
Cronologia da Terra Nova 
No ano 1.000 da Segunda Era da Terra Antiga, os senhores élficos e reis anões acharam por bem 
colonizar e povoar as novas terras descobertas à oeste.  A possibilidade de um grande novo conflito os 
motivou a isso, pois temiam que uma nova guerra viesse a exaurir seus recursos naturais. Este ano 
corresponde ao ano 1 da Era de Servidão da Terra Nova.  
No ano de 1.700 da Segunda Era da Terra Antiga, ano 700 da Era da Servidão, um grande cataclisma 
atingiu o Oceano que separa a Terra Nova da Terra natal dos elfos e anões. O motivo foi uma grande 
guerra que assolou a Terra Antiga durante forças nefastas foram evocadas por um dos lados para 
impedir sua derrota e falhou. A Era da Servidão terminou em 2.261 com a vitória final dos humanos, 
elfos e anões mestiços sobre seus opressores. Esse foi o começo da Era Livre. 
No ano 3.997 da Era Livre da Terra Nova foi restabelecido o contato entre a Terra Nova e a Terra 
Antiga  pelos elfos navegantes. 
 
Era da Servidão  

Ano  

1 Chegada dos elfos, anões e humanos trazidos do Velho Mundo. 
Estabelecimento das primeiras colônias no Sul. Relações inicialmente pacíficas 
com os nativos, chamados de "orcos" pelos elfos e anões. 

5 - 15 Primeira guerra contra o Império Quetzal dos orcos do sul. O império resiste, 
mas os novos reinos élficos e anões conquistam grandes territórios no sul, 
usando os humanos como exércitos e mobilizando tribos de orcos contra o 
Império. 

50 Anões começam a colonizar a Grande Cordilheira, formando o Reino de 
Sniflehein. Os elfos avançam e chegam até o lago Lunara. 

100- 123 Segunda guerra contra o Império Quetzal que desta vez é destruído. Os elfos 
consolidam o Reino de Nova Paz abrangendo a parte sul do canal de Lunara 
até a Grande Cordilheira. 

200 - 699  Grande expansão dos reinos élficos e anões. Sniflehein passa a cobrir toda a 
Grande Cordilheira. Primeiras fugas de humanos para formar seus quilombos. 
Tribos de orcos são escravizadas ou dizimadas. 

700 O Grande Cataclisma causa a perda de contato com o Velho Mundo. Confusos 
e assustados, elfos e anões se descuidam e ocorrem fugas em massa de 
humanos para o norte e as outras ilhas. A servidão é mais dura para os que 
ficam. 

1.000 A grande expansão é detida temporariamente quando os elfos e anões entram 
em contato com o Império Huáscar dos orcos do norte do lago Lunara. 
Militarmente forte, bem administrado e menos violento sobre as tribos locais, o 
Império Huáscar é um adversário respeitável. 

1.000 - 1200 Com sua expansão temporariamente detida, elfos e anões concentram-se em 
fortalecer seu domínio sobre o sul. Quilombos humanos são caçados e 
exterminados. 

1.300 Elfos entram em pânico ao descobrir que perderam sua imortalidade. Vários 
senhores élficos promovem morticínios entre orcos e humanos. Após o Grande 
Massacre em que milhares de humanos são mortos e os orcos do sul 
dizimados, o Reino da Nova Paz dos elfos se desmembra.  Os anões preferem 
se isolar em Sniflehein.  



1.500 - 1550 A guerra civil do Império Huáscar o torna vulnerável ao ataque dos elfos, que 
em apenas 50 anos o destróem completamente.  

1600 Buscando combater os povoados humanos livres da margem oeste de Lunara, 
os elfos e anões delegam muitas das funções administrativas para os humanos 
em seus territórios. Os elfos são poucos em número e ainda estão atordoados 
com o trauma da mortalidade. Os anões são igualmente poucos e preferem se 
concentrar nas minas em Sniflehein.  

A miscegenação que já ocorria entre humanos e orcos e mesmo humanos e 
anões passa a ocorrer também entre elfos e humanos e elfos e anões. Apesar 
de socialmente reprovada, as autoridades fazem vista grossa. 

1.800 Expulsão dos elfos negróides pelos demais para a Ilha Sol para esconder a 
vergonha de sua impureza. Eles darão origem aos elfos navegantes. 

1850 Começam as guerras de libertação dos humanos contra os elfos e anões. Os 
mestiços, discriminados, entram em sua maioria do lado dos humanos. 
Inicialmente as vitórias são dos elfos e anões, mas elas são cada vez mais 
custosas. 

1900 à 2.100 Era Heróica dentro da Era da Servidão. Diversos heróis, humanos e mestiços, 
lideram campanhas em guerras, guerrilhas, espionagem e conspirações contra 
os elfos e anões opressores. Estes são os anos em que Augur, Zinga, Aiala, 
Soluna, Seldzar, Altéa, Bórias, Driano e Sarina alcançaram o status de 
divindades.  

Fundação do primeiro reino humano, Valência, em 2.000. 

Os elfos empreendem várias guerras para derrotar e destruir Valência, mas 
são eventualmente derrotados e partem para o norte. 

2.120 Fundação do Reino de Arezza. 

2.121 à 2.200 Após uma grande revolta em que os elfos e anões são pêgos de surpresa, 
formam-se os Reinos de Alieri e Núzia.  Os mestiços se unem à revolta e 
recebem o território de Allistae. 

2.210 - 2261 Após 50 anos de guerra são estabelecidos tratados de paz. Os elfos e anões 
que querem se manter "puros" deixam o Grande Continente e colonizam ilhas 
ao norte. Fim da Era da Servidão. 

 
Era Livre 

Ano  

1 - 500 Os novos reinos humanos vão se consolidando, enquanto os orcos vão 
sendo expulsos. Apesar de algumas escaramuças, a paz com Allistae e 
Sniflehein se mantém. 

550 - 700 O Reino de Núzia começa sua primeira grande expansão até os Montes 
Borgo. Formação da Matriarquia Zula (560),  Magocracia Elvenar 
(620),Teocracia Nezor (650) e do Reino de Góia (680).  

701-999 O Reino de Góia e a Matriarquia Zula entram em guerra por minas de 
ouro nas Montanhas do Sol (trecho sul da Grande Cordilheira). Em 712 o 
Reino Góia é derrotado pela Matriarquia e seu povo é escravizado. Duas 
revoltas em 750 e em 820 falham em conseguir sua libertação. 



O Reino de Núzia se expande para o sul, alcançando o mar. 

1.000 - 1249 O Reino de Allistae entra em guerra coma Matriarquia Zula e é 
conquistado (1002-1010). A Matriarquia se expande pelo sul até o rio 
Valor. 

O Reino de Núzia torna-se um Império, conquistando o território onde 
atualmente é Fúlgia. Formação da Oligarquia Tirana (1100).  

1.250 O Império Nuziano conquista o Reino de Arezza e onde será Orana. Em 
sua máxima expansão o Império abrange toda a área norte e oeste do 
Grande Continente. Alistae se liberta da Matriarquia Zula. (1240-1250) 

A miscegenação avançou a tal ponto que se torna muito difícil encontrar 
humanos sem ascendência élfica ou anã e vice-versa. 

1260 a 1280 Fundação das cidades-estado por imigrantes do Império Nuziano ao se 
expandir para o sudoeste. Draco (1260), Anzio (1265), Marina (1271) e 
Áquila (1280) 

 1320 Primeira campanha do Império para conquistar Allistae falha. Allistae 
recebe o apoio de Sniflehein e dos reinos humanos de Valência e da 
Matriarquia Zula. Tropas das cidades-estado são enviadas para apoiar o 
Império, mas tem fraco desempenho. 

1340 Segunda campanha do Império para  conquistar Allistae falha. As 
alianças se mantém. As tropas mercenárias empregadas pelo Império 
Nuziano são enviadas para as cidades-estado para garantir sua 
proteção em vez de trazidas de volta para o norte. 

1350-1399 O império apóia a libertação de Góia da Matriarquia Zula (1355). Uma 
terrível seca gera fome e um movimento apoiado pelo Império derruba a 
Matriarquia fundando a República Zula. O novo governo promete 
igualdade entre os gêneros e o fim da nobreza. 

1400 - 1600 Grande Paz. Florescimento cultural, comercial e artístico. 

1600 Início da decadência do Império de Núzia. A República Zula consolida 
uma série de leis opressoras sobre as mulheres, consideradas inferiores 
aos homens. Cidades-estado recebem notícia do Império Nuziano de 
que este não pode mais lhes dar proteção e por isso agora estão por sua 
conta. 

1700 - 1730 Governo do Imperador louco Valentiano. A opressão torna-se intolerável 
e ocorrem grandes rebeliões pelo Império. Arezza recupera sua 
independência. 

Anzio se posiciona como grande centro religioso instalando de fato uma 
teocracia. O governador de Áquila se declara como seu primeiro rei. 
Draco e Marina mantêm lealdade ao Império Nuziano. 

2000 Queda e desagregação do primeiro Império. Em meio à guerras civis 
formam-se os Reinos de Fúlgia e Alendar e o território livre de Túscia. 
Várias pessoas emigram para as ilhas aesires e  a Ilha de Artel. 

Marina e Draco declaram sua independência do império. Marina se torna 
uma república mercantil, enquanto Draco é governada por uma série de 
tiranos em que trocas violentas de poder são freqüentes. 



2.250 - 2400 Um grupo de elfos e anões retorna do norte sentindo a fraqueza na 
desagregação do Império e toma territórios para si. Eles eventualmente 
são expulsos. 

2400 - 3000 Com o fim do Império, Valência assume a posição de liderança política e 
cultural no Grande Continente , assumindo o controle da ilha de Astela. 
Sua marinha se expande fazendo o comércio marúitimo e lacustre dos 
reinos, atendendo até a Ilha de Artel. Leva emigrantes à Ilha Esmeralda 
que terminam por formar o Reino de Allandor. 

Valência faz repetidos ataques às cidades-estado tentando jogar uma 
contra a outra para conseguir conquistá-las, aliando-se ora a uma e 
outra a outra. Com essa estratégia chega a conquistar Draco e Marina, 
mas uma aliança entre Áquila e Anzio consegue evitar sua conquista. 

3100 - 3120 A morte do rei de Valência sem deixar herdeiros leva a uma Guerra Civil 
de 20 anos até a dinastia Cortez se estabecer. Ervantes perde a 
condição de capital para Seilar. 

Aproveitando o conflito Marina e Draco conseguem se libertar de 
Valência. 

3200 - 3300 A República Zula e os Elfos Navegantes começam a competir com 
Valência pelo transporte de mercadorias pelo mar.  Navios mercantes 
também são atacados por piratas aesires. Começa a decadência de 
Valência. 

Valência tenta reconquistar Draco e Marina, mas falha em seu intento. 
Começo da decadência do Reino de Valência. 

3300 O Reino de Arezza se expande e conquista Allendar (3301) e Fúlgia 
(3330). Formação do Reino de Orana (3342). 

3350 - 3400 Começa a reunificação do Império que é completada em 3400 com o 
novo Império. Formado desta vez a partir da cidade de Varini, recebe o 
nome de Império Varini e toma como símbolo a fênix. O reino de Orana 
se expande rechaçando os orcos. 

Draco e Áquila buscam restaurar o contato com o Império para obter 
legitimidade para sua independência. Marina intensifica as relações 
comerciais com Astela e Valência. 

3450 - 3650 Começa uma série de guerras entre o Reino de Valência e o Reino de 
Góia chamada de Guerra dos 200 anos. Valência pretendia tomar a 
coroa de Góia. Apesar de suas vitórias iniciais, Valência acaba 
derrotada. 

Mercenários de Draco e Marina lutam nessas guerras mudando de lado 
conforme quem pode pagar mais. 

3699 Após uma série de reis incompetentes e opressores, uma revolta popular 
liderada pelos comerciantes forma a República Arezza, expulsando a 
família real que se refugia no Império. Alguns nobres vão para os  
Montes do Destino, ao sul. 

3700 - 3730 O Império Varini trava uma série de guerras para restaurar a família real 
de Arezza e obter o controle da região, mas é derrotado.  

O Reino de Valência começa uma série de conflitos com a cidade - 



estado de Draco pelo controle do canal de Sarina. Marina se alia a 
Draco, mas Áquila discretamente apóia Valência. 

3750 - 3780 A grande armada de Valência decide varrer do mar seus rivais da 
República Zula e os Elfos Navegantes. Inicialmente obtém sucesso, mas 
é fragorosamente derrotada em 3770.  

Draco obtém o controle da Ilha de Astela, enquanto os elfos navegantes 
impõem um bloqueio naval a Valência. O rei Ruiz abandona Seilar e 
foge para as montanhas. Após dois anos de sítio, Ervantes cai diante da 
República Zula em 3775. O duque Cid de Avilar parte para libertação de 
Ervantes, obtendo sucesso em 3778. Os nobres o apóiam e ele assume 
o trono, fundando a dinastia de Aviz. O povo de Astela com o apoio de 
Marina e Áquila expulsa Draco em 3780 e funda sua própria dinastia 
reinante: os Brigantinos. O apoio de Marina gera uma forte classe 
mercantil em Astela. 

3850 Após inúmeros conflitos, o Reino de Valência concorda com a criação do 
Reino de Astela e reconhecimento da dinastia brigantina, dando a este o 
controle do canal de Sarina. Passa então a se concentrar no comércio 
lacustre e a conter as investidas do Reino de Góia.  

Astela estabelece um tratado de aliança com a República Zula Marina e 
Áquila.  

3900 Fúlgia e Allendar obtém sua independência da República Arezza. Esta 
passa a dedicar-se cada vez mais ao comércio. 

Astela cria sua própria frota comercial, estabelecendo acordos militares 
e comerciais mais amplos com a República Zula. A Lei Sales é 
estabelecida em Astela proibindo mulheres de governar, seguindo o 
costume Zula. 

3950 Exausta após mais de cem anos de guerra, Valência cede parte de seus 
territórios ao Reino de Góia. Draco estabelece acordo com a República 
Zula e adota a Lei Sales como exigência de Zula. 

3955 - 3959 O reino de Orana empreende uma guerra contra o reino de Sniflehein. 
Após o massacre de uma cidade de anões em que crianças e velhos são 
emapalados vivos, o rei Votun de Sniflehein jura não descansar 
enquanto não destruir o exército do rei Brino de Orana e empalá-lo vivo.  

A estratégia do brilhante general anão Hundir Rugnar impõe três 
derrotas desastrosas para Orana. As batalhas e a caçada ao rei Brino 
custam à Orana 87% de seus homens entre 12 e 60 anos e mais de dois 
terços dos sobreviventes estão aleijados ou mentalmente incapacitados. 
Aos dezoitos anos, a rainha Sira assumiu o trono como única 
remanescente da família real. O acordo de paz cedeu parte do território 
aos anões para que tivessem uma saída para o lago. Acordos seguintes 
cederam florestas para elementalistas junto aos orcos, territórios para 
que magos formassem academias de magia, cessão de territórios para 
nobres de Allistae em troca de proteção e acordos com guildas. 

3.960 - 3970 O Império Varini conquista os Montes Borgo (3957-3960) e os Montes 
Getzi (3962-3965). A nobreza dessas regiões imigra para Valência e 
recebe terras nos Montes Úrio com status de ducados e condados. 
Camponeses se unem ao Império devido à brutalidade dos nobres Borgo 



e Getzi. 

3.978 - 3980 O rei Valtor subjuga os nobres e assume poderes absolutos, 
transformando o Reino de Góia na Monarquia Góia. Ele conta com 
fundos da cidade mercantil independente de Lutécia. 

3.981-3.983 Draco e Anzio entram em guerra. Astela apóia Draco e Valência Anzio. 
Após 2 anos,  Draco sai vitoriosa mas exaurida, por isso os termos de 
paz são razoáveis para Anzio. 

Astércio rei de Áquila morre em 3982 em um naufrágio. Ele é sucedido 
pelo Duque Justino com apoio de seus filhos Cássio, Juliano e 
Constâncio. O filho mais novo Juliano escandaliza Áquila ao se casar 
com uma mulher do povo e atriz: Zeodora. Mas, o casal se mantém 
firme. 

Aproveitando a confusão da sucessão uma pequena cidade, Mandraca, 
se rebela para conseguir sua independência de Áquila. Após 6 meses de 
luta feroz a revolta é esmagada e seus líderes são enforcados. (3982) 

3984 A República Zula tenta intervir na sucessão em Draco e colocar seu 
candidato. Seus esforços são rechaçados por Gazzo Crassus. Ele se sai 
vitorioso e repudia os acordos com Zula. Ele se casa com Dona Bona 
para reforçar os laços com Astela. 

3.986 – 3.987 A “revolta do bastardo”. Dom Renato das Marés, filho bastardo de Dom 
Augusto, governante anterior da Cidade do Canal, lidera uma revolta 
contra Dom Egberto, o sobrinho que herdou o título, e temporariamente 
toma a Cidade do Canal, propondo aliança à Valência. Após dois anos 
de guerra, a cidade é retomada por Egberto e Dom Augusto foge. 

3.988 Guerra entre as cidades estado de Anzio e Marina. Termina empatada. 

3.990 – 3.992 Dom Renato das Marés, apoiado pelo Reino de Valência tenta 
novamente tomar a  Cidade do Canal , vassala de Astel. Ele alega que 
Dom Augusto tinha essa intenção. A campanha dura 2 anos e é vencida 
por Dom Egberto com apoio dos senhores dos 4 castelos e a estratégia 
de Dom Eudônio, Senhor de Estival. 

3992 Gazzo Crassus é assassinado em Draco. Vico Moro tenta obter o poder, 
mas Dona Bona se torna regente com o apoio de Anzio em prol de seu 
filho Dom Fulano. 

3995 - 3997 A Monarquia Góia empreende uma guerra para conquistar o Reino de 
Allistae. O monarca morre e a guerra termina empatada. Durante o 
conflito, Sniflehein e Orana apoiam Allistae. O primeiro militarmente e o 
segundo com suprimentos. 

O monarca dá aos mercenários que se destacaram terras junto ao lago, 
tornando-os vassalos de Lutécia. 

3997 Os feudos mercenários vão à falência ou guerreiam entre si, 
concentrando-se por conquista ou vassalagem nas mãos dos 
mercenários Veruccio ou Tiana. Fundação da Cia de Mercenários 
“Caveira Negra” por Tiana e da Cia de Mercenários “Falcão Vermelho” 
por Veuccio. 

O Império tenta conquistar o Reino de Orana, o qual recebe o apoio de 



Allistae e Sniflehein. 

Elfos Navegantes restabelecem contato com o Velho Mundo. 

3998 Pilhagem da cidade de Lutécia pela mercenária Tiana. Lutécia passa a 
pagar-lhe proteção. Em seguida, Tiana torna-se vassala do Conde 
Landaus de Victória, fundando o Senhorio de Bertácchia. 

O Império recebe de Orana o território entre os rios Leto e Trovão, onde 
fica a cidade de Tarini. 

3999 O monarca Alejandro Valtor destrói o Mosteiro Marcial de Zinga.  Ele 
então busca avançar sobre Valência. 

O Reino de Astela tenta conquistar a Cidade-Estado de Draco.  

Os antigos territórios de Valência sobre o controle da Monarquia Góia 
rebelam-se sob a liderança do Conde Landaus. Ocorre a Primeira 
Guerra da Monarquia contra Victória e Bertácchia. A guerra termina com 
a derrota da monarquia e a captura do monarca Alejandro Valtor. 
Formam-se o Principado de Victória e o Ducado de Bertácchia, ligados 
ao Reino de Valência, graças a acordos feitos por Durandaus e Tiana, 
os quais se casam. 

4000 O Império intervém para apoiar a Monarquia, enviando tropas. O Ducado 
de Bertácchia estabelece um bloqueio naval, afundando uma esquadra 
da República Zula. Victória impõe um bloqueio terrestre.  Começa a II 
Guerra da Monarquia contra Victória e Bertácchia. 

O exército monarquista é derrotado no território do Principado de 
Victória. Tiana lidera as tropas de Bertácchia e Victória impondo mais 
duas grandes derrotas às tropas monarquistas. A monarquia é invadida 
e o monarca Ramon Valtor capturado. Fim da guerra. Tiana e 
Durandaus coroam novamente Ramon, mantendo seu pai, Alejandro, e o 
irmão, Vegar, como reféns. As tropas imperiais são expulsas. 

Victória e Bertácchia são então elevados a Reinos separando-se do 
Reino de Valência. Nascimento de Eurandaus, filho de Tiana e Landaus. 

 

Cerca de 14.500 elfos da Terra Antiga chegam à Terra Nova e fazem 
uma aliança com o Império para unificar os reinos humanos sob a égide 
imperial e os élficos sob o comando deles. Os reis são Thovalon e 
Conchobar. 

4001  - 4002 Anos de reconstrução em Bertácchia, Victória e na Monarquia. 
Florescimento comercial, descoberta de minérios de ferro e cobre em 
Bertácchia.  

Durante nova guerra entre Draco e Marina, Draco contrata a caveira 
negra. Após o conflito Draco oferece sua vassalagem à Tiana. 

Um naufrágio em 4001 vitima a família real de Valência. O jovem rei 
Alfonso assume o trono aos 17 anos.  

A cidade-estado de Lunara conquista a de Igravan após uma guerra de 2 
anos. 

4003 O Reino de Astela é conquistado por Tiana de Bertácchia, a qual 
assume o controle do canal de Sarina tomando a Cidade do Canal. 



Um violento terremoto atinge o sul do continente. A maioria dos castelos 
resiste bem. 

Tiana e Landaus se divorciam. Tiana, Senhora da Guerra de Bertácchia, 
casa-se com o Rei Alfonso de Valência, dando Astela como dote. Ela 
torna-se Rainha e Arquiduque de Valência. Uma revolta na capital e um 
levante de nobres valencianos bem como uma revolta em Astela são 
sufocados com apoio de Dom Ednardo, primo do Rei Alfonso e Dux 
Lacustris de Valência. 

 

Landaus, rei de Victória casa-se com a Rainha Diveine de Allistae. 

 

Uma comitiva dos elfos deThovalon tenta fazer uma aliança com a 
cidade-estado de Lunara, mas só conseguem acordos comerciais. 

4004 Tiana dá a luz a uma menina, a qual não tem preferência para herdar o 
trono de Valência segundo as leis do Reino. 

 

A cidade de Marina oferece sua vassalagem à Tiana após a morte do rei 
sem herdeiros. 

 

Uma peste surge destruindo a Vila do Moinho do Rio Verde, a Vila dos 
Cabritos e atinge a Vila da Praia Negra. Devido à sua alta mortalidade, a 
Peste não consegue se espalhar além disso. 

 

Valência, Bertácchia, Astela, Allistae, Góia, Draco e Marina fazem um 
grande tratado de aliança militar e comercial formando o Eixo Sul. 

 

O imperador Antoninus é sucedido por Marcus. Crê-se em 
envenenamento porque ele pretendia rever os acordos com os elfos. 

4005 O imperador Marcus do Império Varini recebe a rainha Tiana no dia do 
soberano para acordos políticos e comerciais. O Eixo Sul não concorda 
com a anexação de Orana pelo Império em troca do fim do apoio deste à 
República Zula. Um levante contra o imperador é sufocado com o apoio 
da Caveira Negra. O serviço será pago parceladamente. O maior 
general do Império Varini, Belisário, secretamente deixa o Império e 
pede asilo no Eixo Sul. 

 

O rei Alfonso de Valência desaparece com seu navio durante uma 
tempestade. Ele estava indo apoiar Tiana que combatia piratas aesires 
na costa oceânica de Valência. Dona Ximena é nomeada Governadora 
de Astela.  

 

O Império invade e anexa o Reino de Fúlgia, com o saque financia a 
restauração de suas muralhas e reequipa sua marinha e exército. 

 

No final do ano, após meses de buscas, o trono é considerado vago 



devida à prolongada ausência do Rei Alfonso. 

4006 O Império suspende o pagamento das parcelas devidas à Tiana. 

Dona Ximena torna-se noiva do príncipe Pedro de Astela. O Duque 
Rodrigo Freston torna-se noivo da Marquesa Selane. Uma comitiva da 
Caveira Negra vai até o Império para negociar o pagamento da dívida. 

 

Unificados pesos e medidas para produtos líquidos e sólidos, distâncias, 
moeda e afins nos Reinos de Valência, Astela, Bertáquia, cidades 
estado de Draco e Marina, bem como na cidade do Canal, pelo sistema 
universal da Caveira Negra. 

 

Rebelião em Fúlgia é esmagada pelo Império, o qual continua sem 
pagar o que deve à Cia de Mercenários “Caveira Negra”. 

 

O rei-mago Conchobar dos elfos da Terra Antiga entra em torpor por 
razões desconhecidas. 

 

Tendo como justificativa o atraso no pagamento das parcelas, a Rainha 
Tiana envia o dragão Drarn que lhe devia um favor para fazer um ataque 
preventivo à frota imperial incediando diversos navios. Após o ataque, 
Drarn voa para longe e não é mais visto. 

A coroa de Fúlgia é oferecida à Tiana que a aceita. Tiana toma 
conhecimento de no sul da Ilha de Alba, ao norte das ilhas de aesires e 
ao sul das cidades-estado de Lunara e Igravan, há um povo que se 
divide em clãs que tem relações místicas com seus totens protetores, 
como o urso e o tigre. Dentre esses povos um casal de irmãos, Logono e 
Lisã, conseguiu expandir seu elo com o totem do dragão e treinar 
dragonetes para se defender dos aesires que os atacam para escravizá-
los. Tiana navega para lá e faz uma aliança com esse clã, tomando ao 
seu serviço o rapaz e a moça que criam elos mentais com dragões. Os 
aesires são atacados por uma frota da República Zula apoiada pela 
marinha imperial, mas com a ajuda do Eixo Sul conseguem defender 
suas ilhas. Faz-se a paz entre os povos dos clãs da Ilha de Alba e os 
aesires. 

Caçadores de dragões buscam ovos de dragonete nas montanhas de 
Bertácchia, os filhotes são criados e treinados pelos irmãos Logono e 
Lisã, dos clãs de Alba. 

4007 Unificados os pesos das moedas de cobre. de Bertácchia, Valência, 
Astela, cidades estado de Draco e Marina, bem como na cidade do 
Canal e a cidade-estado de Lutécia que passam a ser cunhadas em 
Bertáquia. 

 

O rei Landaus e a rainha Diveine se divorciam. 

 

Um acordo secreto é costurado entre o príncipe herdeiro de Thovalon e 
o Eixo Sul pelo qual  o princípe tomará a cora do pai e fará a paz. 



 

Dona Ximena vence uma rebelião em Astela. Surge uma série de 
atentados terroristas em Valência, Bertácchia e Astela liderados pelos 
cavaleiros rubro, verde e negro. Em um mês o cavaleiro verde é 
capturado em Bertáchia.  

O Império reforça a reconstrução de suas muralhas. 

4008 Início da primavera. 

Cavaleiro negro capturado em Astela e o rubro em Ervantes.. 

Um alto conselho é convocado com os líderes do Eixo Sul para uma 
série de decisões políticas, militares e conômicas. Estão presentes 
Tiana, Diveine, Landaus, Ednardo e representantes de Orana, Lutécia, 
Marina, Draco e Fúlgia. A rainha Tiana é nomeada ArquiRainha e Dom 
Eudônio Severo, Conde de Estival, Arquiduque. O cargo de ArquiRainha 
ou ArquiRei é eletivo, com votos da nobreza e das guildas com um 
mandato de 9 anos que não pode ser renovado. O novo cargo unifica os 
reinos do sul.  Tiana anuncia seu noivado com o príncipe-herdeiro do 
elfos da Terra Antiga. 

 

Forças imperiais se agrupam na fronteira de Orana uma grande frota é 
preparada no lago. 

 

 Início da exportação de carne de ogro e tecnologia bélica para a Terra 
Antiga nas caravelas dos elfos navegantes. Finlir zarpa para Tarini; 

 

A rainha Tiana abdica do trono de Valência em prol de Dom Ednardo. 
Formação do Reino Unido de Astela, Canal, Bertáquia, Fúlgia, Marina e 
Draco.  

O duque Ednardo anuncia seu casamento com a Duquesa Aliena de 
Alistae. O rei Landaus anuncia seu casamento  com Dona Catarina de 
Leão, da alta nobreza de Valência. 

O condado de Tarini que antigamente pertencia à Orana é reconquistado 
do Império por forças de Bertácchia comandadas pelo elfo Finlir. 
Preparações para libertar Fulgia do Império;  

 

Tiana e Elcmar, filho de Thovalon, se casam. 

Início das campanhas contra o Império 

 

Verão 

Auge da campanha contra o Império com sua derrota final quando Tiana. 

Durante a primavera e o verão ocorrem as campanhas contra o Império. 
A cidade imperial de Anzio se rende à Tiana sem luta que a ocupa, 
Elcmar e Finlir derrota tropas de elfos do norte no Império. A partir de 
sua forta Tiana faz um ataque à Magocracia Elvenar usando uma 
esquadrilha de dez dragonetes cavalgando uma dragonesa chamado 
Preta. A magocraia se rende ao ter um dos castelos destruídos. 



A esquadra de Thovalon é destruída pela combinação da esquadra do 
Eixo Sul com a esquadrilha de dragonetes e o rei dos Elfos Antigos é 
capturado. 

O Império se rende quando sua capital Varini é atacada pela esquadra 
do Eixo Sul e a esquadrilha de dragonetes, ambos liderados por Tiana, 
com elfos e tropas humanas lideradas por Elcmar por terra. 

 

O território do Império é dividido pelo Eixo Sul. O território entre os rios 
Bradamante-Mirena a Leste e os rios Leto e os Montes Borgo e Getzi a 
oeste forma o Reino de Concórdia pertencente ao rei Elcmar. O território 
entre os rios Leto e Trovão forma o principado de Tarini, governado por 
Dom Finlir que se casa com Dona Vadjeva, e faz parte do Reino Unido 
de Bertácchia. O território entre os rios Alieri e Luns passa a pertencer a 
Valência e Alistae.  

Outono – fim do grande Conflito 

4009  Primavera 

1ª semana – nascimento de Celebrían, filha de Tiana e Elcmar 

 

Verão 

Tempo presente. 

 

 


