uma temida fama como diablerista, e sempre cometia o
“Amarante”, mesmo que isso não alterasse em nada a
potência de seu próprio sangue. Parecia não haver
limites para Tariq até que os vampiros da Camarilla
finalmente dominaram a Revolta Anarquista e
esmagaram anarquistas e Assamitas sob seus pés.
Com a localização de seu mais sagrado
santuário em risco, os Assamitas foram forçados a
negociarem a paz com a Camarilla. Por ter sido um dos
membros mais notórios do clã, Tariq foi escolhido para
ser o bode expiatório simbólico para os crimes dos
Assamitas. Ele foi expulso para então ser caçado, mas
antes de partir, os Assamitas secretamente ligaram um
espírito a Tariq para avisa-lo quando o perigo estivesse
próximo. Com o tempo Tariq aprendeu a confiar
totalmente em seu “Espírito Exterior”, e tornou-se
praticamente impossível surpreendê-lo.
Após seu exílio, Tariq tornou-se um pária. Ele
foi caçado pela Camarilla devido a sua recompensa e
pelo Sabá como um famoso recruta em potencial. Os
Assamitas também o “caçaram” mas obviamente
falharam. Apesar de tudo isso, Tariq manteve-se leal a
seu clã, e carrega o peso de seus “crimes” sem
ressentimentos. Não afetado pela maldição Tremere,
ele continuou a consumir o sangue dos Membros e a
crescer em habilidades, poder e reputação.

Em 1995 – depois de meio milênio como um
vampiro procurado – a sorte de Tariq acabou. Os
Tremere antitribu finalmente o capturaram. Seu plano
era fortalecer a posição de seu clã dentro do Sabá ao
recrutá-lo. Após anos de pesquisas e a perda de vários
membros, eles conseguiram descobrir a existência do
Espírito Guardião de Tariq. Com esse conhecimento e
com o uso de Manipulação Espiritual eles obtiveram
sucesso em neutralizar o Espírito Exterior. Mesmo
assim, a luta foi feroz, mas no final Tariq foi capturado.
Tariq era silenciosamente desafiador. Após
meses tentando convertê-lo através dos métodos mais
agressivos imagináveis, os Tremere desistiram com
repulsa. Ao invés de destruí-lo ou consumir sua vitae,
eles submeteram Tariq ao Ritual do Apagar da Chama
Tremeluzente, o qual efetivamente o reduziu a 13ª
geração. Com a força de um novato em um mundo
cheio de inimigos, ele foi repentinamente jogado no
território pertencente a Camarilla. O Cainita que não se
curva finalmente quebrou.
Ainda que extremamente fraco, Tariq possuía
cinco séculos de experiência no pós-vida para auxiliálo. Ele seguiu até o primeiro refúgio da Camarilla que
encontrou e atacou os Membros que ali residiam com
uma despreocupação suicida. Os vampiros da
Camarilla reconheceram o demônio da Lista Vermelha
imediatamente. Três deles fugiram e o quarto paralisou
e caiu sem sequer lutar. Tariq retalhou sua vítima mas
não tentou diablerizá-lo.
Notícias sobre esse fato e de ataques similares
começaram a se espalhar. Correram rumores de que o
integrante da Lista Vermelha havia enlouquecido, e que
enfrentar seus violentos ataques também era loucura.
Os Membros que ele matou se espalhavam como folhas
de árvore. Reputação ou não, era apenas uma questão
de tempo até que ele confrontasse um oponente a
altura, e talvez tivesse logo encontrado a libertação a
qual perseguia caso os Assamitas antitribu não
tivessem obtido conhecimento de seu sofrimento nas
mãos de seus colegas de clã. Quando Djuha, o Serafim
da Mão Negra, soube da situação de Tariq, viu uma
oportunidade.
Djuha designou um bando de elite da Mão
Negra para a missão de recrutar Tariq a qualquer custo.
Este bando da Mão Negra foi instruído a referir-se a
Tariq como seu Soberano, e devido a sua perda de
geração não ser do conhecimento geral, esta charada
deixa a impressão de que ele comanda uma coluna
permanente da Mão Negra. A reputação de Tariq é
suficiente para interromper a maioria das críticas no
Sabá a Mão Negra. Essa hesitação deu a Djuha a
oportunidade de estabelecer outra coluna permanente
da Mão Negra e conquistar uma posição política que
talvez prove ser inabalável.
Até isso acontecer, enquanto as colunas
seguem inquestionáveis, Djuha está disposto a fazer
qualquer coisa para manter Tariq “vivo”. Djuha está
ciente, entretanto, de que Tariq pode voltar-se contra
ele a qualquer momento. Por sua vez, Tariq está ciente
de que seu Espírito Exterior foi figurativamente
substituído por uma coluna de Assamitas antitribu. Se
ele algum dia perceber o quanto de manobras políticas
estão centrando-se nele, as conseqüências com certeza
serão devastadoras.

Imagem: A pele Assamita torna-se mais negra com a
idade, e Tariq é realmente negro. Seus olhos claros
contrastam dramaticamente com sua pele cor de
carvão, mas agora encaram sem expressão – como
aqueles pertencentes a um tigre já cansado e
conformado com o seu destino. A face de Tariq, que se
manteve inalterada por 500 anos, envelheceu
consideravelmente desde seu encontro com os Tremere
antitribu. Rugas agora seguem de seus lábios e olhos.
Suas têmporas foram se acinzentando, e o peso
acumulado de suas preocupações agora é evidente em
sua testa. Muitos cainitas reparam nessas mudanças
com curiosidade, pois tais sinais de envelhecimento são
claramente características dos mortais.
Dicas de Interpretação: Você está cansado de inúteis
e intermináveis lutas. Você pretende continuar a
desafiar outros Membros até que seja morto em uma
batalha justa. Mesmo não tendo total conhecimento da
coluna da Mão Negra que lhe rastreia, no fundo você
sente um vazio de séculos de existência sendo
preenchido. A companhia de seus irmãos lhe encoraja,
mesmo a distância, e secretamente você está
começando a questionar a sabedoria de sua loucura
auto-destrutiva.
Clã: Assamita
Senhor: Bakr
Natureza: Visionário
Comportamento: Bravo
Geração: 13ª, originalmente 5ª antes da maldição
Tremere
Abraço: 1250
Idade Aparente: Começo dos 40
Físicos: Força 5, Destreza 5, Vigor 5
Sociais: Carisma 5, Manipulação 5, Aparência 5
Mentais: Percepção 5, Inteligência 5, Raciocínio 5
Talentos: Prontidão 5, Esportes 5, Briga 5, Esquiva 5,
Empatia 2, Intimidação 4, Mímica 3
Perícias: Acrobacia 3, Demolição 3, Disfarce 5,
Condução 2, Armas de Fogo 5, Meditação 5, Armas
Brancas 5, Segurança 5, Furtividade 5, Sobrevivência 3
Conhecimentos: Acadêmicos 5, Criptografia 2, Direito
2, Linguística 2, Ocultismo 5

Disciplinas: Quietus 5, Ofuscação 5, Auspícios 4,
Fortitude 4, Rapidez 3, Potência 3, Visceratika 3
Antecedentes: Aliados 5, Membro da Mão Negra 3
Virtudes: Convicção 2, Auto-Controle 3, Coragem 5
Moralidade: Caminho do Sangue 1
Defeitos : Lista Vermelha (4ª posição)
Força de Vontade: 3

Inquisição do Sabá
Mercy, Amazona Inquisidora
Histórico: A despeito de seu nome, Mercy (piedade)
não possui tal qualidade. Ela ganhou seu apelido – seu
nome de batismo é Allisandra – das súplicas de suas
vítimas, e ela representa uma nova geração de cruéis
jovens do Sabá que estão ganhando poder. Como
Inquisidora, sua autoridade é inquestionável em sua
seita. Natural do Rio de Janeiro, Mercy atualmente
reside em Montreal, onde investiga rumores sobre
infernalismo. Se o problema for apenas consertar uma
situação sem preocupar-se com as conseqüências,
Mercy é a candidata perfeita para o trabalho.
Infelizmente, as soluções de Mercy são geralmente
destrutivas; companheiros Inquisidores referem-se às
suas táticas como a um campo minado. Em Montreal,
onde três grupos lutam pelo poder, Mercy pode ser o
fósforo que detonará o barril de pólvora.
Antes de seu Abraço, Allisandra era uma
acólita mortal da La Regla Lucumí, uma religião de
fortes princípios e responsabilidade derivada dos
Iorubás da África. Após o seu Abraço pelo Sabá,
entretanto, ela teve dificuldades em conciliar sua
religião com seu novo estado como Egun, um agente
da morte. Sua devoção diminuiu juntamente com a sua
humanidade, forçando-a a procurar por satisfação
religiosa nos cultos Santeria, e então finalmente nos
secretos cultos do sangue Lasombra e Setita. A cada
deslize, sua compaixão e bondade também a
abandonavam, dando origem a uma mulher capaz das
mais impensáveis atrocidades.
No Rio, os Toreadores da Camarilla dividem
influência com os Lasombra do Sabá numa complicada
e incômoda trégua justificada pelo interesse mútuo em
suas riquezas minerais. Allisandra, entretanto, revelou
uma fome por destruição e desordem que
continuamente ameaçava acabar com a precária paz
entre as duas seitas. Ela saboreava sua liberdade e
saciava seu desejo por sangue pouco preocupando-se
com as conseqüências. Crianças de rua desapareciam
em número cada vez maior, e as autoridades
constantemente encontravam pedaços de corpos
boiando na Baía de Guanabara. Em um incidente, a
polícia descobriu 11 membros da igreja de Santeria
que haviam sido torturados e pendurados como
pedaços de carne em um matadouro. Apesar do público
nunca vir a conhecer a história, tanto o Sabá quanto a
Camarilla local sabiam dos acontecimentos e
suspeitavam da autoria de Allisandra. Os fiéis mortos
de Santeria eram amigos de Allisandra durante sua
época como mortal.

Estranhamente, foram os Lasombra que
reagiram a situação e “encorajaram” Allisandra a partir
para a Cidade do México. Os Lasombra não queriam
censurar sua irmã Toreadora antitribu, mas temiam que
se ela continuasse com suas atividades, a tênue paz
pudesse ser ameaçada. Allisandra finalmente partiu
após encontrar membros mortais do seu culto do
sangue assassinados e com seu sangue drenado como
um aviso para ela.
Na Cidade do México, Allisandra tornou-se
Mercy, um apelido que ganhou como anfitriã em festas
de tortura. Entretanto, suas práticas religiosas e a
maneira ritualística como matava atraíram a atenção do
Cavaleiro Inquisidor Alfred Benezri, um membro do
bando Pastores (Sheperds) de Montreal. O Nobre
Inquisidor encontrou Mercy livre de qualquer
relacionamento infernalista, e os dois rapidamente
formaram uma bizarra aliança. Alfred estava curioso
quanto a Santeria, e Mercy por sua vez estava
interessada na Inquisição. Com a sua ajuda, ela
eventualmente uniu-se a facção.
Pelos últimos quatro anos, Mercy tem servido
a Inquisição Sabá como Cavaleiro Inquisidor. Apesar
de suas responsabilidades, ela continua brutal. Seus
companheiros Inquisidores a acusam de ter destruído
até mesmo Sabás inocentes (se é que existe tal coisa) e
de negligência. Em seu favor, entretanto, está a sua
eficiência em rastrear e revelar infernalistas, assim
como o seu conhecimento de La Regla Lucumí e Mesa
Blanca, duas religiões praticadas por toda América.
Essas habilidades a levaram até Montreal, domínio do
agora Bispo Alfred Benezri, seu aliado, e lar de um
redemoinho de heresias. Graças a força dos Sabá da
região e do contínuo problema com o infernalismo, a
Inquisição mantém Mercy e seu bando na área para
prevenir futuras heresias. Mercy, no entanto, vê
corrupção em todos os lugares. Ela vigia a todos a
distância, deixando sua presença fazer seu trabalho por
ela, e regularmente interrogando os Cainitas locais.
Imagem: Mercy está tão longe de ser bela quanto está
de possuir a qualidade do significado de seu nome. Os
seus traços são duros e atarracados, embora ela possua
uma compleição física proporcional a sua altura. Seus
trejeitos são brutos e ela veste-se com roupas
reveladoras, apesar de não possuir um belo corpo.
Alguns imaginam o porquê dos Toreadores a terem
Abraçado, desconhecendo que os Toreadores sulamericanos estão profundamente envolvidos com as
religiões da região.
Dicas de Interpretação: Você é uma Cainita, e você
diverte-se com esse poder. Como Inquisidora, você é
uma caçadora em meio a predadores, e não há sensação
mais excitante do que essa. Você também é uma
criatura maliciosa, intercalando os papéis de caçador e
de carrasco facilmente. Seja fazendo pessoas
contorcerem-se em sua presença ou perfurando-as para
ouvir seus gritos por ... piedade ... você gosta de
exercer domínio sobre os demais.
Clã: Toreador antitribu
Senhor: Dominique Santo Paulo
Natureza: Depravada
Comportamento: Monstro

Geração: 10ª
Abraço: 1899
Idade Aparente: início dos 20
Físicos: Força 4, Destreza 3, Vigor 4
Sociais: Carisma 2, Manipulação 3, Aparência 2
Mentais: Percepção 4, Inteligência 3, Raciocínio 5
Talentos: Prontidão 1, Esporte 3, Briga 3, Esquiva 2,
Interrogação 5, Intimidação 4, Liderança 2, Manha 3,
Lábia 2, Arremesso 3
Perícias: Empatia c/ Animais 2, Condução 2, Armas
de Fogo 4, Armas Brancas 3, Segurança 2, Furtividade
2, Sobrevivência 2
Conhecimentos: Conhecimento de Área (Cidade do
México) 5, Conhecimento de Área (Montreal) 2,
Conhecimento do Sabá 4, Conhecimento da Camarilla
2, Segredos da Cidade (Montreal) 1, Lingüística
(Inglês, Espanhol) 2, Medicina 2, Ocultismo 3
Disciplinas: Auspícios 3, Dominação 3, Rapidez 2,
Fortitude 2, Presença 2, Taumaturgia 2
Linhas Taumaturgicas: Linha do Sangue 3
Antecedentes: Status no Sabá 3, Mentor 2
Virtudes: Convicção 4, Instinto 2, Coragem 3
Moralidade: Caminho dos Cátaros 6
Força de Vontade: 7

BLACK WALLACE , O JUSTO
Histórico: Black Wallace não poderia querer mais, seja
enquanto vivia ou após a morte.
Herdeiro de um condado, Wallace assumiu um
lugar na Câmara dos Lordes aos 28 anos. Bem
conhecido por seus excessos, ele freqüentava um
prostíbulo de Londres que atendia a suas “incomuns e
ultrajantes necessidades”. Rumores diziam que seu pai
havia gasto uma enorme soma para calar uma certa
baronesa cuja filha teria sofrido uma grande vergonha
durante um flerte com Wallace.
A despeito de suas indiscrições, Wallace
carregava consigo o traço da aristocracia e aprendeu
rapidamente o funcionamento do Parlamento. Ele
sempre argumentou vigorosamente por seus interesses,
e fez aliados poderosos. A Câmara dos Lordes veio a
conhecê-lo como um homem de convicção e
determinação ao invés do sádico e fanfarrão que ele
realmente era.
No começo da década de 1640, Wallace se
tornou simpatizante da cruzada de Oliver Cromwell
contra a Igreja Anglicana. Durante a Guerra Civil
Inglesa, ele foi um dos mais notórios terroristas de
Cromwell. Normalmente alguém de sua posição iria
simplesmente orquestrar tais atos de violência –
Wallace, entretanto, apreciava liderar seus homens.
Cromwell certa vez comentou que Wallace talvez
estivesse apreciando um pouco demais a essas
excursões, mas também notou que as preferências
pessoais do conde não atrapalhavam a sua grande
capacidade de liderança.
Quando a Inglaterra entrou na Guerra dos
Trinta Anos contra a Espanha, Wallace imediatamente
se envolveu. Sua capacidade de liderança era
inquestionável, e ele foi hábil em negociar substanciais
quantidades de terras na Espanha durante a paz dos
Pirineus. Em 1659, durante uma viagem para tratar

de seus assuntos na Espanha, ele arranjou uma reunião
com o mestre pintor, Diego Velazquez. Embora já
idoso, Velazquez fez com muita habilidade um
requintado e clemente retrato de Wallace.
Enquanto exibia seu retrato aos seus associados
da corte espanhola, um jovem criado acabou deixando a
pintura cair quando a segurava, quebrando a moldura.
Os anfitriões se desculparam excessivamente, mas
Wallace fez pouco caso do ocorrido. Uma semana
depois, ele arranjou para que o garoto fosse transferido
para sua própria propriedade. Naquela noite, Wallace
mantinha a pintura exposta em seus aposentos. Ele
conduziu o amedrontado garoto até o interior do
cômodo e tranqüilamente enfiou uma lasca de madeira
da moldura no olho da criança.
Wallace permaneceu deleitando a ocasião –
simultaneamente consciente de seu fabuloso poder e de
sua liberdade para explorar os anseios mais negros de
sua alma – quando uma voz falou com ele vinda das
trevas do quarto. Ela falou lentamente como quando
alguém faz ao se chegar a uma decisão após um longo
tempo de considerações.
“Sim, sim – eles estão certos, é claro. Mas é
melhor eu tomar você agora do que alguma noite
encontrá-lo como um dos Ventrue de Mithras ...” Então
os recantos mais negros da sala aproximaram-se de
Wallace. Tentáculos negros rapidamente o seguraram e
expulsaram o ar de sua garganta. Irado, aterrorizado e
indefeso, ele assistiu a um homem moreno sair do meio
das trevas. O homem o analisou por um momento, então
lentamente forçou a face de Wallace até o seu retrato.
“Nos séculos vindouros, enquanto você perder
a lembrança de seu próprio rosto, você estimará está
pintura acima de qualquer outra coisa – se você
sobreviver.”. Então o homem o joga pela janela através
da noite.
Se o Abraço de “Black Wallace” era uma
dúvida – se o clã havia questionado seu potencial –
todas as preocupações logo desapareceram. Ele adorou
os poderes de sua forma vampírica, e foi levado sem
demora até a estrutura aristocrática do Clã Lasombra.
Mais do que qualquer outra coisa, ele apreciou as ilícitas
oportunidades que ser um membro do Sabá lhe
proporcionavam.
Inicialmente, sua baixa posição dentro do clã
era uma grande preocupação para ele, mas Wallace era
um habilidoso político. Ele logo deduziu que poderia
ganhar poder mais rapidamente revelando as traições
dentro da seita do que combatendo a Camarilla. Sua
chance de testar sua teoria veio mais cedo do que ele
poderia esperar – de fato, era devido a ser um novato
que a oportunidade veio a ele no final das contas.
Um estranho aproximou-se de Wallace uma
noite poucos minutos antes do nascer do sol. Ele
ordenou Wallace de trazer seu Senhor, Lorde Vauxhall,
até os estábulos na noite seguinte. O homem relatou
apressadamente uma história sobre intriga e prometeu
que Lorde Vauxhall iria recompensar valiosamente
Wallace por seguir essas instruções e certamente iria
matá-lo se falhasse em fazê-lo. Mais importante, o
estranho explicou que Wallace não poderia contar a
ninguém sobre esse encontro, pois existiam espiões em
todos os lugares. Então o estranho desapareceu,
deixando que Wallace se refugiasse da aproximação da

luz do dia e sem tempo de refletir sobre a conversa.
O estranho fez bem a sua parte, e quase todos
os mais inexperientes teriam sido levados a agirem
exatamente como o ordenado. Wallace, entretanto,
havia encenado mais do que um golpe durante sua vida
mortal e reconhecia uma armadilha quando via alguma.
Ele adentrou em seus aposentos e tinha tempo suficiente
apenas para vociferar uma ordem antes de sucumbir a
seu sono diurno.
Quando o sol deixou os céus na noite seguinte,
o estranho brotou do solo abaixo do estábulo.
Imediatamente, uma dúzia de carniçais Lasombra
saíram de seus esconderijos e pularam para cima dele.
Eles rapidamente o imobilizaram enquanto Wallace
despertava, arrumava-se e alimentava-se, então
dirigindo-se até os estábulos.
Tanto a História quanto Wallace esqueceram-se
porque o assassino Gangrel antitribu procurava por
Lorde Vauxhall. É lembrado, entretanto, que Wallace
extraiu os segredos dele perfurando o corpo do
conspirador até os ossos, colocando pedaços de corda
trançadas nas feridas, então permitindo que elas se
regenerassem. Amarrando cavalos no final das cordas,
Wallace os fazia disparar em direções opostas. Depois
da terceira evisceração, o homem confessou tudo
abertamente.
Amplamente elogiado e recompensado por seus
atos, Wallace usou a oportunidade desse evento para
iniciar uma implacável cruzada contra “os inimigos de
dentro”. Se a sua verdadeira motivação era uma
preocupação genuína, ganhos políticos ou a
oportunidade para torturar, é desconhecido. Cada
motivo cresceu para alimentar os demais e, com um
século desde o seu Abraço, Wallace tornou-se um
vampiro possuído por suas próprias paixões. Ele faz em
pedaços os traidores, impuros e os suspeitos. Poucos se
atrevem a desafiá-lo, e todos o temem cada vez mais.
Black Wallace tornou-se um Inquisidor em
1780 – tanto para focar sua energia quanto para mantêlo calmo pela companhia de outros Inquisidores. Agora
conhecido como o mais exaltado e temido da sua classe,
ele às vezes demora semanas depois de seus
companheiros para executar punições das quais eles
“desistiram muito cedo”.

Imagem: Talvez previsivelmentel, Black Wallace
possui olhos castanho-escuros e um longo cabelo
escuro. Ele instrui seus carniçais a arrumarem sua
barba e bigode de acordo com seu valioso retrato. Seus
dentes estão bem ruins para os padrões do século 20, e
quando ele projeta suas presas, estas saem um pouco
tortas.
Dicas de Interpretação: Você é o pior pesadelo de um
infernalista, e frequentemente a de um “inocente”
também. Você particularmente aprecia atormentar aos
fracos e débeis, mas ocasionalmente mostra simpatia a
alguém que compartilhe de sua disposição, na espera
de alimentar seus apetites. Mesmo seus companheiros
Inquisidores hesitam em desafiar sua autoridade.
Clã: Lasombra
Senhor: Lorde Vauxhall
Natureza: Sádico
Comportamento: Bon Vivant
Geração: 8ª
Abraço: 1659
Idade Aparente: Início dos 40
Físicos: Força 5, Destreza 3, Vigor 5
Sociais: Carisma 3, Manipulação 4, Aparência 2
Mentais: Percepção 5, Inteligência 3, Raciocínio 4
Talentos: Prontidão 3, Esportes 3, Briga 1, Esquiva 4,
Interrogação 5, Intimidação 5, Liderança 3, Moda 2,
Lábia 3
Perícias: Ofícios 2, Etiqueta 3, Armas de Fogo 3,
Armas Brancas 4, Cavalgar 4
Conhecimentos: Acadêmicos 2, Burocracia 2,
Investigação 5, Direito 4, Lingüística 2, Ocultismo 3,
Política 4, Conhecimento do Sabá 3
Disciplinas: Dominação 4, Potência 4, Taumaturgia 4,
Tenebrosidade 3, Auspícios 2
Linhas Taumaturgicas: Manipulação Espiritual 4
Antecedentes: Influência 6, Recursos 6, Contatos 5,
Status no Sabá 5
Virtudes: Consciência 2, Auto-Controle 3, Coragem 3
Moralidade: Caminho do Acordo Honrado 4
Perturbações: Fuga, Histeria
Força de Vontade: 6

Kyle Strathcona, Cardeal do Canadá
Histórico: Kyle Strathcona representa uma quase
extinta geração dentro do Sabá. Ele lembra-se de
quando a sua seita lutava por independência. O novo
Sabá, no entanto, usa a bandeira da liberdade para seus
próprios fins, quebrando a seita por apoiar mais o
resultado da Revolta Anarquista ao invés da causa.
Tendo traído a Camarilla, Kyle , agora Cardeal do
Canadá, encontra-se cada vez mais descontente. A
despeito de sua posição e popularidade estarem mais
fortes do que nunca, ele sente o mundo que antes
almejava caindo como folhas no outono. O Sabá não
possui mais a camaradagem forjada na dificuldade que
o encorajou a abandonar a Camarilla. Kyle, entretanto,
não é um homem de ficar preso em lembranças. Ele
está pronto para lutar e recuperar o que foi perdido.
No início do século 16, França e Escócia eram
aliados de guerra. Durante esse período, Kyle
Strathcona era um soldado escocês combatendo os

exércitos da Inglaterra, Espanha e do Papa,
pertencentes à Liga Sagrada. Contudo, durante a
derrota escocesa de Flodden Field, Kyle impressionou
vários observadores ingleses pró-Camarilla enquanto
comandava seus homens em batalha. Suas habilidades
naturais como líder não passaram despercebidas pelos
Ventrue. Quando a Liga Sagrada saiu vitoriosa e a
Aliança França-Escócia foi desfeita com o acordo da
Paz de Londres em 1513, os Ventrue reclamaram Kyle.
O Abraço não foi fácil para Kyle. Embora os
Ventrue mais tarde o tenham devolvido a sua casa em
Edimburgo, ele estava ciente de que isso era algo que
adequava-se aos propósitos deles, e não ao seu.
Edimburgo, então capital da Escócia, era um reduto
Toreador. Os Ventrue lutavam pelo controle da cidade
escocesa e precisavam desesperadamente de alguém
familiarizado com a região. Kyle, sendo natural de
Edimburgo, um herói de guerra e um líder nato,
pareceu o emissário perfeito. Essa idéia provou-se
parcialmente correta enquanto Kyle agia como
intermediário entre os dois clãs. Infelizmente, ele
também permaneceu 50 anos isolado dos Cainitas
escoceses devido a acreditavam que ele era um espião,
e afastado dos Ventrue ingleses por ser escocês. A
amargura de Kyle cresceu com o passar dos anos e ele
passou a sonhar com o dia em que viraria a mesa contra
seu suposto clã. Ele não pensava em nada mais além de
vingança e refinou suas habilidades com a espada com
seus únicos companheiros, seus servos carniçais. Com
experiência e longevidade como ferramentas, Kyle
exercitou sua paciência e aguardou por eventos que o
favorecessem.
Pouco mudou para Kyle durante esse período,
mesmo após os Toreadores de Edimburgo apoiarem a
ascensão de James I ao trono inglês e retirarem os
Ventrue do poder. Kyle continuou residindo em
Edimburgo, lentamente ganhando a confiança dos
Toreadores através de seu carisma enquanto
supostamente auxiliava os Ventrue a fortificar uma
pequena presença do clã. Eventualmente, Kyle viu sua
chance de trair os Ventrue quando seu clã tomou o
poder na Inglaterra e forçou a unificação da Escócia
sob o Ato de União.

No interesse da paz, Ventrues e Toreadores
chegaram a um entendimento: vários Toreadores
deveriam permanecer em Londres como “convidados”
enquanto um punhado dos Ventrue – incluindo Kyle –
permaneceriam em Edimburgo pela mesma razão. Em
essência, eles eram reféns que garantiriam a trégua.
Kyle, entretanto, conseguiu convencer vários
Toreadores ingênuos de que os Ventrue os haviam
traído. O ardil de Kyle deu resultados durante a Revolta
Escocesa de 1715 quando Toreadores de Edimburgo
destruíram vários Ventrue locais, muitos dos quais Kyle
indicou como alvos. Kyle sobreviveu, graças a sua
imprescindível assistência a seus aliados Toreadores que
garantiram a sua segurança. Como esperado, os Ventrue
de Londres nunca vingaram-se do massacre de
Edimburgo ou sequer descobriram o envolvimento de
Kyle.
As coisas tomaram um rumo inesperado
quando o Império Britânico tomou o controle dos
territórios canadenses pertencentes a França seguindo o
Tratado de Paris. No mundo Cainita das Américas, o
poder passou dos Toreadores franceses para os Ventrue
britânicos. Novamente, Kyle viu uma oportunidade e
partiu para Montreal, onde alcançou a posição de
Príncipe sem muita dificuldade. Conhecida como a
Cidade das Maravilhas Negras, Montreal era um
enclave francês e formalmente influenciada pelos
Toreadores. Kyle sabia disso muito bem e arquitetou
para lentamente conquistar simpatizantes francoescoceses para consolidar sua posição diante dos
franceses locais. O Príncipe Ventrue Mithras permitiu as
pretensões de Kyle por acreditar que ele poderia tornarse um excelente fantoche para os Ventrue de Londres
controlarem.
Sem o conhecimento tanto de Kyle quanto dos
Ventrue, Montreal era um domínio do Sabá pronto para
declarar independência. A presença de Kyle apenas
adicionou combustível para o fogo. O bando local do
Sabá conhecido como Pastores perceberam o ódio do
Príncipe Strathcona pela sua própria seita e
eventualmente o encorajaram a abandoná-la. Por sua
vez, Kyle percebeu que faltava a Camarilla o senso de
coletividade do Sabá e a disposição de lutar e morrer
por uma causa. Quando Strathcona os abandonou, ele
deu aos Ventrue ingleses a sua maior derrota desde que
os Toreadores controlaram o trono inglês. Daquele
momento em diante, os Sangue Azuis o marcaram com
a Morte Final. Com o auxilio dos Pastores, contudo,
Kyle sobressaiu-se dentro do Sabá.
De seu ilustre tempo como Arcebispo de
Montreal, e então como Cardeal do Canadá, Kyle é
agora um dos membros de mais alto cargo no Sabá não
Abraçado pela seita ou originalmente pertencente a ela.
Infelizmente, a despeito de sua eficiência e trabalho
incontestáveis, ele encontra-se questionando o novo
Sabá. Ele os vê como crianças desordeiras e anciões
hipócritas cujas ações ameaçam dividir a seita em
pedaços. A força da coletividade se foi. Um senso de
realização não existe mais para o Sabá como um todo,
apenas para bandos individualistas em busca de glória
pessoal. As únicas coisas os separando dos Anarquistas
são a Vaulderie e a herança Sabá mantida através do
ritae; e mesmo assim, as gerações mais jovens tratam os
rituais como meras tarefas.

Apesar de ser doloroso para ele, Kyle planeja
uma grande traição mais uma vez. Ele sente que
necessita fazer algo para estimular seus companheiros.
Ele acredita que se uma cidade Sabá estiver sob risco de
cair ante a Camarilla, a seita talvez una-se para impedir
que isso aconteça. Ele sabe que é uma jogada arriscada,
mas não vê outra alternativa. Para isso, o Cardeal
Strathcona planeja permitir que informações sobre
Montreal, incluindo algumas fraquezas, caiam nas mãos
do novo Justicar Tremere Anastasz di Zagreb. Desde os
conflitos do Arcebispo que revelam a estrutura de poder
na cidade até a existência de uma livraria contendo
livros perdidos, o Cardeal está liberando informações
suficientes para ameaçar Montreal. Kyle escolheu
Zagreb por acreditar que o Justiçar é ainda jovem e
inexperiente o suficiente para morder a isca. Kyle
apenas espera que o Sabá seja capaz de impedir
qualquer ameaça em potencial antes que ela vá longe
demais.
Imagem: Kyle Strathcona é um distinto cavalheiro em
roupas contemporâneas. Ele veste-se em trajes formais e
aparenta ser muito aprumado em comparação com o
estereótipo Sabá. Seus cabelos são grisalhos e ele
mantém seu cavanhaque aparado bem curto. Strathcona
se posta de maneira altiva e orgulhosa, apesar de passar
um ar de tristeza que envolve seus ombros como um
manto. Seu olhar é sempre distante.
Dicas de Interpretação: Você não possui
arrependimentos acerca de sua existência, mas ainda
não consegue deixar de pensar sobre o passado. Nos
últimos anos, você tornou-se filosófico e isolado.
Aqueles que confundiam o seu silêncio com fraqueza,
contudo, rapidamente se dão conta de seu erro na ponta
de sua espada. Filosófico ou não, você tornou-se
impaciente com a estupidez dos jovens Sabás. Você
jamais irá tirar a liberdade deles, mas irá punir qualquer
um que ameace a seita devido a sua imprudência. Você
mantém o respeito com força, mas silenciosamente.
Clã: Ventrue antitribu
Senhor: Collinsworth
Natureza: Mártir
Comportamento: Juiz
Geração: 8ª
Abraço: 1514
Idade Aparente: início dos 40
Físicos: Força 4, Destreza 3, Vigor 4
Sociais: Carisma 3, Manipulação 4, Aparência 4
Mentais: Percepção 4, Inteligência 5, Raciocínio 3
Talentos: Prontidão 4, Esporte 3, Briga 2, Diplomacia
3, Esquiva 4, Empatia 2, Interrogação 2, Intimidação 4,
Intriga 2, Manha 1, Lábia 4
Perícias: Condução 2, Etiqueta 3, Armas de Fogo 3,
Dança do Fogo 4, Armas Brancas (espadas curtas) 5,
Atuação 3, Furtividade 3, Sobrevivência 2
Conhecimentos: Acadêmicos 1, Conhecimento de Área
(Edimburgo) 3, Conhecimento de Área (Montreal) 5,
Conhecimento de Área (Toronto) 4, Burocracia 4,
Conhecimento do Sabá 4, Conhecimento da Camarilla
3, Segredos da Cidade (Montreal) 3, Conhecimento do
Clã (Ventrue) 3, Finanças 4, Investigação 2, Direito 2,
Ocultismo 1, Política 5
Disciplinas: Presença 5, Potência 4, Auspícios 4,
Dominação 3, Rapidez 2, Fortitude 2, Metamorfose 2

Antecedentes: Status no Sabá 5, Recursos 4, Contatos
3, Lacaios 2
Virtudes: Consciência 3, Auto-controle 4, Coragem 5,
Moralidade: Humanidade: 4
Força de Vontade: 9

VELYA , O VIVISSECCIONISTA E ELAINE
CASSIDY , CARDEAIS DAS TERRAS
ALÉM DA FLORESTA
Histórico: Ele é uma lenda mesmo entre os Demônios,
e poucos já o viram ou conversaram com ele.
Juntamente com Lugoj, Voivode dos Voivodes, foi ele
quem libertou os jovens dos sanguinários grilhões dos
anciões. Sua maestria em feitiçaria do sangue rivalizase apenas com a do Conselho Interno Tremere. Os
novatos do Sabá o apelidaram de o “Esfolador”, o
“Vivisseccionista” e uma infinidade de outras alcunhas,
mas os anciões entre os Demônios do Sabá o conhecem
simplesmente como Velya.
Um dos fundadores do Sabá, Velya agora
serve como Cardeal, supervisionando a reconquista da
seita ao Velho País Tzimisce. Para tanto, ele orquestra
perseguições étnicas e terrorismo, lentamente dividindo
a antiga Cortina de Ferro em um punhado de Estados
destruídos com populações fragmentadas. Porém, o
mais importante, ele prepara e realiza poderosos rituais
koldúnicos, buscando usar os espíritos da antiga terra
contra os odiados Tremere da vizinha Viena. Ele
assumiu tal posição política de destaque com
relutância, pois já é muito antigo e mais interessado
nos caminhos da Metamorfose do que em algo tal
efêmero como a Jyhad. Entretanto, ele reconhece a
necessidade do seu trabalho, e executa sua função com
meticulosa devoção e honra como apenas um antigo e
maligno Demônio faria.
Ou então assim Velya acreditava. Na verdade,
ele está preso a uma terrível e auto-infringida situação,
uma que talvez possa vir a destruí-lo após um milênio
de inimigos e perigos falharem em fazê-lo. Para Velya,
sua maior alegria é também a sua maior aflição.
Um século atrás, Velya apaixonou-se e
“casou-se” com Elaine Cassidy, uma socialite com 10
anos de idade de Boston. Ele acompanhou a distância
como Elaine meticulosamente conquistou uma posição
de comando dentro de sua neurótica família ao levar
sua mãe a um estado catatônico, contribuindo para o
falecimento precoce de sua irmã e habilmente
manipulando a internação de seu sensitivo irmão mais
velho em um manicômio. Velya ficou fascinado.
Auxiliando os planos da pequena Elaine a distância,
Velya assegurou que a garota herdasse toda a fortuna
dos Cassidy. A jovem e impressionável Elaine, por sua
vez, rapidamente foi arrebatada pelo sábio e
mefistofélico vampiro após encontrar-se com ele,
ligand os dois monstros em uma sanguinária união.
Porém, com o passar dos séculos Velya
acabou afastando-se tanto da condição humana que ele
acabou esquecendo-se da fragilidade de Elaine.
Embora a pequena Elaine fosse um monstro entre os
vivos, sua mente de 10 anos de idade não era forte o
suficiente para suportar os horrores da não-vida
noturna do Sabá. Insuficientemente determinada para
aprender mesmo o básico do Caminho da

Metamorfose, Elaine foi perdendo o controle, e sua
alma foi tomada pela Besta durante a metade do século
20. Percebendo o que ocorreu mas incapaz de acabar
com a não-vida de sua cria e “esposa”, Velya usou suas
habilidades para enxertar sua amada em si mesmo até o
momento que ele possa “consertá-la”.
É claro que, nenhum vampiro uma vez
dominado pela Besta pode ser “consertado”, nem
mesmo por alguém como Velya. Além disso, a fusão
ligou as veias e artérias de Velya e Elaine, fluindo
então o sangue do corpo de um para o corpo do outro.
Enquanto tal fato tem o aspecto positivo de reforçar
eternamente o laço de sangue do casal, ele também
permite que a selvagem Besta de Elaine ataque ao
próprio Velya.
Assim, pela primeira vez em séculos, o
Matusalém se vê próximo de perder o controle. Os
servos de Velya já começam a sussurrar sobre
experimentos que falham, tarefas negligenciadas e
bizarros lapsos de personalidade. Velya mantém-se – e
a Elaine – equilibrando-se pela noite. E se Velya cair, a
reconquista do Velho País pelo clã pode vir a fracassar.
Imagem: Individualmente, tanto Velya quanto Elaine
são belos – o primeiro de boa aparência e bem vestido,
com cabelos longos e prateados; e a segunda é uma
perversa ninfeta nobokoviana vestida em elegantes mas
conservadoras túnicas. É claro que o fato dos dois
vampiros estarem unidos em um mesmo corpo, com as
pernas de Elaine fundidas a coluna de Velya, faz da
composição algo grotesco. Contudo Velya esforça-se
para manter sua “esposa” distraída e dócil nos
momentos em que a Besta a domina; durante essas
crises, o seu perfeito semblante infantil contorce-se em
uma massa disforme de carne, com obscenidades
saindo de sua boca deformada.
Dicas de Interpretação: Como Velya, você é muito
metódico, numa tentativa de compensar a loucura que o
invade oriunda de sua ligação sanguínea com Elaine.
De fato, você gasta tanto tempo domando a sua Besta
que acaba negligenciando os princípios básicos do
Caminho da Metamorfose, o levando cada vez mais
fundo em uma queda espiritual. Como Elaine, você
passa a maior parte do tempo em um estado semidesperto e sonhador, mantida assim graças a feitiçaria
do sangue de Velya. Ocasionalmente, você se vê livre

do feitiço, e durante essas ocasiões, combina a astúcia e
o capricho de uma criança enlouquecida com o frenesi
de um Cainita insano. Você está apaixonada pelo seu
“marido”, mas busca apenas afundá-lo em uma união
de bestialidade.
Clã: Tzimisce
Senhor: Desconhecido
Natureza: Arquiteto/Depravado
Comportamento: Tradicionalista/Infantil
Geração: 5ª
Abraço: Desconhecido/1890
Idade Aparente: Metade dos 40/10
Físicos: Força 4, Destreza 4, Vigor 7
Sociais: Carisma 6, Manipulação 6, Aparência 3/7
Mentais: Percepção 8, Inteligência 8/4, Raciocínio 6
Talentos: Prontidão 6, Briga 3, Esquiva 3, Lábia 5
Perícias: Moldar Corpos 6, Etiqueta 5, Armas Brancas
4, Furtividade 4
Conhecimentos:Acadêmicos 5,Lingüística (numerosas
línguas européias e vários idiomas esquecidos do
Mundo Antigo) 6,Ocultismo 8, Ciência 7
Disciplinas: Animalismo 8, Auspícios 8, Feitiçaria
Koldúnica 8, Vicissitude 7, Dominação 5, Presença 5,
Fortitude 4
Vias Koldúnicas: Via do Sangue 5, Via do Fogo 5,
Via do Espírito 5
Antecedentes: Recursos 5, Lacaios 5, Status no Sabá 5
Virtudes: Convicção 2 (antigamente 5)/Consciência 0,
Instinto 4/ Auto-Controle 0, Coragem 2/Coragem 2
Moralidade: Caminho da Metamorfose 4 (antigamente
9)/Humanidade 0
Força de Vontade: 5 (antigamente 10)

FRANCISCO DOMINGO DE POLONIA,
CARDEAL DOS TERRITÓRIOS
AMERICANOS ORIENTAIS
Histórico: Nascido na Espanha mas ansioso por
aventuras (e lucros) Polonia foi voluntário para o
serviço militar no Novo Mundo. O único filho de uma
pequena – e empobrecida – família nobre, Francisco
gastou o que restou de sua herança para subornar uma
comissão de oficiais antes de entrar a bordo do navio, e
chegou ao México com a patente de capitão.
Se o México em si não oferecia muitas
oportunidades a um homem jovem e ambicioso como
ele, as várias expedições ao norte em busca de tesouros
e terras sim. Polônia uniu-se à expedição de Juan de
Onate por conta própria, que tinha como objetivo a
fundação de um posto avançado permanente no que
hoje é o Novo México. A expedição foi um fracasso,
mas um oficial em particular destacou-se pela sua
conduta: Polonia. Sua bravura e competência atraíram a
atenção de vários anciões Lasombra já estabelecidos no
continente, e o jovem capitão foi recompensado pelos
seus esforços com o Abraço – e uma nova atribuição.
Oficialmente, as ordens de Polônia eram
marchar rumo ao norte novamente com Peralta numa
tentativa de obter sucesso onde Onate falhou. Extraoficialmente, Polonia serviria como um chamariz. Sua
presença nas terras inexploradas do norte serviria para
atrair qualquer inimigo oculto – particularmente os
selvagens Lupinos da região – e revelá-lo. O próprio

Polonia provavelmente não sobreviveria a investida.
Novamente isto não era de seu conhecimento.
Demorou até 1680 para Francisco cumprir o
que lhe foi involuntariamente incumbido. Naquele ano,
os lobisomens nativos e seus parentes da tribo Pueblo
queimaram até as cinzas o acampamento de Santa Fé
de Peralta. Polonia foi um dos poucos sobreviventes,
retornando para o sul com um relatório completo das
forças, táticas e recursos inimigos. Extraindo tais
informações úteis de tal derrota impressionou ainda
mais os superiores de Polônia, e eles se interessaram
em treiná-lo apropriadamente para usá-lo nas longas
noites vindouras.
Os próximos três séculos foram uma mistura
de espionagem, assassinatos e subversão. Sob a tutela
de ninguém menos do que o lendário Medina, Polonia
aprendeu sobre táticas e estratégias, e colocou estes
conhecimentos em prática. Ele operou inicialmente no
continente Norte Americano, e ia para onde seus
mestres ordenavam, cumprindo suas missões com uma
impressionante eficiência.
Com o passar dos séculos, ele ascendeu tanto
em posição quanto em geração – através do mérito no
primeiro e pela habilidosa aplicação dos Tribunais de
Sangue Lasombra no último. A essa altura, Polonia
havia assumido o comando de todas as operações do
Sabá na Costa Leste. Claro que, o sucesso raramente é
acompanhado de reconhecimento, enquanto as falhas
ganham vasta atenção; a perda de Nova Iorque ante o
desesperado contra-ataque da Camarilla veio a ofuscar
o fato de Polonia ter sido capaz de tomar o controle
sobre Atlanta, do norte da Flórida, das Carolinas e
também da maior parte do litoral central do Atlântico.
Ainda assim, Nova Iorque é o maior prêmio de todos, e
até que Polonia consiga reconquistá-la – assumindo
que terá tempo e recursos disponíveis para tal – ainda
haverá comentários entre as sombras sobre ele.
Imagem: Polonia é bem alto para um Cainita de sua
idade. Ele possui mais de 1,85 de altura, com um porte
altivo e mãos largas que parecem feitas para
acomodarem tanto uma espada quanto uma arma de
fogo. Ele possui uma barba negra e bem aparada que
combina com seus cabelos curtos e olhos negros.

Talvez para contrastar, Polonia frequentemente vestese de branco ou cinza, enquanto que em ação ele sentese mais confortável em uniformes militares. Diferente
da maioria de seus veneráveis pares, o estilo pessoal de
Polonia adapta-se a atualidade. A sua única exceção é
um cordão com um crucifixo de prata que ele tem
usado ininterruptamente por mais de três séculos. Ele
foi dado a Polonia por sua mãe, que o preza acima de
qualquer outra coisa. A única falha na imagem de
Polonia como um soldado perfeito é estético, embora
vergonhosamente irritante: ele foi Abraçado enquanto
sofria de uma grave queimadura de sol. Polonia
mantém um rígido controle sobre seu temperamento a
maior parte do tempo, mas comentar sobre seu
semblante avermelhado ou mesmo apenas ficar
reparando nisso é uma maneira certa de quebrar seu
auto-controle de ferro.
Dicas de Interpretação: Sempre mantenha a calma,
essa é a chave para a vitória. Analise a situação antes
de agir, leve conselhos em consideração mas não os
siga cegamente. Seus próprios instintos e talentos o
levaram assim tão longe, e você não será tolo de parar
de confiar neles agora. A maioria dos sucessos e
derrotas passam por você como água; você está sempre
pronto para o próximo objetivo. Porém a perda de
Nova Iorque ainda não cicatrizou, e você está
dolorosamente consciente de que estão tentando retirálo do poder. Você prefere, entretanto, acabar com esses
chacais através do sucesso, ao invés de gastar sua
energia lidando com eles um por um.
Clã: Lasombra
Senhor: Antón de Concepción
Natureza: Arquiteto
Comportamento: Sobrevivente
Geração: 7ª
Abraço: 1600
Idade Aparente: início dos 30
Físicos: Força 5, Destreza 6, Vigor 5
Sociais: Carisma 5, Manipulação 6, Aparência 4
(quando alinhado; 2 quando sua aflição é aparente)
Mentais: Percepção 3, Inteligência 5, Raciocínio 6
Talentos: Prontidão 4, Briga 5, Esquiva 6, Empatia 2,
Interrogação 3, Intimidação 4, Liderança 2, Manha 3
Perícias: Empatia c/ animais 2, Condução 2, Etiqueta
3, Armas de Fogo 5, Armas Brancas 5, Furtividade 3,
Sobrevivência 2
Conhecimentos: Acadêmicos 2, Computador 1,
Finanças 3, Lingüística (Árabe, Inglês, Francês,
Alemão, Grego, Italiano, Latim, Português) 4,
Ocultismo 1, Política 4
Disciplinas: Tenebrosidade 6, Dominação 5, Presença
5, Potência 5, Metamorfose 4, Auspícios 2, Rapidez 2,
Fortitude 1, Animalismo 1
Antecedentes: Contatos 5, Recursos 5, Status no Sabá
4, Influência 4, Rebanho 3
Virtudes: Convicção 5, Instinto 4, Coragem 4
Moralidade: Caminho do Poder e da Voz Interior 7
Força de Vontade: 8

SASCHA VYKOS , O ANJO DE CAIM
Histórico: O andrógino Sascha Vykos – estudioso
Nodista, cientista Tzimisce e um monstro Cainita – há
muito tempo é um fiel defensor da liberdade do Sabá. É
um perito em tortura e um músico com um bisturi.
Sascha entende as nuances de cada sensação física e os
nervos mais indicados para receberem seus cuidados. É
também uma criatura de conhecimento, com uma
coleção de livros e artefatos capazes de superar os
acervos de qualquer universidade. Os inimigos de
Sascha, incluindo o Gangrel Beckett e o Malkaviano
Anatole, crêem que ele mantém um culto a sua pessoa
dentro do Sabá, onde os membros da seita imitam suas
ações. Na verdade, no entanto, Sascha é um monstro
além do seu tempo. Poucos conseguem sequer
compreender os grandes planos do Priscus ronin do
Sabá.
Sascha Vykos, chamado Myca Vykos nos
anos anteriores a sua auto-castração, vivia uma
existência invejável no glorioso Império Bizantino.
Nascido na realeza dos Cárpatos antes da virada do
primeiro milênio, Myca parecia destinado a grandeza
desde a juventude. Quando criança, suas visões
chamaram a atenção da Casa Tremere pertencente a
Ordem de Hermes. Ele aprendeu o básico da feitiçaria e
provou ser um estudioso adepto tão bom que despertou
a inveja no magus Goratrix. A tentativa posterior de
Goratrix de trair Myca ao entregá-lo aos Cainitas
Tzimisce saiu pela culatra, e o jovem garoto acabou
sendo Abraçado pelos Demônios.
Eventualmente Myca passou a odiar seu clã e
fugiu de Constantinopla com a ajuda de seu Senhor,
Symeon, um Tzimisce renegado. Os grandes livros de
Alexandria tornaram-se seus silenciosos professores
enquanto que as maquinações políticas nas cortes
bizantinas o ensinaram as sutilezas da influência.
Como os demais Cainitas da cidade, entretanto, Sascha
tornou-se enamorado com o Toreador Michael e dos
delírios de divindade do Matusalém. Infelizmene, nem
Michael nem Constantinopla perduraram. Quando a
Quarta Cruzada destruiu a cidade, Myca e seu Senhor
fugiram para os refúgios nos Bálcãs dos Tzimisce.
Apesar de terem deixado o legado de Michael para trás,
sua influência afetou muito a Myca mesmo após a
Morte Final do Matusalém.
Durante os anos de Myca em Constantinopla,
Michael encorajou a sua sede por conhecimento. Era
sua intenção fazer do jovem Tzimisce um registro
ambulante de Constantinopla, a visão de Michael do
Paraíso na Terra. Sem o conhecimento de Myca, o
Matusalém Toreador o instigou com suas visões e com
a vontade de preservar o legado de Constantinopla.
Myca tornou-se o arquiteto de Michael, construindo
um novo reino sem os erros do passado. Myca levou
adiante os sonhos de Michael de construir um império
vivo feito de carne ao invés de pedras. Essa cidade
seria uma comunidade Cainita fundada em pilares de
sangue e ossos. Sua participação na formação do Sabá
seria o primeiro passo até seu objetivo.

Durante o levante antitribu, mais conhecido como
Revolta Anarquista, os anarquistas atacaram os
refúgios dos anciões para destruir tudo o que fosse
associado a seus antigos mestres. Myca, por outro lado,
agiu como um monstro enquanto torturava Symeon –
repetidamente absorvendo e regurgitando seu Senhor
antes do ato final de diablerie – mas também
desempenhou o papel de estudioso arriscando a si
próprio para salvar alguns livros. Durante a revolta,
Myca auxiliou seus aliados, Lugoj e Velya, e forneceu
uma essencial ajuda ao recém-nascido Sabá como
Priscus.
Através dos séculos, Sascha – como Myca se
rebatizou logo após liderar um ataque à vila de Thorns
– serviu a sua seita tanto como um erudito quanto
como um guerreiro. Em ambos os papéis, ele age como
um priscus errante, cujas maneiras de aconselhar os
cardeais locais parecem mais com fortes “sugestões”
do que com educadas recomendações. Como estudioso,
ele mantém antigas bibliotecas e museus por vários
estados dos Bálcãs. Nesse papel, Sascha é um aliado da
velha-guarda do Sabá que aprecia a força do
conhecimento. Como guerreiro, entretanto, Sascha é
também uma aterrorizante ferramenta de castigo. Com
sua maestria em Vicissitude e Taumaturgia, ele supera
a maioria de seus adversários. Apesar disso, geralmente
prefere capturar seus adversários ao invés de destruílos. Muitos dos prisioneiros de Sascha suportaram
sessões que alternavam entre tortura e êxtase
prazeiroso que duraram décadas. Suas vítimas
frequentemente ficavam em dúvida se estavam sendo
torturadas ou estupradas.
Nessa sua face violenta, Sascha recorre ao
jovem Sabá. Coletivamente, o Sabá é uma arma para
Sascha, uma muralha viva contra os Antediluvianos –
os verdadeiros inimigos a seu ver. Cada morte fortalece
mais a posição do Sabá, todo sangue derramado faz
parte do retrato de Deus, cada choro agonizante é mais
um prego na cidade não-viva do Paraíso. É por isso que
ele conhece os gritos proporcionados por cada nervo, o
quanto de sangue sai de determinado ferimento e o
quanto de gordura pode ser retirado de um corpo
mortal antes que ele morra.
Imagem: Sascha possui uma beleza alienígena. Seus
lábios são longos, finos e graciosos, mas movem-se
com força. Sua face é como um trabalho de
Michelangelo, perfeito em sua forma. Mas nem mesmo
um mestre na arte conseguiria retratar seu semblante
cruel. As várias cicatrizes, tatuagens e piercings que
cobrem seu corpo andrógino apenas aumentam a beleza
enigmática de Sascha. O que parecem serem finas
tatuagens negras em seu corpo na verdade são aberturas
na pele que se abrem como bocas sem dentes. A
habilidade de Sascha com a Vicissitude lhe permite
poder falar por essas bocas, criando um coro com sua
voz que perturba até mesmo o mais determinado
oponente. Sascha ostenta estas marcas como troféus, as
vezes as acariciando com carinho. Mas sua
característica mais marcante são seus olhos. Ele
observa a tudo ao seu redor como se fosse um legista
dissecando um cadáver. Ele nunca pisca ou desvia o
olhar, ele simplesmente olha.
Dicas de Interpretação: Você observa as pessoas da

mesma maneira que os mortais examinam um peixinho
dourado: sem nenhuma compaixão. Você já decidiu
como matá-los; não é uma questão se alguém deve
morrer ou viver, mas sim de quando você pretende
fazê-lo. Tudo depende de até quando eles ainda forem
úteis a você. Sua maneira de pensar não é como uma
fantasia psicótica, e sim pura observação analítica.
Você é um cientista de coração: prático, perfeccionista
e frio.
Clã: Tzimisce
Senhor: Symeon
Natureza: Monstro
Comportamento: Visionário
Geração: 6ª
Abraço: 1002
Idade Aparente: Indistinguível
Físicos: Força 4, Destreza 4, Vigor 3
Sociais: Carisma 6, Manipulação 4, Aparência 7
Mentais: Percepção 3, Inteligência 5, Raciocínio 4
Talentos: Prontidão 4, Esportes 3, Briga 4, Esquiva 5,
Empatia 1, Interrogação 7, Intimidação 5, Intriga 4,
Liderança 3, Moda 6, Manha 4
Perícias: Empatia com Animais 2, Arqueirismo 2,
Moldar Corpos 6, Etiqueta 3, Herbalismo 3, Armas
Brancas (Adagas) 4, Performance 2, Cavalgar 3,
Furtividade 2, Sobrevivência 3
Conhecimentos: Acadêmicos 4, Conhecimento de
Área (Europa) 6, Conhecimento do Sabá 6,
Conhecimento da Camarilla 4, Finanças 2, Sabedoria
Popular 2, História 6, Investigação 3, Direito 1,
Linguística (diversos idiomas contemporâneos e
antigos) 6, Medicina 5, Ocultismo 5, Política 4,
Pesquisa 5
Disciplinas: Vicissitude 7, Taumaturgia 5, Dominação
5, Presença 4, Auspícios 4, Animalismo 4, Fortitude 3,
Rapidez 2
Linhas Taumaturgicas: Linha do Sangue 5, Sedução
das Chamas 5, Movimento da Mente 2
Antecedentes: Lacaios 6, Status no Sabá 5, Rebanho
5, Recursos 5, Rituais 5, Aliados 3, Contatos 3
Virtudes: Convicção 5, Auto-Controle 4, Coragem 5
Moralidade: Caminho da Morte e da Alma 9
Força de Vontade: 8

LEILA MONROE , GUERREIRA DO SABÁ
Histórico: Leila Monroe abriu seu caminho através de
um brutal Rito de Criação e brotou nua da terra com os
preceitos do Sabá cravados em seu coração. Ela viu que
sua missão sagrada era compartilhar com a Cidade dos
Anjos o negro pesadelo que é a vida sob o domínio do
Sabá.
Leila serviu como carniçal de um Arcebispo
Lasombra no sul da Califórnia e sofreu violências e
humilhações como uma escrava de um monstro. Ela
viveu mais de 15 anos sob treinamento e doutrinação
antes de seu Abraço. Seu Senhor viu Los Angeles
como uma fruta podre pronta para ser colhida pelas
garras do Sabá. O Estado Livre Anarquista nada mais
era do que pobres grupos desorganizados, e a presença
da Camarilla era insignificante. Leila seria o
instrumento que colocaria L.A. nos eixos.
Abraçada no início dos anos 40, Leila, de uma
beleza estonteante, ingressou na sociedade de L.A. e
destacava-se na multidão. Ela recusou diversas ofertas
de testes para filmes e contratos de estúdios enquanto
envolvia vários executivos do cinema em sua teia. Ela
estabeleceu sua base de operações em meio aos
estúdios de cinema, e possuía uma gama de filmes de
terror feitos no início dos anos 60 que claramente
quebravam a Máscara, incluindo “O Príncipe Vampiro”
e o clássico de terror “Eles Estão Entre Vocês”.
Ao final dos anos 60, ela voltou suas atenções
paras as esferas anarquistas e independentes. Vendo os
vampiros de L.A. como um punhado de
indisciplinados, ela facilmente usou seu charme e
firmeza para trazê-los sob sua influência e transformálos em bandos do Sabá – a princípio. Agindo como
uma igualitária, aceitando Cainitas de todos os tipos,
inclusive Caitiff, ela foi capaz de assegurar o apoio
nominal dos vampiros marginalizados. Essa abertura
tornou ainda mais fácil atrair os desgarrados aos seus
chamados.
Leila encontrou problemas quando tentou
exercer algum controle sobre os violentos bandos
anarquistas do interior durante o início dos anos 70.
Esses grupos eram gangues Abraçadas pelos seus

músculos, e tinham apenas um mínimo de respeito a
mais pelo Sabá do que tinham pela Camarilla. Os
bandos de Leila perderam vários conflitos. A falha em
consolidar seu poder no interior custou a Leila o
Bispado de Los Angeles. Ela teve que suportar
silenciosamente enquanto o título era dado a um
Pander que foi promovido para servir de símbolo da
aceitação do Sabá a todos os Membros. Leila sorriu
durante a cerimônia, como se uma bile de sangue
brotasse de sua garganta. Ela decidiu naquele momento
que títulos e honrarias não importariam, sua influência
ainda seria o que manteria as coisas funcionando em
L.A.
Leila passou o restante dos anos 70 e início
dos anos 80 consolidando seus investimentos em filmes
B e na indústria de filmes adultos, e começou a
envolver-se em atividades com drogas ilegais e outras
áreas. Foi quando uma negociação de heroína deu
errado que a esfera de influência de Leila entrou em
contato pela primeira vez com o que ela futuramente
viria a referir-se como “aqueles bastardos do Leste”.
Um grupo de compradores desapareceu nas docas do
porto e nunca mais se ouviu notícias deles. Quando
Leila investigou o caso, a única pista que descobriu era
uma garra de 15cm.
Embora Leila nunca tenha dado muita atenção
a grande população de origem asiática de L.A., a não
ser como fonte de drogas, seu novo negócio a levou a
observá-los mais atentamente. Infelizmente, cada
tentáculo de influência que ela tentava estender até
Chinatown retornava como um toco ensangüentado. A
contínua cooptação ou total sumiço de seus agentes
deixou Leila em pânico. Seria isso uma nova incursão
da Camarilla? Ou talvez algo mais sinistro?
Suas perguntas foram respondidas com a
chegada de um velho homem asiático que dizia ser um
emissário de um grupo de vampiros chamados KueiJin. Tudo o que é conhecido da reunião é que ela se
encerrou com uma pálida e trêmula Leila e o ancião
deixando juntos o recinto. Ela recebeu ordens que
proibiam interferências em Chinatown e que deixavam
claro que Cainitas eram bem vindos apenas até duas
horas após o anoitecer, e eram proibidos de
alimentarem-se lá. Estrangeiros do Oeste que
quebravam essas regras geralmente desapareciam para
sempre.
Leila atualmente está jogando um jogo de
paciência. O Bispo está fazendo furiosas reclamações
que estão sendo vistas com desaprovação por alguns de
seus superiores, e Leila está abertamente clamando o
título de Priscus para si, para a preocupação do Bispo.
Seu grande problema atual são os rumores de que os
Kuei-Jin estão se movendo para fora dos bairros
asiáticos e anexando novos territórios em áreas
controladas por seus bandos. A contínua agitação de
agentes anarquistas e da Camarilla mantém Leila
ocupada, acabando com focos de revolta antes que o
Bispo possa tomar ações por conta própria. Ela
mantém-se segura de que eventualmente poderá tomar
toda a cidade para o Sabá – e embasar a sua
reivindicação para Priscus – mas sob todas as
crescentes pressões, sua devoção aos preceitos do Sabá
está tornando-se mais escassa e hesitante ultimamente.

Imagem: Leila é uma linda mulher de formas
esculturais, emoldurada por um cabelo loiro cor de
mel. Ela tem olhos azuis claros e sempre veste-se para
matar, seja no sentido figurado ou literalmente.
Dicas de Interpretação: Se você ao menos pudesse
equilibrar a balança em L.A. em favor do Sabá, você
alcançaria todos os seus sonhos. Você é movida e
fanaticamente devotada aos princípios da sua seita,
fazendo longos e obcecados discursos a seu favor.
Você detesta as manobras políticas que testemunha,
mas sabe que são necessárias para o seu sucesso. Sua
reivindicação ao título não é em vão, mas seu destino –
então faça por merecer.
Clã: Lasombra
Senhor: O Caballero
Natureza: Bravo
Comportamento: Fanática
Geração: 10ª
Abraço: 1942
Idade Aparente: final dos 20
Físicos: Força 3, Destreza 4, Vigor 3
Sociais: Carisma 4, Manipulação 3, Aparência 5
Mentais: Percepção 3, Inteligência 4, Raciocínio 2
Talentos: Prontidão 2, Briga 3, Esquiva 2, Graça 1,
Intimidação 3, Liderança 2, Manha 3, Lábia 3
Perícias: Etiqueta 2, Armas de Fogo 2, Performance 4,
Segurança 3, Furtividade 2
Conhecimentos: Acadêmico 1, Burocracia 3, Finanças
1, Direito 3, Lingüística (Espanhol) 1, Política 3
Disciplinas: Dominação 3, Tenebrosidade 2, Potência
2, Presença 2
Antecedentes: Contatos 3, Influência (Filmes) 3,
Recursos 3, Aliados 2, Fama 1
Virtudes: Convicção 4, Instinto 2, Coragem 5
Moralidade: Caminho do Poder e da Voz Interior 6
Perturbações: Megalomania
Força de Vontade: 5

ARCEBISPO AMBROSIO LUIS MONÇADA,
PLENIPOTENCIÁRIO E GUARDIÃO DA FÉ
Histórico: Pouco é conhecido da vida anterior de
Monçada; as mais prováveis hipóteses o colocam
chegando a Madri na época dos esforços para a repopulação de Alfonso VII, como um padre designado
para a igreja central da cidade (antes uma mesquita).
Monçada aparentava ser um homem de ambição,
talento e fé, de acordo com os poucos documentos do
período que detalham sua rápida ascensão na hierarquia
da Igreja. Ele acabou alcançando a posição de
arcebispo, mas foi impedido pelos políticos de almejar
o Papado; mesmo com a proliferação de papas e antipapas, não havia lugar para um forasteiro cuja agenda
não contava com o apóio de patronos poderosos.
Assim, Monçada viu suas ambições restritas a Ibéria. A
maré da Reconquista voltou-se irrevogavelmente a
favor do Cristianismo nesse momento, e servir como
um pilar da Igreja durante uma guerra religiosa poderia
ser de fato uma posição muito vantajosa.
Como o esperado, Monçada aproveitou-se de

sua posição. Mas para a surpresa de muitos, ele fez isso
enquanto mantinha-se em rigoroso monasticismo. Não
eram apreciados por Monçada as caçadas, os banquetes
esbanjadores e os desejos lascivos tão apreciados pela
maioria dos clérigos da época. Ao invés disso, ele era
absoluto em sua fé, inabalável em suas convicções e
decidido a usar seu poder para o que ele considerava
causas Divinas. Durante uma era em que clérigos
corruptos tornaram-se figuras comuns, Monçada era
uma gigantesca anomalia no panorama eclesiástico, e
um intrigante enigma a um certo Lasombra que possuía
grande interesse na Reconquista.
O Abraço mudou Monçada menos do que
alguém poderia pensar. Muitos dos seus compatriotas
de sangue eram visitantes regulares de seu
confessionário; outros eram benfeitores de padres
conhecidos de Monçada ou ordenados por ele próprio.
Em questão de semanas, o Arcebispo adaptou-se a seu
novo status o suficiente para recomeçar a sua busca
pelo poder. Desta vez, no entanto, ele buscou o
domínio não sobre os fantoches, mas sobre os
manipuladores. Nada menos do que uma posição de
supremacia entre os Lasombra poderia satisfazer o
recém Abraçado Monçada – mas suas razões para
perseguir o poder não mudaram. Não era para a glória
pessoal de Monçada (aquela pobre casca de carne), mas
para a glória de Deus. Claramente, o Abraço foi a
vontade de Deus, e através da Maldição de Caim,
Monçada teria toda a eternidade para fazer o trabalho
do Senhor.
Entretanto, os planos as vezes mudam. A
influência de Monçada rapidamente expandiu-se tanto
na sociedade mortal quanto na imortal. A sua rede de
confessores reais e de simples padres paroquiais
cresceu tanto sob sua tutela que o permitiu
comunicação e poder de persuasão com que poucos
Cainitas poderiam rivalizar. Igrejas e Catedrais
surgiram, e muitas tiveram sua gênese dentro do
coração da fortaleza em forma de monastério de
Monçada. Quanto a Reconquista, com a influência do
sacerdócio mantido firmemente pela política interna
Lasombra, e o total apoio do clã ao lado Cristão, os
eventos se seguiram.

No entanto, com o passar dos séculos, algo aconteceu
com a fé do Arcebispo. Ela nunca vacilou, mas foi
envolvida por algo negro e terrível, uma inabalável
crença na sua própria danação e uma determinação em
merecer esse destino. O Arcebispo ainda acredita, com
toda a sua fé, em redenção e na Ressurreição. Ele
simplesmente sabe, com resoluta resignação, que não
há salvação para si ou para sua espécie, e que uma vez
que Deus tenha decidido condená-lo, é seu dever se
esforçar ao máximo para merecer tal castigo. De fato,
muitos estudiosos Cainitas traçam o desenvolvimento
do Caminho da Noite até Monçada, um tributo a sua fé
e a sua influência sobre os demais em seu clã. Monçada
apenas sorri com escárnio dessa conclusão, por seus
próprios motivos.
A posição de Monçada dentro do Sabá e no
seu clã se consolidaram, ao invés de se expandirem,
nas muitas noites desde o seu Abraço. Ele é uma
âncora espiritual para muitos dos seus colegas de clã, e
confissões com o Arcebispo (para aqueles Lasombra
que permaneceram católicos) são honrarias cobiçadas.
Porém sua influência na política está minguando –
alguns Sabá murmuram que ele gasta muito tempo em
assuntos espirituais e não o bastante nos assuntos
temporais, ou que ele lida com estranhos e
desconhecidos seres em sua busca de servir a vontade
de Deus.
Nas noites recentes, Monçada confinou-se em
seu refúgio, com seus aposentos protegidos por um
labirinto de corredores e templos dedicados a santos
que transbordam Fé Verdadeira. Quando o mundo
precisa dos conselhos de Monçada, vem até ele; ele não
tem interesse em deixar sua casa, e enquanto não existir
nenhuma necessidade urgente que o force a isso, ele
permanece a aranha em uma teia blasfema.
Imagem: Monçada é imensamente gordo, quase
repulsivo. Ele move-se com uma graça e silêncio
surpreendentes para alguém do seu tamanho, porém,
intrusos em seu labirinto jamais ouvem sua
aproximação. O Arcebispo veste mantos apropriados a
sua posição, como no séc.XII; ele considera a
vestimenta como apropriada, e tais valores ainda
significam muito para ele.
Dicas de Interpretação: Tenha em mente sua posição
e sua incumbência Divina. A danação é o seu direito de
nascença, mas ao aceitar isso você serve a causa do
Senhor. Assim, você esforça-se ao máximo para
cumprir a missão a que Deus lhe incumbiu. Você joga
no grande tabuleiro de xadrez das almas; viver é menos
importante para você do que se poderia imaginar.
Cainitas desprovidos de fé o perturbam, mas na
verdade, eles são apenas mais um obstáculo no
caminho de sua grande obra. Apesar de suas
preocupações com a sua bisneta e seus tolos amigos,
você ainda está entre os mais astutos manipuladores
que o Sabá possui. Você simplesmente usa seus
talentos de um modo um pouco diferente do que eles o
fariam, e você esmagará quase que por reflexo
qualquer arrogante cujas ambições entrem em conflito
com as suas. Afinal formigas que incomodam a um
colosso não deveriam esperar por menos.

Clã: Lasombra
Senhor: Silvester de Ruiz
Natureza: Diretor
Comportamento: Juiz
Geração: 6ª
Abraço: 1153
Idade Aparente: metade dos 50
Físicos: Força 2, Destreza 3, Vigor 5
Sociais: Carisma 6, Manipulação 6, Aparência 1
Mentais: Percepção 5, Inteligência 5, Raciocínio 6
Talentos: Prontidão 4, Briga 3, Esquiva 3, Empatia 5,
Expressão 5, Graça 4, Intimidação 5, Liderança 4,
Lábia 5
Perícias: Ofício 1, Etiqueta 5, Armas Brancas 3,
Performance 2, Furtividade 5, Sobrevivência 2
Conhecimentos: Acadêmicos (Teologia) 4, Finanças
3, Direito 4, Linguística (praticamente todas as línguas
européias e dialetos) 7, Medicina 2, Ocultismo 5,
Política 4
Disciplinas: Dominação 7, Tenebrosidade 6, Presença
5, Potência 5, Auspícios 4, Fortitude 3, Ofuscação 1
Antecedentes: Lacaios 7, Contatos 5, Recursos 5,
Rebanho 5, Status no Sabá 4, Aliados 4, Influência 3
Virtudes: Convicção 5, Instinto 4, Coragem 5
Moralidade: Caminho do Poder e da Voz Interior 9
Qualidades: Voz Encantadora, Fé Verdadeira 3
Defeitos: Futuro Negro
Força de Vontade: 9

FABRIZIA CONTERAZ, CONQUISTADORA
Histórico: O México de terceiro mundo não possui um
sistema apropriado para tratar de insanos
incontroláveis. Se a família não conseguir cuidar dele
por conta própria, existem poucas opções além de
suplicar pela ajuda de um monastério. O tratamento
dado a esses doentes é desconhecido, e geralmente eles
acabam na prisão ou mortos. De um certo ponto de
vista, Fabrizia teve sorte de conseguir abrigo dentro
dos muros da penitenciária Reclusório Oriente. Com os
corações pesados – por saberem que ela sofreria
horrores com seus colegas de cela – a família de
Fabrizia a deixou nas escadarias da prisão e jamais
olharam para trás.
Em 1984, o Sabá mexicano consolidou suas
forças e procurou por novos recrutas para um longo
conflito contra a Houston dominada pela Camarilla.
Nesse momento, Licero Blanco liderou um bando até a
prisão onde Fabrizia era mantida. Ele selecionou os
mais fortes e violentos para recrutamento. Ele
pessoalmente Abraçou Fabrizia, pois para ele sua falta
de controle significava força. Ao contrário dos outros
prisioneiros Abraçados que provaram serem falhos na
melhor das hipóteses, a mente de Fabrizia se clareou
pela primeira vez em muitos anos. A maldição de
Malkav que pregou tantas peças em neófitos através
dos milênios focou seus pensamentos e a trouxe
novamente a realidade. Licero, tanto admirado quanto
desapontado com sua nova cria, fugiu pela noite com
sua progênie, deixando a prisão cheia de corpos
despedaçados de guardas e prisioneiros.

Licero considerava-se um trunfo para o Sabá,
e poucos nesse canto do mundo discordariam. Ele
liderava seu bando com força e convicção, cuidando
rapidamente dos dissidentes. Quem o apoiasse ganhava
sua proteção, e Fabrizia era seu membro mais leal e
confidente. Pelos vários anos que se seguiram, os dois
lutaram contra a Camarilla e exploraram a loucura (ou
a sua aparente falta) um do outro intimamente.
Enquanto os demais vampiros formavam seus próprios
bandos e morriam na contínua luta contra os
“Membros” de Houston, Licero e Fabrizia tornavam-se
cada vez mais próximos.
Constantemente vista como o mascote de
Lucero, não era do conhecimento da maioria que
Fabrizia desempenhava um papel chave em muitas de
suas vitórias. Conforme Licero envelhecia, sua
insanidade o distraia cada vez mais. Apenas o juízo
aguçado de Fabrizia é que o mantinha focado em seus
objetivos. Quando o destino finalmente os separou, isso
significou a destruição de Licero e o início da ascensão
de Fabrizia ao poder.
O coração de Fabrizia se despedaçou com as
notícias de que Licero havia desaparecido durante o
cerco a Miami. Apesar de ninguém poder confirmar
sua morte final, ela sentiu que após tantas noites com
seu amor insano, ela finalmente estava sozinha no
mundo.
A Regente Galbraith odiava Fabrizia por
distrair Licero e a considerava uma escolha infeliz
resultante da libido degenerada do malkaviano. Ela não
percebia o verdadeiro papel de Fabrizia no sucesso de
Licero e a via apenas como responsável por sua ruína.
Apesar da impressão de que Fabrizia era uma criada de
Licero, ela ainda manteve-se apoiando o bando de seu
Senhor, e chegou a tornar-se ductus após a partida dele.
Galbraith pretendia remover Fabrizia mas dificilmente
poderia justificar o porquê da perda de tempo com uma
Cainita sem importância como ela. Atacá-la publica e
abertamente apenas traria descontentamento para com a
Regente, e facilmente faria dela motivo de piadas. Ao
invés disso, a Regente a nomeou Arcebispo pro
tempore de Miami no lugar de Licero, esperando que a
malkaviana falhasse miseravelmente e fosse substituída
por alguém menos desprezível.
Fabrizia surpreendeu a todos ao organizar
rapidamente e de maneira eficiente as forças sob seu
comando. Miami tornou-se uma cidade rigorosa, quase
militar, onde não havia segunda chance para quem
pisava fora da linha. E assim, o Sabá conseguiu
retomar várias cidades da Camarilla ao longo da Costa
Leste.
As
novas
estratégias
da
Arcebispo
demonstravam paciência e um planejamento
cuidadoso.
Fabrizia
lentamente
introduzia
separadamente membros da seita nas cidades da
Camarilla para procurarem por pontos fracos e
aprender sobre a política interna. Com poucos
vampiros protegendo essas áreas, golpes eram simples
de serem executados para uma força organizada com
conhecimento interno. Ela introduziu secretamente
vampiros em Atlanta, Columbia, Jacksonville, New
Haven e Baltimore – e coordenou seus espiões
juntamente com as atividades do Sabá que já existiam
nesses lugares.

A Regente Galbraith ficou simultaneamente
satisfeita e irritada com o sucesso de Fabrizia. De um
lado, a Regente apreciou as vitórias que a Arcebispo
conquistou. De outro lado, ela não consegue acreditar
que a malkaviana a tenha feito de tola.
Para Fabrizia, suas vitórias nada significam.
Ela continua sua luta contra a Camarilla, não pela
liberdade ou pelo poder, mas simplesmente por
vingança. Ela estaria muito satisfeita de poder seguir
Licero até o final dos tempos, a política nada
importaria. Os vampiros da Camarilla tiraram dela essa
opção, e ela pretende tirar tudo deles em troca.
Imagem: Fabrizia Conteraz é uma mulher mexicana de
compleição morena e de longos cabelos. Sua atitude
severa contradiz sua aparência amistosa. O seu olhar
fixo deixa nervoso até mesmo o mais duro Brujah.
Dicas de Interpretação: Por sua não-vida inteira, você
focou-se em uma única coisa: seu amado Licero. Ele
era tudo para você, e agora ele se foi. Seu foco mudou
devido ao seu desaparecimento e a Camarilla irá
arrepender-se disso. Agora, sua sobrenatural e feroz
obsessão exige a destruição derradeira da seita . Nada
mais importa.
Clã: Malkaviano antitribu
Senhor: Licero Blanco
Natureza: Perfeccionista
Comportamento: Diretor
Geração: 10ª
Abraço: 1984
Idade Aparente: final dos 20
Físicos: Força 3, Destreza 3, Vigor 5
Sociais: Carisma 4, Manipulação 3, Aparência 2
Mentais: Percepção 2, Inteligência 2, Raciocínio 3
Talentos: Prontidão 3, Briga 2, Expressão
Intimidação 1, Liderança 5, Lábia 3
Perícias: Condução 2, Etiqueta 3, Armas de Fogo
Dança do Fogo 2, Segurança 3, Furtividade
Sobrevivência 2, Sedução 3
Conhecimentos: Acadêmicos 1, Computador
Conhecimento
Especializado:
Estratégia
Investigação 2, Lingüística (Inglês, Latim)
Ocultismo 3, Política 4, Conhecimento do Sabá 3

2,
3,
2,
2,
3,
2,

Disciplinas: Demência 3, Potência 2, Fortitude 1
Antecedentes: Aliados 4, Contatos 3, Influência 2,
Recursos 2, Status no Sabá 1
Virtudes: Consciência 2, Auto-Controle 0, Coragem 4
Moralidade: Humanidade 2
Perturbações: Obsessiva/ Compulsiva (vingar a queda
de Licero)
Força de Vontade: 4

MARK , BISPO DE TORRANCE
Histórico: A vida militar é determinada pela ordem,
uma cadeia de hierarquia e comando; poucos soldados
conseguem mostrar alguma combinação de lealdade e
iniciativa pessoal. Mark era um desses poucos –
infiltrar-se em unidades inimigas, participar de eventos
políticos estrangeiros, subornar tropas inimigas e
roubar segredos militares eram suas missões. É claro
que no final do séc. XIX, ainda não existia uma
classificação real para o trabalho de inteligência
militar, mas isso não impedia Mark de fazer um
trabalho excepcional de sabotagem e subversão.
A Guerra Civil Norte-Americana provou ser
um manto de desordem para atividades ilegais.
Ferrovias clandestinas, soldados desertores, políticos
oportunistas – com um rápido disfarce, um subversivo
de boa lábia poderia ir indetectável para qualquer lugar
do país. Com alguns drinques e usando a prata, tais
operativos poderiam comprar os segredos certos:
movimentos militares, rotas de trens de suprimentos e
agendas políticas. Com apenas uma curta viagem pela
fronteira, tais segredos poderiam facilmente virar ouro.
Mesmo nos Estados Unidos do pós-guerra com Ulysses
S. Grant como novo presidente, a manipulação política
trouxe riqueza e prestígio. Segredos financiavam o
status e estilo de vida de Mark. Eles também o
trouxeram para a não-vida.
Reuniões e encontros políticos não eram
novidade para Mark; ela já espionava vários grupos há
quase uma década quando adentrou em um seleto salão
em Charleston. Politicagem e negociatas não eram
novidades para ele, mas vampiros sim. Quando ele se
deu conta de que o aperitivo escolhido era sangue
humano, rapidamente deixou a reunião noturna, o
tempo todo fingindo-se de servente. Muito intrigado e
secretamente aterrorizado, voltou para o norte para
vender outras informações – e, em New England, seu
conhecimento da peculiar reunião chamaram a atenção
de uma outra facção política. Experiência militar,
grande inteligência, nenhuma ligação com esquemas
vampíricos – em todos os aspectos, Mark era o
candidato perfeito para o experimento que levaria aos
Irmãos Sangue.
Um pequeno comando mental trouxe Mark
para o local apropriado, onde ele aguardou preso com
outra meia-dúzia de pessoas enquanto os feiticeiros do
Sabá cuidadosamente selecionavam o grupo que seria
transformado. Mesmo preso em um galpão imundo, ele
foi mantido limpo e bem alimentado, afinal, os cainitas
não tinham desejo de usar cobaias de qualidade
inferior. Eles o fizeram entrar em transe juntamente
com o restante do rebanho, até que finalmente estivesse
amarrado a uma cadeira e submetido aos terríveis
rituais que uniam a carne em um amálgama. Seus
torturadores ficaram um pouco surpresos por ele ter

forças para continuar gritando durante três noites,
muito tempo depois dos outros terem morrido, caído
inconscientes ou sucumbido à loucura.
Quando Mark e seu círculo finalmente
despertaram do ritual, foram rapidamente doutrinados
no Sabá. A desorientação da transformação e a fome
voraz da Besta deixaram Mark sem opções a não ser
sucumbir; uma ninhada de oito (contando com os
fracassados destruídos) foram submetidos a um treino
coletivo para servirem de combatentes da linha de
frente da seita. Dois morreram em seu primeiro
confronto com a Camarilla, os restantes observaram,
lutaram e aprenderam.
Conforme as décadas passavam, Mark
aprendia o máximo possível sobre a sua nova condição
e seu lugar dentro do Sabá. Originalmente criado para
ser subserviente e dispensável, ele trouxe seus
conhecimentos da estrutura militar e de operações de
inteligência para o círculo; com sua iniciativa e
lealdade para a seita, ele rapidamente tornou-se a voz
de liderança para o círculo. Durante a 1ª Guerra
Mundial (quando a ninhada perdeu outro membro na
luta por influencia na indústria pesada) Mark era o
incontestável líder do grupo, mas ele queria mais.
Tal iniciativa era desconhecida entre os
Irmãos Sangue. Por sempre ter valorizado o poder da
comunicação e da informação, Mark foi rápido em
perceber a importância das tecnologias emergentes que
vieram após as Guerras Mundiais como o rádio e a
televisão. A adoção de comunicação pessoal
possibilitou que seu círculo aumentasse sua eficiência
em combate. O grande interesse de Mark veio com o
surgimento do computador pessoal nos anos 70.
Prevendo o potencial de dispositivos capazes de
armazenarem e organizarem tremendas quantidades de
informação, ele e seu círculo mudaram-se para a
Califórnia, para acompanhar o desenvolvimento dessa
tecnologia. Os anarquistas do Estado Livre não
representaram uma dificuldade – os que se
preocupavam em investigar sobre seus assuntos
geralmente não acreditavam nos “mitos” acerca dos
Irmãos Sangue, e os anarquistas intrometidos
provaram-se vulneráveis aos ataques coordenados do
bando.

Munido de uma inteligência afiada e com o dinheiro
acumulado de suas contínuas espionagens políticas,
Mark investiu no desenvolvimento de tecnologias de
computação na Costa Oeste. Como um dos poucos
agentes do Sabá na região, ele ascendeu entre seus
companheiros. Finalmente, quando tornou-se claro que
os rebeldes vampiros da Califórnia não poderiam ou
conseguiriam desafiar sua posição, ele sutilmente
deixou o Sabá saber que ele tinha reclamado Torrance
para a seita, o que o colocava no mínimo na posição de
Bispo. Com seus companheiros carecas de círculo
(Jack, Truman, Karl e Ilse, algumas vezes chamados de
maneira cômica de “Mateus, Lucas, João e Maria”), ele
gosta de percorrer livremente por Torrance. Tornandose parte do jogo político do qual antes apenas
espionava, ele descobriu um gosto pelo poder, e
encoraja jovens e imprudentes Sabás em seu domínio a
irem até as cidades vizinhas, seja para causarem
confusão ou para expandir a influência da seita. Agora
estabelecido de maneira firme e silenciosa, ele
lentamente espalha a influência da seita usando de
ferramentas das quais os anciões não entendem.
Enquanto os Irmãos Sangue talvez sejam um pouco
mais do que uma lenda para a maioria dos Cainitas, a
lenta expansão do domínio de Mark começou a gerar
murmúrios e rumores – a maioria deles fazendo da
Camarilla ainda mais relutante em enviar seus agentes
ao outrora estado livre.
Imagem: Sem cabelos ou sobrancelhas devido ao ritual
de “Abraço” dos Irmãos Sangue, Mark possui um
semblante duro, porém difícil de descrever. Seus
escuros olhos azul-acinzentados são profundos, o que
dá a ele um olhar intimidador. Ele não é
particularmente musculoso ou grande; com 1,78 de
altura, não é muito imponente, mas possui
definitivamente uma personalidade forte. Mark tira
proveito de sua aparência, quando quer parecer
intimidador, ele veste trajes militares com tons
skinhead; em roupas mais urbanas, talvez use um
chapéu ou até maquiagem para ocultar sua face sem
pêlos. Ele raramente sorri. Seus companheiros de
ninhada possuem uma aparência similar a ele, mas não
idêntica. Se estiverem vestidos de maneira igual e com
um pouco de maquiagem, qualquer um de seu círculo
provavelmente poderia se passar por ele.
Dicas de Interpretação: Você poderia ser um bom
soldado, mas é muito astuto para limitar-se a isso. Você
sempre é sério; em eventos sociais, você pode fingir
dar risadas e estar bem humorado, mas sua mente está
sempre calculando maneiras de obter vantagens.
Apesar de seu gosto pela disciplina e sua cobiça por
poder, você não age abertamente quando opõe-se a
seus inimigos, a não ser que uma demonstração pública
de força seja benéfica para a sua imagem. Ao contrário,
você simplesmente toma algumas providências e tem o
indivíduo ofensor ... removido. O Sabá tem a sua
lealdade, mas principalmente porque você vê a
organização como uma ferramenta para a sua própria
ascensão. Além disso, em Torrance, você geralmente
não sofre nenhuma interferência da seita. Por fim, tudo
resume-se a uma única coisa: Como você pode
conseguir o que deseja?

Clã: Irmãos Sangue
Senhor: Nenhum
Natureza: Conivente
Comportamento: Adepto
Geração: 9ª
Abraço: 1872
Idade Aparente: entre 20 e 40, indeterminado
Físicos: Força 2, Destreza 3, Vigor 2
Sociais: Carisma 3, Manipulação 3, Aparência 3
Mentais: Percepção 3, Inteligência 4, Raciocínio 5
Talentos: Prontidão 4, Esportes 3, Briga 3, Esquiva 3,
Empatia 3, Expressão 4, Intimidação 2, Liderança 3,
Manha 4, Lábia 5
Perícias: Condução 2, Etiqueta 2, Armas de Fogo 3,
Armas Brancas 2, Performance 3, Segurança 4,
Furtividade 4
Conhecimentos: Acadêmicos 1, Computador 4,
Investigação 3, Direito 1, Lingüística (Espanhol,
Francês) 2, Ocultismo 1, Política 2
Disciplinas: Sanguinus 4, Ofuscação 2, Potência 2,
Fortitude 2, Dominação 1
Antecedentes: Contatos 5, Geração 4, Aliados 3,
Influência 3, Recursos 3, Status no Sabá 3, Lacaios 2,
Rebanho 1
Virtudes: Convicção 4, Instinto 3, Coragem 3
Moralidade: Caminho do Poder e da Voz Interior 6
Força de Vontade: 6

CICATRIZ, BISPO DE TIJUANA
Histórico: Até mesmo a escória da sociedade evitava
Cicatriz quando ele ainda respirava, o que é claro
apenas lhe deu mais razões para odiar a todos. Ele
talvez não se preocupasse com muito na vida sendo
apenas mais um dos ocupantes das cada vez maiores
favelas da Cidade do México, mas tinha algo em seu
favor: um implacável instinto de sobrevivência. Seu
próprio irmão morreu nas mãos de Cicatriz na busca
por comida, e os montes de lixo em forma de labirintos
da favela de Coiote Faminto (Hungry Coyote) feriam e
castigavam indiscriminadamente. Devido a isso é que
ele suportou seu Abraço pelo Sabá e tornou-se o novo
membro de um bando nômade que dirigia-se em
direção a fronteira para a guerra.
Escolhido por um Nosferatu devido a sua
capacidade de adaptação, Cicatriz possuía uma
intensidade implacável mesmo quando sua pele
borbulhou com o poder da Mudança desfigurante.
Chorando, faminto e desesperado, ele imediatamente
saltou sobre um fraco Cainita do bando e drenou sua
preciosa vitae, para o delírio e surpresa dos Sabás ali
presentes. Mesmo após ser golpeado por um cano de
chumbo (por vampiros tentando manter a aparência de
solidariedade no bando) ele continuou debatendo-se, e
apenas um violento golpe do líder do bando conseguiu
fazê-lo perder a consciência. Quando acordou, com o
gosto de vitae ainda em sua boca, ele descobriu no que
havia se tornado – e riu.
Sendo um inexperiente recruta em um bando
que valorizava a força, Cicatriz se viu uma vez mais
como um pária dispensável. Rapidamente aprendendo

como as coisas funcionavam, ele usou isso para ajudálo a aumentar seu poder através dos meios que fossem
necessários. Após um breve confronto com os
anarquistas de San Diego, o bando de Cicatriz rumou
novamente para o sul em busca de ganhos mais fáceis.
Pelo caminho, Cicatriz evoluiu na hierarquia e na
estima de seus companheiros, cuidadosamente
escolhendo seus alvos para a Monomancia enquanto se
concentrava
em
aumentar
sua
força.
Ele
dolorosamente alcançou um aprendizado prático até
desenvolver as habilidades necessárias para trabalhar
com seus camaradas. Sua natureza inflexível o permitiu
superar seus medos, suas fraquezas e seus
companheiros.
Na época em que o grupo se estabeleceu em
Oaxatl, uma década mais tarde, Cicatriz já havia
assumido a posição de sacerdote do bando
(convenientemente
o
sacerdote
anterior
foi
“encontrado” por um grupo de Lupinos enquanto
caçava sozinho). Seguindo misteriosas pistas dadas por
um solitário Gangrel Rural, o bando decidiu procurar
por artefatos perdidos das culturas nativas no México
central, obtendo mais sucesso do que o esperado –
encontrando um bando de vampiros nativo-americanos,
o bando descobriu as maquinações de um ancião que
dormia abaixo do deserto mexicano.
Alguns Amarantos e depois de cinco anos
estudando textos Maias, Cicatriz pensou ter descoberto
o local de descanso de um poderoso vampiro précolombiano. Incitando seus colegas com promessas de
conhecimentos perdidos e sangue ancião, Cicatriz os
convenceu a viajarem até as florestas virgens da
América do Sul. Poucos sabem o que eles encontraram
nas ruínas dos templos antigos; Cicatriz e os outros
dois sobreviventes de seu bando aparentemente não
conseguiram obter o sangue de um ancião, mas
conseguiram retornar trazendo várias tábuas com
escrituras antigas, e mais peças de ouro e prata que
possuíam uma estranha espécie de ressonância quando
submetidos a um exame sobrenatural. Cicatriz penetrou
na tumba e sobreviveu, em parte devido a sua total
disposição em sacrificar seus colegas para poder
prosseguir, apesar da Vaulderie.
Perdendo muitos membros e sem uma direção
certa, o bando de Cicatriz separou-se. O errante

Nosferatu voltou para o México e voltou a habitar as
favelas onde nasceu. Lá, ele começou a tradução dos
materiais que havia roubado da tumba antiga.
Cicatriz não revelou o que descobriu com a
tradução dos velhos textos Maias. Ao invés disso, uma
noite ele simplesmente juntou todas as suas coisas e
partiu para Tijuana, para estabelecer-se próximo a
fronteira. Com seu vasto conhecimento e violência, ele
rapidamente conquistou o título de Bispo da cidade
infecta e imunda, e tomou para si a missão de
direcionar a guerra santa novamente para a Jyhad. Seja
lá o que for que estivesse escrito nas selvas,
transformou um realista em um verdadeiro crédulo.
Mudando suas convicções e suas crenças no Caminho
do Poder e da Voz Interior para o Caminho de Caim,
Cicatriz se dedicou a educar seus companheiros
Cainitas no conhecimento perdido do Livro de Nod, e
assumiu a responsabilidade pelo lado histórico e
espiritual do Sabá.
Com a recente retomada de San Diego pela
Camarilla, Cicatriz tem aumentado o fervor de suas
demandas por uma cruzada. Citando textos duvidosos e
clamando que a Noite Final se aproxima, ele está em
constante tensão com Tara, Príncipe de San Diego; os
dois estão engajados em manobras políticas pelo
controle da região da fronteira. De sua parte, Cicatriz
não explica porque deseja tão ardentemente capturar a
cidade; ele simplesmente diz de maneira misteriosa “o
pináculo ocidental é a chave para os sem clã”, e
prossegue planejando mais infiltrações. Os outros
Bispos de Tijuana, é claro, não tem problemas com tal
entusiasmo ... especialmente se ele não for direcionado
para se elevar na hierarquia do Sabá.
Poucos duvidam de que Cicatriz guarde
muitos segredos obscuros. A Inquisição do Sabá já o
investigou em diversas ocasiões, mas ele sempre saiu
ileso. Agora sendo um formidável comandante da
ideologia e moral do Sabá, ele nunca deixa de ter
algum mal presságio. Alguns poucos estudiosos
Nodistas tiveram o prazer de conversar com ele sobre
sua paixão – a Gehenna – e eles invariavelmente
saíram com a impressão de que ele sabe mais do que
diz. Se ele está certo, se suas interpretações das
escrituras Nodistas e do antigo Maia estão corretas,
então talvez realmente saiba algo que nenhum outro
vampiro conhece – ainda.
Imagem: Cicatriz possui uma grande corcunda atrás de
seu ombro esquerdo. Embora isso lhe dê uma postura
torta, não atrapalha em nada seu caminhar ou sua força.
Sua face é escamosa e coberta por uma substância
repulsiva, enquanto seus intensos olhos castanhos
brilham em dois orifícios profundos. Sua boca sem
lábios é torta e rasgada por dentes similares a facas que
saltam para todas as direções. Não há cabelos em sua
cabeça, ao invés disso um par de cristas ósseas descem
por seu crânio até sua nuca. Ambas as mãos possuem
dois polegares cada, com o segundo polegar saindo
logo abaixo de onde encontra-se o normal, e seus dedos
não têm unhas.
Dicas de Interpretação: Antes, você era apenas um
animal violento. Você é mais do que isso agora: você é
um verdadeiro monstro, e também um monstro que
pensa. Você superou as adversidades e diablerizou seu
caminho até uma posição de proeminência,

mas nada pode fazê-lo esquecer do que descobriu
naquelas selvas da América do Sul. Você sabe que a
Cruzada do Sabá é totalmente justa e necessária, e que
o final dos tempos está próximo. Você não pode falar
muito; se outros vampiros souberem o que você
descobriu, seria como alertar os Antigos e fazê-los
mudarem seus planos. Você está dentro do prazo agora,
e precisa da Califórnia pois assim controlaria um dos
causadores da Gehenna: o avanço do Povo Demoníaco,
os Cataianos que estão ganhando proeminência na
Costa Oeste. Se conseguir controlar isso, poderá
retardar as profecias até que esteja preparado para
quando tudo vier abaixo. Nada mais importa.
Clã: Nosferatu antitribu
Senhor: Humo
Natureza: Sobrevivente
Comportamento: Sádico
Geração: 9ª
Abraço: 1944
Idade Aparente: Indeterminado
Físicos: Força 2, Destreza 2, Vigor 4
Sociais: Carisma 2, Manipulação 3, Aparência 0
Mentais: Percepção 4, Inteligência 4, Raciocínio 3
Talentos: Esportes 3, Briga 3, Esquiva 4, Intimidação
3, Lábia 4
Perícias: Empatia c/ Animais 1, Ofício 2, Condução
1, Armas de Fogo 2, Armas Brancas 2, Furtividade 2,
Sobrevivência 5
Conhecimentos: Acadêmicos 1, Investigação 4,
Lingüística (Inglês, Maia) 2, Ocultismo 5, Política 3,
Ciência 1
Disciplinas: Animalismo 3, Potência 3, Ofuscação 2,
Fortitude 1, Necromancia 1
Linhas Necromanticas: Linha do Sepulcro 1
Antecedentes: Rituais 4, Status no Sabá 3, Contatos
3, Recursos 2, Influência 1
Virtudes: Convicção 3, Instinto 4, Coragem 4
Moralidade: Caminho de Caim 6
Perturbações: Gula
Força de Vontade: 7

VINCENT DAY, PALADINO E PARADIGMA
Histórico: O terceiro filho de um Lorde inglês,
Vincent Day parecia destinado a servir a Igreja.
Quando Vincent atingiu a idade, seu pai o enviou para
a Catedral de Canterbury para que se unisse ao clero.
Não tendo nenhum interesse no sacerdócio, Vincent
fugiu e foi para a França. Ele usou seu título para
ingressar nos Templários, e logo estava a caminho de
Levante, no Mediterrâneo.
A desilusão de Vincent aumentava conforme
constatava que os Cristãos estavam perdendo terreno.
As Cruzadas eram um beco sem saída, aparentemente
lutadas em vão. O derramamento de sangue e as
atrocidades despedaçaram seu idealismo, e ele então
retornou para a Europa acompanhando a retirada dos
Templários. Ao retornar a França, Vincent realizou
uma peregrinação a Roma para restaurar sua fé perdida.
A Itália restaurou sua fé, mas não na Igreja.
Com sua impressionante arquitetura e sua ênfase no
aprendizado e na cultura, a Itália parecia muito distante
da rural Inglaterra. Enquanto Vincent estava na Itália, o

rei Filipe IV da França, em nome da Inquisição, acusou
os Templários de heresia. Ao ficar a par das notícias,
Vincent prometeu voltar à Inglaterra e construir uma
vida para si por lá, abandonando a ordem.
Vincent retornou como um filho pródigo e
recebeu as boas vindas na mansão de seu pai. Seu
recém-encontrado idealismo não durou muito. Embora
a Inglaterra tenha formado um parlamento, nada havia
realmente mudado. Ele caiu em depressão e a
alimentou com a bebida.
Leander Phipps mudou tudo isso através de
um perverso Abraço. Leander abriu os olhos de
Vincent para mostrar quem realmente segurava as
rédeas do poder: os Cainitas. Como vampiro, Vincent
pensou ter o poder para mudar o mundo, e logo se deu
conta de como estava errado. A sociedade vampírica
era ainda mais autocrata do que a sociedade mortal.
Alguns poucos Anciões manipuladores detinham todo
o poder, e tratavam suas crias como meras ferramentas
ou bucha de canhão. Leander provou não ser diferente
de nenhum outro ancião. Vincent sofreu em silêncio,
aguardando o momento em que poderia levantar-se
contra seu Senhor.
A sociedade vampírica finalmente chegou a
um ponto de ebulição. Agindo em conjunto com outros
que pensavam de maneira semelhante, ele lutou na
Revolta Anarquista para acabar com o jugo dos
anciões. Com um único golpe de sua espada, Vincent
cortou não somente a cabeça de seu Senhor como
também os “grilhões da escravidão” que Leander havia
lhe imposto. Vincent considerou as notícias sobre a
Convenção de Thorns e a fundação da Camarilla como
um insulto pessoal. Depois de toda sua luta, nada havia
mudado. Os anciões ainda governavam os vampiros
mais jovens.
O Sabá finalmente deu a Vincent o foco e os
objetivos com os quais sempre sonhou. Ele acabou
deixando a Inglaterra e indo para o Novo Mundo como
membro do recém criado Sabá. Ele incorporou suas
crenças do seu tempo como Templário aos ideais da
seita e ajudou a criar a Trilha do Acordo Honrado.
Assim, foi fazendo seu caminho e subindo pelas fileiras
da seita, até novamente tornar-se um Templário, mas
desta vez servindo a um patrono menos nocivo.

Sua performance exemplar chamou a atenção do
Inquisidor Geral, que requisitou seus serviços.
Ele agora serve como guarda-costas,
emissário e aplicador da lei para a Inquisição, embora
recuse tornar-se um membro efetivo, pois vê como um
conflito de interesses colocar uma facção antes de seus
deveres para com a seita. Quando Vincent Day aparece
numa cidade, os normalmente indisciplinados Sabás
não apenas o escutam como também obedecem, pois
sua reputação o precede.
Imagem: Sua compleição alta e magra em conjunto
com suas feições angulosas e aristocráticas apenas
realçam o porte majestoso de Vincent. Seus cabelos
negros são meticulosamente penteados, e seus olhos
acinzentados lançam um olhar fulminante. Vincent
carrega consigo um ar de autoridade e dignidade que
poucos no mundo moderno conseguem igualar. A
cicatriz que cruza seu corpo apenas intensifica sua aura
de experiência.
Dicas de Interpretação: Seja sempre digno, nobre e
honrado. Enquanto muitos no Sabá se entregam a
prazeres mundanos, mantenha-se acima deles. Muitos
do Sabá sucumbem a esses prazeres, o que só os leva
ao infernalismo. Você luta por um propósito maior.
Pense em si mesmo como um cavaleiro negro. Deus
talvez tenha lhe abandonado, mas um grande mal ainda
existe e precisa ser combatido. Os Antediluvianos são
reais, e a Gehenna está próxima; esteja preparado.
Vigie a tudo, e esteja ciente dos efeitos que o meio
onde se encontra podem lhe causar.
Clã: Ventrue antitribu
Senhor: Leander Phipps
Natureza: Fanático
Comportamento: Cavalheiro
Geração: 9ª
Abraço: 1327
Idade Aparente: metade dos 30
Físicos: Força 5, Destreza 4, Vigor 4
Sociais: Carisma 4, Manipulação 3, Aparência 3
Mentais: Percepção 3, Inteligência 3, Raciocínio 3
Talentos: Prontidão 2, Esportes 3, Briga 3,
Interrogação 3, Intimidação 3, Liderança 4
Perícias: Dança do Fogo 3, Condução 2, Etiqueta 4,
Armas de Fogo 2, Armas Brancas 4, Cavalgar 3,
Furtividade 1
Conhecimentos: Acadêmicos 2, Conhecimento da
Mão Negra 2, Burocracia 4, Conhecimento da
Camarilla 2, Conhecimento de Clã (Ventrue) 3,
Finanças 1, Investigação 2, Medicina 1, Ocultismo 4,
Política 3, Conhecimento do Sabá 4
Disciplinas: Fortitude 3, Potência 3, Taumaturgia 3,
Dominação 2, Presença 2, Auspícios 2
Linhas Taumaturgicas: Linha do Sangue 3, Dom de
Morfeu 2, Manipulação Espiritual 2
Antecedentes: Status no Sabá 4, Recursos 3
Virtudes: Consciência 4, Auto-Controle 4, Coragem 4
Moralidade: Trilha do Acordo Honrado 9
Força de Vontade: 9

MONTGOMERY (MONTY)
COVEN , O
OUTRORA E ETERNO PRÍNCIPE
Histórico: Não é fácil para ninguém crescer no gueto
londrino de Hammersmith. Nascidos lá ao acaso ou
trazidos ali pelo destino, os moradores sobrevivem por
quaisquer meios necessários. Montgomery Coven era
um desses desafortunados, herdeiro de uma vida de
miséria e crime.
A vida nas ruas combinaria com o
temperamento de Monty se não fosse seu modo de
pensar. Quando criança, Monty desejava um opulento
estilo de vida que certamente não era o mais condizente
com sua situação. Ele cresceu ressentindo-se de
qualquer um que possuísse a vida que ele desejava,
mas que não poderia ter. Muito além de simples inveja,
Monty culpava a todos em sua volta por sua situação.
Seu modo de pensar o levou a atos de rebeldia e ao
crime. Ele tomava o que ansiava pela força, geralmente
deixando o dono original aleijado ou morto.
Apesar de uma educação medíocre, ele
rapidamente firmou-se sobre seus pares com sua
inteligência afiada e raciocínio rápido. Um líder nato,
Monty convidou a todos os excluídos para ingressarem
em sua gangue. Embora ainda insatisfeito, ele pelo
menos estava no controle de sua vida, até que o destino
o alcançou. Suas admiráveis qualidades de liderança,
juntamente
com
sua
propensão
para
um
comportamento vil, fizeram dele um candidato perfeito
a ser doutrinado pelo Sabá.
Após o Abraço, Monty novamente tornou-se
apenas mais uma peça na máquina. Apesar das
promessas de uma eterna liberdade, ele encontrou-se
preso a uma coleira ainda mais apertada do que a
pobreza de sua infância. Não sendo mais o dono de seu
próprio destino, Monty ressentia-se dos líderes do Sabá
mais e mais, a cada vez que eles puxavam suas rédeas.
Embora eficaz como membro do bando, ele não nutria
simpatia por seus líderes e pacientemente aguardava a
hora certa de acabar com seu jugo.

O destino novamente interveio para garantir a
liberdade de Monty, assim como assegurar ainda mais
a sua danação. Por acaso ele cruzou com o Matusalém
Mithras, que havia aniquilado uma matilha de
lobisomens, mas que havia terminado a luta
incapacitado por eles. Enquanto Monty aproximava-se
do corpo inerte do famoso ancião, Mithras podia
apenas observá-lo horrorizado. Rindo de sua sorte,
Monty se deu conta de que havia encontrado a
oportunidade de derrotar seus mestres do Sabá em seu
próprio jogo ao exceder-lhes em força num
multiplicador de 10. Em seu estado de fraqueza,
Mithras não podia se defender da diablerie, e seu corpo
sofreu a Morte Final. Porém, sem o conhecimento de
Monty, algo de Mithras sobreviveu ao encontro – algo
que poderia se provar poderoso demais para o novato
oportunista.
Os laços da Vaulderie foram cortados no
instante em que a potente vitae de Mithras fluiu pelas
veias de Monty. A combinação de dor e êxtase levou
Monty a um acesso de fúria que durou três noites. Após
a terceira noite ele se ergueu nos esgotos de Londres,
onde viu que estava, e contemplou a cidade com uma
perspectiva totalmente diferente – uma perspectiva que
não era inteiramente de Montgomery Coven.
Enquanto o antigo Monty pensava apenas em
vingar-se de seus antigos mestres do Sabá, o novo
Monty começou a calcular os passos necessários para
destruir a Camarilla em Londres e tomar o poder para
si.
Sob o efeito do sangue de Mithras, Monty
novamente procurou seus companheiros do Sabá.
Quase imediatamente, ele desafiou o líder – seu
Senhor, Garson – para um duelo. Monty venceu
facilmente, e assumiu a liderança consumindo até a
última gota do sangue de Garson. A Vaulderie
assegurou a Monty a lealdade do bando, pois o sangue
de Mithras, mesmo diluído, superava os de meros
novatos.
Monty não é mais o mesmo ultimamente. Ele
se deu conta que seu estilo de vida está se tornando
mais estranho a cada noite. Ele abandonou seus
companheiros de bando e cortou vários laços com seu
passado. Suas preferências pessoais mudaram,
incluindo seu gosto por roupas sofisticadas e prostitutas
londrinas. Monty encara incrédulo no espelho um
homem que não reconhece mais. Ele as vezes duvida
até de seus próprios pensamentos. Dentro da mente de
Monty, memórias nebulosas de campanhas romanas se
chocam com aquelas de brigas de gangue nas modernas
ruas de Londres.
É apenas uma questão de tempo até que
Mithras retorne e controle o corpo de Monty Coven.
Em breve, cada resquício da mente do jovem vampiro
será apagado e o antigo príncipe andará novamente.
Imagem: A pele moreno-clara de Monty tornou-se
mais escura desde a diablerie. Embora Abraçado no
início dos seus 20 anos, seus olhos revelam uma mente
antiga e assombrada. Ele abandonou seus calçados
elegantes e seus guarda-roupas caro por roupas simples
e folgadas.
Dicas de Interpretação: Nunca tendo sido alguém que
se curvasse a vontade de outra pessoa, você encontra-se

em uma situação bizarra. Há uma outra alma
controlando suas ações e até sua própria mente? A
vitae de Mithras livrou seu corpo de qualquer lealdade
ao Sabá, mas será que você trocou um par de algemas
por outro? Embora tendo recebido poder e
conhecimento do antigo vampiro, você começa a
preocupar-se com as mudanças que a diablerie causou.
Clã: Assamita antitribu
Senhor: Garson o Navalha
Natureza: Conivente (Autocrata)
Comportamento: Rebelde
Geração: Monty foi Abraçado como 11ª geração. Após
a diablerie de Mithras, ele efetivamente tornou-se 6ª
geração. Entretanto, Monty mal pode controlar a
poderosa vitae do Matusalém, ocasionando grandes
flutuações nas habilidades do nascente ancião.
Abraço: 1990
Idade Aparente: início dos 20
Físicos: Força 5, Destreza 5, Vigor 5
Sociais: Carisma 4, Manipulação 6, Aparência 4
Mentais: Percepção 4, Inteligência 4, Raciocínio 6
Talentos: Prontidão 4, Briga 5, Esquiva 5, Intimidação
6, Liderança 4, Manha 4, Lábia 4
Perícias: Condução 1, Etiqueta 2, Armas de Fogo 5,
Armas Brancas 6, Segurança 3, Furtividade 4
Conhecimentos: Acadêmicos 1, Conhecimento de
Área (Londres) 7, Conhecimento Especializado:
Ciência Militar 6, Finanças 4, Lingüística 4, Política 2
Disciplinas: Rapidez 5, Ofuscação 5, Quietus 4,
Dominação 4, Presença 4, Fortitude 4, Potência 4
Antecedentes: Contatos 4, Recursos 3, Lacaios 3,
Rebanho 2
Virtudes: Convicção 3, Instinto 3, Moral 4
Moralidade: Trilha do Poder e da Voz Interior 4
Força de Vontade: 6

ANKA , SACERDOTISA DE THORNS
Histórico: Anka completou 10 anos de idade em 1910,
no final da nova Era de Ouro mexicana. Trinta e quatro
anos de crescimento econômico chegaram ao fim
enquanto ocorriam rebeliões sucessivas. Como sempre,
eram os camponeses que sofriam. E como sempre, eles
achavam maneiras de sobreviver.
A mãe de Anka tornou dura a vida de sua
família ao se prostituir para uma gangue de bandidos.
Eles viviam em um pequeno esconderijo que os
criminosos usavam como ponto de partida para seus
assaltos. Os homens viam o quanto Anka estava se
tornando bonita e a assediavam. Quando sua mãe
percebeu isso, bateu em Anka – não para impedí-la de
seguir seus passos, mas por inveja da juventude e da
beleza de sua filha.
Durante uma embriagada comemoração de
Cinco de Maio em 1914, a vida de Anka mudou. Por
volta da meia noite, Rego, o mais perto que os
bandidos tinham de um líder, levou Anka para seu
quarto “para fazer dela uma mulher”. A mãe de Anka
explodiu poucos minutos depois. Gritando, ela agarrou
sua filha semi-nua pelos cabelos e a arrastou até a rua,
chutando-a no caminho. Pela primeira vez – e para o
absoluto delírio dos surpresos bandidos, Anka revidou.

Ela conseguiu pegar um jarro de barro e o usou para
derrubá-la. Anka literalmente chutou sua mãe para
fora, e prometeu matá-la se ela voltasse algum dia. Esta
foi a ultima vez que viu sua mãe.
O mais próximo que Anka já havia tido de
uma demonstração de afeição era ser apalpada por
mãos sujas e calejadas, então ela aceitou a prostituição
facilmente. Para o desgosto dos outros homens, ela
passava a maior parte do tempo com Rego – a não ser
que ela precisasse de algo deles. Eventualmente, seus
conselhos dados na cama vieram a guiar as decisões de
Rego e ela lentamente começou a adquirir influência
através dele. Muitos bandidos murmuravam irritados
que nenhuma puta tinha o direito de dizer-lhes o que
fazer, mas ninguém ousava desafiar Rego – pelo menos
não diretamente.
Dois anos depois de Anka “ascender ao
poder”, os outros bandidos assassinaram Rego. Mesmo
enquanto ele ainda estava caído na poeira, puxando o
forcado que dilacerava sua garganta, seus atacantes
voltaram sua atenção para Anka. Eles a espancaram e a
estupraram repetidamente. Ela foi informada de que
sua posição havia mudado; e depois de muitas horas ela
foi largada semi-consciente no chão.
Naquela noite às quatro da madrugada, Anka
ateou fogo no esconderijo. Mãos fortes golpearam a
porta, mas uma carroça cuidadosamente colocada na
porta os impedia de abrí-la. Os insultos dos homens se
transformaram em súplicas, e então em gritos, até
finalmente pararem quando o teto em chamas desabou.
Quando o calor das chamas diminuiu, Anka contou os
corpos nos escombros e então desfaleceu como se
tivesse morrido.
Quando Anka despertou, já era noite. Com o
luar, ela viu que sua cabeça repousava no colo de uma
mulher indiana. A mulher acariciava seu cabelo, rindo
e conversando aparentemente consigo mesma.
Estranhamente, Anka não estava com medo da mulher
ou preocupada com os corpos carbonizados a sua volta.
Ela sentia-se desprendida e calma, como quando bebia
certa quantidade de tequila.
O nome da mulher era Yalonda. Ela disse
estar orgulhosa das ações de Anka, e que a havia

observadopor anos na esperança de que talvez
alcançasse esse ponto. Yalonda beijou a bochecha e o
pescoço de Anka, com um frio carinho diferente das
carícias excitadas e egoístas de Rego. Anka não sentiu
dor, mas foi logo tomada e desmaiou com o Abraço da
mulher.
Anka acostumou-se rapidamente com a nãovida de um Ravnos antitribu. Sua danação pouco a
preocupou. Sua mãe a havia assegurado desde sua
infância de que uma criança bastarda sem religião
como ela certamente queimaria no inferno, então ela já
havia aceitado esse destino há muito tempo. Contudo,
com esta danação, também veio o poder. E ela era grata
por isso. Ela soube aproveitar da situação quando era
apenas uma criança que satisfazia desejos sexuais.
Com habilidades sobrenaturais para confundir e
controlar mentes, não via limites para seu potencial.
Por anos, Anka usou seus dons Cainitas para
acumular terras. Ela persuadia velhos ricos a deserdar
seus herdeiros e fazer dela sua beneficiária. Os
proprietários geralmente morriam pouco tempo depois.
Uma vez que tivesse tomado posse de uma
propriedade, ela abandonava o lugar, o deixando cair
em ruína, e partia para novas conquistas. Apesar de
possuir estas ricas propriedades, depois que aprendeu a
fundir-se com a terra passou a dormir no deserto – uma
excentricidade que a salvou da Morte Final.
Em 1961, todas as casas de Anka queimaram
até o chão em um único dia. Anka ficou fora de si
devido ao ódio quando acordou na noite seguinte. Ela
não se importava com as casas em si, mas alguém a
estava atacando e isso não poderia ficar impune. Levou
vários meses para descobrir o que havia acontecido:
aparentemente, uma de suas aquisições de terras
estragou os negócios de um certo influente Lasombra.
Sua reação tinha a intenção de destruí-la.
Esta notícia fez Anka dar um leve sorriso. Os
humanos que manipulava não ofereciam mais um
desafio. Ela estava ficando inquieta sem perceber. Era
hora de abrir suas asas, e confrontar os vampiros muito
mais poderosos que cruzavam seu caminho. Anka
gastou uma década reunindo um pequeno bando de
Sabás mexicanos e os treinando para se adequarem as
suas ambições.
O bando agora reside na Cidade do México.
Neste lugar, favelas cheias com o rebanho mais
miserável possível circulam em arranha-céus que
abrigam uma enorme riqueza. Centenas de vampiros se
sustentam com os mais de 20 milhões de humanos
como gado. Neste lugar, é impossível encontrar um
experiente vampiro que não deseje ser encontrado.
Anka aprecia o jogo que joga com seu
desconhecido rival Lasombra. Uma vez ao ano, seu
bando infiltra-se em algum de seus negócios mais
importantes. Eles estudam suas fraquezas e planejam
um ataque. Eles então queimam, destroem ou matam
até estarem satisfeitos, e então retornam para as favelas
para comemorar o feito. O Lasombra almofadinha não
faz idéia da identidade de seu torturador.
Eventualmente, ou ele descobrirá Anka e a matará, ou
ela acabará ficando entediada e decidirá que o jogo foi
ganho e irá atrás de algum outro.

Imagem: Os olhos castanhos de Anka espreitam por
baixo das mechas de seus cabelos negros e ondulados
que alcançam a altura dos ombros. O seu corpo
pequeno e delicado está eternamente prestes a entrar na
idade adulta, mas as cicatrizes em seus ombros e em
suas costas são perturbadoras para seus admiradores.
Quando ela está irritada, quase 100 anos de raiva mal
direcionada aparecem em sua face, e poucos
conseguem encará-la nesse estado.
Dicas de Interpretação: Você antes pensava que
desejava poder, mas seu real objetivo é a vitória. Se
algo ou alguém desperta seu desejo, você tem que
possuí-lo – ou destruí-lo se não puder tê-lo. Uma vez
em sua posse, aquilo torna-se sem valor – a não ser que
alguém o queira mais do que você. Se você for
menosprezada, irá buscar vingança, mas não de
maneira negligente, e você não lutará com garras se
puder vencer com enganos e manipulações.
Clã: Ravnos antitribu
Senhor: Yalonda
Natureza: Arquiteta
Comportamento: Celebrante
Geração: 10ª
Abraço: 1916
Idade Aparente: Metade da adolescência
Físicos: Força 2, Destreza 3, Vigor 5
Sociais: Carisma 4, Manipulação 4, Aparência 3
Mentais: Percepção 2, Inteligência 3, Raciocínio 2
Talentos: Prontidão 2, Briga 1, Esquiva 4, Intimidação
2, Manha 4, Subterfúgio 3
Perícias: Acrobacia 3, Armas de Fogo 1, Armas
Brancas 2, Performance 4, Segurança 2, Furtividade 2,
Sobrevivência 4, Sedução 4
Conhecimentos: Finanças 2, Direito 2, Lingüística 2,
Ocultismo 1
Disciplinas: Animalismo 3, Metamorfose 3,
Quimerismo 3
Antecedentes: Recursos 3, Aliados 2
Virtudes: Consciência 2, Auto-Controle 2, Coragem 4
Moralidade: Humanidade 4
Perturbações: Ninfomania
Força de Vontade: 6

JAYNE JONESTOWN, A CELEBRIDADE
Histórico: A vida não deveria ter nada de especial
guardado para a escória branca do meio-oeste que mais
tarde se tornaria um dos músicos mais famosos (e
criticados) do mundo. Depois de doze anos de má
criação, duelos com armas de pressão e beisebol com
sapos, a família “Jayne” se mudou para a Flórida, para
prosseguir com suas miseráveis vidas em meio à
trailers de largura dupla e Pontiacs Firebird montados
precariamente sobre blocos de concreto.
Na agonia de sua adolescência alienada,
“Jayne” se voltou para a rebeldia, Satanismo e jogos de
RPG. Ignorado por seus pais, atormentado pelos bullies
da escola e destruído pelas drogas, ele criou um mundo
negro imaginário no qual poderia se abrigar quando o
mundo real o oprimia. Suas tarefas escolares foram
prejudicadas, no entanto ele começou a escrever curtos
e provocativos contos e poemas. Com o tempo, até
estes desabafos começaram a mostrar mais e mais
morbidade, e a vida de “Jayne” continuava em queda

espiral até o lixo.
E então as coisas mudaram. “Jayne” encontrou
um outro pária amigo seu em um sombrio clube gótico,
e os dois imediatamente embarcaram em uma carreira
musical. Nomeando sua banda como “Jayne Jonestown
and the Graveyard Skullfuckers”, a dupla adquiriu um
considerável grau de infâmia local. Sua música
consistia principalmente de um som industrial e deathmetal e influenciou os jovens, mas a natureza
totalmente chocante de seus shows – mulheres em
jaulas, coprofagia, atos sexuais e similares –
conquistou para a banda a admiração de outras
“aberrações”, para a satisfação de Jayne (que havia
mudado legalmente seu nome). Tendo superado a sua
própria depressão adolescente, ele viu um vasto e
inexplorado mercado esperando por um anti-herói no
qual agarrar-se, e ele determinou que seria este antiherói. A banda contratou mais dois músicos e saiu em
turnê pela Flórida.
Jayne provavelmente teria permanecido
apenas um ato de rebeldia na afastada Flórida se não
tivesse gravado o cover do clássico de David Bowie,
“Heroes”,
com
seu
estilo
pessoal
e
cinematograficamente assustador. O cover foi muito
tocada nas rádios de todo o país. Não muito depois, a
juventude emocionalmente isolada da América havia se
unido sob a bandeira de Jayne Jonestown, levando seus
pais a loucura com a sua música e usando camisetas
com slogans como “Coma Seus Pais” e “Meu Mal Não
Conhece Limites”. Seus concertos atraíam até mesmo
seu quinhão de vampiros, que ou não entendiam que
tratava-se de uma piada e a levavam a sério, ou que
apreciavam a sátira à sociedade mortal na qual se
escondiam. Na verdade, um Sabá Brujah levou a piada
um passo adiante – ele Abraçou a estrela depois de um
concerto da banda fechado pela polícia em Miami.
Após seu Abraço, o interesse de Jayne pelo
mórbido foi renovado, e a banda gravou sua obra
prima. O sucesso, Satanophile, é um canto lírico ao
“lado negro” da vida, e um outro exemplo da astúcia de
Jayne escondida sob o seu linguajar e ironias. Desde
que tornou-se um Cainita, ele conseguiu intimidade
com certos membros da Inquisição, que não fazem
idéia da verdadeira natureza do cantor.

Eles consideram sua aparência estranha como um
estigma bizarro, e ele conseguiu convencê-los de que
sua música serve para “lavar” elementos profanos
como vampiros, cultistas e outros indivíduos
desagradáveis. Atualmente, Jayne usa a sua pequena
influência na Sociedade de Leopoldo como uma arma
contra aqueles vampiros a quem tem antipatia – com a
benção da Inquisição. Na verdade, Jayne se pergunta se
a Sociedade sequer se importaria com o fato dele ser
um vampiro, já que ele é uma de suas grandes
ferramentas para a destruição de tantos outros
amaldiçoados.
O último álbum de Jayne, The Soul
Menagerie, explora como tema os excessos e a mídia, e
muitas das canções fazem claras referências a vampiros
e à sociedade não-viva. Não é preciso dizer que sua
franqueza egoísta quase assegurou a ele um lugar na
Lista Vermelha da Camarilla, mas o cativante
tratamento dado ao novo álbum deixou os ouvintes
pensando que o ponto de vista “vampírico” era
simplesmente a representação do artista da indústria
musical e da imprensa. Nada com que Jayne realmente
importe-se – ele está nisso pela emoção.
Sendo assim, a maior parte da não-vida de
Jayne consiste em viajar, dar entrevistas para as rádios
(geralmente por telefone), beber sangue contendo
drogas, agir promiscuamente (para manter as
aparências) e geralmente assustar as muitas pessoas
que o encontram pessoalmente. Muitos vampiros
jovens da Camarilla e do Sabá se consideram fãs de sua
música, vendo nela rebeldia – embora vazia – contra os
pilares estabelecidos da sociedade vampírica.
Exatamente por quanto tempo a estrela da música ainda
conseguirá se equilibrar no fio da navalha entre sua
condição vampírica, os riscos de ser uma celebridade e
as tochas da Inquisição, ninguém sabe.
Imagem: Jayne possui uma aparência bizarra, ainda
que artificial, bem polida para realmente representar a
depravação da qual ele diz participar. Seus olhos
distorcidos são frutos de lentes de contato, seu “cabelo”
é uma coleção de perucas vestidas para determinadas
ocasiões e suas roupas ostentam a qualidade e o
excesso calculado de grifes de luxo. Suas roupas
favoritas sugerem uma origem puritana, que fazem
referência de maneira tanto séria quanto irônica ao
contexto da relação de Jayne com a Sociedade de
Leopoldo.
Dicas de Interpretação: Você é o grande astro do
rock, conquistando pessoas, entregando-se a excessos
luxuosos, fazendo intencionalmente músicas para
jovens com a única intenção de irritar seus pais – cujos
filhos saem correndo para comprar seus álbuns. Nada é
extremo demais para que você participe, contanto que
alguém esteja olhando. Longe das luzes e da
maquiagem, você leva uma não-vida razoavelmente
chata, que na maior parte do tempo envolve recuperarse de suas escapadas da violência e devassidão. Use
Maquiagem e pose para o público, e use sua comitiva
contra com alguém que o perturbe ... oh, e talvez esta
coisa do “Sabá” necessite de alguma atenção também...
Clã: Brujah antitribu
Senhor: Warren Bryant
Natureza: Masoquista

Comportamento: Um show de horrores
Geração: 12ª
Abraço: 1993
Idade Aparente: final dos 20
Físicos: Força 2, Destreza 2, Vigor 2
Sociais: Carisma 3, Manipulação 4, Aparência 1
Mentais: Percepção 2, Inteligência 4, Raciocínio 3
Talentos: Briga 1, Esquiva 2, Empatia 1, Expressão 3,
Liderança 1, Máscara 2, Manha 2
Perícias: Condução 1, Armas de Fogo 1, Performance
(sobre a música pop-star) 4, Segurança 1
Conhecimentos: Acadêmicos 2, Computador 2,
Conhecimento Especializado: Angústia Suburbana 4,
Finanças 2, Investigação 2, Direito 1, Ocultismo 2,
Política 1
Disciplinas: Presença 4
Antecedentes: Lacaios 5, Fama 4, Recursos 4,
Contatos 3, Rebanho 3, Aliados 2, Influência 1, Rituais
1, Status no Sabá 1
Virtudes: Consciência 2, Auto-Controle 2, Coragem 2
Moralidade: Humanidade 6
Perturbações: Satiríase
Força de Vontade: 4

UNRE , GUARDIÃ DO GÓLGOTA
Histórico: Durante séculos, os Precursores do Ódio
foram consumidos por um ódio impotente,
aprisionados atrás das barreiras da morte. Apenas as
nigromantes do Capuchinho e de Unre, cada um agindo
de um lado diferente da Mortalha, foram capazes de
abrir um portal que permitiu aos Precursores
novamente voltar ao mundo dos vivos.
E que reunião isso foi.
Enfurecida pelo confinamento de sua
linhagem para além da Mortalha, Unre durante quase
dois séculos esteve a beira da loucura. Quando ela
retornou, era como se todo o ódio e rancor existentes
no Mundo Inferior tivessem chegado à terra dos vivos.
Ela havia observado nas noites passadas a Camarilla
não fazer nada enquanto um necromante traidor sugava
a preciosa vitae do Senhor de seu Senhor. Ela suportou
três séculos de perseguição pelas mãos da família do
necromante. Ela sofreu um doloroso banimento final
para o reino dos mortos e para a ruína da linhagem que
lhe era preciosa.
Mas Unre não é alguém que fica apenas se remoendo
com as tragédias do passado. Sobrevivendo com a
única vitae disponível nas Terras das Sombras – a de
seus companheiros Cainitas aprisionados – Unre
aprendeu os potentes poderes da magia da morte. Tão
prodigiosas eram suas habilidades que ela foi capaz de
entrar em contato com seu Senhor através do manto da
morte e informá-lo da situação de sua Cria.
No início, Japheth resistiu, alegando que os
eventos que o destino reservou para o sangue de Ashur
não deveriam ser revertidos. Entretanto, conforme
interagia mais e mais com a família Giovanni, um
cancro crescia em sua alma e ele começou a ver que a
proeminência deles era um débito que os necromantes
lhe deviam. Firmando um tênue acordo com Unre,
Japheth concordou em ajudá-la na realização do ritual
que os libertaria de sua prisão profana, mas apenas se
ela concordasse em jogar conforme as suas cartas. Unre
concordou de maneira relutante, com um fervoroso

ódio ardendo em suas veias não-vivas, e os Precursores
retornaram.
Desde então, Japheth (entre seus muitos
disfarces) tem influenciado a linhagem a se unir ao Sabá
– uma decisão impopular entre os cerca de 25
Precursores restantes. Para esse fim, eles têm deixado
que a Espada de Caim creia que eles dominam imensos
poderes, e com isso acumularam muita influência dentro
da seita.
Até que seja o momento certo para por em
prática seu inescrutável plano de vingança, os
Precursores jogam o jogo dos anciões, guiando o Sabá
conforme seus objetivos de todas as maneiras possíveis.
A própria Unre é uma mestra em ardis, indo tão longe a
ponto de prender as almas de seus rivais dentro de seus
próprios ossos ou de amontoados de cinzas após eles
terem encontrado a Morte Final, para assim poder
continuar a usá-los. Rumores assustadores se espalham
pela seita acerca de suas proezas, e muitos Cainitas da
Mão Negra suplicam por favores. Como uma bruxa das
noites medievais, ela os ajuda por um determinado
preço, mesmo quando zombam dela à distância para não
serem ouvidos. Unre acha esse duplo tratamento
familiar, mas não dá atenção às tagarelices ignorantes
dos outros. Afinal de contas, quando for a hora certa, ela
será a senhora de todos eles. Isto é, quando ela e seu
Senhor alcançarem o status de deuses ...
Felizmente para Unre, ela foi capaz de negociar
suas extensas habilidades necromânticas numa rede de
favores constituída de muitos e muitos vampiros –
dentro e fora do Sabá. Em seus poucos anos entre os
Cainitas da Mão Negra, ela acumulou um nível de
respeito possuído apenas pelos mais importantes Priscus
e Arcebispos. Ela também parece possuir alguma
rivalidade obscura com Sascha Vykos – decorrente de
acontecimentos ocorridos em anos passados – mas
ninguém no Sabá já foi tolo o bastante para questioná-la
sobre isso. Certamente esse caminho leva à ruína.
Nas noites atuais, Unre construiu seu refúgio
abaixo dos turbilhões de areia do Egito. Sendo por si só
um assunto vasto e extenso, o refúgio recebeu o nome
de Gólgota, pois é infestado de corpos e zumbis em
vários estados de decomposição. Ali Unre conduz
rituais cruéis, vivissecções e experimentos, nas

entranhas mais profundas do que equivale a uma
cidade subterrânea particular. Até mesmo o terrível
Istvan Zantosa achou o lugar desconfortável,
“abarrotado com crânios, dentes e restos menos
saudáveis daqueles que se colocaram contra ela”.
Imagem: Como uma Precursora do Ódio, a face de
Unre é nada além que um sorriso com olhos brilhantes.
Ela veste uma manta esfarrapada feita com a carne
curtida de jovens virgens. Entretanto, talvez o aspecto
mais notável da aparência de Unre seja sua máscara.
Enquanto a maioria dos Precursores usa máscaras para
esconder suas horríveis faces parecidas com crânios,
Unre faz o inverso. Sua máscara, esculpida a partir da
cabeça de um enorme touro, é adornada com uma
perturbadora coroa feita de pequenos crânios humanos.
Seus movimentos são lentos e precisos, lembrando um
esqueleto ceifador das obras barrocas.
Dicas de Interpretação: Você é turbulenta e violenta, a
menos que uma mudança de humor radical ou um
estado de fuga dominem sua presença de espírito. O
Sabá é apenas uma ferramenta para direcionar sua
vingança até seus inimigos, e você trata a todos seus
jovens membros com um seco desdém. Mesmo os
anciões da seita – particularmente a traiçoeira Sascha
Vykos – conquistaram o seu escárnio. Em sua opinião,
eles se acomodaram em uma confortável hipocrisia,
contentes em desperdiçarem suas noites em joguinhos
patéticos. Entretanto, nenhum ódio é tão grande quanto
aquele que você nutre pelos Giovanni. Eles a têm
roubado repetidamente através dos séculos –
primeiramente os grandiosos objetivos do senhor de seu
senhor, e mais recentemente os Fragmentos de Sargon e
o Anexhexeton - e incontáveis vezes durante uma coisa e
outra. Todos os outros são marionetes em seu jogo
rancoroso – no qual você tem toda a intenção de
escrever o ato final.
Clã: Capadócio (Precursores do Ódio)
Senhor: Japheth
Natureza: Conivente
Comportamento: Guru
Geração: 5ª - Abraço: Desconhecido
Idade Aparente: Indeterminado
Físicos: Força 2, Destreza 2, Vigor 6
Sociais: Carisma 1, Manipulação 6, Aparência 0
Mentais: Percepção 8, Inteligência 4, Raciocínio 5
Talentos: Prontidão 2, Briga 2, Esquiva 3, Empatia 4,
Expressão 4, Graça 4, Intimidação 5, Intuição 3,
Liderança 1, Subterfúgio 5
Perícias: Ofício 4, Etiqueta 1, Herbalismo 6, Armas
Brancas 2, Performance 3, Sobrevivência 7
Conhecimentos: Acadêmicos 8, Enigmas 6, Finanças
2, Investigação 3, Linguística (Inglês, Francês, Árabe,
Latim) 3, Ocultismo 6, Pesquisa 5, Conhecimento do
Sabá 2
Disciplinas: Necromancia 8, Fortitude 8, Auspícios 6,
Dominação 5, Thanatosis 4, Ofuscação 3, Serpentis 3,
Quimerismo 1
Trilhas Necromânticas: Trilha das Cinzas 5, Trilha
dos Ossos 5, Trilha Mortuus 5, Trilha do Sepulcro 5
Antecedentes: Contatos 5, Status no Sabá 5, Recursos
4, Lacaios 4
Virtudes: Convicção 3, Auto-Controle 3, Coragem 2
Moralidade: Trilha dos Ossos
Perturbações: Paranóia, Fuga
Força de Vontade: 6

Capítulo Dois:
Pilares da Camarilla
Diga-me porque sua consciência mente
E toda sua culpa desaparecerá
Você não sente que por alguma vez se enganou?
- Godhead “Suffer”
A Camarilla: A Torre de Marfim.
Desde sua concepção, a Camarilla tem sofrido
a ira de seus inimigos e regozijado-se com a opulência
de sua nobre origem. Ao mesmo tempo a aristocracia
corrupta e pastores valorosos dos predadores, a
Camarilla se aproxima do precipício noite após noite.
Ao apertar sua mão sempre com força gradualmente
maior, os vampiros escapam entre os dedos como grãos
de areia. Os Gangrel se foram. O Sabá ocupou a Costa
Leste, e os estranhos cataianos surgiram nos estados
livres anarquistas tal como no provérbio dos bárbaros
nos portões. Quanto mais a Camarilla é capaz de perder
antes da Torre de Marfim se transformar numa ruína
incendiada?
Entretanto, por mais teimosa que seja, a
Camarilla não é estúpida nem complacente. Numa
reunião recente do Círculo Interno em Ghent (encontro
notável pela mudança do local tradicional em Veneza),
os membros da mais alta patente da seita chegaram a
uma decisão inédita. Finalmente deixar para trás seus
jogos mesquinhos da Jyhad, os líderes da seita
reconheceram o estado de desgaste da seita com a
proximidade da Gehenna. Ao eleger o mais capacitado
grupo de Justicares da história, a Camarilla se
posicionou diante do desafio representado pelo recente
cumprimento de profecias apocalípticas. Com o levante
do Sabá, com a chegada inexorável do antes
ridicularizado Tempo do Sangue Fraco e com a
ameaçadora aparição da estrela vermelha – os seis
poderosos clãs aceitaram o manto da responsabilidade
com suas próprias não-vidas.
Apenas o tempo dirá se serão bem sucedidos.

OS JUSTICARES
JAROSLAV PASCEK , JUSTICAR BRUJAH

Histórico: Nascido de um homem Eslavo e de uma
itinerante mulher Cigana, Jaroslav foi abandonado à
morte por sua mãe próximo a fronteira de onde mais
tarde viria a ser a atual Alemanha. Um monge
Franciscano o salvou da morte e levou o garoto para o
monastério, onde os religiosos o criaram como um
“filho coletivo”. Os monges nutriram o garoto e
instigaram nele uma forte devoção a Deus e também
algum conhecimento de que ele seria o produto de um
pecado, que ele era parte demônio devido a sua herança
cigana. As surras que sofria e as aulas que estudava
fomentaram em Jaroslav uma grande raiva, a qual
canalizou para seu ponto de vista sobre a relação entre
Deus e o Homem.
Aos 18 anos, Jaroslav encontrava-se sem rumo
ao passar por uma crise de fé. Sua visão particular da
união entre Homem e Deus, com a Igreja servindo
como uma ligação pura e compassiva entre os dois, era
constantemente exposta como uma mentira. Todas as
vezes que o jovem monge via os clérigos entregando-se
aos pecados mundanos e ao vício, tornava-se mais
convencido da necessidade de se purificar a Igreja.
Logo, Jaroslav passou a acreditar que ele
próprio seria o instrumento de purificação escolhido
por Deus. Um século e meio antes de Martin Lutero,
Jaroslav começou sua própria Reforma. Ele percorreu
as áreas rurais ao norte do Sacro Império Romano
pregando sua doutrina de pureza e santidade. Jaroslav
logo percebeu que suas pregações tinham pouca
eficácia. Ele e um pequeno grupo de seguidores que
havia reunido decidiram adicionar ações diretas às suas
palavras. Conforme moviam-se pelo interior,
empreendiam uma campanha de terror. Eles
assassinavam clérigos que julgavam ímpios, destruíam
falsas relíquias e continuavam pregando contra os
vícios da Igreja.

A cruzada de Jaroslav talvez tivesse iniciado a
Reforma um século antes se não fosse por uma ironia
do destino que o trouxe para o mundo dos não-vivos.
Durante uma reunião noturna que culminou na
destruição pelo fogo de uma catedral, um Jaroslav
enlouquecido se colocou em frente ao prédio em
chamas e incitou a multidão a purificar toda a
corrupção que havia em sua volta. Mas olhos que
brilhavam com algo além de fanatismo também o
observavam das sombras. Outros viram a força e a
ferocidade do jovem, e desejaram usá-las para seus
próprios fins.
Uma semana depois, duas figuras sombrias
ofereceram ao Irmão Jaroslav um meio de ganhar um
grande poder para a sua cruzada. Eles falaram com
magnetismo e persuasão, e irradiavam uma aura de
poder. Jaroslav considerou estes misteriosos e
sobrenaturais visitantes como sendo agentes de Deus e
concordou em unir-se a sua causa.
O Abraço mudou a fé que Jaroslav tinha em
Deus. Ele não mais andava na luz de Deus, porque o
Senhor o havia abandonado nas trevas. Jaroslav sentia
que havia entregado sua alma para que pudesse
purificar a terceiros mais facilmente. Seu tênue
convicção com a realidade fraquejou, e ele mergulhou
totalmente no mundo dos não-vivos.
Sua nova “paróquia”, um grupo de Brujah que
caçava na cidade de Munique, convenceu Jaroslav de
que o mundo vampírico era tão cheio de corrupção
como a Igreja. Na verdade, muitos vampiros
supostamente se passavam por clérigos.
Esses Brujah permitiram a Jaroslav destruir
vampiros que demonstravam serem agentes de Satã.
Frequentemente, esses alvos eram simplesmente
inimigos do grupo e do Senhor de Jaroslav, mas logo
ele diversificou suas vítimas por conta própria,
incluindo aqueles que se intrometiam em assuntos
espirituais, e destrui Cainitas que acreditava estarem
aproveitando-se de mortais crédulos e ingênuos.
O grupo não tinha falta de inimigos a quem
perseguir, e o primeiro século de Jaroslav passou como
uma névoa de sangue.
Estas noites carmesins terminaram com a

fundação da Camarilla. Após a convenção dos
Espinhos, um cansado Jaroslav decidiu sair do alcance
do mundo e confiar a essa nova seita a missão de
refrear os excessos dos não-vivos. Ele esperava que
esconder-se entre a humanidade poderia colocar um
fim a aqueles Membros que se passavam por anjos ou
espíritos. Ao encontrar uma antiga cripta romana,
Jaroslav entrou em torpor.
Jaroslav ergueu-se novamente na metade do
séc.17. A Camarilla continuava forte, mas durante seu
longo sono o Sabá havia conquistado alguma
proeminência. Jaroslav viu a luta contra esses
Membros como sua nova missão, vendo neles todos os
sinais e perversidades contra as quais havia combatido
séculos antes. Reunindo um grupo de outros vampiros,
ele transformou-se no flagelo dos malignos Sabás para
impor medo até mesmo no mais seguro dos Cardeais.
Pelos próximos 200 anos, Jaroslav continuou
sua cruzada, e por seus esforços foi oficialmente
nomeado Arconte em 1834. Ele servia nominalmente
ao velho Brujah Justicar, Carlak (que serviu vários
mandatos como Justicar), mas o Arconte geralmente
agia por conta própria. Com uma determinação e
urgência que beiravam a obsessão, ele e seus agentes
erradicavam Sabás ou Anarquistas que ignoravam as
Tradições. Na metade do século 20, Jaroslav havia
dado a volta completa. Ele encontrava-se na vanguarda
de uma instituição tão calcificadea e corrompida
quanto a Igreja era em sua juventude.
A eleição de Jaroslav para o posto de Justicar
foi uma manobra para adicionar alguma experiência e
direção para as novas forças da Camarilla. Ele possui
muitos métodos testados e comprovados de
investigação, julgamento e punição. Muitas destas
técnicas são extremamente severas, para não dizer
perversas, em sua execução, incluindo mutilações,
“confissões” forçadas e coisas piores. Na verdade,
Jaroslav parece ter se inspirado na Inquisição de
outrora. Alguns outros Arcontes e Justicares,
especialmente o Tremere, Anastasz di Zagreb, têm
notado que as decisões e ordens de Jaroslav vêm se
tornando cada vez mais sanguinárias e apressadas.
Recentemente, Jaroslav vem recebendo
informações de agentes dentro e fora de Montreal, que
o levaram a criar uma central de inteligência em
Ottawa. Ele tem a intenção de tombar o mais antigo
reduto Sabá na América do Norte como uma
mensagem para todos os Membros e como um ataque
pessoal ao poderoso Cardeal Strathcona.
Imagem: Jaroslav tem gostos simples. Quando está em
“negócios oficiais”, veste um conservador terno inglês,
com uma única orquídea branca na lapela. Quando está
atacando um alvo, ele ataca e vai embora tão
rapidamente que ninguém consegue dizer o que está
trajando. Jaroslav tem cabelos cor de areia e olhos
penetrantes cor de avelã. Ele tem aproximadamente um
metro e meio de altura e possui mãos
surpreendentemente delicadas.
Dicas de Interpretação: Você foi escolhido por Deus
e pela Camarilla para erradicar o Sabá da face da Terra.
Os vampiros Sabá são bestas sem almas que precisam
ser aniquiladas antes que destruam a todos os
Membros.

Outros que quebrem as Tradições são obviamente
traidores dos princípios da Camarilla e não muito
melhores. Você se vê como alguém honrado e justo,
mas perdeu qualquer senso de compaixão anos atrás.
Embora você mantenha uma aparência com o charme
do Velho Mundo, a Besta cravou suas garras em você,
o que o deixa instável ocasionalmente (mais
frequentemente quando você está próximo de fazer um
julgamento). Para descobrir a verdade, nenhuma
técnica ou método é muito extremo. Quando você faz
seu julgamento, sua sentença é rápida e severa.
Clã: Brujah
Senhor: Jann Berger
Natureza: Juiz
Comportamento: Bravo
Geração: 7ª
Abraço: 1371
Idade Aparente: final dos 20
Físicos: Força 5, Destreza 4, Vigor 6
Sociais: Carisma 4, Manipulação 4, Aparência 3
Mentais: Percepção 3, Inteligência 4, Raciocínio 3
Talentos: Prontidão 3, Esporte 2, Briga 4, Diplomacia
2, Intimidação 4, Liderança 3, Manha 3, Subterfúgio 5
Perícias: Etiqueta 3, Armas de Fogo 4, Armas Brancas
(bastão) 5, Segurança 4, Furtividade 4, Sobrevivência 2
Conhecimentos: Acadêmicos 2, Burocracia 4,
Conhecimento da Camarilla 4, Investigação 6, Direito
4, Linguística (várias línguas européias) 4, Ocultismo
3, Política 3, Conhecimento do Sabá 3, Ciência 2
Disciplinas: Rapidez 5, Potência 5, Fortitude 3,
Presença 3, Ofuscação 3, Auspícios 2, Dominação 2
Antecedentes: Status 5, Aliados 4, Contatos 4,
Recursos 4, Influência 2, Lacaios 2
Virtudes: Consciência 2, Auto-Controle 4, Coragem 5
Moralidade: Humanidade 4
Degeneração: Animismo Sanguinário
Força de Vontade: 6

MARIS STRECK, JUSTICAR MALKAVIANO
Histórico: Filha de uma família de comerciantes falida,
Maris cresceu em meio a dificuldade e miséria. Quando
entrou na adolescência, criou gosto por arrombamentos
e desenvolveu uma impressionante habilidade em
invadir casas. Ela também desenvolveu uma percepção
aguçada para descobrir objetos de valor escondidos.
Sua carreira talvez tivesse continuado indefinidamente
se numa noite não tivesse sido pega em uma das
residências de Lutz von Hohenzollern ao final de uma
noite. Ele tinha a reputação de ser muito excêntrico,
mantendo as lâmpadas queimando até tarde da noite, e
apenas seus servos saíam durante o dia. Ninguém em
Hohenzollern jamais o havia visto. Isso despertou sua
curiosidade.
Lutz percebeu Maris assim que ela entrou
furtivamente em sua mansão através de uma porta
lateral. Ele preferiu perseguí-la ao invés de expulsá-la.
Ele projetou visões sobre ela e aumentou sua paranóia
até um estado crítico. No momento que ela finalmente
cedeu, ele lhe deu o Abraço e a aprisionou enquanto ela
sofria os efeitos da mudança e da morte.

O sangue de Malkav ensinou a Maris uma
lição muito importante: crimes demandam justiça, e os
fortes devem forçar isso nos fracos de coração. Ela
entendeu que havia errado ao cometer o pecado de
roubar, e essa morte em vida era a sua punição.
Maris aprendeu tudo o que Lutz tinha para lhe
ensinar sobre a Maldição, seus novos poderes e a
loucura contida em seu sangue. Ela estava em dúvida
se Lutz deveria sofrer por tê-la matado, ou se ele
apenas havia agido como uma ferramenta do destino.
Este dilema a atormentou por décadas. Sua escolha de
entretenimento apenas complicava ainda mais a
questão, pois ele escolhia mortais de famílias
influentes, ou até mesmo crias de outros Membros, e os
obrigava a encenarem jogos que inventava. Esses
eventos invariavelmente terminavam com a morte ou
tortura de alguns dos participantes. Maris talvez tivesse
tentado impedir essas atividades se Lutz não a tivesse
convencido de que suas vítimas mereciam as punições
que ele as infligia.
Maris bebe apenas o sangue de criminosos e
insanos, e nunca o de inocentes. Um anjo da vingança,
ela sentia, mesmo sendo um anjo caído, nunca deveria
atacar um puro de coração. Ela aprendeu a utilizar suas
habilidades vampíricas para encontrar aqueles
merecedores da danação e enviá-los gritando para os
seus infernos particulares. O assassino poderia
experimentar o seu crime sob o ponto de vista de suas
vítimas repetidas vezes, ou o mentiroso seria forçado a
admitir a verdade na frente daqueles a quem havia
enganado – ou Maris poderia simplesmente matá-los.
Por fim, Maris veio a enxergar Lutz como o
monstro injusto que ele realmente era, e que o tormento
que ele infligia aos outros era apenas para a sua própria
diversão. Ela decidiu informar a verdade às famílias
das suas últimas rodadas de vítimas de seu senhor e
permitir-lhes decidir qual seria a punição que ele
receberia. Ela deixou sua mansão mas permaneceu em
Hohenzollern tempo bastante para ver o que os
moradores decidiram fazer sobre os crimes dele.

Alguns dos enlutados necessitaram de um incentivo
extra para convencê-los – memórias modificadas aqui,
um pouco de insanidade ali, e eles estavam prontos
para aceitarem a responsabilidade de Lutz pelos
desaparecimentos.
Ela foi embora para Munique na noite
seguinte a que ele foi arrastado para fora de sua mansão
à luz do dia.
Maris serviu ao Príncipe de Munique como
investigadora durante algum tempo antes de partir. Ela
aprendeu tudo o que podia sobre cada vampiro que
encontrou e tomou notas em seu arquivo pessoal para
usos posteriores. Ninguém estava imune a tentações,
ela concluiu; todos os Membros eventualmente
sucumbiam a danação. Então, e somente então, ela
levaria a justiça até eles. E mesmo assim, ela serviu
bem ao Príncipe e o auxiliou diversas vezes. Pela
metade do século 20, ela já era conhecida em toda a
Europa por sua competência.
Maris trabalhava de maneira independente
para qualquer Príncipe que pudesse pagar o seu preço.
Para um, ela poderia trabalhar simplesmente para ter
acesso a um Rebanho. Para outro, ela talvez
requisitasse algumas de suas propriedades. Ela
desenvolveu uma extensa rede de contatos e uma base
de apoio com a qual poderia gerenciá-los por toda
Europa e partes da América. Por meio de recursos
mortais e de favores acumulados durante centenas de
anos de trabalho para vários Príncipes, ela desenvolveu
uma avançada rede de informações. Seus principais
contatos vieram a incluir membros do alto escalão das
agências de polícia nacionais e internacionais. Entre os
Membros, ela mantinha contatos com (e um ouvido
solidário para com) neófitos e ancillae, apenas pela
informação que eles poderiam fornecer.
Maris foi pouco afetada pela onda de loucura
que percorreu os Malkavianos da Camarilla em 1997.
Entretanto, ela desenvolveu uma ambição e um senso
de propósito que exigiam que alcançasse o topo da
sociedade da Camarilla. Quando o Conclave de 1998 se
aproximou, Maris cobrou os favores de muitos de seus
mais influentes clientes: François Villon, Príncipe
Toreador de Paris, a Rainha Anne de Londres e outros
apoiaram a sua nomeação como Justicar do Clã
Malkaviano.
O Círculo Interno confirmou sua nomeação e
a selecionou para a função – sua influência com a
comunidade européia, sua reputação como uma
investigadora meticulosa e sua determinação em fazer
justiça serviam bem aos seus propósitos. Maris
selecionou a maioria de seus Arcontes dentre aqueles
ancillae que a serviam como informantes.
Apenas uma coisa perturba Maris; quando o
Círculo Interno a convocou, ela viu que Lutz
representava o Clã Malkaviano. Quando ela olhou
novamente, uma outra face estava lá, mas ela não tem
certeza ...
Imagem: Maris é uma mulher magra, pequena e de
aparência jovial. Entretanto, carrega pouco da
exuberância da juventude. Ao invés disso ela prefere
manter uma fachada austera e tranquila. Ela gosta de
roupas escuras apropriadas para a classe alta alemã do

século 19, de preferência cobrindo o máximo possível
de sua pele.
Dicas de Interpretação: Você acredita que o destino a
escolheu para encontrar criminosos e puní-los. Você
não se importa se são mortais ou Membros, aqueles
que cometeram excessos e crimes mais graves
merecem uma resposta mais severa. Vampiros
individualmente não têm importância para você, mas
que a sociedade da Camarilla continue a existir é
importante. Você valoriza os indivíduos a quem vê
como inocentes e empenha-se em protegê-los de todas
as maneiras. Inocência é um tesouro raro e valioso, e
você deseja prevenir o toque de influências corruptas.
Você não se dá conta de que suas próprias ações talvez
maculem a inocência de outros, e age com uma
desconsideração cega para tudo que não seja sua
própria visão. Você acredita na interpretação ao pé da
letra das Lextalionis e das Tradições, e gosta de
encorajar os Príncipes a reforçá-las após apresentar
evidências de transgressões. Use seus Arcontes para
descobrir o que precisa, junte tudo em um pacote e o
envie para o Príncipe. Se o Príncipe se recusar a lidar
com o problema, convoque um Conclave. Se o
transgressor for realmente culpado, ele será punido, e
você poderá então lidar com o Príncipe negligente.
Você prefere fazer com que a punição seja compatível
com o crime cometido, então não é sempre que ordena
uma execução.
Clã: Malkaviano
Senhor: Lutz von Hohenzollern
Natureza: Tradicionalista
Comportamento: Juiz
Geração: 8ª
Abraço: 1762
Idade Aparente: metade dos 20
Físicos: Força 3, Destreza 3, Vigor 4
Sociais: Carisma 5, Manipulação 4, Aparência 2
Mentais: Percepção 5, Inteligência 4, Raciocínio 4
Talentos: Prontidão 5, Briga 3, Esquiva 4, Empatia 3,
Expressão 4, Intimidação 4, Liderança 5, Manha 3,
Subterfúgio 4
Perícias: Empatia c/ Animais 2, Ofício 2, Etiqueta 5,
Segurança 4, Furtividade 5, Sobrevivência 3
Conhecimentos: Acadêmicos 3, Computador 1,
Finanças 3, Investigação 5, Direito 5, Linguística 3,
Medicina 1, Ocultismo 3, Política 4
Disciplinas: Auspícios 5, Ofuscação 5, Dominação 4,
Animalismo 2
Antecedentes: Status 5, Contatos 4, Rebanho 4,
Influência 3, Recursos 3, Lacaios 3
Virtudes: Consciência 5, Auto-Controle 5, Coragem 3
Moralidade: Humanidade 6
Perturbações: Exceção de Presa: “o inocente”,
Megalomania, Alucinações (Maris as vezes percebe a
realidade de maneira diferente da que ela realmente é,
seja enxergando objetos que na verdade não estão ali
ou lembrando de eventos que nunca aconteceram).
Força de Vontade: 8
Nota: Maris nunca “contraiu” a Demência que se
espalhou pelos Malkavianos; suas disciplinas de clã
continuaram sendo Auspícios, Dominação e Ofuscação

COCK ROBIN , JUSTICAR NOSFERATU
Histórico: “Robin” era um talentoso mas desconhecido
aprendiz de prateiro que lutava para sobreviver na
miséria nos dias finais da monarquia colonial
americana. Ele foi trazido para a escuridão pelo
capricho de um poderoso ancião durante o terceiro ano
da cruzada Franco-Inglesa pelo continente; seu Senhor
o abandonou sozinho no duro Novo Mundo próximo
do fim da ocupação inglesa. O infeliz neófito foi
deixado apenas com a admoestação de que o preço pela
imortalidade era uma dívida entre Senhor e Cria a ser
seria cobrada no seu devido tempo.
As Colônias Americanas representavam um
lugar e tempos difíceis para calouros rebeldes, em
especial a costa da Nova Inglaterra dilacerada por
conflitos; muitos daqueles com quem Robin primeiro
entrou em contato não conseguiram sobreviver o
despertar do século 19. Entretanto, o obstinado instinto
de sobrevivência do neófito, aliado a seu costume de
esconder-se embaixo da terra ao primeiro sinal de
problemas, o preservaram em meio a uma série
infindável de apertos, provações e adversidades. Ele
finalmente terminou em Rhode Island no início da
industrialização; ali, afastado dos perigos do continente
e junto a um punhado de outros vagabundos embaixo
do recém construído cais do Governador Fenner, ele
testemunhou a chegada de um galeão negro durante a
meia noite, sem marca alguma e imponente, trazendo
um canalha sujo cujas maquinações rapidamente
invadiriam cada poro da nascente nação.
O capitão do navio chamava a si mesmo de
Warwick, Príncipe pro tempore de Providence, e o
reinado de terror que se seguiu a sua chegada fez com
que os conflitos anteriores na região parecessem
brandos na comparação. Seus colegas sem esforço
destruíram qualquer resistência inicial, mesmo estes
sendo auxiliados por brutos Brujah ao norte e por uma
tênue aliança Tremere-Ventrue ao sul. O braço direito
de Warwick, um rude assassino chamado Roman
Pendragon, recrutou centenas de soldados britânicos e
legalistas como tropas de choque carniçais. Os rebeldes
declararam resgate de sangue por importantes
Membros americanos em troca de anarquistas,
insurgentes e diableristas. Membros chave do clã
Ventrue passaram fome, privados de sustento devido a
ataques cirúrgicos a seus rebanhos específicos.
Conselhos inteiros de Primógenos desapareceram em
uma noite. Robin e seus companheiros de clã acabaram
como agentes involuntários da rede de Warwick – uma
rede internacional de informações suspeita de ser
encabeçada por Matusaléns europeus.
Foi mais de 100 depois, na hora mais negra da
tirania de Warwick, que o Senhor de Robin ressurgiu,
enviando uma mensagem para a sua Cria através do
líder da resistência subterrânea Prudence Stone (Veja o
livro do clã Nosferatu). Robin e um punhado de seus
compatriotas foram introduzidos supostamente como
inocentes nessa trama, mas com o objetivo de atacar
quando fosse a hora certa – e essa hora havia chegado.
Guiados por vazamentos e armadilhas cuidadosamente
orquestradas, uma ofensiva Camarilla-Sabá sem
precedentes em 1990 levou a luta novamente até os

exércitos ocultos do ancião e destruiu a maior parte das
forças de Warwick em Bloods Brook, New Hampshire,
onde tudo havia começado décadas antes. (Warwick,
entretanto, escapou da inesperada ofensiva, e seu
paradeiro continua um mistério até as noites atuais). E
Cock Robin, único sobrevivente entre a resistência,
emergiu como um herói anônimo reconhecido por
poucos – mas não esquecido por ninguém nas camadas
superiores da Camarilla.
Alguns rumores dizem que o Senhor de Robin
era ninguém menos que Petrodon, Conde de Sevilha,
que serviu como Justicar até sua destruição. (O que
explicaria muita coisa – a incomum escolha de Robin
como sucessor, sua forte devoção para com a causa da
Camarilla, até mesmo a semelhança física entre os dois
- se é que isso existe nos Nosferatus). Outros reprimem
essas alegações tão rapidamente quanto elas aparecem;
suas possíveis repercussões (evidência de nepotismo
dentro do Círculo Interno, ou ainda pior, conflitos por
vingança, Justicares patrocinando sindicâncias e
investigações) poderiam ser devastadoras para a infraestrutura da Camarilla.
Imagem: Robin possui o corpo de um adolescente
desengonçado, com seus membros e sua face esticados
e retorcidos numa zombaria desproporcional pela
Maldição de Caim. Seu corpo delgado se parece com
um espantalho, com seus membros dispostos em
ângulos estranhos, movendo-se de maneira desajeitada,
sem nenhuma destreza ou graça. Entretanto esses
defeitos são leves se comparados com as deformidades
que lhe deram sua alcunha; a cabeça esticada do
Nosferatu, o lábio inferior contraído e um queixo
distendido lhe dão uma grotesca aparência de uma ave.
(Essa deformidade em forma de bico torna impossível
para ele beber da jugular; nas raras ocasiões em que
Robin sucumbe a Besta, ou quando animais não
conseguem satisfazer a sua sede inumana, ele
“alimenta-se” através dos olhos de suas vítimas, uma
prática macabra que causa preocupação tanto para as
autoridades mortais quando para os Membros). Apesar
de ser um mestre na Disciplina Ofuscação, ele
raramente assume outro aspecto que não seja o seu.

Dicas de Interpretação: Você ainda é uma criança
sob muitos aspectos, apesar dos séculos que você teve
para aprender e crescer. Um incorrigível latoeiro, você
ama máquinas de qualquer tipo, como atesta seu
refúgio subterrâneo cheio de aparelhos e dispositivos.
Mais do que um refúgio Sabá já encontrou um
inflamável fim graças as suas armadilhas
cuidadosamente escondidas feitas com cargas de
pólvora.
Infelizmente, seu intelecto aguçado e astúcia
são fáceis de serem mal interpretados ; um insuperável
impedimento da fala causado por sua cabeça disforme
torna as conversas difíceis, e a companhia de outros
deixa você nervoso. Você ainda não suporta seu
próprio reflexo – mas nada o deixa mais furioso do que
os olhares piedosos de terceiros.
Clã: Nosferatu
Senhor: Alonso Cristo Petrodon de Sevilha
Natureza: Arquiteto
Comportamento: Conformista
Geração: 7ª
Abraço: 1757
Idade Aparente: Indeterminada
Físicos: Força 6, Destreza 2, Vigor 5
Sociais: Carisma 3, Manipulação 2, Aparência 0
Mentais: Percepção 3, Inteligência 4, Raciocínio 6
Talentos: Prontidão 4, Esporte 2, Briga 3, Esquiva 2,
Empatia 1, Intimidação 1, Liderança 1, Captação 3,
Manha 3, Subterfúgio 2
Perícias:
Empatia
c/
Animais
2,
Ofício
(joalheiro/prateiro) 3, Demolição 2, Etiqueta 1, Armas
de Fogo 2, Armas Brancas 3, Performance (flautas de
madeira) 3,Furtividade 4 Sobrevivência 3,Armadilhas 3
Conhecimentos: Acadêmicos 2, Conhecimento da
Camarilla 5, Conhecimento de Clã (Nosferatu) 4,
Conhecimento de Esgotos 5, Conhecimento do Sabá 3,
Computador 2, Investigação 5, Lingüística 1, Medicina
1, Ocultismo 2, Ciência (metalurgia) 4
Disciplinas: Animalismo 6, Ofuscação 5, Fortitude 3,
Auspícios 2, Potência 2
Antecedentes: Rebanho (animais) 6, Mentor (Círculo
Interno) 6, Lacaios (rede de espionagem) 5, Status 5,
Recursos 4
Virtudes: Consciência 2, Auto-Controle 3, Coragem 5
Moralidade: Humanidade 5
Força de Vontade: 7

MADAME GUIL , JUSTICAR TOREADOR
Histórico: A única Justicar a manter sua posição
nessas noites turbulentas, a Toreadora Madame Guil é
considerada um mal necessário – muito necessário, e
muito mal – pelo Círculo Interno. Mesmo entre os
Justicares, Guil é famosa pela sua total falta de
misericórdia; sua habilidade em descobrir traidores e
criminosos entre os poderosos é assunto de muitas
histórias terríveis.
A garota que viria a tornar-se Madame Guil
nasceu na França, em meio a miséria dos camponeses.
Mesmo pobre e geralmente faminta, ela floresceu
sendo uma criatura de surpreendente beleza. Aos 16
anos, ela tornou-se noiva de Luc, um jovem construtor
de carroças do vilarejo vizinho, com quem ela havia
flertado na última feira da primavera.

E então a fria garra do Barão Vollgirre rasgou
sua vida em pedaços. Vollgirre, o velho e maligno
lorde Cainita senhor de toda a província, notou a noiva
enquanto ela dançava no festival da colheita. Sua
beleza despertou algo em seu sangue lodoso, e então
ele a convocou para ir a sua propriedade nas colinas
distantes.
A apreensão quanto ao seu destino logo se
transformou em terror, quando o barão revelou sua
verdadeira natureza para ela e drenou seu sangue. Ela
despertou novamente, Abraçada como uma concubina
de Vollgirre, mas o colorido foi drenado de seu corpo e
de sua alma, deixando apenas uma coisa esbranquiçada
e miserável.
Para Vollgirre, seu novo troféu nada mais era
do que uma garota rústica para seu entretenimento hoje
e jantar amanhã. Portanto, foi um grande choque para
ele quando despertou numa noite com uma estaca em
seu coração e com seu castelo em chamas. Foi assim
que Vollgirre, e sua vítima, passaram para a história.
As cortes da França Renascentista eram de
certa forma o ápice da cultura Cainita na região, e
vampiros vinham de toda a Europa para rir, dançar, e
ignorar as tempestades gêmeas da Reforma e do Sabá.
Não era estranho encontrar outros imortais em meio a
multidão e a pompa, mesmo alguém tão encantadora
como Mademoiselle Gilles. O charme e graça natural
de Gilles facilmente eclipsavam suas maneiras
consideradas por alguns poucos Cainitas cínicos como
“rudes”, e além do mais a jovem Toreadora aprendia
rápido. Logo, lhe faltava muito pouco o que saber
sobre a sociedade mortal ou imortal – e se um, ou
mesmo mais, de seus conhecidos vampiros estavam
desaparecendo de tempo em tempos, era porque o
terrível Sabá e os horrendos lobisomens ficavam nas
estradas a noite, e porque os Membros arriscavam-se
deixando as muralhas da cidade. Mademoiselle Gilles
tomava cuidado ao insinuar-se na periferia da
sociedade vampírica – sempre percebível, mas nunca
excessivamente visível.
Foi no início do século 17 que ela reencontrou
seu Luc. Quando ela o viu pela primeira vez, em um
baile da corte, quase desmaiou, pensando que ele fosse
um espectro ou no mínimo um descendente distante de
seu antigo amor. Na verdade, não era nenhum dos dois;
ao ouvir que ela havia sido convocada por Vollgirre há
muito tempo, Luc deixou seu vilarejo em meio a
tristeza e preocupação e percorreu sozinho as estradas
abandonadas. Lá, durante a noite, foi emboscado por
um grupo de monstros, remanescente das multidões
que aterrorizaram as noites da Revolta Anarquista. Não
sendo nem Anarquistas e nem comprometidos com o
então nascente Sabá, o bando de vampiros levava suas
pervertidas não-vidas matando e pilhando. Eles
atacaram Luc para beber seu sangue, mas a sua
resistência desesperada e valorosa os impressionou, e
então um integrante do grupo o amaldiçoou com o
Abraço. Luc viajou com o grupo por algum tempo, mas
a maioria de seus membros foi destruída por bandos do
Sabá, e os sobreviventes tomaram seus próprios
caminhos. Desde então, Luc tinha existido assim como
Gilles, vivendo nas margens da sociedade Cainita e
mantendo-se despercebido.

Eles riram, como haviam feito naquela feira da
primavera há tanto tempo, e beberam um do outro
diversas vezes. Mademoiselle Gilles contou a Luc
como havia descoberto o poder do sangue de velhos e
malignos Membros, e Luc escutou com interesse
enquanto ela descrevia seu hábito de perseguir e matar
todos os monstros que conseguia. Os amantes fizeram a
promessa de livrar o mundo dos Amaldiçoados que
destruíram sua felicidade mortal, e durante um tempo
Luc e Mademoiselle Gilles foram os mais monstruosos
diableristas da França.
Seus crimes chegaram a um abrupto fim
quando o casal perseguiu e tentou destruir uma das
Crias do próprio François Villon. A ação deu
terrivelmente errado; Luc atraiu a Caçada de Sangue
que se seguiu para si próprio enquanto Gilles fugia
sofrendo na vastidão vazia, e novamente passou para a
história.
Na verdade, Mademoiselle Gilles desapareceu
no obscuro mundo Anarquista. Consumida pelo ódio
devido a morte de Luc, ela rapidamente tornou-se um
monstro entre os párias dos Membros. Quando a
Revolução mandou a aristocracia francesa mortal e
Cainita para a guilhotina, Mademoiselle Gilles estava
em sua fase mais sangrenta e terrível.
Como a história pode dizer, a Revolução
rapidamente cresceu fora de controle, e a própria Gilles
quase foi executada, sobrevivendo apenas com o
sacrifício de muitos valiosos peões. Seus aliados não
tiveram tanta sorte, e Mademoiselle Gilles – agora
ironicamente chamando a si mesma de Madame Guil –
se aliou com o venerável e desonesto Membro que ela
mais desprezava, François Villon. Juntando-se a sua
base de poder e esforçando-se para esconder sua
identidade, Guil mostrou-se valiosa para a reconstrução
da França, e logo encontrava-se seguramente escondida
no meio da instituição que ela odiava mais do que tudo
no mundo.
Pelos próximos dois séculos, Guil jogou
conforme as cartas que recebeu, e chegou ao cargo de
Justicar. Nessa função, ela provou-se assustadoramente
eficiente, e ninguém é tão bom em extirpar a corrupção
em meio a Camarilla quanto ela. Ela direciona a sua
fúria ao expor e destruir os anciões da seita, e nada lhe

dá mais prazer do que lentamente levar a morte algum
antigo e até agora intocável Cainita.
Três anos atrás, em uma investigação de rotina
sobre um assassino Sabá particularmente eficiente, a
estafada Madame Guil foi surpreendida novamente
pelo fantasma de seu passado. Rastreando o assassino
até seu esconderijo, Guil descobriu ninguém mais do
que Luc, que havia escapado da ira da Caçada de
Sangue de séculos atrás. Para tanto, ele teve que
colocar-se a mercê da Mão Negra. Luc agora é um
Templário a serviço do terrível Sabá, um veterano de
séculos de guerras.
Os dois Cainitas, com seu sangue cantando,
apertaram um ao outro num abraço sanguíneo,
prometendo jamais se separarem novamente. Embora
sua união seja proibida pelas duas seitas, até agora o
casal tem conseguido se encontrar através dos anos.
Entretanto, agora Guil anda no estreito limite entre o
seu redescoberto amor e a sua não-vida. Ela não tem
compartilhado e nem exigido segredos de seu amante,
mas seus deveres como Justicar sem dúvida estarão
comprometidos em pouco tempo.
Imagem: Um poeta Cainita certa vez chamou Guil de
“Senhora das Lágrimas”, e parece que lágrimas
realmente a seguem em todos os lugares – lágrimas de
sofrimento e de medo de sua devastadora beleza. Guil
ostenta a suavidade de jovens donzelas, de forma
impecável e na flor da idade. Ainda assim, algo em seu
olhar causa na maioria dos humanos uma sensação
nada amistosa e até repulsiva – embora sua beleza
quase divina supere até mesmo estes instintos mais
primitivos de perigo - suas vítimas se jogam nela como
animais de estimação.
Dicas de Interpretação: Você aparenta ser muitas
coisas – uma anarquista comprometida, uma traidora,
uma juíza e uma executora. Na verdade, você não sabe
o que é desde a noite em que foi Amaldiçoada. Na
linguagem moderna, você tem o que é conhecido como
personalidade co-dependente – dependente de causas,
de Luc, de controle. Você se prende a um papel ou
outro numa tentativa de se estabilizar, mas a tensão
está lhe corroendo e passando por suas defesas. Agora,
com nada mais do que um miserável grupo de Arcontes
liderados pelo incapaz Vidal Jarbeaux, você anseia por
seu perdido (e proibido!) amante mais do que nunca. E
isso lhe desagrada.
Clã: Toreador
Senhor: Barão Philippe Vollgirre
Natureza: Monstro
Comportamento: Bravo
Geração: 6ª
Abraço: 1579
Idade Aparente: 16
Físicos: Força 5, Destreza 7, Vigor 6
Sociais: Carisma 5, Manipulação 7, Aparência 6
Mentais: Percepção 5, Inteligência 4, Raciocínio 5
Talentos: Prontidão 4, Briga 5,Esquiva 4,Empatia 2,
Expressão 2, Graça 5, Intimidação 7, Liderança 4,
Estilo 4, Subterfúgio 4
Perícias: Etiqueta 4, Armas de Fogo 4, Armas Brancas
(esgrima) 5, Performance 4, Furtividade 2
Conhecimentos: Acadêmicos 1, Conhecimento da

Camarilla 5, Conhecimento do Sabá 5, Investigação 6,
Direito 4, Linguística 6, Ocultismo 3, Política 5
Disciplinas: Presença 7, Auspícios 6, Rapidez 5,
Fortitude 4, Potência 4, Serpentis 3, Taumaturgia 3,
Metamorfose 2
Linhas Taumatúrgicas: Linha do Sangue 3,
Manipulação Espiritual 1
Antecedentes: Contatos 7, Lacaios 7, Status 7,
Influencia 6, Recursos 6, Aliados 3, Rebanho 3
Virtudes: Consciência 1, Auto-Controle 3, Coragem 5
Moralidade: Humanidade 2
Perturbações: Megalomania
Força de Vontade: 8

ANASTASZ DI ZAGREB , PRETENDER E
JUSTICAR TREMERE
Histórico: Anastasz nasceu filho de um rico
importador têxtil da Eslavônia durante a década de
1840 e cresceu com todo o conforto e prestigio
proporcionado pelo dinheiro. Quando jovem, Anastasz
encontrava-se fascinado pelo estranho e sobrenatural.
Sua governanta lhe contava histórias sobre o zhulo que
aparecia a noite e aterrorizava os vilarejos, e duendes e
sluagh que roubariam sua voz se você fosse mal. Longe
de ficar amedrontado, a possibilidade de existirem tais
maravilhas no mundo intrigava o jovem Anastasz. Ele
resolveu que quando fosse mais velho, veria e falaria
com eles.
O pai de Anastasz, um homem prático, sentiu
que as fantasias de seu filho prejudicavam seu
desenvolvimento e despediu a governanta. Tomando
conta da educação do garoto, mandou Anastasz para a
Inglaterra e o matriculou nas melhores escolas.
Anastasz deixou sua casa influenciado pelas
histórias contadas pela sua governanta. Enquanto seu
mundo de magia e maravilhas ruía diante de um mundo
de geometria e teoria econômica, Anastasz lentamente
tornou-se um homem sério a quem seu pai aprovaria.
No seu primeiro ano em Oxford, Anastasz
encontrou com um mágico de palco aposentado em um
bar local. A habilidade do homem em criar ilusões era
impressionante, e aprender a arte da prestidigitação
obcecou Anastasz. Praticando constantemente suas
novas habilidades durante a maior parte do seu tempo
de escola, Anastasz quase ficou reprovado em seus
cursos, mas tornou-se bem competente em seus
truques. Logo estava fazendo pequenas apresentações
locais, denominando-se “O Mago Imperial”.
Após ganhar seu bacharelado em Oxford,
freqüentou a prestigiada Faculdade de Economia de
Londres. Durante o dia, discutia teorias e modelos
econômicos. A noite, ele juntava-se a uma sociedade
que se denominava Anel Mágico e compartilhava
segredos da arte da ilusão.
Foi a busca de Anastasz por novos truques que
o levou para as garras do mundo que havia deixado
para trás em sua juventude. Procurando em um beco
por um obscuro vendedor de livros, ele presenciou um
homem aparentemente mordendo outra pessoa.
Horrorizado, Anastasz viu um rio de sangue escorrendo
da boca do homem. O atacante, notando a presença de
Anastasz, largou a sua vítima, e à luz dos postes à gás,
o jovem conseguiu vislumbrar presas ensangüentadas
brotando de sua boca. Anastasz rapidamente alcançou
seu bolso e puxou um pacote com pólvora fresca que

sempre carregava. Com um movimento ágil, usou seu
anel de ignição e jogou a pequena bolsa no monstro. A
pólvora se incendiou com um clarão, fazendo o
monstro gritar e recuar. Antes que o mesmo pudesse
recuperar-se, Anastasz fugiu aterrorizado.
Na próxima noite, Anastasz contou sua
aventura aos outros membros do Anel Mágico, que
zombaram de sua história, sugerindo que ele a
publicasse em um pasquim. Abatido, Anastasz voltou
para seu apartamento.
Ao entrar em sua casa, Anastasz encontrou um
homem sentado o aguardando. Com um calafrio, notou
que o intruso era a criatura que havia visto na noite
anterior. Com um gesto, a criatura fez com que a porta
se fechasse por vontade própria. Anastasz queria fugir
mas não podia, pois havia sido transfixado pelos olhos
da criatura.
O vampiro, que é o que ele realmente era,
passou a noite explicando a Anastasz a verdade sobre a
verdadeira magia – a magia do sangue – e como um
nobre grupo similar ao Anel Mágico de Anastasz
decidiu tornar-se em verdadeiros feiticeiros e
encontraram uma maneira de alterarem seus corpos
mortais em troca da imortalidade. Enquanto o vampiro
falava, Anastasz se deu conta de que a criatura lhe
oferecia a chance de conhecer a mágica real. Sem
hesitação, ele concordou.
Anastasz passou os próximos 25 anos em
Viena na capela Tremere, aprendendo ali a realidade de
sua nova existência e descobrindo a sua incrível e rara
aptidão para a Taumaturgia. Completamente devotado
a seu novo clã, tornou-se um excelente pesquisador e
um poderoso magus em um tempo surpreendentemente
curto.
Quando um novo Justicar Tremere foi
escolhido próximo do ano de 1900, ele escolheu
Anastasz como um de seus Arcontes. Seu talento como
magus fez dele um agente muito útil. Ele viu coisas
horríveis, incluindo muitas das criaturas míticas das
quais sua governanta falava. Anastasz tornou-se
conhecido como uma autoridade em ocultismo, e seu
comportamento franco e amigável e a sua vontade em
ajudar fizeram dele um joguete na política interna do
clã Tremere.

Em 1998, quando chegou a hora de ser
escolhido um novo Justicar, os Tremere se viram
divididos entre vários candidatos. Jean Saint
Frederique, um Tremere muito poderoso que presidia
uma grande capela na França, apoiou Anastasz como
candidato. Assumindo que poderia controlar o ancilla,
Saint Frederique usou sua influência para angariar
votos suficientes para vencer a eleição de Anastasz.
Confiado a uma posição para a qual não está
totalmente preparado, Anastasz tornou-se dedicado em
provar-se digno de ser um Justicar. Ele ofendeu vários
de seus colegas, incluindo o novo Justicar Brujah,
Jaroslav Pascek. Como resultado, Pascek montou uma
operação para ensinar ao jovem Tremere uma lição.
Anastasz está planejando retomar Montreal do Sabá. Se
Anastasz obtiver sucesso, Pascek planeja revelar que
ele é quem era a fonte das informações essenciais para
a operação, e assim levar todo o crédito.
Anastasz sabe que muitos membros da
Camarilla e de seu próprio clã o vêem como
inexperiente e fraco, e ele está determinado a mostrar
para todos que sabe como ser um Justicar. Ele apela
para seu mentor, Saint Frederique, em busca de
conselhos, e o antigo vampiro fica feliz em dá-los.
Embora as habilidades de Anastasz estejam
melhorando, pode demorar décadas até que ele se
encaixe apropriadamente no papel de Justicar.
Imagem: Anastasz é um homem alto e que passa uma
impressão de fragilidade, embora também irradie uma
grande energia. Seus olhos são de um verde elétrico, e
o seu cabelo é da cor da palha. Ele se sente atraído pela
moda dos anos 30 e 40; geralmente usa chapéu,
polainas, ternos de seis botões e uma bengala.
Dicas de Interpretação: Você pretende extirpar cada
traço de oposição à Camarilla e provar para todos os
seus críticos que você é um Justicar apto e competente.
Devotado como é a causa, você ainda pode ser
distraído por algum novo e interessante fenômeno
sobrenatural. Você gostaria de ter confiança o bastante
para agir por conta própria, mas ainda sente a
necessidade de consultar seu benfeitor. Se você é
forçado a tomar uma decisão sozinho, ela tende a ser
extremamente rigorosa.
Clã: Tremere
Senhor: Claas Drescher
Natureza: Competidor
Comportamento: Tradicionalista
Geração: 9ª
Abraço: 1867
Idade Aparente: Início dos 20
Físicos: Força 3, Destreza 4, Vigor 3
Sociais: Carisma 3, Manipulação 2, Aparência 3
Mentais: Percepção 5, Inteligência 5, Raciocínio 3
Talentos: Prontidão 4, Briga 2, Esquiva 1, Empatia 3,
Expressão 1, Interrogação 4, Intimidação 4, Intuição 2,
Subterfúgio 3
Perícias: Etiqueta 3, Armas de Fogo 2, Armas Brancas
3, Segurança 3, Prestidigitação 4, Furtividade 4,
Sobrevivência 2

Conhecimentos: Acadêmicos 4, Conhecimento da
Camarilla 4, Enigmas 2, Finanças 2, Investigação 4,
Direito 4, Lingüística 3, Medicina 3, Ocultismo 5,
Política 3, Pesquisa 4, Ciência 3
Disciplinas: Taumaturgia 5, Auspícios 3, Dominação
3, Fortitude 2
Linhas Taumaturgicas: Linha do Sangue 5, Sedução
das Chamas 4, Movimento da Mente 3, Manipulação
Espiritual 2
Antecedentes: Status 5, Mentor 4, Recursos 4, Aliados
2, Contatos 2, Influência 2, Lacaios 2
Virtudes: Consciência 3, Auto-Controle 4, Coragem 5
Moralidade: Humanidade 5
Força de Vontade: 6

LUCINDE , JUSTICAR VENTRUE E ALASTOR
Histórico: Lucinde não recorda-se de nada da sua vida
antes de seu Abraço pelas presas de Severus, na época
o Justicar Ventrue. Ele a escolheu como sua Arconte;
ela rapidamente absorveu suas lições e logo afiou sua
intuição como uma navalha.
Lucinde serviu a quase todo Justicar Ventrue
desde então – frequentemente pela requisição deles, e
as vezes por um pedido seu. Ela impõe as Tradições
com uma dedicação aterrorizante.
Lucinde despertou do torpor em 1930 para
descobrir que Michaelis, seu antigo amante, era o
Justicar Ventrue. Ela o procurou – e acabou sendo
escravizada com o laço de sangue pela Setita
Kemintiri. Quando os Tremere descobriram esta
calamidade, a trouxeram diante do Conclave em
Munique. O Conclave declarou um Lextalionis global
contra Kemintiri e criou a Lista Vermelha, os Membros
mais procurados pela Camarilla. Lucinde foi nomeada
a primeira Alastora (um agente que caça os vampiros
na Lista Vermelha) e partiu a procura de anátemas –
todos exceto a Matusalém Setita, a quem foi
expressamente proibida de perseguir.
Todavia, Lucinde buscou Kemintiri sem
sucesso durante vários anos com o objetivo secreto de
oferecê-la sua devoção. Ela capturou e destruiu muitos
inimigos da Camarilla – mas a Setita continuava a
esquivar-se dela. Ela gradativamente começou a
perceber que Kemintiri a via como nada mais do que
uma ferramenta útil, que havia sido deixada de lado
quando não tinha mais nenhuma utilidade. Essa
compreensão apenas fortaleceu sua determinação. Ela
criou um ardente ódio proporcional ao seu antigo amor
pela serpente. Mesmo assim, levou anos e muito de sua
energia para quebrar o laço, o que pode tê-la impedido
de encontrar Kemintiri. Quando finalmente se libertou,
o esforço a havia deixado demasiadamente exausta.
Lucinde entrou em torpor por muitos anos.
No outono de 1994, Lucinde despertou do
torpor para descobrir a primeira pista de Kemintiri
desde que ela lhe impôs o laço de sangue; uma carta
para um anátema. Ela continha o nome de vários outros
anátemas e descrevia uma tentativa de formar uma
aliança composta pelos alvos da Lista Vermelha.

Perturbada pelas implicações mas relutante em
renunciar a essa pista de sua presa, Lucinde decidiu não
entregar a carta para os Justicares do Círculo Interno.
Ao invés disso escolheu seguir as pistas por conta
própria. Infelizmente, cada trilha já estava fria,
deixando para trás nada mais do que refúgios
abandonados, contatos destruídos e violentas
distrações.
Por fim, cansada e frustrada, ela apresentou
suas descobertas para o Círculo Interno no Conclave de
Veneza. Eles a questionaram durante muito tempo
sobre suas conclusões sobre a questão. Talvez isso
fosse um engodo, deixado como uma falsa pista para os
Alastores, ou alguma conspiração obscura ligando os
anátemas à liderança do Sabá? Os anciões a
dispensaram após seu testemunho para discutirem o
assunto em particular.
Ninguém ficou mais surpresa do que a própria
Lucinde quando o Conclave a nomeou Justicar pelos
Ventrue. Seu senso de dever a levou a aceitar essa
oportunidade após suas esquivas iniciais. Mesmo
assim, Lucinde desconfia sobre as razões para a sua
indicação – ela acredita que foi escolhida para algum
propósito em especial, talvez para caçar os vampiros da
Lista Vermelha. Certamente, ela conhece mais desses
criminosos do que qualquer outro ancião. Ela também
imagina que suas investigações talvez tenham
esbarrado em algo mais profundo do que ela imaginava
– indícios do despertar dos Antediluvianos ou pistas
das noites finais. Seja o que for, Lucinde deseja
fortemente por mais respostas.
Lucinde nomeou diversos Arcontes ainda
antes do término do Conclave. Ela e eles então
partiram imediatamente. Os primeiros rumores
começaram poucos meses depois. Sussurrados de
ancião para ancião nos salões da América do Norte,
eles contam sobre espiões a serviço da Justicar
incumbidos de vigiarem os Príncipes para descobrirem
deslealdades contra a Camarilla.
O primeiro e único sinal claro das atividades
de Lucinde foi um violento confronto no Parque
Golden Gate em São Francisco, entre três Membros e

alguma espécie de criatura monstruosa. Lucinde e seus
Arcontes haviam rastreado a criança Samedi Genina
até o local coberto por névoas. Esse anátema era uma
perigosa serial-killer que ameaçava a Máscara através
de poemas que deixava nos locais de seus crimes. A
luta durou por quase uma hora até que os Arcontes
conseguissem paralisar Genina com uma estaca no
coração. Lucinde apresentou Genina ao Círculo Interno
um mês depois, para então partir em alguma outra
investigação.
Imagem: Lucinde aparenta ser uma jovem inocente, ao
menos até que se olhe em seus olhos. Dentro deles,
pode-se enxergar uma inconfortável e monstruosa
intensidade que promete a morte para qualquer um que
os encare por muito tempo. Ela veste-se de acordo com
a atualidade, mas prefere estilos conservadores como
ternos e roupas casuais para a noite. Ela sempre usa
luvas para ocultar a “Marca da Besta”, um troféu
secreto dado aos Alastores.
Dicas de Interpretação: Você é determinada a
cumprir suas obrigações, especialmente em destruir
Kemintiri. Tome o controle de qualquer situação e não
permita que ninguém mais tenha a chance de
questionar seu julgamento. Você sente que deve aos
Tremere algum grau de consideração; afinal, eles a
forçaram a ter conhecimento de sua escravidão a
Kemintiri. Entretanto, você recusa-se a admitir isso a
eles.
Você cultiva um ódio ardente por aquela
responsável pela sua servidão e pela misteriosa morte
de Michaelis. Você anseia pela noite em que verá
Kemintiri transpassada por uma estaca e deixada a
mercê do sol. Você aceitará, seja de quem for, qualquer
informação ou auxílio que possa levá-la até Kemintiri.
Clã: Ventrue
Senhor: Severus
Natureza: Arquiteta
Comportamento: Tradicionalista
Geração: 6ª
Abraço: 1656
Idade Aparente: Final da adolescência
Físicos: Força 2, Destreza 3, Vigor 3
Sociais: Carisma 4, Manipulação 4, Aparência 3
Mentais: Percepção 5, Inteligência 4, Raciocínio 4
Talentos: Prontidão 4, Briga 2, Esquiva 2, Expressão
2, Graça 3, Intimidação 4, Liderança 5, Subterfúgio 4
Perícias: Arqueirismo 3, Condução 2, Etiqueta 4,
Armas Brancas 5, Performance 2
Conhecimentos: Acadêmicos 3, Burocracia 3,
Conhecimento da Camarilla 4, Investigação 5,
Linguística 4, Medicina 2, Ocultismo 3, Política 5
Disciplinas: Presença 5, Dominação 3, Fortitude 3,
Taumaturgia 3, Auspícios 2, Ofuscação 2, Potência 2
Linhas Taumaturgicas: Linha do Sangue 3
Antecedentes: Status 6, Prestígio de Clã 6, Influência
4, Recursos 4, Lacaios 4
Virtudes: Consciência 2, Auto-Controle 5, Coragem 3
Moralidade: Humanidade 5
Perturbações: Fuga
Força de Vontade: 8

OS ARCONTES

THEO BELL
Histórico: Servindo como a primeira linha de defesa
da Camarilla em tempos de crise, aqueles Membros
indicados para o posto de Arconte possuem uma
merecida reputação de cruéis e impiedosos. E entre os
atuais Arcontes, poucos inspiram tanto medo em seus
inimigos como Theo Bell, cria do poderoso Dom
Cerro. Em seu mandato como Arconte, Bell conquistou
elogios pessoais do Círculo Interno nada menos do que
sete vezes, um feito sem precedentes na história da
seita. Mesmo os bandos guerreiros ficam cautelosos
quando Bell está por perto, e anarquistas de centenas
de cidades amaldiçoam o nome de “Killa-B”.
É irônico que este anjo vingador tenha
ascendido de origem tão humilde, e que o carcereiro
mestre da Camarilla seja tão íntimo com os grilhões.
Nascido antes da Guerra Civil em uma família de
escravos no recente estado do Mississipi, o jovem
Theophilus (sendo um escravo, ele não possuía
sobrenome) trabalhava com seu pai, sua mãe e seus
vários irmãos em uma plantação de algodão. Embora o
trabalho fosse duro e o capataz violento, Theophilus
teve uma infância feliz considerando-se tais
circunstâncias. Seu pai, em particular – um enorme e
gentil homem cuja gargalhada soava como um distante
trovão – fazia com que todas as noites em sua
minúscula cabana fossem tranqüilas e dava a sua
família os escassos confortos que podia.
Por isso, foi um duro golpe para Theophilus
quando, logo após o seu décimo quinto aniversário, sua
família foi dividida. Enquanto metade deles, incluindo
seu pai, permaneceu com seu mestre original, a outra
metade, incluindo Theo e sua mãe, foram vendidos
para a distante plantação Bell. Theo já era forte para a
sua idade, e foi preciso um homem adulto para arrancálo das pernas de seu pai.Theo acredita que essa foi a
última vez que ele chorou, e a primeira que seu pai
havia chorado. Aquela imagem cheia de lágrimas é a
sua última lembrança dele.
A mãe de Theo ainda era uma mulher bonita
apesar do trabalho pesado, e suas irmãs cresceram altas
e fortes. A aparência delas não passou despercebida
pelo Mestre Bell, que ocasionalmente descia durante a

noite até o alojamento dos escravos, naquilo que ele
descrevia como “melhorar a linhagem injetando um
pouco de sangue branco” no maior número de
familiares mulheres de Theo que ele conseguia. A
separação de seu pai e sua impotência diante da
violência sofrida por sua família mataram algo dentro
de Theo. Ele também cresceu alto e forte, e logo
adquiriu o peso e o impressionante físico de seu pai,
mas nunca a sua gargalhada ou o seu sorriso. Como um
trabalhar rural sulista, o jovem Theo frequentemente
experimentava o chicote do capataz, e as vezes seus
dedos esmagavam a palha onde dormia enquanto
estrangulava o Mestre Bell em seus sonhos.
Theo tinha outro sonho ainda maior do que o
de assassinato, e após a morte prematura de sua mãe
por uma doença (passada para ela, como Theo
acreditava, por seu mestre), ele resolveu realizá-lo.
Suas irmãs se transformaram em dóceis escravas
domésticas; ele lamentava por elas, mas elas iriam
atrapalhá-lo. “Seguindo a garganta” da Ursa Maior (*),
Theo esgueirou-se da plantação durante a noite,
derrubando um vigia que tentou pará-lo, e fugiu para o
Norte.
O caminho foi longo e perigoso, mas Theo era
astuto e forte o suficiente para estrangular, com as
próprias mãos, um dos caçadores enviados atrás dele.
Alguns meses depois, Theo encontrava-se em Ohio e
como um membro da Underground Railroad. Durante
os próximos vários anos, Theo fez várias viagens até o
interior da região Sul para resgatar escravos que
considerava dignos de serem salvos. Cartazes por toda
Dixie alardeavam uma recompensa pela morte ou
captura do renegado.
Theo nunca reencontrou seu pai, mas em
contrapartida obteve muito sucesso em seus demais
esforços. Entretanto, sua cautela diminuiu enquanto seu
entusiasmo cresceu. Numa noite, Theo encontrava-se
arquejado em uma floresta de pinos. Ele havia sido
ferido e corria risco de ser capturado após uma missão
mal sucedida. Enquanto os cães uivavam a distância,
Theo se curvou para beber em um riacho, e quando
olhou para cima novamente, viu um estranho sorrindo a
menos de um metro de distância. Percebendo que o
estranho era branco, e estava obviamente tranqüilo,
Theo fez uma investida desesperada contra o homem.
Para o azar de Theo, o estranho se esquivou de seu
ataque, e então o agarrou em pleno ar em um abraço
que provou ser inescapável.
Mantendo Theo imobilizado, o estranho o
rogou que permanecesse calmo. Ele não era um
daqueles que caçavam Theo, e nem estava ali para
escravizá-lo novamente – ao menos não para algum
mestre que Theo pudesse reconhecer, o estranho
complementou. Ele disse que seu nome era Dom Cerro,
e que vinha observando as façanhas de Theo há anos.
Theo o havia impressionado como um homem, e agora,
Cerro continuou, desejava transformar Theo em algo
mais.
(*) No original “Following the Drinking Gourd” , fazendo referência
a instruções de fuga para escravos, que iam para o norte. O nome
também faz um trocadilho entre a constelação de Ursa Maior, que
aponta para o norte, e os riachos usados pelos escravos em fuga.

Theo sentiu a pele gelada do estranho contra a
sua, e lembrou-se de fragmentos de velhos contos dos
escravos percorrendo seu cérebro como garras
congelantes. Mas essas histórias eram apagadas por
uma visão, a imagem do violador de sua família
curvado e destruído pelas mãos de Theo. Theo relaxou,
Cerro sorriu, e um acordo foi feito. Theo só impôs uma
condição – que lhe fosse permitido retornar à plantação
Bell.
Então Theo desistiu do sol e aprendeu sobre os
dons de sua espécie, e de sua grande sede. Esta sede o
levou de maneira inexorável até a fazenda Bell. Numa
noite sem lua, ele rastejou até a casa do mestre,
sentindo um estranho excitamento e com um grande
chicote negro na mão. Ele permaneceu em pé diante da
cama onde encontrava-se o velho e gordo Bell, e levou
o chicote para cima e para baixo, para cima e para
baixo, com mais força do que qualquer mortal seria
capaz, e logo só havia os gritos de Bell, seus olhos
esbugalhados, uma batida no crânio de Theo que
crescia cada vez mais e mais alto e ...
Havia vermelho por toda parte, e então ele se
deu conta que a casa do mestre ardia em chamas, e ele
estava nas ruínas do que havia sido o alojamento dos
escravos. Corpos – alguns brancos, outros negros –
jaziam espalhados pelo chão, com seus membros
retorcidos como salgueiros em uma tempestade. Rostos
familiares – incluindo seu irmão mais novo e três de
suas irmãs – estavam entre os corpos. Theo caiu de
joelhos, mas ele estava morto e não podia mais chorar.
Mas, enquanto fugia do local, decidiu adotar o
sobrenome do seu antigo dono, para lembrar a si
mesmo que apesar de possuir agora o poder do capataz,
o jugo do escravo arderá para sempre como uma ferida
em seu coração.
Pelos próximos anos e durante a Guerra Civil,
Dom Cerro cuidou pessoalmente da educação de sua
progênie, ensinando ao recém apelidado Theo Bell
letras, história e filosofia, assim como assuntos
exclusivos dos Membros. Theo provou ser um pupilo
inteligente – a personificação do guerreiro-erudito que
o velho Idealista desejava – e adicionalmente evoluiu
seus dons vampíricos através de missões
emancipatórias, e mais tarde, ataques a depósitos de
suprimentos Confederados, e todo esse esforço para
apagar de sua memória o assassinato de sua família.
Após o término da guerra, Senhor e Cria
embarcaram em uma viagem pela Europa, durante a
qual todo um mundo noturno se abriu diante de seus
olhos inexperientes. Os Príncipes e Primógenos, por
sua vez, apreciaram com uma excitação patronal a idéia
da “Cria colorida de Cerro” – pouquíssimos membros
negros existiam entre os vampiros da Camarilla
daquela geração ainda ativos na política, e quase
nenhum havia sido Abraçado entre a população escrava
do Novo Mundo. Realmente, Bell era um prodígio.
Hárpias em busca de status tropeçavam umas nas
outras para convidarem o taciturno Brujah para suas
recepções, e várias tentaram seduzir Bell a beber seu
sangue criando vínculos proibidos (“É verdade o que
dizem sobre a vitae dos negros?”). Bell, por sua vez,
rapidamente ficou aborrecido com a decadência e a
devassidão dos Elíseos europeus – tudo muito similar

às indolentes festas do Mestre Bell – mas ele
mergulhou na cultura e nos costumes dos mortais a sua
volta. Ele e Cerro tornaram-se próximos – tão
próximos como pai e filho – e enquanto a influência de
Cerro na seita crescia, Bell relutantemente o
acompanhava, assumindo o fardo de algumas
responsabilidades pelo bem de seu Senhor.
O século 20 foi tão turbulento para os
Membros quanto foi para o Rebanho. De volta a
América, Bell ficou consternado com o fracasso da
Reconstrução, embora suas preocupações mortais
ficassem cada vez mais distantes. No Harlem durante a
era do jazz, Bell e sua família mortal encontravam-se
no meio de uma correnteza Sabá; e além disso, visitava
frequentemente o sul, fazendo o que (pouco) podia para
conter a maré de Jim Crow. Nos anos 50, vendo-o
como um peão útil para infiltrar-se em círculos de
direitos civis e confrontar os Anarquistas em seu
próprio território, o Círculo Interno indicou Cerro
como Justicar, sabendo que Bell então iria tornar-se
Arconte. Bell, por sua vez, estava bem ciente disso, e
ressentiu-se da politicagem por trás de sua indicação;
assim como nutria uma considerável simpatia pelos
Anarquistas. Estes sentimentos não o impediram de
cumprir seus deveres ao pé da letra, e pelos anos 90
Bell já era o mais respeitado – e temido – Arconte dos
Estados Unidos. Tal era a sua fama que o novo Justicar
eleito, Jaroslav Pascek, manteve Bell como seu
subordinado, mesmo com o grande desprezo mútuo
entre ambos.
Nas noites atuais, Theo Bell talvez prove ser
uma pedra angular para a sitiada Camarilla. Ele viajou
muito mais do que a maioria dos Membros; mesmo os
lobisomens lhe deram pouco trabalho, e ele conhece a
maioria das cidades na América do Norte e muitas na
Europa. Através dos anos, Bell meticulosamente
rastreou o máximo de descendentes da família de seu
pai que conseguiu; ele os observa de longe e
ocasionalmente os auxilia. Assim sendo, ele tem mais
contato com o mundo iluminado pelo sol do que a
maioria dos Membros de sua idade, uma peculiaridade
que o serve bem no cumprimento de seus deveres. O
Círculo Interno acredita que o conhecimento de Bell da
cidade de Nova Iorque, particularmente da área do
Harlem e Washington Heights, poderá ser vital para
destruir os Membros Sabá de Manhattan.
Imagem: Alto, negro e, sim, atraente, Bell possui uma
aparência elegante, embora ameaçadora. As cicatrizes
em seus ombros e nas suas costas, lembranças do
açoite de seus capatazes, são os únicos legados de seus
dias como escravo. Geralmente usando um bigode bem
aparado (e as vezes um pouco de barba), Bell veste-se
bem em tempos de paz e de maneira eficiente quando
em batalha. Um boné de baseball dos New York
Yankees, um óculos-escuro estilo policial e uma
escopeta Dragonbreath carregada são as marcas
registradas de Bell; tanto Anarquistas quanto Sabás o
conhecem e o temem. Como uma zombaria irônica de
sua condição de morto-vivo, Bell as vezes cola uma
faixa de respiração em seu nariz, principalmente
quando envolvido em alguma missão de guerra.

Dicas de Interpretação: Na superfície, você é uma
figura séria, autoritária e sem emoções, suficientemente
educado com todos e próximo de ninguém. Isso é,
claro, uma máscara para a indecisão que o oprime todas
as noites. Você observa os mestres da Camarilla
administrando a sua plantação mortal, estalando o
chicote do governo e da mídia para direcionar o
rebanho conforme sua vontade, e essa visão o faz se
agitar em fúria. Contudo você não pode tolerar a
miopia caprichosa dos Anarquistas, e já viu de forma
pessoal e muito próxima o Sabá, para ter qualquer
ilusão romântica quanto aos seus objetivos. E nem
pode tornar-se independente sem trazer vergonha ao
único pai que realmente conheceu; o Abraço é algo
terrível, mas Cerro lhe deu uma saída para a sua
impotência, e devido a isso você está em débito com
ele por toda sua não-vida. Talvez, entretanto, apesar de
todo seu poder e de todos os seus anos, você ainda
continue sendo um escravo para sempre. Sendo esse o
caso, você pensa, talvez pudesse ser um dos “bons” por
enquanto, até descobrir como libertar-se de uma vez
por todas.
Clã: Brujah
Senhor: Don Cerro
Natureza: Rebelde
Comportamento: Juiz
Geração: 9ª
Abraço: 1857
Idade Aparente: Início dos 30
Físicos: Força 5, Destreza 5, Vigor 5
Sociais: Carisma 4, Manipulação 4, Aparência 4
Mentais: Percepção 4, Inteligência 4, Raciocínio 5
Talentos: Prontidão 5, Briga 5, Esquiva 5, Empatia 1,
Expressão 2, Intimidação 5, Liderança 4, Manha 4
Perícias: Ofício (mecânica) 1, Demolição 3,
Condução 3, Etiqueta 3, Armas de Fogo (escopetas) 5,
Armas Brancas 5, Performance 2, Furtividade 5,
Sobrevivência 4
Conhecimentos: Acadêmicos 2, Finanças 1,
Investigação 4, Direito 3, Linguística 2, Ocultismo 3,
Política 3, Ciência 1
Disciplinas: Rapidez 4, Potência 4, Presença 4,
Dominação 3, Auspícios 2, Fortitude 2, Ofuscação 2
Antecedentes: Aliados (família mortal) 5, Contatos 5,
Mentor 4, Status 4, Recursos 3
Virtudes: Consciência 3, Auto-Controle 5, Coragem 5
Moralidade: Humanidade 6
Perturbações: Berserk
Força de Vontade: 10

FEDERICO DI PADUA , O BRAÇO
DIREITO DA CAMARILLA
Histórico: Federico conta para quem lhe pergunta que
a sua vida foi tão normal como qualquer outra. Do
ápice da glória e da esperança até os abismos do terror
e da dor, ele permaneceu agarrado as suas crenças e
objetivos, a despeito dos caprichos do destino.
Atualmente, ele é mencionado ocasionalmente como “o
braço direito” da Camarilla – devido a seus séculos de
serviços irrepreensíveis e sem paralelo no cargo de
Arconte (Qual outro Cainita, pelo menos atuando

abertamente diante de todos, conseguiu sustentar tal
posição dentro da Camarilla por tanto tempo?) –
Federico trabalha diligentemente para diminuir as
tensões na torre de marfim da Camarilla. Ele relembra
Membros agora no poder das noites em que eram
fracos, e sugere àqueles que são fracos agora a
possibilidade de alcançarem o poder e que não devem
perpetuar abusos sofridos.
Nascido na Itália, Federico cresceu para
tornar-se um mercenário veterano muito valorizado por
sua capacidade de disciplinar jovens impetuosos. Ao
longo de muitos anos, combateu em todas as terras da
Europa, tempo durante o qual conheceu muitos
mestres, presenciou muitas traições e aprendeu lições
que moldaram sua existência imortal por cinco séculos.
O Abraço de Federico foi violento, e continua
a afeta-lo até os dias de hoje, mas não de uma maneira
cíclica – ele não deixa de aplicar a justiça de maneira
severa, mas também não abusa de seu poder. Ao invés
disso, desde as primeiras noites da Camarilla, Federico
elaborou sua diretriz consistindo em não se rebaixar
aos caprichos e desejos dos indivíduos a quem servia.
Tal determinação era fácil durante os anos em que seu
Senhor adotivo, o co-fundador da Camarilla, Josef von
Bauren, era Justicar, mas não com a maioria dos sete
outros Justicares a quem serviu.
Federico sempre pesa a informação ou
evidência que descobre ou recebe da maneira mais
justa. Na verdade, ele está tão surpreso quanto seus
críticos mais ardorosos por ter conseguido manter seu
posto por tanto tempo e no decorrer de tantas
transições. No entanto, essa surpresa decorre apenas de
sua resistência em ser manipulado, ele espera ter
mantido sua posição devido a seus resultados. Porém,
não deixou de perceber que o cargo de Justicar nunca
lhe foi oferecido. Ele é muito valioso em campo, assim
lhe dizem terceiros, mesmo nunca tendo feito a
pergunta. No fim, ele aceita isso como uma resposta
suficiente, porque não permite que nada pese demais
sobre si, exceto suas decisões sobre a não-vida e a
morte alheias.

Apesar disso, através dos séculos, Federico
ficou conhecido como um ardente partidário da
Camarilla. No início, ele sentia que a organização era
meramente a melhor solução disponível. Embora tenha
visto alguns conflitos na seita, a Camarilla se justifica e
trilha um caminho que ele enxerga como justo.
O lado cínico de Federico ainda revela-se de
vez em quando, mas é por saber que a Camarilla não é
perfeita. Ele se revolta particularmente com a cegueira
que a organização perpetua. As melhores decisões são
tomadas quando as evidências mais importantes estão
disponíveis, e a Camarilla fecha demais seus olhos para
questões de grande importância e de terríveis
consequências, como a existência dos Antediluvianos.
Mas, como um indivíduo, Federico pode levar esses
medos inomináveis em consideração enquanto continua
fazendo justiça em nome da seita.
Federico tem passado os últimos anos nos
Estados Unidos. Vários meses de persistentes e
infrutíferas investigações esclareceram muito pouco
sobre o assassinato do Justicar Petrodon em Chicago.
Agora, Cock Robin é o Justicar Nosferatu, e Federico
espera boas coisas deste Membro. Cock Robin é
comprometido com a Camarilla, mas o mais
importante, ele também combate a cegueira voluntária
da seita com suas constantes tentativas em chamar a
atenção para o enfraquecimento de seu poder na Costa
Leste dos Estados Unidos.
Independentemente de saber ou não disso em
seu coração morto, Federico jamais terá realmente
certeza da Camarilla e de sua capacidade de moldar o
sistema e a política dos Membros até que ele seja
elevado a Justicar. Ironicamente, esta é uma posição
que ele recusaria, por saber que é de fato mais
importante no campo de batalha. Assim, esse teste
decisivo de devoção e crença na Camarilla talvez
jamais ocorra.
Imagem: Federico considera que a sua falta de
aparência lhe serve bem enquanto age de maneira
invisível em suas investigações. Seu semblante
ofuscado lhe é particularmente conveniente, pois
apesar de seus mais de 500 anos como Membro, ele
continua tendo aversão a sua forma careca e
revoltantemente feia. Na sua vida mortal, Federico era
um homem atraente de aparência robusta e estrutura
forte. Agora, seu corpo é coberto por feridas que
apodreceram por séculos sem cessar, e o seu comprido
nariz em forma de gancho é acentuado por seus ombros
curvados, embora seus olhos claros e castanhos
cintilem com uma inteligência e paixão que não foram
diminuídos pelo tempo.
Dicas de Interpretação: Você é a epítome de um
mentor. São muitos os jovens estudantes e soldados
que vieram procurar por seus conselhos. Você está
confiante, mas você sabe que essa confiança resulta de
sua boa sorte e de seu trabalho duro. Por muitas vezes
você viu os ventos do destino mudarem sua direção e
arruinarem alguém, e sabe que isso pode lhe acontecer
também. Você nunca confia somente em seu status na
Camarilla para alcançar seus objetivos, ao invés disso
continua a ganhar a confiança dos demais graças a sua
visão e sabedoria.

Clã: Nosferatu
Senhor: Marienna (“adotado” por Josef von Bauren)
Natureza: Juiz
Comportamento: Arquiteto
Geração: 7ª
Abraço: 1444
Idade Aparente: Difícil de determinar, as vezes
aparenta ser a metade dos 30.
Físicos: Força 4, Destreza 4, Vigor 6
Sociais: Carisma 3, Manipulação 3, Aparência 0
Mentais: Percepção 5, Inteligência 3, Raciocínio 4
Talentos: Prontidão 4, Esportes 5, Briga 5, Esquiva 3,
Intimidação 4, Liderança 3, Subterfúgio 4
Perícias: Arqueirismo 3, Armas Brancas 5, Cavalgar 4,
Furtividade 5, Sobrevivência 4
Conhecimentos: Acadêmicos 2, Finanças 2,
Investigação 4, Linguística (Inglês, Francês, Húngaro,
Russo) 3, Ocultismo 4, Política 7
Disciplinas: Ofuscação 6, Potência 5, Auspícios 4,
Animalismo 3, Fortitude 2, Rapidez 1
Antecedentes: Contatos 4, Mentor 4, Recursos 4,
Status 4
Virtudes: Consciência 3, Auto-Controle 3, Coragem 4
Moralidade: Humanidade 6
Força de Vontade: 6

LITHRAC , O INDEPENDENTE ALINHADO
Histórico: Sam Mayberry nasceu em um subúrbio de
Nova Jersey em uma família comum americana. Ele
teve uma típica educação de classe-média, indo para a
universidade de Rutgers e ingressando na escola de
medicina. Graças a um tremor nervoso em suas mãos,
Sam se deu conta de que seu sonho de tornar-se um
cirurgião jamais se realizaria. Ele decidiu ao invés
disso prosseguir na área da patologia, onde o tremor de
suas mãos realmente não importava. Sendo um jovem
calmo, Sam nunca deixou que a morbidez de estar
sempre cercado por cadáveres o incomodasse. Na
verdade, eles nunca o julgariam ou duvidariam de suas
mãos trêmulas.
Sam tornou-se um médico legista, e tinha
grande interesse em ajudar a resolver crimes com o seu
conhecimento médico. Ele casou com o seu amor do
ginásio, que deu a eles suas duas filhas gêmeas. No
entanto, seus sonhos com uma vida tranquila e normal
acabaram com a Segunda Guerra Mundial. Sam
patrioticamente se alistou e encontrava-se no front
europeu durante as últimas fases da guerra. Sendo um
dos primeiros soldados americanos a chegar em
Auschwitz, ele mudou para sempre após ver os
horrores daquele lugar. As atrocidades cometidas ali
dilaceraram a sua fé na bondade da humanidade. Após
concluir o restante do seu serviço militar, Sam retornou
para casa e para o amor e normalidade de sua família e
tentou esquecer as memórias do que havia
experimentado.
A normalidade durou pouco mais de um ano.
Uma série de assassinatos excepcionalmente
perturbadores desafiou sua perícia e trouxe novamente
as memórias da guerra. Corpos sem sangue e
horrivelmente mutilados começaram a aparecer, vários
de uma só vez, por toda a área.

Alguns dos corpos exibiam traumas impossíveis, como
uma mulher cujas costelas pareciam ter sido esticadas
até saltarem para fora de seu peito. Os detetives
acreditavam que os crimes eram simplesmente obras de
um louco. Sam tentou convencer a polícia que algo
estava errado, mas eles tentaram encobrir toda a
história. Finalmente, ele procurou a imprensa. Naquela
noite, ele veio a descobrir que sua esposa e suas filhas
haviam se tornado as últimas vítimas.
Mais tarde na mesma noite, enquanto ele
perambulava bêbado, Sam descobriu exatamente o
quão sobrenaturais esses assassinatos realmente eram.
George Frederick, um Samedi pró-Camarilla, estava na
cidade investigando o aumento das atividades Sabá. O
interesse de Sam nos assassinatos chamou a atenção
tanto de Frederick quanto do Sabá. Frederick
testemunhou o assassinato da família de Sam e sabia
que o Sabá acabaria encontrando Sam. Frederick o
salvou de uma morte terrível ao condená-lo a uma
existência ainda mais horrível.
Sam recebeu as mudanças com a fascinação
mórbida que continua a ser a marca registrada de sua
personalidade até as noites atuais. Ele decidiu voltar
todo seu conhecimento e perícia em algo positivo,
agora que podia estudar a morte de maneiras que
jamais havia sonhado. Frederick se mostrou um
excelente professor e mentor. Após ser liberado da
tutela grotesca de seu Senhor, Sam se renomeou de
Lithrac, em referência a um monstro de uma história de
criança que havia se lembrado, como um sinal de sua
nova existência.
Frederick devia um favor para o Clã
Nosferatu, e para o Justicar Petrodon em particular.
Petrodon havia desenvolvido ambições políticas por
séculos, e pediu para Frederick treinar para ele uma
arma mortal e silenciosa como pagamento. Lithrac
tornou-se essa arma.
Lithrac provou seu valor ao mandar
importantes membros do Sabá para suas Mortes Finais.
Ele não sente prazer em matar, mas vê o Sabá como
uma abominação e uma afronta a humanidade que lhe
restou. Ele vê seu serviço para seus novos patrões,
Cock Robin e a Camarilla, como apenas um trabalho.
Assim como ser um médico legista, isso é algo

mórbido, mas no final faz do mundo um lugar melhor.
Lithrac ainda aprecia muitas das coisas de que gostava
em vida. Na verdade, prefere gastar seu tempo
restaurando carros dos anos 50, seu hobby favorito.
Robin recompensou o excepcional serviço de
Lithrac fazendo dele um de seus Arcontes. Lithrac tem
excedido todas as expectativas, e Robin nunca se
arrependeu de sua decisão.
Imagem: Lithrac parece uma múmia desenfaixada,
com uma pele com coloração de pergaminho, seca e
esticada sobre seus ossos. Quando se move
rapidamente, grandes pedaços de pele seca caem de seu
corpo, deixando uma trilha que ele limpa
cuidadosamente. Tufos de cabelos castanhos ainda
brotam em alguns lugares de sua cabeça. Ele não
possui lábios, e seus dedos são quase desprovidos de
pele, dando-lhes uma aparência de garras.
Surpreendentemente, seus brilhantes olhos azuis
continuam límpidos e vivos. Ele geralmente veste
roupas escuras, com um sobretudo e um chapéu fedora
que ajudam a ocultar sua aparência.
Dicas de Interpretação: Você é absolutamente
meticuloso. Qualquer tarefa dada pelo Justicar Robin é
um trabalho a ser completado, e trabalhos devem ser
realizados da maneira correta. Mantenha uma atitude
imparcial e científica em relação a seu trabalho e na
presença de estranhos. Sempre se agarre as sombras e
esteja pronto para agir quando a necessidade mandar.
Você realmente não é adepto da concepção
“romântica” de ser um vampiro, embora não negue o
fato de que é um monstro. Você vê nisso uma mudança
no que você é, e não em quem você é. Quando cercado
por verdadeiros amigos, você é francamente jovial,
embora tenha um senso de humor mórbido.
Clã: Samedi
Senhor: George Frederick
Natureza: Solitário
Comportamento: Grosseiro
Geração: 9ª
Abraço: 1950
Idade Aparente: Indeterminada
Físicos: Força 3, Destreza 4, Vigor 3
Sociais: Carisma 2, Manipulação 3, Aparência 0
Mentais: Percepção 5, Inteligência 3, Raciocínio 3
Talentos: Prontidão 4, Esportes 2, Briga 2, Esquiva 2,
Intimidação 1, Liderança 1, Manha 2, Subterfúgio 4
Perícias: Condução 2, Etiqueta 1, Armas de Fogo 3,
Armas Brancas 1, Segurança 4, Furtividade 5,
Sobrevivência 1
Conhecimentos: Acadêmicos 2, Burocracia 2,
Conhecimento da Camarilla 4, Conhecimento do Sabá
2, Conhecimento Especializado: Criminologia 2,
Conhecimento
Especializado:
Toxicologia
4,
Computador 1, Investigação 4, Direito 1, Medicina 4,
Ocultismo 1, Política 2, Ciência 3
Disciplinas: Ofuscação 4, Thanatosis 3, Fortitude 2,
Rapidez 1
Antecedentes: Status 4, Contatos (Clã Nosferatu) 3,
Mentor 3, Recursos 2
Virtudes: Consciência 3, Auto-Controle 4, Coragem 4
Moralidade: Humanidade 7
Força de Vontade: 7

VIDAL JARBEAUX , A RAPOSA DE
MADAME GUIL
Histórico: Charmoso, cortês, bem-humorado, sempre
pronto com a palavra certa, cativante, sexy, autêntico,
um pouco malandro mas nunca maldoso; Membros
frequentemente usam tais termos para descrever Vidal
Jarbeaux, o Arconte Toreador da Justicar Guil. Tal
consideração é bem merecida, pois Vidal é o mais
competente charlatão da Camarilla. Talentoso como
ator e orador, confortável em uma variedade de
assuntos, um mestre das charadas, de inteligência
aguçada e astutamente criativo, este Arconte Toreador
diverte-se mais quando está fazendo “o jogo”. Com
estas qualidades, ele é uma excelente adição à cruel
comitiva de Madame Guil. Infelizmente, Madame Guil
passou a ser o atual alvo de Vidal.
Vidal viveu em Paris no séc.18 como um
homem de recursos moderados. Mesmo assim, seu
talento como trapaceiro era impressionante. Nascido
em uma família de classe média, Vidal usava de seu
charme e sua graça para conseguir dinheiro da
aristocracia francesa. Ele interpretava o jogo social
perfeitamente, enganando a muitos ao fazê-los crer que
era um homem de posses. Ele recebia convidados em
sua suposta casa de campo enquanto os verdadeiros
proprietários encontravam-se em Paris, cortejava várias
mulheres ao mesmo tempo,
gerenciando seus
relacionamentos amorosos com habilidade, e aplicou o
golpe do Prisioneiro Espanhol tantas vezes e tão
eficientemente a ponto de já ter o suficiente para
sustentá-lo durante toda a vida. Enquanto os mortais
caíam nos truques de Vidal, os Toreadores de Paris o
eram mais astutos. Eles o permitiam continuar
aplicando seus golpes, porque era muito bom nisso e
lhes era um grande entretenimento. Até tornou-se por
um tempo uma moda para os Cainitas participarem dos
jogos de Vidal, frequentemente desempenhando os
papéis de vítimas ou de testemunhas. Toda vez que
Vidal obtinha sucesso em um objetivo, os Toreadores
aumentavam as apostas ao impor a ele obstáculos
sociais cada vez mais difíceis. Vidal sempre
sobrepujava tais desafios, e por sua habilidade, eles o
amaldiçoaram com o Abraço.

Uma vez que os Toreadores já haviam Abraçado Vidal,
acabaram enfadados dele e afirmavam que de algum
modo havia perdido aquele toque especial. Embora
Vidal negasse publicamente, a verdade é que sentia que
a sua fagulha criativa havia morrido junto com seu
coração. Desesperado para recuperar sua paixão pela ...
não-vida, ele procurou por novos jogos cujas apostas
fossem mais altas. Apostas maiores significam perigos
maiores, e perigos maiores significam maiores
desafios. Através da vitória, Vidal poderia mentir para
si mesmo e dizer que nada havia mudado, mas após
dois séculos de tentativas ele ainda não conseguiu
encontrar um desafio que o entusiasme como aqueles
de seus anos mortais.
Com um novo mundo para explorar e novos
dons para complementar suas habilidades, Vidal deixou
Paris para ver o resto da Europa. Seu timing foi
impecável. A Revolução Francesa varreu toda a França
logo após a sua partida, destruindo muitos dos
Membros que o conheciam. Por mais de um século,
Vidal ludibriou a elite da sociedade. Das colônias do
Líbano e Egito até as cortes em Londres da Rainha
Anne, Vidal assumiu dezenas de personalidades,
disfarces e papéis. Ele afirmou ser membro de todos os
Clãs e possuía as habilidades para sustentar cada
afirmação. Ele era um arqueólogo angariando fundos
para viagens ao Egito; ele era um explorador fazendo
expedições na Amazônia; ele era um assistente de
Freud; ele era o bebê de Lindbergh; ele era tudo o que
desejava ser. Infelizmente, a sua sorte estava fadada a
acabar. Vidal inconscientemente atraiu a atenção do
Justicar Montecalme, que passou então a maior parte
da década tentando capturar o talentoso, mas
enigmático, trapaceiro. Não sendo um homem que
desperdiçava bons talentos, o Justicar acolheu Vidal
sob suas asas após tê-lo encontrado, e passou a usar
Vidal em missões especiais. Vidal tornou-se o homem
de confiança para as ferroadas de Montecalme. Apenas
o Justicar, seus Arcontes e o Círculo Interno sabiam
sobre Vidal.
Recentemente, Montecalme encerrou seu
mandato e deixou sua posição como Justicar de
maneira um pouco controversa. O Círculo Interno fez
de Vidal Arconte – uma indicação incomum, uma vez
que os Justicares geralmente selecionam seus próprios
auxiliares – e o designaram para a Justicar Toreadora
Guil. Oficialmente, Vidal serve como intermediário e
diplomata para a impaciente e muitas vezes ofensiva
Madame Guil. Secretamente, no entanto, alguém
dentro do Círculo Interno tem suspeitas sobre a Justicar
e está usando Vidal como espião. Vidal suspeita tanto
quanto, e até mesmo possui suas próprias dúvidas sobre
a Madame Guil. Ela afirma ter feito parte da
aristocracia francesa antes da Revolução, mas Vidal
sabe a verdade, tendo sido Abraçado naquela época.
Ainda assim, a missão é difícil, e Guil é uma oponente
cautelosa. Ela não confia em ninguém e não tem se
permitido deslizes. Vidal entretanto anseia que este
jogo seja o desafio que tão desesperadamente vem
procurando.
Imagem: Vidal chama a atenção por onde passa. Um
indivíduo bem vestido e elegante, Vidal não veste nada
a não ser o melhor em roupas; ternos parisienses;
abotoaduras de ouro de Mônaco; suéteres londrinos;

gravatas alemãs; calças e sapatos italianos; e relógios
de ouro suíços. Sua silhueta rígida denuncia um corpo
bem definido, mas ele comporta-se como um
cavalheiro. Ele carrega um sorriso para desarmar os
desconfiados e uma rosa para pegar os cuidadosos
desprevenidos. Sua espada-bengala é para os
insatisfeitos.
Dicas de Interpretação: Você interpreta bem o seu
papel. Você sorri facilmente e aparenta não possuir
nenhuma malícia, mas levou décadas de prática para
esconder sua natureza de predador. Você até mesmo
fala como se os melhores dramaturgos do mundo
tivessem escrito seus diálogos. Palavras são como seda
em sua língua prateada, e você nunca fala
desvalorizando os demais. É a sua habilidade em fazêlos sentirem-se iguais em uma conversa que muitas
vezes dá a seus argumentos um ar de razão. Apesar de
sua aparência refinada, você é um apostador. Você
pode perceber as probabilidades em uma situação, e
sempre as manipula a seu favor. Cavalheiro e
malandro, é isso o que você é.
Clã: Toreador
Senhor: Baronesa Margaret d’ Hautmont
Natureza: Galante
Comportamento: Bon Vivant
Geração: 7ª
Abraço: 1769
Idade Aparente: Início dos 20
Físicos: Força 3, Destreza 4, Vigor 3
Sociais: Carisma 4, Manipulação 5, Aparência 5
Mentais: Percepção 4, Inteligência 3, Raciocínio 4
Talentos: Prontidão 4, Esportes 3, Briga 3, Diplomacia
5, Esquiva 4, Empatia 4, Graça 4, Barganha 4,
Interrogação 3, Intimidação 3, Intriga 4, Máscara 2,
Mímica 4, Pesquisa 2, Manha 2, Estilo 4, Subterfúgio 4
Perícias: Disfarce 4, Condução 3, Etiqueta 5, Armas
de Fogo 4, Leitura Labial 2, Armas Brancas (espadabengala) 4, Prestidigitação 4, Furtividade 3
Conhecimentos: Acadêmicos 2, Burocracia 5,
Conhecimento da Camarilla 3, Conhecimento do Sabá
2, Computador 2, Finanças 2, História 2, Investigação
2, Direito 3, Lingüística 5, Medicina 1, Ocultismo 3,
Política 3
Disciplinas: Presença 5, Auspícios 3, Rapidez 3,
Ofuscação 3, Fortitude 2, Potência 2
Antecedentes: Contatos 5, Rebanho 4, Recursos 3,
Status 3, Lacaios 1
Virtudes: Consciência 4, Auto-Controle 3, Coragem 5
Moralidade: Humanidade 5
Força de Vontade: 8

ILYANA RAVIDOVICH, TESTEMUNHA DO
DESASTRE
Histórico: Na verdade, Ilyana Ravidovich não sabe o
porquê de ter sido selecionada para a posição de
Arconte. Porém nada escapa de sua percepção por
muito tempo, então ela não tem dúvidas de que logo
descobrirá. Este talento de Ilyana talvez a salve, mas
provavelmente também a tenha condenado, porque ela
suspeita que esta seja a razão de ainda estar na Rússia.
Os mistérios da Rússia vêm intrigando e desafiando a
Camarilla durante décadas. Ilyana, uma ex-campeã de
xadrez com uma mente brilhante e uma capacidade de
solucionar os mais complexos códigos, é talvez aquela

que finalmente perfure a névoa de Baba Yaga e
compreenda os planos do geomante louco Zelios.
A infância de Ilyana em Belgrado foi
dominada por jogos de xadrez e campeonatos. Seu pai
era um jogador amador frustrado, e apesar de ter dito
muitas vezes que era seu desejo ter tido um filho
homem ao invés de uma filha, eventualmente acabou
maravilhado ao descobrir a tremenda aptidão de Ilyana
para o jogo. No entanto, como muitas crianças
prodígio, Ilyana acabou entediada com o seu dom, e
após fracassar em obter a permissão de seus pais para
abandonar o jogo, ela se rebelou e acabou se
envolvendo com Gavrilo Princip nos dias anteriores a
Grande Guerra.
Embora não compreendendo as implicações
dessas ambições colegiais, ela atuou como coconspiradora de Princip em Sarajevo quando o jovem
assassinou o Arquiduque Franz Ferdinan, o disparo que
desencadeou a 1ª Guerra Mundial. Depois disso, ainda
inexperiente nos caminhos da vida após tantos anos sob
proteção partena, Ilyana foi arrastada para as fileiras
que apoiavam a Revolução Russa, e após o fim da
revolta em 1920, ela aceitou a cidadania soviética.
Finalmente se estabelecendo após tantos anos de
agitação, Ilyana retornou para o xadrez, e uma vez que
seu prodigioso talento foi descoberto, ela foi recrutada
para ensinar a jovens soviéticos a jogar.
A sua indicação foi o início de uma série de
eventos que a levaram a chamar a atenção de uma
ambiciosa Ventrue em Moscou. A sua formação de
jovens campeões de xadrez a levou a ser convocada
pelo departamento de criptografia do exército
soviético, o que culminou em seu Abraço. Sua Senhora
Ventrue possuía cópias de comunicações entre seu rival
e membros do Clã Brujah que ela esperava terem
cunho incriminatório, mas eram tão seguramente
codificados que acabavam ininteligíveis.
Sendo uma carniçal por apenas o período de
algumas semanas que necessitou para quebra o código,
Ilyana agradou tanto sua senhora que a vampira decidiu
abraçá-la. Desde então Ilyana tem servido bem ao clã
Ventrue, e sua aparente recompensa foi sua recente
promoção como arconte. Ela aceitou a posição porque
gosta de batalhas por posições, e acredita ser capaz de
dar conta do recado e sobreviver para angariar
recompensas adicionais.

Entretanto, uma mortalha cobriu o trabalho
como Arconte de Ilyana, quando descobriu a gravidade
da situação envolvendo Baba Yaga. O que ela antes
havia imaginado se tratar de apenas um vampiro ancião
com uma vasta influência, mostrou-se ser uma
verdadeira divindade, e os olhos treinados de Ilyana
logo enxergaram as marcas da passagem da Bruxa em
todos os lugares. Esta descoberta, combinada com uma
curiosa união de castelos da Europa Oriental ao longo
de uma obscura linha mágica revelaram muito a Ilyana.
Estas atividades não eram triviais como os movimentos
e contra-movimentos do jogo de xadrez. Ao contrário,
indicavam uma Jyhad em escala global. Ilyana
descobriu a rede geomântica que havia sido estabelecida
por um antigo Nosferatu de nome Zelios, provavelmente
com a intenção de aprisionar Baba Yaga. A peça final
do quebra-cabeças, um hieróglifo geomante inscrito em
1998, levou até um castelo russo em ruínas que havia
sido reconstruído 20 anos atrás para abrigar um silo de
mísseis soviéticos. Desde o fim do Comunismo
Soviético, a Rússia foi dividida, e nenhuma agência
governamental manteve algum registro do silo ou de seu
conteúdo mortal. Nas noites recentes, Ilyana mantém
um olhar vigilante sobre os mísseis e permanece sempre
atenta para aqueles que poderiam vir a usá-lo e seu
papel na Jyhad de Baba Yaga.
Imagem: Ilyana possui uma tez morena e poderia ser
bonita se não fosse tão descaradamente introvertida e
conservadora. Seus longos cabelos negros geralmente
estão preso em um coque, e seu gosto para vestidos não
tem nenhuma presunção de estilo. Ela nega, mas
provavelmente possui alguma descendência afegã. Seu
olhar é fulminante, e embora seu corpo se movimente
pouco e ela não faça absolutamente nenhum gesto com
as mãos enquanto fala, seus olhos são como beija-flores
– movimentam-se constantemente, nunca focando-se em
algo por muito tempo.
Dicas de Interpretação: Você está sempre no controle
de si mesma. Esta é a característica que a define. Você
sabe que o mesmo não pode ser dito de ninguém a sua
volta, mas recusa-se com firmeza a ser coagida ou
conivente. Você se decide por conta própria.
Felizmente, não leva muito tempo para que consiga ver
através de qualquer coisa. Sua mente é muito afiada e
muito rápida, e você possui a habilidade de prosseguir
com várias conversas ao mesmo tempo. Você confia em
seus instintos, mas você não é teimosa de maneira
alguma – se uma nova informação é apresentada, você
pode mudar de idéia. Pessoas que interagem com você
têm a impressão de que você vê através delas. E muitas
vezes é o que você faz. Porém, por baixo de sua
fachada, você está realmente assustada, não apenas por
si mesma, mas também por todo o planeta, pois a Bruxa
nunca adormece facilmente.
Clã: Ventrue
Natureza: Pedagoga
Comportamento: Conspiradora
Geração: 10ª
Abraço: 1931
Idade Aparente: Metade dos 30
Físicos: Força 2, Destreza 2, Vigor 3
Sociais: Carisma 3, Manipulação 3, Aparência 3
Mentais: Percepção 5, Inteligência 5, Raciocínio 2
Talentos: Prontidão 4, Empatia 2, Hobby: Xadrez 5,

Instrução 2, Subterfúgio 2
Perícias: Etiqueta 3, Armas de Fogo 3, Leitura Labial 3,
Performance 3, Segurança 2, Furtividade 2
Conhecimentos: Acadêmicos 3, Conhecimento de Área
(Europa Oriental, Rússia) 3, Computador 3, Criptografia
5, Enigmas 3, Direito 4, Ocultismo 3, Política 2,
Pesquisa 4
Disciplinas: Dominação 3, Auspícios 2, Fortitude 1,
Potência 1, Presença 1
Antecedentes: Status 4, Contatos 3, Recursos 3
Virtudes: Consciência 2, Auto-Controle 5, Coragem 4
Moralidade: Humanidade 7
Força de Vontade: 6

PRÍNCIPES E PRIMÓGENOS NOTÀVEIS
LADY ANNE BOWESLEY, RAINHA DE LONDRES
Histórico: Lady Anne Bowesley, agora Rainha
(Príncipe) de Londres, aprendeu desde cedo com seu pai
que a vida só lhe dá o que você consegue espremer
quando lhe agarra pela garganta. Seu pai falhou em sua
tentativa de estrangular a vida quando Oliver Cromwell
morreu, mas Anne iria influenciar o Parlamento meros
cem anos depois.
O pai de Anne, um dos homens mais
proeminentes em Warwickshire no início do séc. XVII,
não apenas passou sua atitude para Anne, mas o mais
importante, arranjou um bom casamento para ela. O
casamento arranjado era sem sentimentos, como os
negócios tendiam a ser, mas o marido de Anne recebeu
uma esposa de boa família e Anne obteve um círculo
maior de contatos e contínuo acesso a riquezas.
Após a morte de seu marido, Anne se envolveu
com um grupo de nobres cujos sonhos eram os mesmos
de seu pai. Porém, ao invés de procurar alguém forte o
suficiente para tornar-se rei e manter-se na posição
(como era o objetivo de Cromwell), o grupo apenas
procurava um rei que se submeteria ao controle do
Parlamento. O trabalho de Anne era crítico para a
execução do plano, e foi esse tempo passado com os
Parlamentares que plantou a semente para a sua
contínua confiança naquela instituição maleável.
Em 1688, a vida de Anne mudou. O plano de
seu grupo foi bem sucedido, pois Willian de Orange
invadiu a Inglaterra, tomou o trono e desposou a filha
do rei para produzir um herdeiro de indiscutível direito
divino; com maior impacto pessoal, porém, havia outro
fazedor de reis, o Ventrue Valerius. Ele havia
interpretado o papel de um nobre no seleto grupo com o
qual Anne havia se aliado, e estava muito
impressionado com ela. Após tê-la Abraçado, ele a
levou até a atenção do Ventrue Príncipe de Londres, o
poderoso Mithras.
Após provar seu valor para Mithras com
algumas manobras de menor valor, Anne acumulou uma
significativa influência sobre o Parlamento. Ela manteve
soberbamente essa influência durante mais de dois
séculos até a eclosão da Grande Guerra. Até então, o
Parlamento fazia tudo o que os Ventrue desejavam.
Durante anos, o clã investiu na monarquia, mas com a
ascensão da classe média e as coincidentes derrotas para
os inimigos políticos dos Ventrue ingleses, os Tremere,
os forçou a mudar de estratégia. Anne moldou o
Parlamento como a força governante da Inglaterra, o
que causou um sério golpe aos Tremere, e também

serviu para levá-la ao cargo de Príncipe e transformar
seu feudo no mais poderoso da Ilha Real.
Os anos entre as duas Guerras Mundiais foram
anos de grande perigo e poucos ganhos. Os Ventrue
sustentaram sua posição superior, mas não a
fortaleceram. E então, quando as bombas choveram
sobre Londres durante os ataques alemães, Anne
encontrou uma chance da qual se aproveitou. O refúgio
de Mithras foi atingido repetidamente durante uma
noite, ferindo gravemente o Matusalém. Anne foi uma
dos leais Ventrue que carregaram Mithras dos
destroços de seu refúgio devastado naquela noite de
1941, e após o Príncipe cair nas garras do torpor e ser
afastado em segurança, Anne proclamou-se Rainha de
Londres.
Anne adotou o título de Rainha porque não
gostava da sonoridade masculina da palavra “Príncipe”,
mesmo existindo inúmeros outros Príncipes mulheres
pelo mundo que aceitaram tal costume cainita de
denominação de título. As razões para esta decisão de
título eram duas. Anne está próxima dos 500 anos de
idade, o que faz dela velha o suficiente para possuir um
considerável apreço pela monarquia e suas tradições, a
despeito de sua ligação com o Parlamento. E mais
importante, ela acredita que esta exigência é vista como
um sinal de fraqueza pelos outros. Isto relembra aos
Membros de que ela é uma mulher, e apesar da
mudança que fomentou em 1918 quando as mulheres
ganharam o direito a voto na Inglaterra, Membros
velhos e jovens ainda vêem as mulheres como uma
espécie secundária.
Mas ela gosta de deixar claro para qualquer
um que aborde este assunto na sua frente: Mithras está
morto, e ela é a Rainha. Quem é o impotente ?
Entretanto Anne não fazia essa afirmação
insolente até muito recentemente, após as suspeitas
sobre a Morte Final de Mithras tornarem-se públicas.
Durante anos, ninguém a não ser a elite dos Ventrue
de Londres conhecia o destino de Mithras. Alguns
acreditavam que as bombas incendiárias o destruíram
naquela noite de 1941. Outros, particularmente os
Tremere que já haviam sido enganados diversas vezes
pelo astuto Príncipe, insistiam que ele estava se
fazendo de morto e que esta farsa era meramente uma
armadilha para que revelassem a si mesmos e a seus
planos.

Nos anos recentes, a posição da Rainha Anne
tem sido frágil. Apesar de décadas de proeminência
nominal em Londres, Anne é incapaz de lidar
definitivamente com a ameaça Tremere. E então, por
fim, foi a própria Anne quem, através de vários
agentes, fez com que a Morte Final de Mithras fosse
conhecida por todos os Membros. E então os Tremere
fizeram exatamente o que eles haviam pacientemente
esperado por 50 anos: Eles agiram rapidamente,
acreditando que o controle de Anne estava
enfraquecido.
Mas o conhecimento de Anne da política dos
Membros e do jogo do poder havia crescido
dramaticamente, e os Tremere caíram diretamente em
sua armadilha. Pela primeira vez, Anne não contou
apenas com o seu conhecimento sobre as instituições
mortais para chegar ao poder. Seus planos, armadilhas
e contra-ataques foram feitos exclusivamente sob o véu
da Máscara – para a satisfação da Camarilla – que
havia se fortalecido recentemente após tantos anos de
desgaste por consequência de manipulações vulgares
de Membros na política inglesa.
Agora, Anne é a Rainha Anne, incontestável
Príncipe de Londres. E apenas ela parece saber quais
serão seus próximos movimentos.
Imagem: Anne é uma mulher bonita, mas seus 1,54 m
de altura parecem assustadoramente cheios de energia.
Ela ainda se veste com ternos da década de 80, mas age
como uma mulher da década de 90 em seu auge, de
modo que as suas ações podem ser controladas, porém
seu temperamento explosivo irradia intensamente.
Dicas de Interpretação: Sua base de poder está mais
assegurada do que nunca, então você não precisa exibir
o seu controle tão abertamente como fazia antes, mas é
de sua natureza ser expansiva. Você não hesita em
interromper pessoas no meio de uma sentença se você
não estiver gostando do que estiverem falando ou se a
estiverem aborrecendo. É claro, você não fará isso com
ninguém que esteja em uma posição mais elevada do
que a sua, mas este grupo diminuiu desde que você
alcançou uma posição melhor em sua estimada Londres
nos anos recentes. Por trás desta demonstração de
poder, sua posição não subiu sua cabeça. Você sabe
que não possui o poder pessoal de Mithras, e que uma
tentativa organizada de derrubá-la certamente poderia
obter sucesso. Assim sendo você vigia seu feudo como
um falcão.
Clã: Ventrue
Senhor: Valerius
Natureza: Diretora
Comportamento: Sobrevivente
Geração: 6ª
Abraço: 1688
Idade Aparente: Início dos 50
Físicos: Força 4, Destreza 6, Vigor 6
Sociais: Carisma 4, Manipulação 7, Aparência 3
Mentais: Percepção 6, Inteligência 5, Raciocínio 6
Talentos: Prontidão 6, Briga 3, Esquiva 6, Graça 3,
Intimidação 4, Liderança 6, Máscara 5,Estilo 2, Lábia 7
Perícias: Condução 3, Etiqueta 5, Meditação 2, Armas
Brancas 2, Performance 4, Furtividade 4
Conhecimentos: Acadêmicos 3, Conhecimento de
Área (Londres) 7, Burocracia 6, Segredos de Cidade
(Londres) 5, Finanças 5, Investigação 4, Direito 6,
Linguística (inúmeras) 4, Ocultismo 3, Política 7

Disciplinas: Presença 7, Dominação 6, Auspícios 4,
Fortitude 4
Antecedentes: Aliados 5, Contatos 5, Influência 5,
Lacaios 5, Rebanho 5, Recursos 5, Status 3
Virtudes: Consciência 2, Auto-Controle 4, Coragem 4
Moralidade: Humanidade 6
Força de Vontade: 9

TARA, PRÍNCIPE DE SAN DIEGO
Histórico: Colonos da fronteira oeste viajavam em
grupos e morriam aos montes; e apesar da coragem e
da tenacidade, a família sem instrução e miserável de
Tara juntou-se a outros desafortunados, um por um, no
fundo das covas rasas texanas. Incapaz de lutar contra a
cólera, a fome, perseguições políticas e ataques de
foras da lei, Tara enterrou seu filho, seu marido, e suas
esperanças nas areias do deserto.
Talvez tenha sido pena o que motivou o
Senhor de Tara; ou talvez tenha sido a intensidade com
a qual ela lamentou sua miserável existência. Seja qual
for o motivo, ela foi Abraçada por um Brujah
revolucionário na fronteira do Texas e treinada para
lutar contra a “injustiça”. Conflitos de fronteira não
interessavam a Tara, e separando-se de seu Senhor, ela
partiu para formar uma nova família por contra própria,
uma que não se tornaria uma presa das mazelas da
fronteira.
Cercando-se de um pequeno grupo de novatos,
Tara estabeleceu um pequeno domínio no Texas, perto
do que seria atualmente El Paso; ela se esforçou para
dar a seu refúgio a segurança que nunca teve em vida.
Quando a Guerra Civil chegou, ela e seu bando
protegeram seu território bravamente, mas muitas de
suas crias foram embora – Tara não tinha a intenção de
escolher lados, mas muitos dos Brujah mais jovens
sentiam uma ardente necessidade de se envolver na
guerra, ou de ver o seu lado ou suas famílias como
vitoriosas. Incapaz de convencê-los a permanecer, Tara
mais uma vez viu a sua família se destruir.
Sem uma família estabelecida, Tara procurou
então aumentar o seu controle sobre suas propriedades.
Porém, o final da Guerra Civil pavimentou o caminho
para uma desaceleração da economia. Embora tendo
aprendido a usar sua personalidade e seu carisma, Tara
falhou em adaptar-se às incertezas dos novos tempos, e
seus refúgios e suas cidades secaram como plantas no
deserto. Uma década após o fim da guerra, Tara havia
perdido a maior parte de seu dinheiro e suas
propriedades, e teve então que mudar-se para Dallas
em busca de melhor sorte.
Dallas não foi gentil com Tara: O Primógeno
da cidade a considerou muito jovem e indigna da
posição, mas potencialmente perigosa o bastante
(devido ao seu potente sangue) para ser vigiada. Sob
tais circunstancias, ela foi forçada a desenvolver suas
habilidades financeiras, secretamente gerindo seus
próprios negócios para manter-se. Aperfeiçoando sua
ainda nascente capacidade de liderança, ela conseguiu
aumentar sua fortuna apesar da falta de influência na
política da cidade.
A Revolta Anarquista Americana era
exatamente a brecha da qual Tara precisava. Ela reuniu
suas crias da época da Guerra Civil e partiu para o leste
em direção a San Diego. Uma vez no meio da revolta,

ela e suas crias proveram um grande apoio e
adicionaram sua experiência em combate aos
anarquistas. O antigo Don de San Diego já havia sido
morto na época de sua chegada. Com pouca oposição e
com seu grupo de combatentes experientes e leais, Tara
descobriu que reivindicar San Diego como seu domínio
era uma tarefa simples. O conselho provisório de
Anarquistas não dispunha de tempo nem recursos para
se opor a sua dominação; e além disso, precisavam do
apoio de seu bando de guerra. A cidade de San Diego
tornou-se o baronato de Tara.
Por muitas décadas, Tara “governou” San
Diego a distância. Seu conhecimento em finanças,
política e acordos havia finalmente se aperfeiçoado, e
suas habilidades de luta equiparavam-se a de veteranos
de combate. Plantar agentes leais na polícia da cidade e
financiar projetos particulares no governo permitiu a
Tara conduzir a cidade pelos caminhos que ela
desejava. Na maior parte do tempo, os anarquistas da
cidade a contragosto respeitavam seu domínio, pois ela
não fazia muitas exigências. Enquanto nada ameaçasse
o crescimento de San Diego e seu comando, Tara
permitia que a cidade e seus Membros fizessem o que
bem entendessem.
Mas já na metade dos anos 90, San Diego
havia crescido de uma pequena cidade dormitório para
uma próspera cidade da costa oeste contando com uma
presença militar, famosos zoológicos e parques,
comércio de fronteira e celebrações internacionais.
Vista como uma jóia incrustada na borda dos Estados
Unidos, San Diego tornou-se uma oportunidade de
lucros para muitos Membros buscando expandirem seu
prestigio e influência. Um ataque preciso de
Anarquistas rivais dizimou alguns dos seguidores de
Tara e recursos da cidade, forçando-a a recuar para
Oceanside (uma hora de carro ao norte da cidade).
Dali, ela observou os Anarquistas fundarem novos
“baronatos” numa tentativa de aumentar rapidamente
seus próprios status.
Tendo aprendido a esperar que seus inimigos
cansassem uns aos outros lutando entre si, Tara
aguardou pela inevitável guerra sanguinária pelo poder
em San Diego. Como esperado, ninguém se provou
capaz de cumprir a tarefa de manter a cidade como ela
havia feito.

Uma sucessão de governantes pífios se seguiu, cada um
deposto por Anarquistas ou pretendentes a governantes
da cidade. Quando os mais perigosos e poderosos
Membros haviam falhado em seus esforços, Tara
invadiu a cidade com seus carniçais e sua experiência e
tomou as rédeas de uma cidade exausta. A maioria dos
Membros estava cansada do constante tumulto e dos
conflitos; sentimento que os conduziu até a
organização pacificadora da Camarilla, e Tara por fim
acabou declarando-se Príncipe. Com o apoio tácito da
Camarilla (e uma visita de Federico di Padua), ela foi
capaz de varrer os opositores que permaneciam e
apontar os auxiliares de seu domínio.
A maneira rápida e brutal com que Tara
proclamou San Diego como seu feudo da Camarilla
assustou alguns Anarquistas e irritou a outros; todavia,
ela consolidou seu domínio rapidamente. Porém, a
areia escorre até mesmo através do aperto mais firme, e
logo após a sua ascensão, Tara encontrou muitos de
seus contatos no submundo e controle sobre a fronteira
comprometidos. Mortais importantes repentinamente
descobriam sobre seus mestres vampíricos; tanto as
gangues quanto a polícia resistiam à interferência
vampírica, forçando uma série de assassinatos como
encobrimento. Num primeiro momento culpando aos
Anarquistas, Tara logo se deu conta de que os neófitos
desorganizados da cidade não seriam capazes de
orquestrar tal golpe. A partir de rumores e histórias
reunidas por Nosferatus e Caitiff aterrorizados, ela
descobriu que a cidade estava sendo ameaçada das
sombras pelos Cataianos vindos do leste. Tara, capaz
de angariar pessoas para o seu lado através de sua feroz
liderança, competência em batalha e habilidade em
política e intrigas, ainda tem muito a aprender sobre
uma guerra de espionagem e subversão – e então, mais
uma vez, seu domínio lentamente desmorona conforme
suas fundações são corroídas.
Imagem: Tara é uma mulher de aparência mediana e
de altura modesta (1,67 m), e apenas um pouco acima
do peso. Ela possui cabelos loiros levemente ondulados
e bem aparados, e expressivos olhos azuis. Seu olhar é
impressionante, e embora ela não seja o que a maioria
consideraria atraente, sua personalidade forte é quase
esmagadora.
Dicas de Interpretação: Você sabe como as pessoas
funcionam, e tem usado esse conhecimento para
cuidadosamente orquestrar sua posição como Príncipe
de San Diego. Pessoas que trabalham como você a
consideram atenciosa e espirituosa; e seus oponentes
rapidamente descobrem o grande número de pessoas
trabalham para você. Você finalmente alcançou o topo
através de seus próprios méritos, e San Diego é sua
criança. Através de seu cuidado e influência, você
ajudou a cidade a prosperar. Você recusa-se a deixar
outro desastre se abater sobre a sua amada família –
você pretende controlar todas as variáveis e assegurarse de que San Diego cresça e prospere, a despeito da
interferência dos Anarquistas, do Sabá ou dos
Cataianos.
Clã: Brujah
Senhor: Justin Davies

Natureza: Diretora
Comportamento: Protetora
Geração: 9ª
Abraço: 1822
Idade Aparente: Final dos 20
Físicos: Força 3, Destreza 4, Vigor 3
Sociais: Carisma 5, Manipulação 3, Aparência 3
Mentais: Percepção 2, Inteligência 3, Raciocínio 4
Talentos: Briga 4, Esquiva 3, Intimidação 3, Liderança
4, Manha 3, Subterfúgio 3
Perícias: Empatia c/ Animais 3, Condução 3, Armas de
Fogo 3, Armas Brancas 3, Furtividade 3
Conhecimentos: Acadêmicos 1, Finanças 2, Direito 2,
Linguística (Espanhol) 1, Política 3
Disciplinas: Dominação 4, Presença 4, Auspícios 3,
Potência 3, Rapidez 2, Ofuscação 2. Taumaturgia 1
Linhas Taumaturgicas: Linha do Sangue 1
Antecedentes: Contatos 4, Lacaios 4, Status 4, Aliados
3, Influência 3, Rebanho 3, Recursos 3
Virtudes: Consciência 1, Auto-Controle 3, Coragem 4
Moralidade: Humanidade 4
Força de Vontade: 4

CARLAK, PRÍNCIPE USURPADOR DE
PRAGA
Histórico: Em seus dias mortais, Carlak foi o terceiro
filho de um conde da Boêmia. Sabendo que não iria
herdar o título e sem interesse em uma vida na Igreja,
ele optou (contra a vontade de seu pai) por entrar na
Universidade de Charles para estudar história, filosofia
e ciências. Ele talvez tivesse sido forçado a retornar à
casa de seu pai antes de terminar seu primeiro ano se
não fosse pela intervenção de Dmitra Ilyanova, uma
nobre ucraniana que patrocinava a universidade.
Dmitra viu potencial em Carlak. Ela
frequentemente o convidava (e a outros estudantes) a ir
até sua propriedade para encontrar-se com visitantes
estrangeiros e participar de debates filosóficos durante
toda a noite. Geralmente, ele retornava para sua
humilde acomodação só após o sol já ter se levantado
no horizonte, e mesmo assim seu entusiasmo nunca
diminuía. Estes encontros semanas aguçaram seu
intelecto e seu rendimento na universidade, mesmo
com o estranho esgotamento que se abatia nele após as
discussões.
Logo após sua graduação, Dmitra convidou a
ele e a outros de sua classe para uma celebração
especial. O ponto alto da noite seria um debate, Dmitra
disse, sobre a relatividade do bem e do mal. Ela
também disse que quem conseguisse defender sua
posição da maneira mais eloqüente receberia uma
recompensa valiosa. Através da noite, eles discutiram
tais questões e debateram com ferocidade e inspirados
apenas pelo pedido de Dmitra de excelência.
Quando o debate se encerrou, Dmitra declarou
Carlak o vencedor devido a sua perspicácia,
argumentos bem fundamentados e sua aparente
convicção em apoiar o absolutismo moral. Sua
“recompensa” foi o Abraço, e sua primeira refeição
foram seus colegas de classe.

Na verdade, Dmitra já esperava que Carlak
vencesse, e não tinha nenhum uso para os demais. Após
ter lhe dado tempo para ajustar-se a seu novo estado, ela
o levou para uma viagem pela Europa, o apresentando
para outros anciões Brujah e o instruindo nos caminhos
do clã. Ela o ensinou a pensar apenas por si mesmo.
Professores, família, Igreja e nem o rei governariam
sobre ele. Ele só deveria dar atenção para o seu
intelecto, sede por conhecimento e sede de sangue para
todo o sempre. Ele também deveria se reportar a
Dmitra, que demandava que ele deveria aprimorar sua
mente, expandindo sem limites suas experiências e
conhecimento. Uma noite ela poderia levá-lo até uma
reunião Brujah para debater a natureza de Deus; na
próxima, eles caçariam mortais e os sugariam até a
morte. Dmitra via a não-vida como uma aventura de
proporções épicas.
Após apenas 10 anos, Dmitra começou a
espreitar outro jovem, e o tempo entre seus encontros
com Carlak foram passando de poucas noites para
semanas e depois meses. Carlak passou várias décadas
em Praga, descobrindo seu próprio caminho entre as
cada vez mais infrequentes visitas de sua Senhora.
Carlak visitou a América durante o séc. XIX
mas achou que os Brujah ali eram muito rudes e
ignorantes para seu gosto. Ele retornou poucos anos
antes da Revolução Russa e da formação do Conselho
Brujah. Ele auxiliou a revolução, apenas para ver o
conselho decair na mesma soberba dos czares. Então foi
embora, desgostoso com os Brujah (mais uma vez).
Durante uma breve parada em Praga, recebeu uma carta
de Dmitra o convidando para juntar-se a ela no Grande
Conclave. Ela confessou sentir falta de suas conversas e
desejar sua companhia novamente. Durante o Conclave,
Dmitra foi apontada como Justicar e recebeu a missão
de monitorar agitações na Europa. Ela pediu para Carlak
serví-la como um de seus Arcontes.
Dmitra pediu que ele monitorasse a situação na
recém-formada
União
Soviética.
Ela
queria
especificamente que ele vigiasse as ações do conselho.
O Circulo Interno temia que tolamente tentassem recriar
Cártago e se revelassem para os mortais.
O Conselho Brujah ficou insatisfeito com o
retorno de Carlak a Moscou, devido às circunstâncias de

sua partida anterior. Mesmo assim, ele conseguiu
encontrar alguns poucos em suas fileiras com quem
pudesse conversar. Ele inteirou-se desta maneira de suas
operações, descobrindo uma organização estagnada por
conflitos pessoais.
Em 1946, Petrodon ofereceu a Carlak uma
posição entre os seus Arcontes, que foi aceita pelo
Brujah. Ele passou as próximas duas décadas na
América, onde trabalhou junto a Petrodon para trazer
Anarquistas de volta para a égide da Camarilla. Carlak
agia como uma espécie de agente infiltrado –
conquistava a confiança de um grupo de Anarquistas,
aprendia tudo o que podia sobre eles e reportava a
Petrodon qualquer tentativa de quebrar as Tradições, ou
quebras que já estivessem ocorrendo. O tempo de
Carlak na Rússia o serviu bem, e sua participação na
revolução e no conselho lhe deram uma certa
experiência.
Em 1972, Petrodon recomendou que o Círculo
Interno aceitasse Carlak como o novo Justicar Brujah. A
remoção de Dmitra do cargo provocou uma separação
entre Senhor e cria que perdura até as noites atuais.
Carlak passou os próximos 26 anos trabalhando
em conjunto com Petrodon para reduzir a ameaça
Anarquista à Camarilla. Apesar de todo o esforço, eles
obtiveram pouco sucesso.
Petrodon pediu ajuda de Carlak no final de
1997. Ele suspeitava que os Anarquistas estavam prestes
a realizar um grande ataque contra vários territórios da
Camarilla. Carlak estava a caminho da América quando
o assassinato de Petrodon ocorreu.
Quando o Circulo Interno se reuniu em 1998,
Carlak abdicou do cargo. Ele retornou a seu antigo lar
para restabelecer um refúgio permanente.
O Toreador Vasily, Príncipe de Praga, tinha
grandes suspeitas sobre todos os Brujah graças às
frequentes revoluções e revoltas nas últimas cinco
décadas, e ordenou que Carlak partisse e nunca mais
voltasse. Ele acusou Carlak de almejar sua posição e
talvez até sua destruição.
Carlak, ainda frustrado com sua falha com
Petrodon, entrou em fúria, e lutando de mãos vazias,
surrou Vasily até colocá-lo em torpor. Ele então
convocou a Primigênie para extrair-lhes promessas de
apoio. As relações se mantêm tensas e provavelmente
permanecerão assim por algum tempo devido a natureza
súbita de sua subida ao poder. Carlak mantêm Vasily
preso no mais apertado e seguro caixão que foi capaz de
encontrar, acorrentado e encadeado diversas vezes, e
emparedado nos níveis inferiores do Castelo de Praga.
Com a sua posição como Príncipe de certa
forma segura, Carlak agora busca solidificar sua
influência dentro do mundo mortal. Ele utiliza seus
contatos através da Europa Oriental para ganhar acesso
a recursos governamentais e diplomáticos, e encontrar
mortais influentes para estabelecer relações.
Imagem: Carlak é relativamente baixo para os padrões
do séc. XX, tendo cerca de 1,52 m de altura. Entretanto
seu corpo esguio irradia um poder e uma autoridade
desproporcional ao seu tamanho. Ele mantém seu cabelo
loiro até a altura dos ombros sempre preso em um rabo
de cavalo e bem arrumado. Carlak prefere trajar roupas
sob medida remanescentes de seus dias mortais mas de
certa forma modernas.

Dicas de Interpretação: Você não pode demonstrar
nenhum sinal de fraqueza para os Primógenos
explorarem. Você tem remorsos pela perda de
Petrodon, o qual era um valioso professor e camarada.
Não releve nenhuma ameaça ou insulto a sua posição;
o direito dos Príncipes de governar se estende apenas
até onde ele conseguir defender-se de qualquer um que
possa vir a desafiá-lo. Portanto, você se provou
superior ao tolo Vasily, e mantém um prazer
anacrônico em ser um erudito déspota moderno.
Clã: Brujah
Senhor: Dmitra Ilyanova
Natureza: Competidor
Comportamento: Diretor
Geração: 8ª
Abraço: 1730
Idade Aparente: Final dos 20
Físicos: Força 3, Destreza 4, Vigor 3
Sociais: Carisma 4, Manipulação 3, Aparência 3
Mentais: Percepção 3, Inteligência 4, Raciocínio 5
Talentos: Prontidão 4, Esportes 2, Briga 3, Esquiva 3,
Intimidação 4, Liderança 5, Estilo 2, Subterfúgio 3
Perícias: Empatia c/ Animais 3, Debate 4, Condução 2,
Etiqueta 5, Armas de Fogo 3, Armas Brancas 4,
Performance 2, Furtividade 3
Conhecimentos: Acadêmicos 4, Burocracia 3,
Conhecimento da Camarilla 4, Investigação 6, Direito
3, Linguística 4, Ocultismo 2, Política 4, Ciência 3
Disciplinas: Presença 5, Rapidez 3, Dominação 3,
Potência 3, Fortitude 2
Antecedentes: Contatos 5, Recursos 5, Influência 4,
Mentor 4, Status 4, Rebanho 3, Lacaios 2
Virtudes: Consciência 2, Auto-Controle 4, Coragem 3
Moralidade: Humanidade 6
Perturbação: Paranóia
Força de Vontade: 7

GIANGALEAZZO, TRAIDOR E PRÍNCIPE
DE MILÃO
Histórico: Giangaleazzo esteve presente na maioria
dos mais importantes eventos históricos da sociedade
Cainita dos últimos cinco séculos. Presente quando a
Convenção de Thorns foi convocada e a Camarilla
nasceu, participou da Revolta Anarquista e foi um
signatário do Código de Milão como o Arcebispo da
cidade. Na ocasião da assinatura, Giangaleazzo teve a
honra de ser o guardião do manuscrito original.
Durante a sua repentina, decisiva e sangrenta deserção
para a Camarilla, ele ateou fogo ao que afirmou ser o
rascunho original do Código e o jogou entre os Sabás
de Milão ali reunidos, proclamando sua nova aliança.
Este ato de desafio fez dele um dos alvos prioritários
do Sabá europeu.
Um Lasombra chamado Frei Diego, um rico
patrono de uma ordem de monges em Milão, Abraçou
Giangaleazzo no início do séc. XV. Diego o escolheu
entre uma grande leva de noviços quando percebeu a
quantidade de monges antigos que procuravam o jovem
em busca de conselho, e como em seguida usava estes
velhos clérigos para assegurar sua promoção e eventual
supremacia dentro do monastério. Diego sentiu que
este rapaz seria uma grande adição ao clã, o que foi

confirmado quando descobriu as saídas secretas de
Giangaleazzo do monastério para noites cheias de
mulheres, vinho e música.
Giangaleazzo se adaptou imediatamente a sua
nova natureza e deleitava-se em ter se tornado um dos
autointitulados lordes negros da criação. O monastério
havia sido o meio para o jovem levar uma vida
confortável, e a existência eterna como vampiro
proporcionava
ainda
maiores
e
diferentes
oportunidades. Quem precisa de vinho enquanto a vitae
fluía quente e doce?
Frei Diego trouxe seu pupilo até o conselho,
onde os termos da Camarilla estavam sendo duramente
criticados ao lado de um jovem e silencioso vampiro
chamado Maltheas. Diego apoiava a proposta de
discrição da Camarilla após um membro fanático da
Inquisição tê-lo descoberto enquanto se alimentava,
quase acabando com a sua não-vida e deixando um
ferimento por queimadura em sua face, graças a uma
tocha. Giangaleazzo não estava certo quanto a
viabilidade da nova seita, mas por respeito a seu
mestre, permaneceu calado.
A Revolta Anarquista havia terminado, mas
das cinzas se ergueu o Sabá. Giangaleazzo, agora
Príncipe de Milão em todos os aspectos a não ser no
título, continuava jogando nos dois lados, oficialmente
condenando os Anarquistas mas lhes concedendo
santuário em sua cidade.
Rapidamente, Giangaleazzo percebeu que Frei
Diego esteve errado em apoiar a Camarilla e
providenciou a oportunidade para outros membros do
seu clã destruírem seu tolo Senhor. Uma vez seguro de
seu poder, ele apostou em firmar um acordo com seu
clã e com o Sabá, convidando os líderes a redigir o
manifesto em sua cidade.
Milão tornou-se então a Meca européia do
Sabá. Localizada bem no interior do território da
Camarilla, e extremamente próxima do local de
encontro do Círculo Interno em Veneza, o Sabá
frequentemente usava a cidade fortemente defendida
como base para ataques e táticas terroristas.
Giangaleazzo se pervertia com a sangrenta
liberdade do Sabá, e acreditava sinceramente em

sua missão de permitir aos Cainitas sua liberdade como
os predadores máximos e senhores da noite.
Conforme o séc. XX ia nascendo,
Giangaleazzo começou a ficar desiludido com o mundo
que via ao seu redor. O Sabá, com seu sublime ideal de
liberdade para todos os Cainitas, havia se tornado nada
mais do que uma turba violenta e sanguinária,
procurando apenas um reino de carnificina e
hedonismo. Embora o Arcebispo Giangaleazzo ainda
se lembrasse de quando ele também era assim, sentia
falta dos majestosos avanços de seu passado, e da
complexidade maquiavélica dos velhos tempos. Ter
crescido na época dos príncipes Médici e dos vastos
impérios comerciantes da Itália Renascentista deu a
Giangaleazzo um grande apreço pelo estilo. Ter servido
como abade de um grande monastério e em seguida
como protegido de Diego, frequentemente mantinha
contato com a nobreza e astutos príncipes
comerciantes.
Os eventos que devolveram Milão para a
Camarilla começaram quando um emissário de um
consórcio de Príncipes italianos se aproximou do
Arcebispo. Temendo uma frente unida contra ele,
Giangaleazzo decidiu ouvir o que o emissário tinha a
dizer. Os Príncipes haviam investigado bem e sabiam
sobre o tédio que se abatia sobre o Arcebispo. O
emissário descreveu a nova Camarilla que havia se
movimentado com os tempos, que estava preparada
para qualquer eventualidade, que estava aberta para
novas idéias e conceitos. O Arcebispo ouviu estas
palavras e, intrigado, concordou a respeito de
conversações futuras com o emissário.
Pelos próximos meses um diálogo se estendeu,
e Giangaleazzo foi tornando-se cada vez mais
insatisfeito pelos excessos do Sabá ao seu redor, vendo
a carnificina e a brutalidade gratuita em nome da
liberdade como nada mais do que crueldade sem
propósito. Finalmente, concordou com uma
surpreendente traição contra o Sabá que entregaria os
vampiros de Milão nas mãos da Camarilla.
A Noite dos Terrores Sangrentos aconteceu
numa quente noite de março em 1997. O Arcebispo
convidou os Cainitas do Sabá de sua cidade para um
ritus selvagem em seu palácio. Lá, com todos os Sabás
reunidos no jardim, o Arcebispo, vestido em mantos
cerimoniais, caminhou até sua varanda e observou os
monstros abaixo dele. Ele desenrolou o Código de
Milão e segurou o amarelado pergaminho no ar. Com
uma voz solene declarou que Milão havia jurado
aliança a Camarilla e que daquele momento em diante
ele seria conhecido como Príncipe. Iluminando o
documento em meio a gritos bestiais, ele o jogou nas
fogueiras abaixo. O som das poderosas portas do
jardim sendo fechadas e seladas reverberou por todo o
palácio, e enquanto Giangaleazzo deixava sua
residência, esta explodiu em chamas, engolfando os
Cainitas em seu interior.
Por várias semanas, um prolongado
Lextalionis caçou os dispersos remanescentes do Sabá,
e ao final de um ano, Milão estava sob a influência da
Camarilla. Apoiado por reforços enviados pelos demais
Príncipes italianos, Giangaleazzo, Príncipe de Milão,
começou a transformar sua cidade em um

resplandecente exemplo de como uma cidade da
Camarilla pode ser.
Imagem: Giangaleazzo aparenta ser um elegante
aristocrata italiano de traços muito belos. Ele
geralmente veste-se com ternos de cortes
conservadores das marcas mais luxuosas. Ele sempre
usa um anel com uma larga pedra ônix fixada em um
aro de ouro.
Dicas de Interpretação: Você apostou na Camarilla e
condenou o Sabá ao inferno. Seja orgulhoso e
confiante, mas sempre de maneira requintada. Apenas a
manifestação da Besta de terceiros pode ser capaz de
deixá-lo furioso, atiçando a sua própria Besta a agir.
Refinamento, conduta, gosto requintado e equilíbrio
são suas marcas registradas.
Clã: Lasombra (agora antitribu por aliança ao invés de Abraço)
Senhor: Frei Diego
Natureza: Arquiteto
Comportamento: Bom Vivant
Geração: 7ª
Abraço: 1402
Idade Aparente: Início dos 30
Físicos: Força 4, Destreza 3, Vigor 4
Sociais: Carisma 4, Manipulação 5, Aparência 3
Mentais: Percepção 4, Inteligência 4, Raciocínio 4
Talentos: Prontidão 2, Esquiva 3, Empatia 2,
Expressão 3, Graça 2, Intuição 2, Liderança 3, Estilo 3,
Subterfúgio 5
Perícias: Empatia c/ Animais 2, Etiqueta 4, Armas de
Fogo 2, Armas Brancas 3, Performance 3, Segurança 2,
Sobrevivência 2
Conhecimentos: Acadêmicos 3, Burocracia 3,
Finanças 2, Investigação 3, Direito 3, Lingüística (uma
grande gama de idiomas continentais e dialetos) 4,
Ocultismo 2, Política 5, Ciência 3
Disciplinas: Potência 4, Presença 4, Tenebrosidade 4,
Dominação 3, Ofuscação 3, Quietus 2
Antecedentes: Influência 4, Recursos 4, Status 4,
Aliados 3, Contatos 3
Virtudes: Convicção 3, Instinto 5, Coragem 4
Moralidade: Caminho do Poder e da Voz Interior 6
Força de Vontade: 5

RUTH MCGINLEY, A PRIMÓGENA
VAGABUNDA
Histórico: Sendo filha de fazendeiros
irlandeses, Ruth McGinley foi criada para tornar-se
uma esposa submissa que produziria uma ninhada de
filhos saudáveis. Sua família entrou em tempos difíceis
e a casou com a idade de 15 anos para ter uma boca a
menos para alimentar. Seu marido era um alcoólatra
violento que descontava toda sua frustração pela
miséria da família em Ruth.
Um dia, após anos de abuso, Ruth reagiu. Seu
marido voltou para casa bêbado, pretendendo dar a
Ruth sua surra diária. Desta vez, ela revidou e abriu
seu crânio com um rolo. Ela nunca pretendeu matá-lo,
e sua dor e medo a levaram a fugir para a Inglaterra.
Após vários meses pelas ruas de Londres, ela roubou
um rico procurador e comprou uma passagem para a
América com o dinheiro.

Determinada a começar uma nova vida em
seus próprios termos, Ruth desembarcou na Virgínia,
sem dinheiro e sem nenhum lugar para ir. Ela
conseguiu emprego realizando trabalhos domésticos,
mas sua recusa em se sujeitar a escravidão da vida
cotidiana a esgotou. Certa noite, após um insulto de seu
empregador em um jantar, ela derramou sopa fervente
em seu colo. O convidado de seu empregador achou
isso muito divertido; ela não sabia que o convidado era
um Malkaviano que viu seu ato como um momento de
brilhantismo. O dono da propriedade manteve Ruth
presa, mas antes de ir a julgamento o convidado
apareceu e a levou embora, tanto da cadeia quando de
sua vida.
Ruth viajou com seu Senhor durante muitos
anos até sucumbir à sedução da fronteira americana.
Ela viajou para o oeste com o Destino Manifesto,
sempre procurando por um lugar no qual pudesse
continuar sua não-vida como bem entendesse.
Eventualmente, ela acabou chegando ao Texas e
estabelecendo ali um refúgio.
Ruth se deu conta de que precisaria de um
desculpa para a sua existência noturna. Ela resolveu
que ser uma fora-da-lei seria ao mesmo tempo
emocionante e um disfarce. A não-vida como pistoleira
serviu a Ruth perfeitamente. Os poderes vampíricos
fizeram dela uma das mais mortais, e graças ao seu
sexo, as pessoas constantemente a subestimavam. Ela
podia lutar, praguejar e jogar com os melhores.
Entretanto, acabou encontrando-se com uma matilha de
lupinos, que a deixaram em torpor.
Quando despertou na década de 1920, o
mundo era um lugar muito diferente. A febre do
petróleo no Texas estava a todo vapor, e a velha
fronteira havia acabado. Novamente, Ruth fez o seu
melhor. Ela viu os jovens garimpeiros e barões do
petróleo como a nova geração de traficantes e
jogadores, e se aproximou de vários deles. Em uma
série de disfarces, se tornou a amante de alguns dos
mais influentes magnatas do petróleo do Texas, e de
um ou dois governadores. Mesmo a chegada de um
grande número de Cainitas não pareceu incomodá-la.
Ruth se envolveu na política do Texas não
devido a uma ganância por poder, mas pela absoluta
necessidade de controlar seu próprio destino. Ela

enfraquecia qualquer coisa ou pessoa que quisesse
controlá-la, voltando a lei ou a Igreja contra qualquer
um que cruzasse seu caminho. Ela se tornou conhecida
entre os Cainitas de Dallas, e acabou tornando-se uma
Primógena devido a idade e competência.
A sempre presente ameaça de invasão do Sabá
pelo México preocupa Ruth. Ela os vê como uma
ameaça ao seu controle. Determinada a devolver os
mestiços para as suas covas, ela ocasionalmente pega
suas antigas pistolas e comanda caçadas através da
fronteira texana. Ruth não se preocupa particularmente
com a Camarilla, embora a ache muito melhor do que
encontrar uma vergonhosa Morte Final pelas mãos dos
violentos bandos do Sabá.
Imagem: Longos e ardentes cabelos ruivos e olhos
verdes denunciam a origem irlandesa de Ruth. Ela até
mesmo manteve suas sardas na não-vida. Entre os
mortais, traja vestidos elegantes mas conservadores.
Quando viaja para fora da cidade ou a negócios
cainitas, ela usa jeans, camisetas largas, botas de
cowboy, um sobretudo preto e um chapéu de cowboy.
Porém não importa o que Ruth esteja trajando, seu par
de pistolas Colt Peacemakers nunca está longe do seu
alcance.
Dicas de Interpretação: Não ande, desfile. Você
exibe-se por todo lugar com uma confiança contagiosa.
Você fará tudo o que achar necessário que seja feito,
venha o que vier. Pessoas saem de seu caminho, e
droga, eles devem respeitá-la. Mesmo quando não está
armada, aja como se estivesse. Sempre aja como se
estivesse no controle de qualquer situação. Vivendo
como fora-da-lei, você ganhou o hábito de
constantemente olhar por sobre os próprios ombros.
Sempre assuma que existe alguém lá fora que quer
pegá-la pelas costas por uma razão ou outra. Você
possui um toque de paranóia de que algo que fez
voltará para assombrá-la.
Clã: Malkaviano
Senhor: Billy Dexler
Natureza: Sobrevivente - Comportamento: Bravo
Geração: 9ª - Abraço: 1769
Idade Aparente: Final dos 20
Físicos: Força 3, Destreza 4, Vigor 4
Sociais: Carisma 3, Manipulação 3, Aparência 4
Mentais: Percepção 3, Inteligência 2, Raciocínio 4
Talentos: Prontidão 3, Esportes 1, Briga 3, Esquiva 2,
Empatia 2, Negociar 2, Intimidação 3, Liderança 2,
Procura 1, Manha 2, Subterfúgio 2
Perícias: Empatia c/ Animais 3, Etiqueta 2, Armas de
Fogo 4, Armas Brancas 1, Conserto 2, Cavalgar 3,
Furtividade 2, Sobrevivência 3
Conhecimentos: Acadêmicos 1, Burocracia 2,
Conhecimento da Camarilla 3, Finanças 1,
Investigação 1, Linguística (inglês, espanhol) 2,
Medicina 2, Ocultismo 2, Política 3
Disciplinas: Auspícios 3, Rapidez 3, Demência 3,
Ofuscação 2, Dominação 1, Fortitude 1
Antecedentes: Status 3, Rebanho 2
Virtudes: Consciência 3, Auto-Controle 2, Coragem 4
Moralidade: Humanidade 5
Perturbações: Histeria, Paranóia, Obsessão. Ruth
nunca passa duas noites seguidas no mesmo refúgio.
Ela acredita que seus inimigos podem facilmente
destruí-la durante o dia se puderem rastreá-la
Força de Vontade: 7

LILLE HAAKE , TREMERE PRIMÓGENA
DE AMSTERDÃ
Histórico: Lille Haake foi criada por seu pai, um
professor da Universidade de Amsterdã. Ele dava aulas
de filosofia em sua casa, e Lille ficou famosa por
interromper aulas e mandar em seu permissivo pai. Os
estudantes da universidade costumavam chamá-la de
“Sra. Haake” – um apelido que ela adorava, sem
entender o complexo de Electra que alimentava seus
sentimentos.
Após a morte de seu pai em seu 13º
aniversário, uma outra família universitária acolheu
“Sra. Haake”. Porém ainda terrivelmente teimosa, ela
se retirou para a biblioteca da universidade. Quando se
deparou com o livro Um Ensaio Sobre a Bruxaria,
Lille foi instantaneamente tomada pela idéia de
controlar as forças da natureza. Mais especificamente,
tornou-se obcecada em se comunicar e ressuscitar os
mortos.
Pelos próximos 32 anos, Lille se dedicou ao
estudo das artes místicas. Quando os tomos
especulativos das universidades de Groningen, Leiden
e Utrecht não podiam mais satisfazê-la, ela passava seu
tempo com um refugiado de Huguenot que conhecia
coisas das quais seus livros apenas mencionavam.
Conforme sua rede de contatos crescia, ela avançava
para além das noções da mágica mundana de gatos
pretos e bezerros natimortos e aprendia um pouco
sobre as verdadeiras criaturas sobrenaturais do mundo.
Numa noite em 1779, ela bateu na porta da única
Capela de Amsterdã e informou a Thorbecke, o
Regente Tremere, que ela estava pronta para torna-se
como ele.
Dizer que Thorbecke ficou apenas surpreso
seria atenuar o acontecido. Uma mortal – uma fêmea
mortal – havia descoberto sua Capela e sabia algo
sobre a natureza dos Membros. Admirado por sua
desenvoltura e objetividade, decidiu não matá-la ali
mesmo. Após anos de entrevistas e ainda mais alguns
anos de consideração, Thorbecke finalmente concordou
em “torná-la como ele”.
Lille aprendia rápido. Embora sempre
obedecesse ao seu Senhor, geralmente mantinha-se
afastada dos eventos noturnos da sociedade Cainita.
Ela se enterrava em seus estudos, e foi necessário o
assassinato de Thorbecke pelas garras dos miseráveis
Sabá em 1989 para fazê-la encarar o mundo.
Lille tinha um grande respeito por seu Senhor
e sabia ainda haver muito para ser aprendido com ele.
Achou ele ter sido tomado dela completamente
inaceitável e decidiu punir os responsáveis
severamente. Na mesma época, o Supremo Regente
Tremere da Holanda decidiu que Lille deveria tomar o
controle da Capela de Amsterdã e assumir a posição de
Thorbecke como Primógeno. Ela estabeleceu contatos
entre os Cainitas e cobriu Amsterdã com autômatos de
vigilância mágica para obter informação. Ela gastou
quase uma década aprendendo os segredos da cidade e
dos seus Membros; e o resultado a chocou.
Os Príncipes da Bélgica, da Holanda e de
Luxemburgo haviam se unido há muito tempo em um
grupo denominado Consortium. O Príncipe de
Amsterdã, um integrante do Consortium chamado
Arjan Voorhies, vinha perdendo prestígio devido a sua

incapacidade de lidar com a invasão da repugnante
família Beryn de vampiros Giovanni. Porém,
recentemente a sorte do Príncipe Voorhies havia
mudado. Ele havia contratado os serviços do “agente
livre” de Luxemburgo chamado Hendrik Van Dyck,
que liderou uma força de ataque independente contra os
negócios Giovanni na cidade. Segundo todos os relatos,
a ação foi um sucesso, mas enquanto o Consortium
parabenizava Voorhies, Lille fez sua desconcertante
descoberta. Ela descobriu evidências – não provas, mas
pistas convincentes – de que Van Dyck era um
comandante do Sabá. Ao que parecia, o ataque de Van
Dyck aos Giovanni foi idealizado para desviar a
atenção das atividades Sabá em Amsterdã – atividades
que incluíam o assassinato de seu Senhor.
Furiosa, ela confrontou Voorhies e exigiu que
uma caçada de sangue fosse convocada para Von
Dyck. Se conhecesse mais sobre política, teria
abordado a questão de maneira mais tática. Nesse
ponto, o Príncipe estava aproveitando o sucesso
advindo de seu massacre. Se fosse revelado que foi
enganado pelo Sabá, sua posição no Consortium se
tornaria no mínimo frágil. Voorhies optou por ignorar o
assunto e ameaçou desacreditar Lille como uma
renegada histérica se ela se aproximasse dos outros
Príncipes para falar sobre esta questão. Após semanas
de argumentação, Lille tomou uma decisão que
mudaria para sempre seu lugar dentro da sociedade
Cainita.
Ela procurou os Giovanni.
Lille secretamente firmou um acordo com a
família Beryn de Necromantes. Ela concordou em
informá-los de qualquer ação que Voorhies planejasse
contra os seus interesses. Em troca, eles apoiariam a
sua vingança contra o Sabá. Se essa relação
funcionasse bem, Lille explicou que poderia solicitarlhes um outro favor.
Logo toda a sociedade Cainita estava em
polvorosa. Diziam que Lille Haake havia descoberto
um grande covil do Sabá. Ela os teria expulsado
sozinha, e mandado vários deles para a Morte Final.
Publicamente o Príncipe Voorhies a aplaudia, mas
secretamente a amaldiçoava por estar minando a sua
autoridade. Ele também duvidava de que Lille fosse
capaz de ter realizado isso por conta própria, e está
decidido a descobrir a verdade sobre o que aconteceu.
Agora, Lille está no centro de um grande
impasse de quatro frentes. Ela, Voorhies, os Beryn e o
Sabá de Van Dyck estão todos segurando as suas
cartas, e quando postas na mesa, com certeza causarão
um espetacular sucesso para alguns e a Morte Final
para os restantes. Lille está determinada a emergir do
jogo tendo aprendido os caminhos da Nigrimancia
Giovanni, e não acabar com uma estaca no peito e
deixada ao sol. No entanto, ela suspeita de que ambas
as possibilidades talvez a levem um passo mais
próxima do seu falecido pai, a quem procura desde a
sua infância.
Imagem: Lille Haake possui cabelos castanhos e
grisalhos, usando-os sempre presos para trás. Ela é
muito alta, de corpo largo e de face quadrada. Ela
geralmente se veste com um simples vestido de
algodão preto e com sapatos comuns e confortáveis,
que ironicamente a fazem se destacar entre os Cainitas
seguidores da moda dos Países Baixos.

Dicas de Interpretação: Você é brusca e brutalmente
direta. Você não se preocupa com tato político ou
diplomacia. Ascender entre as fileiras da Camarilla
significa pouco para você, exceto se isso lhe
proporcionar mais oportunidades de aprender as
habilidades que almeja. Tudo o que você faz serve para
alcançar seu objetivo de longa data de reunir-se com a
alma de seu pai mortal.
Clã: Tremere
Senhor: Willian Thorbecke
Natureza: Criança - Comportamento: Diretora
Geração: 6ª - Abraço: 1784
Idade Aparente: Início dos 50
Físicos: Força 2, Destreza 3, Vigor 3
Sociais: Carisma 2, Manipulação 3, Aparência 2
Mentais: Percepção 4, Inteligência 6, Raciocínio 4
Talentos: Prontidão 4, Empatia 4, intimidação 1,
Intuição 3, Liderança 2, Lábia 3
Perícias: Ofícios 3, Herbalismo (teoria alquímica) 4,
Performance 3, Pilotagem (barco) 3
Conhecimentos: Acadêmicos 4, Investigação 4,
Linguística 2, Ocultismo 6, Pesquisa 6
Disciplinas: Taumaturgia 5, Auspícios 4, Dominação
3, Presença 1
Linhas Taumaturgicas: Linha do Sangue 5,
Manipulação Espiritual 5, Controle do Clima 4, Linha
da Conjuração 3, Contra-mágica 3
Antecedentes: Aliados 4, Status 4, Lacaios 2,
Recursos 2
Virtudes: Consciência 2, Auto-Controle 5, Coragem 4
Moralidade: Humanidade 4
Força de Vontade: 7

OUTROS MEMBROS NOTÁVEIS
KARSH SENHOR DE GUERRA DA CAMARILLA
Histórico: Mesmo que queiram negar o contrário, a
Camarilla também possui os seus monstros. O primeiro
e único vampiro a portar o título de Senhor da Guerra
raramente fala sobre seu passado. Pelo pouco que pode
ser levantado, acredita-se que ele tenha sido o seljúcida
Hassan Al-Samhir, conquistador de Manzikert, o maior
dos generais, que serviu a dois sultões do nascente
Império Otomano, aquele a quem os turcos exaltam nos

versos “Samhir, grande Samhir, inexorável Samhir, o
mais poderoso dos guerreiros abaixo deste céu azul
ancestral”.
Embora nunca tenha sofrido nenhuma derrota
e tenha uma lealdade inabalável, a única e imperdoável
falha de Hassan é seu orgulho. Sua imagem heróica
perante o povo, somado a sua sede por batalhas, o
fizeram ganhar a desconfiança de Murad, o seu
segundo mestre, que não era sequer a metade do
homem que havia sido seu antecessor. Este atrito,
alimentado com os incessantes protestos por parte do
general contra a corrupção pela qual o reinado do
sultão tornou-se conhecido, finalmente acabou
explodindo em hostilidades – Hassan foi declarado
traidor, sentenciado a morte, e forçado a prostrar-se
diante do imperador ao qual havia defendido para
confessar-se e aguardar a execução.
Mas o guerreiro não morreria facilmente.
Clamando a Alá para defender sua inocência, Hassan
resistiu às torturantes provações do sultão. Apedrejado,
submetido a duelos, até mesmo perfurado por presas e
garras de animais – todos estes testes e vários outros,
ele suportou em nome da “justiça” de Murad.
Finalmente o sultão, não podendo mais continuar sua
perseguição contra um herói da nação turca, condenou
seu ex-comandante como “não um homem, mas sim
uma criatura selvagem vestindo carne de aparência
humana, e tal como as bestas, faminta pelo sangue de
crianças e inocentes”. Com esta maldição final, Hassan
Al-Samhir foi exilado, abandonado sem abrigo ou
alimento no grande mar de areia para encontrar a
morte. Mas a morte o encontrou primeiro.
Praticamente nada é conhecido sobre seu
paradeiro ou atividades naquelas primeiras noites.
Alguns acreditam que ele simplesmente perambulou
durante algum tempo, em conflito com as incertezas de
sua nova existência e irmãos; outros apontam relatos
vindos do Leste sobre uma figura semi-mítica chamada
Khayyim, uma criatura guerreira rondando as areias do
deserto em busca de um adversário que pudesse dar fim
a sua existência sobrenatural. Outras fontes sustentam
que não foi ninguém menos do que Hassan, cavalgando
à noite em direção ao ocidente junto às hordas Tártaras,
cuja mão se ergueu para esmagar sua outrora amada
terra-natal algumas décadas depois.

Especulações a parte, historiadores Cainitas
falam sobre um auspicioso encontro logo após o fim do
século XV entre a mão não-viva e a determinação
inabalável. Foi ali que Hassan Al-Samhir prometeu
fidelidade eterna ao imortal que chamava-se Hardestadt
dos Ventrue, líder de homens e monstros, um ser cujas
palavras influenciavam nações – e possuidor de uma
fabulosa inteligência, que sabia que palavras nem
sempre eram o suficiente.
Foi então que o Senhor da Guerra da
Camarilla nasceu.
Agora, Karsh comanda como o guardião do
sonho de Raphael de Corazon, presidindo equipes de
rápido acionamento a partir de uma base militar
descomissionada nas montanhas da América do Norte.
Embora repudiado tanto por aliados quanto por
inimigos como perigoso, e um destruidor irracional, ele
está ciente de que a guerra deve ser travada em várias
frentes e esforça-se para manter-se a par das táticas e
tecnologias atuais. Sem o conhecimento de todos a não
ser de alguns poucos seletos, o Senhor da Guerra já
retomou mais do que uma cidade do domínio do Sabá
através de furtivos métodos políticos e paramilitares,
ao invés da força bruta pela qual é tipicamente
conhecido; ele é possuidor e igualmente eficiente
usuário de uma grande variedade de armamentos, que
vão desde tradicionais armas contra-guerrilhas até
meros “acidentes industriais”, esquadrões de
extermínio formados por policiais locais, e quarentenas
providas pelo Centro de Controle de Doenças de Fort
Collins.
Imagem: Uma imponente massa de força e músculos –
um colosso com uma juba de leão, feições largas, pele
morena, marcado da cabeça ao pés por cicatrizes de
milhares de batalhas.
Dicas de Interpretação: Você é pensativo e
silencioso, devido tanto ao tédio da imortalidade
quanto a autoconfiança absoluta cultivada por séculos
de solidão. Isto se adéqua ao seu propósito de ser visto
como simplório, porém, suas palavras são poucas e
cuidadosamente escolhidas. O silêncio estóico no qual
você se retira só é interrompido pela máquina assassina
que libera toda vez que entra em campo. Este seu lado
sanguinário, invencível e incontrolável, leva muitos a
sussurrarem que você está se tornando aquilo que mais
despreza.
Clã: Gangrel
Senhor: Desconhecido – quando está em seus
momentos mais falantes, Karsh ocasionalmente faz
referência a lendas árabes sobre matilhas de antigos
lobos-djinn caçando nos desertos do Oriente Médio.
Natureza: Sobrevivente
Comportamento: Fanático
Geração: 5ª
Abraço: Início do século XIII (a julgar por algumas
indicações históricas)
Idade Aparente: Indeterminado (talvez uns cansados e
desgastados 30)
Físicos: Karsh balança sua espada e todos os inimigos
caem; pessoas que já o tocaram afirmam que sua pele
possui a resistência dos diamantes.
Sociais: Carisma 6, Manipulação 5, Aparência 4
Mentais: Percepção 7, Inteligência 6, Raciocínio 7
Talentos: Prontidão 6, Esportes 5, Briga 7, Esquiva 6,

Instrução 4, Interrogação 4, Intimidação 6, Liderança 6,
Manha 4, Subterfúgio 4
Perícias: Empatia c/ Animais 4, Arqueirismo 4,
Demolição 3, Condução 3, Etiqueta 2, Armas de Fogo
4, Meditação 3, Armas Brancas 8, Cavalgar 5,
Furtividade 4, Sobrevivência 5
Conhecimentos: Conhecimento da Camarilla 5,
Conhecimento do Sabá 5, Conhecimento da Mão
Negra 4, Conhecimento Especializado: Táticas 5,
Investigação 4, Linguística (uma grande quantidade de
línguas tanto atuais quanto mortas) 5, Medicina 3,
Ocultismo 4
Disciplinas: Metamorfose 8, Rapidez 7, Fortitude 7,
Potência 6, Animalismo 4, Presença 2, Auspícios 1,
Dominação 1
Antecedentes: Aliados (Círculo Interno) 8, Lacaios 8,
Status 7, Recursos 5, Influência (Forças Armadas) 4,
Rebanho 4
Virtudes: Convicção 4, Auto-Controle 5, Coragem 5
Moralidade: Caminho do Coração Selvagem 6
Perturbação: Gula
Força de Vontade: 9

AISLING STURBRIDGE, SUPREMA
REGENTE DA CAPELA DOS CINCO
DISTRITOS
Histórico: Aisling nasceu em 1890 ao norte do estado
de Nova Iorque, filha de um banqueiro e de sua esposa.
Sua mãe faleceu quando ela tinha dois anos, e seu pai
optou por deixá-la crescer livre como uma menina
levada junto a seus irmãos ao invés de suportar os
intrometidos palpites de sua nova mulher sobre como
criá-la. Durante este longo período de liberdade,
Aisling foi atraída para o misticismo por meio de sua
rígida educação católica e estudava tudo o que achasse
necessário para aumentar seu conhecimento sobre o
assunto. Ela aprendeu sozinha latim e grego para poder
ler textos ocultos da biblioteca da igreja (ela persuadia
seu irmão mais velho a emprestar livros para ela).
Além da leitura, ela assistia a sessões espíritas e se
correspondia com um grande número de ocultistas,
muitos dos quais não faziam idéia de que estavam se
comunicando com uma adolescente. Quando
finalmente a família de sua mãe soube que Aisling
estava aceitando um convite para participar de uma
“Sociedade Secreta” ou algo do gênero, bateram o pé e
ordenaram que ela saísse da escola. Ao invés de
obedecer, ela pegou todo o fundo para os seus estudos
e abandonou a América Vitoriana pela decadente
Londres.
Na Londres da virada do século, Aisling
introduziu-se no cenário do ocultismo, e sua notável
erudição atraiu muitos olhos, incluindo os de Aleister
Crowley. Seu brilhantismo não passou despercebido
por outros; seu futuro Senhor, Lucien de Maupassant, a
conheceu durante a séance salon, e os dois tornaram-se
confidentes
próximos.
Em
1910,
Crowley,
aparentemente amargurado devido a uma garota tão
mais jovem do que ele o ter superado nos mistérios
Herméticos e ter atraído bem mais a atenção devido ao
seu conhecimento, requisitou que Aisling se tornasse
sua próxima Mulher Escarlate. Em essência, era uma

exigência para que ela se submetesse ao estupro.
Lucien, já a considerando uma progênie em potencial, a
levou embora de Londres e do alcance de Crowley, e
para uma longa viajem pela Europa e Oriente Médio
para secretamente testar sua capacidade como Tremere.
Quando se deu por satisfeito, ele a trouxe até Viena
para o Abraço e para apresentá-la ao restante do clã.
Pelos próximos 30 anos ou mais, a dupla
serviu como agentes independentes, entregando
mensagens entre as capelas, construindo bibliotecas em
capelas e investigando sob ordens do Conselho Interno.
A Segunda Guerra Mundial os separou por longos
períodos de tempo enquanto Aisling supervisionava as
capelas em Nuremberg, Varsóvia, Cracóvia e Dresden.
Seus amigos em posições elevadas frequentemente não
se decidiam sobre o que fazer com ela; por um lado,
seu questionamento sobre o papel dos Tremere junto ao
regime nazista era intolerável aos seus superiores, mas
de outro, seu trabalho durante os ataques aéreos para
preservar os tesouros das capelas localizadas em
frentes de batalha era irrepreensível.
Em 1948, seu Senhor e companheiro de longa
data abruptamente foi dado como desaparecido durante
uma missão supostamente dada pelo Conselho Interno.
De acordo com certos boatos do alto escalão, foi
Meerlinda quem levou os talentos da “jovem” para a
América, na esperança de que isso talvez a distraísse.
Os comentários de Aisling sobre os interrogatórios de
McCarthy e sobre a Era de Aquário estão entre os
estudos definitivos desse período, tanto dentro quanto
fora do clã. Certa de que ela teria sentido ou então
vindo a saber se Lucien tivesse sido realmente
destruído, ela continua procurando por pistas de seu
paradeiro até os dias de hoje.
A última cidade em que Aisling residiu foi
Atlanta, onde serviu ao Regente como sua assistente
até ser repentinamente convocada para Nova Iorque.
Ela foi promovida em campo para a sua atual posição
após alguém espalhar as cinzas de seu predecessor pela
Baía de Sheepshead (Ver A World of Darkness 2ª
Ed.). Como comandante, e com consentimento geral,
ela ascendeu a Regência em novembro de 1996.
Aisling é altamente qualificada para servir em
Nova Iorque por uma série de motivos. Seu intenso
estudo sobre os Tzimisce, seu tempo passado na
Europa, e seu fluente domínio em húngaro fazem dela
uma excelente adversária contra os Demônios. Seus
anos passados na Europa durante a 2ª Guerra provaram
que ela pode ser engenhosa e se virar mesmo estando
sob fogo inimigo. Ela é jovem o bastante para ser
considerada dispensável pelos altos escalões, mas velha
o bastante para ser levada a sério e respeitada pelos
comandados. Diferente da maioria de seus
contemporâneos, ela não despreza o Sabá de maneira
negligente; possui uma lista de crimes específicos dos
quais os acusa e pelos quais os combate. Ela é bem
ciente do antigo ditado que fala sobre pessoas que
odeiam seus inimigos sem motivo e que acabam
tornando-se iguais a eles, e se vigia cautelosamente a
fim de evitar esse caminho.
Recentemente, alguns dos integrantes mais
importantes do clã começaram a vigiá-la com uma
crescente preocupação. Ela é uma das mais dinâmicas e
populares Regentes, e possui um grande número de

amigos do alto escalão tanto dentro quanto fora do clã.
Ela não demonstra escrúpulos em negociar com outros
Membros em troca de auxílio, contrariando a
tradicional cautela Tremere. Por enquanto ela
conseguiu evitar ser completamente presa pelo laço de
sangue ao Conselho (alguns temem que os laços
estabelecidos em seu Abraço tenham se deteriorado
seriamente devido ao seu longo tempo como agente
independente). Se ela vir a ganhar a luta contra o Sabá,
estes Tremere conservadores temem que ela possa vir a
ser nomeada Lorde, algo que querem evitar a qualquer
custo – talvez até ao custo do resultado final da guerra.
Imagem: Aisling possui cabelos castanho-escuros até a
altura dos ombros, sempre presos longe de seu rosto.
Seus olhos profundos possuem uma tonalidade cinza
assustadora. Ela sempre toma cuidado para esconder
seus traços e contornos mais femininos e prefere
roupas masculinas ajustadas para acomodar a proteção
de Kevlar que usa em campo; porém recentemente
alguns de seus aprendizes começaram a encorajá-la a
adotar um estilo de agente Scully. Em suas “saídas”
noturnas, ela veste uma jaqueta sobre suas roupas
normais. Quando está estudando, usa antigos e
arredondados óculos de aumento. Suas mãos estão
quase sempre cobertas por luvas, e em seu dedo anelar
esquerdo, usa um antigo anel de ouro com a inscrição
“Fé”.
Dicas de Interpretação: Não suponha nada. Você tem
outros em quem confia, mas sua confiança só vai até
certo ponto. Sua mente determinada e indagadora não
considera nada como uma certeza absoluta, mesmo a
“verdade” dada a você por seus superiores. Você se
empenha em qualquer tarefa em que tenha se envolvido
até que os resultados lhe sejam satisfatórios, por
quaisquer meios que forem necessários. Você sempre
ganha algo de todas as missões que executa, seja
informação, alianças fora do clã ou simplesmente
experiência. Você sabe que está sendo vigiada por
outros que temem seus métodos, e está sempre
preparada com justificativas plausíveis. Cada barreira
que encontra para a realização de seu trabalho é algo a
ser destruído ou contornado, mas nunca um
impedimento. Persiga cada pista sobre Lucien até o
fim.

Clã: Tremere
Senhor: Lucien de Maupassant
Natureza: Dissidente
Comportamento: Tradicionalista
Geração: 10ª
Abraço: 1911
Idade Aparente: Metade dos 20
Físicos: Força 2, Destreza 4, Vigor 4
Sociais: Carisma 4, Manipulação 3, Aparência 3
Mentais: Percepção 4, Inteligência 5, Raciocínio 3
Talentos: Prontidão 4, Esportes 3, Esquiva 5, Empatia
2, Intimidação 2, Liderança 3, Manha 2, Subterfúgio 4
Perícias: Disfarce 3, Condução 1, Etiqueta 3, Armas
de Fogo 3, Armas Brancas 2, Segurança 1, Furtividade
3, Sobrevivência 1
Conhecimentos: Acadêmicos 4, Burocracia 2,
Conhecimento da Camarilla 3, Conhecimento do Clã
(Tremere) 3, Conhecimento do Sabá 3, Computador 1,
História 3, Investigação 4, Direito 1, Linguística
(alemão, árabe, cantonês, espanhol, francês, grego,
hebreu, holandês, húngaro, iídiche, japonês, latim,
mandarim, português, romeno, sânscrito) 5, Ocultismo
5, Política 2, Ciência 2
Disciplinas: Auspícios 5, Taumaturgia 5, Dominação
3, Rapidez 2, Fortitude 2, Ofuscação 2
Linhas Taumaturgicas: Linha do Sangue 5,
Movimento da Mente 5, Sedução das Chamas 4,
Controle Elemental 3, Contra-mágica 2, Manipulação
Espiritual 2
Antecedentes: Mentor 5, Aliados 4, Recursos 4,
Influência 3, Contatos 2, Status 2
Virtudes: Consciência 3, Auto-Controle 4, Coragem 4
Moralidade: Humanidade 7
Qualidades: Aptidão para Linguística, Noção exata do
Tempo
Força de Vontade: 9

HAROLD GOODSTON , O PÁRIA
Histórico: Harold nasceu em Benton City,
Missouri em 1828. Aos 15 anos, descobriu que era um
lobisomem e se uniu a outros de sua raça em algumas
monstruosas missões em Chicago.
Em 1860, enquanto espreitava o covil de um
inimigo, a matilha de Harold encontrou vários
vampiros e uma batalha se seguiu. Sua matilha se
dispersou após dois de seus integrantes caírem em
combate, mas Harold e outros três foram tomados
como prisioneiros. Quando Harold despertou, se viu
preso por correntes de prata juntamente com os outros
três integrantes de sua matilha.
Seu captor logo revelou seu plano de Abraçar
os quatro lobisomens. Harold testemunhou todos seus
companheiros de matilha morrerem. Quando o vampiro
veio até ele, Harold aguardou a libertação que jamais
viria.
Harold Goodston tornou-se um dos Membros.
Oliver Ligon, o novo mestre de Harold,
observava e manipulava a política Cainita a favor do
Príncipe Maxwell. Goodston aprendeu bem as lições de
Oliver, mas nunca esqueceu sua verdadeira
descendência – a despeito do fato de que sua contínua
existência a traía completamente.

Harold serviu seu mestre fielmente pelos
próximos 11 anos. Ele se deu conta que, de maneira
distorcida, gostava de seus novos poderes. Dinheiro e
todos os tipos de vícios fluíam em sua direção, e ele era
capaz de superar qualquer Cainita que ficasse em seu
caminho. Ele tentou numa ocasião retornar para o seu
povo mas desistiu após dois lobisomens quase o
destruírem.
Quando Chicago queimou na Devil’s Night, o
Ventrue Lodin tomou o principado de Maxwell. Os
agentes de Lodin destruíram Oliver, e nenhuma das
tentativas de vingança de Harold obtiveram êxito. Pelas
próximas duas décadas, Harold se retirou da sociedade
Cainita. Ele se mudou para os esgotos, adotou o nome
de “Pária” e embarcou em uma busca particular pela
Golconda. Posteriormente, retornou para a superfície
apenas para buscar conhecimentos que pudessem
assegurar sua salvação.
O Pária voltou para a sociedade Cainita na
metade da década de 90 em um esforço para resolver o
mutuamente catastrófico conflito entre os vampiros e
lobisomens em Chicago. Suas informações foram
cruciais para várias vitórias importantes dos Lupinos,
porém eles continuaram se recusando a aceitá-lo após o
fim do conflito. Eles ainda o viam como uma ameaça e
o ofereceram apenas a misericórdia de uma morte
rápida. Uma matilha especial foi formada para caçá-lo
imediatamente após a guerra.
Infelizmente para a alcatéia, eles não estavam
preparados para o poder da fúria do Pária combinada
com a ferocidade da Besta vampírica. Ninguém ficou
tão surpreso quanto o próprio Pária, que recuperou sua
razão apenas para encontrar os corpos de três Lupinos
drenados a seus pés. Ele fugiu, procurando por um
novo Refúgio na profundeza dos esgotos, uivando sua
mistura de ira e pesar pela noite.
Ublo-Satha, Gárgula servo dos Tremere, ouviu
... e reportou ao Regente infante Nicolai. O ancião
Tremere, com sua curiosidade despertada, ordenou que
a Gárgula continuasse vigiando o Pária em busca de
fraquezas que talvez pudessem ser usadas como formas
de controlá-lo.
O exílio autoimposto do Pária não o trouxe
paz. Seu tormento interno piorou com os pesadelos
induzidos por Nicolai através de rituais taumaturgicos.
Como Nicolai esperava, o Pária acreditou que seus
sonhos eram frutos de seu isolamento.
Nicolai deixou que o Pária fizesse o primeiro
movimento. A aparência infantil do ancião e seus
modos inocentes enganaram totalmente o proscrito.
Porém, o Pária não se revelou imediatamente ao
ancião, apesar das exortações de seus sonhos
induzidos.
Para o seu segundo encontro, Nicolai arranjou
para que criminosos locais o atacassem enquanto o
Pária estivesse nas proximidades. A abominação –
como as criaturas da noite o chamavam – atendeu aos
pedidos de socorro da “criança”, e a pedido de Nicolai,
permaneceu conversando com ele após espantar os
assaltantes. Os dois conversaram até as primeiras horas
da manhã.

Nicolai enganou o Pária para que fizesse
algumas tarefas para o Tremere durante alguns meses.
Certa vez, ele usou Ublo-Satha para fazer parecer com
que subordinados de um rival de Nicolai estavam
tentando matá-lo. O Pária imediatamente destruiu estes
lacaios com uma selvageria que assustou Nicolai.
Pária auxilia Nicolai sempre que pode, mas
não está ciente da fraude do Tremere. Ele está feliz por
ter um “amigo” com quem possa se confidenciar.
Apesar dos longos intervalos entre cada encontro, eles
são um grande conforto para o Pária.
De vez em quando, Pária tenta espionar os
Lupinos para talvez voltar a experimentar
indiretamente sua antiga sociedade. Ele deseja se reunir
com eles, mas é assombrado pelas memórias dos
lobisomens dos quais sugou todo o sangue.
Após estas tentativas, o Pária cogita
desesperadamente caminhar até o sol, mas ainda não é
capaz de reunir a vontade necessária para concretizar
tal ato. Seu instinto de sobrevivência conflita com o
seu desejo por destruição, e ele ainda não consegue
conciliá-los.
Por meio do uso de sua magia, Nicolai já deu
ao Pária dois goles do seu próprio sangue. O terceiro
acontecerá em breve ...
Imagem: O pêlo de Pária na forma de lobo é de um
branco encardido, ralo e desgrenhado. Ele seria
prateado se estivesse limpo. Ele possui presas
extraordinariamente grandes e garras negras, seu corpo
é lustroso e musculoso. Sua forma humana é a de um
vagabundo pálido vestindo roupas velhas, um boné de
baseball, casaco e botinas militares.
Dicas de Interpretação: Vigie silenciosamente das
sombras e nunca se exponha. Você não demonstra
simpatia por ninguém por medo de que isso possa
causar algum mal. Às vezes, você esquece o que estava
fazendo devido a depressão, mas tenta esconder isso.
Se alguém atrair a sua atenção, ignore-o. Você carrega
o mundo em suas costas e possui uma atitude sombria e
triste. Quando consegue resgatar a si mesmo das
profundezas do desespero, você caminha com a postura
e o orgulho do passado, e mesmo seus trapos e
imundície não conseguem esconder isso. Porém, isto
apenas faz com que a depressão retorne duas vezes
pior, e ela sempre retorna.

Clã: Ventrue
Senhor: Oliver Ligon
Natureza: Sobrevivente
Comportamento: Dissidente
Geração: 8ª
Abraço: 1860
Idade Aparente: Início dos 30
Raça: Hominídeo
Augúrio: Galliard
Tribo: Ronin (anteriormente Presas de Prata)
Físicos: Força 5, Destreza 4, Vigor 4
Sociais: Carisma 4, Manipulação 2, Aparência 3
Mentais: Percepção 4, Inteligência 3, Raciocínio 3
Talentos: Prontidão 4, Esporte 4, Briga 5, Esquiva 4,
Instinto Primitivo 5, Manha 4
Perícias: Empatia c/ Animais 3, Armas de Fogo 2,
Armas Brancas 2, Reparo 3, Furtividade 3,
Sobrevivência 2
Conhecimentos: Conhecimento de Área (Chicago) 4,
Conhecimento dos Membros 3, Conhecimento dos
Esgotos 2, Segredos da Cidade (Chicago) 3, Enigmas
4, Investigação 3, Medicina 4, Ocultismo 4, Rituais 3
Disciplinas: Metamorfose 5, Ofuscação 4, Presença 3,
Auspícios 2, Potência 2, Animalismo 1, Fortitude 1
Dons: (Hominídeos) Persuasão (1), Perturbar
Tecnologia
(2),
Inquietação
(3),
(Galliard)
Comunicação Mental (1), Comunicação Onírica (2),
(Presas de Prata) Sentir a Wyrm (1), Chama
Tremulante (1), Armadura de Luna (2), Aterrorizar (2),
Garras de Prata (3), Ira de Gaia (3). Se você não possui
Lobisomem: O Apocalipse, simplesmente adicione
dois pontos extras de Auspícios e Fortitude para
simular os efeitos destes dons. Adicione a ele três
níveis de Celeridade para refletir a herança Lupina de
Pária.
Rituais: O Pária conhece diversos rituais que o
permitem contatar espíritos para uma variedade de fins.
Mas devido ao seu estado de degeneração, apenas
espíritos demoníacos atendem ao chamado. Os efeitos
destes rituais ficam a cargo do Narrador, embora
alguns efeitos sejam lhe permitir rastrear seus inimigos
e ocultar seu refúgio de olhos curiosos. Porém o uso
destes rituais destrói ainda mais o seu espírito.
Antecedentes: Raça Pura 5, Vidas Passadas 4,
Rebanho 3, Contatos 2, Recursos 2
Fúria: 5 - Gnose: 4
Força de Vontade: 4
Notas: Diversas Características do Pária são
mencionadas em Lobisomem: O Apocalipse, que se
aprofunda bem mais do que a simples lista apresentada
aqui. Além disso, o Pária usa as regras para
Abominações contidas no Lobisomem: Guia dos
Jogadores 2ª Ed.
O Pária sempre está em um perpétuo estado de
depressão. Reduza pela metade sua parada de dados, a
menos que ele gaste Força de Vontade para anular a
penalidade durante uma cena. Ele não pode gastar
Força de Vontade para ganhar sucessos automáticos.
Ele também não pode gastar pontos de sangue no
mesmo turno em que usar Gnose ou Fúria.
A Gnose do Pária deve continuar caindo
enquanto continuar ignorando a sua herança Lupina.
Enquanto continuar associado a vampiros, este declínio
será garantido.

EL DIABLO VERDE
Histórico: Os caminhos da Jyhad são envoltos em
sutilezas, tão ocultas e efêmeras quanto a própria Noite
ancestral. E mesmo assim, existe uma arena na qual os
bizarros habitantes da escuridão podem exibir a sua
natureza livremente, onde a Máscara rui em pedaços e
o Delírio apenas estimula o frenesi sanguinário dos
expectadores. Este é o circo da carnificina conhecido
dos aficionados por esporte no Mundo das Trevas
como Extreme Wrestling Warfare (Batalha da Luta
Livre Extrema). Este espetáculo bárbaro, que é
televisionado mundialmente e rende quantias enormes
pelas transmissões em pay-per-view, é extremamente
popular tanto entre os mortais quanto entre os
Despertos. Na EWW, os fãs veteranos já estão
acostumados com movimentos de combate insanos e
personagens bizarros, então mesma a mais monstruosa
das criaturas da noite não passa de mais uma das lendas
fantasiadas, para ser venerada ou odiada pelos fãs.
Embora a maioria dos competidores da EWW
sejam humanos (pelo menos nominalmente), um
número razoável de criaturas sobrenaturais participa da
federação, tanto para desenvolver suas técnicas de
combate quanto para chafurdar na luxúria de exibir
seus poderes em “público”. A Corporação Pentex
dirige um centro de treinamento de onde vários
lutadores cheios de esteróides já emergiram. O atual
campeão peso cruzador da EWW, o audacioso
luchador Huitzil Colibri, é suspeito de ser um guerreiro
jaguar dos ardilosos Bastet, e o apetite violento e o kilt
vermelho sangue do Campeão Internacional
“Diamante” Duncan Dunsirn inspiram algumas
especulações macabras por parte de pessoas cientes dos
caminhos das fadas. A divisão de lutas em equipe é
dominada por dois suburbanos de Nova Iorque, os
terríveis gêmeos Assamita antitribu Sucka T. e Farouk
“Skorpio” Mustafa; estes 23 vezes campeões são
conhecidos por todos como os 2 do Bando de
Experientes Gângsteres do Caloroso Povo dos
Subúrbios do Harlem.
Realmente um formidável e variado grupo.
Mas o verdadeiro senhor e mestre da EWW – o mais
poderoso combatente a amarrar um par de botas – é
inquestionavelmente a sensação mascarada, o Terror de
Tijuana, o Campeão Mundial dos Peso Pesados, o Mais
Durão da EWW, o Pesadelo Mexicano El Diablo
Verde.
Ninguém pode resistir ao poder de El Diablo
Verde. Sua execução do impressionante Saca-Rolhas
Diablocanrana de 450° ®, uma façanha do atletismo
aparentemente impossível para alguém de seu tamanho,
sempre faz com que a platéia sedenta por sangue caia a
seus pés. Seu Chupacabra Helldriver ®, embora
aparentemente simples, é uma das manobras
finalizadoras mais eficientes do esporte. Sua
destruidora Lança del Infierno ®, uma combinação de
Tope Suicida e Esmagador de Colunas, já mandou
mortais para o túmulo e Membros mas fracos para um
agonizante torpor. E quando El Diablo Verde prepara o
debilitante Aperto do Calamar Gigante ® ... bem, o que
aconteceria se os Maiores Braços do Mundo das Trevas
disparassem selvagemente em sua direção?
Antes, El Diablo Verde era um mero mortal,
mas mesmo assim já era um poderoso luchador. Ele

ganhou o título dos Peso Pesados Mexicano em seu ano
de estréia, aos 18 anos, e permaneceu invicto por
inéditos 50 duelos máscara versus máscara.
Infelizmente, a ascensão meteórica de El Diablo Verde
até a fama atraiu a atenção das trevas. Procurando por
mais um peão para seus jogos, um bando do Sabá
capturou o luchador, lhe deram o Abraço e tentaram
lhe administrar os Ritos de Criação. Mas mesmo a
morte não conseguiria acabar com a força do corazon
de El Diablo Verde. Os sequestradores de El Diablo
acabaram entrando em conflito com um outro grupo de
mortos vivos – se era um círculo da Camarilla ou um
bando rival do Sabá, Diablo não sabe, e nem se
importa, até as noites de hoje.
De qualquer modo, esta confusão momentânea
deu a El Diablo Verde o tempo que ele precisava.
Pegando a pá com a qual os seus algozes pretendiam
enterrá-lo, El Diablo Verde fez a sua apresentação
naquele obscuro cemitério. E que apresentação!
Vampiros caiam ante seus poderosos golpes como trigo
diante do mangual. Cabeças voavam de seus troncos,
espinhas eram arrancadas, e vários monstros gritavam
pela última vez enquanto El Diablo Verde os enviava
de volta para o inferno. Finalmente, próximo ao
amanhecer, ele encontrava-se sozinho em meio a um
necrotério de cinzas e corpos retorcidos. Estranhamente
cansado, El Diablo Verde entrou na cova aberta para
ele e usou os seus poderosos brazos para lacrá-la com
um bloco de pedra. E então, o vitorioso dormiu o sono
dos campeões.
Ao despertar, El Diablo Verde logo se deu
conta de que jamais iria poder tirar sua máscara diante
do público novamente. Mas a sua tristeza foi atenuada
pela terrível força que fluía por seus membros. Ele
conhecia a lenda popular, e sabia no que havia se
tornado e o que iria precisar fazer. Não, ele não poderia
permanecer ali. Ele precisava fugir para o norte, fazer a
sua fama na grande EWW, e caso isso não desse certo,
bem ...
Mas deu. Ele não era o mais forte dos homens,
e agora o mais forte entre os Amaldiçoados também?
Sim ... pensando sobre o assunto, ele percebeu que
muitos dos “truques” usados por alguns lutadores da

EWW deveriam ser mesmo reais! Esses debochados
abertamente se digladiavam e brincavam perante as
multidões mortais, escondendo sua natureza maligna
debaixo da mais fina das mortalhas, e então caçavam os
fãs que os apoiavam. Bem, agora é a hora da venganza
– aqueles que arrastaram El Diablo Verde para o
mundo dos mortos se verão perseguidos por toda a
eternidade!
E assim uma lenda nasceu. Uma multidão de
fãs fanáticos – Los Hijos Del Diablo, que usam réplicas
de sua máscara, camisetas e seja lá o que mais a
franquia do Diablo Verde lançar esta semana – seguem
El Diablo Verde de arena em arena, apaixonadamente
torcendo por ele e xingando e atirando lixo nos
lutadores desafortunados o bastante para serem seus
oponentes. Até agora, Los Hijos têm poucas razões
para estarem desapontados – El Diablo Verde é o
senhor dos peso pesados da EWW, com apenas um
punhado de derrotas e o cinturão do título preso de
forma segura ao redor de sua definida cintura mortaviva.
Agora, El Diablo Verde resiste sozinho contra
estas criaturas das trevas que caçam os fracos e
indefesos. Venha, venham todos ! El Diablo Verde não
teme ninguém. Quem é o próximo? Quem é o
próximo?!?!?!

Idade Aparente: Início dos 20, quando distinguível
Físicos: Força 5, Destreza 5, Vigor 5
Sociais: Carisma 5, Manipulação 2, Aparência 0 (3
quando mascarado)
Mentais: Percepção 2, Inteligência 2, Raciocínio 2
Talentos: Prontidão 1, Esportes 5, Briga 5, Esquiva 4,
Expressão 2, Intimidação 5, Liderança 4, Manha 2
Perícias: Condução 1, Armas Brancas 4, Performance
(entradas) 4, Furtividade 1
Conhecimentos: Finanças 1, Lingüística (inglês) 1,
Medicina 1, Ocultismo 1, Política 1, Conhecimento de
Luta Livre 4
Disciplinas: Rapidez 5, Fortitude 5, Potência 5,
Presença 3
Antecedentes: Aliados 5, Lacaios 5, Recursos 5, Fama
4, Rebanho 4, Status 1
Virtudes: Consciência 4, Auto-Controle 2, Coragem 5
Moralidade: Humanidade 6
Força de Vontade: 10

® indica uma marca registrada da Ymir Entretenimentos Esportivos
(uma subsidiária das Empresas Megadon)

Histórico: Se todas as pessoas pudessem se entender,
ninguém precisaria se machucar. Calvin viveu este
lema enquanto crescia e entrava na faculdade em Los
Angeles. Ele evitava conflitos sendo discreto e
abstendo-se de ativismos. Mas é claro, isso não evitou
que Calvin fosse convocado pelas forças armadas
quando eclodiu o conflito do Vietnã. Após um
apressado treinamento de infantaria, ele partiu para as
florestas infernais em 1969.
Calvin nunca desejou ser um militar; ele logo
deu baixa após completar o seu tempo de serviço. De
volta ao lar, em um país que o hostilizava devido a sua
contrariada participação na guerra, Calvin fez o que
sempre fazia: se escondeu na obscuridade e tentou se
misturar na sociedade novamente. Ele foi trabalhar no
departamento de polícia local como detetive. Embora
não fosse excepcional como investigador, continuou e
prosperou. Seu trabalho no LAPD, na casa para qual
havia retornado, lhe dava alguma satisfação; ele
ajudava a resolver problemas e prevenir conflitos.
Investigando o que achava se tratar de algum
culto, Calvin encontrou um pequeno grupo de
supremacistas neo-nazistas brancos em uma fortificada
propriedade retirada de Los Angeles. Sua investigação
deu errado quando adentrou a base deles; seu parceiro
foi baleado e ele foi encurralado por armas de fogo
enquanto tentava entrar no lugar. Se esgueirando de
cobertura em cobertura, Calvin conseguiu atingir três
agressores e desarmar um outro num confronto físico.
Foi então que encontrou o monstro que
comandava o grupo. Gunnar, um velho Gangrel
escandinavo, utilizava da grandiosidade dos mitos
nórdicos para fazer com que um bando de punks
estúpidos acreditasse que ele seria a reencarnação de
um deus Ariano.

Imagem: Observem a magnificência de El Diablo
Verde ! Quien és mas macho? Ele é uma imagem que
faz as chicas desmaiarem e os caballeros rangerem
seus dentes de inveja impotentes! Observem-no subir
na corda superior e descer como la aguila sobre seus
indefesos oponentes! Se arrepie enquanto seu bíceps de
mais de 60 cm imobiliza seu adversário, como uma
anaconda esmagando uma presa desprevenida. Mas
tenha certeza, que embora la mascara verde seja um
símbolo de terror, apenas los rudos, vilões e outros
canalhas precisam temer a ira de El Diablo Verde!
Dicas de Interpretação: Você é um grande campeão e
um herói para La Raza. E como tal, os métodos
covardes de seu novo “povo” pouco importam para
você. Camarilla, Sabá – o que são essas lutas
mesquinhas diante da glória da conquista no ringue? Se
houvessem alguns cojones entre os Amaldiçoados, os
mestres da Jyhad iriam acertar suas diferenças como
homens, numa verdadeira luta fechada até a morte, ao
invés de ficarem encolhidos em suas criptas como
niñitas! Como um integrante nominal da Camarilla,
você faz apenas o mínimo de seguir as Tradições
quando está passando pelos domínios da seita – mas o
Príncipe que procurar lhe prejudicar, ou quem se
alimente dos Hijos Del Diablo, vai se encontrar na mira
de um Helldriver antes mesmo de ser aberta a
contagem até 10, comprende?
Clã: Nosferatu
Senhor: El Tiburón
Natureza: Competidor
Comportamento: Galante
Geração: 13ª
Abraço: 1993

ARRIBA LA RAZA !
Perdoe-nos. Tínhamos que fazer.

CALVIN CLEAVER, NEGOCIADOR
GANGREL DA COSTA OESTE

Gunnar não tinha nenhuma grande ambição política ou
racial em seus objetivos, ele apenas buscava por
sangue. Impressionado pela maneira com a qual o
policial acabou com seus homens, o Gangrel Abraçou o
horrorizado Calvin, e então desapareceu na noite em
busca de um novo bando de mortais crédulos.
Abandonado, como muitos Gangrel, Calvin
foi obrigado a aprender as duras lições para a
sobrevivência vampírica por conta própria. Ele se
jogou sobre os corpos de seus atacantes, sugou todo o
sangue, e então fugiu abatido do local tentando
entender no que havia se tornado. Durante o dia,
procurou abrigo em um vagão de trem abandonado
onde lentamente começou a entender a real extensão de
suas mudanças. Pensando que talvez fosse único,
viajou para o leste para tentar encontrar algum sentido
em sua nova não-vida.
Após Calvin chegar ao Tennessee em 1986,
foi encontrado por outro Gangrel errante. Finalmente,
foi grosseiramente iniciado nos assuntos de seu clã e da
sociedade vampírica, descobriu a Camarilla e aprendeu
mais quanto as suas próprias limitações e capacidades.
A idéia de uma nação de vampiros ocultos, negociando
seus conflitos e escondendo-se de olhos curiosos,
combinava bem com a sua própria filosofia de vida,
assim rapidamente ganhou a reputação de um convicto
defensor da Máscara. Suas tendências diplomáticas,
combinadas com o seu formidável treinamento em
combates e sua predileção Gangrel por viagens fizeram
dele um estimado embaixador e negociador.
Com a contínua ameaça do Sabá na Costa
Leste, Calvin foi mais uma vez convocado para servir,
desta vez para uma função mais delicada. Apesar de ter
sido durante muito tempo uma “lixeira” de Cainitas
politicamente voláteis, o Estado Livre Anarquista
serviu como uma barreira entre a Camarilla e o Sabá.
Também estimulou várias cidades prósperas e alguns
Cainitas impressionantemente determinados. Calvin e
mais uma meia dúzia de outros agentes foram
despachados para a Costa Oeste, com a missão de
vigiar os Anarquistas, manter a Máscara e garantir que
o Estado Livre não viesse a se tornar um problema
maior para a Camarilla.

A diplomacia, com o auxílio de alguns dos
companheiros de maior eloqüência do grupo de Calvin,
manteve muitos dos Anarquistas na linha; os reforços
serviram para disciplinar os mais precipitados e
violentos. Por uma década inteira, Calvin percorreu
toda a costa, insatisfeito com o fato da Camarilla não
admitir a conveniência política do Estado Livre. A
tomada de San Diego por Tara garantiu a Calvin uma
base estável de operações e novos recrutas para
substituir seus companheiros caídos. Mesmo o êxodo
em massa dos Gangrel da Camarilla não o deteve;
Calvin era dedicado demais a sua visão de propósito da
Camarilla e do valor dos seus ideais para ser
comprometido. Porém, precisava de ajuda – muitas
gangues Anarquistas reportaram confrontos com
caçadores bem informados ou vampiros com poderes
desconhecidos. Outros Anarquistas desapareceram
completamente. O próprio Calvin permaneceu incerto
sobre a causa destes acontecimentos até encontrar-se
com um destes “Cataianos”, e apesar de suas melhores
e pacíficas intenções, quase não sobreviveu a luta – e
continuou vomitando gotas de sangue negro por duas
noites após o ocorrido. Um desesperado apelo por
auxílio foi ignorado pela Camarilla ocupada com os
ataques Sabá na Costa Leste. Agora, Calvin está por
conta própria, com a assistência de apenas um pequeno
grupo de neófitos que vêm sendo lentamente devorados
e exterminados pelo massacre realizado pelos vampiros
asiáticos.
Imagem: Com um pouco mais de 1,80 m de altura e
desajeitado, Calvin é surpreendentemente forte para
alguém com o seu corpo esguio. Seu cabelo é negro e
curto, seus olhos castanhos movimentam-se
constantemente. Calvin tende a ter má postura,
disfarçando a sua verdadeira altura e constituição
física. Ele geralmente veste-se com sapatos, calças
folgadas e sóbrias camisas de botões – quase um
catálogo ambulante de roupas usadas da L.L.Bean. Ele
possui longos bigodes felinos e calosidades
almofadadas nas palmas das mãos e dos pés, resultado
de muitas lutas perdidas para a Besta.
Dicas de Interpretação: Você odeia lutas e discórdia.
Porém, apesar de sua natureza pacífica, você é terrível
quando em combate. Você normalmente possui uma
fala mansa e não é particularmente enérgico ou
carismático; você deixa isso para os outros. Em vez
disso, você é um idealista, alguém que motiva os
demais pelo exemplo. Você está confuso e frustrado
com a relutância da Camarilla em mandar ajuda contra
os Cataianos – e com a contínua hostilidade dos
asiáticos. Quando algo o ameaça ou ao seu grupo, você
age de maneira rápida e decidida. Nos demais
momentos, você é calado, modesto e gentil. Você está
começando a se dar conta de que a negação da
existência dos Antediluvianos não é a única grande
mentira da Camarilla, e a dúvida está começando a
devorar seu sentimento de dever. Mas você é adepto de
soluções pacíficas, e quer fazer o seu melhor para
assegurar que todos possam conviver de maneira
harmoniosa, mesmo nos territórios Anarquistas. E se
alguns dos mais radicais tiverem que sumir – bem,
realmente é tudo pelo bem maior.

Clã: Gangrel
Senhor: Gunnar
Natureza: Visionário
Comportamento: Autista
Geração: 11ª
Abraço: 1977
Idade Aparente: Metade dos 20
Físicos: Força 4, Destreza 3, Vigor 3
Sociais: Carisma 2, Manipulação 1, Aparência 2
Mentais: Percepção 3, Inteligência 2, Raciocínio 3
Talentos: Esportes 4, Briga 3, Esquiva 2, Expressão 4,
Intimidação 2, Liderança 1, Manha 2
Perícias: Empatia c/ Animais 2, Armas de Fogo 3,
Armas Brancas 2, Segurança 2, Furtividade 4,
Sobrevivência 3
Conhecimentos: Acadêmicos 1, Investigação 3, Direito
2, Linguística (Vietnamita) 1, Ocultismo 1, Política 1
Disciplinas: Fortitude 2, Metamorfose 2, Animalismo
1, Rapidez 1
Antecedentes: Aliados 2, Recursos 2, Status 2
Virtudes: Consciência 4, Auto-Controle 3, Coragem 4
Moralidade: Humanidade 6
Força de Vontade: 5

CÉSAR HOLFIELD, CRIANÇA DAS NOITES
FINAIS
Histórico: Como o segundo de três irmãos, César tinha
muita dificuldade em atrair a atenção de seus pais. Seu
irmão mais velho quebrou todas as regras e recebeu
deles toda a ira. Seu irmão mais novo tirava boas notas
e recebia deles todo o orgulho. César não tinha nada a
oferecer à sua família. Sem uma ficha criminal nem
notas altas, ele era o invisível filho do meio.
César procurava por companhia em seus
colegas de escola, mas eles geralmente o entediavam.
Nada do que gostavam – esportes, estudos,
videogames, até mesmo garotas – parecia despertar-lhe
algum interesse. A maioria de seus colegas o
considerava no mínimo “esquisito”, isso quando lhe
prestavam alguma atenção. Novamente, César se via
invisível em um mar de pessoas.
O colegial seguiu até a faculdade, mas muito
pouco havia mudado para César Holfield. Seus estudos
o desanimavam ainda mais do que antes, e sua baixa
frequência mostrava este desinteresse. César dormia
tarde, faltava aulas, reprovava em provas, e nada disso
realmente o preocupava muito. Ninguém parecia
perceber isso em sua casa. Levou seis meses para seus
pais descobrirem que ele havia abandonado totalmente
os estudos.
Pelo menos a vida nas ruas parecia despertar
algum interesse em César. O ato de sobreviver o
mantinha ocupado, mas pensar em formas de ganhar
dinheiro o deixava com sono. César abandonou toda
sua vida. Ele deixou uma mensagem na secretária
eletrônica de seus pais, explicando que “estaria fora por
uns tempos”.
Não pensando em nada em particular e
procurando alguém com quem desabafar, César puxou
conversa com uma jovem. Seu nome era Jocelyn, e ela
ficaria conversando com ele enquanto estivesse
pagando. Com o pouco dinheiro que havia lhe sobrado,
César lhe pagou um drinque e eles conversaram

durante algum tempo. Num certo momento, ela o
convidou para irem até sua casa, um pequeno
apartamento próximo ao bar. Uma vez lá, ela revelou
sua verdadeira intenção, começando a beijar seu
pescoço – que marca de nascença estranha, ela disse –
e passar seus dedos por seu cabelo. Jocelyn pediu mais
dinheiro caso ele quisesse passar alguns “momentos
com qualidade” com ela. Ele não tinha mais nada para
dar, e ela imediatamente o conduziu para fora.
Sem dinheiro e infeliz, César retornou ao
parque que passou a considerar como lar. Ele observou
as folhas espalhadas pela calçada e tentou manter-se
aquecido. Quando uma sombra se projetou acima de si,
pensou que o fim havia finalmente chegado na forma
de um assaltante ou um psicótico. Uma forte dor
atingiu seu pescoço, e ele sentiu sua vida sendo sugada
apenas para ser substituída por uma nova descendo por
sua garganta. Tão subitamente quanto havia começado,
o ataque terminou e César simplesmente voltou a
tremer na escuridão e observar as folhas sendo levadas
pelo vento.
Na manhã seguinte, César encontrou abrigo
em uma casa abandonada nas redondezas. Ele não
conseguia mais ficar sob os raios do sol. Seu apetite
por comida foi substituído por uma sede de sangue,
mas com uma intensidade surpreendentemente baixa.
César percebeu que o ataque o havia transformado em
um vampiro, e a imortalidade tinha tão pouco apelo
quanto a própria mortalidade.
Um outra grande mudança aconteceu a César
naquela noite de inverno. Pela primeira vez, ao que
parece, seus iguais o destacaram da multidão. Jocelyn o
encontrou novamente na semana seguinte, mas desta
vez a sua reação foi bem diferente. Ela ficou surpresa
ao ver o que tinha acontecido a ele. Ela explicou que
havia planejado se alimentar dele mas acabou sentindo
pena e desistiu. E então ela lhe explicou algumas das
regras básicas e detalhes da sociedade vampírica.
Jocelyn pensava ter estabelecido uma amizade
com César, mas na noite seguinte ele havia
desaparecido. Ela começou a procurá-lo com um pouco
mais do que um nome e sua descrição física – sua
característica mais distinta era uma marca de nascença
na forma de uma lua crescente na parte de trás do
pescoço. Ninguém, obviamente, havia lhe visto.

Ela continuou procurando, eventualmente
entrando em contato com outros Membros e
informando sua descrição.
Os Tremere há muito tempo estudavam as
profecias de Caim contidas nas páginas do Livro de
Nod. Quando receberam a notícia sobre um vampiro
que possuía uma marca de nascença em forma de lua
crescente, seus corações quase voltaram a bater
novamente. Certas passagens falavam que tal marca era
um presságio do desastre relacionado à Gehenna. Sem
perda de tempo, o Círculo Interno foi informado e cada
conclave recebeu o aviso para procurarem por um
vampiro com tal marca.
César permanece ignorante de toda a agitação
que causou. Ele tenta evitar outros vampiros,
preferindo sua própria companhia e afastando qualquer
outra pessoa. Ele acha a maioria dos “Membros”
desinteressantes. Suas tramas sem fim e agendas
secretas são todas muito complicadas e um tanto fúteis
demais para o seu gosto. E assim, ele tem evitado o
rastreamento Tremere até o momento. César continua
simplesmente perambulando de cidade em cidade, em
busca de um pouco de conversa aqui e vitae ali.
Imagem: César permanece com seus ombros caídos de
maneira desanimada. Seu casaco esfarrapado marrom
parece estar pendurado sobre seu corpo magro. Com a
barba por fazer e despenteado, ele vive nas ruas, com
sua boa aparência natural e sorriso jovial apagados. Em
seus raros momentos sociáveis, César está sempre
distante e com frequência faz referências obscuras.
Dicas de Interpretação: Não-vida imortal ? Poderia
ficar pior? Talvez ficar preso numa sala cheia de
Toreador e Ventrue discutindo políticas de clã ou
outras besteiras similares, mas não existem muitas
chances de você ser convidado para uma destas
reuniões tão cedo. Deve existir algo mais além de
apenas andar, beber e dormir, não deve ? Pelo amor de
Deus, não deve ? Se não houver ...
Clã: Caitiff
Senhor: Desconhecido
Natureza: Solitário
Comportamento: Negativo
Geração: 15ª
Abraço: 1996
Idade Aparente: Final da adolescência
Físicos: Força 2, Destreza 3, Vigor 3
Sociais: Carisma 2, Manipulação 2, Aparência 3
Mentais: Percepção 4, Inteligência 3, Raciocínio 3
Talentos: Prontidão 2, Esportes 1, Briga 1, Esquiva 2,
Empatia 2, Manha 3, Subterfúgio 2
Perícias: Condução 1, Etiqueta 2, Performance 1,
Furtividade 4, Sobrevivência 3
Conhecimentos: Acadêmicos 2, Computador 1,
Medicina 1, Política 2, Ciências 2
Disciplinas: Ofuscação 2, Auspícios 1
Antecedentes: Contatos 1
Virtudes: Consciência 3, Auto-Controle 3, Coragem 3
Moralidade: Humanidade 7
Força de Vontade: 3

KYOKO SHINSEGAWA, A ALGOZ
Histórico: Um dos gaijin se interessou por Kyoko no

momento em que a viu, e isto acabou tornando-se a sua
perdição.
Friedrich Kreizer era um enviado ao
Bishamon uji, representando o clã Tremere em uma
condenada tentativa de se estabelecer uma Capela em
Kyoto, no Japão. Durante décadas, a magia feng shui
possuída pelos geomantes Kuei-Jin fascinou os
Feiticeiros. Alegando ser um especialista em “assuntos
da cultura Oriental”, Kreizer negociou a criação de
uma comissão diplomática com os misteriosos
Membros do Oriente.
Entretanto, a verdade era que Kreizer tinha
muito pouco conhecimento dos costumes Kuei-Jin.
Seus verdadeiros motivos permanecem um mistério –
ele era um ignorante com excesso de confiança, ou
simplesmente buscava por uma escapatória das intrigas
de Viena? Seja qual fosse o caso, Kreizer conheceu a
jovem Kyoko após sua chegada em Kyoto, numa
hospedaria para viajantes localizada numa pequena
aldeia de pescadores. Sua beleza, exótica como era para
um viajante europeu, o fascinou, e as últimas páginas
de seus diários sugeriam que ela teria acendido
“paixões mortais há muito desconhecidas em seu
coração morto”.
A ignorância de Kreizer dos costumes KueiJin levou a sua inevitável destruição, com um
destacamento de assassinos o atacando antes que
tivesse a chance de realizar a sua desastrosa
apresentação. Enquanto retornava do cais onde havia
sido atacado, até a hospedaria, ele lutava contra as
investidas de um faminto frenesi por tempo suficiente
até ...
... perder o controle ao ver Kyoko servindo a
sua refeição noturna. Ela pensava que era estranho
como aquele hóspede de pele pálida nunca comia seu
arroz e camarões, mas era sua função trazê-los todas as
noites. Porém, naquela última fatídica noite, o hóspede
entrou cambaleando em seu quarto, encharcado em
sangue e com pedaços de carne pendurados de seu
corpo, e se lançou sobre ela.
Kyoko sentiu sua visão escurecer e seus
membros ficarem gelados enquanto o monstro rasgava
seu corpo e se fartava do seu sangue quente. Ela tentou
lutar desesperadamente, mas o monstro era muito forte
mesmo em seu estado debilitado. Mas, em um
obstinado esforço final, conseguiu enfiar uma colher de
madeira no coração da criatura antes de desmaiar.
Kyoko acordou minutos depois com o som
dos gritos de seu pai. Ela percebeu que sua face estava
coberta com o seu próprio sangue e com o da criatura
que jazia no colchão de palha abaixo dela. Com uma
velocidade alimentada pelo terror, Kyoko buscou o
mangual de ceifar grãos de seu pai e decepou a cabeça
da criatura, desfazendo-se então o demônio em cinzas
oleosas.
Profanada pelo monstro, Kyoko fugiu pela
noite, deixando para trás cada traço de proteção e
segurança que conhecia. Ela já tinha ouvido falar do
Povo Demoníaco antes, e havia aprendido com um
feiticeiro itinerante como contatá-los. Ela caminhou até
a floresta, ajoelhou-se junto ao rio e cantou, espalhando
um punhado de especiarias pela superfície da água.

Após algum tempo, o Monge de Escamas se
juntou a ela na margem do rio e contou no que ela
havia se tornado.
“Você é agora uma filha do Demônio”, ele
disse a ela. “Você carregará apenas desgraças consigo e
deixará apenas tragédias em seu caminho”.
“Mas o que posso fazer, Monge de
Escamas?”, Kyoko chorou. “Eu devo colocar um fim a
esta nova vida?”.
“Não”, o monge respondeu. “Esta escolha não
lhe pertence. O que você precisa fazer, flor de águas
ensanguentadas, é viajar até as terras dos demônios que
a criaram. Seja para o leste ou oeste, você deve fugir, e
uma vez lá, satisfaça sua sede com a vida dos ReisDemônios”.
E então Kyoko fugiu, reservando uma
passagem noturna em um navio com destino a São
Francisco, usando dinheiro roubado dos cofres da vila.
Desde que desembarcou nas praias da
América, Kyoko aprendeu inglês e alemão (que ela
reconheceu dos diários do monstro), e passou a integrar
uma pequena cabala Tremere (conhecimento que ela
também tirou dos diários de Kreizer). Porém ela mal
atreve-se a praticar a magia corrupta dos ocidentais, ao
invés disso optou por um caminho de acordo com as
palavras do Monge de Escamas: Kyoko tornou-se a
Algoz de São Francisco, sob as ordens do Príncipe
Vannevar Thomas.
Kyoko sabe que está trabalhando para os
mesmos demônios que a fizeram, contudo está
cumprindo seus destino da única maneira que pode –
destruindo aqueles fracos o suficiente para caírem
diante de sua espada e mangual. A recente chegada dos
Kuei-Jin asiáticos a fez recuperar lembranças de seu
saudoso passado que lhe foi brutalmente tomado, mas
ela sabe que o Povo Demoníaco de seu antigo lar não
hesitará em destruí-la. E assim, Kyoko se depara com
uma não-vida noturna de batalhas; tornou-se a rocha na
qual tanto os patéticos Anarquistas quanto os SangueFraco esbarram durante a sua fuga dos Kuei-Jin ao sul.
Imagem: Kyoko interpreta qualquer papel necessário
para conseguir aproximar-se dos seus alvos. Não sendo

uma mestra dos disfarces, ela conta com o seu
anonimato e com a ignorância de suas vítimas para
possibilitá-la interpretar seu novo papel. Nas raras
ocasiões em que se socializa usando sua verdadeira
identidade, demonstra uma clara falta de iniciativa
própria. Suas roupas e seu penteado seguem o estilo
das capas das revistas de moda sem nenhuma
modificação particular.
Dicas de Interpretação: Você é eficiente e
concentrada quando está “no trabalho”, dedicada a
perseguir sua presa. Porém, em seus momentos livres,
você é desajeitada e assustada. O Abraço a estagnou
nas fases finais da sua juventude, e você ainda é uma
garotinha em muitos aspectos. Você não permite que
ninguém veja esta vulnerabilidade, pois isso os
permitiria exercerem poder sobre você. Com isso, as
suas maneiras em público vão tornando-se cada vez
mais rudes ao forçar a assassina em você (seu lado que
a protege e justifica a sua existência) a ganhar
proeminência. Porém, após os salões e as rondas
noturnas, você retrocede mais e mais a cada noite.
Clã: Tremere
Senhor: Friedrich Kreizer
Natureza: Sádica / Criança
Comportamento: Tradicionalista
Geração: 10ª
Abraço: 1897
Idade Aparente: Final da adolescência
Físicos: Força 4, Destreza 4, Vigor 3
Sociais: Carisma 3, Manipulação 2, Aparência 3
Mentais: Percepção 4, Inteligência 2, Raciocínio 4
Talentos: Prontidão 2, Esportes 1, Briga 3, Esquiva 2,
Interrogatório 2, Intimidação 3, Manha 3, Estilo 2
Perícias: Empatia c/ Animais 2, Condução 2, Etiqueta
1, Armas de Fogo 1, Armas Brancas 4, Segurança 2,
Furtividade 3, Sobrevivência 2, Sedução 1
Conhecimentos: Acadêmicos 1, Computador 1,
Investigação 3, Linguística (Alemão, Inglês) 2,
Ocultismo 1
Disciplinas: Auspícios 2, Rapidez 2, Fortitude 2,
Dominação 1, Taumaturgia 1
Linhas Taumaturgicas: Linha do Sangue 1
Antecedentes: Recursos 3, Contatos 2, Status 2
Virtudes: Consciência 3, Auto-Controle 3, Coragem 3
Moralidade: Humanidade 4
Perturbações: Múltipla personalidade (resultando em
uma Natureza dividida)
Força de Vontade: 4

Capítulo Três:
Independentes e
Inconnu
A noite não pertence necessariamente a nenhuma das
duas maiores seitas de vampiro. Na verdade, nestas
noites modernas desesperadas, muitos vampiros
escolhem evitar a politicagem mesquinha das seitas e
trilhar seus próprios destinos. Tal como muitos anciões
haviam dito, pouca coisa além do sangue tem
relevância, o restante é supérfluo.
Entretanto, os vampiros de sabedoria, não se
iludem sobre os cainitas. Cada membro é acima de
tudo, um monstro e um predador. Mesmo aqueles que
se aliam a uma seita precisam se alimentar. Por que
desperdiçar as noites com preocupações menores? –
assim pensam os independentes. Por que servir aos
planos de terceiros? À medida que as noites finais
chegam para todos os vampiros – em que muitas
profecias se revelam e apontam para a Gehenna –
muitos se perguntam que papéis estes vampiros em
neutralidade podem desempenhar e a quem irão servir.
E assim a Jyhad continua sempre em frente.

BRUNHILDE , LÍDER DAS WAELKYRIGE
Histórico: A vida mortal de Brunhilde agora é apenas
um pouco mais do que um fragmento de memória. Ela
nunca conheceu seu Senhor, mas lembra-se daquelas
primeiras noites após o Abraço em que vagava pelas
florestas em busca de sustento. Posteriormente, acabou
encontrando outros de sua raça, e os selvagens Gangrel
a ensinaram sobre o que havia se tornado. Um grupo de
fêmeas Gangrel que havia encontrado acreditava ser as
Valquírias, as mulheres guerreiras da lenda Nórdica.
Elas viam a si mesmas como a continuação não-viva
dos mitos nórdicos, e tratavam de agir de acordo.
Brunhilde se viu como uma lenda renascida.
Brunhilde passou vários séculos cumprindo
seu auto-declarado papel. As Valquírias varriam os
campos de batalha para decidir os destinos dos

guerreiros valentes. Acreditando ser guiadas pela
vontade de Odin, elas enviavam os mais valorosos para
o Valhala. As Valquírias mantinham uma relativa paz
com os demais Gangrel que existiam entre os
guerreiros Viking, e durante muitos anos nenhuma
força na Europa foi capaz de barrar estas devastadoras
hordas.
A chegada do Cristianismo trouxe uma
enorme mudança. Lordes Ventrue e Toreador da
Inglaterra e Alemanha acabaram conquistando os
Vikings. Enquanto os demais Gangrel se adaptavam, as
Valquírias resistiam. Atacando a partir de seus
Refúgios nas florestas, as Valquírias lutavam para
manter os países escandinavos selvagens e bárbaros.
Os Ventrue, Toreador e até mesmo os Brujah acabaram
caçando uma por uma. Valquírias que não

encontraram a Morte Final se esconderam ou então
entravam em um profundo torpor.
Brunhilde voluntariamente entrou em tal
torpor após 200 anos de atividade, para só ser
despertada pela sangrenta 1ª Guerra Mundial. Enquanto
muitos dos Cainitas da Europa estavam engajados na
guerra, ela partiu para encontrar as Valquírias que
haviam restado. Ela reuniu o punhado de Valquírias
que restava sob o seu comando, e mais uma vez iniciou
a retomada da terra que uma vez lhes pertenceu. Elas
viam a cultura e a civilização do mundo moderno como
uma afronta às suas crenças. Brunhilde ansiava pelas
noites de derramamento de sangue e paganismo.
Nas décadas que se seguiram a 2ª Guerra
Mundial, a atividade Anarquista nos países
escandinavos cresceu dramaticamente. Os líderes
Cainitas da região negam estar tendo qualquer
problema, mas na verdade são complacentes e
incompetentes.
Brunhilde
e
suas
Valquírias
encorajavam a agitação Anarquista a todo momento.
Ela enxerga os Anarquistas como um meio de
conseguir derrubar os Ventrue e Toreador que haviam
invadido suas terras séculos atrás.
Brunhilde aparentemente não vai se contentar
em apenas tomar o poder dos Membros da
Escandinávia. A descrição superficial do assassino
desconhecido que tomou a vida do Primeiro Ministro
da Suécia Olof Palme em 1986 poderia facilmente
combinar com a da implacável Gangrel. Se ela foi
mesmo a assassina, não se sabe o que poderia ter ganho
com tal ato, exceto provocar os Membros da região.
Secretamente, os Príncipes dos países escandinavos
estão preocupados, e por boas razões. Brunhilde, e as
Valquírias, não vão parar até a Escandinávia tornar-se
novamente a rústica e bárbara terra da qual elas se
recordam.
Imagem: Brunhilde é uma mulher nórdica alta e
esbelta, de físico atlético, cabelos loiros, pele pálida e
olhos de cor azul-gelo. Ela é friamente bela de uma
maneira selvagem. Como muitos Gangrel de sua idade,
ela adquiriu várias características animais. O formato
de seus olhos, suas unhas permanentemente em forma
de garras e sua leve cobertura de pelos claros a fazem
parecer com os lobos nativos da região. Ela geralmente
veste-se com roupas punk, usando jeans rasgados e
jaquetas de couro.
Dicas de Interpretação: Você acredita que é uma
lenda encarnada. Você vê a si mesma como a
cumpridora da vontade de Odin. Os frágeis Ventrue
que tomaram o seu país transformaram os antes
temidos guerreiros nórdicos em gado mortal. As
Valquírias foram dizimadas porque não enxergaram a
ameaça se aproximando. Entretanto, você e suas novas
seguidoras não cairão novamente por estarem
despreparadas. Você não tenta esconder sua ira pelo o
que suas amadas terras se tornaram, e lutará para
restaurar a qualquer custo sua selvageria perdida.
Clã: Gangrel
Senhor: Desconhecido
Natureza: Competidora
Comportamento: Fanática
Geração: 6ª
Abraço: 150 A.C.

Idade Aparente: Final dos 20
Físicos: Força 6, Destreza 7, Vigor 5
Sociais: Carisma 5, Manipulação 3, Aparência 4
Mentais: Percepção 3, Inteligência 3, Raciocínio 3
Talentos: Prontidão 3, Esportes 5, Briga 7,
Intimidação 4, Liderança 5
Perícias: Empatia c/ Animais 4, Condução 4, Armas
de Fogo 2, Armas Brancas 6, Cavalgar 4, Furtividade
2, Sobrevivência 4
Conhecimentos: Linguística (alemão, inglês) 2,
Medicina 2, Ocultismo 3, Política 2
Disciplinas: Metamorfose 5, Animalismo 4, Fortitude
4, Presença 4, Rapidez 3, Potência 2
Antecedentes: Lacaios 5, Fama 1
Virtudes: Consciência 1, Auto-Controle 1, Coragem 5
Moralidade: Humanidade 3
Perturbações: Gula, Megalomania, Paranóia
Força de Vontade: 9

FATIMA AL-FAQADI , A MÃO DA
VINGANÇA
Histórico: Fátima al-Faqadi nasceu em uma família de
devotados guerreiros mouros de Almohad. Quando os
bárbaros cristãos invadiram sua terra natal, ela lutou
contra eles de todas as formas que podia. Inicialmente,
assassinava os cavaleiros bêbados disfarçada como
uma jovem garota do campo. Depois, quando a
Primeira Cruzada chegava ao seu fim, ela combateu
abertamente ao lado dos defensores de Alá.
Sua paixão e habilidades chamaram a atenção
dos Assamitas. Após muita discussão, o clã concordou
em quebrar sua antiga tradição de não Abraçar
mulheres e a trouxeram até Alamut. Lá, ela foi treinada
para tornar-se a assassina perfeita.
Como uma muçulmana devota, ela lutou
contra os invasores nas Cruzadas seguintes.
Finalmente, auxiliou a retomada das terras sagradas do
seu povo. Foi durante estas batalhas que veio a
conhecer a vampira que iria influenciar muito seu
destino: a Lasombra Lucita. Fátima e Lucita travaram
um combate noturno que durou a noite inteira e deixou
ambas gravemente feridas, obrigando ambas a ficar
espremidas em uma cova rasa para escapar da chegada
do amanhecer. Devido ao respeito pela única oponente
digna contra quem já havia lutado, Fátima poupou
Lucita como uma questão de honra. As duas tornaramse amigas e posteriormente amantes.
Quando as Cruzadas chegaram ao fim, Lucita
retornou para a Europa. Através dos anos, os interesses
Assamita conflitaram com o dos Lasombra, Fátima e
Lucita se viram lutando tanto no mesmo lado quanto
em lados opostos em diversas batalhas. Elas também
trabalharam juntas, mais reconhecidamente quando os
Lasombra decidiram destruir seus próprios anciões na
Revolta Anarquista. Seu relacionamento acabou
tornando-se uma tórrida relação de amor e ódio, que
sempre terminava próximo de enviar ambas para a
Morte Final. Em várias ocasiões Fátima apareceu do
nada na hora exata para salvar Lucita.
Certa vez os anciões Assamita incumbiram a
Fatima um contrato para o assassinato de Lucita.

Dividida entre duas lealdades, ela prometeu cumprir
seus deveres para com seu clã. Porém, Fátima vazou
informações sobre o contrarto para Lucita através de
vários agentes mortais, e quando Fatima apareceu,
Lucita estava preparada e enviou a Assamita para o
torpor. Após despertar, ela reportou sua falha para
Alamut. Este foi o único contrato que Fatima falhou
em cumprir.
Ao longo dos séculos, Fatima tornou-se um
dos principais agentes Assamita. Ela já havia matado
vários anciões, desordeiros e até bandos inteiros do
Sabá.
Fatima é uma apoiadora fanática da causa
Assamita. Ela faz qualquer coisa para cumprir um
contrato e para impressionar um ancião do clã, e seu
trabalho não passou despercebido. Após a anulação da
maldição que atuava sobre o clã, Fatima aproveitou
cada oportunidade para cometer diablerie. Seu poder
cresceu muito, e ela agora se encontra como um dos
membros mais poderosos dos Assamita. Seus desafios
a outros colegas de clã sugerem que ela ambiciona
tornar-se a primeira Califa fêmea do clã, fato que os
Assassinos
conservadores
provavelmente
não
permitirão.
Imagem: Com suas formas exuberantes e com grandes
e amendoados olhos, Fatima é a definição da beleza.
Com graciosos 1,67 de altura, ela possui um corpo
esbelto e atlético, com a tez escura onipresente em todo
o clã. Ela adapta suas roupas e visual conforme o atual
contrato que esteja cumprindo. Quando está cuidando
de seus próprios assuntos, usa um tradicional traje
árabe e carrega comsigo uma antiga cimitarra
damascena.
Dicas de Interpretação: O mundo a enxerga como
uma assassina sem coração; tire o máximo proveito
disso. Mude o seu comportamento para adaptar-se a
atual situação, e para aproximar-se de sua vítima. Por
dentro, você é uma criatura profundamente obsessiva.
Seu amor por Lucita, sua fé muçulmana e sua crença
em seu clã algumas vezes disputam sua lealdade e
atenção. Uma confusão interna a dirige, mas você usa
isso como combustível ao invés de permitir que isso a
paralise. Sempre lembre de que os objetivos do clã
Assamita são definitivamente mais importantes e que
devem ser cumpridos a qualquer custo.

Clã: Assamita
Senhor: Thetmes
Natureza: Fanática
Comportamento: Solitária
Geração: 6ª
Abraço: 1102
Idade Aparente: Metade dos 20
Físicos: Força 4, Destreza 5, Vigor 4
Sociais: Carisma 3, Manipulação 4, Aparência 4
Mentais: Percepção 4, Inteligência 3, Raciocínio 4
Talentos: Acrobacia 3, Prontidão 3, Esporte 2, Briga 5,
Esquiva 3, Liderança 1, Máscara 3, Lábia 4, Manha 2
Perícias: Condução 1, Etiqueta 2, Armas de Fogo 4,
Armas Brancas 5, Performance 3, Conserto 1, Cavalgar
2, Segurança 3, Furtividade 4, Sobrevivência 3,
Sedução 3
Conhecimentos: Acadêmicos 3, Investigação 3,
Linguística (uma infinidade) 5, Medicina 3, Ocultismo
2, Política 2, Ciência 1, Conhecimento de Clã
(Assamita) 3, Conhecimento da Camarilla 2,
Conhecimento do Sabá 3
Disciplinas: Quietus 5, Rapidez 4, Ofuscação 4,
Potência 3, Fortitude 2, Auspícios 1
Antecedentes: Contatos 4, Recursos 4, Identidade
Alternativa 3, Status 2
Virtudes: Convicção 4, Auto-Controle 2, Coragem 5
Moralidade: Caminho do Sangue 7
Força de Vontade: 6

MARCIANA GIOVANNI , INVESTIGADORA
DA CAMARILLA
Histórico: Marciana é amplamente conhecida como a
Giovanni que quebrou a famosa neutralidade do seu clã
e decidiu apoiar ativamente certos objetivos da
Camarilla. Seu conhecimento em Necromancia e suas
excelentes habilidades investigatórias e em medicina
forense fazem dela uma inestimável agente
independente. Acariciando seu gato, ela vai até um
local, apura os fatos e indica o culpado do crime. Sua
eficiência é aumentada ainda mais pelo fato de poder
falar com as vítimas mortas.
Marciana adorava todos os privilégios da
riqueza, sendo uma garota nascida em uma das famílias
mais ricas de Veneza. Ela entrou na sociedade
veneziana sem se importar com as coisas estranhas que
aconteciam na sua família e em sua casa, incluindo as
visitas ocasionais de figuras misteriosas que eram
referidas como “tios”. Suas ilusões foram despedaçadas
quando seu pai a levou até o mausoléu da família em
seu 19º aniversário. Havia ali esperando por ela sete
figuras encapuzadas vestidas em mantos. As portas de
pedra da cripta se fecharam atrás dela. Quando elas se
abriram novamente, a garota fútil havia ido embora e
uma mulher séria saiu. Constantemente testada e
treinada, ela foi incluída nos negócios da família para
que se verificasse se seria digna da maldição da
imortalidade.
A bela e intensa mulher que antes escapava de
seus estudos para ir dançar nas praças logo deixou para
trás todos os desejos frívolos enquanto mergulhava nos
segredos sombrios dos mortos e nas finanças
internacionais com igual empenho. Satisfeitos com o
seu progresso, seus patronos imortais decidiram que
lhe seria concedido o beijo da não-vida.

O destino de Marciana como apenas mais uma
neófita entre as fileiras Giovanni mudou quando seus
talentos ocultos foram revelados pelas circunstâncias.
Durante uma visita para encontrar um contato
envolvido no comércio de heroína, acabou o
encontrando morto em seu escritório. Rabiscado na
parede com o sangue do próprio homem estava
circulada a letra “G”, cortada por um traço. O alto
escalão do clã deu para Marciana a tarefa de investigar
o crime. Usando sua habilidade em Necromancia, ela
chamou o espírito do homem no além, e com sua ajuda,
descobriu a identidade do assassino, um trapaceiro
Toreador rival no tráfico de drogas.
Usando
seus
dons
naturais
como
investigadora, Marciana rastreou o Membro até seu
esconderijo e arranjou para que alguns membros da
família fizessem ao indefeso Cainita uma visita. Seus
olhos brilharam na escuridão enquanto observava os
vingativos Giovanni partirem para cima do tolo
Toreador e destruí-lo.
Após este incidente, os superiores de
Marciana se deram conta de que ela poderia ser muito
útil como investigadora. Encorajada a se especializar
em medicina forense, investigação e Direito, suas
habilidades vampíricas a permitiram desenvolver estes
conhecimentos rapidamente. Logo, os Giovanni
ofereceram os seus serviços para a Camarilla como
uma investigadora de aluguel.
A habilidade de Marciana de conversar com
os mortos, complementada com sua mente
investigativa
afiada,
obtiveram
sucesso
em
investigações que desafiavam até os mais poderosos
Justicares e Arcontes. Sua reputação era tamanha que
até os mais poderosos dentro da Camarilla vinham até
ela. Quando o Alastor Cambridge foi morto, seu
Senhor procurou diretamente Marciana para descobrir
o culpado.
Marciana poderia estar mais acima na lista de
alvos do Sabá, mas tem conseguido evitar a
publicidade. Vampiros que sabem sobre ela julgam que
é a melhor investigadora dentro da esfera dos nãovivos.
Marciana não cobra pelos seus serviços, mas
dentro da longa tradição do clã Giovanni,

simplesmente pede para que no futuro, o empregador
lhe conceda um favor. Tais favores variam de tamanho,
dependendo da dificuldade ou complexidade do caso.
Por meio dos seus serviços, Marciana construiu uma
rede de contatos e recursos que rivaliza com a de
qualquer outro Cainita em atividade. Marciana pede
para seus clientes mantenham o favor cobrado em
segredo como parte do pagamento; e assim, a
Camarilla desconhece a extensão de sua influência. Se
o Círculo Interno viesse a saber que cada um de seus
membros deve a Marciana um favor, e que a qualquer
momento ela poderia cobrar estes favores
simultaneamente, talvez se vissem obrigados a
tomarem alguma atitude e removê-la do caminho. A
rede de contatos de Marciana alcança desde estes altos
membros até círculos de neófitos em diversas cidades,
vampiros os quais usa algumas vezes para realizar
algum trabalho braçal ou outras tarefas menores.
Marciana é extremamente leal a sua família e
aos seus objetivos, mas para convencer seus clientes,
afirma não possuir nenhum vínculo com eles. Este
estratagema obteve tanto sucesso que muitos Membros
pensam que ela está se escondendo de sua família, e
guardam seus segredos para prevenir sua destruição
pelos Giovanni e a perda de um valioso recurso.
Imagem: Marciana possui uma aparência discreta para
uma mulher em seus 40, com seus cabelos semigrisalhos presos em um coque e um par de óculos
apoiado em seu nariz aquilino. Ela se veste com
elegantes ternos italianos de lã e seda, e
frequentemente usa um broche decorativo. Ela sempre
tem um gato consigo. Muitas pessoas percebem que é
sempre um gato diferente, mudando a cada noite.
Ninguém sabe ao certo o que acontece com estes
animais, embora Marciana sempre pareça tratar esses
animais com afeição.
Dicas de Interpretação: Você se comporta como uma
amável tia, muito simpática e bondosa, mas
definitivamente existe um punho de ferro debaixo da
sua luva de couro. Quando está trabalhando em um
caso, você torna-se um exemplo de obsessão, mas
encobre isso debaixo de uma superfície gentil.
Clã: Giovanni
Senhor: Almodo Giovanni
Natureza: Conivente
Comportamento: Filantropa
Geração: 11ª
Abraço: 1924
Idade Aparente: Metade dos 40
Físicos: Força 3, Destreza 3, Vigor 2
Sociais: Carisma 3, Manipulação 4, Aparência 3
Mentais: Percepção 4, Inteligência 4, Raciocínio 5
Talentos: Prontidão 4, Esquiva 2, Empatia 3,
Intimidação 2, Intuição 4, Manha 1, Subterfúgio 5
Perícias: Condução 2, Etiqueta 2, Armas de Fogo 1,
Segurança 3, Furtividade 3, Sobrevivência 2
Conhecimentos: Acadêmicos 4, Burocracia 2,
Enigmas 4, Finança 3, Investigação 5, Direito 5,
Medicina(forense)4, Ocultismo 4, Política 3, Ciências 4
Disciplinas: Dominação 4, Necromancia 3, Presença 2
Trilhas Necromanticas: Trilha do Sepulcro 3, Trilha
das Cinzas 1

Antecedentes: Contatos 5, Influência 4, Recursos 4,
Aliados 2, Status 2
Virtudes: Consciência 2, Auto-Controle 4, Coragem 3
Moralidade: Humanidade 6
Força de Vontade: 6

AMBROGINO GIOVANNI
Histórico: Sendo um filho bastardo tanto da família
mortal Giovanni quanto do clã Giovanni, Ambrogino
se elevou até os mais altos escalões dos Necromantes
por meio de sua crueldade e ambição. Sua
determinação fez dele um competente necromante
mesmo antes do seu Abraço. Esta mesma qualidade o
levou a buscar as profecias do além vida que o levaram
a prever a sua própria ascensão a uma divindade.
Motivado por esta revelação, Ambrogino
dedicou mais de 300 anos na busca ao Fragmento de
Sargon – um artefato que revelava os planos do
Antediluviano Cappadocius de diablerizar Deus e então
tomar o Seu lugar. Embora Ambrogino zombasse da
idéia de literalmente matar um aspecto da Santíssima
Trindade, ele acreditava que Cappadocius estava
próximo de alcançar alguma fonte de poder divino um
pouco antes de ser destruído.
Desde 1666, Ambrogino tem disputado com
um grupo de Membros patrocinados pela Camarilla
quem chegaria antes ao Fragmento de Sargon. Esta
fanática perseguição levou ao Incêndio de Londres e a
violação da permanente trégua entre a Camarilla e os
Giovanni. Através dos séculos, a irresponsabilidade de
Ambrogino lhe deu vantagem sobre os seus rivais, e
em 1882 ele conseguiu obter o Anexhexeton – um
artefato que proporcionava a sabedoria divina
necessária para se vislumbrar o caminho até a apoteose.
Com este novo troféu em mãos, ele se retirou para o
Mausoléu, a fortaleza do clã em Veneza.
Durante o próximo século, Ambrogino
manteve-se incrivelmente incógnito. Como um
apostador sentindo ter abusado demais da própria sorte,
estava convencido de que a sua cruzada havia
finalmente chamado a atenção do fundador do Clã
Giovanni, Augustus. Embora Augustus sempre tivesse
dado a Ambrogino uma grande liberdade para cuidar de
seus próprios assuntos, o Antediluviano o teria
destruído imediatamente se descobrisse as suas
verdadeiras intenções.
Mesmo durante este tempo no anonimato,
Ambrogino não esteve inativo. Ao contrário das suas
expectativas anteriores, evidências agora indicavam
que o Fragmento de Sargon realmente havia sido
destruído durante o Incêndio de Londres. Ainda levado
pelas suas visões dos Oráculos espectrais, começou a
procurar pelo Fragmento no Mundo dos Mortos –
porque os Giovanni sabiam que algumas vezes os
fantasmas de objetos, e não somente de pessoas,
“existiam” além da Mortalha.
Por décadas, Ambrogino realizou uma busca
meticulosa pelo Mundo Inferior. Foi uma tarefa longa e
tediosa – interrogando espíritos e enviando agentes
através da Mortalha. E então, no verão de 1999, as
coisas mudaram drasticamente.
Ambrogino estava no Mausoléu sondando
uma região particularmente perigosa chamada Mar de

Sombras, quando subitamente o mar tornou-se um
tsunami. Houve um clarão, e uma ondulação, e então
todos os alarmes místicos do Mausoléu soaram ao
mesmo tempo. Uma inspeção de emergência revelou
que não eram apenas as armadilhas espirituais que
estavam repletas de almas gritando, mas alguns
fantasmas desafortunados também haviam se fundido
com a própria estrutura do edifício. Eles haviam se
jogado para o interior de cadeiras e paredes. Eles
haviam se enterrado em poderosos artefatos. Alguns
espíritos desesperados haviam até mesmo tentado se
esconder dentro de vários membros do clã.
A abertura de uma nova janela para o Mundo
Inferior revelou um pesadelo em movimento.
Aparições – e os restos despedaçados de Aparições –
eram arrastados como areia do deserto. Espíritos eram
pulverizados, tateando por um local firme, em busca de
qualquer abrigo da tempestade. E então, apanhados
pelas terríveis correntes, eles desapareciam.
Ambrogino sabia que tais tempestades
ocasionalmente varriam o Mundo Inferior, mas em um
milênio nunca havia presenciado uma tão poderosa.
Não gostando do que esta virada nos eventos fez aos
seus planos, ele interrogou os patéticos arremedos de
almas presas no Mausoléu. As despedaçadas e trêmulas
cascas pouco se comunicavam, e a maior parte do que
diziam eram sons desconexos. Porém com o tempo,
Ambrogino percebeu um padrão em suas lamúrias, e
logo se perguntou se não haveria uma grande
oportunidade a ser explorada nessa loucura.
Ele descobriu que a tempestade havia
começado com uma luz ofuscante e abrangente,
seguido por um breve momento de silêncio e calmaria.
Naquele momento, três formas brilhantes e radiantes
ascenderam “em direção aos céus”, e ficaram paradas
como se estivessem avaliando a Criação. Durante o
bater de um coração, tudo ainda continuava. Todos os
olhos estavam fixos nas três figuras, como se na
expectativa de um total esplendor ou da absoluta
devastação. E então eles se foram. Um inacreditável
estrondo alcançou as testemunhas – e a desgraça
aconteceu.
A descrição das três figuras brilhantes fascinou
Ambrogino. Ele perguntou repetidas vezes como elas

se pareciam e para onde haviam ido. Quando lhe
pareceu não haver mais nada para aprender, ordenou
que os espíritos aprisionados fossem destruídos, e
retirou-se ao ateneu para refletir.
Uma semana depois, Ambrogino fazia planos
para a sua primeira grande viagem em um século.
Quando indagado sobre seus planos, simplesmente
dizia, “Talvez Cappadocius estivesse certo todo esse
tempo.”
Imagem: Ambrogino aparenta ser um homem grande e
forte na metade dos seus 50 anos. Ele possui cabelos
agrisalhados na altura dos ombros, e olhos
acinzentados. Entretanto, praticamente nenhum ser
vivo seria capaz de relacionar esta descrição com este
mesmo homem. Ambrogino esconde sua aparência por
trás de seus poderes de Ofuscação e geralmente
aparenta ser mais jovem ou uma versão menos
imponente de si mesmo. Mas não importa qual imagem
assuma, sua mão esquerda sempre possui a aparência
de uma garra acinzentada e murcha – o preço que paga
pelo poder de controlar sua mágica mortífera.
Dicas de Interpretação: Você é concentrado e
confiante, tem pacientemente gasto um milênio de
trabalho em busca do poder da divindade. Você nunca
duvidou de que conseguirá porque pode ver o futuro –
ou partes dele, pelo menos. O fato de não estar
preparado para o cataclismo que ocorreu no Mundo
Inferior o preocupa um pouco. Você tem um
pressentimento de que sua próxima jornada poderá
conduzí-lo tanto para a grandeza que sempre previu,
quanto levá-lo até algum irônico e imprevisto destino.
Clã: Giovanni
Senhor: Lady Constancia
Natureza: Conivente
Comportamento: Visionário
Geração: 5ª
Abraço: 1045
Idade Aparente: Metade dos 30
Físicos: Força 5, Destreza 4, Vigor 6
Sociais: Carisma 3, Manipulação 5, Aparência 3
Mentais: Percepção 5, Inteligência 6, Raciocínio 4
Talentos: Prontidão 5, Esporte 3, Briga 4, Esquiva 4,
Empatia 3, Intimidação 5, Liderança 4, Subterfúgio 5
Perícias: Etiqueta 4, Armas de Fogo 4, Armas Brancas
5, Performance 5, Cavalgar 4, Segurança 4, Furtividade
5, Sobrevivência 5
Conhecimentos: Acadêmicos 5, Burocracia 5,
Finanças 5, Investigação 5, Direito 4, Linguística (uma
vastidão) 5, Literatura 2, Ocultismo 8, Política 5
Disciplinas: Necromancia 8, Taumaturgia 7, Potência
6, Dominação 5, Auspícios 4, Fortitude 4, Mortis 4,
Ofuscação 4, Presença 4, Rapidez 3, Thanatosis 1
Trilhas Necromanticas: Trilha do Sepulcro 5, Trilha
dos Ossos 5, Trilha das Cinzas 5, Trilha Mortuus 3
Linhas Taumaturgicas: Linha do Sangue 5,
Taumaturgia Espiritual 5
Antecedentes: Aliados 5, Contatos 5, Influência 5,
Lacaios 5, Rebanho 5, Recursos 5
Virtudes: Convicção 5, Auto-Controle 2, Coragem 4
Moralidade: Caminho dos Ossos 7
Qualidades: Vontade de ferro
Força de Vontade: 7

CALLIRUS , O REI GRALHA
Histórico: Callirus é sem dúvida o mais talentoso
gorgio (não-cigano) do Clã Ravnos. Seus truques e
trapaças são inumeráveis, e alguns são tão notáveis e
audaciosos que ele também é o único membro nãocigano do Clã que não seria destruído a primeira vista
pelos Ravnos puristas da Europa. Além disso, ele foi
Abraçado por um dos mais notórios Ravnos do século
passado, Magdra, o qual era cheio de sangue Cigano. E
quem irá contestar a decisão de Magdra?
Callirus era um jovem espanhol que chegou
até a idade adulta com nada mais do que os seus
truques que lhe garantiam a refeição do dia – sem
família, sem uma residência fixa, sem aspirações para o
futuro. Isto mudou um dia quando uma fraude
elaborada visando enganar um ganancioso comerciante
e conseguir algumas moedas tornou-se perigoso.
Callirus encontrava-se (disfarçado, é claro) em uma
carruagem ricamente ornamentada, onde conversava
com um nobre da Europa central que falava tão
abertamente sobre assuntos de sangue e não-vida que
só poderia ser um demente ou um vampiro. De
qualquer modo, Callirus sabia que o seu golpe – e mais
importante, a sua vida – dependiam que o
considerassem um vampiro.
Astuto mesmo enquanto os demais contavam
suas histórias (pelas palavras de Callirus; outros diriam
“enganando” ou “mentindo”), o jovem espanhol teceu
uma incrível teia de mentiras e insinuações. O
resultado: seu golpe funcionou e ele viveu para contar
sobre isso. Entretanto, este sucesso encorajou Callirus.
Ele ficou determinado a descobrir mais sobre o que
aquele nobre havia se referido como os “Membros”, e
então trabalhou durante meses para reunir os
documentos apropriados e estabelecer os contatos
necessários, e então colocar em prática um esquema tão
ambicioso que seu eventual fracasso aturdiria a dezenas
de Cainitas com a revelação de que um mortal havia
permanecido oculto entre eles durante mais de um ano.
Felizmente o Cainita que finalmente
conseguiu enxergar através da farsa de Callirus era um
Ravnos, e um respeitado ancião daqueles tempos,
Magdra, achou a piada tão engraçada e tão improvável,
que transformou a mentira em realidade. Callirus foi
então enviado para a Europa e para longe dos Ciganos,
que naqueles tempos compunham a grande maioria do
Clã Ravnos.
Callirus aceitou seu banimento, mas até certo
ponto. Sua chegada a Inglaterra marcou o início de três
séculos e meio de elaboradas fraudes que nas noites de
hoje envolvem diversas identidades diferentes, a
maioria delas o colocando no centro do tráfico
internacional e rotas de contrabando, mas algumas são
a de respeitáveis cidadãos (embora provavelmente só
sirvam para acobertar as atividades criminosas de seus
alter egos). Na verdade não existem pistas de onde
Callirus aparecerá novamente, enquanto mesmo os
mais astutos conseguem reconhecer apenas uma
pequena quantidade de seus disfarces.

Perícias: Empatia c/ Animais 3, Disfarce 5, Condução
3, Armas de Fogo 4, Performance 5, Destreza com as
Mãos 6, Furtividade 3
Conhecimentos: Acadêmicos 2, Enigmas 3,
Linguística (alemão, espanhol, francês, inglês, italiano,
e várias outras) 5
Disciplinas: Fortitude 5, Quimerismo 5, Animalismo
4, Auspícios 2, Presença 1
Antecedentes: Aliados 5, Contatos 5, Influência 5,
Recursos 5
Virtudes: Consciência 4, Auto-Controle 4, Coragem 4
Moralidade: Humanidade 6
Força de Vontade: 7

GHIVRAN DALAAL , O DEUS MORTO

Imagem: Não existe uma resposta fácil para quem
pergunte sobre a aparência de Callirus. Ele é
invariavelmente um jovem atraente, mas algo além
disso é impossível de ser dito, pois a sua aparência
varia de noite para noite, e talvez até de hora em hora.
Callirus, quando não está disfarçado, não está imitando
os maneirismos de outra pessoa, não está cobrindo a si
mesmo com uma ilusão ou tentando ser o que não é aparenta ser um homem magro e barbeado de
ascendência latina. A tez levemente morena de sua pele
e seus curtos cabelos espessos e brilhantes o permite se
passar sem o uso de disfarces como um Ravnos de
sangue Cigano. Seus dedos são como máquinas
perpetuamente em movimento. São longos, finos, e
perfeitamente habilidosos – a inveja de um pianista.
Pequenos objetos que estejam nos arredores parecem
gravitar até sua mão, onde elásticos, palitos de dente,
clipes de papel e coisas do gênero são manuseados de
maneira contínua e inconsciente. Se algum dos
disfarces de Callirus vier a falhar, a causa certamente
será este seu hábito peculiar.
Dicas de Interpretação: Existe uma hora para o
trabalho, e existe uma hora para brincar. Você seguiu
esta regra toda a sua não-vida; outros que entendam
esta conduta conseguem interagir com você, pois de
outra forma você não segue nenhum outro padrão
previsível. Você talvez seja todo piadas e diversão com
alguém numa noite, e na seguinte quando forem tratar
de negócios, nenhum assunto alheio a isso será
permitido.
Clã: Ravnos
Senhor: Magdra
Natureza: Galante
Comportamento: Crítico
Geração: 9ª
Abraço: 1632
Idade Aparente: Final dos 20
Físicos: Força 3, Destreza 5, Vigor 4
Sociais: Carisma 5, Manipulação 4, Aparência 4
Mentais: Percepção 4, Inteligência 4, Raciocínio 3
Talentos: Prontidão 4, Esporte 2, Briga 3, Esquiva 4,
Adivinhação 3, Liderança 5, Máscara 5, Furto 4,
Sedução 5, Manha 4, Subterfúgio 5

Histórico: Mesmo antes do seu Abraço, Ghivran já
percorria a Índia em busca de prazeres hedonistas e
objetivos vis. Como mortal, sua imoralidade
combinada com o seu comportamento charmoso o
ajudaram a atrair muitos devotos. Estes seguidores
davam a Ghivran tudo o que possuíam, sucumbiam a
cada um dos seus desejos e até mesmo lhe ofereciam as
suas próprias vidas. Fascinado pela morte, ele
frequentemente torturava seus discípulos com o
objetivo de observar o exato momento em que a alma
deixava o corpo. Pouco mais do que escravos, todos
que sucumbiam ao seu encanto só poderiam esperar
que a morte viesse rapidamente no final.
Markus Kozier encontrou Ghivran em um
templo incendiado nos arredores de Nova Deli. Markus
testemunhou a cerimônia onde um jovem garoto era
despido de suas roupas diante de uma platéia
numerosa, incluindo os pais da criança. Ghivran então
esfolou a criança com uma faca de trinchar e jogou
pedaços de carne para a multidão. Markus ficou
extasiado com a absoluta falta de humanidade tanto de
Ghivran quanto de seus seguidores, e decidiu fazer de
Ghivran um companheiro eterno para mantê-lo
entretido durante a Longa Noite.
Tendo experimentado quase todo prazer e dor
que um corpo humano poderia conhecer, Dalaal aceitou
a oferta de Kozier sem hesitar. Durante um ano, os dois
se tornaram companheiros próximos, viajando pela
maior parte da Ásia meridional. Aonde quer que
fossem, Ghivran atraia uma multidão de seguidores
ávidos por sua atenção, e Kozier se deleitava na
devassidão. E foi assim, até Dalaal ficar entediado com
o seu Senhor.
Enquanto Ghivran alimentava os desejos de
Markus, este não fazia nada em troca. Ghivran
começou a achar seu Senhor um cretino sem
imaginação e ainda menos charme. O tédio logo se
tornou ressentimento, que virou então ódio.
Finalmente, Ghivran voltou as suas atenções para o
vampiro que havia lhe concedido sua imortalidade.
Ghivran ordenou que seus seguidores amarrassem seu
Senhor e comessem a sua carne. Eles o obedeceram
sem hesitação. Quando Markus suplicou por um fim ao
seu tormento, Ghivran mordeu o seu crânio nu e
absorveu a sua força vital. Ele então massacrou seus
seguidores em uma loucura sanguinária que pareceu ter
brotado do sangue do Amaranto.

Virtudes: Convicção 0, Auto-Controle 1, Coragem 3
Moralidade: Humanidade 2
Força de Vontade: 4

CONDE ORMONDE

Ghivran retornou para Nova Deli. Sua sede
por dor permanece insaciada, mas mortais não
satisfazem mais esse vício. Ghivran mais uma vez
atraiu um séquito de escravos leais encarregados de
encontrar vítimas para o seu peculiar divertimento.
Porém, agora este entretenimento consiste em outros
vampiros que infelizmente se encontram presos na teia
do Deus Morto.
Imagem: Ghivran Dalaal mantém as suas belas feições
mortais. A palidez da morte não sobrepôs a sua pele
escura, mas ao invés disso acentuou seus traços faciais
marcantes e seus olhos verdes. Dalaal enfeita-se com
diversos piercings que mudam todas as noites.
Enquanto cada ferimento se cura durante o dia, seus
seguidores perfuram seu corpo com uma variada gama
de jóias. Ghivran geralmente encontra-se totalmente nu
no interior de seu templo, dando prazer ou torturando –
para ele não há diferença – um ou mais de seus servos.
Dicas de Interpretação: Viver pela moralidade
humana é fraqueza. É melhor experimentar a vida e a
morte em todas as suas formas sem restrições. Embora
você costumasse achar o prazer e a dor humana
excitante, torturar um vampiro, enquanto a sua nãovida eterna pende na balança, é a única coisa que o
satisfaz agora. Não deixe ninguém ficar no caminho
para o seu prazer.
Clã: Ravnos
Senhor: Markus Kozier
Natureza: Depravado
Comportamento: Fanático
Geração: 9ª
Abraço: 1905
Idade Aparente: Final da adolescência
Físicos: Força 4, Destreza 3, Vigor 3
Sociais: Carisma 5, Manipulação 4, Aparência 4
Mentais: Percepção 3, Inteligência 2, Raciocínio 2
Talentos: Briga 2, Empatia 4, Expressão 3, Interrogação 3,
Intimidação 3, Liderança 5, Subterfúgio 3
Perícias: Etiqueta 2, Performance 3, Sobrevivência 2
Conhecimentos: Acadêmicos 1, Direito 2, Ocultismo 2
Disciplinas: Fortitude 3, Animalismo 2, Auspícios 2,
Quimerismo 2
Antecedentes: Fama 2, Lacaios 4, Rebanho 5, Recursos 3

Histórico: Muitos defendem que os mais formidáveis
herdeiros da Maldição de Caim frequentemente vem
dos lugares mais inesperados. Certamente Ormonde,
um orgulhoso e errante filho de Sutekh, não é exceção.
Senhor e Cria de depararam um com o outro
pela primeira vez na meia luz de um silencioso
mercado, momentos antes do amanhecer na cidade de
Bordeaux, na França. Um estava descarregando uma
rústica mesa de madeira pela qual havia trocado a
colheita da família, enquanto o outro estava encerrando
uma missão mal cronometrada que exigia a sua fuga
apressada do eminente amanhecer. Nenhuma palavra
foi trocada entre eles – apenas uma breve troca de
olhares antes que a nobre entrasse na carruagem
encortinada. Este foi o momento que permitiu que todo
o restante fosse possível.
Jean Michel concluiu suas tarefas diárias e
retornou aquela noite para a sua fazenda, seus três
filhos e sua esposa, de aparência mais idosa do que sua
idade real, cuja barriga estava inchada com o seu
quarto filho; entretanto, algo havia mudado dentro dele.
Aonde quer que fosse, independente das distrações que
tentasse, não conseguia tirar da sua cabeça e do seu
coração a figura que havia contemplado naquela praça
escura. Teria sido amor a primeira vista? Aquela
feitiçaria especial que todas as mulheres compartilham?
Ou simplesmente o arrependimento persistente de uma
vida não vivida?
O que o camponês não sabia – não poderia
saber – era que protegida da luz em uma carruagem
ornamentada e sem janelas, os sonhos de Lady Clea
Auguste d’Holford também eram assolados de maneira
semelhante. Ela era bem versada em várias armadilhas
e estratégias pelas quais o coração de um homem
poderia ser conquistado e perdido; mas então o que
acontecia com aquele? Seria um espírito inabalável?
Um jogo no qual ela não havia ainda chegado ao final?
Alguma qualidade que ela não mais possuía?
Ao mesmo tempo em que ela havia resolvido
que ele seria seu, ele retornou para a praça mal
iluminada ao anoitecer em busca de algum sinal de sua
presença, carregando um patético buque de flores
silvestres em suas mãos trêmulas. Ele deixou para trás
suas terras, sua família, sua esposa, sua vontade
própria, e nunca olhou para trás. E, embora tenha
demorado anos, muito mais do que Lady d’Holford
jamais havia gasto com qualquer outro mortal, ele
cedeu. Amolecido por uma existência de excessos e
opulência, cheia de frivolidades, exageros e meia dúzia
de doenças venéreas, o condenado entrou na
imortalidade de joelhos, com qualquer traço do homem
que foi Jean Michel d’Ormonde apagado do seu
sangue.
Nas noites de hoje, Ormonde (“Conde
Ormonde”, como ele suavemente enfatiza), vive uma
efêmera e solitária existência, indo de cidade em cidade
em busca de diversão e da próxima grande festa. Sua
Senhora, cheia de aversão, o descartou como uma

incluso na ilusão. Mas esta fachada caiu. Por detrás de
seu permanente charme e sua máscara de savoir faire,
outros já começaram a perceber em você sinais de um
frio e estéril voyeurismo que sobrepuja sua elegância
angelical e arrojo. Assim, você se move de círculo em
círculo, constantemente variando entre amizades e
relacionamentos amorosos antes que alguém possa
perceber as suas fracas tentativas em disfarçar o seu
vazio interno.

quinquilharia antiga pouco depois do seu Abraço. Ele é
frequentemente confundido com um Toreador, um
Ventrue e até mesmo com um Lasombra, e devido a
isso consegue passar pelos territórios tanto da
Camarilla quanto do Sabá sem ser incomodado. O
caminho vicioso do fin de siecle provou-se ser um
terreno fértil para os seus desejos pervertidos; o seu
charme e beleza, juntamente com a sua notável
tendência em colocar a precaução acima de sua
coragem, o vem conduzindo por vários momentos
delicados através dos séculos.
Imagem: Ormonde é um homem esguio cujo físico
franzino faz parecer maior a sua altura apenas mediana.
Em vida, ele era consideravelmente atraente, um garoto
de fazenda nascido em uma família humilde que havia
perdido a vez para a beleza por alguns centímetros, mas
o cruel beijo de sua Senhora deixou para sempre tudo
isso para trás. Os traços de Jean Michel são delicados,
quase femininos, e ao mesmo tempo cuidadosamente
reservados e perigosamente expressivos. O conde exibe
um cavanhaque bem aparado, usa soltos seus longos
cabelos negros e brilhantes, passando da altura dos
ombros (as vezes ele os usa cuidadosamente presos
com um laço ou amarrados em elaboradas tranças estilo
marquês, dependendo de como melhor convir a
situação) e mantêm um estiloso par de óculos escuros
sempre a mão. Mesmo quando em companhia mais
informal, seus trajes são admiráveis e escolhidos
cuidadosamente para impressionar.
Dicas de Interpretação: Tudo o que fazia de você
humano lhe foi roubado há muito tempo; o que restou é
uma pantomima perpétua que lhe leva a agir de
maneira automática assim como fez naquela praça do
mercado tantos anos no passado. Embora já tenha se
deleitado com a decadência e a depravação de sua raça,
tudo começou a se misturar em um turbilhão
caleidoscópico de garçonetes coradas, elogios
inexperientes e prazeres vazios. Isto faz com que a
facilidade com a qual se misturava à aristocracia do
velho mundo e interpretava o papel do “sensível
homem de longos cabelos presos” seja ainda mais
perturbadora – você ainda é muito bom no que faz. O
espetáculo só tornava-se perfeito se pudesse estar

Clã: Seguidores de Set
Senhor: Lady Clea Auguste d’Holford
Natureza: Bon Vivant
Comportamento: Galante
Geração: 9ª
Abraço: 1599
Idade Aparente: Metade dos 30 (embora isto possa
variar entre sete ou oito anos para mais ou para menos
dependendo do uso habilidoso de maquiagens e do
vestuário)
Físicos: Força 3, Destreza 3, Vigor 3
Sociais: Carisma 4, Manipulação 5, Aparência 5
Mentais: Percepção 4, Inteligência 4, Raciocínio 5
Talentos: Prontidão 2, Esportes 1, Esquiva 2, Empatia
4, Expressão 2, Adivinhação 2, Intuição 3, Liderança 1,
Máscara 5, Manha 2, Estilo 4, Lábia 5
Perícias: Arqueirismo 1, Disfarce 3, Condução 2,
Etiqueta 4, Armas de Fogo 2, Armas Brancas 2,
Cavalgar 2, Sedução 4
Conhecimentos: Acadêmicos 1, Burocracia 2,
Conhecimento de Clã (Setita) 3, Conhecimento da
Camarilla 2, Conhecimento do Sabá 1, Computador 1,
Finança 2, Investigação 4, Direito 2, Lingüística 4,
Medicina 1, Ocultismo 2, Política 4, Psicologia 3
Disciplinas: Ofuscação 4, Presença 4, Auspícios 3,
Dominação 3, Serpentis 3
Antecedentes: Recursos 4
Virtudes: Consciência 3, Auto-Controle 2, Coragem 1
Moralidade: Humanidade 5
Força de Vontade: 5

AL-ASHRAD, AMR DE ALAMUT
Histórico: Todas as honrarias para al-Ashrad, aquele
que testemunhou a quebra da Maldição que os
maculados Tremere lançaram sobre o Sangue. Aquele
que realizou o Ritual de Criação, o qual manteve forte
os Filhos de Haqim durante as incontáveis noites de
sua desgraça. Aquele que forjou a Presa de Kali e
amarrou o Arco do Sol. Aquele que acorrenta
tempestades e tomba demônios com seu punho de
ferro. Todas as honrarias para al-Ashrad, o maior
mágico do mundo!
A vida mortal de al-Ashrad está perdida na
névoa dos tempos, ele que caminhou durante as longas
noites montanhosas com relâmpagos nas mãos e com o
mundo em seus olhos, oferecendo sua mágica a Haqim.
Sábio foi Haqim em aceitar os serviços de al-Ashrad,
pois tanto o Ancestral quanto o homem que viria a
tornar-se Amr, sabiam dos séculos de desgraça que
aguardavam os Filhos. Ambos previram que a honra
dos Filhos não poderia ser limpa sem o poder do maior
mágico do mundo.

Aconteceu de que alguns Filhos de Haqim se
ressentiram da aceitação de um homem mortal em suas
fileiras, e então conspiraram a queda de al-Ashrad. Mas
os olhos e ouvidos do Amr eram muitos naquelas
noites, e ele estava bem preparado para os traiçoeiros
Filhos. Quando os conspiradores vieram até ele, alAshrad estava alerta. Ele destruiu a maioria com as
flechas ardentes do Arco do Sol. Sobre os restantes ele
caiu com espadas e feitiços. Demônios lutavam ao seu
lado. Ele investiu contra seus pretensos assassinos
como um furacão de encontro a uma teia de aranha.
Quando a poeira havia assentado, dez dos melhores
Filhos de Haqim jaziam sobre o chão, e ainda assim alAshrad não sofrera nenhum ferimento.
O maior mágico do mundo adentrou as
câmaras do Ancestral e relatou o acontecido. O que
transcorreu ali ninguém pode afirmar com certeza, mas
as histórias contam sobre uma terrível discussão, com
acusações por parte de al-Ashrad de que o Ancestral
teria tentado submeter seus poderes a serviço dos
Filhos, as custas da liberdade do feiticeiro. A fúria de
Haqim não teria sido menor, pois o primeiro daqueles
destruídos por al-Ashrad era seu filho mais querido e
confiado. O Ancestral acreditava que era o mágico
quem ambicionava usurpar a posição daquele seu filho
como seu braço direito.
Ambas as poderosas criaturas se retesaram em
orgulho, e talvez se entregassem ao combate se não
fosse pela intervenção de ur-Shulgi, o segundo filho de
Haqim. Encarando o ódio dos dois oponentes, ele lhes
contou que havia observado dentro da alma dos dois e
encontrado ambos equivocados. Ur-Shulgi lhes contou
que os conspiradores haviam agido por vontade
própria, e que al-Ashrad não havia planejado suplantar
a criança de Haqim.
A face de Haqim se enegreceu, pois este não
estava acostumado a ter suas palavras questionadas,
mesmo por aqueles de seu próprio sangue. Entretanto,
a sabedoria encontrava-se com ele, pois sabia que UrShulgi falava a verdade. Mas não poderia permanecer
sem tomar nenhuma atitude, porque al-Ashrad não era

do Sangue de Haqim e havia destruído vários dos seus
favoritos.
“Então que assim seja”, falou Haqim. “Você
destruiu aqueles que eram minhas mãos e meus olhos,
aqueles que eram contados entre os braços mais fortes
e mentes mais aguçadas do meu Sangue. Por direito, eu
deveria tomar a sua vida como compensação, mas seus
conselhos foram sábios, e suas mágicas poderosas. Isto
não terminará aqui, pois aqueles que lhe atacaram não
estavam sós entre meus filhos. Um homem que não
pertence ao Sangue jamais será totalmente aceito em
Alamut, não importa o quão fiel seus serviços a mim.
Assim, primeiramente preciso tomar de você aquilo
que você tomou de mim.” Tendo dito, Haqim decepou
um braço de al-Ashrad com um golpe de sua cimitarra
e arrancou um dos olhos com um segundo movimento.
O feiticeiro não vacilou ou gritou em momento algum,
mas aceitou a justiça de Haqim com graça e dignidade,
como era sua obrigação sendo um príncipe dos
homens.
Então Haqim voltou-se para ur-Shulgi, seu
segundo filho, primo ao djinni e guardião do
conhecimento de Alamut, e disse: “Eu não posso tomar
este homem para o Sangue, meu filho, pois muitos
veriam esse ato como uma prova de que eu favoreceria
ele sobre todos os demais, e Alamut seria dividida ao
meio a partir de dentro. Traga-o para o Sangue, para
que ele possa caminhar eternamente entre meus filhos.”
Ur-Shulgi assentiu, pois percebeu a sabedoria na
proclamação de Haqim. Ele tomou al-Ashrad em seus
braços, pretendendo introduzir dentro dele o Sangue.
E foi então que al-Ashrad fracassou; a única
vez em sua longa vida. Ele disse para Haqim:
“Ancestral, eu o servi fielmente e suportei sua punição.
Por que me amaldiçoa ainda mais envenenando-me
com o Sangue?” A isso, Haqim respondeu: “Como um
homem, você seria sempre menos do que os Filhos”, e
Al-Ashrad não teve argumentos.
Al-Ashrad tem servido os Filhos de Haqim
desde então, liderando as fileiras de feiticeiros de suas
câmaras em Alamut. Quando os Filhos foram
pressionados pelos exércitos de munafiqun, seus
feiticeiros foram para o campo de batalha ao lado dos
guerreiros do Sangue, derrubando os mais poderosos
cavaleiros com seus relâmpagos e enviando hordas de
djinni contra os invasores. Nas horas mais negras dos
conflitos, Al-Ashrad empunhava sua lâmina encantada
e juntava-se a batalha, virando a maré de uma vez só e
dilacerando os maiores bruxos dos amaldiçoados
Tremere com suas mágicas. Quando a Maldição caiu
sobre os Filhos, Al-Ashrad se recolheu a seus
laboratórios e círculos mágicos, entregando-se
totalmente na busca em resgatar a honra do Sangue.
Agora, através de Ur-Shulgi, seus séculos de trabalho
finalmente vieram a obter êxito.
Todas as honrarias para o Ancestral, cuja
sabedoria preservou o homem que libertaria os Filhos
de Haqim da Maldição. Todas as honrarias para UrShulgi, do qual descendem os mais poderosos mágicos
do mundo. Todas as honrarias para al-Ashrad, o maior
mágico do mundo!

Imagem: Existe uma aura de poder em Al-Ashrad que
é mais sentida do que vista, uma leve agitação no ar ao
seu redor, uma força invisível que parece estar contida
dentro de seu ser, dormente apenas porque é assim que
ele deseja. Sua pele é pálida como mármore, intocada
pelos milhares de duelos contra demônios e contra os
amaldiçoados Tremere. Sua aparência é uma anomalia
entre os Assamitas de pele negra. Um diamante cujo
rumores dizem lhe conceder uma visão além da visão
ocupa o espaço vazio deixado por seu olho esquerdo.
Seu olho direito é de uma ardência fria azulada, a cor
dos céus do deserto diurno, o qual ele não contempla
há séculos. O cabelo e a barba de Al-Ashrad são de cor
cinza metálica após seu Abraço, apesar de agora raspálos todas as noites. Ele prefere trajar-se com simples
mantos brancos, soltos e leves, com uma miríade de
bolsos costurados que contém inúmeros componentes
para seus feitiços. O braço esquerdo destes mantos
permanece sempre atado as costas, uma lembrança
contínua da justiça de Haqim. A voz de Al-Ashrad é
profunda e ressonante, instantaneamente autoritária
embora sempre calma e discreta. O Amr se movimenta
com a facilidade da juventude, embora tenha se
acostumado a compensar a ausência de seu braço
utilizando mágicas para realizar tarefas comuns, um
costume que angustia muitos dos visitantes de seu
laboratório que não estão acostumados a frascos
saltando das mesas para se despejarem por conta
própria.
Dicas de Interpretação: Apesar do restante dos Filhos
de Haqim pensarem que você é o maior mágico do
mundo, você sabe que a realidade é outra, e a vergonha
pela fraude da qual é obrigado a continuar mantendo
lhe corrói como um demônio acorrentado no interior de
seu ventre. Suas magias são poderosas, é verdade, mas
não são nada comparadas ao poder de seu Senhor (UrShulgi), aquele cujas mãos guiaram as suas na quebra
da Maldição. Você sabe melhor do que ninguém o que
o seu despertar significa, e o pensamento sobre o que
está por vir preenche suas noites com distração e seus
sonhos diurnos com imagens de solos encharcados com
sangue. Todavia, você é o Amr, e continuará realizando
seus deveres para com o Sangue até o final – mesmo se
isto significar agir em contrário ao que a maioria do clã
considera como o “caminho verdadeiro”. Agora que a
Maldição foi quebrada, sua grande esperança é que
você e sua magia – e, talvez, seus aliados entre os
eruditos – consiga governar sobre os guerreiros antes
que provoquem uma segunda guerra, uma da qual você
não possa ganhar. Você nunca aceitou totalmente as
vias monomaníacas do Caminho do Sangue, crendo ao
invés disso de que o papel dos Filhos é aconselhar a
partir de uma posição de poder ao invés de incendiar
uma trilha de cinzas pelo mundo.
Clã: Filhos de Haqim (Assamita)
Senhor: Ur-Shulgi
Natureza: Perfeccionista
Comportamento: Visionário
Geração: 5ª
Abraço: Primeiro século da era cristã; Al-Ashrad já
possuía entre 500 e 1000 anos de idade nessa época
Idade Aparente: Eterno

Físicos: Força 4, Destreza 4, Vigor 7
Sociais: Carisma 3, Manipulação 7, Aparência 3
Mentais: Percepção 7, Inteligência 8, Raciocínio 8
Talentos: Prontidão 6, Esportes 4, Briga 4, Esquiva 6,
Empatia 5, Expressão 7, Instrução 7, Intimidação 8,
Intuição 8, Liderança 6, Lábia 8
Perícias: Arqueirismo 8, Ofícios (ferreiro) 8, Etiqueta
8, Herbalismo 8, Meditação 8, Armas Brancas 8,
Cavalgar 5, Furtividade 7, Sobrevivência 6
Conhecimentos: Acadêmicos (história) 8, Cultura
Demoníaca 8, Investigação 6, Linguística (uma longa
lista de línguas mágicas, faladas e mortas, incluindo
enoquiano) 8, Medicina 6, Ocultismo 8, Filosofia 6,
Política 6, Ciência 5
Disciplinas: Quietus 8, Taumaturgia 8, Auspícios 7,
Ofuscação 7, Fortitude 5, Celeridade 4, Dominação 3,
Obeah 3, Quimerismo 3
Linhas Taumaturgicas: Sedução das Chamas 5,
Movimento da Mente 5, Linha do Sangue 5, Linha da
Proteção 5, Rego Manes 5, Rego Mentem 5, Caminho
do Relâmpago 5, Controle Climático 5, Contra-mágica
5, Linha da Conjuração 4, Poder de Netuno 3
Antecedentes: Aliados 8, Contatos 8, Lacaios
(demônios dominados) 8, Prestigio no Clã 8, Recursos
6, Influência 5, Rebanho 5
Virtudes: Consciência 1, Auto-Controle 5, Coragem 5
Moralidade: Humanidade 2
Força de Vontade: 9

UR-SHULGI, O PASTOR
Histórico: Em certos fragmentos do Livro de Nod,
principalmente naqueles recuperados no Oriente
Médio, passagens parecem fazer menção a antigos
deuses – aqueles que eram adorados pelos moradores
da Segunda Cidade. Alguns destes nomes são
familiares para os estudiosos modernos: Ashur, Kelnach, Enkidu, Rashadii. Outros não possuem relação
direta com nenhum registro da história Cainita:
Mancheaka, Nar-Sheptha, Sha’hiri e Ur-Shulgi. Este
último aparece em quatro passagens em separado, e
estudiosos Setitas deduzem pelo seu contexto que tratase de um avatar de um dos deuses guerreiros da
Segunda Cidade.
O deus da guerra Haqim.
Em um vale nas Montanhas Zagros, na
fronteira entre os modernos Iraque e Irã, um explorador
intrépido que possua um considerável poder de
percepção sobrenatural talvez consiga encontrar uma
pequena caverna, recentemente aberta por um pelotão
de infantaria iraquiana. Na verdade, o caminhão do
pelotão ainda encontra-se estacionado ali. O
comandante do pelotão presumiu que seus homens
desertaram, e não fez nenhum esforço em especial para
encontrá-los – o que provavelmente foi o melhor para
ele, já que os soldados não estão em condições de
defender qualquer coisa, nem sequer sua própria
reputação.
Porém, se o explorador adentrasse a caverna,
encontraria os corpos dos soldados espalhados pelo
chão, sem nenhum ferimento aparente exceto a falta de
sangue em seus lábios e uma expressão de ... surpresa
... em suas faces.

Suas armas ainda permaneciam com eles, com exceção
de um punhado de granadas que foram usadas para a
abertura da caverna. Uma autópsia – caso o hipotético
explorador possuísse o conhecimento e o interesse para
realizar uma – iria revelar que seus órgãos internos
foram rasgados devido a pressão sanguínea. Os corpos
estariam bem preservados na opinião de tal explorador,
pois nenhum sangue restava dentro deles.
Investigações posteriores à caverna revelariam
cinco criptas simples de pedra com um tamanho
aproximado ao de um cofre bancário. Três estão
lacradas, com suas pesadas tampas permanecendo
seguras em seu devido lugar pela gravidade e forças
superiores. Uma permanecia semi-aberta, como se
aguardando o depósito de seja lá qual for o precioso
item ao qual tenha se destinado a conter. A última
estava destruída irreparavelmente, aparentemente a
partir de dentro julgando-se pela meia-dúzia de lascas
de pedra do tamanho de punhos espalhados pela laje ao
seu redor.
Em Petra, na Jordânia, existe um complexo
muito maior de cavernas nas pedras do deserto. Um
indivíduo que conheça as rotas certas conseguiria
chegar até uma câmara escura localizada a oitocentos
metros abaixo da superfície da terra. Milhares de
nichos – a maioria vazios – foram esculpidos nas
paredes desta câmara. Alguns poucos contem jarros de
barro selados com cera que ostentam inscrições
recentes em um idioma que não foi proferido por
nenhuma língua viva há um milênio. Se o observador
for capaz de traduzir a linguagem, as palavras nos
jarros se transformariam em nomes. Um estudioso dos
Filhos de Haqim reconheceria muitos deles. Os nomes
são bastante distintos: Jamal, Talaq, Ismail. Os jarros,
caso fossem abertos por alguém com o poder mágico
suficiente para tal, revelariam em seu interior o sangue
do coração daqueles cujo nome o vaso ostenta.
Uma onda de rumores se espalha entre os
rafiq, que despertaram e encontraram a Maldição
lançada pelos amaldiçoados Tremere destruída como
um globo de cristal caído, e o seu Sangue correndo
mais uma vez puro e ardente em suas veias.

Al-Ashrad e seu grupo obtiveram sucesso em
suas tentativas de limpar o sangue, eles sussurram,
todas as honrarias para o mágico. O Feiticeiro e seus
seguidores foram destruídos, eles murmuram, e com a
sua morte o ritual foi quebrado. O poder do Sangue
purificou todas as impurezas, eles sorriem por trás de
suas máscaras.
Enquanto as histórias proliferam através das
fileiras Assamitas, os mais antigos entre os rafiqs
sentem um chamado advindo das cavernas de Petra.
Jamal foi o primeiro a ouví-lo. O Amr, quando
perguntado sobre o que aconteceu com o Mestre,
apenas balança sua cabeça. Apenas ele entre os anciões
não-vivos de Alamut compreende a verdade – pois
apesar de ter sido a sua mão que quebrou a Maldição,
não foi a sua vontade, e nem o seu poder. Ele foi
apenas uma ferramenta do mestre artesão, cujas
habilidades rasgaram as amarras da Maldição como se
fossem uma teia de aranha diante de uma cimitarra.
Apenas Al-Ashrad conhece o destino de Jamal
– não existe mais a necessidade de um falso Mestre
para presidir a Montanha no lugar de Haqim. O
verdadeiro mestre de Alamut enviou seu arauto, UrShulgi, sua segunda cria, para anunciar seu retorno em
fogo, sangue e pedra. Ur-Shulgi, aquele que destruiu a
terrível Maldição; Ur-Shulgi, aquele que partiu o
trapaceiro Talaq ao meio com um simples pensamento;
Ur-Shulgi, aquele que ameaça destruir os fracos
“Assamitas” até o último se escolherem não ouvir o
chamado de seu Senhor.
Imagem: O tempo não foi generoso para Ur-Shulgi,
assim como também não foram os ataques da Besta em
seu interior ou os numerosos inimigos que o
desafiaram. Ele aparenta não ser nada mais do que uma
criança queimada e cheia de cicatrizes, um jovem deus
nascido do sangue e da violência. Sua pele, de um
negro obsidiano devido a idade, ostenta um entrelaçado
de cicatrizes, algumas das quais escorrem sangue
quando o Matusalém fica agitado. Espalhados pelo
corpo, pedaços de ossos e tendões saltam do interior de
sua pele, como se seu corpo tivesse sido esfolado. E
ainda, os olhos de Ur-Shulgi parecem terem sido
arrancados ou queimados, apesar de afirmar que
consegue ver sem dificuldades. Quando se digna a
vestir-se, ur-Shulgi traja caftans e túnicas de cores
claras e sem adornos, geralmente com uma corrente de
ossos ou âmbar. Sua voz parece brotar das profundezas
de um poço seco do deserto (surpreendentemente para
alguns, Ur-Shulgi é perfeitamente fluente em qualquer
língua moderna com a qual seja interpelado). Ur-Shulgi
normalmente se mantém imóvel enquanto conversa
com suas crias ou então com outros “Membros”, a
menos que deseje fazer sua retórica por meio de um
repentino lampejo de violência. Se por acaso não
existir absolutamente nenhuma outra escolha a não ser
matar, seu movimento não passa de um pequeno
tremeluzir de um ponto ao outro.
Dicas de Interpretação: Como a segunda Cria de
Haqim, você é o primeiro entre os mágicos Assamitas.
Agora, você age como o arauto e guardião da sabedoria
de seu mestre. Você é o mais eficiente mágico da
guerra na face da Terra, apesar de não pensar em si

mesmo de forma tão simplista. Na verdade, a maioria
de seus pensamentos são incompreensíveis para
qualquer um que não tenha a sua idade e grau de poder.
Para quem observa de fora, você é a violência
personificada, a vingança de Haqim sobre todos
aqueles que se opuserem a sua vontade. Você lembra
da glória da Segunda Cidade e dos antigos deuses que
caminhavam por ela. Este “Alá” é um arrogante cuja
fé corrompeu a linhagem de Haqim, e você precisa
mostrar a todos aqueles que o adoram o erro que
cometem, ou então eliminá-los do meio dos rafiq.
Destruir facilmente a “maldição” que os Usurpadores
lançaram sobre os Assamitas foi o primeiro passo de
sua jornada, e aqueles intrometidos presunçosos serão
os primeiros a cair diante do furacão que a Camarilla
tentou acorrentar.
Clã: Filhos de Haqim (Assamita)
Senhor: Haqim
Natureza: Tradicionalista
Comportamento: Fanático
Geração: 4ª
Abraço: Uma tradução das Parábolas do Sangue relata
o Abraço de ur-Shulgi como “a noite quando as pedras
falaram e os céus choraram uma chuva de sangue”.
Idade Aparente: Indeterminado, apesar do corpo
diminuto de ur-Shulgi sugerir um Abraço em sua
juventude.
Físicos: Desconhecido
Sociais: Carisma e Manipulação desconhecidos,
Aparência 0, uma vez que ur-Shulgi não preocupa-se
em ocultar sua forma a não ser que esteja se preparando
para o ataque.
Mentais: Desconhecido
Talentos: Desconhecido
Perícias: Desconhecido
Conhecimentos: Acadêmicos (história) 9, Linguística
9, Ocultismo 9, outros desconhecido.
Disciplinas: Ofuscação 9, Quietus 9, Taumaturgia 9,
Auspícios 8, outros desconhecido.
Linhas
Taumaturgicas:
Desconhecido,
provavelmente uma proficiência divina nos caminhos
antigos.
Antecedentes: Desconhecidos
Virtudes: Desconhecido; o que tais questões importam
para um deus ?
Moralidade: Caminho do Sangue (antiga forma) 10
Perturbação: O que seria considerado Megalomania
em criaturas inferiores
Força de Vontade: 10
Desconhecido: Existem várias razões para que a
maioria das Características de ur-Shulgi não possuam
valores numéricos. Primeiro, o Matusalém Assamita
ainda esta sacudindo a poeira dos séculos, e por
enquanto não está agindo com sua capacidade plena.
Segundo, não importa quais sejam estas Características
– ur-Shulgi é poderoso o suficiente para esmagar
qualquer agressor, exceto outros Matusaléns, sem
nenhum esforço aparente. “Qualquer agressor” inclui
qualquer tipo de personagem dos jogadores azarados o
suficiente para o encontrarem e tolos o bastante para
desafiarem seu poder. Terceiro e último, ur-Shulgi não
deseja que ninguém saiba a extensão de suas
capacidades – o que está listado aqui é simplesmente o

que foi demonstrado até agora diante de testemunhas
que sobreviveram. Porém, considere isto: menos de
uma semana depois de ter sido despertado por seu
Senhor, ur-Shulgi já tinha poder suficiente para
despreocupadamente destruir um ritual criado pelo
poder combinado do Círculo Interno Tremere sem o
mínimo esforço. Isto deveria ser um bom indicativo do
que esta criatura poderia fazer caso desejasse (ou fosse
forçada) a ir até seu limite.

XAVIAR,
PATRIARCA
E
JUSTICAR DO CLÃ GANGREL

ANTIGO

Histórico: O lendário “filho da noite” iniciou seu
longo e sinuoso caminho pela vida, morte, e o que
existe além dela como um sargento no exército de
Eduardo, o Príncipe Negro. Como plebeu e soldado
recruta da cavalaria nas disputadas terras ao norte de
Loire, Xavier de Calais já estava bem habituado ao
modo como um conflito poderia ser manipulado em
proveito próprio. Seu instinto e perspicácia lhe
serviram bem nesses tempos ancestrais. Ele sobreviveu
a várias batalhas e se posicionou estrategicamente
como um aparente adjunto subordinado a vários
competidores menores, mesmo assim crescendo
lentamente em posição e reputação. Em Maupertuis,
próximo a Poitiers, o ponto de virada do que os
historiadores viriam a denominar a Guerra dos Cem
Anos, Xavier cavalgou ao lado de James de Morbeke e
de uma infantaria composta por mais de quinhentos
franceses desertores. Os dois vassalos conduziram o
ataque e o sítio aos portões franceses para garantir as
pretensões inglesas e tomar como prisioneiro o rei João
II, o Bom. O valor de Xavier foi recompensado naquela
mesma noite por dois importantes benfeitores: Lorde
James Audley, que lhe concedeu o título de cavaleiro e
algumas pequenas propriedades litorâneas; e um
desconhecido viajante que passava-se por um
menestrel vindo de terras distantes, que introduziu o
plebeu à uma classe dominante de natureza bem
diferente ...
É uma tradição do clã Gangrel deixar seus
novatos vagando pelo mundo durante algum tempo,
impulsionados por seu auto-desprezo, uma insaciável
compulsão por viajar originado do Sangue, e talvez por
outros motivos. Xaviar nascido Xavier recebeu apenas
o Abraço. Após várias noites infernais durante as quais
o recém declarado nobre aprendeu sobre a Fome e a
insensatez de monstros simulando vidas mortais, ele
partiu para o norte, em direção das terras desertas
congeladas. Lá aprendeu a emoção da caçada, o
inexplicável desejo do desafio corpo a corpo até que só
um saia como o mais forte, a incerteza que precede a
cada nova batalha e a antecipação da noite seguinte na
qual este ciclo irá recomeçar. Feras, homens, lendários
homens-monstros que dizem caminhar pelos icebergs e
cumes mais setentrionais – todos eles e outros mais
caíram diante de suas presas.
Xaviar talvez passasse uma eternidade de
noites nesta existência meio-humana, mas algo
despertou dentro dele. Um atavismo em seu coração
morto o remetia a épocas passadas – até um jogo mais
desafiador do que o da carne e sangue. Este negro e
faminto desejo o levou a retornar para o mundo dos
homens ao final do séc. XV.

O agora experiente vampiro viajou para o sul e
colecionou a pele de vários homens-lobo que
habitavam as profundezas da Floresta Negra. Nessas
noites Xaviar era um insaciável caçador de Lupinos –
apenas a sua presença já era suficiente para perturbar
qualquer espécie de relação mais tênue que existisse
entre lobisomens e vampiros em determinada
província, e é dito que os Lupinos relembram dele em
suas canções e histórias como “Assassina-NossosIrmãos”. Pela primeira vez em décadas, ele encontrou
outros de sua espécie em Renânia, onde aprendeu a
importância de identificar-se, do território e do
subterfúgio centenário que a Camarilla denomina como
a sua Máscara. Ele permaneceu ali durante alguns anos
e ouviu sobre as suas Tradições e seus contos sobre o
Novo Mundo – até que a Besta despertou novamente
para agitar sua alma.
Desta vez, as andanças de Xaviar o levaram
até as terras amaldiçoadas ao leste da Europa e além,
através das florestas dos Bálcãs e dos afluentes da
Turquia, até o Sudão e as terras ao sul. Alguns
acreditam que, enquanto os impérios de Kanem Bornu
e Songhai lutavam pelo controle da região, Xaviar se
estabeleceu no coração das regiões selvagens mais ao
sul e desfrutou da veneração como um deus rei pelos
povos que nunca haviam visto uma pele branca. Outros
insistem que ele Abraçou diversos bastardos neste
espaço de tempo, alguns dos quais sobrevivem até as
noites de hoje – e que sangue Gangrel flui de Xaviar
mais do que de qualquer outro membro da linhagem. E
ainda outros relatos sustentam que ele caminhou ao
lado dos filhos perdidos de Laibon, contemplando suas
areias ardentes e suas escuras florestas visando
aprender seus segredos e realizar suas mágicas
proibidas. A verdade talvez jamais venha a ser
revelada, e o patriarca rejeita todas as perguntas sobre
este assunto com um mero sorriso.
Porém, é conhecido que suas andanças pela
África chegaram ao fim próximo do início do séc.
XVIII. Xaviar atravessou o Atlântico durante a
incursão Puritana e invadiu o primeiro Conclave
Americano (realizado em 1704 na cidade portuária de
Boston). Ali lançou seu maior troféu até aquela data
aos pés do Círculo Interno: Elijah, Justicar Gangrel,
derrotado pelos seus próprio demônios interiores, no

final caçado como a Besta em que havia se tornado e
destruído por seu parente. O Círculo dos Seis aceitou
provisoriamente o recém-chegado em suas fileiras
como um Arconte, e Xaviar assumiu o lugar de Elijah
no Conselho dos Justicares sete anos depois.
Após este promissor início, Xaviar passou a
servir a Camarilla como Justicar a partir de seu
domínio fortificado em Nova Orleans (embora
definitivamente pareça estar olhando por seus próprios
interesses). Diferente da maioria de seus colegas de clã,
o Justicar luta para manter-se atualizado com a
mudança dos tempos. De vários modos seu
envolvimento com a sociedade mortal faz lembrar mais
a linhagem Ventrue do que a Gangrel; seu domínio em
sociopolítica e sobre avanços tecnológicos é
impressionante para alguém de sua idade, e ele mantém
uma imensa rede de contatos durante sua estadia no
continente. Aksinya Daclau, Gangrel antitribu e herege
Sabá, é considerada como sangue de Rhun o Menestrel,
portanto “irmã” de sangue de Xaviar. Entretanto
ninguém comenta nada sobre tal relacionamento
familiar ou político.
Como muitos em sua posição, o tempo de
Xaviar como Justicar foi assolado por vários detratores.
Rumores sobre os paradeiros e atividades de Xaviar
variam entre esquadrões de assalto mortais munidos de
equipamentos ultra-modernos, pretensas testemunhas
de diablerie e práticas infernais e até alegações
fantasiosas sobre uma certa “ligação profana com as
bestas”, a única fonte da qual Xaviar ainda poderia se
alimentar após as suas excursões à África. Deixando de
lado uma série de acusações e negócios questionáveis,
a combinação de corretagem de informações,
negociações bi-laterais oportunistas e uma política de
“agora-você-me-vê-agora-você-não-vê” lhe foram
muito úteis em cumprir seus deveres nos últimos 300
anos ...
Tudo isso faz com que os acontecimentos
mais recentes tornem-se ainda mais confusos. Em
1999, não muito tempo depois de uma operação de
busca e destruição em que o renegado Smiling Jack foi
caçado e levado a justiça, Xaviar renunciou ao cargo de
Justicar e desapareceu da sociedade Cainita. Poucas
noites depois, o clã Gangrel seguiu o seu exemplo,
abdicando sua associação à Camarilla. Apenas o
Senhor da Guerra Karsh (a quem Xaviar acusou
abertamente de traidor) e um punhado de outros
indivíduos sem importância permaneceram. Aqueles
poucos Membros que sabem (ou que tem a inclinação
para comentar) o conteúdo das alegações de Xaviar
dizem que a existência dos anciões ancestrais – os
lendários Antediluvianos – foi o responsável pela sua
retirada.
Imagem: Considerando-se como uma das nobres feras
da noite, Xaviar vê pouca utilidade em vestimentas.
Porém, descobriu que roupas tornam mais fácil a
interação com outras pessoas, trajando então roupas de
viajem largas e confortáveis, jeans, jaquetas, camisetas
e demais amarras anônimas quando precisa. Como foi
Abraçado no campo de batalha, Xaviar ostenta uma
perpétua barba de três dias, a qual as vezes barbeia.
Suas muitas noites como predador deram origem a
vários frenesis, ele adquiriu o nariz, os olhos negros e
orelhas salientes de um morcego. Xaviar se movimenta
sem fazer ruído algum, o que sugere que também

tenha adquirido algumas outras características dos
morcegos. Suas mãos tornaram-se garras em forma de
gancho, e esporões pequenos e rústicos brotam de sua
coluna. A despeito de sua aparência bestial, Xaviar
exala uma aura majestosa apropriada a uma das
grandes criaturas das lendas sobre as quais seus Senhor
outrora cantava.
Dicas de Interpretação: O mal-humor que mostra ao
mundo oculta tanto seu intelecto voraz quanto sua
ambição implacável. Alguns de seus contemporâneos
ainda seguem conceitos ultrapassados e fantasiosos
como honra, isolamento e o estoicismo. Deixe eles;
você possui armas que não se atreveriam a usar. Você
é acima de tudo um ambicioso – um competidor, um
desafiante, um conspirador perfeito. Enquanto outros
de sua espécie prevalecem através da superioridade
direta e de discursos floreados, você tornou-se mestre
em explorar as fraquezas, a lenta e contínua erosão da
confiança que acompanha o caminho do caos, a palavra
certa pronunciada nos bastidores que esmorece seu
oponente em preparação para o seu inevitável ataque.
Você jamais permitiu que algo ficasse em seu caminho,
e não está disposto a começar agora.
Clã: Gangrel
Senhor: Rhun de Tintagel
Natureza: Competidor
Comportamento: Grosseiro
Geração: 7ª
Abraço: 1356
Idade Aparente: final dos 30
Físicos: Força 5, Destreza 5, Vigor 6
Sociais: Carisma 5, Manipulação 4, Aparência 1
Mentais: Percepção 6, Inteligência 4, Raciocínio 6
Talentos: Prontidão 5, Esportes 4, Briga 5, Esquiva 4,
Intimidação 4, Liderança 5, Manha 3, Lábia 6
Perícias: Empatia c/ Animais 4, Arqueirismo 4,
Condução 1, Etiqueta 2, Armas de Fogo 3, Armas
Brancas 5, Performance 3, Cavalgar 4, Segurança 2,
Furtividade 4, Sobrevivência 6
Conhecimentos: Computador 1, Finanças 2, Sabedoria
Popular 3, Investigação 5, Linguística 3, Medicina 2,
Ocultismo 3, Política 3, Ciência 1
Disciplinas: Animalismo 6, Fortitude 6, Metamorfose
6, Abombwe 4, Potência 4, Rapidez 3, Auspícios 2
Antecedentes: Aliados 6, Contatos 5, Lacaios 5,
Recursos 4
Virtudes: Consciência 2, Auto-Controle 4, Coragem 4
Moralidade: Humanidade 4
Força de Vontade: 8

QUFUR AM - HERU , CAMPEÃO DE SET
Histórico: Apesar do conto original ser tão antigo e
permeado por lendas que pouquíssimos mesmo entre
seus colegas de clã poderiam recontá-lo, a história
Cainita nomeia qufur am-heru como o primeiro vassalo
de Set – campeão, conselheiro de confiança, servo
devoto e marechal dos exércitos do deus das
tempestades. Foi ele, segundo as histórias, que teria
guardado o Templo contra as tropas lideradas por
Hórus, sobrinho de Set, e dado a sua não-vida para que
seu mestre pudesse escapar daqueles que almejavam

sua destruição. O guerreiro inbuiu sua cria de
fidelidade eterna e servidão, em preparação para o
eventual retorno de Set.
Três dos filhos de Set já portaram o título de
qufur am-heru (“o maior de meus guardiões” no dialeto
ctônico Setita) através dos séculos. Cada qufur,
induzido por um pressentimento às vésperas de sua
eminente destruição, Abraça um jovem (de preferência
seu descendente mortal) e ensina ao novato os rituais e
responsabilidades que seguem como sua herança antes
de cometer o sacrifício definitivo em nome de seu
senhor – e então incumbindo seu sucessor de
recomeçar o ciclo renovado. Apesar de suas
particularidades, este conto admitidamente destorcido e
fantástico não deixa de possuir raízes na realidade. O
mais recente Cainita a clamar o nome de Qufur amHeru, o filho de um sacerdote e aprendiz de escriba na
corte de Ahmés, recebeu o Beijo no sexto século A.C,
na noite anterior aos exércitos Aquemênidas invadirem
sua terra natal no Egito para pilharem e arrasarem tudo
em seu caminho. Mesmo o templo de Set e seu
guardião, o Senhor de Qufur, foram transformados em
cinzas. O neófito, que observou tudo a distância,
escondeu-se e se fortaleceu, atacando de maneira
sorrateira a ameaça Persa constantemente através dos
anos até que os infiéis fossem expulsos das areias do
deserto.
Seja devido ao Sangue de seu ancião ou a um
inflexível senso do dever, Qufur tem passado a maior
parte da eternidade no gélido sono do torpor. Ele fica
em atividade por uma década ou duas, e não mais do
que uma dúzia de vezes em todos esses milênios,
geralmente quando seus serviços como defensor da fé
se fazem necessários. O domínio de Alexandre do
Baixo Egito ocorrido no quarto século A.C. viu a
participação de Qufur em negociações secretas com
generais Macedônios para a promoção de um governo
Faraônico, um compromisso que assegurava a
sobrevivência de seu povo. Ele também envolveu-se no
sítio muçulmano à Alexandria, onde pessoalmente
financiou a restauração de incontáveis museus e
ateliers com a finalidade de transformá-los em tesouros
dinásticos ao invés de troféus de guerra.

Qufur testemunhou o saque e a reconstrução do Cairo
após a Terceira Cruzada, quando as ruas se tornaram
escarlates com o sangue infiel derramado por sua
lâmina. Mesmo a erradicação cultural promovida por
Napoleão não estava livre de sua interferência, pois
dava palestras para órfãos e estudantes iluminados
pelas luz de tochas para que estes não fossem
enganados pela propaganda francesa. A derrota de
Rommel em 1942 em El Alamein, quando o qufur foi
obrigado a transferir seu Refugio ancestral após sua
inadvertida destruição pelas mãos dos britânicos - e
diversos outros momentos de dificuldade - atestam sua
habilidade de adaptação através dos tempos – uma
façanha que muitos vampiros de sua idade possuem
dificuldade em realizar.
O final do século XX parece ser outras dessas
ocasiões. Atualmente Qufur continua a cruzada de seu
senhor a partir de um local secreto na costa
marroquina. Sendo um extraordinário e rápido aluno,
ele sabe que a espada e a bainha são apenas dois dos
muitos instrumentos com os quais a guerra é travada, e
que as batalhas de hoje devem ser vencidas em outros
frentes. A rapidez com a qual conseguiu se adaptar ao
mundo moderno não é nada menos do que
surpreendente – ele já voltou suas atenções para a arena
econômica global (particularmente para o Mercado
Comum Europeu) para estabelecer-se com um papél de
destaque e ir tão longe a ponto de ameaçar o domínio
Ventrue em vários setores. Ele jamais produziu crias;
entretanto, seus discípulos mortais (e imortais) se
infiltraram nos meios acadêmicos e círculos teológicos,
e é apenas uma questão de tempo até que seus números
alcancem massa crítica – o que outros talvez
chamariam de culto.
Um observador dificilmente rotularia Qufur
como um vampiro “tradicional”; ele é cativante,
simpático e aparentemente sem malícia. Ele nunca
deixa a mostra (muito menos usa) suas presas; mesmo
quando se alimenta, “bebe” de taças, copos ou seringas
ao invés de entrar em contato direto com as veias.
Qufur não dissemina nenhuma animosidade contra
ninguém “pertencente ao Sangue”, seja qual for sua
linhagem ou lealdade; na verdade ele se agrada em
conversar com outros Membros como uma
oportunidade de aprimorar seu tino verbal ou
simplesmente trocar informações. Os Setitas
reconhecem a cidade de Tânger como o seu domínio,
porém os visitantes Cainitas que permanecem ali por
muito tempo possuem o hábito infortuno de
desaparecerem. Seus companheiros de clã (aqueles
poucos que sequer o reconhecem como tal) parecem
vê-lo como a um Pária, embora possua alguns contatos
esparsos entre os mais antigos Seguidores de Set
sobreviventes, que o aceitam como a um colega há
muito tempo afastado. Mesmo quando reunido com
estes poucos e ouvindo suas incessantes perguntas
acerca de seu propósito em despertar agora no que
muitos consideram o Fim dos Tempos, o qufur
estranhamente se mantém calado. Para os modernos
Setitas, Qufur reserva para a maioria, seu desdenho.
Mesmo os mais proeminentes Filhos de Set ganharam
o seu desprezo; ele insulta Hesha de “contemporizador
rústico” e Kemintiri como uma “prostituta coberta de

esterco”. Qufur parece possuir a sua própria visão
sobre o sonho do falecido Set e pouca tolerância com
as demais.
Imagem: Qufur possui o físico de um atleta amador e a
graça de um acrobata. Ele veste roupas caras e sob
medida (inclusive, um de seus lacaios é seu mordomo e
alfaiate) cortadas nos melhores tecidos que existem. A
pele em seus braços e em suas largas costas carregam
as marcas de escarificações tribais: uma série de vários
pequenos e arredondados vergões, feitos ao se cortar a
pele e esfregar cinzas na ferida. Qufur usa um nó de
cabelo que cai sobre seu olho esquerdo, sugerindo
algum tipo de antiga nobreza egípcia, mas uma
pequena tatuagem na base de seu pescoço atesta que
talvez tenha sido um criminoso ou escravo durante sua
vida mortal.
Dicas de Interpretação: De fala gentil e imponente,
você crê de fato no que acha ser certo – a inevitável e
necessária destruição deste mundo, para que outro
tome o seu lugar. Uma seriedade permeia cadauma de
suas palavras e ações; embora não seja de maneira
alguma ingênuo o suficiente para revelar seus
verdadeiros motivos para todos aqueles que puderem
ouvir, você acha a desonestidade algo desagradável.
Seja repleto de um prudente entusiasmo, inflamado por
um desejo de justiça ou silenciosamente meditando em
algum evento social, você sempre parece estar de bom
humor – uma verdadeira raridade entre os
Amaldiçoados. Mesmo em uma situação de não-vida
ou morte, você permanece com compostura e
dignidade, comportando-se de maneira honrosa. Você
sabe o que está chegando, e o que isto significa para as
pessoas deste mundo desolado, como você e seus
aliados podem se preparar para tal; sua clareza de visão
e seu charme indiscutível podem (e já conseguiram
outrora) influenciar nações. É bom que aqueles a quem
você tão facilmente contaminou com o seu fervor não
façam idéia do que você pretende libertar sobre a Terra.
Clã: Seguidores de Set
Senhor: Qufur am-Heru (falecido)
Natureza: Mártir
Comportamento: Visionário
Geração: 7ª
Abraço: 525 A.C.
Idade Aparente: entre o final da adolescência e o
inicio dos 20, dependendo dos trajes e ornamentos.
Físicos: Força 5, Destreza 3, Vigor 5
Sociais: Carisma 6, Manipulação 3, Aparência 4
Mentais: Percepção 4, Inteligência 6, Raciocínio 5
Talentos: Prontidão 6, Esportes 4, Briga 5, Esquiva 6,
Empatia 3, Expressão (hieróglifos poéticos) 4,
Intimidação 3, Liderança 4, Lábia 3
Perícias: Empatia c/ Animais 3, Arqueirismo 5,
Ofícios (olaria) 3, Etiqueta 5, Armas de Fogo 1,
Herbalismo 6, Armas Brancas 6, Performance 2,
Montaria 4, Furtividade 5, Sobrevivência 3
Conhecimentos: Acadêmicos 6, Computador 1,
Finanças 5, Sabedoria Popular 6, Investigação 4,
Direito 3, Linguística (idiomas do norte da África e do
oeste da Europa) 6, Medicina (embalsamamento) 4,
Ocultismo 6, Ciência (alquimia) 4

Disciplinas: Presença 6, Serpentis 6, Ofuscação 5,
Rapidez 4, Fortitude 4, Taumaturgia 4, Dominação 3,
Potência 3, Animalismo 2, Auspícios 2, Tenebrosidade
2, Metamorfose 1
Linhas Taumaturgicas: Linha do Sangue 4, Sedução
das Chamas 3, Caminho da Corrupção 3, Poder de
Netuno 2, Manipulação Espiritual 2
Antecedentes: Recursos (tesouros faraônicos) 6,
Influencia 4, Lacaios 4
Virtudes: Convicção 3, Auto-Controle 5, Coragem 3
Moralidade: Caminho de Typhon 6
Força de Vontade: 7

DRÁCULA , FILHO DO DRAGÃO
Histórico: A vida e os feitos de Vlad Tepes, Drácula,
há muito tempo viraram assunto de lendas. O segundo
filho nascido da breve união entre um cavaleiro da
Igreja e a senhora de um convento, Vladimir de
Hunedoara começou sua existência na fortaleza
destruída pela guerra de Sighisoara. Nascido no que
certamente seria uma vida de luxo dentro da nobreza
valaquiana e do Sacro-Império Romano se não fosse
pela herança da imensa ameaça otomana, o Filho do
Dragão iria agarrar o Destino pelo pescoço e dobrá-lo a
sua vontade.
Não era uma época fácil para ser uma criança,
principalmente para um possível herdeiro ao trono
constantemente visado pelas hordas pagãs. Vlad e seu
irmão caçula Radu passaram a maior parte dos anos de
sua adolescência mantidos como reféns de Murad II,
negociados como parte de um acordo político. Os
Turcos libertaram os irmãos apenas quando chegaram
notícias sobre a morte do pai e do irmão mais velho de
Vlad e Radu pelas mãos de um traiçoeiro boyar
conterrâneo.
Certamente os traumas que permearam a
infância de Drácula influenciaram profundamente o
homem em que se tornaria. O príncipe (pelo menos por
direito) de 17 anos fugiu para a casa de seu tio Iancu, o
então governante da Valáquia, e casou-se então com
uma integrante desta linhagem nobre. Ele tomou a
espada e o título de seu pai como um cavaleiro da
Ordem do Dragão de Sigismundo, reunindo um
exército sob sua bandeira e jurando vingança.
Isto custou ao príncipe romeno duas
campanhas, oito anos, e um outro vergonhoso
aprisionamento, mas finalmente prevaleceu. Vladimir,
Filho do Dragão, esmagou todos os seus concorrentes
ao trono da Valáquia e reduziu seus rivais restantes a
pedaços. Com suas próprias mãos, tirou a vida do
traidor de seu pai, Vadislav II. Ele condenou a todos os
nobres boyar traidores, cujas negociações tomaram a
vida de seu irmão Mircea, a uma marcha de sete léguas
de distância, a qual poucos sobreviveram; as suas
famílias ele condenou a construírem seu castelo. Os
remanescentes condenou a lentas e torturantes mortes
em exibição pública, para que seus cadáveres em
decomposição servissem como exemplo do preço da
traição.
Foi assim que nasceram as lendas sobre o
homem a quem tanto os soldados Turcos quanto as
crianças plebéias viriam a chamar de kaziglu bey –
“príncipe empalador”.

Mais uma vez senhor dos domínios de seu pai,
Príncipe Vlad voltou suas atenções para os invasores
otomanos cujas forças sempre testaram as fronteiras de
seu reino; e os seus preceitos rígidos de honra e ordem
com os quais governava os habitantes daquele reinado.
A partir daí, a cultura popular criou diversas histórias
contando sobre a natureza draconiana da justiça de
Drácula. Ainda persiste na memória de muitos a
história do salão de banquetes, repleto de mendigos e
vagabundos, que o príncipe incendiou após uma
suntuosa festa beneficente com todos dentro. As
aldeias arrasadas e os poços envenenados que deixou
em seu caminho para deixar as tropas do Sultão
Mehmed esfomeadas são provas de sua mente astuta e
maligna, e a floresta de 20 mil turcos mortos
empalados que fizeram as forças do Sultão voltarem
para casa carregando a terrível verdade com eles. Tepes
(“o Empalador”) ele o chamavam, e Drácula (“filho do
demônio”, ou “filho do dragão”), enquanto as linhas
entre o homem, o mito e o monstro começaram a se
diluir.
Por fim, foi o trágico acaso que levou o
Empalador a ruína. Uma traidora aliança entre Mehmed
e o irmão de Vlad, Radu , juntamente com a morte de
sua amada Lívia (quem, segundo relatos, se jogou nas
águas negras do Arges para evitar a sua captura pelos
turcos), conspiraram para tirar Drácula de seu trono e
ocultá-lo pela terceira vez. Na década de escuridão que
seguiu-se, o príncipe exilado inicialmente fez uso de
táticas guerrilheiras usadas por seus inimigos
Protestantes e de carros blindados. Invocando
esquecidas alianças familiares e pactos com mecenas
cujo nomes é melhor permanecerem impronunciados,
ele primeiramente obteve conselhos da bruxa Durga
Syn.
Estando diante da criatura acorrentada e ferida
a qual seus homens haviam capturado com instruções
de não destruí-la, e relembrando das lendas na família
sobre bebedores de sangue e corpos que permaneciam
jovens e fortes deitados em suas tumbas, Vlad Tepes
Drácula se alimentou pela primeira vez da infernal
fonte dos morto-vivos.
A longa e ilustre não-vida tem exposto este
ancião dos malditos Tzimisce a perigos desconhecidos.

Seguindo o seu “assassinato” encenado publicamente,
o vampiro por diversas vezes declarou fidelidade a
Camarilla de Hardestadt, ao antigo culto a morte
liderado por Lugoj que se tornaria o Sabá, à sinistra
manus nigrum, e facilmente a mais uma dúzia de
causas radicais e esotéricas. Mais recentemente,
próximo ao final do séc. XVIII e início do XIX, ele
parece ter cortado vínculos com todos eles e se retirado
da sociedade Cainita por motivos desconhecidos. Em
1897 chegou ao ponto de influenciar uma crível e
famosa ficção de um autor irlandês, assim se exibindo
diante da Máscara e ameaçando desequilibrar a balança
entre Membros e o Rebanho. Este foi seu inevitável
gesto de despedida. Ele jamais tornou a ser visto nos
círculos Cainitas.
Atualmente o Empalador mantém uma corte
solitária nas ruínas de sua fortaleza em Târgoviste,
entre os desfiladeiros de Tihuta e Borgo. Suas
atividades recentes, e também suas alianças, são
desconhecidas; ele permanece sozinho, afastado da
Camarilla, do Sabá, e do grande jogo o qual os Cainitas
chamam de Jyhad, e reaparece pouquíssimas vezes e de
maneira randômica para resolver assuntos de natureza
indecifrável. Embora seus objetivos não sejam claros e
seus motivos astuciosamente ocultos, quando o Filho
do Dragão ataca, é rápido e implacável.
Alguns acreditam que Drácula está velho,
cansado e arruinado, um campeão caído cujo poder seja
agora apenas uma fração do que costumava ser. Outros
acreditam que seu retiro seja necessário para a sua
sobrevivência – que aquela sua tentativa fatídica em se
lançar nas páginas da ficção transformou a sua nãovida em um inferno e fez dele um alvo, um prisioneiro
em sua própria casa, vítima do destino e o objetivo de
inimigos arrogantes que desejam interpretar Brutus
para seu César. E ainda outras fontes alegam que ele
mantém contato com seu relutante criador, com quem
veio a entrar em acordo muito tempo atrás. Alguns
sustentam que Drácula caçou e destruiu seu Senhor há
alguns anos, inclusive viajando até o Novo Mundo para
tal, e este que se nomeia Lambach nas noites atuais não
passa de outro plano orquestrado por sua astuta mente.
Uma fantasiosa versão até mesmo nomeia Drácula
como um dos líderes a frente do enigmático Inconnu.
Seja lá onde resida a verdade nestes boatos, na
vida e na morte, Vlad Tepes, Filho do Dragão, Príncipe
Empalador da Valáquia, atingiu um alto patamar de
infâmia. A sua não-vida é totalmente singular da dos
demais vampiros, uma espécie de imortalidade
diferente de qualquer outra conhecida pelos Filhos de
Caim espreita as noites finais.
Imagem: O Filho do Dragão se assemelha em muito
com a aparência que as lendas lhe atribuem: cabelos
longos, barba, e possuidor de um charme selvagem que
esconde seu coração negro. Sua pele é morena,
destacado por proeminentes maçãs do rosto e um par
de olhos verdes que cativam aqueles que encontram
seu olhar. Drácula possui um nariz forte e aristocrático
que indica a sua herança nobre. Ele veste roupas
luxuosas, mas evita ostentação, preferindo que seu
carisma natural faça o trabalho ao invés de um
exibicionismo vulgar. Apaixonado ao extremo, mas
apesar disso Drácula esconde suas emoções. Seus

gestos são graciosos e calculados; nenhum de seus
movimentos é realizado à toa.
Drácula se tornou conhecido por mudar sua
aparência utilizando sua Vicissitude, mas relatos de
como seriam estas formas variam tanto que seria inútil
fazer qualquer generalização. Entre diversas formas,
sabe-se que ele é capaz de assumir a forma de um
morcego, uma criatura canina semelhante a um Lupino
enraivecido, um velho, uma bela mulher e uma criança
andrógena, apenas para citar alguns dos muitos
disfarces usados por ele em seu covil diante de seus
suplicantes convidados.
Dicas de Interpretação: Séculos de autoimposto
isolamento unidos a uma desilusão pela imortalidade
moldaram seu outrora nobre aspecto em algo sequer
remotamente humano. Você se pega escorregando em
expressões e gestos estranhos cada vez mais
frequentemente – um predatório e sarcástico torcer de
lábios aqui, um intrigante andar sinuoso ali, um
perturbador e baixo rosnar para este aqui, um
arrepiante assovio para aquele outro. Você tende tanto
a ficar horas transfixando a outros com seu
impenetrável olhar quanto como cair sobre eles com
uma fúria assassina – ou pior, a ignorá-los totalmente
enquanto perde-se nas profundezas de alguma
insondável nostalgia.
Algo dentro de você anseia pelo passado –
pelos velhos e simples tempos, quando os assuntos de
homens e monstros eram governados pelo direito de
nascença, pelo sangue e pela honra – mas o Drácula
que existe aqui e agora sabe que tais coisas há muito se
foram. Você rompeu com o mundo exterior, a loucura
dos homens, mesmo para com as ambições e artifícios
de seus contemporâneos mais atualizados entre os
Filhos de Caim. Você resiste. Você observa o mundo
do alto de seu elevado e solitário trono. E você espera.
Clã: Tzimisce
Senhor: Lambach Ruthven
Natureza: Penitente
Comportamento: Tradicionalista
Geração: 5ª
Abraço: 1495
Idade Aparente: Metade dos 40
Físicos: Força 4, Destreza 4, Vigor 4
Sociais: Carisma 4, Manipulação 5, Aparência 3
Mentais: Percepção 4, Inteligência 5, Raciocínio 6
Talentos: Prontidão 4, Briga 3, Esquiva 4, Graça 3,
Interrogação 3, Intimidação 4, Intuição 2, Liderança 5,
Estilo 3, Lábia 7
Perícias: Empatia c/ Animais 4, Arqueirismo 3,
Disfarce 3, Etiqueta 5, Armas Brancas 4, Performance
3, Cavalgar 2, Furtividade 2, Sobrevivência 3
Conhecimentos: Acadêmicos 4, Conhecimento do
Sabá 5, Conhecimento da Camarilla 4, Sabedoria
Popular 3, História 5, Investigação 3, Linguística (os
idiomas da Europa Oriental e Ocidental, e alguns
Orientais e línguas-mortas) 6, Medicina 2, Ocultismo
5, Política 5
Disciplinas: Animalismo 6, Taumaturgia 5, Vicissitude
5, Dominação 4, Metamorfose 4, Fortitude 3, Potência
3, Auspícios 2, Rapidez 2 (Nota: o conhecimento de
Drácula em Taumaturgia é na verdade a feitiçaria

Koldúnica dos Tzimisce. A menos que possua as regras
para Feitiçaria Koldunica que constam no livro Magia
de Sangue, presuma que Drácula possui: Linha do
Sangue 5, Controle Elemental 5, Linha Verde 5,
Manipulação Espiritual 5 e Contra-mágica 2)
Antecedentes: Fama 5, Lacaios 5, Rebanho 5,
Recursos 5
Virtudes: Consciência 2, Auto-Controle 3, Coragem 4
Moralidade: Humanidade 3
Força de Vontade: 8

REBEKA , MONITORA DE CHICAGO
Histórico: Sendo uma criança de rua órfã na Judéia do
primeiro século, Rebeka passou sua infância na
Jerusalém ocupada pelos romanos, numa época e local
dominados pela violência onde um passo em falso
poderia ser fatal. Ela foi retirada das ruas e forçada a
uma vida de servidão a mercê de um aristocrata menor.
Assim como tantos de seu povo na mesma situação, ela
era frequentemente espancada e abusada para satisfazer
os desejos doentios de seu mestre, e logo aprendeu a
odiar a aristocracia e tudo o que ela representava.
Outros dissidentes, notando sua revolta, sua
posição estratégica como serva de um oficial da cidade,
e a utilidade que ela poderia ter, trouxeram Rebeka
para seu meio. Os Zelotas, como viriam a ser
conhecidos naqueles tempos, eram rebeldes que não
aceitavam se submeter aos sacerdotes romanos, suas
práticas pagãs ou a seus avarentos censos tributários.
Estes insurgentes, liderados por Judas da Galiléia,
levavam vidas aparentemente cotidianas enquanto
lideravam atos de desobediência civil, mantinham
redes de informação, e até atentados de revolta de
maneira oculta. Rebeka logo se adaptou a essa vida
dupla ao coletar cartas e trechos de conversas ouvidas
nos aposentos de seu mestre e repassá-las para seus
novos companheiros.
Mas isto não era o suficiente. A jovem serva
ansiava por fazer mais, por ser mais, por atacar de
verdade aqueles invasores que se empanturravam as
custas do sofrimento alheio. Sua grande teimosia e
aparentemente ilimitada determinação finalmente a
puseram em contato com um círculo de extremistas
com pensamentos semelhantes. Estes sicarii – “homens
punhal”, assassinos políticos tão radicais a quem
mesmo os Zelotas não se associavam – de bom grado
aceitaram a recruta feminina em seu meio. O mestre de
Rebeka foi encontrado pouco tempo depois com uma
lâmina enterrada em seu pescoço, e sua ex-serva
deixou para trás a vida que havia conhecido por uma
excitante vida dupla se equilibrando na lâmina da
espada.
Depois de certo tempo, seu envolvimento com
o sicarii veio a terminar – seu último alvo, um ancião
da corte romana, fez com que sua permanência em
Jerusalém se tornasse perigosa demais. Rebeka fugiu
da cidade em direção ao sul, e lá procurou abrigo na
propriedade de um colaborador anônimo, um estadista
aposentado e simpatizante de sua causa ...
E ali Elihu o Monitor (na época utilizando o
nome de Elias Andronicus) do Clã Ventrue a ensinou
que existiam outras arenas onde a batalha contra a
injustiça e opressão poderia ser travada.
As atividades e lugares percorridos por
Rebeka de alguma maneira sumiram dos olhares

Cainitas nessa época; ela nunca manteve contatos mais
próximos com seus colegas de clã, e seu Senhor a
pediu que o acompanhasse, uma vez que a Palestina
não era mais segura. Eles se tornaram amantes,
percorrendo o continente durante séculos, desfrutando
dos prazeres que o Mediterrâneo e territórios
adjacentes tinham a oferecer até que o destino e a má
sorte os encurralaram na hora e lugar errados:
Barcelona, o palco principal da Inquisição Espanhola.
Rebeka e Elihu logo se viram quase como prisioneiros,
cercados de todos os lados por perseguição racial e por
ágeis e intrincadas redes de caçadores de bruxas.
Sua salvação veio na forma de Rafael de
Corazon, um artesão Renascentista e pai da augusta
associação que a história viria a conhecer como a
Camarilla. O Toreador lhes ofereceu filiação a seita sob
sua bandeira em troca de seu afastamento do mundo
mortal. Embora Rebeka desejasse recusar sua oferta e
desafiar o que via como covardia por parte de Corazon,
Elihu sem hesitar prometeu sua cooperação e apoio. Os
acontecimentos que se seguiram a esta primeira e fatal
desavença entre Senhor e Cria não são conhecidos
publicamente, mas Rebeka deixou a cidade de
Barcelona sozinha e desimpedida. Nunca mais se ouviu
falar do ancião Ventrue.
Novamente ela percorreu o globo, talvez
assombrada pelas consequências do que havia feito, ou
então procurando por algo a mais do que a existência
parasítica que havia levado durante um milênio. Suas
viagens a conduziram até as costas orientais dos
Cataianos, terras que Elihu sempre havia desejado
visitar. Como muitos outros integrantes do Inconnu,
cujas fileiras futuramente se uniria, ela buscou ali a
salvação da Golconda durante algum tempo. Um dos
boatos diz que Rebeka supostamente é capaz de
permanecer meses sem se alimentar, um benefício
residual de suas experiências com aquelas práticas
ascéticas tais como jejuns ritualísticos. No cume do
Monte Ararat, ela foi abordada por um ancião diferente
de qualquer outro que já havia encontrado – uma
Cainita, muitos milênios mais velha que ela, que
alegava ser a Senhora de Rafael. A Matusalém lhe
contou sobre outros iguais a ela, poderosos vampiros
anciões que desejavam apenas a benção da solidão com
a qual passariam a eternidade. Rebeka uniu-se ao

Inconnu na próxima noite.
Por quase dois séculos desde que juntou-se ao
enigmático Inconnu, a Matusalém Ventrue serve como
a Monitora de Chicago. A queda de Lodin jogou a
cidade em um estado de contínuas mudanças, e sua
vigilância agora é mais necessária do que nunca. Mas a
própria Rebeka não mostrou-se imune a esta agitação –
a ascensão dos Anarquistas reascendeu sentimentos
primitivos e irresistíveis dentro dela, trouxe velhas
lembranças a tona e a inspirou a cruzar a linha entre a
observação e a ação. Ela já chegou a se encontrar com
estes rebeldes saídos da trilha de Maldavis (o que
muitos deles não sabem é que a própria Maldavis não
passava de um instrumento usado por Rebeka para
espionar e guiar os Anarquistas durante anos). É apenas
uma questão de tempo até que ela os lidere para algum
– seja qual for – fim.
E ao fazer isso ela romperá todos os laços com
o Inconnu. Poderá então o seu castigo estar muito
longe ?
Imagem: Rebeka possui a beleza de uma pintura
renascentista ou de uma escultura romana. Mesmo não
sendo especificamente “linda” para os padrões
modernos, sua sedução vampírica e sua maneira
graciosa de se comportar fazem dela tremendamente
atraente. Seus cabelos castanhos longos e ondulados
molduram um par de olhos verdes, e sua pele possui a
cor (e o toque) do mármore. Rebeka veste-se de forma
a se misturar com a multidão optando por roupas
modernas e deixando de usá-las quase antes de caírem
de moda. Ela é notadamente hábil em adotar os
maneirismos de jovens vampiros – algo que outros
vampiros com dois milênios de idade tem dificuldade
em realizar.
Dicas de Interpretação: Você é a caçadora urbana
perfeita – jovem, atraente, educada, experiente em se
misturar e interagir com uma variedade de culturas e
camadas sociais, igualmente a vontade seja cheirando
cocaína, comendo caviar, ou satisfazendo as
necessidades mais básicas de homens ou mulheres. Sua
recente decisão de reingressar nos assuntos do mundo
dos mortais (e Cainita) lhe libertou de antigos grilhões
de tédio e reascendeu um fogo familiar, uma ferocidade
animal que você acha tão atraente quanto estimulante.
Mais uma vez, você é a Rebeka de antigamente:
furiosa, rebelde, segura de si, viva, e você não irá se
reprimir.
Clã: Ventrue
Senhor: Elias Andronicus (Elihu – falecido)
Natureza: Rebelde
Comportamento: Caçadora de Emoções
Geração: Desconhecido (Uma conhecida diablerista,
sabe-se que Rebeka consumiu a alma de seu Senhor,
entre outros), geralmente colocada entre a 5ª e 6ª
geração.
Abraço: 0012 D.C.
Idade Aparente: metade dos 20
Físicos: Força 5, Destreza 6, Vigor 5
Sociais: Carisma 5, Manipulação 6, Aparência 5
Mentais: Percepção 7, Inteligência 6, Raciocínio 8
Talentos: Prontidão 6, Esportes 4, Briga 4, Esquiva 5,
Empatia 4, Liderança 3, Lábia 5

Perícias: Empatia c/ Animais 3, Condução 1, Etiqueta
2, Armas Brancas 4, Performance 3, Cavalgar 3,
Furtividade 5, Sobrevivência 2, Sedução 3
Conhecimentos: Acadêmicos 1, Conhecimento de
Área (Chicago) 7, Computador 1, Finanças 1,
Investigação 5, Linguística (você já ouviu sobre ele ?
Rebeka conhece.) 8, Medicina 4, Ocultismo 5, Política
4
Disciplinas: Auspícios 6, Dominação 6, Ofuscação 5,
Presença 5, Metamorfose 5, Fortitude 4, Taumaturgia
4, Potência 3, Animalismo 2, Rapidez 2
Linhas Taumaturgicas: Linha do Sangue 4, Linha
Verde 2
Antecedentes: Contatos 5, Recursos 4, Lacaios 2
Virtudes: Consciência 4, Auto-Controle 5, Coragem 3
Moralidade: Humanidade 6
Força de Vontade: 7

MAHATMA , MONITOR DE ISTAMBUL
Histórico: Mahatma tem se envolvido com a história
de Bizâncio há mais tempo do que qualquer Cainita
pode recordar, talvez até antes mesmo do surgimento
de Theusa, o verdadeiro fundador da cidade. Do
interior de seu refúgio, Mahatma coordenava o
crescimento da cidade, considerando a si mesmo como
o pastor de Bizâncio.Ele atraiu os maiores artistas e
arquitetos do mundo conhecido para construir
Bizâncio, a jóia a caminho do leste. Ele lamentava-se
pelas depredações ocorridas anteriormente (ou talvez
temia que ela perdesse sua sanidade para os festins) e
desejava resgatar a beleza que já possuiu. Isso era uma
tarefa difícil, uma vez que a cidade já havia mudado de
mãos várias vezes entre espartanos e atenienses, e cada
mudança levava a cidade próxima de sua destruição.
Constantino trouxe um fim definitivo para o
seu esforço. Suas forças arrasaram Bizâncio até o chão,
escravizaram a população sobrevivente e instalaram
Constantino como governante. O próprio Mahatma
quase caiu em torpor devido a graves ferimentos
infligidos em batalha contra Cainitas romanos. Três
Matusaléns acompanhavam os invasores: o Toreador
Michael, uma criatura antiga recentemente convertida
ao Cristianismo; o Ventrue Antonius, um construtor de
impérios que buscava uma forma de superar os
Romanos; e Dracon, um misterioso Tzimisce que
desejava remodelar o mundo a sua própria imagem.
Ao invés de confrontar diretamente este
formidável trio, Mahatma preferiu aguardar para reunir
forças e conhecimentos suficientes para combatê-los.
Ele viajou até os limites do mundo conhecido e além,
procurando por peões para serem usados em sua
cruzada pessoal. Ele enviou tanto Cainitas quanto
mortais para atacar a sua amada cidade sem importar-se
se sobreviveriam ou não. Qualquer um que não
conseguisse manipular era destruído.
Quando a Besta começou a atacar o cerne de
sua sanidade, Mahatma encontrou aquele que iria
mudar o curso de sua não-vida para sempre. Ele
encontrou este Cainita no coração de alguma cidade ao
longo do Mediterrâneo, qual delas ele não se recorda.
O misterioso vampiro desafiou seus preceitos através
de enigmas enlouquecedores para os quais

Mahatma não via soluções e jogos para os quais não
entendia o propósito. Contudo, percebeu que estava
diante de um ser com poder suficiente para talvez
acabar com o controle romano sobre a sua cidade.
Mahatma tentou todos os truques possíveis
para convencer o Cainita a ajudá-lo em sua demanda,
mas nada funcionou. Quando se cansou destes jogos,
descobriu que não podia se mover para atacar a
criatura. Ele percebeu então que nenhuma força sob o
seu comando seria capaz de mover este ser,
oferecendo-se ao invés disso como aprendiz do
misterioso vampiro. O Cainita abriu o seu terceiro olho
e apresentou-se como o profeta Saulot.
Saulot guiou Mahatma pelo caminho da
Golconda durante várias décadas, e Mahatma tornou-se
dependente da tutelagem do Antediluviano. Ele
encontrou na esperança oferecida por Saulot o raio de
luz na escuridão que sua não-vida havia se tornado. Na
noite em que Saulot desapareceu sem nenhum aviso,
Mahatma caiu em um Frenesi que destruiu um vilarejo
inteiro.
Quando Mahatma voltou a si e percebeu o
quanto havia se distanciado dos ensinamentos de
Saulot em apenas poucas horas, ele se afundou na terra.
Ele permaneceu ali durante muitas noites, e escutou o
luto e a indignação quando outros mortais encontraram
a destruição que ele havia causado. Ele imaginou ter
ouvido os pensamentos de Saulot por perto, mas eram
muito confusos e ele ficou em dúvida. Lentamente,
dominado pelo tédio e pela aversão a si mesmo, ele
caiu em torpor.
Mahatma sonhou com o crime do Amarante
cometido por Tremere e com a eventual queda do
Triunvirato – a destruição de Antonius, a partida de
Dracon e o declínio em desilusão de Michael.
Após despertar, Mahatma retornou para a sua
amada cidade Bizâncio, apenas para encontrá-la
devastada por cruzados e bárbaros, com a maioria da
sua beleza roubada ou destruída. Ele viu o resultado de
suas manipulações anteriores e quase retornou ao
torpor.
Entretanto, quando Mahatma novamente
retornou para o abraço da terra, ele ouviu a voz de
Saulot em seus sonhos. A cada noite, a voz se tornava

mais alta e insistente, até que finalmente o levou a sair
da terra. Saulot o instruiu para retornar ao caminho,
para recuperar o que ele havia perdido quando Saulot o
deixou.
Mahatma almeja alcançar a Golconda, mas
ainda não conseguiu atingir este objetivo. Ele acredita
estar próximo agora, mais próximo do que jamais
esteve. A voz de Saulot há muito tempo o abandonou,
mas ele crê estar forte o suficiente para continuar por
conta própria.
Atualmente, Mahatma vigia os Cainitas de
Istambul em busca daqueles que considera dignos de
redenção. Ele conseguiu encontrar apenas um
indivíduo: Justinian dos Nosferatu. Mahatma informou
Justinian sobre suas intenções através de sonhos e
visões. Ele usa o seu poder para proteger o Nosferatu
das destruições da Jyhad para que seu protegido talvez
consiga encontrar o caminho da Golconda – e talvez
assim mostrando para Mahatma o que o vem iludindo
por todos estes séculos. Entretanto o Inconnu considera
que sua paciência está se esgotando; talvez mate
Justinian e procure por outro pupilo.
Mahatma não hesita em destruir qualquer
adição a população da cidade que não seja bem vinda,
embora jamais o faça diretamente. Ele possui redes de
informação e contatos entre a população mortal que
realizam este trabalho. Ele não deseja ter a Inquisição
perseguindo Cainitas indiscretos em sua cidade.
Agora, Mahatma observa e raramente
interfere. Ele discretamente apóia o Príncipe Ventrue
Mustafa através de sua conselheira, a Toreadora
Nakshidil. Especificamente, ele tem Justinian a
vigiando. Mahatma instrui Justinian através de sonhos
e visões pelos caminhos do Inconnu e espera no futuro
poder revelar-lhe mais. Os deveres de Justinian
também incluem observar aqueles que realmente
buscam a Golconda e trazê-los até a atenção de
Mahatma. Deve notar-se que o Inconnu frequentemente
se comporta da mesma maneira que o Senhor de
Justinian.
Imagem: Mahatma jamais revela a sua verdadeira
aparência para os outros. Ele geralmente usa a forma de
um jovem mortal de grande beleza, um exemplo
fisicamente perfeito de masculinidade, quase como se o
Davi de Michelangelo ganhasse vida. Ele possui uma
pele de alabastro e cabelos longos e escuros, que
chegam até as suas costas. Quando utiliza esta
aparência, Mahatma prefere seguir as tendências da
moda mortal. Quando se sente arrependido, utiliza o
aspecto de um Nosferatu particularmente horrível,
infestado de piolhos, carrapatos e outras criaturas
repugnantes e vestido com trapos fétidos de um
leproso.
Dicas de Interpretação: Oculte-se dos Membros e de
suas constantes interrogações. Você não tem tempo
para perder com curiosos sem comprometimento.
Quando encontra indivíduos que são dignos de
salvação, você envia Justinian para contatá-los antes
que tomem alguma decisão definitiva acerca de seus
destinos. Cainitas que não estão a altura são destruídos.
Você ama passar o tempo nos clubes noturnos do
distrito de Kumpapi em Istambul, numa tentativa de se
conectar com os mortais. Mas mesmo assim, você
frustra-se com o peso dos séculos que o separa deles.

Quando deseja ficar sozinho, você visita o castelo e o
museu de Topkapi, que compreendiam as fronteiras
originais de Bizâncio. Uma noite por semana, o castelo
é fechado a visitação pública para que você sozinho
possa admirar seus esplendor e as lembranças que ela
lhe trazem.
Clã: Desconhecido
Senhor: Laodice
Natureza: Arquiteto
Comportamento: Solitário
Geração: 4ª
Abraço: Desconhecido
Idade Aparente: Início dos 20
Físicos: Força 3, Destreza 3, Vigor 4
Sociais: Carisma 5, Manipulação 4, Aparência 5
Mentais: Percepção 4, Inteligência 6, Raciocínio 4
Talentos: Atuação 4, Prontidão 6, Briga 2, Esquiva 4,
Empatia 4, Intimidação 5, Liderança 3, Lábia 4
Perícias: Etiqueta 4, Performance 3, Furtividade 5,
Sobrevivência 5
Conhecimentos: Acadêmicos 5, Finanças 3,
Investigação 4, Linguística 6, Ocultismo 5, Política 4
Disciplinas: Auspícios 8, Ofuscação 8, Obeah 7,
Presença 7, Dominação 6, Mortis 6, Fortitude 5,
Potência 3, Metamorfose 3
Antecedentes: Influência 6, Recurso 6, Status 6,
Aliados 5, Contatos 5
Virtudes: Consciência 4, Auto-Controle 5, Coragem 4
Moralidade: Humanidade 9
Força de Vontade: 9

DONDINNI , MONITOR DE GENOVA
Histórico: “São aos silenciosos a quem você deve
vigiar”, assim diz o ditado. Embora a Camarilla preste
pouca atenção em Gênova, o principal porto da Itália,
Dondinni, o Monitor da cidade, sabe que existe algo de
errado no lugar. Ele já é o quarto Monitor a residir em
Gênova no último milênio, e foi o único a sobreviver
por tanto tempo. Dondinni também é bem pouco
ortodoxo para um membro do Inconnu. Sua postura
franca e sua cruzada contra aqueles vampiros que

acredita serem “ferramentas dos Antediluvianos” talvez
coloquem em risco sua posição dentro do Inconnu.
Dondinni chegou em Gênova durante a Idade
das Trevas. Ele relembra daquelas noites difíceis como
um homem ingerindo cinzas; o governo centralizado de
Roma havia caído, o caos havia dominado a região, e
monstros saciavam a sua sede por sangue na
amedrontada população. Dondinni na ocasião chamou
aquilo de Inferno, mas hoje sabe que tudo não passou
de uma sombra da vindoura Gehenna.
Quando era um camponês mortal, Dondinni
provou-se perito em sobreviver e se ocultar, duas
qualidades que chamaram a atenção dos Nosferatu
genoveses. Essas criaturas precisavam da ajuda mortal
tanto quanto Dondinni precisava de seu auxílio para
sobreviver. Ele concordou em ser seus olhos durante o
dia, observando os agentes mortais de seus inimigos,
enquanto eles por sua vez lhe forneciam comida e um
lugar para dormir. Não importava se a comida fosse um
rato cozido, ou se o abrigo fosse uma cisterna úmida e
abandonada; isso ainda era um santuário contra as
bestas que vagavam pelas longas noites. O
relacionamento entre eles funcionou tão bem que os
Nosferatu provavelmente nunca planejaram Abraçar
Dondinni. Ao invés disso, o tornaram como um
Carniçal para que pudesse melhor resistir aos
malefícios do tempo e das doenças. Dondinni viveu
séculos a mais do que seu tempo de vida natural,
suportando as agruras tanto do mundo Cainita quanto
mortal.
Dondinni nunca desejou tornar-se um
Nosferatu, mas o destino decidiu diferente. Quando o
Papa Urban II convocou uma Cruzada para libertar
Jerusalém dos “infiéis”, o esforço atraiu devotos
mortais e Cainitas. Os Nosferatu genoveses enviaram
Dondinni a frente dos primeiros Cruzados para que
avisasse um punhado de Nosferatus aliados em Sidon e
Tiro. Apesar das dificuldades da jornada, Dondinni
conseguiu cumprir sua missão várias semanas antes
que uma segunda leva de cruzados varressem a região
(a primeira havia sucumbido em Anatólia). Ele até
mesmo retornou acompanhado do Nosferatu Hauzal,
um aliado dos genoveses.
Quando Hauzal e Dondinni chegaram em
Gênova, encontraram os Nosferatu locais destruídos.
Algo havia atacado os aliados de Dondinni. Havia
restado apenas manchas de vitae ressecado e montes de
cinzas geladas. Hauzal e Dondinni fugiram de Gênova
naquela mesma noite; passariam séculos até que ambos
retornassem. Durante este período, Dondinni serviu
Hauzal em Madri até que eventualmente aceitou o
Abraço. Porém, enquanto os anos passavam e a
Camarilla e o Sabá eram formados, Hauzal permanecia
neutro e oculto. Ele aconselhou Dondinni a fazer o
mesmo. Séculos após seu Abraço, Hauzal finalmente
lhe contou que fazia parte do Inconnu, e mais dois
séculos se passaram até que o Inconnu o admitisse em
suas fileiras.

Dondinni é um dos membros mais jovens do
Inconnu e geralmente é considerado imprudente e
arrogante por seus superiores. Porém, suas habilidades
como observador são difíceis de serem negadas. Dado
seu conhecimento de Gênova, ele foi a escolha natural
como novo Monitor da cidade. Assumindo essa
posição, Dondinni não fez segredo sobre seus esforços
em descobrir o que aconteceu aos Nosferatu genoveses
há 900 anos, mas quanto mais aprende sobre Gênova,
menos ele entende. Os três Inconnu predecessores de
Dondinni sofreram o mesmo destino brutal que os
Nosferatu da região. Os Membros de Gênova
permanecem quietos no fragmentado cenário político
italiano, como se evitassem atenção indevida. De
muitas maneiras, agem mais como presas
amedrontadas do que vampiros. Dondinni acredita que
algo se alojou abaixo de Gênova, mas qualquer teoria
que possa ter não passa disso: uma teoria.
Ele não encontrou nenhuma prova, com
exceção dos vampiros destruídos, de que alguma força
esteja agindo. O jovem Monitor também está
pesquisando a fundo em velhos registros e arquivos,
assim como formulando teorias sobre a Gehenna e a
proliferação de linhagens menores como um presságio
(as Filhas da Cacofonia em particular, as quais acredita
serem ferramentas dos Antediluvianos). Dondinni tem
até mesmo sugerido a tentarem guiar as seitas como o
Sabá a realizarem o serviço sujo do Inconnu.
Naturalmente, essa idéia provocou a revolta do
Inconnu, mesmo com a inabalável lealdade de
Dondinni para com Hauzal e seus superiores. Agora, o
Inconnu questiona a habilidade de Dondinni em
manter-se neutro ... enquanto ele debate com si próprio
noite após noite se a neutralidade é a melhor política ou
não.
Imagem: Dondinni sofre da mesma maldição
desfigurante de todos os Nosferatu. Seus dentes
desiguais se projetam da boca como se estivessem
tentando escapar, e seus olhos são salientes como os de
um sapo. A pele de Dondinni é toda esticada sobre seu
corpo, evidenciando seus ossos e sua musculatura
pequena e fibrosa. A maior parte de seu cabelo caiu,
permanecendo apenas alguns fios esparsos. Ele se
move como um caçador, nunca encarando diretamente
mas sempre pelos flancos. Ele olha a sua volta

constantemente, e seus olhos nunca param de
movimentar-se de um lado ao outro.
Dicas de Interpretação: Você é leal ao Inconnu, mas
as atitudes de seus membros lhe frustram. Eles não
podem permanecer escondidos e ainda terem
esperanças de vencer a ameaça Antediluviana. A
Camarilla é muito mesquinha, o Sabá muito dividido e
o Inconnu isolado demais para impedirem a Gehenna.
Entretanto, ao invés de trair os seus anciões, você
obedece as suas decisões, embora continue sua cruzada
pelo que acredita ser o certo.
Clã: Nosferatu
Senhor: Hauzal
Natureza: Visionário
Comportamento: Sobrevivente
Geração: 6ª
Abraço: 1132
Idade Aparente: Várias
Físicos: Força 3, Destreza 4, Vigor 4
Sociais: Carisma 2, Manipulação 3, Aparência 0
Mentais: Percepção 5, Inteligência 4, Raciocínio 3
Talentos: Prontidão 4, Esportes 3, Briga 3, Esquiva 5,
Empatia 4, Interrogação 3, Intriga 4, Liderança 2,
Captação 4, Procura 4, Manha 4, Subterfúgio 4
Perícias: Empatia c/ Animais 4, Armas de Fogo 2,
Armas Brancas (bastão) 4, Segurança 3, Furtividade 5,
Sobrevivência 3
Conhecimentos: Acadêmicos 1, Conhecimento de
Área (Genova) 5, Conhecimento Especializado:
Cultura do Inconnu 3, Conhecimento da Camarilla 3,
Conhecimento do Sabá 3, Segredos da Cidade
(Genova) 4, Burocracia 3, Investigação 5, Linguística
(francês, latim) 2, Ocultismo 4, Política 5, Pesquisa 4
Disciplinas: Ofuscação 7, Potência 6, Animalismo 4,
Metamorfose 4, Auspícios 3, Fortitude 3, Vicissitude 3,
Rapidez 2, Dominação 2
Antecedentes: Contatos 5, Aliados 4, Mentor 3,
Lacaios 2, Rebanho 2, Recursos 2
Virtudes: Consciência 3, Auto-Controle 4, Coragem 5
Moralidade: Humanidade 9
Perturbações: Fobia: fogo (Dondinni teme ao fogo
mais do que a maioria dos Cainitas; sua dificuldade
para resistir ao Rötschreck é sempre 10)
Força de Vontade: 7

