
 

Introdução: A ameaça vem do espaço 

 

Uma grande bola de luz flutua em 

direção a terra, uma esfera brilhante e 

radiante, como o próprio sol, pequenas 

esferas brilhantes voam através de todo o 

sistema solar, numa velocidade tão 

grande que elas vão do sol a plutão em 

poucos segundos, elas entram e saem da 

esfera e de cada um dos planetas, como se 

buscassem algo, como se procurassem um 

objeto escondido, mas que tinham certeza 

estar em um dos planetas, elas sentem 

algo, como um chamado, de repente todas 

elas retornam para dentro da maior 

estrela: 

 -Acharam alguma coisa? Já é o 

terceiro sistema dessa galáxia que 

vasculhamos, e vocês ainda não 

encontraram nenhum planeta em bom 

estado!- a voz parecia vim de todos os 

lugares, como se a própria esfera 

estivesse falando, uma das pequenas 

esferas responde: 

-Estamos examinando ainda, tenha 

paciência mestre...- outra esfera, 

brilhando mais do que qualquer outra, 

fala: 

-Divino Pyron, ao contrário de 

meus incompetentes irmãos eu achei um 

planeta, não só com condições de vida, 

mas com uma civilização já estruturada, 

que ocupa várias extensões do globo.   

-Muito bom... vamos para lá! 

-S..s...sim divino. 

A esfera entra na atmosfera da 

Terra e cai no atlântico, provocando uma 

grande onda que avança rapidamente e 

destrói todas as cidades costeiras da 

América em menos de uma hora... 

-Ótimo, dentro de 1 mês, este 

planeta será meu! Recolham a maior 

quantidade de dados possíveis sobre os 

habitantes dele! Faz tempo que não tenho 

essa chance, tomar um planeta civilizado, 

é meu passatempo favorito! 

A esfera diminui seu brilho até ele 

desaparecer completamente, alguns 

brilhos saem de dentro de Pyron e voam 

numa velocidade alucinante, vendo tudo, 

observando tudo, percebendo tudo da 

terra, seu povo, suas cidades, sua 

geografia, sua tecnologia e até mesmo um 

pouco de seu passado, tudo isso em 

apenas 1 minuto, logo elas retornam para 

a esfera maior: 

-Divino Pyron! Trouxemos ótimas 

notícias... os maians possuíam uma base 

nesse planeta, estava desativada a pelo 

menos 500 anos, mas possuía um grande 

exercito de Phobos! Todos em perfeito 

estado!-A esfera começa a brilhar 

novamente e então fala: 

-Perfeito, estive a procura de 

phobos a pelo menos 1000 anos! Como 

são os habitantes desse planeta? São 

como os maians? 



-Sim mestre! São exatamente 

como eles eram. 

-Ótimo, faz tempo que não faço 

isso...- a esfera se torna menos brilhante, 

enquanto dentro dela uma luz, que 

apareceu como num passe de mágica, 

começa a tomar forma, e se transforma 

em um ser humanóide, feito de fogo, com 

dois grandes chifres, algo que só deveria 

existir na parte mais profunda do inferno. 

Ele ri, com uma risada maléfica, mas 

feliz, com um mistura de loucura e 

maldade, logo após as pequenas esferas 

falam como que em coro: 

-Vida eterna a Pyron, o senhor do 

universo!  

 

História 
 A História do mundo de Darkstalkers não é muito diferente da história do nosso 

mundo, mas ao mesmo tempo é totalmente diferente. As lendas sobre lobisomens, vampiros 

e múmias são reais, todos os rumores e superstições são reais.  

 Alguns destes monstros lutam para destruir e outros para salvar a humanidade, é 

uma escolha desigual, porque salvar pessoas que perseguiriam você? Que não hesitariam 

em matar você quando tiverem a primeira chance? O resultado disso, foram as lendas, 

normalmente reais, sobre lobisomens canibais, vampiros assassinos etc. Até recentemente 

foi assim, mas agora com a chegada de Pyron, tudo mudou.  

 Pyron é um alienígena vindo de uma estrela distante, um conquistador de planetas, e 

que tem como objetivo atual conquistar a Terra e isso não apenas ameaça os humanos, os 

DarkStalkers também correm grave perigo, pois Pyron não deixará nenhuma criatura que 

possa se opor a ele viver. Ao mesmo tempo se aproxima o dia em que o Inferno e a Terra se 

alinharão, o que aumenta sensivelmente o número de Darkstalkers e também o poder 

destes. Antes, demônios caçados, hoje heróis, ainda caçados, os darkstalkers são a chave da 

salvação da humanidade, os únicos com poder suficiente para combater Pyron. 

 Mesmo entre esses seres, apenas dez têm poder ou vontade para combater Pyron;são 

os mais poderosos de suas raças na Terra, a última esperança da humanidade. 

 

 



Demitri: Lorde Vampiro, talvez o mais poderoso do mundo, veio do inferno, foi 

aprisionado nesta dimensão por desafiar os dois mais poderosos clãs do inferno, considera 

os vampiros desta dimensão inferiores, assim como qualquer outro ser. O motivo que faz 

ele se opor a Pyron é que ele quer a Terra para se. 

  Morrigan Aensland: Uma demônio succubus, princesa do clã Aensland no 

inferno, filha do próprio governante do inferno, Belial. depois de muito trabalho conseguiu 

fugir do palácio e se aventurar na terra. Não está lutando contra Pyron para salvar a 

humanidade, e sim apenas para se divertir. 

John Talbain: Um lutador de artes marciais amaldiçoado, atacado por um 

estranho lobisomem se tornou um também. Luta contra a besta interior, luta para guardar o 

humano que resta nele. Recentemente ele encontrou um meio de se curar, de um modo 

misterioso obteve a informação de que se ele eliminasse Pyron poderia controlar o seu 

poder interior.  

Anakaris:Um faraó do Egito antigo e seu guarda pessoal, Kibito, foram 

emboscados e mortos, antes de morrer juraram que voltariam quando seu povo precisasse 

deles, e agora chegou a hora. 

Bishamon:Um samurai do Japão feudal vítima de uma armadura maldita, agora 

precisa absorver o sangue(e a alma) de humanos para viver. 

Felicia:Uma mulher-gato, que luta contra preconceitos para conseguir que outros 

como ela sejam tratados como humanos. 

Rikuo: Um homem-peixe vindo da Amazônia, que acabou descobrindo o plano 

louco de Pyron e agora está tentando mata-lo. 

Victor Von Gerdenheim: Um golem feito por um cientista já morto, que com 

um bom coração tem dois objetivos: Impedir Pyron de destruir a humanidade e mostrar a 

força do trabalho de seu criador. 

Lord Raptor: Um guitarrista zumbi, que voltou da morte de um jeito misterioso e 

quer conquistar a terra. 

Sasquatch: “Um Pé Grande” vindo de uma tribo que detesta humanos e com a 

missão de testar suas fraquezas para descobrir como mata-los... mas Pyron não é uma 

ameaça apenas aos humanos, é uma ameaça para todos! 

 

Para jogar DarkStalkers, serão necessários os seguintes materiais: 

 Street Fighter: O Jogo de RPG 

 Street Fighter: Segredos da Shadaloo 

 Street Fighter: Tons de Cinza 

 Street Fighter: Guia do Jogador 

 Street Fighter: Competidores 

 Street Fighter: Tempos de Glória 

Todos são encontrados na Shotokan RPG: http://sfrpg.com.br/shotokan/ 

http://sfrpg.com.br/shotokan/


As Raças 
 

Em Darkstalkers há duas opções básicas de personagem, a primeira e mais comum 

opção é de se jogar com um Darkstalker, a segunda opção seria ser um caçador de 

DarkStalkers, seja humano ou não; trataremos de caçadores em suplementos futuros, agora 

descreverei as raças de DarkStalkers(note que em DarkStalker, além de escolher uma raça 

você tem de escolher um estilo). Um DarkStalker iniciante é construído da mesma maneira 

de um streetfighter iniciante, mas um Darkstalker veterano é mais forte que a maioria dos 

street fighters veteranos, exceto por seres notavelmente poderosos, como Gill e M. Bison 

no auge de sua força, principalmente porque alguns Darkstalkers, como Belial, chegam a 

ter 6.000 anos. 

 

Vampiro 
 

Os mais famosos mortos-vivos, as criaturas da noite que sugam o sangue dos vivos para 

manterem sua existência neste mundo. Vampiros são portadores de grande poder e, ao 

mesmo tempo, uma maldição sem fim, pois o Sono Eterno lhes foi negado, e agora devem 

esconder sua existência dos mortais e alimentar-se do seu sangue. Muitas vezes tornam-se 

antissociais, pois desprezam a vida alheia e enxergam todos como simples alimento. Eles 

são mais fortes que humanos normais, mas têm uma incessável sede de sangue. Alguns 

Vampiros conseguem esconder essa sua condição, vivendo disfarçados em sociedade, mas 

geralmente preferem simplesmente se esconder durante o dia e caçar a noite. Cada ponto do 

Antecedente custa 2 pontos de Antecedentes/Bônus/Experiência por nível. 

O Vampirismo funciona como um Estilo, e pode aprender as seguintes Manobras 

(utilizando o Antecedente no lugar da Técnica para o dano e outros efeitos): 

 Apresamento: Head Bite (grátis) 

 Foco: Cobra Charm (3), Death’s Visage (3), Ghost Form (4), Levitation (2), Mind 

Control (4), Mind Reading (3), Psychic Vise (4), Regeneration (grátis), Speed of the 

Mongoose (3), Telepathy (2), Toughskin (1) 

Head Bite: Dano é calculado com Antecedente Vampirismo ao invés de Apresamento. A 

cada turno, o oponente deverá testar Força de Vontade (tendo como dificuldade 2 + o dano 

recebido naquele turno; máximo de 10), e o número de sucessos necessários para se passar 

no teste será igual ao Antecedente Vampirismo. Caso não passe, o oponente não poderá 

mais fazer testes de Força para tentar escapar, pois agora estará completamente dominado 

pelo Vampiro. Cada ponto de Saúde perdido pela vítima recupera 1 ponto de Chi ou Saúde 

do próprio Vampiro. 

 

 



ANTECEDENTE VAMPIRO! 
• Seu personagem tornou-se um Vampiro recentemente, e ainda consegue se passar por 

um mortal sem ser reconhecido. 

•• Seu personagem já possui algumas características que evidenciam sua atual condição, 

e isso pode vir a trazer problemas dentro de uma sociedade. 

••• Já há um tempo razoável que seu personagem é um Vampiro, e dificilmente 

conseguirá esconder suas características. 

•••• Neste nível, a aparência de seu personagem é completamente inumana, e matar para se 

alimentar não é mais um incômodo. 

••••• Há muito tempo seu personagem caminha pelas noites à procura de alimento. Matar os 

pobres mortais é uma diversão, que faz com muito gosto. Ele possui poderes imensos, e sabe 

muito bem disso. 

 

Vantagens e Desvantagens 

 +1 Absorção contra qualquer ataque (exceto fogo). 

 -1 Absorção contra fogo. 

 Atributos Físicos podem ser aumentados acima de 5 pelo custo normal (nível atual 

x4). 

 Recebem gratuitamente Intimidação 2 e Mistérios 2. 

 Não podem ser destruídos, a menos que sejam decapitados ou carbonizados. 

 Podem gastar Saúde ao invés de Chi. 

 Dano agravado é recuperado como dano normal. 

 Não podem recuperar Saúde, a menos que suguem o sangue humano. 

 Devem começar com Apresamento 2. 

 Seu Chi só é recuperado absorvendo sangue humano, tendo um valor máximo limitado 

ao dobro do nível do Antecedente. 

 Se expostos à luz do Sol, perdem 1 ponto de Saúde por turno. 

 

PONTOS DE SANGUE E TORPOR 

Uma vez morto, um vampiro não possui Chi, mas a pontuação é utilizada para representar o 

sangue que ele acumula para ativar seus poderes. Um vampiro, portanto, perde 1 ponto de 

Chi por dia sempre que acordar. Com seu Chi esgotado, ele ainda pode usar Saúde para 

ativar seus poderes, mas como depende de sangue para se recuperar, estará cada vez mais 

fraco. 

Portanto, assim como os Híbridos Animais, um vampiro pode entrar em frenesi 

quando sua Saúde chegar à metade, representando a fome e a besta interior. Seu frenesi 

funciona exatamente como o dos Híbridos, porém o seu foco será em encontrar uma presa e 

saciar sua sede de sangue. 



Caso a Saúde de um vampiro caia abaixo de zero e ele receba danos agravados, ele 

será nocauteado, mas eventualmente acordará. Estará muito fraco, quase incapaz de lutar, e 

a sede de sangue o chamará, podendo ativar um frenesi. O vampiro perambulará até 

encontrar uma presa e poder se recuperar. 

Por fim, se ele receber toda a sua Saúde em danos agravados e não possuir nenhum 

ponto de Chi, ele entrará em torpor. O torpor vai ter uma duração conforme a Honra do 

personagem: quanto mais bestial e monstruoso ele for, maior será o seu torpor, sendo que 

para Honra 0 ele pode durar um milênio, e para Honra 10 ele dura até o fim da cena - assim 

como o nocaute em humanos. A Honra média de 5 tem um torpor de duas semanas, sendo 

que a Honra 3 - o máximo para um iniciante - leva a um torpor de um ano. 

Em geral, é importante que o Narrador se sinta livre para abordar o torpor, sem 

prejudicar sua campanha. Se um personagem jogador é um Vampiro e possui Honra baixa, 

a próxima aventura pode ser o resto do grupo localizá-lo e derramar sangue em sua boca 

para livrá-lo do torpor. A menos que o personagem seja muito virtuoso, o torpor pode 

significar o fim da linha para ele, então esse deve ser um recurso utilizado com cuidado e 

em prol da narrativa. 

 

CARNIÇAIS 

O sangue de um vampiro é poderoso, permitindo a ele realizar proezas que Street Fighters 

só conseguem após anos de treino e concentração do Chi. Assim, é possível que um 

vampiro, ao compartilhar seu sangue com mortais, ofereça a eles, por um tempo, uma 

fração de seus poderes. Trata-se de algo que cria um laço entre o vampiro e o mortal, que 

desenvolve um vício pelo sangue do vampiro, mas também acaba se submetendo 

totalmente a ele, tendo todos os efeitos de um controle mental (Mind Control). 

O vampiro pode criar um número de carniçais igual ao seu nível de Antecedente. O 

laço dura um número de dias igual ao Antecedente Vampiro. Assim, se um vampiro possui 

nível 3, ele pode criar até três carniçais, devendo renovar o laço de 3 em 3 dias. A 

criação/renovação do laço é simples: o vampiro se corta e deixa o carniçal beber um pouco 

de seu sangue (1 ponto de Saúde). 

Em geral, isso funciona apenas com pessoas mais fracas. O Vampiro precisa ter um 

nível superior à Honra do carniçal para criar o laço. Guerreiros poderosos e equilibrados 

dificilmente serão dominados dessa forma. E mesmo guerreiros que possuam Honra baixa 

podem rolar seu Foco contra o Antecedente Vampiro para resistir, sendo dominados apenas 

se forem derrotados na ação resistida. 

O carniçal ganha poderes conforme o nível do vampiro. Toughskin para Vampiro 1 

a 3 e Toughskin e Speed of the Mongoose para Vampiro 4 ou 5. O carniçal atua como se 

tivesse o Antecedente Vampiro no nível mínimo necessário para essas manobras, não tendo 

qualquer outro poder que os vampiros possuam, e nem suas desvantagens. 

 Assim como no Mind Control, o carniçal pode rolar sua Honra para resistir a um 

comando específico, devendo superar em sucessos a diferença entre o nível do vampiro e a 

Honra que o dominado possui. Por exemplo: um Vampiro 3 dominou um humano de Honra 

2. Se quiser resistir, o humano deve rolar 2 dados precisando de 2 sucesso para ignorar o 



comando. Como o vampiro já possui um nível maior que a Honra do carniçal para criar o 

vínculo, é muito difícil que o carniçal o desobedeça, mas pode acontecer. 

 

TRANFORMANDO-SE EM VAMPIRO 

Um personagem que foi mordido por um vampiro pode gastar pontos de experiência para 

adquirir o Antecedente, representando que foi contagiado. Caso o jogador decida não 

gastar, então o personagem apenas teve seu sangue sugado, mas não se tornou um vampiro. 

A critério do Narrador, é possível simular o que acontece em filmes e outros RPGs, 

sendo que para a transformação é necessário que o vampiro absorva o sangue da vítima até 

deixá-la com toda a sua Saúde em danos agravados. Em seguida, o vampiro deixa que a 

vítima absorva seu sangue, devolvendo-lhe um ou dois pontos de Saúde. O novo vampiro 

despertará sedento, absorvendo o que puder até completar sua Saúde e seu Chi ao nível 

máximo. 

 Um novo vampiro nunca pode ter um Antecedente a nível maior que o do vampiro 

que o transformou. Se o Narrador buscar uma crônica mais alinhada com Vampiro: A 

Máscara, ele pode determinar que só é possível aumentar o Antecedente derrotando e 

sugando todo o sangue de um vampiro mais poderoso, até levá-lo à morte. 

 

Demitri Maximoff 
 

 Histórico: Há um castelo da família das trevas no interior de 

uma montanha romena, esse castelo aparece apenas em noites 

de lua cheia. O castelo Salzlereich é o castelo do Draco 

Vampyr Demitri Maximoff.  

 Há 100 anos, Demitri foi exilado no mundo 

dos humanos por ter desafiado o imperador do 

Makai, mesmo controlando um poder quase infinito, 

Demitri foi facilmente derrotado. O sol é um inimigo 

mortal dos vampiros e para evitá-lo Demitri cobriu todo 

o seu castelo com uma barreira de trevas feita com o que 

sobrou de sua energia depois de sua luta com Belial. Então 

ele se devotou para manter esta barreira, recuperar sua 

força e recuperar os seus ferimentos. Por quase 50 anos ele 

nunca saiu de seu quarto. Enquanto ele recuperava sua 

força ele se banhava com o ar da lua cheia. 

 Então um dia aconteceu... alguns humanos 

invadiram seu castelo tentando roubar seu tesouro. 

Onde eles tinham ouvido sobre o castelo? Eles 

descuidadamente atacavam com cruzes, água benta, balas de prata 

e estacas de madeira. Eles pensavam que poderiam vencer com essas 

armas... mal sabiam o quanto estavam errados... Coisas assim contra Demitri são tão 



perigosas quanto um mosquito. Apesar deles serem de raças vulgares o seu sangue deu 

prazer para Demitri. Em particular o de uma garota inocente que foi como o melhor vinho, 

um vinho tão raro que raramente era visto na sua terra natal. Quando o sangue deles se foi, 

seus corpos e almas foram envenenados pelo mal, e então se tornaram escravos de Demitri. 

Hoje 40 “pessoas” estão no castelo, cuidando e obedecendo a Demitri. 

 Quando seu poder original chegou próximo aos 80% ele recuperou o seu campo de 

proteção, um campo que o impede de ser afetado pela luz solar e por qualquer outra 

fraqueza vampírica. Demitri pode suportar a luz e controlar as trevas, se tornando um ser 

perfeito, um ser sem nenhuma fraqueza. Isso significa que não há nenhum meio de um 

humano derrotá-lo. Por 100 anos ele se sentiu humilhado, mas a recompensa foi grande. Ele 

adquiriu várias habilidades e sabedoria "O príncipe das trevas" começa então, a planejar sua 

volta ao Makai... uma volta com sabor de vingança.  

 Com a chegada de Pyron, Demitri pela primeira vez se vê obrigado a se meter nos 

assuntos terrenos, e ele não medirá esforços para acabar de vez com esse idiota, que se acha 

o imperador de universo. Demitri não sabe que Morrigan Aensland, filha de Belial, o 

senhor do inferno, aquele que o aprisionou no reino humano, está na terra, mas se 

descobrir, não medirá esforços para matá-la, ou mesmo, transformá-la em sua serva. 

Personalidade: Demitri é o padrão vampiro, um homem galante e manipulador. 

Normalmente calmo, mesmo durante um combate, mas pode explodir caso o nome 

Aensland seja mencionado em sua presença. 

 

Aparência: Demitri é alto, musculoso e gosta de usar ternos nobres. Seu rosto é bonito, 

possui cabelos castanhos e aparados.Lentamente o rosto de Demitri está assumindo o seu 

verdadeiro aspecto, o de um morcego gigante e demoníaco!     

 

Estilo: Diversos conhecimentos místicos e marciais 

Escola: Autodidata 

Conceito: Nobre Vampiro 

Assinatura: Uma grande de quantidade de chi fluindo em seu corpo 

Atributos: Força 6, Destreza 6, Vigor 6, Carisma 5, Manipulação 5, Aparência 5, Percepção 

6, Inteligência 6, Raciocínio 6 

 

Habilidades: Prontidão 5, Perspicácia 5, Interrogação 5, Intimidação 5, Manha 3, Lábia 4, 

Luta às Cegas 8, Liderança 6, Sobrevivência 2, Investigação 5, Mistérios 6 

 

Antecedentes: Apoio(Lacaios) 5, Arena 5 (Seu castelo), Contatos 5, Recursos 5, Vampiro 6 

 

Técnicas: Soco 6, Chute 5, Bloqueio 5, Apresamento 7, Esportes 5, Foco 6 

 



Manobras Especiais: Jump, Kippup, Flying Fireball, Improved Fireball, Power Uppercut, 

Dragon Punch, Throw, Air Throw, Fireball, Dive Kick, Ashura Senku, Head Bite, Flying 

Thrust Kick, Telepathy, Mind Reading, Mind Control, 

 

Combo: Jab - Fireball (dizzy). 

 

Renome: Glória 10, Honra 1 

 

Chi 16, Força de Vontade 10, Saúde 20 

 

 

 

Demônio 
Este é o tipo mais comum de Darkstalkers... no inferno. Na terra eles não são tão 

comuns, a origem destes monstros se dá com a chegada de Belial, na época conhecido 

como Lúcifer, e seus seguidores ao inferno, odiando a tudo e a todos esses anjos caídos 

fizeram um treinamento intenso e rigoroso, que acabou por transformar eles em bestas 

cheias de ódio, as gerações mais novas não possuem tanto ódio ou sede de sangue... 

aparentemente. Em geral demônios são os darkstalkers mais esquentados e ativos, apesar de 

que com a velhice, lentamente se acomodem, e tempo é algo que eles têm. Demônios 

possuem aparência bestial, mas podem controlar a sua aparência livremente. 

Membros: Demônios da Terra normalmente são esquentados, briguentos e 

desafiadores, originários principalmente das Américas, os mais antigos estão na Europa, 

comandando a máfia e o tráfico de drogas para todo o mundo, não sendo raros os que se 

tornam políticos, nem são raros seus conflitos com os vampiros. Demônios originários da 

África ou Ásia acabam sendo tratados como deuses pelos nativos, e não são raras as vezes 

em que eles assumem o compromisso de proteger as tribos que louvam para ele, se 

tornando verdadeiros heróis.  

Conceito: Político, membro de gangue, punk, Cultista, xamã, líder religioso. 

Controle corporal: Demônios podem manipular suas partes do corpo e mesmo suas 

vestimentas livremente, de modo a esconder qualquer deformação que sua forma verdadeira 

possua (através do Talento Controle Corporal descrito no final deste suplemento). Alguns 

demônios também são capazes de transformar seus braços e pernas em quaisquer armas.. 

Demônios não envelhecem, mas precisam respirar e se alimentar. Apesar de poderem 

alterar sua aparência, todas as aparências terão que compartilhar a mesma cor de cabelo, 

mesma cor de pele e mesmo rosto. 

Aversão a símbolos religiosos e locais sagrados: Embora não sejam 

necessariamente malignos, quando em terreno sagrado (como uma igreja ou cemitério) ou 

na presença de pessoas portando símbolos sagrados (Que tenham um valor de Honra igual 

ou maior que o nível de antecedente do Demonio) como crucifixos ou amuletos xintoistas 

os demônios sofrem um forte incomodo que aumenta a dificuldade de todos os seus testes 

em +1. Tocar no Objeto religioso ou receber a luz do sol enquanto estiver em terreno 

sagrado irar lhe causar queimaduras, fazendo com que ele perca 1 nível dano agravado para 

cada turno exposto a isso.  



Face Besta: Todos os demônios, com exceção dos súcubos/incubus e do meio-

demônio, possuem uma forma verdadeira totalmente monstruosa (aparência 0) que só é 

revelada quando ele está em situações de combate.  Fora dessas situações, ele pode utilizar 

um disfarce, através do talento Controle Corporal.  

Magia Negra: Os Demônios também são capazes de realizar diversos truques 

mágicos, o que abre para eles uma lista de manobras de foco que ele pode adotar 

independente do seu estilo de luta.  Ele ainda deve utilizar seu Foco para usar tais 

manobras.  

Movimento Especial: Alguns demônios possuem formas aprimoradas de 

movimento, assim como os Híbridos Animais, eles podem assumir essas formas a critério 

do mestre. Usualmente será deslocamento na Agua, salto ou escalada. Contudo apenas 

Demônios fortes (3+) podem voar através de Asas (deslocamento igual a vigor).  

 

Níveis no Antecedente:  

Um demônio irá pertencer à casta do seu nível inicial de antecedente. Entretanto, ele 

pode subir níveis neste antecedente tornando-se assim mais forte (como é o caso da 

Morrigan) ao custo de 3x o nível.  

 

1-Meio demônio: Você é o resultado da união de um demônio e um humano, meio 

demônios não podem manipular as partes do corpo, nem alterar suas vestimentas, nem 

possuem asas para voar, mas pode (nível do antecedente) vezes por história, assumir uma 

forma demoníaca durante (Foco) Turnos (mínimo 1), apenas nesta forma eles podem usar 

as manobras que adquiriu da lista de poderes demoníacos. Meio demônios podem 

envelhecer. Caso tenham 3 ou mais no seu Antecedente, adquirem Asas na sua forma 

demoníaca.  

2-Demini (demônio Menor): Você é um demônio de uma família inferior, tem 

poderes limitados, não podendo alterar seu corpo, demônios como esses detestam as 

famílias mais poderosas e são tratados como lixo pelos outros demônios, se escondem de 

todos e vivem em esgotos e tumbas, alguns desses se revoltam com sua condição e se 

transformam em verdadeiras máquinas de destruição. 

3-Demônio: Você é o demônio padrão, a casta mais numerosa e poderosa do 

inferno, não por poder individual, mas por número. Esses demônios apesar de não serem os 

mais poderosos muitas vezes são tratados como deuses por povos de tribos africanas e 

asiáticas. Na terra eles se infiltram na sociedade humana e se tornam grandes empresários 

ou homens influentes. 

3-Sucubus/Incubus: Demônios especializados em sedução e conquista. Eles 

começam com +1 ponto em atributos Sociais e podem aumenta-los a valores superiores a 5 

pelo custo normal (4x nível) entretanto devido a sua fragilidade eles tem -1 ponto em 

atributos físicos, o que os torna inadequados para o combate, mas alguns superam seus 

limites e se tornam grandes lutadores, como por exemplo Morrigan, filha do próprio Belial.  

Súcubos precisam se alimentar de sonhos das outras pessoas, para fazê-lo basta 

fazer com que o parceiro (que deve ser do sexo oposto) experimente um grande prazer, 

qualquer tipo serve, e então se ele for uma pessoa normal ou um darkstalker nocauteado 

terá seu espírito sugado pela súcubos, eles precisam fazer isso ao menos uma vez por 

semana, caso contrario perdem 1 ponto de vigor por semana, até que atinjam vigor zero e 

morram, toda a perda pode ser recuperada sugando a alma de uma única pessoa. 



4-Nobres: Controladores dos controladores, são os mais influentes no inferno, mas 

na terra se limitam a mesma área que os Demônios, apenas que eles são quem controlam os 

demônios inferiores. Demônios desse nível podem comandar demônios de nível 

inferior(com exceção de meio demônios) parcialmente, toda ordem deles exige um teste de 

força de vontade com dificuldade igual a 7. Alguns desses demônios chegaram, num 

passado distante, a construir civilização inteiras a seu redor, como verdadeiros deuses.  

5-Grande Lorde: Um demônio nesse nível começa aspirar a ser o novo lorde do 

inferno. Demônios desse nível são virtualmente invencíveis, apenas outros darkstalkers 

podem feri-los. Criaturas desse nível se julgam invencíveis e desprezam até mesmo os 

Nobres e outros darkstalkers. Eles possuem um poder semelhante ao poder Híbrido de 

Regeneração.  Você sonha em criar um mundo seu, se está na terra, sonha em conquistá-la, 

ou mesmo devastá-la e transformá-la em seu mundo. Demônios desse nível podem ser 

afastados com o uso de rituais sagrados e exorcismos.      

 

Lista de Manobras Especiais do Demônio 

Foco: Fireball (3), Improved Fireball (5), Toughskin (3), Regeneration (1), Ghost Form (5), 

Cobra Charm (1), Flight (3), Yoga Teleport (5), Flying Fireball (3), Extend Limbs (5) 

 

Morrigan 
 

Histórico: Morrigan é a filha de Belial, senhor do inferno, 

certo dia, cansada da monotonia da vida no palácio real 

ela fugiu, levando consigo um poderoso artefato, uma 

chave com o poder de abrir uma passagem entre o 

inferno e a Terra, ela usou esse artefato e partiu para a 

Terra em busca de aventuras. Morrigan sempre foi 

desafiadora e aventureira, mesmo para uma 

sucubus, Belial admirava o comportamento dela, 

e esperava que um dia ela o sucedesse. Mas 

Morrigan por algum motivo sempre se sentiu 

incompleta, era como se houvesse outra parte 

dela separada dela, quando ficava perto do pai se 

sentia mais completa... mas mesmo assim ainda 

havia parte dela que não estava lá, foi em busca 

dessa parte que ela partiu para a Terra, e ela espera 

encontrar essa parte na Terra.  

 Ela adora a Terra, ama as aventuras que encontra 

aqui e o povo daqui (principalmente as almas deles...), mesmo sendo 

muito egoísta e egocêntrica ela se importa com esse mundo, e irá lutar 

com todas as forças, para impedir que seu “parque de diversões” seja 

destruído. 



Personalidade: Morrigan aparenta ser super confiante e carismática... mas na verdade uma 

mágoa e uma insegurança a consomem por dentro... mas ela nunca vai demonstrar isso a 

ninguém, nunca! 

 

Aparência: Morrigan é bonita mesmo em sua forma verdadeira, possui longos cabelos 

verdes e um corpo esbelto, sua pele demoníaca mais se parece com uma roupa colante, e 

suas duas grandes asas podem ser desfeitas em ondas de morcegos, mesmo assim ela 

continua em sua forma verdadeira.     

 

Estilo: Karatê Shotokan 

Escola: Belial 

Conceito: Sucubus 

Assinatura: Ela troca de roupa e penteado instantaneamente, enquanto olha rindo para o 

perdedor. 

 

Atributos: Força 5, Destreza 7, Vigor 5, Carisma 6, Manipulação 6, Aparência 8, Percepção 

6, Inteligência 4, Raciocínio 5 

 

Habilidades: Prontidão 5, Manha 5, Luta às Cegas 8, Liderança 6, Sobrevivência 5, 

Investigação 5, Condução 3, Furtividade 5, Segurança 5, Mistérios 4, Manipulação 

corpórea 7. 

 

Antecedentes: Apoio (Lacaios) 5, Arena 3, Contatos 5, Demônio 5, Recursos 5, Sensei 5 

 

Técnicas: Soco 5, Chute 7, Bloqueio 5, Apresamento 5, Esportes 6, Foco 5 

 

Manobras Especiais: Jump, Flying Fireball, Power Uppercut, Dragon Punch, Throw, 

Fireball, Improved Fireball, Air Throw, Flying Body Spear 

 

Renome: Glória 10, Honra 1 

 

Chi 10, Força de Vontade 10, Saúde 20 

 

OBS: Ela possui antecedente nível 5 e mesmo assim é uma succubus pois ela é filha do 

próprio Belial e como tal ela não precisa obedecer a leis naturais que os outros demônios 

precisam.  

 

 

Jhon Talbain 
 

Histórico: Jhon cresceu em um orfanato inglês, sua mãe morreu no parto e por mais que 

ele procurasse, ele nunca descobriu nada sobre seu pai. Talbain tinham um comportamento 

agressivo e diferente de outras crianças de sua idade, além de ser muito mais forte que elas. 

Constantemente tinha sonhos com lobos e com um guerreiro lobisomem, mas nunca ligou 



para esses sonhos... Certa vez enquanto ia numa 

caravana, servindo de guarda, a caravana foi 

atacada por um lobo, ninguém parecia 

poder conter aquele monstro... até que 

Talbain o atacou com toda a sua força e, 

apesar de ferido, conseguiu o espantar o 

monstro... Ele foi dado como morto e deixado 

para trás pela caravana, Talbain passou a vagar 

sem rumo, e cada vez mais os pesadelos sobre 

lobos o acompanhavam, até que um dia,  

durante uma lua cheia, ele se transformou 

num lobisomem, uma sede de sangue 

chegou a ele e ele matou uma vila inteira, 

quando voltou ao normal, transtornado, se 

deu conta do que  ocorreu e se afastou de 

tudo e de todos, passou a treinar e praticar 

artes marciais na esperança de conseguir 

controlar a sua fúria.  

Talbain passou a vagar pelo mundo num 

treinamento constante, e em uma de suas viagens, viu uma 

vila sendo atacada por uma tropa de... robôs? Apesar de ter tido medo no início e 

ter pensado em fugir, o choro de crianças e o grito das pessoas sendo mortas serviu de 

combustível para que ele lutasse contra a tropa, numa luta que seria suicídio... mas não foi... 

quando estava prestes a ser derrotado, aquela fúria foi liberada, ele se transformou 

novamente naquela máquina de guerra que matou toda uma vila... só que dessa vez ele 

salvou uma vila. Os moradores da vila disseram que fariam qualquer coisa para agradecê-

lo, e ele contou seu problema e perguntou como curá-lo, uma velha mulher se aproximou 

dele e disse:  

-No dia em que você superar o seu poder, será o dia em que você se livrará da 

maldição.- Mate o monstro que tentou atacar esta vila... e você receberá a sua cura.- 

confiando nas palavras da misteriosa mulher Talbain partiu pelo mundo, em busca do líder 

mencionado pelos robôs, Pyron, ele até hoje, só consegue pensar em destruí-lo. 

Personalidade: Talbain sempre está calmo... ou tenta estar, ele trava um conflito consigo 

mesmo, para vencer seus próprios instintos. Quando vai a forma guerreira ele se torna um 

assassino sádico e cruel, muitas vezes rindo dos adversários a beira da morte... isso pertuba 

muito Talbain, e ele quer se livrar disto. 

 

Aparência: Em sua forma verdadeira Talbain é um homem jovem e forte com longos 

cabelos brancos. Apesar disso pode ser percebida algum tipo de bestialidade nele. Em sua 

forma guerreira ele é um lobo de pelos prateados característicos de um membro da família 

Croits.    

 

Estilo: Kung Fu 

Escola: Autodidata 



Conceito: Lutador de Rua 

Assinatura: Um uivo. 

 

Atributos: Força 6, Destreza 5, Vigor 6, Carisma 3, Manipulação 2, Aparência 4, Percepção 

5, Inteligência 5, Raciocínio 5 

 

Habilidades: Prontidão 5, Perspicácia 4, Manha 2, Lábia 3, Luta às Cegas 5, Liderança 3, 

Sobrevivência 5, Investigação 3, Mistérios 1, Computador 1, Condução 2. 

 

Antecedentes: Arena 1, Contatos 3, Híbrido Animal (lobo) 5, Recursos 2  

 

Técnicas: Soco 5, Chute 4, Bloqueio 4, Apresamento 5, Esportes 5, Foco 4, Nuchaku 3 

 

Manobras Especiais: Jump, Kippup, Pounce, Power Uppercut, Throw, Air Throw, Back 

Roll Throw, Head Bite, Fireball, Flash Kick, Shapeshift,  

combo: Jab – Flash Kick – Fireball,  

  Lunna`s Armer – Lunna`s Armer - Fireball. 

 

Renome: Glória 3, Honra 10 

 

Chi 10, Força de Vontade 10, Saúde 20 

 

Habilidade Natural: Regeneração 

 

 

 

Felicia 
 

Histórico: A descoberta da existência de mulheres gato foi 

chocante para a raça humana. Apesar disso o pânico não foi tão 

grande quanto se pensava. Felizmente elas não eram muito 

diferentes de uma humana normal e logo as pessoas se 

acostumaram com elas. As pessoas viram que elas não eram 

monstros ou aberrações mas as tratavam como animais 

raros. A opinião pública cresceu e exigiu que elas 

fossem aceitas e reconhecidas e que elas adquirissem 

direitos humanos. Mas o preconceito não 

desapareceu totalmente.  

 Se você dissesse que o que elevou Felicia a 

condição de estrela foi apenas o seu talento musical 

essa pessoas estaria mentindo. As pessoas que 

viam Felicia ficavam admirados de uma vez só 

pela sua aparência e pela sua voz e alegria, além 



de sua contagiante dança se ela era ou não era humana não fazia diferença. Felicia ficava 

feliz enquanto trazia alegria para milhares de pessoas ao redor do mundo, mas ela queria 

mais, ela queria que outros como ela fossem aceitos como seres humanos como todos os 

outros. Ela hoje luta para que as mulheres gato sejam aceitas como seres humanas 

plenamente, não só nas leis, mas no coração de cada um.  

 Ela recentemente descobriu o plano louco de Pyron e acha que essa é a grande 

chance dela, se ela conseguir destruir esse monstro que quer destruir a Terra, com certeza, 

quaisquer resquícios de preconceito serão eliminados! 

Personalidade: Felicia é alegre e ativa, muito curiosa dificilmente fica parada em um 

mesmo canto durante mais que 2 segundos, ela gosta de lutar e de dançar e demonstra toda 

a sua alegria durante uma luta ou uma dança. 

 

Aparência: Felicia possui cabelos azuis e pele e pelos brancos, de estatura mediana e 

muito magra, não aparentando ser forte, a sua força costuma deixar o seu adversário 

surpreendido. 

 

Estilo: Capoeira 

Escola: Autodidata 

Conceito: Estrela 

Assinatura: Um sorriso. 

Atributos: Força 4, Destreza 6, Vigor 4, Carisma 6, Manipulação 2, Aparência 5, Percepção 

6, Inteligência 4, Raciocínio 5 

 

Habilidades: Prontidão 5, Perspicácia 4, Manha 4, Lábia 3, Luta às Cegas 4, Condução 2, 

Liderança 5, Furtividade 5, Sobrevivência 2, Computador 1, Investigação 3 

 

Antecedentes: Arena 1, Contatos 5, Empresário 5, Fama 5, Híbrido Animal (gato) 4, 

Recursos 5 

 

Técnicas: Soco 5, Chute 6, Bloqueio 4, Apresamento 5, Esportes 5, Foco 3 

 

Manobras Especiais: Jump, Throw, Air Throw, Kippup, Beast Roll, Rolling Attack, 

Musical Accompaniment, Power Uppercut, Head Bite, Flying Body Spear, Claw, Tail 

Slash, Pounce, combo: Short para Fierce para Power Uppercut (dizzy),  

 

Combos: Beast Roll -  jab -  power uppercut (dizzy),  

    Jab – Jab - Beast Roll.  

Renome: Glória 10, Honra 8 

 

Chi 10, Força de Vontade 10, Saúde 20 

 

Habilidade Natural: Escalada 

 



Rykuo 
 

Histórico: Rikuo foi o governante de um incrível império submarino, bom e sábio 

Rikuo levou seu império a uma época de ouro, ele chegou a ter mais de 30.000 

habitantes... mas sua vida foi tragicamente mudada com a chegada de 

Pyron a este planeta. 

Com a chegada de Pyron a maioria dos vulcões entrou em 

atividade novamente, mesmo vulcões considerados mortos 

voltaram a serem ativos, foi como um tipo de defesa natural da 

Terra contra o invasor, mas o fogo dos vulcões só aumentava a 

força de Pyron e o sofrimento daqueles que habitam este 

planeta. Toda a civilização de Rikuo foi dizimada, não houve 

um único sobrevivente, a não ser o próprio Rikuo.  

 Hoje Rikuo está atormentado, antes 

cercado de amigos, companheiros e rivais, 

agora está só. Rikuo tem passado estes 

últimos anos procurando por 

sobreviventes, mas até agora suas 

buscas tem sido infrutíferas. Rikuo 

alimenta um imenso ódio em relação a Pyron, quando não está procurando sobreviventes, 

Rikuo passa todo o seu tempo acabando com servidores e seguidores de Pyron.  

Personalidade: Antes Rikuo era alegre e brincalhão, mas agora ele está sádico e cruel, o 

ódio que ele alimenta por Pyron está lentamente o corrompendo. Apesar disso, sua antiga 

personalidade se revela quando ele está na companhia de amigos.  

 

Aparência: Rikuo é alto, musculoso e possui escamas verdes e grossas, em cada braço ele 

possui duas afiadas nadadeiras, além disso, em suas costas podem ser vistas várias 

aberturas quando ele está nadando. 

 

Estilo: Capoeira 

Escola: Autodidata 

Conceito: Sobrevivente 

Assinatura: Gazes saindo de diversas partes de seu corpo. 

Atributos: Força 6, Destreza 5, Vigor 6, Carisma 2, Manipulação 2, Aparência 5, Percepção 

6, Inteligência 3, Raciocínio 5 

 

Habilidades: Prontidão 5, Perspicácia 5, Luta às Cegas 5, Liderança 5, Furtividade 2, 

Sobrevivência 5, Intimidação 5, Medicina 3 

 

Antecedentes: Arena 2, Contatos 2, Híbrido Animal (peixe) 4, Recursos 1 



Técnicas: Soco 5, Chute 5, Bloqueio 5, Apresamento 5, Esportes 5, Foco 5, Lança 3(ele não 

possui mais a sua lança, que foi perdida na erupção) 

 

Manobras Especiais: Jump, Throw, Kippup, Power Uppercut, Head Bite, Sonic Boom, 

Acid Breath, Stunning Shout, Chi Kun Healing,  

 

Combos: Jab para Fierce para Power Uppercut(dizzy) 

   Head Bite para Sonic Boom(dizzy) 

 

Renome: Glória 4, Honra 5 

 

Chi 10, Força de Vontade 10, Saúde 20 

 

Habilidade Natural: Natação 

 

 

Sasquatch 
 

Histórico: Sasquatch sempre foi um exemplo para os outros 

membros de sua tribo, possuía grande força, resistência e 

velocidade, comparecia fielmente as lições de seu mestre, 

portanto não foi surpresa para ninguém quando ele foi 

nomeado representante e espião de sua tribo, ele 

deveria viajar pelo mundo e aprender o 

máximo que pudesse sobre este mundo e seus 

habitantes, foi durante uma dessas viagens que 

ele conheceu o terror de Pyron. 

Ele passava perto de uma grande cidade, ouviu 

gritos e partiu para o local. Estranhos seres amarelos 

estavam atacando os habitantes daquela região, ele 

ficou os observando, no meio da cidade num grande 

telão a imagem de um ser de fogo apareceu, e ele 

disse que a Terra seria dele, e qualquer um que 

lutasse contra ele teria o mesmo fim que o povo 

daquela cidade. Ele não se importou  com isso. Meses depois ele recebeu uma mensagem: 

Pyron havia atacado sua vila, e por pouco todos não morriam. 

 Desde esse dia Sasquatch devota seu corpo e sua mente para destruir Pyron, ele irá 

para qualquer canto para destruir aquele monstro. 

Personalidade: Mesmo com todos esses problemas Sasquacht é simpático e brincalhão, 

muitas vezes lembrando uma criança, isso é uma vantagem que ele aproveita bem, já que a 

maioria de seus oponentes o subestima. 



 

Aparência: Sasquacht é uma bola de pelos brancos com dois grossos e curtos braços e duas 

pernas grossas e curtas, não possui pescoço, e talvez o que mais se destaque nele são seus 

olhos grandes e vermelhos. 

 

Estilo: Luta Livre 

Escola: Leader Squatch 

Conceito: Espião 

Assinatura: Levanta os braços. 

Atributos: Força 8, Destreza 4, Vigor 8, Carisma 4, Manipulação 3, Aparência 3, Percepção 

6, Inteligência 3, Raciocínio 2 

 

Habilidades: Prontidão 5, Luta às Cegas 7, Liderança 6, Sobrevivência 4, Intimidação 6, 

Medicina 1 

 

Antecedentes: Arena 2, Contatos 3, Híbrido Animal (primata) 4, Recursos 3 

 

Técnicas: Soco 5, Chute 5, Bloqueio 5, Apresamento 6, Esportes 4, Foco 4, Bastão 4 (As 

estatísticas de um osso são as mesmas de um bastão) 

 

Manobras Especiais: Jump, Throw, Back Breaker, Power Uppercut, Head Bite, Ice blast, 

Chill Touch, Pile Driver,  

 

Combos: Jab – Roundhouse + Chill Touch  

 

Renome: Glória 4, Honra 5 

 

Chi 5, Força de Vontade 10, Saúde 20 

 

Habilidade Natural: Resistência ao Frio 

 

 

Morto-Vivos 
Seres que voltaram à vida, mas que não mais a possuem; seres que morreram, mas 

que não estão mortos; isso é um morto-vivo, um ser que infesta tumbas e cemitérios, que 

odeia a vida, ou que a ama tanto que aceita qualquer coisa que ao menos lembre ela. Eles 

variam em poder, aparência e tudo mais: alguns são belos como mortais, outros parecem 

cadáveres em decomposição. 

Note que vampiros são tecnicamente morto-vivos, mas possuem poderes, origem e 

muitas divisões, por isso estão classificados em um grupo a parte. 

Em geral, o morto-vivo nunca morre, não importando o dano sofrido; ele sempre 

retorna mais tarde, até que tenha cumprido o seu desígnio. Além disso, ele pode comprar 

manobras de Foco não disponíveis ao seu estilo usando o Antecedente, pagando o custo 

mais alto. Quando utilizá-las, ele gasta Saúde, ao invés de Chi. 



Um morto-vivo é monstruoso e sempre começa com Aparência 0, além de pagar 

mais caro para aumentar Atributos Sociais como um Cibernético – mas ele pode aumentar 

sua aparência, podendo até se passar por um vivo. 

 

 

Lord Raptor 

Histórico: Não está claro quando a carreira de Lord Raptor 

começou, mas ele foi sempre um ótimo 

músico, guitarrista e assassino. Ele 

rapidamente conquistou a Austrália com o 

seu segundo CD. Mas havia algo que Lord 

Raptor desejava mais que fama.... poder.  

 Lord Raptor desejava poder, poder a qualquer 

custo, e essas característica atraíram um homem conhecido apenas 

como Lich até ele. Este homem fez uma proposta a Raptor, se ele 

realizasse um sacrifício de 100 pessoas ele teria um poder infinito, 

poder suficiente para conquistar o mundo, Lord Raptor aceitou.  

 Um mês depois ele organizou o seu maior show, que 

seria um show de despedida, mais de 100.000 ingressos 

foram vendidos, o show começou. A platéia parecia 

hipnotizada pela música de Lord Raptor, nem mesmo 

notaram quando no meio deles uma bomba foi 

ativada, e muito menos a explosão causada pela 

bomba. 100.000 mortos, o maior sucesso de 

Lord Raptor.  

 Outro dia, enquanto a policia investigava a casa de lord Raptor, foi encontrado um 

estranho livro, e como esperado com ele se entendeu o que houve no evento. O título do 

livro era “Um fragmento do Tolakido” e ele estava escrito em hebraico antigo. O livro 

falava sobre a existência de outro mundo, chamado de Makai. Para a surpresa de todos as 

frases do livro lembravam as letras das músicas que Lord Raptor compunha e a verdade 

sobre o acontecido estava em um trecho traduzido, este trecho falava de sacrifícios para o 

rei do Makai, e possuía uma tradução de uma maldição que deveria ser rogada enquanto o 

sacrifício era feito. A ultima música de Lord Raptor era chamada de “O Sacrifício”, foi a 

ultima tocada naquele dia e a ultima música de sua vida. A letra da música era a mesma da 

maldição. 

 Logo depois de sua morte, toda e qualquer gravação de voz de Lord Raptor foi 

misteriosamente apagada, CDs, por exemplo, passaram a conter apenas a música e os 

instrumentos, sem a sua letra. 



 Lord Raptor hoje está feliz, ele agora é insuperavelmente poderoso e está 

secretamente planejando a conquista da terra, e daí que ele agora parece um cadáver 

ambulante? Ele tem poder! Mas Lord Raptor teve que parar com o seu plano, seu mestre o 

ordenou a destruir Pyron, um louco que quer conquistar a terra, e ele irá fazê-lo, não pelo 

seu mestre, mas pelo seu futuro domínio, a Terra. Por algum motivo, ainda hoje ele lança 

CDs... que continuam entre os mais vendidos. 

Personalidade: Lord Raptor aprecia somente três coisas, ele mesmo, poder e música. Ele é 

simpático, mas raramente fará uma amizade verdeira, e costuma abandonar seus “amigos” 

nos piores momentos possíveis. 

 

Aparência: Lorde Raptor possui pele azul, e é magro, muito magro, sua pele várias vezes 

pode ser confundida com seus ossos, apesar disso ele possui cabelo. Sua cabeça não possui 

olhos, no lugar onde eles deveriam estar, só se ver órbitas vazias, com pequenas luzes 

vermelhas no fundo delas. Possui uma grande boca demoníaca no lugar do abdômen, uma 

marca deixada pelo seu mestre.     

 

Estilo: Kickboxing ocidental 

Escola: Academias australianas variadas 

Conceito: Roqueiro Zumbi 

Assinatura: Sua guitarra. 

Atributos: Força 5, Destreza 7, Vigor 4, Carisma 4, Manipulação 4, Aparência 0, Percepção 

5, Inteligência 4, Raciocínio 5 

 

Habilidades: Prontidão 6, Perspicácia 4, Interrogação 5, Intimidação 5, Manha 6, Lábia 4, 

Luta às Cegas 2, Liderança 6, Sobrevivência 3, Investigação 4, Mistérios 4, Manipulação 

Corpórea 5 

 

Antecedentes: Recursos 5, Morto-Vivo 2, Sensei 5, Fama 3, Arena 2 

 

Técnicas: Soco 5, Chute 5, Bloqueio 5, Apresamento 3, Esportes 5, Foco 3, Serra Elétrica 3 

 

Manobras Especiais: Jump, Kippup, Power Uppercut, Throw, Air Throw, Head Bite, Flying 

Thrust Kick, Extendible Limbs, Rising Lightning Leg, Musical Accompaniment,  

 

Combos: Jab – Power Uppercut (dizzy),  

   Fierce –  Power Uppercut – Rising Lightning Leg. 

 

Renome: Glória 10, Honra 1 

 

Chi 8, Força de Vontade 10, Saúde 20 

 



Anakaris 

Histórico: Anakaris foi um faraó do 

antigo Egito, ele governou sua terra com 

sabedoria e honestidade, ajudou os 

pobres, protegeu seu povo e fez tudo 

que um governante deveria fazer, mas 

houve aqueles que não gostavam de 

Anakaris, aqueles que eram dominados 

pela ambição, pela vaidade, os sacerdotes e 

os nobres se uniram para matá-lo. Durante 

uma viagem até as fronteiras de seu reino a caravana 

de Anakaris foi cercada, ele e seu melhor guerreiro, 

Kibito, tentaram fugir, mas não conseguiram, Kibito 

caiu morto nos braços de Anakiris e logo depois foi o 

próprio Anakaris que foi morto, pela sua própria esposa. 

Mesmo assim, antes de sua morte, Anakaris fez uma 

profecia: “Quando as sombras cobrirem o brilho de Rá, 

quando Anúbis vagar pelo deserto levando as almas dos 

vivos, este dia, será o dia em que eu hei de retornar para 

proteger o meu povo.” Esse dia finalmente chegou. Anakaris 

retornou a vida para proteger o seu povo e juntamente com 

Anakiris, todos aqueles que morreram para proteger seu povo 

se levantaram, incluindo Kibito. Anakaris usa uma estratégia 

estranha nas lutas, ele e Kibito se posicionam de tal forma que parecem ser um 

único ser, mas quando é necessário os dois se separam, surpreendendo o oponente, para 

fazer isso é necessário que cada participante faça um teste de manipulação corpórea com 

dificuldade 6, caso um dos testes resulte em falha não é possível realizar o disfarce, caso 

um dos dois sofra dano deve ser realizado outro teste por cada um dos participantes. 

Personalidade: Anakaris parece frio, dificilmente mostrando qualquer traço de emoção, 

mas na realidade ele é um amigo fiel em que qualquer um pode confiar, ele jamais trairá um 

juramento e sempre saberá perdoar as falhas dos outros, como ele fez como o seu próprio 

povo. 

 

Aparência: Anakaris usa um elmo de ouro, além de braceletes nas pernas e nos pés, fora 

isso ele é apenas um amontoado de ataduras.     

 

Estilo: Baraqah 

Escola: Sumo Sacerdote de Rá 

Conceito: Faraó revivido 

Assinatura: As suas pernas se separam de seu corpo. 

Atributos: Força 7, Destreza 4, Vigor 8, Carisma 3, Manipulação 2, Aparência 0, Percepção 

8, Inteligência 7, Raciocínio 8 

 



Habilidades: Prontidão 6, Manipulação corpórea 3, investigação 5, Intimidação 6, Lábia 3, 

Luta às Cegas 5, Liderança 7, Sobrevivência 2, Investigação 3, Conhecimento do Makai 2, 

Mistérios 5 

 

Antecedentes: Recursos 5, Morto-Vivo 5, Lacaios 3, Fama 1, Arena 4, Aliados 1 

 

Técnicas: Soco 5, Chute 3, Bloqueio 5, Apresamento 5, Esportes 3, Foco 8 

 

Manobras Especiais: Jump, Thunderclap, Thoughskin, Throw, Pharaoh's Curse, Air 

Pharaoh’s Curse, Repeating Pharaoh’s Curse, Telepathy, Regeneration, Mind Reading, 

Extendible Limbs, Chi Kun Healing, Cobra Charm,  

 

Combos: Jab – Pharaoh`s Curse. 

 

Renome: Glória 5, Honra 10 

 

Chi 10, Força de Vontade 10, Saúde 20 

 

 

Victor 

Histórico: Victor é a obra prima do cientista louco Victor Von 

Gerdenheim. Victor Von Gerdenheim era um cientista excepcional, 

mas que foi condenado a morte pelas suas pesquisas com a vida e 

a morte, ele passava horas e horas indo em cemitérios e 

hospitais, recolhendo pedaços de doentes, decidido a criar 

vida. Depois de sua condenação, Victor se trancou em seu 

laboratório e passou a trabalhar rapidamente, ele não 

poderia falhar ele teria que conseguir. Primeiro, ele 

usou pedaços de crianças e pesadas descargas 

elétricas e deu vida a uma menina, que ele chamou 

de Emily. Mas havia um grave problema, toda vida 

que a eletricidade dela se esgotava, ela morria 

novamente. Victor estava insatisfeito e continuando 

suas pesquisas ele acabou criando o que viria ser sua 

obra prima, Victor. Ele instalou em Victor um gerador 

que poderia suprir ele de uma quantidade quase infinita 

de energia, mas para esse gerador funcionar ele 

precisaria de uma descarga elétrica rápida e forte. Victor 

se jogou no meio de uma tempestade, junto com a sua 

criatura, e com uma poderosa descarga elétrica causada por um 

trovão, Victor acordou. A criatura se viu em um mundo estranho, seu 

criador estava morto, ele tinha como único companheiro a primeira criatura, Emily. As duas 

criaturas Passaram a vagar sem rumo pelo mundo, em busca de algo que pudesse trazer seu 

criador de volta. Mas o destino não poupou Victor, Emily acabou morrendo. 



 Certo dia, enquanto eles estavam sendo perseguidos pelos habitantes de uma vila, 

Victor e Emily foram atacados por um grupo de Phobos, estranhas máquinas de guerra. 

Victor lutou bravamente, para defender aquela vila e Emily, mas no final, Emily acabou 

sendo morta por um Phobos. Victor se desesperou, mas nesse momento ele teve a 

impressão que o espírito de seu criador falava com ele, ele viu seu criador e este disse a 

Victor que para trazer Emily de volta era necessário uma grande quantidade de energia. 

Victor mostrou a sua criatura onde ele poderia conseguir essa energia, um monstro 

intergaláctico conquistador de planetas chamado Pyron a tinha. Desde esse dia Victor 

persegue o demônio do sol, Pyron, aquele que matou Emily, mas que a trará de volta com a 

sua energia. 

Personalidade: Victor é como uma criança triste, ele dificilmente sente raiva de algo, mas 

caso provocado irá até as ultimas conseqüências. Victor está sempre disposto a fazer 

amigos e perdoar os outros. 

 

Aparência: Victor possui cabelos loiros, pele pálida e é muito, MUITO forte. 

Normalmente ele veste as roupas que seu criador deixou para ele, uma calça  verde e uma 

jaqueta marrom. A região perto de seus olhos é feita de ferro e ele possui um prego em cada 

lado da cabeça.       

 

Estilo: Luta Livre 

Escola: Nenhuma 

Conceito: Criatura 

Assinatura: Eletricidade correndo através de seu corpo. 

Atributos: Força 8, Destreza 4, Vigor 8, Carisma 4, Manipulação 1, Aparência 1, Percepção 

3, Inteligência 2, Raciocínio 3 

 

Habilidades: Prontidão 3, investigação 1, Intimidação 5, Lábia 1, Luta às Cegas 4, 

Sobrevivência 5, Mistérios 1, Computador 2, Furtividade 1 

 

Antecedentes: Morto-Vivo 4, Aliado 1, Arena 1  

 

Técnicas: Soco 6, Chute 6, Bloqueio 4, Apresamento 5, Esportes 4, Foco 4 

 

Manobras Especiais: Jump, Shock Treatment, Kippup, Double Hit Kick (Rush Kick), Brain 

Cracker, Neck Choke, Fireball, Throw, Air Throw, Power Uppercut, Wounded Knee  

 

Combos: Forward – Fierce – Power Uppercut(dizzy) 

               Strong-RoundHouse-Wounded Knee. 

 

Renome: Glória 2, Honra 10 

 

Chi 10, Força de Vontade 10, Saúde 20 

 



Bishamon(Hannya) 
 

 Histórico: Pouco se sabe sobre o demônio conhecido como 

Hannya, só o que se sabe sobre ele é que ele foi um grande 

guerreiro, mas que acabou sendo morto em batalha, mas seu 

espírito não descansou, não queria descansar, e ele 

retornou como uma armadura amaldiçoada. No século XVI 

essa armadura acabou caindo na terra. Quase 500 anos 

depois ela foi achada por um vendedor de artefatos 

antigos, que acabou a vendendo para um homem 

chamado Bishamon. Bishamon vinha de uma 

linhagem de samurais e notou que havia algo 

errado com a armadura, ele tinha algum tipo de 

pressentimento, mas mesmo assim colocou a 

armadura, nesse momento Hannya acordou novamente. 

 Hannya voltou para o mundo dos vivos e quer 

aproveitar isso. Gosta muito de matar pessoas, de vê-

las sofrer, de zombar de suas fraqueza, Hannya se 

diverte, enquanto Bishamon, que tem consciência 

de tudo isso, sofre. A armadura maldita acabou 

se viciando em almas, e hoje mesmo quando 

não tem necessidade mata pessoas só por prazer, 

ele tem o poder, ele não tem nada a temer, mas um dia isso mudou. Ele se confrontou com 

um estranho ser feito de pura energia, uma alma muito suculenta, pensou Hannya, mas ele 

não teve a oportunidade de experimentar aquela alma, pois ele foi facilmente derrotado e 

por pouco não foi morto novamente. Hoje Hannya viaja pelo mundo em busca do monstro 

que o derrotou, dessa vez ele não será derrotado! Dessa vez ele será o vencedor! 

Personalidade: Hannya nunca demonstra sentimentos, se é que os possui. Só há uma coisa 

que o dá prazer, a alma de seres vivos, até mesmo o combate perdeu o sentido para ele. 

 

Aparência: A primeira vista Hannya se parece com um samurai usando uma armadura 

completa, mas caso alguém ao menos se aproxime verá algo horrendo, a armadura pulsa 

como um ser vivo e muitas vezes um rosto demoníaco pode ser visto na armadura.     

 

Estilo: Aikidô (Kendô) 

Escola: Várias escolas japonesas 

Conceito: Guerreiro Invencível 

Assinatura: Uma gargalhada da monstruosa face no meio da armadura. 

Atributos: Força 6, Destreza 6, Vigor 6, Carisma 1, Manipulação 2, Aparência 0, Percepção 

7, Inteligência 5, Raciocínio 5 

 



Habilidades: Prontidão 6, Perspicácia 7, Interrogação 3, Intimidação 5, Manha 2, Lábia 1, 

Luta às Cegas 8, Liderança 3, Sobrevivência 5, Investigação 5, Mistérios 4 

 

Antecedentes: Morto-Vivo 5, Arena 1 

 

Técnicas: Soco 3, Chute 4, Bloqueio 8, Apresamento 4, Esportes 6, Foco 8, Espada 8 

 

Manobras Especiais: Jump, Kippup, Power Uppercut, Throw, Spinning Weapon, Killing 

Blade,  

Combos: Espada Jab – Espada Fierce (dizzy). 

 

Renome: Glória 3, Honra 1 

 

Chi 10, Força de Vontade 10, Saúde 20 

 

 

O Mundo de Darkstalker 

 
 O mundo de Darkstalker é bem diferente do nosso, enquanto algumas regiões têm 

tecnologias mais avançadas que a da terra atual, outras regiões são habitadas por povos 

primitivos, essa seção se dedica a falar sobre este mundo tão estranho. Note que em cada 

continente o estilo das crônicas será único. 

 

América do Norte: A América do Norte é o ponto onde se encontra a maior parte da 

tecnologia da Terra, grandes prédios e ruas sem fim cobrem este continente por completo, 

que mais parece uma grande megalópole. Aqui é onde está a maior quantidade de mulheres 

gato. O Norte deste continente é habitado principalmente por homens das neves e tribos de 

humanos aliadas a estes. Aqui há um forte preconceito contra darkstalkers, além disso, a 

imprensa e os cientistas tentam a todo custo esconder a existência dos mesmos. Faça uma 

crônica aqui se você quiser uma crônica de perseguição, onde nem sempre o combate é o 

melhor caminho, os jogadores mesmo com todos os seus poderes vão estar em desvantagem 

em relação à polícia local, que está armada com armamentos muito avançados e está 

sempre em maior número. Os motivos para permanecer em um local assim podem variar, 

desde a busca por um artefato ou pessoa importante até, simplesmente, a vontade de querer 

mudar este continente.   

 América Central: A América central hoje está despovoada, há alguns anos ela era 

habitada por tribos primitivas, mas essas tribos desapareceram desde que os phobos 

começaram seus ataques. Hoje esse lugar é uma imensa floresta, cheia de mistérios que 

ninguém se atreve a desvendar. Todas as crônicas que têm como objetivo a destruição de 

Pyron terão que passar por aqui, note que nesta região habilidades urbanas serão quase 

inúteis, crônicas aqui terão como foco a sobrevivência em uma selva cheia de robôs 

assassinos e darkstalkers desconhecidos. 



 América do Sul: Esse continente é uma mistura dos dois anteriores, seu interior é 

cheio de florestas inexploradas, com muitas tribos dominando esse território, nem mesmo o 

homem moderno se atreve a desafiar os magos dessas tribos, o litoral por outro lado é uma 

imensa selva de pedra, grandes cidades cobrem toda a costa. No interior deste continente 

estão a maior parte dos homens bestas, incluindo o lendário homem dragão, se é que ele 

realmente existe... Este continente permite crônicas variadas, misturando os estilo de uma 

crônica da América central com uma da América do norte, dependendo de onde a história 

se passará. 

 África: Este continente foi totalmente dominado pelos povos árabes, mas no mundo 

de darkstalker nunca existiu Maomé, todo este continente está dividido entre diversas tribos 

politeístas, muitas delas cultuam demônios e mortos vivos como deuses, além disso no 

norte da África o Império Egípcio não foi destruído, apesar de hoje se encontrar em uma 

grave crise. Crônicas aqui teriam como foco, principalmente guerras entre tribos, ou entre 

os egípcios e as tribos, note que armas de fogo são muito raras por aqui. 

 Europa: Devido a forte influência da Igreja católica este continente ficou estagnado 

na baixa idade média. Grandes castelos, reis e rainhas são coisas normais de se ver em um 

país europeu, a exceção a isso é a Inglaterra que ficou estagnada na época moderna, devido 

a guerras, conflitos internos e aos darkstalkers. Vampiros são coisas corriqueiras por aqui, 

apesar de negado pelos nativos, cada reino tem ao menos 10 deles. Crônicas aqui podem ser 

com uma espécie de dungeons and dragons, com os personagens explorando masmorras, 

salvando vilas, coletando artefatos etc.   

 Ásia: A Rússia ainda é comunista e no seu território não há praticamente nenhum 

darkstalker, a Rússia fez uma campanha durante todo este século para eliminar todos, aqui 

há um forte preconceito contra eles, mais forte até do que o existente nos EUA. No sul da 

Ásia, porém, temos uma situação parecida com a da África, tribos que tratam darkstalkers 

como deuses. Jerusalém é um domínio europeu, e é cercadas por uma gigantesca muralha, 

com estranhas inscrições, supostamente feitas por anjos, que impedem a entrada de 

qualquer darkstalker dentro desta cidade. O Japão parou no período dos samurais, ainda 

vemos duelos até a morte, imperadores, ninjas e tudo aquilo do Japão feudal. Crônicas no 

Japão terão quase sempre o enfoque em lutas de espadas e a eterna disputa entre os ninjas e 

os samurais, corrupção, intriga... note que aqui armas de fogo são raríssimas, apenas a 

Rússia as possui. Crônicas no resto do continente poderiam ser buscas por artefatos, ou 

disputas entre tribos. 

 Oceania:Assim como a América do norte a Oceania é uma grande metrópole quase 

sem fim, mas ao contrário da América, na Oceania não há um preconceito tão forte contra 

darkstalkers, na verdade, muitos darkstalkers são astros por aqui, como prova o Lord 

Raptor, que mesmo depois de matar 100.000 pessoas ainda está entre os músicos mais bem 

sucedidos. Sindicatos do crime organizado ganham cada vez mais força, muitas vezes tendo 

mais poder que o próprio governo local. Crônicas aqui lembrariam um pouco uma de 

lobisomem: o apocalipse, com um pouco de intriga e política, e muita pancadaria. 

  

 

 

 

 



Novas Habilidades 
Talento Exclusivo:  

Manipulação corpórea 

Demônios e Zumbis tem a habilidade natural de alterar suas partes do corpo 

segundo a sua vontade, esse talento mede a habilidade do demônio em fazer isso, com 

grandes níveis é possível até construir motores e armas de fogo, com baixos níveis apenas 

armas brancas e outros objetos. Para manipular uma parte do corpo é exigido um teste de 

manipulação corpórea + raciocínio, a dificuldade é determinada pelo mestre, sendo que o 

padrão é: dificuldade 6 para armas brancas e dificuldade 9 para ferramentas modernas, o 

número de sucessos determina o número de rodadas que o objeto vai durar. Se uma parte do 

corpo for retirada para fazer uma bomba por exemplo, o usuário receberá dano a critério do 

narrador. 

Adicionalmente, um demônio com esse talento tambem pode assumir qualquer nível 

de aparência que queira, A dificuldade do teste é igual a 4+nível da aparência desejada. 

Entretanto esse poder não pode ser usado para imitar pessoas específicas, pois todas as 

formas sempre retêm traços em comum, como a mesma cor de cabelo, uma verruga ou 

outra coisa a critério do jogador. 

●Amador: Você come com seus próprios talheres...  

●●Experiente: Você Já consegue lutar com suas próprias armas. 

●●●Competente: Você consegue abrir um cofre com sua chave de braço(literalmente). 

●●●●Especialista: Você consegue fazer um motor com seu corpo! 

●●●●●Mestre: Não há limites para o que você pode fazer com o seu corpo!, 

 

Novo Antecedente 
   

Lacaios 

Em certas partes do mundo os darkstalkers são tratados como deuses e seguidos por várias 

pessoas, em outras eles possuem vários funcionários contratados, ou mesmo amigos e 

conhecidos deles, note que um Lacaio gosta do darkstalker, mas esse não necessariamente 

retribui esse sofrimento. Este antecedente mede o número e a qualidade dos seguidores de 

um darkstalker, note que um seguidor é uma pessoa normal ou um darkstalker de nível 1, 

não podendo ser nada maior que isso, note que se lembre que um humano normal é um 

humano com chi 1 e força de vontade menor que 5, não possuindo nenhuma manobra 

especial. Lacaios são construídos como se segue: atributos 6/5/3, Habilidades 9/7/5, 

Antecedentes 5, Técnicas 6 pontos de bônus, força de vontade 1, chi 1, pessoas normais não 

podem ter chi maior que 1. Este antecedente pode ser comprado duas vezes, uma vez para 

os seguidores humanos e outra para os seguidores darkstalkers.  

●Você é seguido e idolatrado por um grupo de 5 humanos normais.  

●●Você é seguido e idolatrado por 20 humanos normais, ou 5 darkstalkers de nível 1. 

●●●Você é seguido e idolatrado por 80 humanos normais, ou 20 darkstalkers de nível 1. 

●●●●Você é seguido e idolatrado por 320 humanos normais, ou 80 darkstalkers de nível 1. 

●●●●●Você é seguido e idolatrado por 1280 humanos normais, ou 320 darkstalkers de 

nível 1. 



Novas Manobras Especiais 

 
FOCO 

 

 

Elemental Embrace 

Pré-requisitos: Elemental Skin, Elemental (fogo) 6 

Pontos de Poder: Não disponível 

Cinder sofreu experimentos pela Ultratech e por isso se tornou um elementalista do fogo. 

Contudo, os testes foram tão intensos que ele atingiu outro nível do poder elemental, 

ficando permanentemente em sua forma de chamas. É um poder que outros elementalistas 

buscam descobrir, porém nem o próprio Cinder saber como ensiná-lo, uma vez que ele foi 

apenas uma cobaia da Ultratech. 

Sistema: Com esse poder, seu Elemental Skin está fora de controle e sempre ativado, sem 

qualquer custo em chi. O lutador tem todos seus efeitos, mas também é impossibilitado de 

tocar em qualquer pessoa ou animal sem ferir, ou mesmo vestir roupas e pegar documentos, 

veículos, etc. 

Custo: Nenhum 

Velocidade: Veja descrição acima 

Dano: Veja descrição acima 

Movimento: Veja descrição acima 

 

Potence 

Pré-requisitos: Foco ••• 

Pontos de Poder: Pacto, Vampiro 3; Híbrido Animal 4; Outros 5 

A Potência funciona fazendo os músculos gerarem mais força, seja para controlar agarrões ou 

para destruir os oponentes como se partem galhos velhos. Invocando esse poder, o lutador 

apresenta uma força incrível após se concentrar. 

Sistema: Ao utilizar a manobra, o personagem gasta 1 Chi e só pode se mover enquanto se 

concentra. No turno seguinte, ele pode escolher ganhar um bônus de +4 Força para elevar o 

dano de algum golpe físico ou +4 dados em quaisquer testes de Força, inclusive para manter 

ou sair de apresamentos. Os efeitos não são cumulativos; o personagem deve escolher qual 

deles ativará. Adicionalmente, pode-se gastar 2 Chi na execução da manobra para ativar os 

dois efeitos no próximo turno. 

Para invocar o poder para o dano, é sempre preciso um turno de concentração. Contudo, é 

possível seguir mantendo o bônus de testes de Força turno a turno, após o primeiro – 

obviamente, gastando 1 Chi por turno. É possível, deste modo, ativar o poder enquanto o 

personagem está preso num Apresamento Sustentado. 

Custo: 1 Chi por efeito (veja descrição acima) 

Velocidade: +1 

Dano: Veja descrição acima 

Movimento: -1 

 



 

Shapeshift 

Pré-requisitos: Híbrido Animal , Foco  

Pontos de Poder: Híbrido Animal 3 

Através de um rígido treinamento que pode incluir alimentação (ou a falta dela) e meditação, o 

híbrido animal consegue harmonizar seu espírito e corpo para que sua aparência seja menos 

ameaçadora para as outras pessoas. A mudança de forma dura um número de horas igual ao 

Foco mais os sucessos na rolagem do teste. Nesse período, o personagem deixa de ter algumas 

limitações de um híbrido animal, e em contrapartida, perde as vantagens. 

Sistema: Para mudar de forma, é preciso um teste do Antecedente Híbrido Animal + Foco 

(dificuldade 7) e ter 3 sucessos para que a mudança ocorra de forma instantânea. Caso não 

consiga os 3 sucessos, o personagem vai gastar 1 turno por sucesso não atingido na 

transformação. O tempo de duração da transformação será Foco + sucessos em horas, com o 

personagem podendo voltar à forma natural quando quiser. Um Híbrido com 5 em Foco e que 

não tenha obtido nenhum sucesso no teste pode ficar na forma humana por até 5 horas. Uma 

falha crítica no teste impede a transformação. 

O personagem perde 2 pontos em Atributos Físicos, ganhando 1 em Sociais e 1 em 

Mentais. Sua técnica de Esportes é reduzida em 1 nível quando assume a forma humana. O 

Mascote permanece, mas o elo fica um pouco enfraquecido. Não é possível utilizar as 

manobras básicas e especiais de híbrido enquanto na forma humana. 

Custo: 1 Chi, 1 Força de Vontade 

Velocidade: +1 

Dano: Nenhum 

Movimento: Nenhum 

 

Pharaoh’s Curse 

Pré-Requisitos: Foco 5, Morto-Vivo 5 

Pontos de Poder: Morto-Vivo 5 

A múmia expele um projétil feito de gás pela boca, parecido com uma fireball, mas quando 

atinge algo capaz de pensamento racional, esse algo é transformado em um animal 

inofensivo. O animal depende da raça de cada um: humanos são transformados em animais 

variados, tudo depende de sua personalidade, Demônios, vampiros e mortos vivos em 

morcegos, lobisomem em filhotes de cachorro, Homens Bestas no animal que sua raça 

representa, por exemplo, uma mulher-gato é transformada em um gato, um Homem-peixe 

em um peixe, um Homem das neves em um filhote de urso, um homem-dragão em um 

pequeno lagarto.  

Sistema: igual a fireball, mas quando alguém é atingido por esse projétil é transformado 

em um animal inofensivo, em vez de sofrer dano. Esse animal tem normalmente: força 1, 

destreza 3, vigor 1, os outros atributos são iguais aos da vítima, algumas transformações 

possuem capacidades especiais, como vôo, andar nas paredes etc. A transformação é 

permanente em humanos com chi 1, mas em outras pessoas e em darkstalkers, dura 1 

rodada + a diferença entre o foco do usuário e o foco da vítima, mas sempre irar durar pelo 

menos uma rodada, mesmo que o foco da vítima seja maior que o do usuário. Há um modo 

de cancelar a maldição: matando ou selando a múmia.  



Custo: 2 Chi 

Velocidade: -2 

Dano: Especial 

Movimento: Nenhum 

 

Air Pharaoh’s Curse 

Pré-Requisitos: Esportes 3, Jump, Pharaoh’s Curse 

Pontos de Poder: Morto-Vivo 3 

Anakaris achou que o pharaoh’s curse apesar de poderoso era muito lento e limitado, para 

superar isso ele criou essa manobra, na qual no meio de um salto ele pode usar a maldição.  

Sistema: igual a Flying fireball, mas quando alguém é atingido por esse projétil é 

transformado em um animal inofensivo, em vez de sofrer dano.  

Custo: 2 Chi, 1 Força de Vontade 

Velocidade:-2 

Dano:especial 

Movimento:+0 

 

Repeating Pharaoh’s Curse 

Pré-Requisitos: Pharaoh’s Curse 

Pontos de Poder: Morto-Vivo 5 

Anakaris estava insatisfeito com a maldição, apesar de poderosa ela só poderia atingir uma 

pessoa por vez, tornando-a praticamente inútil para atingir grandes grupos.  

Sistema: igual a Repeating Fireball, mas quando alguém é atingido por um dos projéteis é 

transformado em um animal inofensivo, em vez de sofrer dano, mas caso a maldição seja 

jogada duas vezes sobre a mesma pessoa a partir da segunda maldição a maldição causará 

dano, em vez de transformar, um dano de Inteligência +Foco por cada maldição extra.  

Custo: 4 Chi 

Velocidade: -2 

Dano:especial 

Movimento: nenhum 

 

 

O Torneio 

 
 1 ou 2 meses depois do início da crônica um misterioso torneio reunindo os maiores 

lutadores do mundo irá começar, este torneio possui um sistema de postos igual ao de Street 

Fighter, mas só há a divisão duelista, depois de um ou dois meses os primeiros guerreiros 

mundiais aparecerão, mas no mundo de darkstalker eles são conhecidos como... Guerreiros 

da Noite, eles serão: Demitri, Morrigan Aensland, John Talbain, Anakaris, Bishamon, 

Felicia, Rikuo, Victor Von Gerdenheim, Lord Raptor e Sasquatch. Com trajetórias 

fantásticas eles se destacarão entre os outros e serão a elite entre a elite, note que para ser 

um Guerreiro da Noite neste torneio basta atingir o posto 8, 9 ou 10.  



Depois de 1 ano os darkstalkers receberão convites para irem até uma cidade em ruínas, em 

plena América central, chegando lá serão transportados para uma gigantesca fábrica de 

phobos, com mais de 100 unidades numa arena de 100metros quadrados e cada darkstalker 

terá que derrotar 5 phobos, quando esses phobos forem destruídos a base inteira explodirá, 

e um portal será aberto no local onde ele estava, esse portal levará até uma arena em 

chamas, com um demônio de fogo no centro dela, Pyron estará esperando por todos os 

sobreviventes e desafiará um por um até ser derrotado. 

 Este torneio pode até parecer estranho, mas não é, quando você entender que Pyron, 

na verdade, tratou a conquista deste planeta como um passa-tempo, quando ele se cansou de 

ficar invadindo cidades e destruindo vilas ele organizou o torneio, para atrair o lutador mais 

forte até ele. 

 

As arenas: 

 

O Castelo de Demitri(Romênia):  Este local é o castelo que foi jogado para fora do Makai 

junto com Demitri, festas e bailes são algo comum por aqui, mas recentemente Demitri 

reformou parte de seu castelo para servir como arena de batalha, um grande salão de dança 

é localizado na parte anterior da arena, neste salão os torcedores e convidados podem 

assistir a luta e na parte frontal ficam as dançarinas favoritas de Demitri, junto com seu 

caixão e seu trono, o acesso ao seu quarto fica a esquerda da arena. As paredes, quadros e 

tapetes finamente trabalhados muitas vezes acabam distraindo lutadores, o que pode ser 

fatal.  

Wolf’s bar(Inglaterra): Esta é a arena de Jhon Talbain, se é que se pode chamar isso de 

arena... o wolf’s bar é um bar inglês freqüentado principalmente por lobisomens, é muito 

comum a vista de grupos deles andando por estes locais e muitos deles vêm para cá para 

desafiar o lendário Jhon Talbain. As lutas raramente são assistidas, visto que elas são 

realizadas quase o tempo todo os freqüentadores do bar acabam ignorando elas, enquanto 

isso as pessoas que moram na redondeza, tem muito medo dessas lutas. 

Laboratório de Victor(Alemanha): Foi neste laboratório que Victor e Emily foram 

criados, e também nele onde o cientista Victor morreu. O cadáver dele ainda pode ser visto 

no laboratório, esta estrutura é totalmente abandonada, praticamente nenhum aparelho deste 

lugar está em condições de uso. Correm rumores que o espírito de Victor pode ser visto 

vagando neste laboratório, ele supostamente estaria ajudando sua criação a vencer as lutas. 

A enorme maquina que ainda faísca é a máquina que foi usada por Victor para criar sua 

criatura. 

 

Cemitério do Rock(Austrália): Não há uma única alma viva que assista as lutas realizadas 

neste lugar, mas isso não significa que não há platéia. Quando a música de Lord Raptor 

começa a tocar todas as almas acordam para dançar... isso é o que ele sempre diz à um 

desafiante antes de lutar neste local. A guarda municipal faz vista grossa em relação a estas 

lutas, pois o número de turistas que visitam a cidade todo o ano só para ver(mesmo que de 

longe) Lord Raptor luta é muito grande.  

 

O Portal para o Inferno (Escócia): Uma das mais belas arenas, esta arena é também uma 

das mais inacessíveis, para alguém chegar aqui tem que atravessar montanhas sem fim e 

achar a caverna correta. Mas no final tudo compensará. Apesar do inferno não ser bonito, a 

fusão dos dois mundo é um lugar único um estranho sol parece estar sempre iluminando 



esta arena, todos os darkstalkers que estejam neste local recebem +1 em todos os seus 

atributos físicos, temporariamente, enquanto permanecerem aqui. O castelo de Lúcifer pode 

ser visto no horizonte e demonstra toda a beleza da arquitetura infernal, apenas alguns 

poucos morcegos conseguirão vim assistir alguma luta por aqui. 

 

 

A Pirâmide de Anakiris(Egito): Uma das arenas mais belas de todas, por todos os cantos 

há detalhes em ouro, uma grande fonte emanando uma água multicolorida complementa o 

visual, juntamente com vários sarcófagos e muitas estátuas de ouro. Anakiris seria capaz de 

matar alguém que danificasse essa arena... o acesso a ela é muito difícil, além do deserto 

temos um labirinto dentro da pirâmide, como resultado apenas alguns poucos lutadores vem 

até aqui.  

 

Cat Show’s Rooftoop (EUA): Uma das poucas arenas com alguma segurança nos EUA, 

esta arena foi arranjada pelo empresário de Felicia, pois este é o único lugar onde 

darkstalkers podem lutar sem incomodar ninguém. O Empresário de Felicia oferece 

proteção e estadia para qualquer Darkstalker que queira desafiá-la. A luta acontece no alto 

de um prédio, perto do cassino onde Felicia costuma realizar shows. Uma queda de um 

desses prédios normalmente resulta em morte... 

 

 

Vila de Bishamon(Japão): Bishamon normalmente luta nesta arena improvisada em uma 

vila japonesa, normalmente é uma ótima arena, com uma ótima planície para duelos e sem 

nenhum grande obstáculo, mas neva constantemente e essa neve acaba por atrapalhar os 

lutadores, penalidade de destreza de -1 para qualquer lutador que não possua a habilidade 

sobrevivência. Todos por aqui temem Bishamon e se mantém trancados em suas casas 

quando ele está na vila. 

 

   

Vila do peixe lendário(Brasil): Nesta vila indígena ocorrem a maioria das lutas de 

Aulbath, após ter tido seu povo assassinado ele ouviu notícias sobre uma mulher peixe que 

viveria por aqui e por esta razão ele passou a vasculhar essa área dia e noite, acabou 

estabelecendo essa área como sua arena. Os indígenas foram exterminados por Aulbath 

quando ele chegou aqui, de modo que as lutas são apenas entre Aulbath e seu adversário 

sem a interferência de ninguém. Alguns esqueletos e uma cachoeira podem ser vistos do 

lugar onde a luta é realizada. 

 

 

Glacial Valley(Canadá):Uma das muitas tribos de Homem das Neves do Canadá é a arena 

de Aulbath, essa tribo em especial odeia a raça humana, dificilmente dialogando com ela, 

quase todos os membros daqui odeiam não só humanos, mas qualquer coisa que possa ferir 

um deles, como resultado alguém que venha lutar aqui provavelmente terá problemas não 

só com o homem das neves, mas também com toda a tribo dele! O chão deste lugar é 

congelado, de modo que todos que forem atingidos por um ataque devem fazer um teste de 

destreza + esportes, dificuldade 5, caso falhem sofrerão knockdown. 

 



Apêndice 1: O Inimigo 
 

Pyron 
 

Histórico: Pyron, o conquistador de planetas. A origem 

desse monstro se perde no tempo, mesmo a raça dele é 

desconhecida, o que se sabe, é que quase todo o Universo 

pertence a esse monstro. Ele trata conquistar planetas como 

um passa tempo e até hoje só sofreu uma única derrota, para 

uma poderosa raça chamada maians. Os maians eram uma raça 

evoluída em todos os aspectos, possuíam grande 

capacidade de controlar chi e possuem uma tecnologia 

inacreditável, Pyron atacou o planeta onde esta 

raça vivia e acabou derrotado, se recobrando 

nos confins do universo, esperando pelo dia de 

sua vingança. No dia de sua vingança, depois de muitos 

milhões de anos ele retorna ao planeta natal dos 

maians, de modo meio que acidental, ele já havia 

até mesmo esquecido onde eles moravam... Pyron 

possui uma energia infinita para os padrões 

humanos, com a sua capacidade de se alimentar de 

estrelas ele é, com certeza, o ser mais forte do 

universo. Quando percebeu que estava no planeta dos 

Maians, Pyron começou a sua vingança; os maians 

estavam decadentes, nem lembravam os valorosos 

guerreiros de milhões de anos atrás, e isso só facilitou as 

coisas para Pyron, que começou a usar as armas dos 

antigos Maians contra os fracos que habitam este planeta, 

mas ele não contava com os Darkstalkers...  

Personalidade: Pyron confia muito em se mesmo, despreza a fraqueza e acha que o 

universo é dele por direito, ele se recusa a falar de sua raça ou origem; apesar disso Pyron é 

um honrado lutador, em uma luta contra um adversário digno ele só usará os recursos que o 

adversário poder usar, por exemplo, ele não usará fireballs contra alguém que não as 

possua. 

 

Aparência: Depende de seu humor... Pyron pode controlar a aparência de seu avatar, mas 

quando luta com seres humanóides normalmente ele se parece com um humanóide de fogo 

com estatura mediana, muito musculoso e com dois grandes chifres. 

 

Estilo: ???????? 

Escola: ???????? 

Conceito: Imperador do Universo 



Assinatura: Ele se transforma em uma coluna de chamas. 

Atributos: Força 8, Destreza 8, Vigor 8, Carisma 7, Manipulação 7, Aparência 0, Percepção 

8, Inteligência 8, Raciocínio 8 

 

Habilidades: ?????? 

 

Antecedentes: Elemental (fogo) 8, Apoio (Lacaios) 5, Recursos 5 

 

Técnicas: Soco 7, Chute 6, Bloqueio 6, Apresamento 7, Esportes 7, Foco 8 

 

Manobras Especiais: Jump, Throw, Air Throw, Ice Blast, Chill Touch, Sonic Boom, 

Flaming Fist, Flaming Heel, Fireball, Improved Fireball, Inferno Strike, Repeating Fireball, 

Flying Fireball, Fire Strike, Spontaneous Combustion, Elemental Skin, Elemental Embrace, 

Sense Element, Heal, Elemental Stride, Power Uppercut, Dragon Punch, Flying Thrust 

Kick, Foot Sweep, Grappling Defense, Toughskin, San He, Missile Reflection, Energy 

Reflection 

Renome: Glória 10, Honra 10 

 

Chi ∞*, Força de Vontade 10, Saúde 20 

 

* Ele se alimenta de energia estelar; portanto, seu chi sempre estará completo enquanto 

tiver próximo de qualquer estrela – ou seja, sempre que estiver em um planeta habitável. 

 



Apêndice 2: Lacaios 

Phobos 

Descrição: Phobos são um grupo de robôs construídos pela 

antiga raça dos maians antes da destruição de sua 

civilização e um de seus únicos legados para o homem. Os 

phobos foram construídos com tecnologias 

impressionantes, muitas vezes superiores às possuídas 

pelos homens modernos. Foram acordados por Pyron e 

agora não passam de marionetes em seu controle.  

Phobos são as unidades com as quais os darkstalkers se 

confrontarão mais vezes, apesar da alta tecnologia 

empregada neles eles possuem uma força pouco maior que a de um 

humano, no nível de um darkstalker de classe E. Eles não possuem 

personalidades ou livre arbítrio, vivendo para servir a seu líder, neste 

caso, Pyron. Todos os Phobos podem voar com a mesma 

velocidade que se deslocam em terra e podem enxergar no escuro 

com infravisão (visão de calor).  

Estilo: Forças especiais 

Chefe: Pyron 

Atributos: Força 4, Destreza 2, Vigor 3, Carisma 1, Manipulação 1, Aparência 1, Percepção 

5, Inteligência 2, Raciocínio 5 

 

Outras características: Computador 5 

 

    Velocidade Dano Movimento 

Armas: Lança Mísseis:  -2  12 0 

Ice Laser:    1  6 1  

Manobras: Soco: Jab:  4  3 1 

Strong:   2  4 1 

Fierce:    1  6 0 

Chute: Short:   3  4 1 

Forward:   2  6 0 

Roundhouse:   0  8 0 

Bloqueio   6       (+2abs)     0 

Movimento   5       nenhum    3 

Apresamento   2  4 1 

Flying Body Spear  2  7 2 

         

Renome: Glória 0, Honra 0 

 

Chi(Eletricidade) 5, Força de Vontade 5, Saúde 5 



A.D.S.T. 
Descrição: O governo americano criou a 

A.D.S.T(Anti DarkStalkers Team) uma força de 

combate aos darkstalkers, composta por agentes de 

elite, esta força vigia as ruas e prédios importantes. 

Treinados para operações de máximo risco esses 

policiais formam a elite entre a elite da polícia, 

armados com equipamentos de ultima geração um 

único destes oficiais pode fazer frente a um ou dois 

darkstalkers. Todos eles usam óculos especiais que 

identificam qualquer um com chi maior que 1 como um darkstalker, portanto às vezes eles 

entrarão em conflito com caçadores. Outra coisa... o pessoal desse esquadrão irá usar armas 

pesadas mesmo na presença de civis... 

 

Estilo: Forças especiais 

Chefe: Governo Norte Americano 

Atributos: Força 3, Destreza 3, Vigor 5, Carisma 2, Manipulação 3, Aparência 2, Percepção 

4, Inteligência 3, Raciocínio 4 

 

Outras características: Prontidão 4, Condução 2, Interrogação 3, Intimidação 3, 

Investigação 4, Liderança 2, Segurança 3, Furtividade 3, Manha 2, Computador 2, 

Mistérios 2. 

 

    Velocidade Dano Movimento 

Armas: Fuzil de Assalto:  4  10 0 

Pistola Pesada:  5  8 0 

Granada de mão:  3  10 0 

Bazuca:   -1  16 0  

Manobras: Soco: Jab:  5  5 3 

Strong:   3  7 3 

Fierce:    2  9 2 

Chute: Short:   4  6 3 

Forward:   3  8 2 

Roundhouse:   1  10 2 

Bloqueio   7       (+3abs)    0 

Movimento   6       nenhum    6 

Apresamento   3  9 1 

Power Uppercut  2  9 1 

Ear Pop   2  2 2 

Double-Hit Kick  1  7 2 

Foot Sweep   1  9 1 

Spinning Foot Sweep  1  9 0 

Jump    6  0 3 

Kippup  -1 e não -2 na velocidade no turno seguinte após sofrer knock down

   



Renome: Glória 0, Honra 0 

 

Chi 1, Força de Vontade 7, Saúde 5 

 

Apêndice 3: Novas Armas 
 

 

 Ao contrário de Street Fighter, em Darkstalkers, armas de fogo devem ser temidas e 

um confronto com alguém com uma arma de fogo será sempre perigoso, portanto, estou 

apresentando novas armas de fogo. 

 

Armas de Fogo 

 

Arma Velocidade Dano 

Espingarda de Caça +1 +8 

Escopeta +0 +6(Faz teste 3 vezes) 

Besta +0 +5 

Metralhadora de mão pequena +1 +4(Faz teste 2 vezes) 

Metralhadora grande -2 +4(Faz teste 4 vezes) 

 

Armas Brancas 

 

Arma Velocidade Dano Movimento 

Lança* -1 +3 +1 

Serra Elétrica -2 +6 -1 

*a lança pode ser usada como um bastão longo. 

 



 
 

Darkstalker:The Night Warriors é um cenário alternativo para Street Fighter: O Jogo de 

RPG, sem nenhum fim lucrativo, somente com o objetivo de expandir este magnífico jogo. 

Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios:  miltoncesar@uol.com.br  

 

Revisado por Eric “Musashi” Souza e Odmir Fortes: http://sfrpg.com.br/shotokan/ 
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