
 

 

 

 

Um tempo depois da Era do Caos... 

 

Quando Uman criou as raças anciãs Elfos e os Dwarfs... 

 

Os Dwarfs que eram muito pequenos em estatura, porém, 

com habilidades de mineração, forja e guerreiros incríveis. Criados para 

lutarem contra as criaturas terríveis e sombrias de Zathroth.  Infelizmente as 

criaturas de Uman eram fracas comparadas às forças sombrias. 

 

Demétrio o anão forjador que criava armamentos, não era feliz 

com toda a guerra já que havia perdido sua família inteira na guerra vendo todo 

aquele caos, despertou em seu coração uma escuridão...  

Tentando entender o que havia despertado ele foi à procura de 

respostas, pois, a escuridão o consumia. 

Ao se aprofundar na floresta, longe dos campos de guerras... 

Uma Bruxa sacerdotisa de Zathroth uma das integrantes da sete 

cabalas de sangue, o observou. 

Demétrio se sentia estranho. 

A bruxa sentiu uma aura estranha... 

Então ela rezou ao seu deus Zathroth, pedindo que se 

manifestasse em seu corpo. 

Zathroth então sentiu a aura: 

 

- Como esta criatura criada das mãos de Uman pode ter esse poder? 

- Seria ele o escolhido? 

 

Zathroth se manifestou de uma forma manipuladora, criou um livro 

que brilhava ao escuro.  Dentro do livro continha a imagem de um escudo. 

O escudo era a junção do poder de Uman e Zathroth.  

Demétrio não sabia.  

O escudo só poderia ser criado com um poder combinado dos 

deuses. 



 

 

 

 

 

Zathroth então escreveu no livro: 

 

O escudo mágico que detém o conhecimento e o poder pode-se utilizar em 

suas lutas contra as forças do mal e que lhe daria grande defesa e que o 

tornava amedrontador para seus inimigos.  

Para ser forjado deve ser feito com o melhor Aço e com as mãos de um nato 

forjador. 

Aquilo que lhe aflinges será quebrado, 

Peça com fé a Uman e toque no Escudo. 

 

Demétrio ficou maravilhado com o escudo e muito intusiasmados, 

poderia vencer a guerra e tudo seria paz, já que ao forjar “o que lhe aflingia 

será quebrado”. 

Demétrio passou dias e noites e então... Pediu com fé...  

Aconteceu. 

Ao terminar Zathroth que observava há dias no corpo da bruxa, 

encantou o escudo e então a junção dos poderes dos deuses aconteceu o 

nome do escudo era Journal Shield . 

Demétrio então viu que o que havia forjado não era para o seu 

bem proprio e que havia sido enganado por Zathroth. 

Demétrio enfurecido então decidiu lutar... 

Pegou o escudo e um machado atacou-lhe com uma vasta força. 

Zathroth envocou terriveis criaturas.  

Foi uma luta e tanto Demétrio se sentia muito fraco e então, 

Teve uma ideia resolveu ler as escrituras do escudo em tom muito alto! 

 

E em seu relevo as escrituras: 

 

A junção do bem e o mal... 

Uman vive... 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escudo


 

 

 

 

Força e Poder... 

Uman Vive... 

Conhecimento é PODER... 

 

Após ler as escrituras o Journal Shield BRILHOU! 

E com uma vasta força acertou Zathroth e o enfraqueceu. 

 

Zathroth então correu para outra dimensão. 

 

 

Demetrio após esta vitoria ficou conhecido por todas as terras 

Tibianas como o anão que enfrentou Zathroth. 

 

 

 

 

 


