
As Crô� nicas de Ferrô & Vapôr
- Uma antologia Steampunk –

Uma breve história de Irlea  - e suas guerras

No início, havia a escuridão. O grande mundo de Daria era um limbo fumegante e sem vida, 
coberto por vulcões e com os céus forrados de enxofre e um calor infernal. Não se sabe se foi a 
mão do suntuoso Kira, aquele-que-tudo-cria, ou alguma outra força cósmica indecifrável, mas 
aquele mundo demoníaco cedeu lugar à vida. Assim, em meio àquela paisagem tétrica, o Hades 
deu lugar à Irlea, o grande continente. Foi ali que as primeiras formas de vida se 
desenvolveram, e onde surgiram os primeiros hominídeos e seus brotos de civilizações. Os 
humanos evoluíram em uma raça forte e carrancuda, para suportar o ambiente opressivo a seu 
redor - no entanto, desenvolveram inteligência, e aos poucos foram criando cidades, povoados e
estradas conectando a emergente civilização. É uma incógnita a razão do porque algumas raças
desenvolveram-se notadamente, enquanto outras insistiram em permanecer retrógradas, ainda 
vivendo em sistemas primitivos.

O tempo e a história da grande Irlea haveria de enfim separar as raças arcaicas das mais 
avançadas, os ALFAS. Atualmente, eles vivem em um ambiente semelhante à era vitoriana, 
porém, graças a sua inteligência e grande habilidade, puderam desenvolver uma tecnologia 
baseada no vapor e óleo, assim possibilitando a criação de veículos, armamentos e também 
próteses mecânicas dos mais variados metais. Por isso hoje seus habitantes a batizaram de era 
do metal. No entanto, ainda existem povoados mais retrógrados que não absorveram este novo 
aprendizado e ainda permanecem em uma cultura semelhante à idade média, recolhendo-se em 
feudos e povoados considerados primitivos, pelos demais (por esta razão assim o são chamados 
todos os membros de sua raça).

A chamada grande revolução do Vapor deu início a uma corrida tecnológica entre as nações 
desenvolvidas de Irlea, possibilitando a criação de diversos meios de transporte, e claro, armas,
pois a guerra caminha lado a lado com a mão humana. E houve guerras entre os alfas e suas 
cidades a vapor e as tribos primitivas, e graças à sua tecnologia puderam manter os povos 
chamados de “bárbaros” afastados e ergueram a chamada Grande barreira em torno de suas 
cidades de aço e bronze a fim de evitar futuras invasões. Esta foi a razão do porque estes povos 
acabaram isolados, e é muito raro o contato entre eles (apesar das não poucas tentativas de 
alguns grupos de mercenários primitivos de escalar o grande muro). Com o tempo, porém, 
ocorreu o contato com outros povos.

O conhecido cientista Emmerich Von Zucken embarcou em uma viagem às regiões ainda não 
mapeadas de Irlea em seu enorme zepelim movido a vapor, o Constantine. Por meio dele, ele 
entrou em contato com raças jamais imaginadas pela mente humana, como os orcs das 
montanhas, e os misteriosos senhores do leste (discorrerei sobre estas raças mais adiante, para 
não atrapalhar a narrativa). Foi também graças às descobertas do cientista que decaiu sobre 
Irlea a maior tragédia de que se tem notícia. Não satisfeito em catalogar todos os povos e 
lugarejos no continente conhecido, ele decidiu aventurar-se em direção às ilhas costeiras, 
algumas ainda habitadas por tribos canibais que ali viviam desde que aprenderam a arte de 
velejar e ali se estabeleceram, desde os primórdios dos primeiros povos. 

Contudo, Emmerich descobriu uma ilha negra, alta e cheia de torres, cercada de névoa e repteis
voadores. Sua última carta enviada à capital de Irlea, Kariel, dizia que criaturas gigantescas 
haviam danificado seu transporte e ele estava impossibilitado de retornar para casa. Ele dizia 
que faria o possível para reparar os danos do veículo, mas nunca mais se teve notícias dele. E 



foi assim que os terríveis elfos de Tyr souberam sobre Irlea e imediatamente cobiçaram nossas 
preciosas cidades. E eis que teve início a grande guerra.

E naquela infeliz manhã de quarta-feira de um mês de dezembro, eles chegaram, com seus 
leviatãs e frotas de dragões, a princípio devastando as populações costeiras e povoados inteiros 
das raças primitivas. Não se sabe como, mas os senhores do leste foram a primeira grande 
defesa contra a invasão. Um povo forjado na disciplina e nas diversas artes da luta, foi graças a
eles que os rumores da invasão chegaram aos ouvidos dos comandantes do império do aço, e 
uma força foi então reunida, unindo humanos, alfas, primitivos, além dos orcs das montanhas e 
seus artefatos místicos. E após a grande batalha nas fronteiras a oeste das cidades de aço, os 
povos de Irlea conseguiram enfim sobrepujar os elfos malignos, mas a muito custo. As nuvens de
gás tóxico que os invasores soltaram dizimaram muitos povos, e transformaram a grande 
floresta a oeste num imenso deserto, repleto de humanos contaminados pela radiação e vítimas 
de mutações horrendas (e por esta razão chamados de os bestiais). Por isso, raros são os 
aventureiros que se arriscam a ir por estas paragens. 

Hoje, Irlea tenta se reerguer, desta vez, porém, com as raças unidas. Contudo, a oeste poucos 
sabem o que acontece nas terras devastadas, e histórias contadas à boca pequena relatam 
bandos de mercenários e assassinos (muitos provenientes das terras a oriente) contratados para 
invadir silenciosamente as moradias dos nobres e assim roubar seus bens e ceifar suas vidas 
sem que percebam. Segundo as lendas populares, eles vem da insidiosa Duvidnia, a cidade dos 
ladrões, e dentre eles um nome provoca os mais pesarosos calafrios e exaltações...
Da suja cidade-sucata de Korn, surge Raven, o assassino, ladrão e mercenário, impiedoso e 
audaz, com uma recompensa de dois mil dobrões por sua captura. Com seu inconfundível braço 
de cobre e o chapéu negro sobre a cabeça, Raven é para muitos uma lenda urbana, e o som de 
seu nome representa a morte para muitos.
Exceto para Aella, a caçadora, pois ela nada teme.



Raças

Humanos

Primitivos: Povos que não transcenderam na escala evolucionária, são em geral baixos, 
atarracados e de intelecto inferior aos alfas. Contudo, possuem grande força física e são capazes 
de forjar diversas ferramentas, inclusive tendo o domínio do aço e do fogo. Vivendo em tribos 
nômades que ainda dependem da cultura de subsistência próximas ao litoral ou mesmo em 
fortalezas com governos semelhantes ao feudalismo, constantemente entram em disputas, em 
geral por suprimentos e territórios. Existem os clãs mais agressivos, que se juntam em bandos 
com o objetivo de atacar e pilhar os povoados que encontram pelo caminho. Além dos povos 
bárbaros em terra (cujo maior sonho e transpor as muralhas e invadir as cidades de aço), existem 
ainda os piratas em alto-mar.

A raça pura (os alfas): Não se sabe de onde nem como, mas está espécie tornou-se mais 
avançada que as demais. Altos, belos e esguios, também são inteligentes e possuem destreza e 
habilidade para desenvolver mecanismos engenhosos, fator fundamental para o surgimento da 
tecnologia a vapor e o início da era do metal. Atualmente, vivem numa sociedade semelhante à 
era vitoriana, porém com transportes, próteses e autômatos construídos com base na tecnologia 
que dominam. Eles vivem em sua maioria no Império de aço, cuja capital e a bela jóia 
resplandecente, Kariel. Outras cidades de importância política, comercial e estratégica: Button, 
Scilia, Cadmia, Constance.

Após a grande guerra, vários alfas se dispersaram por toda Irlea, e boatos dizem que muitos se 
tornaram reis, mercenários, assassinos e alguns até tentaram a sorte na grande Irmandade mística 
fundada pelos orcs das montanhas. Raven é um híbrido, filho de um alfa e uma primitiva, 
embora carregue a aparência dos alfas.

Os senhores do leste: Uma espécie misteriosa. Pouco ou nada se havia registrado sobre ela 
até a grande guerra, onde eles uniram-se ao demais povos de Irlea contra os elfos. Altos e 
esguios, eles se assemelham aos alfas, porém possuem olhos estreitos, vivendo em sua maioria 
na ilha de Nihon, a leste de Irlea. São conhecidos por serem grandes guerreiros, com domínio 
absoluto sobre técnicas marciais e os diversos tipos de armas e lâminas. Por esta razão são 
comumente procurados para prestar serviços como assassinos e mercenários. Eles possuem um 
rígido código de ética que pune todos aqueles que falham, sendo não poucos os orientais 
expulsos e condenados a testar a sorte nas terras devastadas a oeste, sendo poucos aqueles que 
conseguem chegar ao império do aço com vida. Alguns exilados da ilha (auto-intitulados 
andarilhos) vagam pelos povoados e cidades, portando lâminas dos mais diversos tipos. Devido a
suas habilidades marciais, são constantemente contratados como mercenários. Há ainda a 
desconhecida irmandade de sangue, um clã de assassinos considerado por muitos como uma 
lenda urbana.

Orcs

Altos, fortes e robustos, porém com grande agilidade e perícia em manufaturar equipamentos 
tecnológicos, que são fabricados no coração das montanhas de aço, onde estão localizados seus 
vilarejos. Alguns, chamados apenas de os antigos, possuem conhecimento em magia. Dizem que 
alguns humanos que desertaram da população se uniram a eles e tornaram-se praticantes da 
misteriosa feitiçaria de Lyn. Durante a guerra, prestaram uma ajuda imprescindível para a vitória 
sobre os elfos albinos. Sua maior contribuição foram os colossos de batalha, monstros de metal 
movidos por engrenagens, projetados especialmente para combater os leviatãs, 



Elfos 

Habitantes da ilha de Tyr, ao norte do continente, são um povo acostumado ao frio e a crueldade. 
Prestam culto a deusa Hanir, a senhora do caos, e são treinados mas diversas artes do assassinato 
e da tortura. Dizem que uma vez que você cai nas mãos de um elfo, a única coisa que você pode 
fazer é rogar por uma morte rápida. Eles trajam suntuosas armaduras negras, e vivem em castelos
no alto de montanhas glaciais. Apesar de serem acostumados ao frio, são extremamente 
adaptáveis a outras temperaturas. A única fraqueza de que se tem notícia são as lâminas de vidro 
de Lyn, um material de propriedades mágicas produzido pela magia dos orcs. No entanto, pouco 
restou depois da grande guerra.
A derrota massiva dos elfos, embora os tenha intimidado, apenas os afugentou de volta para sua 
ilha. Até hoje a população de Irlea tem pesadelos sobre o dia em que os elfos retornarem.



Cla� s

A ordem suprema

Em geral toda a raça dos alfas tem tendência natural ao egocentrismo, mas é sabido que nem 
todos os alfas são preconceituosos. Mas os membros da ordem suprema, um seleto grupo de alfas
que afirmam ter sangue nobre e incorruptível, não apenas discrimina as demais raças como prega
o extermínio delas. Dizem que em cada cidade de aço existe alguma sede secreta dos alfas 
supremos, e rumores se espalharam, sobre um exército que está sendo formado, uma força criada
com o objetivo de fazer a limpeza étnica em todo o império, incluindo membros mais radicais 
com a intenção de destruir os reinos bárbaros por toda o continente.

O clã bancário

Composto pelos nobres, ricos e poderosos (com varios adeptos da doutrina suprema dentre eles), 
eles formam a elite do império. Com sede na capital Kariel, o Banco Imperial possui diversas 
unidades espalhadas por entre as cidades, com um fluxo de dinheiro constante, geralmente 
transportado nos famosos monotrilhos a vapor. O clã e suas agências são um dos principais alvos
de grupos de ladrões e mercenários, e não são poucos os bandidos a tentarem a sorte para assaltar
o trem conhecido como “diligência”, responsável por transportar grandes e valiosas quantias em 
dinheiro, além de ouro e prata entre as cidades do país do aço.

Os adoradores de Suda

Uma seita misteriosa, com adeptos em toda Irlea (incluindo alguns infiltrados em Kariel e nas 
cidades livres). O pouco que se sabe é que eles são inimigos ferrenhos da religião tradicional das 
cidades de aço, que presta culto ao deus Kira, o criador de todas as coisas. Porém, segundo seu 
misterioso manuscrito, os suditas, como também são chamados, afirmam que Suda é o 
verdadeiro arquiteto por trás da existência, até ter sido vencido e derrotado por Kira, o "deus 
farsante". No entanto, ele ainda repousa, no cosmos, à espera do dia em que terá seu poder de 
volta. Para tanto, realizam rituais macabros que envolvem magia obscura e proibida, além de 
sacrifícios humanos... dizem que por toda Irlea existem grandes redes de tráfico em que pessoas 
são vendidas como animais para suprir a insaciável sede de sangue do deus caído.

Irmandade de Sangue

Odiado por milhares, temido por muitos, este clã reúne ladrões, assassinos, mercenários, agiotas 
e golpistas, considerados a escória em todo o país do aço. Entretanto, nas terras desoladas a leste,
ser um fora-da-lei parece ser a única alternativa de vida, e incontáveis pessoas que antes só 
conheciam a miséria se dirigem para Duvidnia, a grande cidade-sucata onde são ensinadas as 
artes do roubo, do sigilo e assassinato, e de onde vem os mais temidos bandidos. Dizem que 
apenas os mais fortes e preparados conseguem passar nos testes rigorosos impostos por seus 
mestres cruéis, pois a morte e a ladroagem não são um mero emprego. Não, em Duvidnia, eles 
são considerados sagrados. A lenda de Raven, o impiedoso mercenário teve início quando ele foi 
o único dentre os alunos que teve êxito no teste final.



As sombras-que-se-movem

Vindo das sombrias e rígidas da ilha enevoada de Nugohsh, ao oriente, muitos não sabem dizer 
se este clã existe de fato ou se trata apenas de lenda. As histórias contadas ao redor de fogueiras, 
em becos escuros, dizem respeito a um grupo de assassinos sem nome, trajados em roupas 
negras, portando armas mortais dos mais diversos tipos. São especialistas na morte em seus mais 
diversos métodos, desde mutilações brutais até simples envenenamentos e armas químicas que 
chacinam sem deixar rastro. Por onde passam deixam para trás corpos degolados, mutilados ou 
envenenados... dizem que as vítimas são escolhidas por encomenda, outros que envolvem 
sacrifícios destinados a Suda. Muitas vezes são responsáveis por dar cabo de famílias inteiras, e 
até destronar reis e líderes políticos, e por esta razão o nome do clã é sempre mencionado em 
sussurros, pois não é feliz o destino daqueles que falam sobre este assunto.

Sociedade Mística 

Uma ordem de feitiçaria e adeptos das artes arcanas e mágicas, ela tem sua sede em uma 
fortaleza inexpugnável no alto da montanha mais íngreme ao norte de Irlea, onde vivem os Orcs. 
Constituída sobretudo por esta raça habilidosa e com um grande vínculo com as forças da 
natureza, esta sociedade e suas artes místicas são objeto de grande interesse por parte de 
pesquisadores e cientistas das cidades de aço. Dizem que muitos indivíduos pertencentes à raça 
dos alfas, além de orientais expulsos de suas terras e até mesmo assassinos infiltrados vindos de 
Duvidnia buscam ingressar nesta ordem a fim de dominar as artes arcanas. Porém, não e nada 
fácil passar pelos testes e exaustivos exames, que segundo muitos relatos, parecem sugar até a 
própria alma do praticante, indo desde técnicas simples como conjuração de familiares e 
arcanocinese, até métodos mais obscuros como necromancia e magia negra. Dizem que muitos 
ladrões e até sombras-que-se-movem tentaram invadir a fortaleza para roubar os poderosos 
artefatos místicos que lá residem, mas não existe registro de nenhum que tenha conseguido 
sobreviver.

Os filhos de Hanir

Habitantes da ilha de Tyr, até então desconhecida de toda Irlea, os elfos albinos foram fruto das 
descobertas de um cientista das cidades de aço. Este trecho e extraído de fragmentos do diário 
que sobreviveram à grande guerra…

"Que Kira nos ajude, esses homens altos e brancos prestam sacrifícios cruéis à sua divindade 
insaciável. Por vezes observo de minha cela dezenas de órgãos, sobretudo corações sendo 
atirados às chamas e corpos sendo dilacerados ainda em vida. Eles parecem se deliciar com o 
prazer oriundo da dor e do sofrimento. Quanto mais adiada a morte de uma vítima, mais seu deus
é saciado. Venenos e novos tipos de armas são testados todos os dias em suas pobres vítimas, em 
sua maioria primitivos raptados das ilhas costeiras. Kira nos dê forças caso esses seres 
repugnantes e vis consigam chegar ao continente." Após a grande guerra e a destruição de 
grandes cidades e estados de Irlea, alguns teóricos afirmam que a deusa Hanir tem ligação direta 
com o deus Suda, adorado pelos renegados e suditas, uma vez que ambos são deuses cruéis e que
existem sacrifícios e mortes de seus fiéis. Contudo, além de ser a divindade do caos, Hanir 
também é uma deusa da guerra, e muitas vítimas foram arrancadas de seus lares em seu nome.



Lugares



Kariel

A grande capital e a mais esplendorosa entre todas as cidades do império de aço, é também a 
sede do palácio real e das habitações mais suntuosas de todo o império. A cidade possui 
grandiosos monumentos arquitetônicos, como o grande relógio que demarca o centro da cidade, 
um gigantesco obelisco de marfim em frente à morada real e o museu de Kariel, onde são 
guardados objetos de inestimável valor histórico e financeiro. Por esta razão a cidade e alvo 
constante de ataques de ladrões, contrabandistas e assassinos, porém ela é protegida pelos 
membros da Guarda Pretoriana, o exército de elite formado por homens trajados em armaduras 
de metal e também autômatos de aço e cobre movidos a vapor e óleo de baleia. Contudo, apesar 
de seu aparente esplendor, a cidade também tem seu lado miserável. Conhecido apenas como a 
baixada dos vermes, ele é morada de mendigos e cidadãos miseráveis, em geral mestiços e filhos 
bastardos de grandes nobres. Dizem que Raven, o mercenário, nasceu e cresceu neste bairro sujo 
e miserável, e conheceu a dura realidade da vida da forma mais crua possível.

Cadmia

Considerada a segunda capital do império, ela é a cidade-sede do banco de aço, responsável por 
gerir, armazenar e transportar os bens matériais de todos os aristocratas, nobres e membros da 
realeza. O transporte se dá através do trem conhecido como "diligência", um monotrilho veloz e 
guardado por membros da Guarda Pretoriana escolhidos a dedo, e que já foi alvo de inúmeras 
tentativas de assalto, a maioria delas desastrosa. O banco municipal é protegido por um 
complexo sistema de muralhas, sistemas de alarme e patrulhas de guardas que se revezam dia e 
noite, tudo para guardar os bilhões em moedas, jóias e barras de ouro guardados nos cofres.





Orkani

A principal cidade dos orcs das montanhas, ela é uma bela jóia em meio aos cumes cobertos de 
neve e pedra. Com imensas Torres e fortalezas, Orkani é sem dúvida a maior expressão da 
habilidade arquitetônica desta raça discriminada por muitos. Por ser construída no alto de uma 
cadeia de montanhas, ela possui um sistema de transporte e pontes muito bem elaborado que 
permite a seus habitantes e aos visitantes que lá se aventuram a transitarem tranquilamente pelas 
ruas e paços elevados com a máxima segurança. Orkani também é a porta de acesso à sociedade 
Mística, localizada no cume mais alto, e muitos magos, arcanistas e necromantes circulam pela 
cidade, muitos deles guardiões responsáveis por proteger tanto o local quanto o povo orc que lá 
reside. Orkani também e sede do palácio real, onde o congresso dos antigos se reúne para discutir
questões relevantes a todos os orcs, incluindo assuntos dos reinos dos humanos. Dizem que 
muitos informantes são contratados para se posicionarem em cada uma das cidades e lugarejos 
de Irlea, com o objetivo de transmitirem informações imediatas em caso de necessidade.





Reino pele-de-urso

O maior reino já conhecido da raça dos primitivos, ele é uma grande fortaleza feudal ladeada por 
um grande e profundo fosso, cuja única entrada e uma ponte levadiça. Dentro das muralhas, 
existem vilas e aldeias simples, com suas casas de palha e culturas agrícolas de subsistência, e no
centro disso tudo, está o grande castelo do rei Thorn, o invencível, que se autoproclamou 
monarca de todos os povos livres. Dizem que outrora ele era um bárbaro errante e aventureiro 
que já foi saqueador e também pirata, e que conseguiu o trono após empreender uma corajosa 
empreitada que depôs Kirrel, o ditador inescrupuloso que mantinha um regime opressor. Thorn é 
considerado um rei generoso e justo, porém não são poucos os rivais que cobiçam o seu poder e 
frequentemente o reino pele-de-urso sofre com ataques e tentativas de saques de tribos bárbaras e
até mesmo de assassinos infiltrados vindos das distantes terras a oeste. Além da fortaleza, 
existem aldeias esparsas e vilas em meio à florestas e pântanos. Dizem que Thorn envia 
emissários e comerciantes a todo o território dos povos livres a fim de conseguir recursos e 
alianças e assim evitar que falte água e comida a seu povo, além de se precaver contra possíveis 
alianças forjadas em traição com o intuito de derrubar seu governo e minar sua autoridade.

Deserto da escuridão

Localizado a oeste do grande oceano do caos, o deserto estende-se por quilômetros de areias 
vermelhas e mortais nuvens de armas químicas. Outrora uma grande floresta fértil com rios e 
lagos cheios de vida, o local se tornou um cemitério de ruína e desolação após a grande guerra 
entre os povos de Irlea e os elfos albinos. Poucos são aqueles que adentram seu território e 
retornaram para contar sua história. Boatos dizem que gangues de piratas e ladrões peregrinam 
por estas terras, buscando riquezas e armas perdidas na época da batalha. Alguns afirmam que 
em meio à desolação, novas formas de vida surgiram, vítimas da mutação decorrente dos ataques
bacteriológicos que dizimaram o local, e não é incomum ouvir histórias de seres bestiais que 
habitam estas terras.





Oceano do caos

Um gigantesco oceano a leste do império do aço, é conhecido por ser fonte de um lucrativo 
comércio marítimo, além de servir como meio de transporte de mercadorias entre o leste e o 
oeste. Por esta razão, navios piratas por vezes assolam a costa, além de invasões de povos 
bárbaros vindos do sul, que muitas vezes pilham e saqueiam cidades costeiras ou atacam navios 
de pobres pescadores e baleeiros. O comércio de óleo de baleia é um elemento essencial da 
economia das cidades de aço, uma vez que o óleo é usado como combustível para alimentar os 
mecanismos, transporte e armamentos que se tornaram sua superioridade estratégica.
Lendas narram a história de uma ilha no centro do oceano, chamada de Ireland, onde 
supostamente estariam ocultos, sob a superfície, uma cidade submersa com segredos e riquezas 
de uma civilização antiga e perdida no tempo.
Muitos tentaram encontrar esta cidade, porém relatos apontam gigantescas feras marinhas que 
atormentam todo e qualquer navio que ousar se aproximar.





Ilha de Nugohsh

Localizada no extremo leste de Irlea, é uma ilha conectada ao continente por uma longa 
península. O local é morada da raça conhecida como os orientais, com suas suntuosas cidades de 
ouro e prata, sua doutrina rígida e seus segredos misteriosos. A capital é Naihatt, a bela, com suas
torres de marfim e palácios majestosos onde soldados do exército são treinados em suas técnicas 
milenares. Por ser um país relativamente menor que o restante de Irlea, eles desenvolveram um 
poderoso sistema de defesa contra ataques de invasores, além de criar grandes guerreiros, muitos 
deles convencidos por visitarem as terras a oeste. A economia de Nihon está centrada na 
produção de armamentos, mercantilismo de especiarias, metais e tecidos, além da contratação de 
assassinos e mercenários treinados na misteriosa ordem das sombras-que-se-movem.
Sua ajuda na grande guerra foi imprescindível, tanto no fornecimento de armas quanto de 
combatentes.





Ilha de Tyr

A ilha de Tyr, ou simplesmente Ilha Negra, como alguns a chamam, está localizada ao norte de 
Irlea. Até então desconhecida, ela foi descoberta por um explorador infeliz, e tudo que se 
conhece a respeito do local provém de suas anotações.
Segundo ele, a ilha é feita de rochas negras, e todas as construções suntuosas são feitas de metal 
negro, até mesmo as armas e armaduras. A entrada da ilha e cheia de fileiras de cadáveres e 
esqueletos empalados, e não é incomum a visão de vítimas sendo torturadas à luz do dia e à vista 
de todos. A cidade-fortaleza, chamada Alknar, é um gigantesco palácio com diversas torres 
negras que alcançam as nuvens. A torre principal, Iestath-Kanun, é a morada da dinastia do 
grande imperador Markarth, e sua guarda pessoal, os anjos da morte. No litoral, gigantescos 
navios anfíbios aguardam para singrar os mares em busca de mais sangue. Foram estes mesmos 
navios que devastaram as verdejantes paisagens da terra de Hope, e espalharam seu odioso vírus 
mortal, destruindo todas as formas de vida e remodelando a terra segundo sua imagem.
Se não fossem os leviatãs gerados por magia pelos orcs das montanhas, os indestrutíveis navios 
teriam alcançado as cidades de aço e rompido suas muralhas.





Mechania (a cidade flutuante)

Reza a lenda que em meio às nuvens gigantescas de gás e veneno do deserto da escuridão, um 
colosso de aço e metal ascende rumo aos céus. Alguns dizem se tratar de uma lenda, outros de 
uma criação de algum cientista da raça dos alfas. Não se sabe o que sustenta a cidade no ar ou o 
porquê ela foi construída, tudo que se sabe é que ela seria, em tese, um refúgio a todo aquele 
caos. Boatos ditos à boca pequena afirmam que a cidade nas nuvens teria hotéis, cassinos e 
dezenas de Luxos, sendo procuradas por milhares de magnatas e aristocratas do império. Porém, 
outros dizem que existe uma força desconhecida, além da compreensão, que seria a responsável 
por mover o colosso aéreo, e muitos dizem que é o próprio Deus traidor, Suda, que estaria 
acorrentado aos motores da cidade, alimentado por incontáveis sacrifícios humanos realizados 
pelo sacerdote que secretamente dominaria o lugar.





Duvidnia, a cidade dos ladrões

Um antro de sujeira, ladroagem e devassidão. Essa é a melhor definição para Duvidnia. 
Localizada no meio do deserto, ela é uma fortaleza coberta com uma cúpula, para barrar as 
enormes adversidades do ambiente à sua volta. Antigamente uma cidade utópica criada por 
cientistas que buscavam um meio sustentável de vida, após a guerra a cidade é o refúgio 
predileto de ladrões, fugitivos, corruptos, agiotas e assassinos. Dizem que um enorme mercado 
negro movimenta a economia do local, indo desde mercadorias roubadas até tráfico humano, de 
crianças e mulheres até homens vendidos para fins nada agradáveis. Longas discussões já foram 
traçadas pelos governantes das cidades de aço a respeito de realizar incursões na tentativa de 
destruir o local e desbaratar este reinado de crime, porém nenhum meio conhecido foi 
encontrado ainda para que o território hostil fosse atravessado, e Duvidnia, alcançada e sitiada. 
Alguns dizem que Raven, o mercenário, foi o único a escapar da cidade e atravessar o deserto e 
sair ileso. Ainda não se sabe como, mas muitos dizem que o impiedoso pirata teria alguma 
espécie de corpo fechado, ou uma maldição que o salvou de um fim terrível nas terras desoladas.
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