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DRÁCULA E CASTLEVANIA: HISTÓRICO 

Ano de 1094 

Século XI  

O início da Guerra 

Século XI, um período no qual a monarquia começava a desmoronar e os senhores feudais 

tomavam conta. Os grandes senhores contratavam cavaleiros e renegados para proteção, e aí 

começaram as grandes histórias de cavaleiros. Além de lutar pela proteção de seus senhores, 

eles lutavam pela paz dentro das terras protegidas, de modo que agiam como se fossem a 

polícia, os protetores da lei. Alguns cavaleiros também perseguiam hereges, protegendo as leis 

de Deus. 

Esta é a época das cruzadas onde grupos armados se reuniam em nome de Deus para 

caçar os que fossem considerados hereges ou pagãos. Em um desse grupos haviam dois grandes 

amigos: Leon Belmont e Mathias Cronqvist (ambos romenos). Leon era conhecido por sua 

habilidade em combate e Mathias por ser um excelente estrategista.  Um sábio entre os 

cavaleiros, Mathias sempre foi temido por seus fortes esquemas táticos em batalha. Sua 

inteligência fora do comum compensava suas habilidades de luta medianas, e o tornavam muito 

conhecido em seu meio. Ao lado da força de Leon Belmont, a dupla irá insuperável. 

Retornando de uma cruzada, Mathias descobre que sua esposa, Elisabeth, havia morrido 

durante sua ausência.  Com a morte de Elisabeth, Mathias ficou fora de seu estado normal. O 

coitado ficou louco, passou a culpar Deus e o mundo pelo que ocorreu com sua esposa. Sua ira 

foi tal que ele adoeceu e ficou de cama. Sem Mathias ao seu lado, aos poucos Leon não 

conseguia mais suportar os constantes ataques de monstros na região. Como a Igreja apenas se 

preocupava com as Cruzadas, e com a caçada aos hereges, não havia mais homens para a 

proteção do reino. Um ano após Mathias ter deixado a região, bastou um ataque repentino de 

centenas de monstros para que o reino todo fosse tomado. Leon pediu permissão para retalhar, 

mas a Igreja lhe negou qualquer ajuda.  

Uma noite, Mathias, ainda de cama, lhe fez uma revelação: os monstros que tomaram o 

reino trabalhavam para um vampiro muito poderoso, o qual vivia em um castelo imenso 

escondido no centro da floresta. O castelo se chamava Eternal Night. Alguns anos depois, Leon 

teve sua noiva Sara Trantroul raptada.  

Como Leon não conseguiu permissão da Igreja para ir até Eternal Night resgatar 

sua noiva, ele teve de renunciar ao cargo de barão e de cavaleiro, sendo deserdado no processo. 

Assim, ele foi por conta própria, desarmado e sem honra, até Eternal Night, atrás de sua amada. 

Chegando até a entrada do castelo, Leon se deparou com um comerciante que vivia 

naquela região, um homem misterioso chamado Rinaldo Gandolfi. Rinaldo era um feiticeiro, 

especializado em magia negra e em alquimia antiga, dono de muitoS conhecimentos acerca de 

magias antigas, artefatos secretos e artes ocultas. Rinaldo possuía um ar misterioso, do tipo que 

não gostava muito de falar de si mesmo, sempre reservado, mas ainda leal àquilo que acredita. 

Rinaldo alertou Leon para as reais intenções do vampiro que habitava Eternal Night, chamado 

Walter Bernhard. 

Walter Bernhard era o mais poderoso vampiro de sua época. Seu poder lendário vinha de 

poderosos artefatos antigos que ele possuía. Dono da escuridão e praticamente invencível 
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dentro de seus domínios, ele era muito temido por todos. Seu maior prazer era sequestrar 

jovens donzelas com a intenção de atrair os mais fortes e veneráveis cavaleiros locais para seus 

domínios, de modo que pudesse transformá-los em vampiros. Centenas de aventureiros já 

tinham tentado derrotá-lo, mas ninguém jamais havia sobrevivido a um encontro com ele. A 

razão pela qual ele tinha sequestrado Sara só poderia ser essa: atrair Leon para enfrentá-lo, de 

modo que, ele talvez fosse páreo para seu poder. Ele possuía centenas de criaturas à espera de 

Leon, para treiná-lo e deixá-lo mais forte, de modo que seria a luta mais importante de sua 

existência. 

Leon reconhecia os riscos a que iria se submeter, mas estava determinado a ir. Rinaldo 

lhe revelou que também tinha pendências contra o tal vampiro, por questões pessoais, e que 

por isso, iria ajudar Leon da forma que pudesse. Ele ficou impressionado com a coragem de Leon 

de ir até lá enfrentar o vampiro de Eternal Night sem nenhuma arma, e decidiu auxiliá-lo 

entregando-lhe uma arma especial. Ele lhe entregou um chicote banhado na força pura da 

alquimia, chamado de Chicote da Alquimia, capaz de derrotar oponentes de qualquer elemento, 

e especialmente poderoso contra criaturas das trevas, como vampiros e demônios. De acordo 

com Rinaldo, aquele chicote era a arma mais poderosa que Rinaldo poderia lhe oferecer no 

momento, e quem lhe ensinou a construí-la foi o próprio Mathias. 

Além de entregar o chicote, Rinaldo também encantou o bracelete de Leon, para que ele 

pudesse absorver o poder dos oponentes que derrotasse, sugando o seu poder de modo que 

pudesse usá-lo em sua vantagem. Antes que Leon lutasse contra Walter, ele precisaria derrotar 

os cinco guardiões do castelo. Um desses guardiões era o vampiro Joachim Armster. 

Após ser derrotado, Armster concedeu uma informação importante: ele revelou que um 

dos artefatos que Walter usava era algo chamado Ebony Stone. Como Leon nada sabia sobre 

artefatos antigos, ele perguntou a Rinaldo, que lhe explicou. A Ebony Stone era uma pedra que 

concedia ao seu usuário o poder sobre a noite. O usuário do artefato se tornava muito mais 

forte, quase invencível, durante a noite, e, para completar, o artefato transformava o local em 

que se encontrava em noite eterna. Por isso o castelo Eternal Night se encontrava em uma noite 

eterna (daí o nome): porque Walter possuía a Ebony Stone. Havia outro artefato muito famoso 

entre os vampiros: a Crimson Stone. Essa pedra concedia ao usuário o poder de sugar a força 

dos vampiros e tomá-la como sua. Essa pedra tornava o usuário praticamente imune ao poder 

dos vampiros, mas, em contrapartida, transformava o usuário em um vampiro. Além disso, a 

Morte (a figura personalizada, não a morte em si) sempre rodeava aquele que possuía a Crimson 

Stone, como uma espécie de escrava. O paradeiro da pedra era desconhecido. Provavelmente, 

ela não estaria com Walter, e o motivo era muito simples: há um segredo oculto entre os 

alquimistas. Aquele que possuía a Ebony Stone e a Crimson Stone poderia fundi-las e formar o 

artefato secreto mais poderoso de todos os tempos: a famosa Pedra Filosofal. Essa pedra 

concedia ao usuário um imenso poder, além da imortalidade e da juventude eterna. Esse era o 

motivo pelo qual ela era tão cobiçada por todos, apesar de que até hoje ninguém jamais 

conseguiu comprovar que ela um dia existiu de fato. 

Leon lutou contra a medusa que após ser derrotada, fica intrigada com o fato de que foi 

derrotada por um humano. Ela reparou no chicote que o Leon estava carregando, e perguntou 

se aquele chicote seria o tal chicote místico das lendas da alquimia. Ela falou algo sobre "forma 

completa" do chicote, mas não revelou mais nada além disso antes de morrer. Leon ficou 

intrigado e foi perguntar a Rinaldo, que desconversou dizendo que ele não deveria saber de 

nada sobre isso. 
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Uma Súcubos apareceu disfarçada de Sara, mas foi reconhecida antes que pudesse dar o 

golpe fatal em Leon. Após ser derrotada, ela mencionou algo sobre uma outra menina, que foi 

transformada em vampira por Walter. Ela não se referia a Sara, e sim sobre a tal filha de um 

"velho misterioso”. 

Leon questionou Rinaldo sobre a sua filha, e ele contou toda a história de Justine Gandolfi, 

sua filha. A família Gandolfi levava uma vida tranquila, para os padrões de um reino repleto de 

monstros e vampiros na Idade Média, mas isso foi até sua filha ser sequestrada pelo Walter. Em 

um ato de crueldade, Walter transformou a pobre Justine em uma vampira sedenta por sangue 

e escrava eterna da Súcubos. Justine, em seus lapsos de falta de sangue, acabou por matar sua 

própria mãe e seu irmão de forma violenta na frente de seu próprio pai. Rinaldo não teve escolha 

a não ser tentar matar a filha, mas nenhuma arma que ele possuía podia matar um vampiro. Foi 

aí que Mathias lhe ensinou a criar o Chicote da Alquimia, e com essa arma poderosa, ele matou 

a própria filha. 

Fortalecido por essa triste história, Leon finalmente conseguiu acesso às câmaras secretas 

onde Walter Bernhard estava escondido. Chegando ao local, Leon não encontrou apenas Walter, 

como também Sara. Walter lhe entregou Sara, afirmando que ela não lhe era mais útil, pois já 

havia cumprido sua missão: trazê-lo até ele. Leon fica furioso e atacou Walter, mas seu Chicote 

da Alquimia foi incapaz de provocar qualquer ferimento no vampiro.  

Leon tentou fugir com Sara, mas Sara foi incapaz de deixar o castelo devido a um poder 

estranho. Ela desmaiou. Rinaldo decidiu examiná-la, e descobriu que ela foi transformada em 

vampira, e enfeitiçada para nunca mais poder sair do castelo. Ela não havia virado uma vampira 

completa ainda, mas era uma questão de tempo, talvez horas, para que ela terminasse sua 

transformação. Tão logo ela virasse uma vampira completa, sua sede por sangue faria com que 

ela não reconhecesse mais ninguém, podendo ser capaz de atacar até mesmo Leon ou Rinaldo 

para se alimentar. Leon não queria que isso acontecesse, mas a única forma de evitar isso seria 

matando Walter, e Walter era forte demais para morrer para o Chicote da Alquimia. 

Foi neste momento que Rinaldo decidiu contar a Leon sobre o maior de todos os segredos. 

Leon deveria fazer o ritual do Matador de Vampiros. Dizia uma lenda que, se o Chicote da 

Alquimia fosse usado para matar um vampiro, com toda a raiva, mas ao tempo compaixão, e se 

o vampiro se entregasse para a morte de bom grado, o chicote assumiria um poder indestrutível, 

capaz de derrotar todos os vampiros existentes. Rinaldo avisou Leon para matar Sara, mas ele 

se recusou. 

O problema é que Sara ouviu a conversa, e estava disposta a cooperar. Ela se recusou a 

aceitar que um dia iria virar uma vampira, e, além do mais, não havia mais o que se podia fazer, 

já que o tempo era curto e ela não poderia sair do castelo. Leon não tinha escolha.  

Por fim, Leon aceitou a oferta, e matou Sara com um golpe fatal do chicote, absorvendo 

a sua alma e criando assim o mais poderoso chicote de todos os tempos, o Vampire Killer, a 

arma lendária e famosa do Clã Belmont. 

Leon voltou ao castelo e se deparou com Walter pela última vez. Desta vez, armado com 

o Vampire Killer, ele conseguiu eliminar Walter de uma vez por todas. Walter não aceitou a 

derrota, e disse que um dia ele voltaria para derrotar Leon.  

Eis que surgiu a Morte, o governador de todas as almas e dono de tudo aquilo que é vivo, 

porteiro do mundo sombrio, a criatura mais poderosa do submundo e uma figura implacável.  
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A Morte revelou estar ali apenas como um servo do possuidor da Crimson Stone, e sugou a alma 

de Walter Bernhard, de modo que ele jamais seria ressuscitado. Leon então pôde se deparar 

com a pessoa que possuía a Crimson Stone: o próprio Mathias Cronqvist. 

Mathias havia usado todos, um jogo desleal e perverso, com um único propósito: obter a 

alma do vampiro mais poderoso de sua época, Walter Bernhard. Foi Mathias quem conseguiu a 

Ebony Stone para Walter, foi ele quem sequestrou Sara para atrair Leon até Eternal Night, foi 

ele quem transformou a filha de Rinaldo em vampira, ele armou tudo, orquestrou todos os 

acontecimentos, e todos foram enganados. Rinaldo, Justine, Sara, Walter, e principalmente 

Leon, todos seguiram conforme seus planos e jamais imaginaram que ele estivesse por trás de 

tudo. 

Mathias disse que decidiu sugar a alma de Walter com a Crimson Stone para obter o poder 

absoluto sobre todos os vampiros, podendo então se tornar o maior entre os vampiros. Ele 

queria usar esse poder para conseguir se opor perante Deus. Ele culpava Deus por ter levado a 

pessoa que ele mais amava: Elisabeth. Ele culpava Deus por ter punido logo ele, Mathias, quem 

passou a vida inteira lutando contra hereges e arriscando a vida em Cruzadas em nome dele. 

Mathias estava disposto a criar a Philosopher's Stone, usando a Ebony Stone e a Crimson Stone, 

e, assim, se tornar imortal e infinitamente poderoso. Só assim ele poderia se voltar contra Deus 

e contra todos os reles mortais que ainda protegiam a Divina Santidade. 

Mathias ofereceu a Leon um acordo. Ele pediu que Leon se juntasse a ele nessa luta contra 

Deus. Ele, com a Philosopher's Stone, poderia transformar Leon em imortal também, e, juntos, 

eles poderiam governar o mundo inteiro, com exércitos de monstros sob seu comando, e 

controlando até mesmo a Morte. 

Mas Leon recusou a oferta, devido ao fato de que, quando ele sacrificou Sara para fazer 

o Vampire Killer, ele jurou que acabaria com o mal sobre essa terra, para que nenhuma outra 

alma tivesse que ser sacrificada. Leon jurou que iria se vingar de Mathias, mais cedo ou mais 

tarde. 

Mathias, se decepcionou com a recusa da oferta, foi embora, deixando a Morte para lidar 

com Leon. Porém, Leon era mais forte ainda do que a Morte, e conseguiu vencê-la em um duelo. 

Após matar a Morte, ela se revela imortal, portanto, iria retornar em breve, a comando de 

Mathias. Leon pediu que ela então dissesse a Mathias uma coisa: que ele iria atrás dele. O clã 

Belmont iria atrás de Mathias para todo o sempre, caçando as trevas, contra a escuridão, até o 

fim dos tempos. Depois, Eternal Night é destruída, mas Leon conseguiu escapar ileso do local, 

assim como Rinaldo. 

Ano de 1450  

Século XV 

A primeira mulher 

Sonia e seu avô eram os últimos da família Belmont original, uma família de nobres 

valorosos. Sonia nasceu com um dom sobrenatural que permitia que ela enxergasse seres das 

trevas, algo que pessoas comuns não conseguiam ver. Aparentemente, seu avô também tinha 

este mesmo dom, o poder de ver coisas sobrenaturais. Devido a isto ele decidiu treiná-la no uso 

do chicote (o Vampire Killer de Leon), para que um dia ela pudesse enfrentar estas criaturas.  
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Aos 17 anos, Sonia conheceu e se apaixonou por Adrian, que tramava a morte do próprio 

pai, o um Conde, por não concordar com o reinado de terror que este impunha aos habitantes 

da sua terra natal. Com ideais e objetivos diferentes a vida os separou e cada um seguiu seu 

caminho. 

Em uma noite chuvosa de inverno ao retornar para seu castelo, Sonia o encontrou em 

chamas, completamente maculado pelos servos de Drácula. Seu avô teve o mesmo tratamento 

do castelo. Com um último sopro de vida ele lhe entregou o Vampire Killer, (como lembrança 

em sua cruzada contra a opressão de Drácula) para que buscasse vingança contra os malditos.  

Meses se passaram e um dia Sonia encontrou um rastro de Drácula (Mathias), sendo 

surpreendida com a aparição de Adrian. Ele disse estar indo acertar as contas com seu pai, agora 

que o tinha localizado. Novamente após uma noite juntos eles seguem caminhos diferentes. 

Quase um ano de jornada e finalmente Sonia encontra o Castlevania e parte para sua vingança. 

Ela percebeu que a cada criatura destruída suas habilidades tornavam-se mais e mais precisas e 

uma espécie de força enigmática parecia correr em suas veias. 

Durante um período que ela não conseguiu calcular, correu pelos diversos túneis e salões 

do castelo, destruindo qualquer coisa que se atravessasse em seu caminho. Ao chegar no que 

parecia ser a sala do Mestre ela cruzou novamente com Adrian. Ambos perplexos com a 

presença um do outro levou Adrian a começar a falar. Adrian disse a Sonia que ele era filho de 

Drácula e que sua obrigação era acabar com a tirania do Mestre. Ele também pediu que Sonia 

voltasse para casa, pois enfrentar o Mestre não era algo para uma mulher nobre. 

Sonia lhe disse que ele não era páreo para Drácula e mandou ele se afastar da porta. Assim 

ele a desafia para um combate e se fosse derrubado por ela a deixaria passar. Adrian foi vencido 

de forma a ficar envergonhado com sua falta de habilidade perante um humano. Saindo 

lentamente dando as costas a seu amor, Adrian disse que iria entrar em um sono profundo para 

não testemunhar a queda de seu amado pai pelas mãos de alguém que não fosse ele. Sonia 

seguiu em frente, abriu as portas da sala e desafiou o Mestre.  

Ao fim de sua temporária vida, Drácula prometeu voltar e destruir tudo que ela construiria 

na sua vida mortal patética. Friamente Sonia disse a Drácula que o estaria esperando e, se não 

fosse a própria, outra ou outro o estaria esperando. Depois disse o fogo consumiu o que havia 

restado do Conde. Lentamente ele caminhou em direção ao portal principal do Castlevania, 

enquanto o mesmo se transformava em cinzas e era lançado ao vento de uma bela tarde de 

outono. 

Sonia teve um filho, um novo Belmont, possivelmente um meio vampiro concebido a 

partir do seu envolvimento com Adrian (um vampiro). Nunca se viu ou se teve notícia do pai da 

criança. O menino foi batizado como Trevor Belmont e foi treinado por ela duramente para ser 

o seu sucessor na linha de frente do Clã Belmont. Em sonho, Adrian revelou para Sonia que ele 

e seu pai Drácula (Mathias) se tornaram vampiros porque Mathias havia vendido sua alma e 

prometido a do filho a um demônio em troca de poder. Em algum ponto da história dos 

Belmonts houve um cruzamento de espécies, o que explica os poderes de Sonia e seus 

familiares. A nova geração de Belmonts seria melhor e mais forte, devido ao novo cruzamento 

das espécies.  
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Ano de 1476 

Século XV  

O primeiro filho caçador 

Passados vinte e seis anos, Drácula foi ressuscitado por seguidores e começou a espalhar 

seu domínio de terror pela Europa com um exército de criaturas. A igreja ainda tentou enviar 

um grupo de guerreiros com a intenção de derrotar o vampiro, mas sem sucesso. Sendo assim, 

o clero acabou ficando sem opção e convocou a família Belmont. O caçador de vampiros Trevor 

Belmont (filho de Sonia), era o legítimo portador do chicote sagrado Vampire Killer, por isso, foi 

chamado de volta à Valáquia pela Igreja Católica, sendo que anos atrás, sua família havia sido 

exilada por serem temidos devido os seus poderes sobre-humanos. Unindo-se a causa, o pirata 

Grand DaNasty, a sacerdotisa Sypha Belnades e Adrian (suposto pai de Trevor, um Dhampir) 

cruzam todo o território da Valáquia com Trevor, derrotando as criaturas de Drácula e o próprio 

Conde. Quando Drácula é derrotado novamente, Adrian cai em um novo torpor que iria durar 

cerca de trezentos anos (novamente sofrendo por enfrentar o Mestre). Grant DaNasty ajuda 

Trevor na reconstrução da Valáquia, agora que ela estava em paz. Sypha e Trevor se casam e 

dão continuidade ao clã Belmont.  Trevor consegue que o nome Belmont seja respeitado por 

toda a Europa, possibilitando assim, que a Romênia fosse novamente o lar de sua família. 

Ano de 1479 

Século XV 

O Forjador 

Em 1476 uma guerra feroz acontecia nos arredores de Valáquia. Trevor Belmont, do 

famoso e temido Clã Belmont, se uniu a outros três guerreiros para banir Drácula e libertar o 

mundo de seu poder. Mas o senhor dos vampiros não foi totalmente destruído, pois uma 

maldição caiu sobre a Valáquia, e por três longos anos, espalhou o medo e o caos nos arredores 

da localidade, principalmente nas áreas rurais. Entre os acontecimentos mais comuns estavam 

as pragas, doenças, surtos de violência e transformações pavorosas dos habitantes. O que 

ninguém sabia, é que enquanto a guerra corria furiosamente, um servo de Drácula renegava 

seus poderes para viver junto aos humanos, ao lado de sua amada Rosaly. O servo, de nome 

Hector, era um dos poucos a possuir o título Devil Forgemaster (um mestre forjador de 

demônios) uma habilidade rara, que somente ele e seu melhor amigo, Isaac, possuíam. 

Sentindo-se cada vez mais enojado com os métodos brutais de Drácula, Hector deixa Castlevania 

e renuncia seus poderes para viver junto aos humanos.  

Em 1479 (ainda em meio a maldição do Lord Vampiro) quando a noiva de Hector é 

acusada de bruxaria e queimada viva, Hector toma conhecimento de que o seu assassinato foi 

dirigido pelo seu parceiro de Forja de Demônios, Isaac. Consumido pela vingança, Hector começa 

uma caçada por toda a região, e retorna à sua vida demoníaca que ele planejara abandonar para 

sempre. 

Hector chega ao Abandoned Castle (as ruínas de Castlevania) e encontra-se com Isaac. 

Este último fala de seu desejo de vingar-se e o desafia a adquirir de volta os seus poderes para 

que eles possam concluir tal história de uma boa maneira. Hector mesmo hesitando aceita o 

desafio e começa a caçar o seu ex-amigo pelo campo da Transilvânia. Durante a sua jornada, ele 

encontra-se com várias pessoas: Julia Laforeze, uma jovem bruxa exilada que vem a ser a irmã 

de Isaac; Trevor Belmont, que não acreditava que Hector era um mestre de forjamento de 
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demônios; Zead, um gentil sacerdote que lhe trazia informações importantes sobre o paradeiro 

de Isaac; e St. Germain, um misterioso viajante do tempo que tenta convencê-lo a abandonar a 

sua jornada mas eventualmente o deixa sozinho com alguns comentários crípticos sobre um 

"novo destino" que emergia nele. 

Em certo momento, Trevor decide confiar em Hector e usa de seu próprio sangue para 

abrir um portal a um mundo paralelo chamado Infinite Corridor ("Corredor Infinito"), onde se 

acreditava que Isaac estava se escondendo. Contudo, quando Hector derrota um Dullahan, um 

glifo maléfico usa de sua energia para invocar uma nova encarnação do castelo do Drácula. Isaac, 

que tinha planejado tudo isto, cruelmente esfaqueia Trevor por trás e o deixa a mercê da morte. 

Hector entra no novo castelo, onde ele luta e derrota o seu inimigo. Quando ele 

furiosamente se prepara para matá-lo, ele de repente lembra-se de Julia que tinha o avisado 

para não deixar a maldição controlá-lo. Horrorizado, Hector percebe que as suas ações estavam 

sendo controladas pela maldição do Drácula. Zead, triunfante, lhe aparece e confirma isto, 

explicando que, de acordo com seus planos, os mestres de Forjamento de Demônio tinham 

como papel lutar até a morte, onde Hector tornar-se-ia o vassalo da reencarnação do Conde 

Drácula. Guardando o corpo de Isaac para tal, ele revela ser a morte em si e ataca, em vão. 

Hector procede para destruir o Drácula e então usa de seus poderes de mestre de Forjamento 

de Demônio para selar a maldição. Julia chega para resgatá-lo e eles começam uma nova vida 

juntos. Enquanto isso, St. Germain parte para um futuro distante, imaginando como a luta entre 

a humanidade e o Drácula irá chegar ao fim. 

Ano de 1576 

Século XVI 

Drácula Retorna 

Cerca de 100 anos após Trevor Belmont derrotar Drácula ele desperta de seu sono 

centenário através da família Bartley (Sona Bartley e seu tio Ivan Bartley respectivamente) que 

são os ancestrais de Elizabeth Bartley e isso acaba ocorrendo no dia do casamento de 

Christopher com sua esposa Illyana Ricktor (que após se casar torna-se uma Belmont). 

Quando Drácula é revivido pelos Bartley ele primeiramente ataca o cemitério da família 

Belmont, especificamente os pais de Christopher (que já estavam mortos). 

Ao saberem que Drácula retornou, Gaspar Totoyan com seus netos Viktor e Pascha dão o 

chicote Vampire Killer que estava sob a sua a guardas para Christopher (os filhos e netos de 

Trevor devem ter deixado a guarda do chicote para os Totoyan entre o fim do século 15 até 

agora, pois, os Belmont ainda não tinham precisado do chicote). 

Christopher e os Totoyan juntamente com os seus seguidores partem para o castelo de 

Drácula deixando Illyana para trás protegida por Viktor Totoyan, Durante a missão de 

Christopher e seus companheiros para encontrar e lutar contra Drácula, Illyana e Viktor são 

atacados pelo próprio Drácula o qual sequestra a esposa de Christopher e transforma Viktor em 

vampiro. 

Após Viktor ser transformado em vampiro ele começa a atacar todos e acaba mordendo 

seu avô Gaspar transformando-o em um vampiro também, entretanto, ele consegue resistir a 

transformação para levar Christopher e seus companheiros até o castelo de Drácula onde Illyana 

está presa.  



 

- 9 - 
 

Porém, antes de enfrentar Drácula, Gaspar sucumbe ao vampirismo e eles são atacados 

por Viktor (que tinha sido expulso por Gaspar após ele soltar uma cruz em seu rosto). Depois de 

um combate intenso, ele é morto por Pascha sua própria irmã. 

Finalmente eles chegam ao Castelo de Drácula, Christopher tem uma árdua luta contra o 

senhor dos vampiros enquanto que Sona Bartley luta contra Pascha Totoyan e aparentemente 

acaba sendo decapitada pela caçadora. Pascha infelizmente também mata seu avô Gaspar. 

Christopher consegue vencer Drácula, mas ele não é morto em combate e acaba escapando. 

Seis meses depois, Christopher e sua esposa Illyana que está gravida de Solieyu fazem 

túmulos em homenagem a Gaspar e Viktor que acabaram virando vampiros por causa de 

Drácula. 

Ano de 1591 

Século XVI 

O amor de um pai 

Em 1576 nasce Soleiyu Belmont filho de Christopher e Illyana Belmont. Cerca de 15 anos 

depois (1591) é realizada uma cerimônia para fazer de Soleiyu o novo caçador de vampiros da 

família Belmont, entretanto, uma densa neblina surge durante a cerimônia que rapta Soleiyu. 

Christopher tem certeza que Drácula é responsável por tudo isso e agora mesmo estando em 

uma idade avançada (45 anos provavelmente) parte com toda sua fúria em busca do castelo do 

conde. Desta vez, o acesso ao Castlevania seria por meio da derrota dos mestres dos quatro 

Grandes Castelos: o Castelo de Rocha, o Castelo das Plantas, o Castelo de Cristal e o Castelo do 

Firmamento.  

Após destruir os respectivos mestres dos quatro castelos ele parte para o verdadeiro 

castelo de Drácula (Castlevania) e dentro dele enfrenta um dragão. Depois de vencer o dragão 

ele tem uma desagradável surpresa: enfrentar seu próprio filho que foi transformado em um 

demônio por Drácula. Após uma batalha de dor e sofrimento ele acaba vencendo seu filho 

consegue libertá-lo da maldição. Juntos eles partem para o desafio final: vencer Drácula. 

O Plano maligno do conde foi derrotado pelo amor de um pai para seu filho.  A paz voltou 

a esta terra. Soleiyu que foi libertado do feitiço das trevas agora iria herdar o nome de caçador 

de vampiros. O sangue dos Belmonts tornou-se uma lenda como caçadores de vampiros, 

fazendo as pessoas passarem a história para seus filhos. 

Ano de 1654 

Século XVII 

A Ordem 

A ordem é um grupo de autoproclamados seguidores do Lorde das Trevas. Os homens e 

as mulheres perversas procuram se fortalecer por alinhar-se com espíritos das trevas para 

levantar o Conde Drácula mais uma vez. Como recompensa, esperam receber mais poder e vida 

eterna. O líder da Ordem se chama Rohan Krauser. 

Durante séculos, o clã Belmont lutou contra os males de Drácula, assim, uma nova geração 

de caçadores foi chamada para enviar todo os males de volta ao submundo. Desmond Belmont 
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e suas irmãs, Zoe e Dolores, descobriram a conexão entre a Ordem e Drácula. Mais uma vez o 

Vampire Killer teve que ser colocado em combate. 

Tal como os seus antepassados, antes deles, Desmond, Zoe e Dolores com sucesso 

derrotaram o Dark Lord Dracula ressuscitado por Rohan, porém, uma presença ameaçadora 

permanece no recinto. Desmond percebe isto quando ele deixa Castlevania. Dias depois, ele 

volta para espionar Castlevania a antiga morada de Drácula e comprova sua suspeita: o lugar 

continua amaldiçoado, nenhuma pedra desabou. Que mal poderoso poderia ser capaz de salvar 

Castlevania além de Drácula? 

Ano de 1691 

Século XVII 

A Dúvida 

Simon Belmont foi o herdeiro do chicote Vampire Killer, um renomado membro do clã 

Belmont que acabou se tornando o caçador de vampiro mais famoso da linhagem. Ele nasceu 

em 1667, possivelmente o filho de Desmond (filho de Soleiyu que era o filho de Christopher e 

bisneto de Trevor, o descendente de Leon). Simon cresceu ouvindo histórias de seus 

antepassados que tinham derrotado Drácula juntamente com aqueles que os seguiam. Como 

ele treinou nos caminhos do chicote, ele muitas vezes se perguntou como era a relação do 

Vampire Killer com esses guerreiros lendários.  

Com a idade de 24 anos em 1691, seria dada a ele a oportunidade de provar ser digno do 

legado de sua família. No dia de Páscoa (possivelmente em março ou abril), 100 anos depois que 

ele foi derrotado por Christopher Belmont, o Conde Drácula tinha retornado. Ele foi despertado 

por uma nova Ordem Sombria dos seres humanos no dia de Páscoa durante uma missa negra 

em um mosteiro abandonado (o responsável por essa ressureição foi o neto de Ivan). 

Simon estava determinado a acabar com a ameaça de um novo reino de terror, e entrou 

no Castelo do Drácula sozinho para enfrentar os servos do Conde (e para resgatar sua esposa 

chamada serena que foi raptada pelo Conde Drácula no dia do seu casamento).  Simon 

enfrentou Drácula o vencendo como os seus antepassados tinham feito. Além disto, ele 

conseguiu resgatar sua amada das mãos do conde. Porém, a vitória não foi total, pois o corpo 

do conde não foi queimado. Além disto, Drácula se aproveitou de um descuido de Simon e o 

infectou a partir de uma ferida de combate com uma maldição das trevas. Pensando que Drácula 

havia sido completamente vencido, Simon deixou Castlevania e este começou a desmoronar. 

Simon ganhou a gratidão do povo e se tornou famoso no seu país (Valáquia). Sua mente ainda 

estava com problemas, no entanto. Embora ele tivesse derrotado Drácula, era realmente sua 

própria força, que lhe permitiu derrotá-lo, ou foi o poder de seu chicote ancestral que o havia 

derrotado? 

Ano de 1692 

Século XVII 

O Fim da Dúvida 

Em uma noite fatídica, um ano depois, Simon entrou em uma floresta escura enquanto 

perseguia o último dos asseclas de Drácula. No entanto, ele logo se viu em um lugar estranho e 

saudado por um viajante do tempo que se chamava Aeon. Aeon explicou que ele tinha entrado 
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em uma fenda do tempo, que é onde ele iria encontrar o que ele desejava. Confuso, mas 

reconhecendo que havia um ar estranho no lugar, Simon decidiu acreditar em Aeon e aceitou 

seus testes. Esses testes iriam permitir que Simon testasse suas habilidades contra os caçadores 

e seus seguidores de períodos diferentes na escala do tempo, incluindo os três guerreiros 

lendários: Adrian, Sypha e Grant. Depois de derrotar esses guerreiros, ele finalmente teve a 

chance de enfrentar seu ancestral Trevor Belmont. Ao derrotá-lo (ele também possuía um 

Vampire Killer), Simon ficou finalmente convencido de que seu poder era mais do que apenas o 

chicote. Ele então retornou para sua época normal. 

Assim, a fenda no tempo foi fechada e todos foram devolvidos as suas respectivas eras. 

Seis anos depois, uma misteriosa mulher diria a Simon Belmont da maldição colocada 

sobre ele. Para livrar-se da maldição, ele teria de recolher os restos mortais de Drácula e seu 

anele queimá-los todos nas ruínas de Castlevania. 

Ano de 1698 

Século XVII 

A Nova Missão de Simon 

A maldição que Drácula havia colocado sobre Simon há sete anos atrás lentamente 

começou a assolar o seu corpo. Ele começou a pensar que sua morte estava próxima. Uma noite, 

seis anos depois que ele voltou do Rift do tempo, ele estava contemplando o cemitério de sua 

família. De repente, uma mulher misteriosa apareceu atrás de Simon em pé na névoa da 

madrugada. Ela explicou-lhe que este sentimento melancólico que ele tinha desenvolvido era 

um sintoma da uma maldição que Drácula tinha colocado sobre ele e que sua vida estava em 

perigo real. 

Para se livrar dessa maldição, ele teria de recolher os restos mortais de Drácula, seu anel, 

e depois de ressuscitar Drácula, derrotá-lo novamente, para então queimar todos seus restos 

mortais nas ruínas de Castlevania. Ela alertou que mesmo isso poderia não ser suficiente para 

derrotar Drácula para sempre. Em seguida, ela desapareceu dentro da névoa tão 

misteriosamente como tinha aparecido. Simon resolveu aceitar este desafio e começou a sua 

nova missão. A terra mais uma vez tornou-se infestada de monstros e os aldeões dentro de suas 

casas se escondem durante a noite das criaturas que começaram a espelhar o terror. Alguns 

moradores, talvez gratos por poder ajudar o homem que salvou sua terra de Drácula anos 

anteriores, assistiram Simon em sua busca, oferecendo-lhe conselhos sobre onde ir em seguida. 

Outros o fizeram com dinheiro e itens. Simon se apressou e foi bem-sucedido na recolha dos 

restos mortais, apesar de alguns moradores se recusarem a ajudá-lo ou lhe oferecere 

informações enganosas.  

Simon foi capaz de encontrar tudo, mesmo as partes que haviam sido recolhidas pelos 

servos de Drácula e colocados em seus redutos em várias localidades por todo o pais. Finalmente 

Simon retorna ao Castlevania que foi abandonado pelos seres humanos e monstros, 

depositando em suas ruínas os restos de Drácula.  

Drácula foi ressuscitado quando isso aconteceu, mas Simon foi capaz de derrotá-lo uma 

segunda vez. Desta vez, ele queimou seus restos mortais e sua maldição foi extinta. Ele enterrou 

o que restava de Drácula em um cemitério.  



 

- 12 - 
 

Simon se casou com Serena e sua linha foi continuada. Seu chicote seria transmitido a seu 

filho e depois a seu neto, Juste Belmont. 

Ano de 1748 

Século XVIII 

A Emboscada do Amigo 

Cinquenta anos se passaram desde que Simon Belmont triunfou sobre a maldição de 

Drácula. O destino decretou que Juste Belmont, descendente de sangue da família Belmont, 

buscasse as relíquias de Drácula. Um dia, o melhor amigo de Juste, Maxim, que havia partido 

em uma jornada de treinamento dois anos mais cedo, retornou inesperadamente com seu corpo 

coberto de feridas. Ele informa a Juste que Lidye, uma amiga de infância com a qual ambos se 

importavam bastante, havia sido sequestrada. Ignorando suas feridas, Maxim leva Juste ao lugar 

onde ele acredita que Lidye está sendo mantida presa. Passando por uma nevoa densa, os dois 

encontram-se diante de um castelo não documentado em mapa algum. Permanecendo 

solenemente na noite, esse castelo medonho da as boas vindas as suas inesperadas visitas à 

medida que o luar brilha sobre o mesmo.  

Maxim influenciado pelo espírito de Drácula arma uma emboscada para Just. Drácula 

ressuscita, porém, ainda muito fraco é derrotado por Just que também consegue libertar Lidye 

e Maxim do poder das trevas. 

Juste e Lydie se casam provavelmente dois anos depois e tem seus filhos que anos mais 

tarde seriam os pais de a Richter Belmont (não se sabe o que ocorreu com Maxim depois disso).  

Ano de 1792 

Século XVIII 

A Menina Caçadora 

Relatos de Maria 

Maria nasceu de pais aristocráticos do Clã Renard, que tinha laços de sangue distante com 

o clã Belmont. Não está claro se Maria estava ciente de sua herança guerreira, mas ela nasceu 

com potencial mágico poderoso, e foi muito corajosa para uma menina pequena. 

Em 1792, quando ela tinha 12 anos, o padre negro Shaft atacou a sua aldeia para que as 

mulheres fossem oferecidas como sacrifício para aumentar a força do seu senhor Drácula. Os 

pais de Maria foram mortos no ataque e ela foi levada com três outras moradoras, Iris, filha de 

um médico, Tera, uma freira, e Annette, a noiva de Richter Belmont. Foi nestas circunstâncias 

que Maria conheceu Annette, e elas foram inicialmente levadas ao Castelo do Drácula juntas. 

Tendo perdido seus pais, Maria e Annette formam uma ligação no cativeiro e Maria iria começar 

referindo-se a Annette como sua "irmã mais velha". Annette falou com ela sobre Ricther e o 

quão poderoso ele era e que ela tinha certeza que ele iria salvá-las. 

Shaft percebeu que Maria tinha um poder oculto dentro dela e determinou que seria 

melhor usada para servir ao Conde Drácula. Ele separou Maria de Annette e a trouxe para uma 

sala cerimonial escondida. Nesta sala, ele lançou um feitiço sobre ela, o que despertou seus 

poderes, mas ele foi interrompido por Richter Belmont, que foi capaz de encontrá-los. Shaft 

fugiu sem lutar e Maria acordou para encontrar Richter, tão corajoso e tão poderoso como 
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Annette tinha dito que ele era. Richter estava feliz que ela estava bem e pediu-lhe para ir para 

casa para seus pais, mas ela disse que seus pais agora estavam no céu e ela não tinha mais para 

onde ir, assim, resolveu seguir Richter. 

Ela tinha um forte desejo de salvar Annette e os outros moradores e parar o "homem 

mau" que as tinha capturado. Quando ela ficou um pouco irritada com os apelos de Richter para 

que se escondesse e ficasse em segurança, ela chamou inadvertidamente um dragão pela 

primeira vez, o que pegou Richter desprevenido. Havia ficado evidente que ela não era mais 

uma menina indefesa, mas tinha o poder, a vontade e a teimosia de sobreviver no castelo. 

Richter sentiu que não tinha escolha a não ser deixá-la ajuda-lo. Maria usou seus poderes recém-

despertados de dominar animais e de invocar os quatro animais celestiais para protegê-la em 

sua busca. Maria e Richter se separaram, a fim de procurar as mulheres da aldeia. As mulheres 

que Maria foi capaz de salvar ficaram muito surpresas, e talvez um pouco decepcionadas por 

serem salvas por uma jovem em vez de um homem jovem e forte, porém, ficarm muito gratas.  

Apesar se sua dor devido as perdas, Maria permaneceu otimista e confiante em suas 

habilidades para ajudar seus amigos e suas criaturas. Shaft foi derrotado e na luta final contra 

Drácula Maria ajudou Richter, canalizando toda sua energia para conjurar uma magia poderosa 

de proteção sobre ele. 

Relatos de Richter 

Cerca de 44 anos haviam se passado desde que Juste Belmont havia derrotado o espírito 

de Drácula. Desta vez ele foi revivido por uma seita realizada por seres humanos com os 

corações corrompidos pelo mal e o responsável por isso foi o padre negro Shaft que sacrificou 

uma mulher virgem. Quando o maldito vampiro ressuscitou, a primeira coisa que fez foi atacar 

a cidade de Aljiba (a mesma cidade que Simon Belmont morou quando foi amaldiçoado pelo 

Drácula em 1698). O motivo é que nessa cidade morava o neto de Juste Belmont e descendente 

de Simon Belmont e seu nome era Richter Belmont. 

Durante algum tempo Drácula observava a vida diária de Richter e descobriu que o 

mesmo tinha uma namorada chamada Annette Renard e vários amigos. Então ele pôs seu plano 

em prática capturando além de Annette Renard, sua irmã Maria Renard e mais duas garotas 

inocentes. Tera uma freira que ajudava a igreja na cidade e Íris filha de um médico da mesma 

que também ajudava a igreja. Ambas poderiam ser usadas como sacrifício para aumentar o 

poder de Drácula. 

Quando Richter Belmont estava voltando pra Aljiba ele foi interceptado pela Morte para 

testar seus poderes e também para atrasá-lo tempo suficiente para Drácula realizar seus planos 

de captura das jovens. Chegando a Aljiba ele vê toda a cidade em chamas e totalmente destruída 

por servos de Drácula (Annette é a última mulher a ser capturada pouco antes de chegar às 

partes superiores da cidade). Após enfrentar muitos inimigos ele enfrenta um Werny (um 

dragão) e o vence com sucesso. 

Richter fica sabendo do sobre o ataque e sobre o sequestro. Ajudado pelos moradores da 

cidade (com informações) ele descobre a localização do Castlevania. Ao entrar no castelo (de 

forma muito fácil) e passara pelo primeiro corredor, ele sofre um ataque surpresa de um 

Behemoth furioso e descontrolado que o persegue até o final do corredor quando o Behemoth 

chega a uma parede invisível que o destrói.  
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Chegando a câmara em que uma Jovem está sendo mantida presa, Richter vê Shaft 

tentando mandar a garota para uma espécie de submundo, entretanto, ele é parado por Richter 

e foge sem lutar. Salvando a garota que se apresenta como Maria Renard ele fica sabendo que 

ela também é uma caçadora de vampiros mesmo com 12 anos de idade. Porém, Richter diz a ela 

que é muito perigoso enfrentar Drácula e que deveria voltar para casa. Entretanto, ela diz que 

perdeu seus pais e por isso iria acompanhá-lo, mas Richter se nega e então, ela mostra um de 

seus ataques, que o deixa muito surpreso. Desta forma ele aceita a ajuda da garota. 

Após Maria ter sido resgatada por Richter ela volta para Aljiba e vai por um caminho 

alternativo que dava acesso as partes inferiores do castelo. Assim, Maria seguia pelas áreas 

inferiores do castelo, ao mesmo tempo que, Richter seguia pelas partes superiores enfrentando 

e derrotando diversos inimigos, além de, libertas as garotas sequestradas. 

Depois que a Morte é derrotada, Drácula tem uma longa conversa com a namorada de 

Richter em seu cativeiro. Ele fala o quanto ela é bonita, mas ela fala para que não se 

aproximasse, pois tentaria se matar com uma faca. Porém, Drácula tenta convencê-la a ficar do 

seu lado, mas ela diz que preferia morrer ao invés de governar o mundo ao lado de um ser tão 

diabólico como ele. Shaft interrompe avisando que os caçadores de vampiros haviam chegado 

e que ele iria enfrentá-los. Drácula seguiu para seu trono. 

Finalmente Richter e Maria conseguem se encontrar na galeria de mármore onde Shaft 

os espera para a luta final. Quando Shaft os vê ele imediatamente bloqueia a saída e invoca cada 

um dos quatro monstros que Simon Belmont enfrentou a 101 (o Morcego Gigante, a Medusa, a 

Múmia e o Frankenstein). 

Os caçadores com bastante dificuldade conseguem vencer cada um dos monstros e no 

fim tem uma árdua luta contra Shaft. Shaft não teve nenhuma chance contra Richter e Maria e 

acaba por ser morto por eles assim, ambos prosseguiram para torre do relógio para salvar 

Annette. 

Chegando a torre do relógio eles tem que passar por uma longa ponte que à medida que 

se prossegue ela desabava e para piorar a situação estava infestada de morcegos espada para 

atrapalhar o caminho. Na sala das engrenagens eles encontram o cativeiro de Annet, porém ele 

estava protegido por uma criatura pássaro. Depois de outra luta complicada, Annet é libertada. 

Richter segue para enfrentar Drácula, pois é o destino de seu clã, mas Annette tenta 

impedi-lo dizendo que é muito perigoso, mas ele diz que vai ficar tudo bem e parte pra próxima 

luta. 

Após Drácula ser derrotado, Richter diz a Drácula que ele não pertence a este mundo, 

entretanto Drácula diz que não foi trazido a vida por vontade própria, mas que foram os próprios 

humanos que decidiram a volta dele por considerá-lo necessário para corrigir o mundo. Richter 

diz que os humanos não precisam de um salvador como ele já que o mesmo rouba as almas dos 

homens e os torna seus escravos. Drácula em suas últimas palavras diz que eles se encontrarão 

novamente e ele volta para o limbo de onde nunca devia ter saído. Com a morte de Drácula o 

castelo começa a desmoronar, Richter, Maria e seus companheiros animais conseguem escapar 

e voltam para suas vidas cotidianas. 
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Ano de 1797 

Século XVIII 

O Retorno de Adrian 

Em uma noite 4 anos depois, sob o clarão da lua cheia, Richter desparece 

misteriosamente. Sem ideia de onde começar, Maria Renard sai em sua busca. Foi quando o 

destino interveio. Castlevania, o castelo de Drácula, que segundo rumores, apareceria uma vez 

a cada século, surge em meio a uma névoa, como se estivesse mostrando o caminho a ela. 

Enquanto isso, forças poderosas disputavam pela alma de um homem chamado Alucard. O 

mesmo Alucard que outrora havia se unido a Trevor Belmont para enfrentar o seu pai imortal, 

o conde Vlad Tepes Drácula.  

Alucard, para expurgar do mundo a sua própria linhagem amaldiçoada, submergiu seus 

poderes vampíricos e entrou no que supostamente deveria ser um sono eterno. Mas agora, ele 

estava acordado e ciente de que o mal novamente ameaçava a sua terra natal. Depois que 

descobriu que sua mãe (Lisa) havia sido queimada na fogueira santa como bruxa (por estar ligada 

a Drácula) e que se pai com todos os poderes que possuía a deixou arder ele se rebelou contra 

a própria espécie. Adrian (Alucard) ouvia da própria mãe ardendo na fogueira que ele não 

deveria odiar os humanos, pois, eles não entendiam o que estava acontecendo. Adrian até 

tentou salvá-la, porém, estavam presentes pessoal de fé verdadeira e isto lhe afetava, ao ponto 

de, não conseguir se aproximar. 

De volta ao castelo ele é barrado por Victória (a morte) que lhe tira armas e poderes, 

pensando em impedir sua insanidade de lutar contra Drácula.  Ignorando os avisos de Victória, 

ele segue invadindo e destruindo tudo que ficava em seu caminho. Na sua rota de amargura e 

vingança ele encontra uma caçadora chamada Maria. Maria estava procurando por outro 

caçador desaparecido: Richter Belmont. Cada um tomou um caminho diferente e seguiram seus 

objetivos até se reencontrarem mais uma vez. Eles trocaram informações e voltaram a se 

separar. 

Adrian encontra Richter, porém, ele é parte da guarda do castelo e tenta mata-lo. Adrian 

decide deixar esta luta para outro momento e reencontra Maria. Ao contar para Maria sobre o 

Belmont que se dizia dono do castelo, ela lhe entrega um acessório mágico que permite ver além 

das ilusões. Eles voltam a se separar. Usando o artefato mágico dado por Maria ele descobre 

que Shaft manipula Richter. Adrian vence Shaft e liberta o Belmont. Shaft alerta que o mestre já 

estava de volta e que era tarde demais para Adrian. 

Adrian vence o mestre e decide desaparecer, porém Maria decide salvar a sua alma com 

a aprovação de Richter. 

Relato de Maria 

Em 1796, Richter desapareceu sob a luz da lua cheia. Maria partiu imediatamente para 

encontrar seu tutor e amigo com nenhuma ideia de por onde começar. Após um ano de 

pesquisa, em 1797, o Castelo do Drácula reapareceu como se para mostrar-lhe o caminho. 

Enquanto ela partiu para Castelo de Drácula, mais uma vez, sem o conhecimento dela, Alucard, 

o filho de Dracula que se colocou sob um sono eterno após derrotar seu pai com o ancestral de 

Richter, Trevor Belmont, 300 anos antes, foi misteriosamente acordado de seu sono. Alucard 

também partiu para o Castelo com a intenção de destruir o castelo e prevenir o renascimento 

de Drácula. 
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Maria e Alucard se encontraram várias vezes ao perseguir seus objetivos distintos. Maria 

ficou surpresa ao encontrar outro "humano" no Castelo, mas quando Alucard se apresentou a 

seu pedido e explicou qual era o seu objetivo, ela decidiu confiar nele e eles seguiram caminhos 

separados. Maria tinha dificuldade em andar no castelo depois que sua forma mudou desde que 

ela esteve presa em um de seus cativeiros. 

Quando ela se encontrou com Alucard novamente, ela perguntou a ele sobre isso, e ele 

explicou que o castelo em si  é  uma criatura de caos e que pode assumir muitas formas. Com 

isto em mente, ela continuou sua busca. Mais tarde, ela assistiu a uma batalha entre Alucard e 

um Hippogryph e ficou muito impressionada com a força que ele tinha mostrado durante a 

batalha. Ela decidiu pedir Alucard para ajudá-la a encontrar Richter, ou pelo menos deixá-la 

saber se ele havia o visto em algum canto. Alucard concordou, mas ela não gostou do que ele 

tinha dito sobre o primeiro encontro dos dois. Ele tinha dito a ela que ele estava em aliança com 

Drácula e afirmou ser o senhor do castelo. Maria ficou aliviada que Richter estava de fato no 

castelo, mas não podia acreditar no que Alucard tinha dito sobre ele, então ela saiu com pressa 

para descobrir por si mesma.  

Ela finalmente descobriu que Alucard estava dizendo a verdade, mas ela sabia que ele 

estava sendo controlado de alguma forma. Ela não estava confiante em sua própria capacidade 

de enfrentar e derrotar Richter no entanto, ela decidiu testar a força de Alucard para determinar 

se ele estava à altura da tarefa. Alucard foi capaz de derrotá-la e ela confiou a ele a missão de 

salvar Richter. Ela implorou para ele não fazer mal a Richter, mas eles concordaram que ele 

deveria ser parado, então ela lhe deu um artefato sagrado que lhe permitia ver através de 

ilusões do mal. 

Alucard enfrentou Richter, mas agora era capaz de ver as esferas misteriosas que 

permitiram Shaft controlar Richter, e no meio de sua batalha, ele destruiu os orbes, libertando 

Richter do feitiço. Enquanto Alucard perseguiu Shaft em um castelo invertido, a fim de, evitar a 

ressurreição de Drácula, Maria ajudou Richter a escapar do castelo mesmo ferido. Eles foram 

para um cume a uma distância segura do castelo e esperaram Alucard concluir sua tarefa. 

Enquanto observavam o castelo ruir, Alucard se encontrou com eles, a fim de se despedir. Ele 

lhes disse que o seu sangue foi amaldiçoado e que o mundo seria melhor sem ele, e partiu para 

retornar ao seu sono profundo. Isso era inaceitável para Maria, que havia desenvolvido uma 

forte atração por Alucard e não podia imaginá-lo não sendo uma parte de sua vida. Depois que 

Richter assegurou-lhe que estava tudo bem, ela partiu para convencê-lo a ficar. 

Relato sem autor 

Aparentemente, Maria conseguiu convencer Alucard a ficar e os dois estão vivendo agora 

em uma casa fora da cidade. Sabendo que seria difícil para a alma atormentada de Alucard ser 

curada depois de matar seu próprio pai, ela foi atenciosa e carinhosa com ele, mas apesar de 

seus esforços, ele permaneceu emocionalmente distante. 

Um dia, Alucard estava tendo um sonho sobre seu passado e seu encontro com um 

homem estranho jovem chamado Lyudmil, que ofereceu a sua amizade por motivos de gratidão 

com a mãe de Alucard, Lisa. O sonho foi interrompido por Maria, que entrou no quarto para 

acordá-lo. Os dois acabaram em uma discussão e Alucard não se abriu com ela e não disse nada 

sobre si mesmo.  
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Maria recebe uma carta de Richter que fala sobre certos rumores escuros que 

circundavam a cidade. Ele parecia estar especialmente preocupado com Alucard, mesmo que 

ela se recusava a acreditar que ele estava envolvido. 

Certo dia Maria encontrou dois homens, Cirilo e Alexis, que alegaram ser caçadores de 

vampiros. Os dois avisaram a ela sobre os últimos relatórios sobre ataques de vampiros sobre 

as mulheres e pediram a ela para ir para casa. Logo depois eles foram embora, ela encontra um 

íncubos, chamado Magnus, que alegremente lhe explicou que Alucard era mal e tinha sede por 

sangue humano. Ela o atacou, mas ele não tinha vontade de lutar contra ela, Magnus a deixou 

com a promessa de encontrá-la novamente. 

Apesar do que ela queria acreditar, Alucard confirma as palavras de Magnus e Maria, 

destruída sentimentalmente saiu. Mais tarde, ela decidiu voltar e ajudar Alucard, mas encontrou 

Cirilo e Alexis novamente. Os dois mencionam um "remédio" especial, que Maria reconheceu 

como um perigo. Ela tentou levá-lo na luta que se seguiu, o frasco caiu no chão. Maria ficou 

envolta em um nevoeiro e perdeu a consciência. Ela foi encontrada por Richter e levada de volta 

para casa, onde ela desperta apenas para descobrir que ela não conseguia mais contato com 

seus espíritos guardiões. Ela insistiu em lutar ao lado de Alucard, apesar das circunstâncias, mas 

Alucard se despediu dela e falou que ia enfrentar Magnus sozinho.  

Maria o seguiu de qualquer maneira e chegou a tempo de ver Alucard perder uma luta 

mental contra Magnus, que está usando uma velha amizade de Alucard com Lyudmil, agora um 

vampiro sob a influência do íncubos (que é o verdadeiro culpado por trás dos ataques na aldeia) 

usado como uma ferramenta para aflorar instintos vampíricos de Alucard. Magnus tentou matá-

la, mas o desespero a reconectou aos seus espíritos, assim, virando a maré da batalha. 

Testemunhando Maria ferida, Alucard finalmente apresentou alguma emoção em relação a ela. 

Ele pediu desculpas e Maria de bom grado aceitou. No entanto, apesar da derrota de Magnus, 

Alucard ainda teve uma despedida profundamente arrependida de Lyudmil, a quem ele não 

pôde salvar. 

Relato de um anônimo 

Lyudmil era um servo da mãe de Alucard até a sua morte. Os pais de Lyudmil e muitos de 

seus conterrâneos foram curados pela mãe de Alucard. Quando Lisa foi falsamente condenada 

por bruxaria, ele tentou ajudá-la a escapar. Ele acabou por fracassar, Lisa foi queimada (ou 

pendurada) como uma bruxa, e Lyudmil foi declarado um traidor. Ele ficou muito amargurado 

com os seres humanos que haviam traído sua bondade e procurou o filho de Lisa, Alucard. 

Quando o encontrou, ele contou a ele sobre seu passado e como se sentia sobre isso. Alucard 

disse-lhe que sua mãe não gostaria que ele odiasse os humanos, como ela lhe tinha dito. Sem 

mais para onde ir, ele insistiu em ficar ao lado de Alucard. Ele se torna servo de Alucard e vive 

com ele no Castelo de Drácula. 

Um dia, Alucard e Lyudmil estão conversando no jardim do castelo sobre algumas das 

flores brancas que Lisa amava. Ele relembra a Alucard sobre alguns dos aspectos da vida em sua 

antiga aldeia, como uma coroa de flores que eles faziam a mão para as meninas. Alucard 

pergunta se ele gostaria de voltar lá algum dia, mas ele diz que ele seria executado como traidor 

e que deveria permanecer com Alucard. 

A tentação de retornar à sua aldeia iria se tornou insuportável, e Lyudmil voltou a aldeia. 

No entanto, ele só encontrou destruição. Não ficou claro exatamente o que havia acontecido, 

mas é possível que o início da vingança de Drácula contra a humanidade pela morte de sua 
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esposa Lisa, através de seu servo o íncubos Magnus tenha sido a explicação do estado da aldeia 

Ele pode ter matado Lyudmil mas, o deixou vivo como um chamariz para Alucard. Lyudmil 

acordou e viu Alucard ao lado dele, mas não sabia como ele tinha chegado lá ou o que tinha 

acontecido. Magnus, em seguida, tentando Alucard com o sangue de Lyudmil, diz que ele não 

morreria se Alucard o abraçasse (abraço vampírico). Alucard resistiu por um tempo, mas no final, 

é provável que ele tinha transformados seu amigo para então derrotar Magnus com sua força 

renovada. Este incidente pode ser o que provocou um breve episódio na vida de Alucard, onde 

ele ativamente procurou o sangue de seres humanos. Magnus viria a mostrar visões a Maria de 

Alucard drenando o sangue de jovens donzelas, talvez durante este período de tempo, embora 

não seja claro se essa visão era verdadeira ou não. 

Não ficou claro se Alucard chegou a transformar Lyudmil em um vampiro como dito por 

Magnus, porém, ele se tornou um vampiro de alguma forma. Lyudmil se tornaria um demônio 

nutriu um ódio contra a humanidade pelo que haviam feito para Lisa. Não está claro o que ele 

fez em 350 anos, mas no ano de 1798 (um ano após Alucard despertar de seu sono de 300 anos), 

provavelmente devido às maquinações de Magnus, ele retornou e começou a chupar o sangue 

de donzelas na aldeia que Alucard e Maria haviam se estabelecido. Isso chamou a atenção do 

caçador de vampiros Richter Belmont e os caçadores de vampiros Cirilo e Alexis, que chegaram 

na aldeia para investigar. Lyudmil lutou contra Magnus, contra Alucard, Maria, Richter, Cirilo e 

Alexis. Ele finalmente caiu em si mas, devido as suas feridas durante a batalha, ele morreu . 

Cyril é um caçador de vampiros do século 18 e herdeiro da Casa do Marquês. Sua família 

tinha uma rivalidade há muito tempo com o clã Belmont, mas Cyril foi forçado a trabalhar em 

conjunto com um dos seus membros, para investigar os recentes assassinatos ocorridos em uma 

pequena aldeia. 

Um dia, Cyril recebeu a notícia que sua irmã mais nova tinha morrido vítima de um ataque 

de vampiros. Ele estava agoniado, o que resultou em ele ser mais e mais ambicioso em seus 

deveres de caça vampiros. Ele criou uma substância mágica que foi capaz de derrotar os seres 

do mal a uma taxa muito mais execrada. Depois de ouvir sobre a atividade recente de vampiros 

em uma vila próxima, ele foi lá com seu amigo e caçador de vampiros, Alexis, suspeitando 

encontrar o responsável pelo assassinato de sua irmã. 

Quando chegaram na cidade, eles notaram a cor da poção de Cyril mudando, sugerindo 

que uma presença maligna estava por perto. Um tempo depois, os dois se aproximaram de uma 

jovem mulher chamada Maria Renard e disse-lhe que não era seguro e que ela deveria ir para 

casa imediatamente. 

Naquela noite, os dois caçadores de vampiros encontraram um lobisomem, e eles foram 

capazes de matar a criatura. Um homem que tinha vindo analisar a briga de longe se aproximou 

deles enquanto batia palmas e elogiou Cyril em seu desempenho. Cyril estava aborrecido porque 

ele pensou que estava sendo criticado, mas foi acalmado por Alexis. Eles perceberam que o 

homem exercia um chicote que irradiava um poder tremendo e percebeu que ele era o Belmont 

Richter que selou Drácula seis anos antes. Cyril exigiu que Richter lhes dissesse o que sabia sobre 

os recentes acontecimentos, e o caçador de vampiros respondeu que ele iria contar tudo que 

ele sabia se eles fossem capazes de derrotá-lo na batalha. Cyril estava prestes a cobrar de 

Richter, mas ele foi parado por Alexis, que sentiu o poder de Richter e disse-lhe que não era o 

momento de se mexer. Os dois caçadores, eventualmente concordaram em lutar em conjunto 

apesar dos protestos de Cyrill. 
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Na manhã seguinte, Cyril e Alexis encontraram Maria vagando na floresta e eles ficaram 

chateados para encontrá-la lá, já que ela não voltou para casa como eles disseram a ela. Maria, 

em seguida, revelou que ela era uma caçadora de vampiros do clã Belmont, mas os dois homens 

acharam um absurdo. Alexis, em seguida, declarou que a era do combate de vampiros com 

chicotes e espadas tinha chegado ao fim e as suas "medicinas" eram as armas perfeitas. Maria 

sentiu um poder maligno que irradiava da poção e pediu-lhes para entregá-la. Quando eles se 

recusaram, ela tentou agarrá-la, mas acidentalmente entrou em contato com a substância ao 

fazê-lo. O líquido imediatamente entrou em contato com ela a fazendo cair no chão com uma 

dor tremenda. De repente, Richter Belmont veio correndo em sua direção e rapidamente levou-

a para sua casa, deixando os dois caçadores para trás. 

Enquanto continuava sua investigação, os dois caçadores de vampiros foram subitamente 

atacados por um Íncubos chamado Magnus, que feriu Alexis. Cyril rapidamente correu para 

encontrar ajuda, e em  seu caminho ele encontrou Richter novamente, que por sua vez estava 

perseguindo um vampiro que tinha aparecido na área. Richter correu com Cyril, que gritou para 

ele esperar, mas Richter respondeu dizendo que os jovens só ficam no caminho. Cyril seguiu, 

dizendo que certamente iria Alexis era amigo dele. Richter aceitou, mas disse Cyril que ele era o 

único responsável pela sua própria vida. Eles se separaram enquanto procuravam por Magnus. 

Com o tempo, a dupla se encontrou com o, Dhampir Alucard. Cyril foi apresentado a eles. 

Enquanto conversavam, Alexis ferido veio correndo para a cena perseguido por Lyudmil, uma 

figura do passado de Alucard que desprezava seres humanos por causa do que eles fizeram para 

Lisa, e por isso, decidiu se tornar um vampiro, como resultado. Ele revelou que foi ele quem 

estava atacando as pessoas da cidade. Cyril ficou indignado, porque isso significaria que Lyudmil 

foi responsável pela morte de sua irmã mais nova. 

Richter, junto com Alucard, lutaram contra Lyudmil e Magnus, enquanto Cyril foi até 

Alexis para certificar-se que seu amigo não iria sucumbir aos seus ferimentos. Magnus estava 

pensando em atrair Alucard para o lado de seu pai, novamente jogando com suas emoções. 

Magnus tinha feito Alucard entrar em contato com um antigo amigo que também sabia da sua 

mãe. Magnus estava planejando ressuscitar o castelo de Drácula e fazer Alucard seu novo 

Senhor. 

Enquanto Richter estava lutando contra Lyudmil, o vampiro convocou um bando enorme 

de morcegos e ordenou-lhes para atacar seu inimigo. Richter tentou lutar contra eles e foi quase 

esmagado. Ele foi salvo por Maria, que havia se recuperado. Ela também foi capaz de resgatar 

Alucard, que tinha sido hipnotizado por Magnus. Devido a uma explosão de luz criado por Maria, 

Lyudmil estando fora de sua hipnose percebeu que estava sendo manipulado pelo Íncubos o 

tempo todo. Alexis, em seguida, veio correndo para a batalha e gritou para Richter destruir as 

garras de Magnus, porque aquelas eram as fontes de seus poderes. Richter o fez, e Alucard foi 

capaz de derrotar Magnus, mas Lyudmil gravemente ferido morreu no processo. No entanto, a 

prosperidade foi garantida. 

Anotações de antes de 1810 

Depois de 1798 o clã de caçadores de vampiros conhecido como Belmonts desaparece 

sem deixar vestígios e isso ocorre pelo seguinte fato: 

Os parentes de Richter (sim os moradores da vila Wygol) e o próprio Richter descobrem 

sobre a profecia de Nostradamus de que Drácula ira voltar com força total em 1999 e até lá o 

chicote não deveria ser tocado pois ele foi usado por várias gerações do clã Belmont (de Leon 
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até Richter) e seu poder já dava sinais de que estava enfraquecendo pelo uso constante de seus 

descendentes. 

Mas servos de Drácula poderiam ressuscita-lo antes do tempo previsto de 100 anos, por 

conta disso, Richter passa o Vampire Killer e as armas sagradas para o clã dos Baldwins que são 

seus descendentes indiretos (facções do clã Belmont com linhagem de sangue diferente do clã 

normal), entretanto, eles não usam o Vampire Killer mas sim um chicote que eles mesmos 

criaram conhecido como Hunter Whip já que eles não possuem sangue direto do clã Belmont. 

Alucard e Maria Renard com certeza ficaram juntos por um bom tempo e devem ter criado 

sua própria família e por conta disso juntam seus nomes para formar a família Lecard (o sangue 

de vampiro que Alucard possui em suas veias possivelmente some por completo com o passar 

de mais de 100 anos pois o sangue humano é mais forte e consegue prevalecer) essa família um 

dia ajudara outra conhecida como Morris. 

1800: Nasce Serge filho mais velho de Irina. 

1802: Nasce Anna, filha mais nova de Irina que tem a capacidade de conversar com seu 

gato de estimação Tom. Ela também fala que de vez em quando tem sonhos de um homem com 

um chicote enfrentando algo assustador. Ela certamente está sonhando com a batalha de 1999 

e o homem é Julius Belmont. 

Nesse mesmo ano Nasce Charlie Vicent que ajudara 2 futuros guerreiros na luta contra 

Drácula na metade do século XIX. 

Quanto ao conde Drácula os seus restos mortais (as relíquias que constituem seu corpo) 

foram lacrados em uma ânfora e entregues há uma organização chamada Ecclesia (talvez o 

próprio Alucard tenha feito isso antes de sumir com Maria Renard para formar sua família) a 

organização mal sabe que um dia essa mesma ânfora terá seu lacre corrompido pelo poder das 

relíquias fazendo seu chefe ficar louco. 

Não se sabe em que ano exato depois de seus nascimentos Shanoa (1790) e Albus (1786) 

eles foram adotados por Barlowe para fazerem parte da organização Ordem de Ecclesia mas 

Shanoa já estava com 20 anos e Albus 24. Então 13 anos após a última derrota de Drácula a 

Ordem dos Ecclesia começa a agir para evitar seu eventual retorno. 

Ano de 1810 

Século XIX 

A Ordem de Ecclesia 

Sempre retornando à vida desde a antiga idade média, Drácula, o senhor das trevas, levou 

terror ao povo. Cada vez que Drácula retornou dos mortos, a família Belmont lutou contra ele 

na escuridão, empunhando o chicote sagrado. Devido aos seus esforços, a humanidade escapou 

das sombras, assegurando sua prosperidade. 

Mas no começo do século XIX, com a perda da resistência à escuridão, aqueles 

responsáveis por cargos de poder na época começaram a procurar por novas formas de 

combater Drácula. Nossa organização, Ecclesia, nasceu então como uma dessas medidas 

defensivas. Muitas organizações foram estabelecidas com o mesmo objetivo, e dia após dia, elas 

conduziram seus estudos assiduamente, mas todas foram se dissipando quando falharam em 

produzir resultados satisfatórios. 
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Então foi quando Barlowe, o líder de Ecclesia, finalmente descobriu algo surpreendente, 

que é capaz de confrontar Drácula. 

A Ordem de Ecclesia criou uma tríade de glifos mágicos baseados no poder do Drácula, 

chamados "Dominus". Shanoa é um membro da ordem que foi escolhida pelo seu líder, Barlowe, 

como o reservatório humano para os Dominus. Antes de o ritual ser executado, os glifos 

Dominus ("Raiva", "Ódio", "Agonia") são roubados pelo amigo de infância de Shanoa, Albus. Ela 

é instruída a recuperá-los, não ciente das suas verdadeiras intenções. 

Em sua perseguição, Shanoa chega ao vilarejo deserto "Wygol Village" e descobre que 

Albus sequestrou os seus habitantes e os levou a diferentes locais escondidos, aprisionando-os. 

Enquanto que Shanoa vai resgatando cada um deles gradativamente pelo jogo, ela vai 

descobrindo que Albus os capturou para fazer um tipo de experimento neles que envolvia 

drenar amostras de sangue dos mesmos. Em duas ocasiões, Shanoa consegue localizar Albus, 

que voluntariamente a deixa recuperar um dos glifos Dominus. Quando ela descobre que ele 

estava sendo possuído pelo poder do terceiro glifo, ela é forçada a lutar contra ele. Mais tarde, 

ele revela as suas verdadeiras intenções, que era encontrar uma maneira de derrotar o Conde 

Drácula sem que Shanoa deva usar os glifos, já que ele sabia que custaria a sua própria vida se 

ela usasse. Ele também revela que a razão de ele ter feito experiências nos aldeões era que eles 

eram os últimos descendentes do clã Belmont, e ele erroneamente acreditou que o sangue deles 

teria o poder para ajudá-lo a controlar os Dominus sem ser consumido por eles. Sobre a perda 

da memória e de emoções de Shanoa, ele revelou que Barlowe usou isto para criar os glifos, um 

fato que este tinha mantido como segredo dela. 

Ao enfrentar Barlowe após descobrir toda a verdade, Shanoa ouve dele que o seu 

verdadeiro objetivo era trazer o Drácula de volta à vida usando-a como um sacrifício. Após ele 

ser derrotado, ele acaba oferecendo a sua própria vida para ressuscitar o Drácula. Assim feito, 

o castelo do Conde surge e Shanoa parte viagem para derrotá-lo. Eventualmente, ao enfrentar 

o Drácula, ela consegue derrotá-lo usando a união dos Dominus, mas aparentemente ao custo 

de sua vida. Contudo, Albus aparece e revela que somente uma única alma deve ser oferecida. 

Ele sacrifica a sua própria vida no lugar de Shanoa, mas não antes de ele pedir a ela que sorria 

para ele. O castelo começa a desabar e Shanoa escapa. 

Ano de 1830 

Século XIX 

O velho caçador 

Drácula volta ao mundo dos vivos, só que dessa vez foi ressuscitado pela vampira Camilla. 

Só que o conde ainda não tinha conseguido recuperar todo o seu poder, o que obrigaria Camilla 

a usar o velho caçador de vampiros Morris Baldwin em um ritual para conseguir restaurar 

completamente as forças de seu senhor. Só que ela não contava com os aprendizes de Morris, 

Nathan Graves e Hugh Baldwin. Os dois agem separados, já que Hugh quer provar que ele é o 

merecedor de ser o portador do chicote Vampire Killer, e não Nathan, que foi quem recebeu a 

arma lendária pela decisão de Morris. Por sua ambição, Hugh acaba sendo usado pelas forças 

do mal, mas Nathan o faz voltar a si. Graves luta com Drácula e vence o vampiro, salvando assim 

a vida de seu mestre. 
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Ano de 1844 

Século XIX 

O Lobisomem 

Mais uma vez ressuscitado, só que dessa vez pela necromancia de seus seguidores, 

Drácula ressurge antes do previsto. Para se recuperar o senhor das trevas começa a sequestrar 

crianças com intuito de usá-las para se recuperar, porém um lobisomem chamado Cornell 

impede os planos do vampiro. 

Ano de 1852 

Século XIX 

Antigas Alianças 

A história gira em torno de um homem que é descendente da linhagem dos Belmonts 

chamado Reinhart Schneider, e de uma jovem garota descendente de Sypha Belnades chamada 

Carrie Fernandez. Eles se unem para investigação do estranho desaparecimento de crianças de 

um vilarejo local. No fim acabam descobrindo que é Drácula quem está por trás de tudo isso, e 

lutam juntos contra o vampiro. 

Ano de 1917 

Século XX 

Elizabeth a Terrível 

Em 1914, a feiticeira Drolta Tzuentes ressuscita Elizabeth Bartley, uma condessa 

conhecida como "a sobrinha de Drácula", que decidiu trazer Drácula à vida. Para isso, ela 

assassina o príncipe herdeiro da Áustria, iniciando assim a Primeira Guerra Mundial, para que as 

muitas almas sacrificadas na guerra estivessem disponíveis para seu propósito maligno. Mais 

tarde, em 1917, Elizabeth parte em uma jornada pela Europa, recolhendo as almas dos mortos 

para seu plano de reviver Drácula. No encalço da vampira, John Morris (um descendente da casa 

dos Belmont e filho de Quincey Morris), usando do chicote "Vampire Killer", e seu amigo Eric 

Lecard, usando sua lança, partem em uma jornada para deter Bartley e Drácula mais uma vez. 

Ano de 1944 

Século XX 

Os quadros do Terror 

A nova saga dos caçadores ocorre depois da vitória de John Morris e Eric Lecard sobre 

Elizabeth Bartley e sua tentativa de reviver Drácula junto com o poder da Morte e da tecnologia 

da época para fazer monstros mais poderosos para corrida de armas da Primeira Guerra 

Mundial. 

Nesta época Eric Lecard volta ao leste da Europa a fim de descobrir o segredo por trás dos 

eventos com a condessa e o ritual realizado para fazer Drácula e a Morte se fundirem e ficarem 

extremamente poderosos, mesmo que numa forma incompleta e que resultaria na morte de 

John Morris anos depois por ter fundido a sua alma ao poder total do Vampire Killer que por 
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origem foi forjado com o sangue da família Belmont e do próprio Drácula e estes serem seus 

caçadores por toda eternidade.  

Eric Lecard acaba sabendo de um visconde que era ligado a Elizabeth Bartley que a 

ensinou sobre magia negra e ocultismo, seu nome é Brauner e este com uma habilidade 

fenomenal criava mundos inteiros através das lembranças dos seres humanos e as pintava em 

quadros disformes onde os mais terríveis pesadelos eram apresentados a quem entrasse neles. 

Por conhecer magia elementar e com esta ter selado o poder do Vampire Killer para que sua 

maldição fosse suprimida até o retorno do próximo Belmont, Eric desafia Brauner e acaba sendo 

derrotado por ele, pois este tinha uma força fenomenal, mas ele não sabia que suas filhas Stela 

Lecard e Loreta Lecard estavam atrás dele e trilhavam por outros quadros e mundos abissais, 

sendo manipuladas por uma força escondida nas trevas daquela morada de ilusão e loucura.  

Elas chegam ao salão de pintura de Brauner e veem um quadro envolto no luar e quando 

suas mentes voltam a realidade, elas olham Eric no chão a agonizar e este pede que elas fujam, 

pois, o inimigo era muito forte. Com isso, num voo noturno, Brauner ataca Stela com uma 

mordida que a transforma numa marionete dele e depois vai para cima de Loreta que fica junto 

ao pai e o olha morrer antes de serem vampirizadas por Brauner. 

A história da família Lecard vira num pesadelo sem fim sobre o retrato de sua própria 

ruína. Mas logo a história desta corrida contra o tempo em que homens são sacrificados para 

um plano de um louco que deseja o poder das trevas, dois jovens viajantes vem ao longe afim 

de acabar com esta noite sombria onde o desespero e a dor suprimem a esperança de um novo 

amanhecer. 

O castelo de Drácula ressurge e desta vez quem vai ao seu encontro é Jonathan Morris, 

um descendente indireto da família Belmont. Ele vai acompanhado de sua amiga Charlotte 

Aulin, uma estudante de magia. 

 

 

 


