
Draconatos e Tiferinos são povos bastante 
raros em Arton. Ambos descendem de humanos 
magicamente modificados, séculos atrás, para ser-
virem entidades poderosas. Membros desses povos 
tendem a viver escondendo sua verdadeira origem 
– se é que sabem de sua real natureza – ou em co-
munidades isoladas. Os poucos que saem e mos-
tram sua real aparência são recebidos com as mais 
diversas reações: temidos por uns, hostilizados por 
outros e até mesmo tratados com curiosidade.

Essas raças seguem as mesmas regras das ra-
ças presentes no Tormenta20.

FILHOS DE USURPADORES
Tiferina? Eu não sei de onde vem esse 

nome. Prefiro que me chame de Lu. O quê? Não! 
Não, não. Nunca fiz pacto com nenhum demô-

nio. Esses dois cresceram na puberdade. Foi 
bem vergonhoso, porque de repente todo mun-
do passou a ficar me olhando e… É claro que 
estou falando dos meus chifres!

Enfim. Eu parecia uma criança humana nor-
mal até atingir a puberdade. Quando completei 13 
anos, meu corpo todo mudou de uma vez pra essa 
aparência demoníaca. Foi um choque e tanto. Eu 
odiei no começo! Até procurei uns tutoriais de ma-
quiagem pra esconder um pouco a vermelhidão na 
pele. Mas quando comecei a frequentar a Acade-
mia Arcana, aprendi mais sobre essa minha he-
rança. Por um tempo até pensei que eu seria uma 
sulfure, mas logo vi que não era o caso. Um sulfure 
já nasce com aquela aparência. O meu negócio era 
diferente. Quase como uma maldição, que nem a 
licantropia. Mas que surgiu quando menstruei, e 
não quando fui mordida por um lobisomem.
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deste poder, eles precisariam dedicar-lhe as almas 
de seus respectivos primogênitos. Todos os nobres 
concordaram com tal pacto. 

Porém, cada um deles consultou o demônio 
secretamente perguntando se poderia adquirir mais 
poder que os demais, e a cada um deles o ser infer-
nal propôs que se dedicassem-lhe também todos os 
filhos que viessem a gerar daquele dia em diante, 
ele lhes concederia a capacidade de absorver o po-
der dos colegas pactuantes que eles matassem. Ob-
viamente, todos aceitaram. E também obviamente, 
antes que qualquer golpe fosse tentado, os nobres 
pactuantes voltaram-se uns contra os outros, res-
tando apenas Gustav Lightbringer.

Quando Gustav matou o último de seus com-
panheiros pactuantes e absorveu seu poder, ime-
diatamente ele e os primogênitos dos cinco nobres 
tiveram seus corpos transformados para

adquirir a aparência demoníaca comum a 
todos os Tie- flings. Sua pele adquiriu uma co-

loração avermelhada, seus olhos 
perderam qualquer sinal de hu-
manidade e sobre sua testa cres-
ceram chifres demoníacos. Não 
suportando ser visto com tal apa-
rência, Gustav fugiu. Impondo 
um auto-exílio e passando a aten-
der pelo nome de Blightbringer 
nas raríssimas vezes em que foi 
encontrado. Consigo ele levou 
apenas alguns poucos pertences.

O filho de Gustav, Eras-
mus, foi morto pela sua própria 
guarda na mesma noite em que 
transformou-se, sendo confun-
dido com um monstro. Talvez 
os guardas não estivessem er-

rados. Seguindo o exemplo de Gustav 
e tremendo compartilhar do fim de seu 

filho, os quatro primogênitos re-
manescentes também fugiram, 

espalhando-se pelo mundo. 

É dito que Gustav continua vivo até hoje, an-
dando escondido nas sombras da humanidade, even-

Não! Eu nunca fui mordida por um lobiso-
mem! Foi só uma expressão! Presta mais aten-
ção, cara!

Então... Onde eu estava? Ah, sim! O meu 
negócio é hereditário. Meu pai, que eu não co-
nheci, provavelmente carregava essa maldição. 
Ele era um aventureiro de longe. Minha mãe 
dizia que ele tinha um sotaque que lembrava o 
de Nova Ghondrian, então eu aproveitei as mi-
nhas férias e fui lá conferir. Não encontrei ne-
nhum livro sobre isso, mas alguns pergaminhos 
e cartas descreviam que um grupo de nobres fez 
um acordo com uma entidade de algum plano 
divino pra ganhar poder e subir ao trono. Pa-
rece que a coisa toda não deu muito certo e por 
causa disso, alguns dos descendentes deles fo-
ram amaldiçoados com essa aparência. E tudo 
indica que eu fui sorteada nessa loteria.

Nas próximas férias eu vou tentar entrar 
na Caverna do Saber, lar do Helladarion. Ele sim 
deve saber mais dessa mal- dição e como 
quebrá-la.

— Lucrécia Chamacu-
ore, tiferina aluna da Aca-
demia Arcana

TIFERINOS

Há muitos séculos, 
cinco nobres influentes de 
Ghondriann uniram-se para 
tentar um golpe e ascender ao 
poder. Seu plano consistia em 
invocar um demônio poderoso 
e mandá-lo chacinar o Rei Co-
rullan VI e o resto de sua cor-
te, deixando o caminho livre 
para que uma nova nobreza 
se instaurasse. Porém, o de-
mônio invocado, astutamente 
sugeriu diferente: ele concederia 
poderes arcanos a cada um dos no-
bres, garantindo-lhes não apenas os 
meios para aplicar o golpe, como tam- bém a 
capacidade de defenderem-se caso outras pessoas 
tentassem tomar o poder das mãos deles. Em troca 
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tualmente gerando novos filhos, que ele abandona 
pelo mundo.

Os tiferinos são todos descendentes de Gus-
tav ou de algum dos primogênitos dos demais qua-
tro nobres originais. Mesmo que a maior parte dos 
tiferinos vivos atualmente sequer desconfie.

Seres de outras raças comumente confundem 
os tiferinos com demônios, e os estudiosos algu-
mas vezes confundem eles com os sulfure. Mas ti-
ferinos e sulfure sabem que não são a mesma raça. 
Enquanto sulfure são espíritos incarnados que nas-
cem em famílias tocadas pela maldade, tiferinos 
são humanos modificados por um pacto ancestral 
que afeta todos os seus descendentes – um filho de 
um tiferino sempre será um tiferino, independente 
da raça do outro parente.

HABILIDADES DE RAÇA

Inteligência +4, Carisma +2.

Chamas da Vingança. Você recebe resis-
tência a fogo 5 e pode, em reação por ter recebido 
dano, gastar 1 PM para deixar sua natureza demo-
níaca aflorar e jurar vingança contra quem lhe cau-
sou o dano. Seu próximo ataque, seja com arma ou 
magia, causará +1d12 pontos de dano de fogo se 
atingir o alvo jurado. O efeito dura até você acertar 
um ataque ou até o fim da cena (o que acontecer 
primeiro). Se o efeito terminar sem que você tenha 
atingido o alvo jurado, você recebe 1d12 pontos de 
dano de fogo. Esse dano não pode ser diminuído ou 
negado de forma alguma.

Herança Demoníaca. Você é uma criatura 
do tipo espírito e recebe visão no escuro. Além dis-
so, recebe +2 em Misticismo e Religião.

SERVOS DE 
KALLYADRANOCH

Ah, sim! Já encontrei um desses! Foi aqui, 
em Vectora! Quase do tamanho de um minotau-
ro, com cabeça de dragão e o corpo coberto de 
escamas. Ele era bastante hábil no manuseio de 
lâminas, e ficava o tempo todo calado. Se bem 
treinado, ele daria um assassino perfeito! Se já 

não era. Achei que estava a venda… Como um 
mercenário, claro, não compro escravos.

Quando voltei pra casa fui pesquisar um 
pouco sobre eles. Foram humanos transforma-
dos por Kallyadranoch, mas hoje já são uma 
raça de verdade, que se reproduz da maneira 
tradicional. Quando o deus deles foi exilado 
eles terminaram passando a servir os dragões-
-reis. Pra sorte de quem quer contratá-los, mui-
tos deles terminaram virando mercenários. 
Eles adoram ouro!

Há boatos de que draconatos já foram con-
tratados para dar cabo de alguns tribunos. E o 
trabalho foi tão bem feito que nem mesmo os me-
lhores quaestores do Império foram capazes de 
determinar quem foi. “Morto por um dragão” é 
o melhor palpite que conseguiram ter a respeito.

Então, eu vou te dar um conselho: se um 
dia encontrar um membro desse povo-dragão 
por aí, finja que não viu e vá para o outro lado 
sem olhar pra trás. E reze para todos os deuses 
que você conhece. Vai precisar!

— Eques Harpax Ordius, minotauro cele-
bridade de Vectora

DRACONATOS

Dotados de uma aparência em parte dracônica 
em parte humana, os draconatos são membros de um 
povo nômade. Eles foram criados originalmente à par-
tir de cultistas humanos de Kallyadranoch, através de 
rituais terríveis, para serem servos fiéis ao deus dos 
dragões e seus escolhidos. Porém, quando o deus dra-
cônico foi exilado, eles terminaram tornando-se ser-
vos dos Dragões-Reis. Suas castas, antes relacionadas 
às casas nobres que serviam na corte de Kallyadrano-
ch, degeneraram-se até tornarem-se os clãs tribais que 
hoje servem aos dragões máximos de cada elemento.

Apesar da degeneração de sua sociedade e a 
diminuição drástica de seus números, os dracona-
tos mantiveram seus ideais de honra e fidelidade ao 
seu clã. Sendo reputados pelos poucos que conhe-
ceram indivíduos desta raça como seres extrema-
mente leais àqueles que juram servir.
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O retorno de Kallyadranoch gerou um grande 
conflito dentro de todos os clãs, já que os draco-
natos não chegaram a uma decisão unânime sobre 
quem deveriam seguir:

se voltam a servir diretamente Kallyadrano-
ch, que nunca os dispensou de seus serviços, ou se 
o fazem de forma indireta, ainda como servos dos 
Dragões-Reis, a quem juraram lealdade.

Há ainda os indivíduos que rebelaram-se 
contra toda esta burocracia e decidiram deixar 
de serem servos, traçando seu próprio destino. A 
maioria dos draconatos aventureiros encontram-se 
neste grupo.

HABILIDADES DE RAÇA

Força +4, Carisma +2, Destreza -2.

Ascendência Dracônica. Escolha uma as-
cendência na tabela abaixo. Conforme sua ascen-
dência, você recebe resistência 10 a um tipo de 
dano e, pode gastar uma ação e 1 PM para soltar 
uma baforada daquele elemento. A área afetada por 
sua baforada é determinada pela ascendência esco-
lhida. Qualquer criatura que esteja na área afetada 
recebe 2d6 de dano daquele tipo e pode fazer um 
teste da resistência (CD é 10 + metade do nível do 
draconato + modificador de Constituição) indicada 
para diminuir o dano à metade.

Draconiano. Você é uma criatura do tipo 
monstro, e recebe visão no escuro e +1 na Defesa.

Garras. Suas garras são afiadas e podem ser usa-
das como armas naturais (dano 1d4, crítico x2, corte).

Draconatos adoram colecionar 
relíquias e itens mágicos com a 
temática dracônica.

Baforada

Ascendência Dragão-Rei Tipo de Dano Área Resistência
Dragões Azuis Hydora Eletricidade Linha de 4,5m Reflexos

Dragões Brancos Beluhga* Frio Cone de 3m Fortitude

Dragões Marinhos Benthos Ácido Linha de 4,5m Reflexos

Dragões Negros Mizzelin Trevas Cone de 3m Reflexos

Dragões Verdes Zadbblein Veneno Esfera (1,5m de raio) Fortitude

Dragões Vermelhos Sckhar Fogo Cone de 3m Reflexos
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