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s videojogos Assassin’s Creed da
Ubisoft são dos mais respeitados
e admirados de todos os
tempos. As personagens carismáticas desta
saga representam o espírito de aventura,
num contexto histórico real, e os mundos
emocionantes em que vivem abrangem vários
séculos, da época das Cruzadas à atualidade.
A Irmandade dos Assassinos e os seus aliados
e rivais são agora apresentados nesta Coleção Oficial
de Assassin’s Creed. Cada número inclui os protagonistas e
as personagens mais relevantes, os desafios que enfrentam,
os lugares famosos que visitam, as pessoas que conhecem
e os contextos fascinantes dos ambientes históricos.
As façanhas de Altaïr Ibn-La’Ahad, Ezio Auditore, a família
Kenway, Jacob e Evie Frye e muitos outros mostram-nos de
que maneira as provas do passado garantem a liberdade no
futuro. Graças às miniaturas colecionáveis de edição limitada
fabricadas com primor, a história de cada uma destas
personagens ganha vida de uma forma emocionante.
A Coleção Oficial de Assassin’s Creed apresenta uma visão
geral e atraente do apreciado franchising da Ubisoft.
Começa com o primeiro e inovador videojogo da saga,
de 2007, e inclui personagens próprias da série de banda
desenhada de Assassin’s Creed.
Cada número inclui uma personagem nova, pois é a melhor
maneira de os fãs explorarem e recordarem a saga.

Em cada número de
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PORMENORES PINTADOS À MÃO

As miniaturas são pintadas à mão,
com pormenores espetaculares das
personagens do jogo: as lâminas ocultas de
Ezio Auditore, o uniforme de Grão-Mestre
de Haytham Kenway, etc. Quer a roupa quer
as armas de todas as personagens são
reproduzidas com precisão.

ICIAL

A COLEÇÃO OF

UMA LENDA desgraça
A HISTÓRIA DE prodíg
io caído em
A redenção de um

MODELAGEM DE PRECISÃO

Baseando-se em várias ilustrações
proporcionadas pela Ubisoft, os
escultores efetuaram primeiro um
modelo de cera. Com a Ubisoft, este
modelo foi polido em várias fases,
para captar fielmente todos os
detalhes e ângulos da personagem
original, a fim de criar um molde
muito pormenorizado para
a miniatura. Na fase seguinte, os
artistas pintaram as miniaturas
uma a uma, com precisão.

A COLEÇÃO OFICIAL
A MINIATURA

A

Coleção Oficial de Assassin’s Creed
inclui todas as personagens
essenciais da premiada saga de
videojogos. Com esta coleção, que abrange
a saga completa, receberás todas as
personagens mais importantes, com
as respetivas indumentárias e armas.
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O melhor do Rena
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ada número apresenta ilustrações com
os cenários, as personagens e as cenas
do jogo, além de explorar a tradição
dos Assassinos e a sua magnífica história.

O fascículo da COLEÇÃO OFIC IAL DE ASSASSIN’S CREED
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ALTAÏR (1165 -12 57
IBN-LA’AHAD
)

s miniaturas são acompanhadas por um
fascículo amplamente ilustrado, com
informações acerca da personagem e da
NESTE FASCÍCULO
posição que ocupa no universo de Assassin’s Creed.
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a vida.
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as ações falem por
Altaïr prefere que
o corre, transforma
si mesmas. Quand
de obstáculos,
as cidades em pistas
s
escala os edifício
nas quais salta e

Mais tarde, Altaïr recuperou a consciência
e soube
que, se assassinasse nove homens
escolhidos por

Al Mualim, podia restaurar a sua
honra. Decidido a ser
perdoado por Malik e a ser respeitado
por Al Mualim,
Altaïr fez um bom uso da lâmina
oculta em várias
missões secretas em Damasco, Acre
e Jerusalém.

Pensa-se que
a Irmandade dos
Assassinos tem a
sua origem nos alvores
da humanidade, mas
a nossa relação
com os hashashin
começa com o Mestre
Assassino mais novo:
Altaïr Ibn-La’Ahad.

A

mbicionando alcançar a honra,
Altaïr perdeu a noção da realidade,
caindo numa desonra que veio
agravar a sua já triste forma de começar.
A biografia desta personagem passa
por
uma evolução de discípulo desonrado
a Mentor lendário. É a missão de
um filho
que aspira a ser digno da memória
do seu
abnegado pai Assassino e da mãe,
que
morreu durante o parto, para demonstrar
que pode ser um bom amigo daqueles
que
inicialmente se sentiram insultados
e traídos.
Devido à ausência dos pais, Altaïr
foi criado
como Assassino sob a tutela do líder
Al
Mualim, na antiga cidade síria de
Masyaf.
Al Mualim foi um exemplo importante

para Altaïr, que, graças a uma linhagem
única que lhe concedia Visão de Águia,
uma habilidade fora do vulgar, depressa
se
tornou o aprendiz mais promissor.
Talvez
tenha sido o destino que o incitou
a ignorar
os Três Dogmas: afasta a tua lâmina
dos
inocentes, esconde-te à vista de
todos
e não comprometas a Irmandade.
Durante
uma missão para recuperar um tesouro,
Altaïr arriscou a vida dos companheiros,
Malik e Kadar Al-Sayf, tendo este
morrido e ficando assim a Irmandade
comprometida.

Altaïr, curioso, depressa descobriu
que as suas
vítimas pertenciam à Ordem dos
Cavaleiros
Templários, que queria apoderar-se
de um artefacto
da Primeira Civilização chamado
Maçã do Éden.
A posse deste artefacto concederia
à Ordem
o controlo da região não só do Levante
mas também
de outras, o que aumentou a importância
das

missões de Altaïr. No momento
em que Altaïr
se aproximava do fim da sua odisseia,
foi
surpreendido por uma descoberta
que o abalou
profundamente e precipitou os
acontecimentos.
Porém, graças a ações exemplares,
conseguiu não
só ganhar a confiança da Irmandade
mas também
tornar-se o novo líder da mesma.
Começou a
escrever um famoso diário, em
que refletiu
a sua vida como Assassino e no
qual incluiu notas
sobre a Maçã do Éden. As suas
investigações
acabaram por ser a base de uma
armadura quase
impenetrável, com lâminas venenosas
ocultas
na ponta.

A genética singular de Altaïr
concedeu-lhe um dom
extrassensorial, que usa para
captar a intenção das pessoas
e identificar as ameaças.
Crê-se que a origem desta
habilidade é o resultado do
cruzamento dos seres humanos
com uns seres antigos,
conhecidos como Aqueles
Que Vieram Antes.

Da emblemática lâmina oculta à
faca kukri nepalesa, os Assassinos
possuem uma longa tradição de
armamento moderno adaptado
ao meio em que se encontram.
A IRMANDADE
DOS ASSASSINOS
A liberdade da humanidade é o objetivo
principal
da Irmandade dos Assassinos. No entanto,
a sua
missão é sempre contrariada pela Ordem
dos
Templários, que acredita na disciplina
imposta
pelas altas esferas.

A

Ordem dos Templários
ambicionava conseguir

o poder através de uma
estratégia política que consolidasse
a sua autoridade, mas a Irmandade
dos
Assassinos possuía aliados criativos
e úteis, como Leonardo da Vinci
e
Marco Polo. Além destes, houve
outros
membros ativos, como Marco Júnio
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AL MUALIM

Al Mualim, Mentor
A aparência austera de
s na região
da Irmandade dos Assassino
da sua dedicação
do Levante, é um indício
qualquer preço.
para conseguir a paz a
a a execução
represent
isto
prática,
Na
atrapalhem os seus
de todos aqueles que
é longa, tal como
objetivos. A lista de alvos
Altaïr descobrirá.

Amigos, inimigos...
Descobre todas as
personagens e os elos
mais importantes que
mantêm entre si.

o taciturno
Num determinado momento,
à categoria de
Al Mualim degrada Altaïr
o a mística
novato, por não ter recuperad
oferece a Altaïr
Maçã do Éden. Al Mualim

PLÁRIOS

O

ou outra
e mais pérfido.
parte de um plano maior

TAMIR

bandos do conflito,
sarracenos e cruzados,
aproveitando-se
de ambos. Ao ser
derrotado, revela de
que lado está e também
avisa Altaïr que é apenas
um soldado, que há mais
como ele e que a sua
morte será vingada.

a sua riqueza para
ultrajar os adversários
e que não perde
tempo com os mais
desfavorecidos.
É evidente que sabe
organizar festas, mas

numa destas reuniões
envenena o vinho, dando
a Altaïr a oportunidade
para levar a cabo a sua
terrível missão.

O sarraceno Majd
Addin usa o medo
e a intimidação
para consolidar
o seu mandato em
Jerusalém. É o juiz,
o júri e o carrasco no

WILLIAM DE MONTFERRAT

sarracenos e cruzados.
As suas crenças erróneas
provocam a morte de
outro académico que
tenta evitar as fogueiras,
mas a sua missão
infernal é rapidamente
aplacada.

o descontentamento
social eclodir.

O segundo objetivo
leva Altaïr a Acre,
onde o Dr. Garnier de
Naplouse não exerce
a sua profissão de uma
forma adequada, já que
trata os pacientes como
as
cobaias. No entanto,
suas últimas palavras,
de pena, foram para os
filhos. Mais tarde, Altaïr
de
conselho
o
recebe
não se deixar enganar
pelos sentimentos.

DO SÉCULO V A.C.
AO SÉCULO XII D.C.

E

do
sta arma é o utensílio principal
e um
armamento dos Assassinos
símbolo da Irmandade. Começou
chegar às
a ser usada muito antes de
semmãos de Altaïr. É de uma eficiência
corpo.
-par num combate corpo a
faca tenha
É possível que o design desta
mas
mudado com o passar do tempo,
a ser uma
o formato básico continua
rijo que o
lâmina retrátil fixa ao suporte
Examinemos
portador usa no antebraço.
das
o desenvolvimento desta arma,
armas
às
passado
unidades simples do
de mão dos tempos mais modernos.

dependiam
Os Assassinos da Antiguidade
os seus
de armas visíveis para eliminar
alvos: adagas, espadas, serpentes
da
venenosas, etc. Por isso, o uso
o trabalho.
lâmina oculta facilitava-lhes
desta arma
O primeiro registo da utilização
do Rei Xerxes I,
remete-nos ao assassinato
Dario.
às mãos de um Assassino chamado
foram
Com o passar dos séculos,
graduais
sendo efetuadas mudanças
e, na época da Terceira Cruzada,
no braço
a arma passou a ser utilizada

Bruto, que participou no assassinato
de Júlio César, e o filósofo do século
XV,
Nicolau Maquiavel.
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Ao contrário dos líderes templários,
que
ocupavam lugares públicos e usufruíam
de um estilo de vida confortável,
os
Assassinos, mesmo os mais experientes,
costumavam viver em zonas remotas
para
não chamarem a atenção. Os membros
da Irmandade continuam a viver
assim,
agindo na sombra para guiar o progresso
do ser humano. Com o passar dos
anos, os Assassinos orientaram os
seus
esforços para missões cuidadosamente
planificadas, com o objetivo de acabarem
com os líderes templários.
Altaïr Ibn-La’Ahad foi o mais destacado
dos Mentores dos Assassinos. Os
seus
escritos facilitaram a globalização
da
organização. Graças às suas próprias
experiências, Altaïr pôs em causa
a
essência da Irmandade dos Assassinos,
sobretudo relativamente aos Três
Dogmas
do Credo que governa as ações de
todos
os membros: afasta a tua lâmina
dos
inocentes, esconde-te à vista de
todos
e não comprometas a Irmandade.
Os Três Dogmas do Credo implicam
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MITOLOGIA

O CÓDICE

Altaïr ignora o seu significado, mas
há séculos que os Assassinos e os
Templários lutam para conseguir
controlar a Maçã do Éden.

homens tenham mente aberta, mas
exigem obediência a determinadas
normas; os Assassinos pretendem

denunciar o perigo de possuir uma
fé
cega, mas eles próprios a praticam.
Altaïr não queria desestabilizar os
alicerces da sua causa, mas sim
iluminar
todos os discípulos relativamente
a questões contraditórias e paradoxais.

Os comentários de Altaïr sobre
a vida de um Assassino, inspirados
na análise de um antigo artefacto
chamado Maçã do Éden, foram
compilados para guiar e inspirar
as gerações futuras. O seu códice
também incluía diagramas técnicos
pormenorizados de conhecimentos,
como um sistema solar heliocêntrico,
séculos antes de o astrónomo Nicolau
Copérnico o apresentar como próprio.
No início do século XIV, quando o
códice esteve prestes a cair nas mãos
dos Templários, o Assassino Domenico
Auditore espalhou as páginas pelo
porto de Otranto. Mais tarde, estas
páginas foram recuperadas.

A história, o credo, os ideais, os
objetivos e os métodos das ordens
protagonistas do jogo.

No fim, a Irmandade dos Assassinos

é fortalecida por esta disposição
a pôr
em causa a sabedoria convencional
e o status quo.

CENÁRIOS

JERUSALÉM
Jerusalém é uma cidade antiga
e alberga, há séculos, três religiões
independentes. Os conflitos que daí
resultaram conferiram à cidade uma
identidade arquitetónica única, e um dos
monumentos mais sagrados, a Cúpula
da Rocha, mudou de mãos muitas vezes,
sendo sede dos Templários durante a Terceira
Cruzada. Em Jerusalém, abundam os edifícios
religiosos. No entanto, a câmara que há debaixo
do templo de Salomão, oculta ao público
e a parte mais antiga, contém o artefacto que
os Assassinos e os Templários procuram:
a Maçã do Éden.
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CENÁRIOS

espera, mas mostra-se tristemente ateu,
ao enfrentar-se à sua
própria morte. Diz a
Altaïr que sabe que não
há nada à espera dele
no além.

ROBERT DE
do rei
no exército de cruzados
O astuto De Sablé combate
o monarca
secreto para destronar
Ricardo, mas tem um plano
nas suas
deste. E não está sozinho
e apoderar-se das terras
,o
como descobre Altaïr. Entretanto
ambições tirânicas, tal
Arsuf,
de
batalha
de
no campo
esperado confronto ocorre
devem combater num
ambos
que
decide
onde o rei Ricardo
quem diz a verdade.
r
determina
para
duelo

ente alguns dos seus
De Sablé manda imediatam
em
o trabalho sujo e só entra
homens para fazerem
entre
os derrota. O encontro
combate quando Altaïr
ia
mas o golpe de misericórd
ambos é longo e árduo,
moribundo revele que
consegue que um De Sablé
são, de facto, dez,
matou
Altaïr
que
os nove homens
é alguém muito próximo.
e que o seu último objetivo

7

turca incluiu
besta. Por outro lado, a fação
o gancho que permitia aos Assassinos
altas sem
escalar edifícios e estruturas
em combate.
comprometer a sua fiabilidade

ÉPOCA MODERNA

Se Altaïr estiver escondido à vista
de todos, os assassinatos rápidos
e furtivos são a melhor opção.
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conhecer o destino
dos seus colegas
templários. Foge para
escapar do que o

a ideia.
da Vinci conseguiu melhorar
venenoso
Da Vinci desenvolveu um dardo
de gatilho de
mais silencioso e um sistema

alterações
A lâmina oculta sofreu várias
das mais
até à atualidade. Algumas
o pé usada
notáveis foram a lâmina para
século XVI,
pela Assassina Shao Jun, no
que Connor
e a lâmina giratória multiusos
machado.
usava para partir gelo e como
básica durou
No entanto, a lâmina oculta
confiança
de
utensílio
um
Foi
até hoje.
de ter revivido
para Desmond Miles, depois
Altaïr.
as memórias do seu antecessor
Como se pode ver nestas imagens,
e de
a aplicação de materiais leves
com que as
correias reforçadas fazem
estética
lâminas atuais tenham uma
utensílios
quase médica, como se fossem
letais.
cirúrgicos, elegantes e sobretudo
parece
O revestimento da armadura
de kevlar
mínimo, mas possui camadas
Por outro lado,
e material à prova de balas.
pode deter
a lâmina de descargas elétricas
fortes.
mais
adversários
inclusivamente os
da lâmina
Os futuros desenvolvimentos
.
oculta são meras especulações

do compromisso do Assassino
com a Irmandade.

Assassin’s Creed segue as histórias
dos protagonistas a partir de Altaïr
Ibn-La’Ahad. No entanto, faz-se referência,
de passagem, a muitas personalidades.
Por exemplo, em 210 a.C., o Assassino
Wei Yu cravou a sua lança no imperador
Qin Shi Huang, e o senhor da guerra
mongol Gengis Khan morreu em
1227
por uma flecha disparada por Qulan
Gal.

O cavaleiro teutónico
Sibrand ficou
compreensivelmente
paranoico, depois de

lâminas mais
pelos Mestres Assassinos, com
envenenadas,
pequenas e dardos com pontas
uma
típicos da época. Altaïr inventou
de uso mais
pequena pistola oculta, embora
naquela
limitado devido ao ruído e porque,
Anotou
época, a pólvora escasseava.
Leonardo
e
códice
no
o descobrimento

a deixar
esquerdo do portador, de modo
outras
o braço direito livre para usar
no dedo
armas defensivas. Uma anilha
ativá-la.
mindinho permitia ao portador
era o
significativo
mais
o
No entanto,
dedo anelar
ritual em que se cortava o
poder ser
do Assassino, para a lâmina
forma,
extraída sem estorvo. Desta
uma extensão
a lâmina oculta tornava-se
natural do braço do portador
e o dedo cortado era um sinal

OS ASSASSINOS ATRAVÉS DO
TEMPO E EM TODO O MUNDO

SABLÉ

GARNIER
DE NAPLOUSE

Silenciosa e letal, a arma de mão
icónico
encoberta de Altaïr é um símbolo
da sua filiação nos Assassinos
e o castigo dos seus inimigos.

Segundo a sabedoria tradicional
dos
Assassinos, a primeira ação atribuída
à Irmandade ocorreu em 465 a.C.,
na Pérsia: a morte do rei Xerxes
I,
perpetrada por uma lâmina oculta.
Os registos da era atual começam
em
41 a.C., com o assassinato do imperador
Caio Júlio César Augusto Germânico,
mais conhecido por Calígula.

também três incoerências: os Assassinos
pretendem defender a paz, mas cometem
crimes; os Assassinos querem que
os

SIBRAND

O erudito Jubair al Hakim
começou a queimar
livros, porque acha que
,
são fonte de ignorância
do mal e estão na
origem da guerra entre

julgamento de todos
os que não estão de
acordo com ele. Está-se
a germinar uma revolta
popular, mas a justiça
impor-se-á antes de

“AFASTA A TUA LÂMINA DOS
INOCENTES,
ESCONDE-TE À VISTA DE TODOS
E NÃO
COMPROMETAS A IRMAND
ADE”.

rei Ricardo,
Durante a ausência do
Acre
o cruzado Montferrat governa
nte, faz
com mão de ferro. Secretame
de Sablé para
parte do plano de Robert
do Levante
conquistar o poder na região
suas intenções,
e, para deixar claras as
executar três
chega inclusivamente a
s. Altaïr acha
mil prisioneiros sarraceno
não pode
que semelhante crueldade
ficar impune.

JUBAIR
AL HAKIM

MAJD ADDIN

a sua posição
a possibilidade de recuperar
ando-lhe o
na Irmandade, encomend
essenciais
assassinato de nove membros
Este trabalho terrível
da Ordem do Templo.
a quem o seu
descobrir
Altaïr
a
permitirá
Mestre é leal.

es. Além disso,
é árduo e cheio de dificuldad
caminho para se redimir
de Altaïr está disposta
que nenhuma das vítimas
dispensado será dizer
o seu destino de uma
Obviamente, todos merecem
a facilitar-lhe a tarefa.
e que estas mortes fazem
r da missão percebe-s
forma, mas no desenrola

É um homem violento,
com uma profissão
violenta: é traficante
de armas e vende a
mercadoria aos dois

Abu’l Nuqoud é um
comerciante excêntrico
de Damasco que usa

assumir.

OBJETIVO: OS TEM
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ABU’L NUQOUD

TALAL

Talal, traficante de
escravos, acha-se o
salvador das pobres
vítimas do seu tráfico.
Prefere que sejam outros
a lutarem por ele e, por
isso, foge atemorizado
quando Altaïr derrota os
o
guardas enviados para
matar. Sem dúvida, Talal
merecia morrer pela
imoralidade dos seus
atos, mas nem nesse
momento é capaz de o

oculta também
O potencial geral da lâmina
metais mais
foi melhorado. A utilização de
que
resistentes ampliava o proveito
combate,
dela podiam tirar durante um
armaduras.
podendo chegar a atravessar
também
O revestimento do braçal melhorou
Assassino.
as capacidades defensivas do
usasse
portador
o
que
ainda
Altaïr sugeriu
livre. As
outra lâmina no braço que ficava
ser usadas só
armas gémeas costumavam

MITOLOGIA

4

OS
ALIADOS E INIMIG

LÂMINA
OCULTA

ARMAS E EQUIPAMENTO

Uma visão completa da
personagem da miniatura:
os pontos fortes e fracos, as
habilidades e conexões, tudo
ilustrado com imagens do jogo.

VISÃO DE ÁGUIA

Al Mualim aproveitou a oportunidade
para
utilizar a desonra do seu protegido
em
benefício próprio. Atendendo a que
o delito
de Altaïr não podia ficar impune,
Al Mualim

A

O PERFIL DA PERSONAGEM

Sob a chefia de Altaïr, a Irmandade
dos Assassinos
evoluiu e expandiu-se. O seu legado
guiou um
profeta futuro e anónimo e estabeleceu
as bases
de células de Assassinos em todo
o mundo.

das
Altaïr não chegou a ver muitas
a faca oculta,
alterações que imaginou para
que, mais
mas deixou no códice planos
s
tarde, foram refinados e implementado
Vinci. Uma das
pelo inventor Leonardo da
eram
Altaïr
de
maiores preocupações
facilmente
as marcas que identificavam
que fosse
o portador. Por isso, sugeriu
que
braçal
colocado um dispositivo no
com uma
permitisse acionar a lâmina
movimento
pressão, fazendo apenas um
a necessidade
com o pulso. Isto suprimiu
mindinho
de usar uma anilha no dedo
amputação.
e de efetuar qualquer tipo de
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3

mais altos.

RENASCIMENTO

ARMAS E EQUIPAMENTO

O estandarte
de Altaïr é uma
espada cujo design
sugere uma
potência letal.
Possui um punho
com asas e uma
cabeça de águia.
Após a morte do
seu dono, a espada
tornou-se um
tesouro.

Sergi Muñoz Aguirre

fingiu que o matava diante de um
público formado
por toda a Irmandade dos Assassinos:
acusou Altaïr
de traição e cravou-lhe uma adaga.

todas as aventur
as, Altaïr efetuou
dos inimigos
o Salto de Fé
e obrigando-os
inúmeras vezes,
a persegui-lo
fugindo
atrevia a atraves
num precipício
sar.
que só ele se

A ESPADA
DE ALTAÏR

Salvat, S.L.

Impresso em Espanha

Este salto que desafiava
a morte era a prova
do
compromisso de
Altaïr. No
entanto, a grande
prova
ainda estava por
chegar.

Para se desloca
rem e planific
arem os assass
os membros
inatos com mais
da Irmandade
eficácia,
escalavam os
a obterem uma
edifícios mais
panorâmica melhor
altos de modo
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11, 5ª planta.

desta
Altaïr percorre S.L.
livremente
colaborou na realização
os telhados
Dosbé Publishers,
obra coletiva (tradução)
da cidade
e escala os pontos
Deleumais
altos
Clémence
tos: Anouk Bachman,
e a Philip
paraAgradecimen
e Antoine Ceszynski;
atalhar
osacaminhos
Salambo Vendé
ze,
que o levam
ajuda que prestou.
Hosking por toda
aos seus
objetivos.
S.L. rua, o capuz
Salvat, Na
© 2019, Editorial
permite-lhe adotar a postura de
oração
ISBN fascículo:
dos monges cristãos e baixa a cabeça
ISBN Obra completa:
para se misturar
com a multidão.
Depósito legal:

VIAGENS E
DESAFIOS

elegante salto
de cabeça que
desafia a morte
famosa dos primeir
é a imagem mais
os Assassinos.
Altaïr e os seus
efetuavam-no
contemporâne
na última prova
os
era usado como
do ritual de iniciaçã
tática de intimid
o. Também
ação, para demon
um inimigo. Além
strar audácia
de pertencer
perante
a um antigo ritual
demonstração
de iniciação e
de coragem, o
ser uma
Salto de Fé é
nas corridas
também
livres dos Assass
um elemento
essencial
inos.

INDUMENTÁRIA
DE ASSASSINO

Edição: Andrea Borrell

Realização

O

das redondezas.
estimulante,
mas demorava.
Escalá-los podia
Por isso, procur
ser
de descer: saltava
aram a maneir
m em queda
a mais rápida
livre para o lugar
como o por exemp
seguro mais
lo fardos de feno.
próximo,

OCULTO À VISTA DE TODOS
Product manager:

O Salto de Fé é
um rito de inicia
ção
importante e a
melhor maneira
de sair
de edifícios altos
.

é a marca
Do século V a.C.,
Assassino.
de um autêntico
ro a
Altaïr não foi o primei
de a usar,
dominar a forma
e que foi
mas pode dizer-s
todos
quem fez com que
sem.
a temes

Altarriba

Direção secção fascículos:
Direção editorial:

não é só o que
Altaïr Ibn-La’Ahad
caraterísticas
aparenta. As suas
conferem-lhe
genéticas únicas
o que lhe refina
um poder místic
ades
a intuição e as habilid
em combate.

Espanha.

Direção-geral: Mauricio

Conhece em profundidade a antiga
Irmandade dos Assassinos. Averigua
mais pormenores sobre a admirável
história da Ordem e a eterna rivalidade
que mantiém com os Templários.
Descobre as qualidades dos Assassinos
e as regras que os regiam.

O SALTO
DE FÉ

VISÃO DE ÁGUIA

seu gosto a peça
Altaïr adaptou ao
Assassinos
de roupa usada pelos típico capuz
e. O
da região do Levant
de águia projeta
em forma de bico
ave de rapina.
a silhueta desta

14 CENÁRIOS te
A região do Levan

O PERFIL DA PERSONAGEM

HABILIDADES DO ASSASSINO

Jerusalém é terra de muitas fés, mas os Assassinos
e os Templários não se incluem nessa categoria.

Da Terra Santa da época das
Cruzadas à cidade de Londres
da Revolução Industrial, explora
os enredos das personagens
e os cenários históricos do jogo.

A REGIÃO DO LEVANTE

DAMASCO
Epicentro de grande atividade comercial e cultural
durante vários
milénios, inclusive na época da Terceira Cruzada,
Damasco
foi testemunha da ascensão e queda de grandes
impérios.
Os seus souk bizantinos oferecem intriga e perigo,
ea
importante mesquita dos Omeias contém os
restos mortais
do sultão árabe Saladino e as relíquias de São
João Batista.

A missão de Altaïr é clara
e o seu itinerário muito
completo. A viagem
levá-lo-á a alguns dos
lugares mais fascinantes
da Antiguidade.

ACRE

S

ão, todas elas, secas, poeirentas
e, sem dúvida, sufocantes. Porém,
as quatro cidades principais de
Assassin’s Creed são diferentes entre
si. Todas possuem uma arquitetura
memorável, ruas labirínticas e
proporcionam-nos a possibilidade de fazer
parkour. Com tantos Templários para
“caçar” e guardas em cada esquina, Altaïr
não tem tempo para fazer turismo. Tendo
isso presente, aqui deixamos um pequeno
guia de uns bairros muito conflituosos.
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MASYAF
Os imponentes muros da sede da Irmandade
na região do Levante anunciam a sua
presença sem ambiguidades. Masyaf, localizada
no vale do Orontes, na parte ocidental
da Síria, proporciona treino e formação aos
habitantes Assassinos, embora o povo
costume especular sobre o que ali ocorre. No
entanto, esta é uma fortaleza imponente
e inexpugnável, tal como descobriu o templário
Robert de Sablé, quando cercou
o lugar em 1191.

Além das oportunidades comerciais, na colorida capital
da Síria proliferam os perigos e os agentes templários.

Este porto próspero tem
zonas altas. Escala-as
para descobrires objetivos
templários importantes.

Muitos exércitos travaram batalhas para
conquistarem o porto de Acre e as diversas
forças invasoras vitoriosas ergueram
igrejas, templos e fortalezas, para marcar
a ocupação. Apesar da ostentação, a
cidade é um baluarte da Ordem de São
João de Jerusalém, cujo líder, o médico
templário Garnier de Naplouse, não
tardará a provar do seu próprio
remédio. Da parte mais alta da
ilustre catedral da Santa Cruz,
pode usufruir-se da melhor
panorâmica desta agitada
metrópole.
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