
Blog de Desenvolvimento #5:
A Queda do Império das Trevas

Saudações vampiros!

Nesse blog de desenvolvimento, nós olhamos mais de perto a narrativa por trás de V Rising e
clareamos um pouco a história que contamos no trailer de revelação. Foi muito importante para
nosso time ter uma fundação narrativa para nosso mundo. É o tronco da árvore que age como
suporte para todos os detalhes do mundo, florescendo em uma imersão maior. Quando você
joga V Rising, você estará nos contando a sua história, e queremos ter a chance de apresentar
para vocês mais detalhes do mundo que você usará para contar a sua história.

Então fique confortável! Encontre um bom local escuro para acender uma vela, coloque seus
pés pro alto, e aproveite uma história… de vampiros.

O mundo já foi um lugar de ordem...

Tinha um modo de fazer as coisas, um ciclo. Os homens e mulheres dos reinos humanos
tinham o seu jeito, aprendendo, fazendo trocas, construindo seus grandes reinos e castelos
altos. Coisas tão grandes tinham sombras bem longas. Nessas sombras viviam a outra metade
desse ciclo, os vampiros. Os manipuladores da humanidade. Em troca de sua ilusão de
liberdade e proteção sem consciência dos muitos predadores da noite, os vampiros se



alimentavam da fortuna e sangue da humanidade, vivendo em uma delicada e decadente
harmonia com eles.

E foi assim por milênios.

…Mas esse equilíbrio não pode durar para sempre.



Sempre há ambição, e o que é mais natural que a fome de um vampiro? Para a humanidade,
hoje a verdade já foi há muito esquecida, existindo apenas em contos que foram mudando com
o tempo. A verdade, de toda forma, ainda vive nas memórias de todos os vampiros vivos para
se lembrarem da Grande Guerra. A criatura que chegou aos limites da magia de sangue,
passando nosso reino material, e adentrando mundos intocados. O homem que quebrou a
ordem e trouxe caos: Drácula.

Drácula foi um pioneiro, o primeiro a perfurar os planos e concordar com os misteriosos
poderes que habitam nesses outros mundos. Um trono das trevas se manifestou no castelo de
Drácula, uma condição entre os planos. O trono de poder, e com ele, a chave para a
dominação do mundo.

Os outros clãs não iriam se render facilmente, e então veio a Grande Guerra. Carregando
lâminas, arcos, e magia de sangue, eles lutaram contra o controle do novo poder de Drácula.
Eles gastaram até o último recurso em uma resistência selvagem de seu controle, sua sede por
poder causando o sacrifício de tudo em sua busca. As cidades da humanidade foram
dizimadas em seu desespero, se afogando em rios de sangue para os propósitos de seus
meios desesperados.

Drácula se tornou imparável.

Ou foi o que eles pensaram.



Nascido não de desejo de poder, mas puro desespero, os últimos vestígios da humanidade se
curvaram diante de toda a criação. Eles imploraram para qualquer coisa, qualquer um que
pudesse os ouvir, por salvação de sua extinção iminente.

Algo respondeu.

A humanidade foi abençoada com o poder da luz sagrada, e os poucos que podiam usá-la
formaram a vanguarda da humanidade, a Igreja da Luminescência. Sua ordem reunida sob a
bandeira dos Paladinos da Luz, cavalgando em frente e lançando luz em todas as sombras
para iluminar a escuridão. Um surto de luz sagrada obliterou Drácula e dividiu as legiões
vampiras. Eles empurraram os grandes clãs e os fizeram se retirar. Logo, eles sabiam, não
haveria mais sombra para se esconder. A era dos vampiros iria acabar.

Agora eram os vampiros que haviam descoberto o desespero e em seus últimos momentos de
poder, eles ergueram uma Barreira Negra para protegê-los em seus últimos passos. Essa
Barreira os deixou vivos, mas presos em reclusão e tirados de sua fonte de alimento e poder.
Eles começaram a definhar. Em seu período de necessidade, em que seus corpos começaram
a falar e eles começaram a entrar em seus sonos sem sonhos, eles chamaram o vazio que
ajudou Drácula na esperança de que isso poderia salvá-los.

Ninguém respondeu, e assim dormiram.



O mundo continuou sem os vampiros e como em qualquer mundo, não iria durar muito tempo
de vitória ou paz sem sucumbir a novos problemas—um inimigo nascido disso. A Igreja da
Luminescência e o poder que eles obtiveram não veio a desaparecer quando a ameaça
passou. Da mesma forma que todo poder, ele pedia para ser usado, e sem um inimigo para se
virar contra, eles se viraram uns contra os outros. A mão da luz se tornou a mão de ferro, e com
isso, vieram a tirar de seus súditos riquezas e valores. O trono de Drácula tinha um poder de
outro mundo, mas a Igreja veio a forjar o seu próprio trono de ganância mundana em sua
ausência.

Séculos vieram um após o outro, e assim foi. Centenas de anos de grande crescimento vieram
a engolir os últimos da civilização vampira, suas tumbas exiladas e escondidas nas selvas junto
de suas lendas. A Barreira Negra veio a desaparecer com o tempo, abrindo essas terras para a
exploração humana. Histórias de acampamento de terror não eram o bastante para deter foras
da lei e outros indesejáveis de adentrar, desavisados do que está por vir. Um novo começo
para eles, eles acreditam… e de certa forma, eles estavam corretos.

O grito de um arauto das trevas ressoa das profundezas do abismo, chegando ao mundo
mortal e respondendo agora àquele antigo pedido de ajuda. Com o distante chamado desse
benfeitor invisível, os vampiros começam a se mover novamente, despertando de seus séculos
de sono profundo em um mundo que quase os esqueceu.

Eles estão famintos e fracos. Sedentos e astutos. Perigosos e furiosos.

Eles vão construir.



Eles vão caçar

…Eles vão se erguer.

Nós esperamos que você tenha gostado desse pequeno vislumbre ao
mundo de V Rising! O próximo capítulo é com você.

---

Se você quer continuar informado sobre o jogo, nós estamos sempre postando esses
pequenos pedacinhos de informação, arte conceitual, e novas atualizações! Se você quiser se
manter antenado, nos colocar na lista de desejos da Steam, se inscrever às notícias, nos seguir
nas redes sociais, e enquanto você está fazendo isso, talvez se inscrever para o beta fechado
que estaremos lançando no final deste ano. O tão aguardado primeiro trailer de gameplay
também está sendo feito, e esperamos lançá-lo para vocês em setembro. Obrigado por serem
pacientes conosco enquanto continuamos a progredir com o mundo de V Rising..

Coloque o jogo na Lista de Desejos da Steam:
https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/

Se inscreva em nossas notícias: https://www.stunlock.com/newsletter

Se registre para o beta: https://playvrising.com/signup

https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/
https://www.stunlock.com/newsletter
https://playvrising.com/signup


Entre no servidor de V Rising no Discord: https://discord.gg/bsSgmhMVSe

V Rising no Facebook: https://www.facebook.com/VRisingGame

V Rising no Twitter: https://twitter.com/VRisingGame

V Rising no Instagram: https://www.instagram.com/vrisinggame/

Com muito amor e uma pitada de sangue,

O Time de Marketing
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