Dhampir
Uma das linhagens de bruxa conhecidas, os
Dhampir estão entre os mais comuns em aparência.
À primeira vista, um Dhampir pode parecer
completamente humano. Um vislumbre em suas
presas ou no brilho carmesim em seus olhos pode
revelar sua verdadeira natureza.
A origem dos Dhampir se encontra no sangue –
esta é a essência de seu poder e sua maldição. Durante
o ataque que derrubou as nações e conquistou
0RUGHQ QR ¿QDO DV %UX[DV WUDQVIRUPDUDP LQFRQtáveis cidadãos das Terras Longínquas em monstros
FRQKHFLGRV FRPR 0DOGLWRV $ %UX[D GH 6DQJXH
6DQJXLQiULD YLURX DV SDL[}HV H GHVHMRV GH VXDV
YtWLPDVFRQWUDHOHVPHVPRV$TXHOHVTXHIDOKDUDP
HPFRQWURODUVHXVGHVHMRVIRUDPWUDQVIRUPDGRVHP
WHUUtYHLV9DPSLURVPRQVWURVTXHÀRUHVFHUDPFRQVXmindo o sangue de inocentes. Entretanto, de alguma
IRUPD PXLWRV PRUDGRUHV GDV 7HUUDV /RQJtQTXDV
HQFRQWUDUDPIRUoDSDUDQHJDUDVHGXomRGD%UX[DGH
6DQJXHHHQFRQWUDUDPDOJXPJUDXGHFRQWUROHVREUH
suas paixões. Ao invés disso, estas bravas pessoas se
WUDQVIRUPDUDPHP'KDPSLUHVHWRUQDUDPXPGRV
$PDOGLoRDGRV 6XDV IRUPDV VH WRUQDUDP ÀH[tYHLV
e ágeis, seus movimentos graciosos, sua voz e seus
modos exuberantes e relaxantes. Dizem que um
'KDPSLUSRGHULDHQFDQWDUXPKRPHPSDUDIRUDGH
sua própria alma.
Além de sua presença e carisma, os
Dhampir normalmente também são rápidos,
iJHLV H ¿UPHV 'KDPSLU WHQGHP D SUHIHULU
armas mais leves e rápidas para se adequar
a sua mobilidade, tal como rapieiras,
main-gaunches e pistolas de pólvora
QHJUD JHUDOPHQWH IiFHLV GH
serem escondidas e não são
incomuns entre a nobreza
de Morden – um grupo
muitas vezes enganado pela
OtQJXD IHULQD GRV 'KDPSLU (OHV
normalmente têm pele pálida,
cabelo negro, e todos possuem visão
DJXoDGD TXH RV DMXGD D VH JXLDU
através da mais escura das noites.
Embora relacionados aos
vampiros, os Dhampir não são
IRUoDGRV D EHEHU H[FOXVLYDmente sangue de mortais para
sobreviver. Entretanto, eles
FRQWLQXDP SRVVXLQGR XPD IRUWH VHGH GH
VDQJXH IUHVFR H SURYDU DWp PHVPR XPD
única gota deixa os sentidos do Dhampir
em puro êxtase. Como o vinho mais suave,
PXLWRV'KDPSLU¿FDPYLFLDGRVHPEHEHU
VDQJXH 4XDQGR PDLV IUHVFR R
sangue, mais suave é o gosto e

sangue arterial – retirado direto das veias ou sugado
direto do coração – é o mais potente de todos.
$ VHGH GH XP 'KDPSLU p GLItFLO GH VHU
suprimida quando é exposta a sangue derramado,
mas alguns conseguiram dominar este lado mais
monstruoso de sua personalidade.
Além disso, Dhampirs compartilham algumas
GDV IUDTXH]DV GRV YDPSLURV MXQWDPHQWH FRP
VXDV KDELOLGDGHV 3RU H[HPSOR 'KDPSLUV VRIUHP
IHULPHQWRV JUDYHV GH DUPDV IHLWDV GH PDGHLUD
(OHV VH VHQWHP GHVFRQIRUWiYHLV DWp PHVPR HP
tocar a textura da madeira. Por essa razão, poucos
'KDPSLUGRPLQDPDDUTXHULDSUHIHULQGRDRLQYpV
disso, armas de pólvora negra.
8P GHVHMR VLQFHUR GH FRQWURODU VXD VHGH GH
sangue normalmente motiva os Dhampir que se
MXQWDPD2UGHPGR3HQLWHQWHeSRULVVRTXHPXLWRV
Dhampir mais velhos e experientes podem ser enconWUDGRV QD 2UGHP IRPHQWDQGR XPD UHEHOLmR FRQWUD
R JRYHUQR GH 6DQJXLQiULD HP 9DONHQKROP 2XWURV
HVFROKHPDMXGDUD2UGHPH[WHUPLQDQGR0DOGLWRVH
RXWURVVHUYRVGDV%UX[DV$RUGHPVHPSUHH[LJHTXH
esses Dhampir passem em testes rigorosos antes que
SRVVDPFRQ¿DUQHOHV±KiSRXFDVGLIHUHQoDVSHUFHStíveis na aparência entre um Dhampir e um Vampiro,
HD2UGHPQmRSRGHPVHGDUDROX[RGHVHUQHJOLJHQWH
HP VXD YLJLOkQFLD SDUD TXH DV %UX[DV RV H[WLUSHP
completamente das terras de Morden.
Apenas um punhado de Dhampir continua
D VHUYLU 6DQJXLQiULD SRLV Ki SRXFR DPRU HQWUH
D %UX[D GH 6DQJXH H VXDV FULDo}HV e EHP
FRQKHFLGR TXH 6DQJXLQiULD QmR WROHUD
TXDOTXHU GHVD¿R H HOD WHP GREUDGR RV
HVIRUoRV GRV 0DOGLWRV D VHX VHUYLoR
– incluindo os verdadeiros vampiros –
para procurar constantemente um meio
de erradicar seus Malditos rebeldes.
Desde sua criação durante a Guerra
Maldita, os Dhampir continuaram
experimentando suas habilidades.
Enquanto muitos Dhampir simplesmente ganharam poderes semelhantes a
seus primos, os vampiros, outros Dhampir
GHVFREULUDPQRYDVIRUPDVGHPHOKRUDUVHXV
dons sobrenaturais. Muitos Amaldiçoados
GHQWURGD2UGHPGR3HQLWHQWHDFUHGLWDP
que os Dhampir é uma das linhagens da
bruxa mais versáteis, seguido apenas
SHORV 0RQJUHOV 6DEHVH TXH H[LVWH
XPD IRUWH OLJDomR HQWUH EUX[DULD
e o sangue, a mesma ligação
responsável pela criação de muitos
Malditos. Essa ligação também
explica porque os Dhampir têm
uma reconhecida propensão a
aprender e usar bruxaria.
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