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O mundo de Contágio é um lugar sombrio e aterrorizante.
Embora tenha muitas semelhanças estéticas com o nosso, o
mundo de Contágio está dividido por conflitos sobrenaturais.
Até recentemente, esse conflito se desenrolou nos bastidores.
Deuses, demônios e monstros se escondiam nas sombras,
lutando pelas almas da humanidade. Embora alguns
guerreiros heroicos, eruditos astutos e servos devotados ao
sobrenatural soubessem a verdade sobre essa guerra, a maioria da humanidade vivia suas vidas cotidianas sem saber
das ameaças sobrenaturais que espreitavam na escuridão.
Em 2016, tudo mudou. A cidade de Mauston, em
Wisconsin, foi destruída em uma batalha massiva entre
anjos, demônios, monstros e arcanistas. A humanidade
tomou consciência de que o sobrenatural é real e mortal.
Filmagens e fotos surgiram do Massacre de Mauston
conforme as vítimas compartilhavam suas experiências
apavorantes nas redes sociais em tempo real. Vídeos ao vivo
de dispositivos móveis mostraram demônios lutando nas
ruas da cidade. Dezenas de pessoas postaram fotos de
cadáveres animados rasgando a carne dos vivos, apenas
para serem atingidos por raios de energia mágica de
salvadores invisíveis. Até elfos e lobisomens foram vistos
no meio da carnificina, engajados em uma batalha campal
pelo destino da cidade rural em Wisconsin. Quando a poeira
baixou, centenas estavam mortos, a cidade de Mauston
estava em ruínas e o sobrenatural foi revelado para todos.
Relatos de ocorrências estranhas começaram a inundar a
internet e os canais de notícias da televisão após o Massacre
de Mauston. No início, o governo dos EUA tentou encobrir
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a verdade. Comunicados oficiais de agências governamentais
descreveram o Massacre de Mauston como um ataque
terrorista. As evidências do incidente foram desacreditadas
como supostas montagens e teorias malucas da conspiração.
Apesar da prova esmagadora, cerca de metade da população
comprou as histórias oficiais, descartando o sobrenatural
como “fake news.” O restante tem tentado lidar com uma
realidade que parece cada vez menos “real” nesses meses
subsequentes. À medida que mais histórias de ataques de
monstros, visitas divinas e lendas urbanas chegam à mídia,
a divisão entre aqueles que rejeitam o sobrenatural e aqueles
que aceitam sua nova e aterrorizante realidade se aprofunda.

��� ����� ��������
�� ����
Para entender os percalços atuais no cenário de Contagion
— Aventuras Selvagens, é prudente refletir sobre a história
do mundo. Os eventos contidos nesta seção dificilmente são
de conhecimento geral. Nenhum estudioso sozinho saberia
tudo o que está listado, e muitos seriam ignorantes sobre a
maior parte dos itens aqui contidos. Isso é apresentado aos
jogadores e mestres para enriquecer seus mundos e
personagens, fornecer um ponto de partida para sua própria
narrativa e pintar um quadro sobre alguns dos temas e o
clima do cenário de Contagion — Aventuras Selvagens. Sintase livre para incorporar o que você gostar e ignorar o
restante.

�� ������...
Não havia nada. Então Deus disse, "Faça-se a luz..."
...Ou assim nos contaram.

Na verdade, nenhuma história da criação do mundo
provou ter muita credibilidade. A única verdade que parece
ser universalmente reconhecida é que em algum momento
houve um vazio, formado no cosmos através de alguma
manipulação de energia. Seres celestiais, ou deuses,
ascenderam ao poder ao reivindicarem a adoração da recémnascida humanidade. O mundo foi construído e aperfeiçoado através dessa adoração, que transferia a energia de
Contágio dos humanos que a geravam para os celestiais
que a manipulavam. Espíritos vagavam pelos campos,
florestas, desertos e tundras e, por um breve e brilhante
momento, houve algo parecido com o paraíso.
Vários deuses reivindicaram autoridade sobre as tribos
da humanidade. Embora houvesse indubitavelmente luta
e rivalidade entre esses seres celestiais, o mundo parecia
grande o suficiente para ser compartilhado, pelo menos por
um tempo. Infelizmente, esse período acabaria.
A aproximadamente seis mil anos atrás, um deus tribal
solitário, chamado Yahweh, fez uma incrível aposta pelo
poder. Reunindo um grupo considerável de seus
companheiros celestiais, que ele chamou anjos, Yahweh
orquestrou um golpe com a dominação do mundo como
seu objetivo. Yahweh criou um reino prisional, chamado
Oblitus, projetado para manter os deuses longe do Contágio
que seus seguidores forneciam. Ele então despachou seus
anjos para oferecer aos outros celestiais um acordo:
converter-se ao serviço de Yahweh como um anjo ou ser
lançado no esquecimento eterno do aprisionamento
celestial.
Embora alguns celestiais se unissem aos anjos de Yahweh,
a maioria resistiu. As forças de Yahweh, lideradas por sua
general e amante, Samiel, que era uma deusa do sol,
conseguiram dominar vários outros celestiais e inúmeros

deuses foram trancados em Oblitus. À medida que os deuses
eram derrotados, os anjos roubaram-lhes o que podiam de
Contágio, passando os despojos para Yahweh. Uma vez
que Yahweh detinha energia de Contágio suficiente para
garantir pessoalmente seu domínio, ele criou duas magias
poderosas que alterariam o curso da história.
Primeiro, Yahweh estendeu a mão colocando os espíritos
ativos que habitavam a Terra para dormir. Através desse
sono, Yahweh pôde eliminar espíritos como potenciais
rivais, enquanto cimentava sua própria posição como
autoproclamado “único Deus verdadeiro.” Em seguida, ele
chamou todos os anjos da criação para seu trono em seu
reino pessoal do Paraíso. Quando todos estavam presentes,
ele fez uma grande magia que reescreveu suas lembranças.
De uma só vez, Yahweh removeu a existência dos outros
deuses das memórias de seus anjos e estabeleceu seu próprio
domínio entre todos os seres celestiais.
Enquanto a maioria dos anjos, incluindo muitos dos que
se converteram durante a guerra, se contentaram em seguir
a liderança de Yahweh, alguns se viram questionando as
declarações e motivações de seu mestre. O primeiro anjo a
se ver incapaz de se ajoelhar ao ego de Yahweh foi,
ironicamente, sua general, amante e amiga, Samiel.
Repugnada pelas ações de Yahweh, embora não totalmente
certa do motivo, Samiel semeou as sementes da rebelião
entre seus companheiros anjos. A guerra aberta eclodiu no
Paraíso e em pouco tempo a hoste angelical derrotou os
rebeldes arrivistas.
Samiel foi arrastada até o trono de Yahweh e renomeada
Lúcifer. Yahweh ordenou que Lúcifer e seus seguidores
fossem lançados no Vazio. Apenas um dos anjos que
lutaram ao lado de Lúcifer implorou pelo perdão de
Yahweh, que lhe foi negado. Ornias, o vidente, parecia
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perplexo com o resultado da batalha e implorou a Yahweh
que entendesse que sua mente devia ter sido adulterada.
Yahweh ignorou os apelos de Ornias, mas Lúcifer não.
Lúcifer cuspiu insultos e ameaçou passar a eternidade
atormentando Ornias por sua covardia, mesmo enquanto
Miguel abria um portal para o Vazio e a jogara lá. Quando
Lúcifer e seus recém-renomeados demônios caíram, o
Contágio que fluiu através deles espalhou-se para o Vazio,
forçosamente criando nos cantos escuros e desocupados
do que seria conhecido como o Inferno.
O sofrimento dos demônios, sua insanidade e seu orgulho
macularam o Contágio que escorreu deles, fazendo com
que a criação do Inferno fosse distorcida e horripilante.
Quando Lúcifer aterrissou nas profundezas do Inferno, a
liberação de Contágio enviou uma onda de choque que
solidificou e codificou o Inferno em sua forma atual.
Assim que a poeira baixou, os gritos começaram.
O puro choque de ser lançado ao Inferno fez muitos dos
demônios enlouquecerem. Lutas internas ameaçavam
destruir o Inferno. Lúcifer, vendo o caos, chamou seus
arquiduques para seu lado e começou a impor a ordem.
Por um século as espadas se cruzaram, o sangue foi
derramado e a guerra reinou no Inferno. Finalmente, Lúcifer
e os Arquiduques ganharam o controle do Inferno e Lúcifer
dividiu os círculos do Inferno entre as Castas. Percebendo
que foram isolados com pouca esperança de fuga, os
demônios começaram a entrar em pânico. Eles atacariam
as paredes de sua jaula, se pudessem encontrá-las. Tanto
quanto qualquer um deles poderia dizer, eles foram
totalmente excluídos da criação.
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Uma vez livre dos anjos rebeldes, Yahweh foi capaz de
voltar toda a sua atenção para a humanidade, criando e
aplicando decretos. Com a ajuda de seus anjos leais e
doutrinados, Yahweh conseguiu alterar a natureza da realidade para que as almas mortas dos humanos que o
adoravam fossem trazidas para o Paraíso, enquanto todos
aqueles que o recusassem iriam para o Inferno para
apodrecer com os demônios. Um anjo da morte foi capaz
de persuadir Yahweh a criar o Purgatório como uma segunda
chance para aquelas almas que pudessem merecê-lo, mas
no geral todas as almas estavam destinadas a ir para o
Paraíso ou para o Inferno daquele ponto em diante. Em
segredo, Yahweh também enviou pequenos esquadrões de
anjos Gregori para invadir os vários reinos da vida após a
morte de seus antigos rivais, trazendo as almas diretamente
para o Paraíso, onde ele absorveu suas energias. Esses
esquadrões foram ordenados a selar os reinos atrás deles e
tiveram suas memórias dos eventos removidas ao
retornarem ao Paraíso. Yahweh tornou-se confiante em seu
controle do mundo e sentiu que o Inferno serviria como
uma punição adequada para aqueles que recusassem seus
decretos.
Apesar de seu nível de poder, Yahweh não era onisciente
nem infalível. Ele falhou em prever o efeito que o envio de
almas humanas para o Inferno teria em um nível metafísico.
Este foi seu primeiro erro fatal desde que assumiu o controle
sobre a criação, já que a chegada de almas humanas no
Inferno não apenas deu aos demônios acesso à tão
necessária energia de Contágio, mas também lhes deu uma
porta pela qual escapar.
Quando a primeira alma humana condenada chegou, as
paredes do Inferno tremeram. O fogo jorrava enquanto a
alma rasgava seu caminho através da fronteira entre a criação e a danação. Demônios se reuniram no local de chegada
deste pecador humano. Lúcifer deu um passo à frente e
olhou nos olhos do homem assustado. Imediatamente ela
soube a verdade: Yahweh havia condenado todos os
homens que não O adoravam ao mesmo destino que os
demônios. Lúcifer viu isso como uma oportunidade incrível.
Se a morte humana podia abrir uma porta para o Inferno,
certamente poderia abrir uma saída. Lúcifer encarregou os
Chammadi, demônios da morte, de encontrar um meio de
sair do Inferno. Os Chammadi ampliaram sua consciência,
tentando encontrar qualquer energia de morte iminente
vazando para o Inferno. Em pouco tempo, os Chammadi
sentiram uma morte humana. Distante, como se captadas
através de uma membrana cósmica, os Chammadi
descobriram que podiam sentir as almas humanas entrando
no Purgatório. Através de tentativa e erro, os Chammadi
encontraram um meio de entrar no Purgatório a partir do
Inferno. Uma vez lá, eles foram capazes de agir como
ceifeiros e corruptores, levando as almas do Purgatório para
o caminho da danação. Os Chammadi também foram
capazes de atravessar da terra dos mortos para a terra dos
vivos. A partir daí, eles começaram a empregar sacrifícios

humanos e rituais profanos para invocar seus irmãos malditos das profundezas do Inferno.
Agora capazes de visitar a Terra, embora em números
muito limitados, os demônios começaram a espalhar sua
corrupção entre a humanidade novamente. Proles Infernais
foram criadas para ajudar nesta missão. Feitiçarias sombrias
e pactos infernais alimentaram os demônios ainda presos
em Perdição com o precioso Contágio. Um Leviatã muito
poderoso descobriu os meios para criar Portões Infernais
(que só poderiam ser abertos da Terra e exigiam um grande
sacrifício humano) que permitiam que mais Demônios
escapassem de volta à Terra.
Conforme a maldade se espalhava por todo o rebanho
humano, mais e mais almas humanas caíam no Inferno.
Demônios da casta Leviatã descobriram novos rituais mágicos
que permitiam aos demônios colher o Contágio dessas
almas humanas vinculadas ao Inferno através de tortura e
castigo. O poder do exército do Inferno aumentou, logo
superando sua antiga glória.
Vendo a maldade dos demônios, Yahweh fortaleceu
aqueles cuja fé era a mais forte entre a humanidade, a quem
ele chamou de Clero, para enfrentar o crescente exército
infernal. Além disso, ele começou a treinar Exterminadores
para se opor contra os demônios invasores e suas Proles
Infernais. Os demônios amaldiçoaram linhagens inteiras
abrindo caminho para novas ramificações da humanidade.
A guerra continuou a aumentar.

� ������ ������
Conhecendo o poder do sacrifício e vendo como os
demônios usurparam esse poder, Yahweh formulou um
plano para recuperar algum controle sobre o fluxo das almas
humanas. Selecionando o filho de um pobre carpinteiro de

Nazaré, Yahweh infundiu o nascituro com essência e poder
celestial, dando uma parte de si mesmo ao menino. Jesus
era para ser o Messias, filho de Yahweh e salvador de toda
a humanidade. Sua presença e mensagem (assim como seu
inevitável martírio) causaram danos imensuráveis às Proles
Infernais. Muitas pessoas encontraram uma nova fé e se
afastaram de seus antigos mestres. Uma nova geração de
heróis e Clero surgiu nos anos do ministério de Jesus. De
muitas maneiras, o mundo nasceu de novo, e a promessa
de redenção por meio do amor permitiu que Yahweh
estreitasse ainda mais seu domínio sobre as almas humanas.
Jesus morreria na cruz pelos pecados de toda a
humanidade. Seu sangue criaria uma nova aliança que
ofereceria aos humanos a chance de encontrar a salvação
por meio da simples crença e arrependimento. Quando
Jesus apareceu na Terra, seu propósito tornou-se imediatamente claro para os videntes demoníacos dos Ornianos.
Os Ornianos enviaram um aviso a Lúcifer, que viajou
pessoalmente para a Terra, com a intenção de afastar Jesus
de sua missão divina. Lúcifer falhou. Embora ferozmente
irritada, Lúcifer ficou intrigada com a ideia de redenção
através de Cristo. Quando Jesus morreu, ele entrou no
Limbo. Recebido por um exército de Ornianos incapazes
de adivinhar sua intenção, Jesus simplesmente ordenou
que a horda demoníaca recuasse. Compelidos pelo santo
poder de Cristo, os demônios obedeceram. Cristo então
viajou diretamente para o Tártaro, buscando um encontro
privado com Lúcifer. Lúcifer compareceu e a única
testemunha da reunião foi o Arquiduque Ornias, que estava
acorrentado à parede do quarto dela desde a queda.
Enquanto estava no Tártaro, Jesus se gabou da vitória
iminente de Yahweh, do poder da redenção e do plano para
vencer o apocalipse através do amor e do perdão. Jesus
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então explicou que ele levaria um décimo das almas do
Inferno, aquelas que seu pai considerava resgatáveis, como
uma demonstração de poder. Antes de sair da reunião,
Jesus assegurou a Lúcifer que nenhum poder no Inferno
ou Oblitus poderia resistir a Yahweh. Falar demais
representou o segundo erro fatal de Yahweh. Assim que
Jesus deixou o Tártaro, Lúcifer virou-se para Ornias e
perguntou o que era Oblitus. Ornias admitiu ser tão
ignorante quanto Lúcifer, já que suas mentes haviam sido
apagadas de toda a memória sobre a prisão celestial. Isso
colocou Lúcifer em um caminho de descoberta que
abrangeria os próximos vinte séculos e novamente mudaria
o mundo de forma irrevogável.
Ao sair do Inferno, Jesus passou por cada círculo e recolheu
um décimo das almas neles contidas, conforme prometido.
No domingo seguinte, Jesus ressuscitou dos mortos. Naquele
momento, Lúcifer sentiu uma emoção que nunca conhecera
antes: dúvida. Guardando suas observações para si mesma,
Lúcifer ordenou que suas legiões redobrassem seus esforços
e espalhassem a corrupção por toda a Terra.
À medida que a palavra de Jesus e a nova aliança se
espalhavam, bastiões de poder construídos por demônios
na Terra começaram a cair. A chegada de almas humanas
diminuiu imediatamente. A igreja ganhou poder e a força
do Inferno começou a diminuir. Lúcifer procurou novas
táticas na Guerra, mantendo suas dúvidas e preocupações
para si mesma, não compartilhando suas perguntas com
ninguém além de Ornias. Azmodeus, amante e conselheiro
de confiança de Lúcifer, formulou um plano para criar uma
nova geração de Proles Infernais, diferente de tudo que
haviam visto antes. Com algumas reservas, Lúcifer concedeu
permissão a Azmodeus para buscar candidatos
adequados para seu experimento.
Viajando até os confins da civilização humana, Azmodeus
encontrou seis humanos adequados para seu experimento.
Na Península Ibérica, ele encontrou um canibal chamado
Antonio Pacifica. Na Grécia, ele descobriu a blasfema
Valentina, descendente do famoso filósofo Cassius Longinus.
A Irlanda trouxe a descoberta de Muiris Ó Dálaigh, conhecido
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como o guerreiro mais impiedoso que já existiu. Viajar para
a Pérsia revelou o sedutor Basil Fatin-Diya, que
supostamente
levou
nobres
para
a
cama,
independentemente do gênero, por todo o mundo. A
tundra prussiana levou Azmodeus a Faddei Ivanovich, que
diziam possuir um coração tão frio quanto a noite siberiana.
Na China, ele localizou Juan-Li Wangba. Juan-Li era um
assassino em massa sem respeito por lei moral ou espiritual.
Ao reunir esses pecadores díspares, Azmodeus começou
a testar sua selvageria e flexibilidade moral. As repercussões
desses testes foram sentidas em cidades inteiras quando
Azmodeus ordenou que seus servos escolhidos saqueassem,
matassem e aterrorizassem populações inteiras. Satisfeito
com suas escolhas, Azmodeus nomeou seu grupo “os Seis”
e ofereceu-lhes uma honra especial no exército do Inferno.
Os Seis se tornariam imortais. Eles seriam amaldiçoados
a vidas eternas de violência e luta. Eles precisariam beber
o sangue dos humanos para se manterem fortes, pois no
sangue estava a vida. Apesar dessas fraquezas, eles seriam
as mais potentes Proles Infernais, essencialmente se
tornando os assassinos de elite do Inferno. Os Seis
concordaram, tornando-se os primeiros vampiros.
Também é importante notar que por volta da época da
ressurreição de Jesus, ocorreu a primeira grande divisão
entre os seguidores de Yahweh. Para surpresa de Yahweh,
alguns de seus seguidores se recusaram a acreditar que
Jesus era o Messias, e a tribo que primeiro trouxe Yahweh
ao poder se fraturou. Alguns se apegaram aos velhos
costumes, enquanto outros optaram por acreditar que outro
profeta, Maomé, trouxe nova sabedoria divina. No final das
contas, Yahweh decidiu utilizar todos os três campos para
trazer seguidores para seu rebanho, já que isso
simplesmente significava uma base mais ampla de onde
extrair almas.

� ��� ��� ������
A Era das Trevas viu a ascensão e queda da Hoste
Demoníaca. Azmodeus, com seu experimento com vampiros,
começou a mudar o rumo da guerra na Terra. Como Yahweh

lançou maldições sobre os vampiros, Azmodeus refinou
seu poder, permitindo que eles usassem sangue humano
para superar essas fraquezas. Em resposta, Yahweh ergueu
mais maldições e começou a treinar mais Exterminadores.
Como um efeito colateral disso, o exército do Paraíso ficou
cada vez mais potente. Lúcifer viu a loucura da escalada e
o impacto que ela estava tendo na guerra. Temendo uma
ação drástica de Yahweh, Lúcifer concluiu que a utilidade
dos vampiros havia começado a diminuir. Ela exigiu que
Azmodeus abandonasse os vampiros. Se eles seriam
destruídos ou expulsos era de pouca importância para
Estrela da Manhã, desde que eles não fossem mais um
empecilho. Azmodeus ficou chocado e irritado com a
proclamação de Lúcifer. Ele temia que Estrela da Manhã
tivesse perdido a coragem. Enfurecido com o que ele
percebeu ser uma covardia de sua mestra e amante,
Azmodeus declarou guerra a Lúcifer. Armado com seus
vampiros, Azmodeus desertou do Inferno e começou a
reivindicar a Terra. Reunindo todo fiapo de magia que
conseguisse, Azmodeus tornou os vampiros quase
imbatíveis e os soltou, não apenas contra a humanidade e
seus campeões, mas também sobre as Proles Infernais e em
qualquer demônio que ousasse aparecer na Terra.
Com o coração partido pela traição de outro amante,
Lúcifer foi para a Terra e lançou uma terrível maldição sobre
os vampiros de que eles não seriam mais capazes de suportar
seu olhar. Como Lúcifer ainda estava ligada ao sol (Yahweh

a chamou de Portadora da Luz e a atribuiu com a criação
da luz do sol), isso fez com que os vampiros queimassem
mortalmente quando a luz do sol os tocasse. Uma vez que
a maldição foi lançada, Lúcifer caçou Azmodeus e o
derrotou em um combate individual. Enfurecida, Lúcifer
jogou Azmodeus no Fosso da Sodomia, onde ele foi
condenado a permanecer por mil anos. A data era 21 de
junho de 1012.
Entre as observações enigmáticas de Jesus e a perda de
Azmodeus pela traição, Lúcifer estava ficando cada vez
mais cansada da guerra. Ela passou um século em exílio
contemplativo no Tártaro. Lúcifer sabia que agora ela estava
sem dois de seus tenentes originais e que a guerra só iria
ficar mais difícil. Por fim, ela decidiu que o Inferno
precisava se reagrupar, tornar-se mais sutil e concentrar
seus esforços em enfraquecer as igrejas de Yahweh. Lúcifer
encarregou os Mastim e as Súcubos de se infiltrarem nas
igrejas, corrompendo-as para que se tornassem armas
menos potentes no arsenal do Paraíso. Lúcifer então instruiu
Baarirron, Regente dos Leviatãs, a dedicar sua guilda à
criação de uma terrível praga; algo que pudesse abater uma
porção significativa da população da Terra. No início de
1300, os Leviatãs lançaram a peste bubônica na Terra,
matando uma parcela relevante da população e perturbando
o equilíbrio de poder na guerra mais uma vez. Isso permitiu
que os demônios corrompessem ainda mais a igreja e
coletassem um número incontável de novas almas. Isso
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também facilitou a criação de Arcádia, sem o conhecimento
das forças do Paraíso e do Inferno, um descuido que se
mostraria problemático no tempo devido.

� ������������
Quando os incidentes da Peste começaram a declinar, a
economia da Europa se recuperou com um fervor dedicado.
Uma nova “classe trabalhadora” começou a surgir, à medida
que o campesinato anteriormente deprimido descobriu um
novo propósito e um novo sopro de vida. Com o espectro
da morte não mais pairando sobre o continente, a arte, a
cultura e a economia floresceram. As cidades cresceram e
as populações começaram a aumentar novamente. Novas
ideias fervilhavam nos bares e nas praças das cidades. O
mundo estava, mais uma vez, mudando.
Em 1483 nasceu Martinho Lutero. Seu pai, um homem
controlador e cabeça-dura, queria que ele se tornasse
advogado. Algo dentro de Martinho se irritou com a
profissão e, ao atingir a idade adulta, Martinho Lutero
tornou-se um monge agostiniano. Sendo um homem de
novas ideias e extrema coragem, Lutero discordou de várias
das práticas da Igreja. Suas opiniões se formaram e cresceram
de pequenas curiosidades e perguntas diligentes a desafios
diretos do dogma aceito. Ele compôs suas 95 Teses,
condenando a prática das Indulgências Papais. A igreja
reagiu duramente e as Proles Infernais ficaram apavoradas
de que as ideias de Lutero pudessem ganhar popularidade.
Em 1521, Lutero foi excomungado da Igreja Católica em
uma tentativa fracassada de restringir suas ideias. O plano
do Papa saiu pela culatra, para desgosto das Proles Infernais
que se infiltraram na igreja. Martinho Lutero fundou a Igreja
Luterana, defendendo suas ideias “heréticas” e, sem saber,
podando o controle das Proles Infernais.
Durante esses anos, novas raças começaram a surgir em
todo o mundo. Elfos, vampiros e lobisomens viveram o
suficiente para começar a cruzar com humanos (e ocasionalmente entre si), criando uma progênie única. Essas
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crianças representavam uma nova preocupação na guerra.
Não exatamente humanos ou Proles Infernais, esses seres
tinham habilidades sobrenaturais inerentes ao seu
nascimento arcano, mas eram quase inteiramente sem afiliação na guerra. Enquanto membros de ambos os exércitos
tentavam recrutar tais crianças onde quer que fossem
encontradas, a maioria permanecia despercebida pelos
exércitos do Paraíso e do Inferno.
No início do Renascimento, os primeiros drows nasceram.
Vindo da união de uma vampira e um elfo, o primeiro drow
era filho do amor. Keene, um caçador élfico e uma vampira
chamada Eike se conheceram uma noite nos Bosques
Ingleses. Eike estava procurando por uma presa, tendo sido
expulsa de uma cidade próxima por um Exterminador. Ela
encontrou Keene e se apaixonou instantaneamente. Os dois
iniciaram um namoro longo e aventureiro, que resultou no
nascimento de sua primeira filha, Ebony.
Enquanto sua família incomum não foi aceita por
nenhuma de suas espécies, eles permaneceram juntos
durante a maior parte do Renascimento, gerando mais onze
filhos. Eventualmente, Eike caiu na estaca de um
Exterminador, deixando Keene extremamente deprimido.
Outros drows nasceram de uniões semelhantes.
Historicamente, os drows eram frequentemente evitados
pelas sociedades de seus pais. Os drows eram raros o suficiente para serem considerados esquisitices individuais pelos
exércitos do Paraíso e do Inferno. Embora ambos os lados
tenham tentado converter indivíduos drow para sua causa
(com vários graus de sucesso), qualquer tentativa de
converter a raça em massa acabaria por ser fútil. Forasteiros
perenes, os drows frequentemente partiam por conta própria
ao atingir a idade adulta, mantendo laços superficiais com
suas famílias. Ao longo de alguns séculos, eles se tornaram
numerosos o suficiente para formar alguns pequenos
povoados em todo o mundo, embora nos tempos modernos
sejam menos de cem indivíduos.
O renascimento também viu a criação dos orcs. Uma elfa
Casanova chamada Caledoni estava atravessando a Europa,

seduzindo e roubando poderosos membros da realeza e
aristocracia. Uma de suas vítimas menos escrupulosas a
perseguiu na França. O nobre furioso mandou espancar
Caledoni, despojá-la e deixá-la para morrer.
Antes que Caledoni se recuperasse o suficiente para se
mover, um bando de lobisomens a encontrou. Os lobisomens
a levaram para sua toca, onde passaram a abusar dela e
atormentá-la por vários meses. Eventualmente, ela ficou
grávida. Ao perceber a gravidez, os lobisomens a mandaram
embora, deixando-a em um vilarejo próximo. Recuando
para sua Toscana natal, Caledoni terminou sua gravidez
na companhia de outros elfos. Suas noites eram
atormentadas por pesadelos.
Quando ela entrou em trabalho de parto, a parteira da
aldeia veio ajudá-la. A parteira gritou de horror ao ver a
primeira das dez monstruosidades nascidas naquela noite.
Os elfos da aldeia vieram à cabana de Caledoni para oferecer
ajuda. Vendo as crianças, os aldeões clamaram por sua
destruição. Caledoni se recusou a permitir que suas crianças
fossem feridas. Levando seus recém-nascidos, ela fugiu
para a Floresta Negra da Alemanha, onde criou seus filhos
na solidão.
Os horrores dos meses anteriores cobraram seu preço de
Caledoni, e ela ficou transtornada. Ela decidiu criar sua
própria sociedade, composta por seus filhos, com ela como
rainha. Conforme os orcs cresceram até a idade adulta, ela
os ensinou a acasalar uns com os outros, criando uma
ninhada de monstros consanguíneos para chamar de seus.
Enquanto os orcs se reproduziam rapidamente, Caledoni
queria uma ninhada maior. Eventualmente, ela ordenou
que seus filhos sequestrassem outras raças para reprodução.
Os humanos e meio-elfos capturados para reprodução
produziram meio-orcs. Esses meio-orcs eram um pouco
mais humanos em sua aparência e capazes de se mover
entre a sociedade humana. Caledoni enviou alguns deles
ao mundo para ganhar seguidores. Os elfos e lobisomens
capturados para reprodução simplesmente produziam mais
orcs. Nenhum vampiro ou dhampir foi capturado durante
o Renascimento.
Após décadas de criação, Caledoni enviou grupos de
seus filhos ao mundo para construir novos povoados. Os
orcs se espalharam pela Europa e, eventualmente, pela
África e pelas Américas.
Cada uma dessas raças sobrenaturais cresceu e prosperou
atrás de um véu de segredo. A maioria dos humanos não
tinha conhecimento das novas criaturas em seu meio. Entre
a humanidade, as mudanças na religião, filosofia e a invenção da imprensa de Gutenberg causaram mudanças
generalizadas na sociedade. As Proles Infernais foram forçadas a se tornarem ainda mais sutis, para que uma
população recém-educada não as descobrisse. À medida
que o Renascimento se espalhava, as Proles infernais diluíam
sua influência. Embora menos evidente, seu envolvimento
tornou-se mais generalizado. Manipuladores de ambos os
lados da guerra lutaram pelo controle em campos de
batalha menores.

����������������
Com o início da Revolução Industrial Americana, o delicado equilíbrio do Renascimento foi quebrado. Nenhum
esquema das Proles Infernais foi responsável por este
evento. Nem o Clero pode receber esse crédito. Em última
análise, as mudanças que abalaram o equilíbrio do
renascimento podem ser atribuídas a Henry Ford.
A linha de montagem deu à humanidade a chave para
a produção em massa eficiente. Com o passar dos anos,
esse conceito simples impulsionou as conquistas da
humanidade a uma velocidade vertiginosa. As forças do
Paraíso e do Inferno eram quase lentas demais para reagir.
Os momentos decisivos da primeira metade do século XX
podem ser atribuídos principalmente à humanidade. A
Grande Depressão, duas Guerras Mundiais e os horrores
do Holocausto e, finalmente, a criação da mais potente arma
da história foram todos empreendimentos humanos.
Durante o breve intervalo entre as guerras mundiais,
outra nova raça nasceu. Um pequeno povoado americano
de orcs conseguiu capturar um vampiro para experimentos
de reprodução. Após quase uma década de esforços, ocorreu
a primeira gravidez viável. Após uma gestação
assustadoramente curta, os primeiros goblins nasceram.
Esses goblins eram criaturas incrivelmente curiosas,
fascinadas por coisas brilhantes. Eles também eram
incrivelmente propensos a acidentes. Os goblins recémnascidos eram perigosos e difíceis de controlar. Infelizmente,
eles se reproduziram rapidamente e deram à luz grandes
ninhadas de filhos. Eventualmente, os orcs americanos
baniram os goblins. Os goblins agora mantêm povoados
em várias cidades americanas.
Tanto o Paraíso quanto o Inferno estavam presentes nos
eventos políticos do início do século XX, mas os papéis das
Proles Infernais, Clero e Executores tornaram-se muito
menos manipulativos. As facções acompanharam a liderança
da humanidade durante esses anos difíceis e caóticos.
Quando a fumaça da Segunda Guerra Mundial se dissipou,
a população da Terra foi reduzida em mais de 50 milhões
de pessoas, e as forças do Inferno recuperaram o controle.
Ironicamente, foi nessa época que Lúcifer abandonou o
Inferno.
Não era incomum que Lúcifer passasse meses sem fazer
qualquer tipo de aparição pública no Inferno. Ela costumava
passar longos dias em solidão no Tártaro, contemplando
solenemente seu próximo passo. No entanto, na manhã de
1º de janeiro de 1950, Lúcifer convocou uma reunião dos
Arquiduques em sua casa. Os Arquiduques assumiram que
a reunião era para discutir a recente vantagem concedida
ao exército do Inferno pelas atrocidades da Segunda Guerra
Mundial, e muitos estavam animados para ver onde Lúcifer
planejava levar a guerra. Quando os Arquiduques chegaram,
Lúcifer havia partido. Além disso, Ornias, que estava preso
no quarto de Lúcifer desde a queda, estava desaparecido.
O Tártaro foi abandonado. Lúcifer havia fugido.
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Os Arquiduques concordaram em liderar o Inferno em
um conselho temporário até que Lúcifer, ou um plano
melhor, pudesse ser encontrado.
Na segunda metade do século XX, as Proles Infernais
espalharam o mal e a corrupção desenfreadamente. A
ganância, a tentação e o pecado foram alimentados pelas
redes globais de informação, e as ondas de rádio foram
saturadas com incentivos a um mergulho nos prazeres da
danação. Nessas décadas, o número do Clero e dos
Executores também diminuiu rapidamente. As visitas
angelicais deixaram de ocorrer. Proles Infernais se
reproduziam e multiplicavam com um fervor sem
precedentes. Por um tempo, parecia que Yahweh havia
abandonado a Terra, desistindo completamente da
humanidade.
Mas ele estava simplesmente se reagrupando.

� ������� �� �������
Nos primeiros meses de 2000 d.C, as forças do Paraíso
retornaram com ímpeto. O Clero foi capacitado em números
recordes, à medida que ondas inexplicáveis de fé recémdescoberta varreram a sociedade. Em alguns países, as
pessoas começaram a se amontoar sob a bandeira de várias
igrejas. Onde as igrejas se tornaram corruptas, os fiéis
forjaram relacionamentos pessoais com Yahweh,
permitindo que sua fé e sua consciência os guiassem sem
a necessidade de uma religião organizada. O divino começou a escolher soldados de infantaria em massa, e o número
de Executores cresceu pelo menos dez vezes mais na
primeira década do século 21 do que em qualquer outro
momento da história humana. Esses Executores modernos
estavam mais bem equipados do que seus predecessores
históricos, embora muito menos organizados. Rumores de
avistamentos angelicais aumentaram exponencialmente.
Quase um terço da população do Purgatório desapareceu
de repente no dia do Ano Novo de 2001. Embora a maioria
dos anjos e demônios permaneça ignorante da natureza
desse desaparecimento em massa, a verdade é conhecida
por um grupo seleto. Lúcifer, tendo descoberto a existência
e a natureza de Oblitus, fez um ataque ao Purgatório na
velocidade do pensamento para reunir a energia de
Contágio. Na época, apenas Azrael, o Arcanjo da Morte,
Ornias e Yahweh sabiam que Lúcifer era responsável pelo
ataque, embora seus motivos permanecessem ocultos de
Yahweh e Azrael por uma poderosa magia de proteção.
Infundida com centenas de milhares de almas, Lúcifer
fez seu caminho para o portal que levava a Oblitus. Tendo
descoberto uma magia que lhe permitiria passar por
qualquer bloqueio, mágico ou mundano, Lúcifer se
esgueirou para a prisão celestial. Para seu horror, ela
encontrou um reino cheio de deuses enlouquecidos e
esgotados que mal estavam conscientes.
Lúcifer usou suas próprias reservas pessoais de Contágio
para restaurar os deuses até que eles pudessem pensar com
clareza e falar. Uma vez feito isso, ela contou a eles sobre
seu plano de abrir Oblitus e libertar o mundo da tirania de
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Yahweh. Os deuses não haviam esquecido o papel de Lúcifer
no golpe de Yahweh e muitos não confiavam nela. Como
uma demonstração de poder e boa fé, Lúcifer liberou as
almas de dentro dela em Oblitus. Naquele momento,
enquanto as almas saíam dela, ela se viu experimentando
cada momento de cada uma de suas vidas. Em um instante,
ela aprendeu a verdadeira empatia e compreensão da condição humana.
Os deuses, famintos por Contágio, começaram a avançar
sobre a horda de fantasmas. Lúcifer gritou, parando os
deuses em seu caminho. Ela declarou que os fantasmas
eram seres de livre arbítrio e que os deuses não tinham o
direito de devorar suas energias sem permissão. Lúcifer
afirmou que os fantasmas eram livres para adorar os deuses
à vontade, mas nenhum deus poderia simplesmente roubar
o Contágio das almas. Tezcatlipoca zombou do decreto de
Lúcifer e atacou um dos fantasmas. Lúcifer, mesmo em seu
novo estado enfraquecido, era muito mais forte do que
Tezcatlipoca e vaporizou o deus asteca com uma única
palavra.
Os deuses aprisionados juraram obedecer ao mandamento
de Lúcifer e cortejar a adoração voluntária dos fantasmas.
Lúcifer, por sua vez, prometeu encontrar uma maneira de
abrir o portão de Oblitus permanentemente e conceder
liberdade aos deuses. Ela então deixou Oblitus em uma
busca para encontrar as chaves do reino. Na década seguinte,
ela e Ornias cruzaram o globo, rastreando segredos ocultos
e adivinhando um método de libertar aqueles presos dentro
de Oblitus.
Durante esse tempo, também ficou claro para o rei Hektor
e a rainha Thereza de Arcádia que seu reino estava
morrendo. Estimando que o reino se desintegraria em três
décadas sem uma nova e grande infusão de energia de
Contágio, os celestiais formaram um plano para transformar
almas élficas em uma nova criatura morta-viva que poderia
sugar o Contágio da terra e devolvê-lo ao seu paraíso
particular. Como resultado, os Arcadianos nasceram.
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A escalada contínua da guerra, a criação e o declínio de
Arcádia, a busca de Lúcifer para descobrir a verdade sobre
Oblitus e a falta de uma verdadeira liderança no Inferno,
tudo veio à tona em 2012.
Em 21 de junho de 2012, Azmodeus foi libertado do Fosso
da Sodomia. Vendo o estado de seu reino, ele imediatamente
reivindicou o trono e assumiu o controle do Inferno.
Azmodeus tinha três prioridades: encontrar Lúcifer; descobrir
o destino dos fantasmas desaparecidos do Purgatório e dar
início à batalha final do Apocalipse o mais rápido possível.
Azmodeus estava com raiva do universo e queria que ele
acabasse. Ele não se importava com quem vencesse a batalha
final, desde que tudo queimasse. Se ele pudesse se vingar
de Lúcifer antes que a cortina caísse sobre a criação, melhor
ainda.
O Solstício de Inverno de 2012 revelou-se uma das datas

mais importantes da história do cosmos, pois nesse dia
ocorreram dois grandes eventos que alteraram o mundo.
O alinhamento planetário do solstício, combinado com
a presença de vários adoradores e foliões nas principais
linhas de ley em todo o mundo, permitiu que Hektor e
Thereza abrissem os portões de Arcádia, espalhando os
Arcadianos pelo reino terrestre. Muitas dessas aparições
não foram documentadas, percebidas apenas pelos
presentes. Uma exceção notável foi a chegada de um Arcadiano chamado Morna em Stonehenge. O antigo local druídico
foi o lar de uma grande celebração, com mais de cinco mil
pessoas presentes. Quando a pedra do altar de Stonehenge
começou a brilhar e Morna saiu, centenas captaram todo o
incidente em seus celulares e câmeras digitais. Fotos da
aparição de Morna se espalharam pelas redes sociais e o
YouTube foi inundado com vídeos dessa estranha ocorrência.
A grande mídia se esforçou muito para pintar o incidente
como uma farsa, mas milhões de pessoas em todo o mundo
questionaram se a fada de Stonehenge era real ou não.
Ao mesmo tempo, no topo do Monte Everest, Lúcifer e
Ornias começaram a trabalhar em um ritual para abrir o
portão de Oblitus. Assim que a poderosa magia começou
a fluir, as magias de proteção de Lúcifer não puderam mais
escondê-la dos videntes do Paraíso. Em um instante, o
Arcanjo Miguel apareceu diante dela, exigindo que ela se
afastasse.
Sempre preparada para o pior, Lúcifer desencadeou uma
magia de invocação que trouxe duas dúzias de seus aliados
mais próximos para o seu lado. Composto por pessoas de
várias raças e vocações com quem ela fez amizade nas
últimas seis décadas, os aliados de Lúcifer estavam todos
preparados para lutar até a morte, se necessário, para ajudála a cumprir seu plano. A pequena força concentrou toda
a sua atenção em manter Miguel ocupado por tempo suficiente para Lúcifer terminar de abrir o portão de Oblitus.
Quando o décimo aliado caiu para a espada de Miguel, o
último selo mágico se rompeu, abrindo o portão e permitindo
que os deuses escapassem. Sabendo que ficar significaria
morte certa; Miguel recuou para o Paraíso para relatar seu
fracasso a Yahweh.
Os deuses se espalharam pelo mundo, seguindo caminhos
distintos. Enquanto muitos eram agora leais a Lúcifer e seu
plano de remover Yahweh de seu trono cortejando a adoração da Humanidade, outros simplesmente desejavam
retomar suas antigas vidas. Muitos deuses retornaram aos
seus antigos reinos para encontrá-los em desordem e
decadência após quase seis milênios de abandono.
Com a ajuda de Ganesha, Lúcifer e Ornias tiveram suas
memórias restauradas e todas as manipulações de Yahweh
foram desfeitas. Agora livre das mentiras e da manipulação,
Lúcifer redobrou seu compromisso de acabar com o reinado
tirânico de Yahweh. Autodenominando-se a Deusa do Livre
Arbítrio, Lúcifer agora corteja humanos, sobrenaturais e
celestiais para recuperar o cosmos das mãos de Yahweh e
lutar pela liberdade.
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A destruição da pequena cidade de Mauston, Wisconsin,
em 2016 arrastou para a luz o sobrenatural, à vista de todos.
Demônios foram liberados sobre a população de Mauston,
conjuradores e criaturas mitológicas e magicas lutaram nas
ruas. Lúcifer apareceu e travou uma batalha feroz com um
velho inimigo na igreja de São Patrício, e tudo foi filmado,
inundando as mídias sociais com evidências em tempo real
do divino, do infernal e da magia.
Desde aquela época, o mundo sobrenatural se mostrou
aos olhos do público. Alguns humanos mudaram de
religião, fizeram oferendas ou se envolveram com cultos
para adorar esses seres. Outros procuraram tornar-se
sobrenaturais em busca de poder, imortalidade e fortuna.
Outros ainda caçam o sobrenatural, acreditando ser um
perigo para a humanidade.
O mundo ainda está se adaptando com a revelação de
que deuses e monstros existem e caminham entre os mortais.
Ainda há muitas pessoas que pensam que tudo isso é uma
farsa. As teorias da conspiração explicam o sobrenatural
de muitas formas, desde alienígenas a tecnologia secreta
do governo, a mutações na humanidade provocadas pela
poluição e mudanças climáticas. Aqueles que se recusam
a acreditar em deuses têm infinitas explicações à escolha
para evitar a verdade.
Quanto aos próprios seres sobrenaturais, cada um lida
com a revelação à sua maneira. Um vampiro que deseja
apenas ser deixado sozinho e se alimentar sem ferir ninguém
pode se revelar publicamente e procurar doadores dispostos.
Uma lobisomem acostumada a esconder sua natureza até
mesmo de seus amigos mais próximos, pode deleitar-se
com a capacidade de discutir honestamente sua aflição e
porquê ela tem que desaparecer nas noites de lua cheia.
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Suas aventuras no mundo de Contágio começam nestas
páginas. Contagion — Aventuras Selvagens foi projetado para
fornecer todas as ferramentas necessárias para contar
histórias neste mundo sombrio de horror moderno e fantasia
urbana. Com este livro, o Livro Básico de Savage Worlds e
alguns amigos, você pode começar a contar suas próprias
histórias no mundo de Contágio!
Este livro não apenas fornece regras para interpretar
humanos mundanos que agora devem lidar com o mundo
do sobrenatural, mas também para criar personagens de
várias raças sobrenaturais. Também estão incluídos
Antecedentes Arcanos, Poderes e Regras de Ambientação
para possibilitar suas histórias no mundo de Contagion —
Aventuras Selvagens!
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Para refletir a sensação de terror moderno e fantasia
urbana, os jogos ambientados no mundo de Contágio usam
as seguintes alterações nas regras.
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A criação de personagens em Contágio segue o processo
básico descrito em Savage Worlds com algumas alterações.
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O mundo de Contágio suporta uma ampla variedade de
conceitos e arquétipos de personagens. Qualquer
personagem que você possa imaginar existindo no mundo
real é um conceito válido para uma personagem de Contágio.
Você pode interpretar um carteiro, um operário de fábrica,
um barista, um soldado ou um estudioso. Você pode vir de
qualquer esfera da vida e ter acesso a uma ampla gama de
habilidades e experiências. A humanidade não é nada senão
diversa.
Conceitos sobrenaturais abrem isso para um espectro
mais amplo do que existe no mundo mundano. Talvez você
queira interpretar um caçador de monstros, um guerreiro
demoníaco ou um estudioso oculto. Todos são conceitos
aceitáveis para uma personagem de Contágio. Trabalhe com
seu Mestre e os outros jogadores para determinar quais
conceitos se encaixam melhor com a história a ser contada
em sua mesa.
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O mundo de Contagion — Aventuras Selvagens inclui uma
grande variedade de raças jogáveis. Embora os humanos
sejam de longe a espécie mais populosa da Terra, eles estão
longe de estar sozinhos. À medida que o mundo fica menor
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e o sobrenatural é revelado, muitas dessas raças
sobrenaturais estão tornando sua existência publicamente
conhecida pela primeira vez na história.
As seguintes raças podem ser interpretadas em Contagion
— Aventuras Selvagens.
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As versões anteriores de Contágio incluíam anões como
uma variante de humano. Em Contagion — Aventuras
Selvagens, basta selecionar as regras básicas da complicação
Pequeno de Savage Worlds se você quiser jogar com uma
pessoa baixa.
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Na noite do Solstício de Inverno de 2012, vários portais
místicos se abriram entre a Terra e o reino mágico de Arcádia.
Criaturas que afirmam ser os espíritos imortais de elfos
mortos emergiram desses portais e começaram a investigar
o mundo mortal. Sombrios e trágicos, os Arcadianos estão
unidos em uma missão misteriosa que confunde e intriga
os forasteiros.
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• Visitantes Feéricos: Arcadianos não começam o jogo
com um d4 automático em Conhecimento Geral nem
começam com um d4 automático em Persuadir, pois
são novos no mundo e frequentemente confusos com a
tecnologia e a sociedade.
• Frágil: Arcadianos não são fisicamente tão fortes quanto
humanos, sofrendo -1 em Resistência.
• Guiado (Maior): todos os Arcadianos são guiados a
canalizar a energia de Contágio de volta para Arcádia,
e o farão em seu próprio prejuízo. Isso requer o gasto
de um Ponto de Contágio por dia.

• Visão no Escuro: Arcadianos ignoram penalidades por
Penumbra e Escuridão (mas não por Escuro como um
Breu).
• Dependente de Contágio: o Arcadiano deve sugar as
energias de outros seres para recuperar Pontos de
Contágio e sobreviver. Sem sorver Pontos de Contágio,
um Arcadiano fica fadigado a cada dia até ficar
Incapacitado. Um dia depois disso, eles perecem. Cada

Ponto de Contágio drenado através de Sorver Contágio
restaura um nível de Fadiga.
• Forasteiro (Maior): Arcadianos sofrem uma
penalidade de -2 nos testes de Persuadir; subtraia 2 dos
testes de Persuadir feitos para influenciar aqueles que
não são de sua própria espécie. Além disso, os Arcadianos não são reconhecidos como seres vivos sob as leis
da maioria dos países. Matar um Arcadiano não é ilegal
em tais lugares.
• Sorver Contágio: Arcadianos podem drenar pontos de
Contágio através de contato físico. O contato físico
prolongado por um período de uma hora permite que
o Arcadiano drene 1d4+1 pontos de Contágio do alvo.
Isso é genuinamente agradável para o alvo, embora
um pouco exaustivo. Este processo é conhecido como
Carícia Benevolente. Se o Arcadiano deseja reunir
Contágio rapidamente (ou em combate), ele pode fazer
um ataque de armas naturais com as mãos que causa
Força + d4 de dano. Se o Arcadiano ferir com sucesso
uma criatura com este ataque, ele pode drenar 2d4
Pontos de Contágio do alvo. Reduzir uma personagem
a 0 Pontos de Contágio dessa forma a deixa
Incapacitada. Esta técnica é conhecida como Abraço
Malfazejo e é desaprovada pela maioria dos Arcadianos.
• Morto-vivo: Arcadianos adicionam +2 nas rolagens de
Resistência e Espírito para se recuperarem do Estado
Abalado, ignoram dano adicional de Ataques
Localizados, ignoram 1 ponto de penalidades de
Ferimento, não respiram ou comem e são imunes a
doenças e venenos, não ficam Sangrando, e só pode ser
curados com cura mágica.
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As lendas falam dos dhampir, a prole amaldiçoada de
humanos e vampiros. Como muitas lendas, esta tem algum
fundo de verdade. Em raras ocasiões (talvez uma em mil),
a reprodução entre um humano e um vampiro pode ser
bem-sucedida. Ninguém sabe ao certo como isso funciona,
já que os vampiros estão clinicamente mortos e, embora
possam imitar as funções da sexualidade, normalmente
não são férteis. A maioria dos dhampir são
abandonados por seus pais vampíricos, crescendo
sem saber de sua verdadeira herança. À medida
que a adolescência se aproxima, o jovem dhampir
frequentemente deve lidar com uma força recémdescoberta e uma sede de sangue inexplicável. Vários
dhampir enlouqueceram tentando lidar com as mudanças
bizarras que a puberdade lhes traz. Para os poucos
afortunados que mantêm um progenitor vampiro em suas
vidas, ou cujo progenitor humano é inteligente o suficiente
para perceber o que está acontecendo, a transição para a
idade adulta é difícil, mas tolerável. O dhampir é uma criança nascida de um humano e um vampiro. Dhampir
tendem a se parecer como humanos normais, embora com
pele pálida. Muitos dhampirs, ao descobrirem suas
verdadeiras origens, desenvolvem um ódio intenso por sua
herança arcana e seguem carreira como caçadores de
vampiros. Se um dhampir cruzar com um humano, a criança
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