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Prólogo

12 do mês Ethanim, do ano 2042 após o estabelecimento do Olho de Olam.

O mundo é um lugar mágico. Muitas vezes, histórias que já deveriam estar 
terminando, subitamente recomeçam.

Eu sou Enosh, atualmente chamado de o Velho. Tenho uma longa 
história para contar, porém, ironicamente, pouco tempo para fazer isso. Guardei 
estes acontecimentos durante tempo demais. Agora sinto que preciso compartilhá-
-los antes que meus olhos se fechem e eu leve tudo para o lugar de onde apenas 
um homem dessa história retornou...

A madrugada gelada que antecedia o inverno dificultava minha tarefa de descer 
as escadas de madeira do antigo casarão. Eu via meus pés enrugados enquanto os 
degraus rangiam. Tinha a sensação de que não pareciam ser meus pés, eu não 
podia estar tão velho. Meus cabelos pretos e minha mente se recusavam a aceitar 
a própria idade, porém as outras partes do corpo não eram tão rebeldes e, por 
isso, penosamente me lançava escadaria abaixo. Envelhecera mais rapidamente nos 
últimos anos. Meu tempo se abreviava, o poder estava chegando ao fim. Eu nem 
podia reclamar. Havia durado muito, e tivera uma existência mais longa do que eu 
mesmo poderia imaginar...
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Sentia-me atordoado com a visão (que ainda era só um presságio). Visão re-
petida das últimas madrugadas… Um cavaleiro de Olam havia invadido a cortina 
de trevas. O antigo tratado estava quebrado. Eu já podia antever as consequências 
inevitáveis do ato. Por isso o presságio aterrorizante. A maior cidade de Olam 
cercada por exércitos malignos… As altas muralhas alvas suportando uma maré de 
guerreiros tenebrosos, sedentos de sangue e destruição. Tudo o que construímos, 
todas as coisas pelas quais lutamos, amamos, vivemos e morremos se desfazendo 
como pó. Isso, mais que os degraus, fazia minhas pernas tremerem. 

Eu havia acumulado mais segredos do que um homem só deveria carregar... 
E eles estavam se tornando cada vez mais pesados. Mesmo assim, me dispunha a 
suportá-los um pouco mais, se fosse possível... Eu estava fora de cena há muito 
tempo. Continuaria assim se pudesse. Não sentia falta dos aplausos, e muito 
menos das vaias...

De uma pedra shoham avermelhada, sobre a haste da lamparina que eu se-
gurava, refulgia uma luz quase cor-de-rosa, que fazia as sombras dançarem ao 
redor e depois se refugiarem nos cantos mais distantes da escadaria. A madru-
gada chegava ao momento máximo da escuridão e do frio antes da transição para 
a aurora. Era o horário do silêncio, em que todos os espíritos malignos deviam 
sair para atormentar os homens em seus pesadelos, ou, como era meu caso, para 
não deixá-los dormir. 

Olhei por uns instantes para a pedra vermelha, cuja luz espantava as trevas. Eu 
sabia tudo o que alguém podia saber a respeito dela e de sua lapidação, mas mesmo 
assim as pedras shoham me aturdiam por sua beleza e poder. Elas possibilitaram a 
construção de toda a glória de Olam, mas, também, como quase sempre acontece, 
foram a razão de seu fim. As pedras do poder elevaram nossa civilização a um 
estágio de desenvolvimento jamais alcançado. Não apenas por algum valor atri-
buído por comércio ou cobiça (embora fossem belíssimas), mas pela possibilidade 
de armazenar informações. Isso foi possível devido a uma sofisticada técnica de 
lapidação que eu ajudei a desenvolver. 

Mas armazenar informações não era a única façanha das shoham. Aos poucos 
descobrimos que diferentes técnicas podiam atribuir outras virtudes, como comu-
nicação em longas distâncias e liberação de energia para movimentação de fatores 
de produção. No último estágio, como não é difícil antecipar, descobrimos que as 
pedras podiam funcionar como armas de destruição. E isso me traz outra vez aos 
assuntos daquela madrugada. 
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Sei que a palavra final sobre minha participação nos eventos que desencadearam 
a última guerra de Olam, não será minha… Entretanto, há muito tempo abandonei 
toda necessidade de me justificar... O fato é que agora, finalmente, não há mais 
nada para esconder, então os verdadeiros heróis desta história poderão aparecer. 
Esse será meu último tributo a eles, embora não possa mais trazê-los de volta, 
tampouco me considere digno de contar seus feitos…

Hoje percebo que, desde o dia em que o jovem guardião de livros partiu 
para Olamir, dirigido pelas torrentes do traiçoeiro rio Yarden e também do não 
menos ardiloso destino, a história de Olam se tornou fadada a seguir um novo 
curso, e nem mesmo um cashaph poderia ter previsto tudo isso. Por tanto tempo 
eu quis proteger o meu aprendiz de tudo isso... E depois o coloquei no meio do 
torvelinho…

Ainda me pergunto se, talvez, a História seja realmente aquilo que os antigos 
menestréis cantavam: um experimento extravagante de El ou um projeto monótono 
sem variações. Apesar de todos os longos anos que vivi e de tudo o que passei, 
ainda não tenho certeza a respeito dessas coisas. E, por isso, algumas perguntas 
continuam sendo tão dolorosas para mim: Será que minhas escolhas (nossas esco-
lhas) poderiam ter sido outras? Será mesmo possível controlar o destino? O amor 
não deveria vencer a morte?

Acho que já aborreci o leitor o suficiente com essas minhas inquietações. É 
hora de ir aos fatos! Eles falarão por si mesmos. Eu espero...

Eu arrastava uma das pernas devido a um grave e antigo ferimento e queria 
teimosamente descer mais rápido do que meu corpo permitia. Se eu não conheces-
se cada um daqueles degraus, diria que alguns novos eram acrescentados todos os 
dias. Fui obrigado a parar um instante junto a uma janela para recuperar o fôlego. 
Quando minha mão se apoiou na superfície do vidro, tive um estremecimento. O 
vidro frio parecia mais quente que minha mão, mas, provavelmente, um cadáver 
deveria se sentir menos gelado do que eu naquele momento. E a verdade é que, se 
El fosse justo, há muito eu já deveria ser um cadáver...

Olhei demoradamente para a noite lá fora. Talvez pudesse encontrar mais 
algum presságio que confirmasse minhas inquietações, ou algo para me fazer re-
nunciar a espinhosa missão da madrugada. Meu tempo era curto, e mesmo assim, 
algo dentro de mim relutava em fazer o que precisava ser feito…

Após dois mil anos de relativa paz e segurança, uma guerra de proporções 
e consequências imprevisíveis estava para estourar em Olam. Luz e sombras se 
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enfrentariam mais uma vez. Provavelmente eu era o único homem no mundo que 
sabia disso. E, curiosamente, era o que mais tinha a perder, independentemente 
de quem vencesse. 

Por três ou quatro vezes naquela semana eu havia tido o presságio através das 
pedras shoham. A poderosa cidade branca de Olamir, capitã do mundo livre, ro-
deada de exércitos das trevas. Infelizmente, eu já havia visto aquela cena antes, não 
apenas em forma de presságio, mas em assombrosa realidade... Eu, provavelmente, 
seria o único homem da história a ver duas vezes o mesmo terrível acontecimento.

Isso me forçava a tomar uma decisão difícil. Precisava me comunicar com 
Olamir, o que significava deixar de ser um espectador do destino e me tornar um 
controlador — algo que há muito eu havia abdicado de ser. Minha experiência po-
deria ajudar a me colocar um passo à frente dos inimigos. Porém, não é fácil tentar 
controlar o destino; quando menos se percebe, ele assume as rédeas outra vez. 

Por alguns instantes junto à janela, fiquei totalmente absorto, hipnotizado pelas 
estrelas que apareciam por entre as nuvens no céu da pequena cidade. Meu desejo 
era ver em minhas companheiras de insônia algo além do brilho desconfiado delas.

“Shamesh partiu, Yareah tem de chegar, El decretou, tem de cumprir.”
As palavras sussurrantes saíram automáticas, sem passar pela mente; uma re-

citação de uma antiga prece pelo Sol e pela Lua. Como se em resposta, o clarão 
frio de Yareah quase cheia se desvencilhou de uma nuvem, se espraiando sobre os 
telhados das baixas e quadradas casas de pedra do vilarejo, e fazendo as estrelas 
ficarem ainda mais tímidas. Nesse instante me despertei do transe momentâneo. 
Bisbilhotei uma última vez a rua vazia, desejando ver o vulto do guardião de livros 
voltando para casa, mas Ben não dava notícias nem respondia aos meus chamados. 
Isso me deixava sem opção. 

Após tantos anos oculto do mundo, os inimigos e os antigos amigos saberiam 
que Enosh, o Velho, ainda estava vivo. Eu temia mais os últimos do que os primei-
ros…  Resignado, balancei a lamparina outra vez em direção aos fundos. O alvo 
era a última porta do lado direito do corredor.

À medida que ia passando por quartos e salas repletos de objetos de invocação, 
percebia-os como quadros sem personagens de rituais de purificação cerimonial. 
Atrás de uma cortina de estofo azul e púrpura de linho retorcido havia um incen-
sário que há muito não fumegava. Também uma bacia de prata para lavar as mãos 
após o ritual. Vi de passagem um altar quadrado, feito de madeira de acácia. Nos 
quatro cantos do altar, chifres se levantavam, como se formassem uma só peça 
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com ele. Era todo coberto de bronze, e os chifres que serviam para recolher óleo 
e cinza estavam vazios.

Ainda não entendia porque não me desfizera daquelas coisas que poderiam 
render um bom dinheiro. Apesar da prece recitada há pouco, eu não era religioso. 
Pelo menos não como os sacerdotes da nossa pequena Havilá obrigavam todos a ser. 
No máximo havia em mim algum resquício daquele tipo de religiosidade inata em 
todos os seres humanos e do qual, por mais que lutem, jamais conseguem se livrar.

“A marca de lapidação de El”. Era assim que meu antigo mestre explicava este 
sentimento. “Uma marca deteriorada”. Era minha atual explicação.

Por fim, alcancei a porta lateral e acessei outra escadaria já nos fundos do edi-
fício que conduzia para o andar inferior. As lâmpadas estavam apagadas. Quando 
encostei a pedra shoham de minha lamparina nas pedras das lâmpadas laterais, 
elas não se acenderam. O guardião de livros, para variar, havia se esquecido de 
recarregá-las com a luz do sol. 

Às vezes, eu me perguntava qual era a vantagem de ter um aprendiz. E, afinal, 
quando ele retornaria? Eu me perguntava por que razão Ben não atendia aos meus 
chamados justamente quando eu mais precisava dele?

Apesar da fraca iluminação, alguns objetos se destacavam em nichos nas pare-
des e nas áreas de ligação entre as escadas. Um grande vaso de alabastro estampava 
desenhos de antigos deuses que haviam perdido seus adoradores para novos deuses, 
que por sua vez, também os haviam deixado escapar... Olhar para eles me conso-
lava, não era só eu quem extraviava as coisas. 

Grossas argolas de prata dependuradas na parede me saudaram refletindo luz no 
hall antes do último corredor. Haviam sido extraídas e forjadas nas antigas minas 
de Ofireh. Ao vê-las, as primeiras palavras que vinham à mente eram raridade 
e esplendor. Depois a consciência trazia outras: sangue, sacrifício, morte. Era o 
preço que os antigos escravos pagaram para extrair aquele tipo raro de prata das 
profundezas das minas amaldiçoadas. 

Códigos de antigas civilizações também estavam emoldurados; ensinavam como 
viver bem, alcançar a paz, o equilíbrio e a prosperidade; apesar disso, todas aquelas 
civilizações não haviam aprendido a lição, pois sucumbiram às forças inexoráveis 
do único inimigo que sempre vencia no final: o tempo.

As colunas curvas de pedras que sustentavam o teto sobre arcos e as paredes 
gastas iluminaram-se precariamente com a luz da pedra shoham de minha lanter-
na. A luz também materializou fileiras de livros-rolos dispostos em estantes. Era 
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uma grande biblioteca desorganizada. Muitos livros ainda estavam espalhados pelo 
chão, dentro de potes de cerâmica. Os mais conservados eram de um material feito 
de fibras cozidas da casca interior de uma árvore, da qual se construía uma espé-
cie de folha que facilitava a escrita. Mesmo correndo o risco de se deteriorarem, 
precisavam aguardar pacientemente até serem transferidos para a pedra shoham.

Atravessei as estantes sem prestar atenção aos títulos bem esquisitos de alguns 
pergaminhos que armazenavam sabedorias de obsoletas civilizações. Dentro de um 
jarro de cerâmica havia alguns especiais. Um deles dizia: “Como domar Re’ims”. 
O outro era: “Por que não se pode confiar em tannînins?” Um de nível mais prá-
tico, porém improvável dizia: “Como sobreviver a um dilúvio”. E outro, bastante 
manuseado, era uma relíquia, exemplar único a que os copistas jamais tiveram 
acesso, o título era Derek-Or, algo como “o caminho da iluminação”. Esse era 
meu maior tesouro. Havia chegado o momento de revelá-lo.

Nas bibliotecas das grandes cidades de Olam, como na Biblioteca de Olamir, 
não existiam mais livros-rolos como aqueles. Todo o conhecimento já estava dispo-
nível nas pedras shoham. Mas ali, em Havilá, as pedras ainda não eram utilizadas 
para armazenar conhecimento, e provavelmente nunca seriam. Isso sem dúvida era 
uma grande ironia; afinal, justamente naquela região, nas encostas das Harim Ado-
mim, praticamente todas as pedras shoham vermelhas eram extraídas. Eis um dos 
motivos pelos quais há tanto tempo me refugiava no decadente casarão, na distante 
e esquecida cidade aos pés das Harim Adomim. Às vezes, o melhor lugar em que 
o rato pode se esconder é bem perto do ninho do gato, pois como se diz, é aí que 
costuma haver mais sobras e menos vigilância.

No final do corredor formado pelas estantes me deparei com uma parede. 
Tateei com certo nervosismo e logo encontrei um tijolo de barro que só dedos 
treinados percebiam se sobressair dos demais. Eu abria aquela passagem todos os 
dias, mas naquela madrugada minhas mãos pareciam iniciantes. Um barulho seco 
disparou do outro lado, um pedaço da parede se soltou e começou a deslizar lenta-
mente para baixo ao som das correntes que trabalhavam, abrindo um vão da largura 
de uma porta. O acesso para a sala particular anexada à biblioteca franqueou-se 
diante da luz rosada emitida pela pedra da lamparina.

A princípio, vi apenas mais rolos e pergaminhos sobre uma mesa comprida, 
costeada por duas cadeiras. Era uma sala abafada e singela, a qual jamais seria 
digna do tesouro que escondia. Retirei uma capa velha de sobre a mesa e mais 
um dos meus segredos se revelou: uma pedra shoham do tamanho de um punho 
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fechado. Era vermelha como a ampla maioria das pedras shoham, mas essa era 
bem escura, mais do que a maioria.

Eu a chamava de Ieled. Ela ativou-se ao refletir a luz da lamparina, como se 
tivesse o poder de absorver a luz e depois a devolver ainda mais forte. Eu havia lapi-
dado Ieled com o propósito de buscar e armazenar informações de um modo jamais 
alcançado. Ao fazer isso, quebrei todas as convenções e leis a respeito da lapidação 
das pedras shoham. Por causa dela, fui capaz de ver a série de acontecimentos som-
brios que poderiam destruir Olam e todo aquele mundo, mais uma vez...

Eu só esperava que não fosse tarde demais. Temia que os inimigos me encon-
trassem antes que conseguisse mandar o alerta para as autoridades em Olamir. Na 
verdade, estava ciente de que demorara muito até entender e interpretar todos os 
sinais que a pedra insistia em me mostrar. As informações que Ieled captava das 
pedras retransmissoras chegavam para mim confusas, desconectadas, parecendo 
apenas coincidências. Eu só tive plena certeza do que os inimigos estavam pla-
nejando poucas horas antes, quando Ieled me mostrou o rosto de um giborim, na 
verdade, o próprio líder supremo daquela ordem de guerreiros sagrados de Olam, 
cavalgando em direção à cortina de trevas. Isso havia acontecido dois dias atrás. 
Instintivamente eu soube o que ele fora fazer nas cidades tenebrosas. Então, tudo 
fez sentido. Um tratado mantinha a paz em Olam há vários séculos. As sombras 
não se lançariam outra vez contra a cidade branca sem um motivo. Os inimigos 
haviam encontrado um homem obcecado o suficiente para proporcionar isso. O 
tratado estava quebrado. O poder da escuridão estava para renascer em Olam. 
Nada seria como antes.

Um barulho seco atrás de mim, quando as correntes da passagem se moveram 
outra vez, fez com que tivesse um estremecimento. Mesmo sabendo exatamente 
quem estava chegando, não consegui evitar o sobressalto. A pressão do momento 
era a responsável por isso.

Havia solicitado a presença de meu aprendiz, o jovem Ben, para me auxiliar a 
fazer o comunicado. Se Ben fizesse a comunicação, talvez, eu não fosse reconhe-
cido… Havia também mais uma razão pela qual eu o chamara: estava na hora de 
Ben saber toda a verdade sobre seu passado e sua família, até porque tudo estava 
relacionado com os acontecimentos que estavam prestes a serem desencadeados. 
Era melhor que ele soubesse por meu intermédio, por mais doloroso que fosse...

— Até que enfim você chegou... — A censura em minha voz disfarçava o 
alívio que eu sentia por ele ter chegado.
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O horror me impediu de completar a frase. Não era o guardião de livros quem 
estava ali. Por um momento, eu quis crer que era apenas uma aparição produzida 
por alguma técnica de manipulação das pedras. Mas eu conhecia todas as técnicas, 
e nenhuma poderia produzir aquilo. Era de carne e osso, ou algo parecido.

— Então, Enosh, o Velho, finalmente nos reencontramos! Um homem não 
deveria viver tanto tempo. Não é justo. — A sinistra figura encapuzada falou em 
voz baixa, revelando toda a sua antiga sagacidade. 

A sombra escura sobre a face impedia que eu visse seu rosto, mas eu o reconhe-
ceria em quaisquer condições. Ninguém consegue esquecer-se do rosto da morte.

— Você? Aqui? — perguntei trêmulo, sem entender como haviam me encon-
trado. Ieled não deixava pistas. 

Por instinto, recuei até ficar de costas para a pedra, como que para protegê-la. 
Mal sentia o sangue correr por minhas veias, enquanto todos os cursos de ação 
passavam vertiginosamente por minha cabeça. Uma possibilidade surgiu entre mil 
pensamentos, mas o preço seria alto.

— Achou mesmo que poderia se esconder para sempre, velho latash? Acreditou 
que permitiríamos que estragasse tudo? O Olho de Olam está se apagando. No 
eclipse, a hora da escuridão chegará para esse mundo e nunca mais passará. Não 
há nada que você possa fazer para impedir.

Não respondi. Apenas calculei se daria tempo de tomar a última atitude deses-
perada. Minhas mãos estavam perto da pedra. Eu sabia dos riscos. Mudaria o rumo 
da história. Colocaria tudo em movimento, ao mesmo tempo e antes do planejado. 
Mas se eu não estivesse um passo à frente dos inimigos, não haveria chances... 

Mesmo de costas, coloquei as mãos sobre Ieled e disse as palavras. Parecia uma 
grande loucura. Um sacrifício absurdo. Mas como eu sempre disse, o mundo é um 
lugar mágico, quem sabe o que poderia acontecer? 

Vi a ira transtornando a face macabra do visitante quando compreendeu minhas 
intenções. Mas estava feito. Instantes depois, o fogo tomou conta da sala secreta, 
da biblioteca e do casarão.



Dois dias antes.

O cavaleiro viu o anoitecer chegar sem sinal de crepúsculo. As estrelas do 
deserto surgiram diante dele tão baixas que parecia possível alcançá-las 
com a mão. A escuridão mal deixava que ele visse as pedras do cami-

nho. Abaixo, pela velocidade do cavalo, o chão da cor do chumbo assemelhava-se 
a um enorme mar negro e calmo. No alto, uma grande águia com uma penugem 
quase dourada se lançava num voo majestoso. Ela o acompanhava com seus olhos 
perscrutadores e confortadores.

A bela e resistente armadura com escamas metálicas reluzia sob a longa capa 
do cavaleiro, identificando-o como um experiente guerreiro. A longa espada 
furtada do templo estava dependurada em sua cintura e balançava com a movi-
mentação do cavalo. Ela o denunciava como um invasor; pior, como um inimigo 
poderoso dos tempos antigos que parecia haver ressuscitado. Pequenas pedras 
brancas brilhavam nas hastes da espada, e, na área de ligação entre o cabo e a 
lâmina, uma grande pedra vermelha se destacava qual um coração, como uma 
testemunha de um poder adormecido que parecia estar sendo despertado; usur-
padoramente despertado.

O prisioneiro 
dos shedins

1 
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O cavaleiro se inclinou ainda mais sobre o cavalo para oferecer menos resistência 
ao vento. Seu rosto marcado pela experiência se projetou, como se quisesse cavalgar 
mais rápido do que uma tempestade de areia. Uma nuvem de poeira era a única prova 
de que havia passado. A poeira, parecida com um tipo de fuligem, levantava-se e 
se movia qual um monstro sem cabeça, até tombar inerte sobre o deserto cinzento.

Vultos se agitavam no caminho dele. Pontos mais escuros que a noite, quase 
palpáveis, atravessavam sua frente sem fazer barulho, exceto por um som baixo 
que ele sabia ser risos infantis e perversos. Eram oboths — seus velhos conhecidos 
—, velhos o suficiente para não mais prestar atenção a eles. Naquele momento 
pelo menos não o atrapalhariam. Nem mesmo aqueles espectros meio pueris, meio 
demoníacos, poderiam imaginar o que ele pretendia fazer.

A velocidade do cavaleiro aumentou tanto que parecia irreal, e os oboths fica-
ram para trás.

“Meor el-hoshek!”1 
Ao dizer as antigas palavras, ele se deparou com a cortina de trevas que cobria 

o deserto e dividia a noite e o mundo em dois, como se fosse uma muralha. Raios 
cortavam assustadoramente o paredão sombrio que estava muito mais avançado do 
que se acreditava, talvez um dia de cavalgada à frente de todos os marcos. Era uma 
prova de que as trevas avançavam silenciosamente sobre Olam. Uma prova de que 
ele estava fazendo o que era necessário.

Sem diminuir a velocidade, ele enfrentou a barreira de escuridão. Um único 
guerreiro contra todo o poderio das trevas. Parecia uma grande loucura começar 
uma guerra daquele modo. Quando a adentrou, sentiu a energia escura envolver seu 
corpo e, em contraste, suas roupas brilharam por um momento. Logo uma névoa 
negra cobriu as estrelas e o envolveu, como se tivesse braços e garras capazes de 
prendê-lo. Ele ainda ouviu o piado da águia, como um augúrio, nas alturas. Evrá, 
a grande águia dourada, contornou e não adentrou as trevas. A partir desse mo-
mento o guerreiro sabia que estava por conta própria. Estava muito além do que há 
muitos anos alguém de sua terra pisara, e do que o juízo autorizava qualquer um 
a ir: a terra de Hoshek. O lugar onde todos os monstros e criaturas sombrias se 
refugiavam desde que a luz estabelecera seu domínio em Olam.

Guiado pela luminosidade da pedra shoham, que desvendava pouco mais de dois 
metros do seu caminho, o cavaleiro preparou-se para o equivalente a dois dias de 
cavalgada através da espessa escuridão. Crateras profundas, desfiladeiros mortos, 

1  Da luz para as trevas!
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rochas pontiagudas seriam as únicas paisagens que a luz avermelhada da pedra 
revelaria durante todo o percurso. E também espíritos, espectros e todo tipo de 
criaturas perversas, os quais ele esperava que se assustassem com a luz nunca antes 
vista e saíssem do caminho.

Por sorte, suas expectativas se confirmaram durante o trajeto. Não encontrou 
resistência. Ninguém poderia imaginar que um giborim de Olam invadisse Hoshek 
sozinho. Por isso, atitudes loucas também tinham seu lado lógico.

Quando a magnífica égua negra diminuiu a impressionante velocidade mantida 
praticamente ininterrupta desde que adentraram a cortina de trevas, ambos estavam 
exaustos, cavalo e cavaleiro. Do alto de uma colina, o fogo das tochas amareladas 
de uma grande e sombria cidade se descortinou. As ruas pareciam rios de fogo.

Com um gesto, ele pronunciou uma bênção sobre a cidade inimiga, por puro 
hábito, mesmo sabendo que o ritual não representava valor algum ali.  

Salmavet era uma das remanescentes de um mundo que, para todos os efei-
tos, não existia mais. Tão antiga quanto as rochas de Olam, a cidade parecia um 
grande monstro negro cheio de chifres e pontas. Era apenas a primeira de várias 
cidades terríveis que jamais viam a luz do sol. A principal da terra de Hoshek, 
Irofel, muito maior, ficava a cinco noites de cavalgada dali, no coração das trevas 
perenes. Mas ele não pretendia ir tão longe. O que precisava fazer, poderia ser 
feito ali mesmo, na primeira das cidades dos shedins.

Por um momento ele titubeou. Pensou nas implicações com as quais vinha 
lutando há meses. Já deviam estar resolvidas, mas como de costume, a imagem do 
mestre parecia estar diante dele. 

“Não há ação sem reação” — teve a impressão de ouvir as suas conhecidas 
palavras. Também sua face sábia e envelhecida pareceu se materializar no deserto 
sombrio à sua frente. Os cabelos longos e inteiramente brancos que pareciam formar 
uma grinalda real e o gesto característico que fazia com a mão quando dizia algo 
importante reforçavam a impressão de realidade. Mas o mestre não estava ali. Estava 
em Olamir. O que o acompanhava eram as lembranças dos dias antigos e dos anos de 
estudos, das pesquisas infindáveis, das meditações solitárias, dos livros intermináveis 
e das línguas complexas que precisara aprender para lê-los. Haviam sido longos e 
solitários períodos de jejum e meditação espiritual, de celibato e renúncia a outros 
prazeres do corpo e da alma, numa busca pelo equilíbrio entre o conhecimento e a 
intuição. Castigara o corpo até o limite do insuportável, para alcançar a perfeição nos 
pensamentos e nas ações. E de tudo isso ele estava abdicando agora.
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Não discordava do mestre quanto à sua filosofia que reinava em Olam. A reação 
se seguia naturalmente à ação, mas era melhor reação do que inércia, afinal, até 
quando permitiriam que as guerrilhas ceifassem tantas vidas? Até quando permiti-
riam que Olamir ficasse embriagada com o vinho de seu próprio poder, que dia a 
dia a corrompia mais e mais, como se o abismo a sua frente, que deveria defendê-
-la, a estivesse atraindo? Tempos depois, ele ainda tentaria se convencer com essas 
justificativas, principalmente quando a situação ficasse totalmente fora de controle, 
e isso não tardaria a acontecer. 

Olhou demoradamente para as três pedras shoham em sua mão. Duas 
vermelhas e uma amarela. Precisariam ser suficientes. Cinco ou seis seriam 
bem mais desejáveis para aquela missão, mas nem mesmo ele poderia retirar 
tantas pedras especiais da torre dos giborins sem levantar suspeitas. Por um 
momento, olhando para uma das pedras, teve a impressão de ver um rosto 
observando-o. Assustou-se pensando ser o rosto enrugado como de um antigo 
fantasma que, por vezes, ainda o assombrava. Mas nem aquilo o impediu de 
fazer o que estava decidido. Os mortos não tinham direito de interferir no 
mundo dos vivos.

Tentando não se render ao cansaço, tratou de animar sua companheira a se 
mover em direção à entrada da cidade. Layelá, uma égua jovem com mais de dois 
metros de altura, negra e brilhante como uma noite enluarada, olhou curiosa e 
um pouco assustada para a estranha cidade que ela nunca vira. Sua curiosidade, 
mesclada com um discreto estranhamento, era justificável. Ela já havia galopado 
por incontáveis regiões daquele mundo e contemplado as mais impressionantes 
paisagens, mas nunca havia pisado naquele lugar. Não era mesmo esperado que um 
animal sagrado andasse por ruas tão imundas.

— Não a culpo — disse o guerreiro com indulgência. — E pensar que isso 
aqui já foi um lugar grandioso…

Layelá relinchou baixinho, parecendo entender as palavras do guerreiro.
Ele afagou a crina da companheira, sentindo-se culpado. Sabia que dificilmente 

sairiam vivos daquele lugar. E, mesmo assim, não podia retornar… A oportunidade 
de dar um golpe decisivo no poder do inimigo compensava as perdas.

Seguindo com o plano, o cavaleiro pegou uma das três pedras. Era arredondada, 
vermelha como sangue, lapidada por um latash, um mestre-lapidador clandestino. 
Fazia parte do estoque de pedras apreendidas pelos giborins de Olam. Era impres-
sionante o que aqueles lapidadores conseguiam fazer com as pedras shoham. Olhou 
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mais uma vez para a pedra, mas não viu o rosto enrugado do velho. Talvez tivesse 
sido apenas algo que sua mente projetou.

Ele a friccionou vigorosamente. Imediatamente uma imagem que a pedra ar-
mazenava se projetou sobre ele. A imagem tremeluziu um instante, mas logo se 
estabilizou. Um manto preto o encobriu inteiramente, dois olhos amarelados sur-
giram e flutuaram dentro da escuridão do elmo. A ilusão estava pronta. Foi como 
se um terrível guerreiro do inimigo, um cavaleiro-cadáver, se materializasse na 
entrada da cidade. 

O giborim sabia que era um disfarce pouco digno, porém necessário.
Layelá troteou o mais discretamente possível em direção ao portal de Salmavet. 

Por sorte, ou talvez fosse mais justo dizer, por planejamento, aquele era o horário 
de menor movimento dentro da cidade das sombras. Não foi sem razão que esco-
lhera exatamente aquele momento para colocar o revisitado plano em ação. Sentiu 
o cheiro fétido assim que se aproximou das torres negras, e resignou-se com a ideia 
de que, ainda que os maiorais dos shedins não estivessem, a escória continuava, e 
ele precisaria passar por ela de um jeito ou de outro. Esperava que o disfarce criado 
pela pedra durasse o suficiente.

Criaturas atormentadas se movimentavam pelos labirintos caóticos de Salmavet 
e exibiam todas as suas características horripilantes para nenhum espectador. As 
que olharam com seus olhos opacos e sem vida para o falso cavaleiro-cadáver num 
primeiro momento até estranharam a presença dele, mas ao ver o manto e seus 
olhos amarelados logo se desinteressaram. Enganavam-se pensando que não havia 
nada para devorar dentro daquela armadura escura, por isso saíam de seu caminho 
andando sobre quatro pernas, esgueirando-se pelas muralhas, deixando marcas 
amareladas de viscosidade nas pedras recortadas.

Se a pedra não as iludisse com o disfarce, tudo seria diferente. Veriam um 
rosto de alguém que já estivera ali, há quarenta anos. Tudo ainda era muito nítido 
em sua lembrança, principalmente pelo terrível fracasso daquela desastrosa missão. 
Nesse dia seria diferente. Havia planejado tudo minuciosamente; contava com as 
pedras e, principalmente, com a espada; além disso, estava sozinho, e isso fazia 
a margem de erro, em sua avaliação, cair para quase zero. O idealismo de seus 
tempos de juventude fora substituído por um endurecimento que lhe moldava a face 
mais profundamente. Décadas combatendo os terríveis guerrilheiros dos reinos vas-
salos eram a causa desse endurecimento. E havia algo mais: uma sede de vingança 
que atormentava cada um de seus dias.
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No quarteirão seguinte, os seres criados pelas experiências dos shedins eram 
ainda mais esquisitos. Lembravam seres humanos vagando no meio da névoa 
enfumaçada que recobria a cidade, mas eram menores e mais magros. Rostos 
demoníacos, com dentes saltados para fora das bocas macabras, passaram ao seu 
lado, olhos opacos e esbugalhados o espreitaram. Estes também saíram da frente.

— Vetochal esh!2 — decretou sem piedade, falando baixinho. 
O fogo refletiu e bruxuleou sobre a imagem de seu manto negro enquanto ele 

atravessava a cidade.  
Árvores mortas formavam um longo e tortuoso corredor que se afunilava até 

chegar a uma fortaleza. As pontas altíssimas dominavam o centro de Salmavet. À 
medida que se aproximava, ele via as torres pontiagudas ficarem maiores e mais 
altas. Ao seu redor tudo era desolação, podridão e mau cheiro; nada diferente do 
esperado. Apenas o baque seco das ferraduras de Layelá quebrava o silêncio amal-
diçoado da madrugada perene.

Finalmente ele alcançou a entrada da fortaleza. As cinco torres centrais se 
elevavam sem serem rivalizadas por outras construções. Pareciam chifres brotando 
da terra. As nuvens negras giravam hipnotizadas em torno dos pináculos e raios 
intermináveis os golpeavam com estrondos, como numa dança furiosa. Tannînins 
voavam ao redor, pousando de quando em quando e disputando os ninhos nos pon-
tos mais altos das torres. O barulho das asas podia ser ouvido mesmo ali embaixo. 
Os dragões duelavam pelas fêmeas no espaço vazio, soltando chamas uns contra os 
outros. Ele se sentiu aliviado ao perceber que estavam ocupados nas alturas.

O olhar atento do visitante desceu das pontas das torres e se fixou no amplo 
e alto portal de entrada. Uma luminosidade avermelhada brotava do interior da 
fortaleza,  mas isso não representava receptividade. Eram apenas os resquícios do 
poder sombrio que emanavam dos antros malcheirosos da cidade das sombras.

Layelá se ocultou nos escombros enquanto o cavaleiro abandonou o disfarce. 
Cavaleiros-cadáveres não podiam adentrar a fortaleza, por isso era inútil man-
tê-lo agora. Desfeita a ilusão, a figura ilusória tremeluziu e desapareceu, e a 
imagem do giborim apareceu do nada, no alto da escadaria, diante do portal de 
acesso, com seus cabelos, barba e olhos negros. A longa capa vermelha  hono-
rífica ondulou, a armadura prateada refletiu as chamas dos archotes. A espada 
sagrada ficou na bainha. Só devia sair dali no momento certo. Sem perder tempo, 
ele invadiu a fortaleza de Salmavet. Sua sombra refletida pelas chamas bruxu-

2  Que o fogo os consuma!



25

leantes tomou a dianteira e se projetou esticada e intrometida, deslizando sobre 
as pedras irregulares. 

Logo ele enxergou o primeiro guardião em pé, ao lado do pórtico. Os olhos 
amarelados dentro do elmo negro subitamente se agitaram ao verem ali um guer-
reiro de Olam. Uma fração de segundos e teria sido tarde demais: a trombeta 
soaria, e ele não conseguiria realizar a tarefa. Por sorte, antes que isso pudesse 
acontecer, a segunda pedra shoham vermelha brilhou e atraiu o olhar do guardião. 
Imediatamente os olhos terríveis se acalmaram e descansaram hipnotizados. Uma 
realidade ilusória havia se formado — tudo o que o guardião da fortaleza via era 
um corredor vazio, precariamente iluminado pelos archotes.

O intruso passou ao lado segurando a pedra shoham e seguiu seu caminho 
sem ser molestado. O efeito duraria pouco, por isso apertou o passo em busca das 
escadarias que o conduziriam ao lugar almejado nas profundezas da torre central. 
Tochas nas paredes de pedra iluminavam os degraus que desciam, revelando outros 
guardiões postados como estátuas em recuos estratégicos. Dez ao todo, ele contou, 
enquanto ouvia o toc-toc do solado das botas sobre o que parecia ser uma escadaria 
sem-fim. Nenhum deles esboçou reação. Seus olhos e mentes eram prisioneiros da 
imagem ilusória, criada pela pedra shoham que brilhava na mão do guerreiro de 
Olam. Isso lhe deu a convicção de que o plano estava funcionando. A invisibilidade 
era confortadora nessa situação, porém, os guardiões eram insignificantes diante do 
que o esperava lá embaixo.

Quanto mais para baixo, mais quente ficava o ambiente e, paradoxalmente, 
mais gelo sentia em suas entranhas. As escadas finalmente o deixaram num am-
plo salão arredondado, sustentado por reforçadas colunas laterais e iluminado por 
seis ou sete tochas postadas ao redor. Era construído com pedras grandes e lisas, 
recortadas com perfeição por mãos muito mais dignas do que aquelas que agora 
habitavam Salmavet. No centro do salão, cercado por um parapeito redondo, tam-
bém de pedra recortada, de aproximadamente um metro e meio de altura, um fosso 
mergulhava nas profundezas.

“O abismo de Salmavet” — sussurrou admirado. Abaixo dele havia uma pas-
sagem física para o Abadom, uma das poucas desde que o Abismo sugara o mundo 
antigo. Do alto só era possível ver escuridão e sentir o vapor quente e malcheiroso 
que subia das profundezas.

Então, teve seu último momento de indecisão. Sabia que aquele era o ponto 
limítrofe. Se seguisse adiante, de certo modo, nunca mais poderia retornar. Desen-
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cadearia eventos, como quando se retira uma única pedra de uma represa, e depois 
disso, ninguém consegue deter o avanço das águas. Consolou-se pensando que a 
pedra já havia sido retirada há quarenta anos.

Ele encaixou o guincho no parapeito. Com uma rapidez surpreendente para 
um homem da idade que aparentava, suspendeu-se e deixou-se deslizar pela corda 
em direção ao centro da terra. Suas mãos calejadas nem sentiram a fricção, seus 
pensamentos se projetavam para baixo, concentrando-se no desafio que o aguar-
dava. Precisava estar mentalmente preparado. A batalha não seria apenas física. 
Ao mesmo tempo, tentava evitar a dúvida que surgia ao pensar na facilidade que 
encontrara até aquele momento.

Foi passando por pedras recortadas, raízes de árvores mortas e barro derretido 
de várias tonalidades.

“Por Olam e pelos giborins”, ele sussurrou para si mesmo enquanto adentrava 
as profundezas quentes do submundo. 

Um som estranho foi surgindo, crescendo, aumentando de volume. Quanto 
mais para baixo, mais grave era o som. No início era só um grunhido, depois foi 
ficando mais intenso, como se um tannîn estivesse preso lá nas profundezas. É 
claro que isso era impossível, pois não havia dragões aprisionados no abismo de 
Salmavet, estavam todos lá em cima, voando ao redor das torres, porém, havia 
outra coisa ali embaixo, muito mais terrível. 

Seus pés finalmente alcançaram o chão. Ele percebeu que estava dentro de uma 
masmorra. Correntes soltas saudosas de antigos prisioneiros estavam por todo lado. 
Havia lama e água quase fervente no chão.  O cheiro putrefato de restos de animais 
foi o primeiro golpe que precisou assimilar. 

A luz da pedra shoham iluminou as paredes úmidas e mofadas e, também, os 
escombros deixados por antigos deslizamentos. Ossos estavam por todo lado. Não 
eram só de animais. Um fêmur se destacou. Seus olhos distinguiram o corredor 
e ele caminhou na direção onde percebia o som mais alto e o cheiro mais forte. 
Calculou que a razão de sua longa jornada estava poucos metros à sua frente. 

Aqueles foram os metros mais longos de todo o percurso até Salmavet. O cheiro 
repugnante contrariava a lógica e ficava ainda pior, mas a causa do embrulho no 
estômago que o fazia sentir como se suas entranhas estivessem se enrugando estava 
bem ali na frente. Imaginava o que aconteceria se alguém despreparado aparecesse 
ali. Incredulidade seria uma possibilidade, afinal, mesmo frente à mais pura rea-
lidade, uma pessoa poderia não acreditar em seus olhos. Terror seria a sensação 
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dominante, um terror que arrepiaria cada centímetro de pele, percorreria cada vaso 
sanguíneo, até explodir dentro do cérebro em forma de um pavor incontrolável, 
imobilizante. Uma sensação dolorosamente conhecida. Fora exatamente o que sen-
tira quarenta anos atrás.

À medida que se aproximava da plataforma, ouvia o grunhido soar cada vez 
mais ameaçador. O som ia e vinha como uma respiração pesada. A luz da shoham 
deslizou trêmula e ansiosa pelas paredes de pedra, mostrando fendas e raízes de 
árvores secas que se infiltravam sorrateiramente das trevas exteriores. Pareceu 
levar uma eternidade até que finalmente focalizasse a plataforma. Então, ele o 
enxergou. Estava lá, exatamente como os papiros e pergaminhos antigos descre-
viam minuciosamente, e como o havia visto em sonhos incontáveis desde aquele 
dia fatídico. Bem no meio de uma estrutura circular de pedra mais antiga do que 
a própria fortaleza tenebrosa, preso por correntes, ele contemplou a razão de sua 
longa viagem: o prisioneiro dos shedins.

De costas e de longe lembrava um homem, exceto pela incrível palidez da pele, 
pela altura impressionante de quase seis metros e pelos chifres que se enroscavam 
na cabeça. Era tão magro que quase parecia esquelético. Os cabelos pretos como 
a noite lhe caiam pelas costas deformadas. 

As correntes vinham de quatro direções de dentro das paredes e seguravam os 
pés e os braços que pareciam em carne viva. Suspenso e com os joelhos dobrados, 
parecia adormecido. Mesmo assim, vê-lo despertava os mais intensos e descontro-
lados sentimentos. Não era qualquer dia que um homem via um demônio.

Por um momento, por achar que ele realmente dormia, o giborim alimentou 
a ilusão de que sua tarefa seria mais fácil e menos gloriosa. Talvez os shedins 
tivessem sugado o poder da criatura mais do que deveriam, e o destino finalmente 
estivesse lhe sorrindo. Houve um tempo em que todas as esperanças de Irofel 
estavam nessa criatura. O projeto foi abandonado, mas os shedins ainda o usavam 
como fonte de poder do Abadom 

Num instante, o monstro virou a cabeça balançando as correntes metálicas, con-
firmando que não se podia confiar em promessas fúteis do destino. O monstro revelou 
seus olhos malignos, escuros e sombrios, porém não opacos — na verdade vivos... ou 
mortos... — que chamejavam com um brilho malévolo e avermelhado. O olhar do 
monstro quase fez com que o sangue do guerreiro congelasse em suas veias.

— Achei que você não vinha mais, Kenan — a criatura rosnou, a voz de-
moníaca inundou o submundo. O monstro virou todo o seu corpo na direção do 
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guerreiro. Fez um rangido quase ensurdecedor com as correntes em movimento e 
também com seus dentes afiados e desejosos de morder carne humana. 

Kenan hesitou. Como sabia que ele viria? E como se lembrava de seu nome? 
— Você me deixou esperando desde a última vez — a criatura riu desdenho-

samente, transpirando malignidade. — E você sabe que esperar é uma das coisas 
mais desagradáveis, embora seja a única que me é permitida fazer.

Kenan levou a manga ao rosto e recuou por instinto uns dois passos. Isso só fez 
a criatura rir ainda mais. 

— Você já devia estar acostumado — ironizou o demônio. — Não deve ser 
diferente do cheiro de sua alma. Ela também fede.

Suas palavras malignas e debochadas eram terríveis, castigavam como chicotes, 
eram carregadas de uma perversidade atordoante.

Kenan sabia que precisava agir. Não podia dar ouvidos ao que ele dizia e dei-
xar que o dominasse, pois o medo seria a porta de entrada para que o monstro 
operasse. Dessa vez a história não devia se repetir. Mas, o fato de sua visita ali 
não ser surpresa, causou um efeito retardante. O guerreiro tentava compreender as 
implicações. Estaria fazendo a coisa errada? Ele sabia que, num sentido, tudo o 
que fazia ali era errado, mas poderia ser o caso de que estivesse sendo muito mais 
errado do que poderia imaginar?

— O que você acha que pode fazer? — a criatura se moveu agressivamente, 
balançando as pesadas correntes mais uma vez. — Não é o suficiente para você? 
Eu sou um prisioneiro! Você não está vendo? 

Havia um sarcasmo arrogante e desafiador na voz do nephilim.
— Será que essas correntes realmente prendem você? — rebateu Kenan, en-

contrando forças para falar. Queria que sua voz tivesse saído mais firme, mas ela 
fraquejou. — Ou será que elas, de certo modo, o mantêm livre?

— Então, você descobriu? — a criatura riu maliciosamente.
— Nós deveríamos ter descoberto antes...
— Você tem razão. É tarde demais. — A criatura caminhou em sua direção, 

as correntes pareciam subitamente longas; os quatro grandes chifres se inclinavam 
como lanças. — Não há mais nada que você possa fazer. Você sabe há quanto 
tempo eu não devoro alguém como você? — o monstro soltou outra risada sar-
cástica. — Meus hospedeiros não costumam servir comida fresca. No máximo, 
de vez em quando jogam um cordeiro… Há milhares de anos eu não provo uma 
criança. Eles não são de retribuir o que lhes ofereço... Ficam com as crianças 
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todas para eles... Acredite, eu nem vou ligar se sua carne estiver mais dura do que 
há quarenta anos.

A essa altura, eles estavam muito próximos. Kenan sentia o hálito horrendo 
da criatura. Perto assim, era possível ver as aberrações pelo corpo inteiro como 
pequenos chifres pontudos, também as cicatrizes que o encobriam, e até mesmo as 
escoriações pelo corpo. O sangue dos ferimentos escorria amarelado como lava de 
vulcão. Podia ver que os shedins o haviam sugado demasiadamente. Mesmo assim, 
a força do monstro desencorajava um enfrentamento. 

— Eu sempre soube que um dia você voltaria — disse a criatura demoníaca com 
um misto de raiva e sarcasmo. — É uma grande idiotice a presa procurar o predador, 
especialmente após ter conseguido, por um misto de covardia e sorte, escapar uma 
vez. Mas uma alma atormentada como a sua não conseguiria mesmo ficar longe, não 
é? A vingança tem um sabor delicioso. Mas hoje eu terei a minha e não você a sua!

— O que você terá é o Abadom — esbravejou Kenan, sentindo as palavras 
do adversário como espetadas. Tinha que encontrar forças nelas para fazer o que 
precisava ser feito. E depressa.

— Estas correntes são indestrutíveis! — retrucou a criatura. — Mas são bem 
longas…

O monstro fez menção de atacá-lo, então Kenan acionou a terceira pedra, a 
amarela. Uma forte fricção liberou um clarão atordoante. A luz invadiu a câmara 
subterrânea como se o sol estivesse nascendo ali. A criatura das trevas recuou. Não 
podia suportar toda a luminosidade da pedra shoham carregada com a luz do sol. 

Subitamente, uma lâmina refletiu a luz da pedra e faiscou naquele submundo. 
Kenan revelou seu grande trunfo, mantido em oculto até aquele momento pela 
capa vermelha.

Os olhos terríveis, mesmo feridos pela luz, se fixaram na lâmina e desceram 
para o cabo, então Kenan viu o ódio insuportável traspassar a face horrenda. 

— Você não tem direito de usar essa espada! — vociferou a criatura. — Você 
está quebrando o tratado! 

— Contemple Herevel, criatura do Abadom! — bradou Kenan segurando a 
espada bem alto. — Ela vai mandá-lo para o lugar ao qual você pertence!

Empunhando a pedra do sol em uma mão e Herevel na outra, o guerreiro 
de Olam investiu contra o nephilim. Havia se preparado para fazer isso durante 
praticamente cada dia dos últimos quarenta anos, só esperava que a espada ainda 
tivesse o poder depois de dois mil anos de descanso.
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A criatura recuou diante da pedra e da espada. Urrava de ódio, porém não po-
dia ignorar que estava diante de um adversário considerável. O nephilim conhecia 
o poder da espada sagrada dos kedoshins. 

Kenan percebeu que aquela era sua oportunidade. Renunciando às dúvidas e a 
todos os pensamentos que questionavam sua atitude, ele atacou. Foram apenas dois 
ou três passos decididos, então moveu a espada e deu um golpe poderoso numa das 
correntes que prendiam o monstro. Fez tudo exatamente como ensaiara e sonhara 
incontáveis vezes; entretanto, nada saiu como ele planejara, e muito menos como 
sonhara, exceto em alguns de seus piores pesadelos. 

O barulho do metal batendo contra metal ecoou pelo túnel escuro uma fração 
de segundo após as faíscas saltarem. Com o impacto, Kenan foi arremessado para 
trás, como se não tivesse peso e nem tivesse mais corpo. Mas ainda tinha. A 
forte dor na nuca ao se chocar contra a parede quente e úmida vários metros atrás 
comprovava isso. 

Quando conseguiu olhar para a criatura, percebeu atordoado que nada aconte-
cera. As correntes estavam incrivelmente intactas.

— Tolo! — o monstro escarneceu. — A espada não pode encontrar dignidade 
em um coração embrutecido! O poder depende daquele que a maneja. Seu ódio 
será o seu fim!

Kenan sentiu a dor aguda na cabeça. Então percebeu que seus problemas es-
tavam só começando. A pedra do sol havia escapulido de sua mão e jazia apagada 
em algum lugar da câmara escura. A espada também lhe escapara.

A criatura veio em sua direção saltando e rastejando desajeitadamente como um 
animal asqueroso, provando que as correntes eram realmente longas.

— Preso e livre ao mesmo tempo — o nephilim riu do desespero do visitante 
—, agora você conhece todo o meu segredo.

Apavorado, Kenan abandonou todo o plano. Entre golfadas de ar e batidas 
descompassadas do coração, tentou se levantar e correr. Temia que o desespero 
se tornasse tão intenso que impedisse a fuga. Mas era inútil, não podia mais se 
afastar, estava preso numa espécie de teia devido ao campo de energia. Suas pernas 
ficaram pesadas, seus movimentos lentos, toda força de vontade se esvaiu, a cena 
de quarenta anos atrás começou a se repetir. E o desespero tomou conta de sua 
mente e coração.

Por um pouco de sorte, mas muito mais por misericórdia do destino, o que 
talvez seja a mesma coisa, ele viu Herevel caída bem ao seu lado. Talvez a espada 
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estivesse lhe dando uma segunda chance. Diante do olhar faminto do monstro que 
vinha chacoalhando as correntes em sua direção, Kenan reclamou a espada sagrada 
outra vez para si. No auge do desespero, sabia que só lhe restava o caminho da 
humilhação. Não era digno de usar aquela espada. Porém, precisava confiar nela 
ou ser despedaçado. 

Kenan fez todo o esforço do mundo para se aquietar. Tentou se acalmar. Respirou 
uma, duas vezes, três. Buscou toda a sabedoria e o equilíbrio emocional que jogara 
fora. Lembrou-se dele e do mestre nas montanhas geladas treinando com aquela 
espada. Segurou Herevel ereta com as duas mãos na altura do ombro esquerdo, como 
sempre fazia diante de todo tipo de ataques com artefatos materiais e imateriais que 
o mestre lançava contra ele. Frações mínimas de tempo passaram, mas ele esperou 
com a concentração como se fossem dias. Finalmente as sensações se acalmaram. 
As alegrias ou tristezas silenciaram dentro de si. Morrer deixou de ser algo que o 
impressionava ou que o atrapalhava. Então, de algum compartimento secreto de sua 
alma vieram a paciência e a obstinação para aguardar o momento exato. 

O momento chegou. Numa fração de tempo que nem poderia ser medida, o 
monstro o encontrou e saltou abrindo a imensa boca para devorá-lo. E passou direto. 

Kenan se esquivou, desferiu um golpe certeiro numa das correntes, e disse as 
palavras antigas. 

— Herev uri, rumah Herevel veutzekah3.
Um pedido para que a espada fizesse seu papel. Uma invocação de seu antigo 

poder. 
A espada dos kedoshins se iluminou e as faíscas saltaram para todos os lados. 

A lâmina adentrou o metal abrindo um sulco como se fosse um trilho cortante, a 
corrente se partiu e soltou uma das pernas do monstro. 

O demônio urrou e tentou atingir novamente o guerreiro. 
Rápido e eficiente, Kenan golpeou a outra corrente que também se partiu sob 

o fio implacável de Herevel. No mesmo instante uma ofuscante luz avermelhada 
surgiu de uma fenda sobre a plataforma de onde as correntes saíam. Uma força 
invencível começou a sugar tudo para baixo. 

O Abadom estava aberto, duas correntes partidas já eram suficientes para 
abri-lo, mas ainda não para arrastar a criatura. As outras duas ainda deviam ser 
partidas para que o prisioneiro dos shedins fosse libertado e enviado para o abismo 
das trevas eternas.

3  Desperta ó espada! Exalta-te Herevel em tua força.
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Enquanto o monstro se debatia à sua frente, Kenan resistiu a tentação de ata-
cá-lo diretamente com Herevel. Não devia destruí-lo, precisava mandá-lo de volta 
para o Abadom. Nenhuma ofensa seria maior aos shedins do que essa.

O nephilim urrava enlouquecido e tentava atingir Kenan por todos os meios 
possíveis. O poder de atração do abismo semiaberto o fez cair de costas sobre as 
pedras da plataforma. Urrava e se agitava numa confusão de pernas, braços, garras 
e chifres. Mesmo toda a sua avassaladora força era insignificante diante do poder 
do Abadom ao qual ele pertencia e que agora o reclamava para si. 

As duas últimas correntes se partiram sob a espada de Kenan. Uma ver-
dadeira explosão de luz vermelha alcançou o teto e saiu pelo buraco do fosso, 
semelhante à erupção de um vulcão. Depois começou a puxar tudo de novo para 
o centro da terra.

Sentindo suas botas deslizarem arrastadas para as profundezas, Kenan fincou a 
espada no chão e se segurou firmemente ao cabo. A luz avermelhada era tão forte 
que cegava. Abaixo dela, na escuridão, as criaturas da Era Anterior, julgadas e 
aprisionadas naquele mundo-prisão, podiam ser vistas. Se fosse arrastado para lá, 
viraria um brinquedo daqueles monstros.

Sua esperança mais uma vez era Herevel. Ela o manteria fora do abismo, se ao 
menos conseguisse se segurar por alguns instantes. 

Apertou o cabo com mais força. Logo o portal se fecharia. Se aguentasse um 
pouco mais, teria realizado a primeira parte de sua missão, a segunda seria conse-
guir sair vivo de Salmavet e da terra de Hoshek.

“Defender Olam das trevas, servir à justiça e ao próximo, viver pela honra e 
cumprir todas as promessas, ser um guardião das pedras, nunca agir em benefício 
próprio, respeitar a Lei e o Melek...”

Ele recitou o longo juramento de um giborim de Olam. Era a única coisa que 
lhe vinha à mente e lhe dava forças para se segurar.

A força da sucção foi tão forte que sentiu seu corpo sendo levantado e girado no 
ar. Suas mãos se agarravam dolorosamente ao cabo da espada encravada na rocha. 

Num instante final, para seu desespero, uma das mãos do monstro saiu do abis-
mo e o alcançou. As garras praticamente esmagaram seus ossos. 

Isso era tudo o que não podia ter acontecido, pois ou o monstro o arrastaria 
para o Abadom, ou a espada manteria ambos fora dele.

“Viver e morrer pelo bem do povo livre de Olam...” — Sua voz havia se 
transformado num gemido de agonia. — “Nunca deixar que as pedras sejam uti-
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lizadas para o progresso dos perversos ou o bem-estar pessoal. Entregar a própria 
vida pela causa da justiça e da verdade...”

Kenan sabia o que devia fazer e isso era o mais desesperador. Ele precisava se 
soltar e se deixar arrastar para aquele inferno. Seu treinamento exigia isso dele, e 
seu juramento também. O preço era justo e, de certo modo, previsto, mas ele não 
queria pagar. Sua mente mandava, mas suas mãos não obedeciam. 

Se já era penoso suspender seu próprio corpo sendo sugado, o peso da cria-
tura era colossal. Kenan sabia que, de qualquer maneira, não aguentaria mais 
tempo. Aqueles segundos demoraram uma eternidade. Kenan urrava de dor ao 
sentir todo o seu corpo esmagado, suas mãos sangrando e a espada escapulindo. 
Ele viu seu sangue escorrendo pelo cabo de Herevel, o mesmo sangue outrora 
derramado no juramento de vingança pela vida de sua noiva. Um juramento não 
cumprido. Não podia morrer ou descer ao Abadom, pelo menos não ainda.  Não 
antes que os homens e criaturas que haviam feito aquilo com sua amada fossem 
completamente destruídos.

Suplicou que a espada o segurasse um pouco mais, embora fosse indigno de uti-
lizá-la. Seus olhos se fixaram na pedra que se destacava qual um coração na ligação 
entre o cabo e a lâmina. O sangue de suas mãos se confundia com a cor da pedra. 
Então, a espada, a sorte ou o destino, ou talvez todos eles juntos, ofereceram-lhe 
a chance final. Herevel se soltou do chão como se estivesse se condenando a descer 
para o abismo, mas não escapou da mão dele. Talvez tenha sido ele próprio, ou 
talvez alguma energia incompreensível que o moveu — nunca soube dizer de onde 
vieram a força e a precisão — ele golpeou a garra da criatura; vários dedos foram 
decepados, o monstro desceu para as trevas absolutas. O último som que ele ouviu 
foi um rugido desesperador que foi sumindo enquanto o prisioneiro liberto dos 
shedins descia para o Abadom. 

Num piscar de olhos o círculo se fechou, a luz vermelha desapareceu, e a força 
centrípeta parou. O corpo de Kenan, ainda impulsionado das alturas em direção ao 
portal fechado, bateu dolorosamente contra a pedra dura da plataforma. Ele soltou 
um gemido de uma dor tão intensa quanto o alívio que sentia. 

Então tudo ficou súbita e estranhamente calmo, como quando um furacão ins-
tantaneamente se desfaz, e toda a energia em ação simplesmente volta ao estado 
de repouso. 

Quando sua respiração se normalizou, conseguiu ouvir até mesmo os pingos da 
água que evaporava do chão e se condensava no alto, retornando em gotas quentes. 
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Ping, shring, ping, intermináveis se multiplicaram pelo calabouço de Salmavet, 
desmentindo com sua regularidade todo o caos daquele lugar.

Não havia mais sinal do híbrido, exceto por alguns dedos monstruosos, meio 
humanos, meio demoníacos, do tamanho de uma perna de homem, os quais tam-
bém bateram no portal fechado e jaziam no chão de pedra. Até mesmo o calor 
insuportável do lugar parecia ter diminuído um pouco. 

Kenan se levantou e viu as imensas correntes partidas.
“Vós que estivestes preso e livre ao mesmo tempo, alimentando-vos e alimen-

tando o mal à vossa volta, punindo e sendo punido por todo o mal de vosso tenebroso 
coração, agora retornai ao Abadom, ao qual pertenceis, e dele nunca mais saiais.”

Kenan disse as palavras imprecatórias misturadas com alívio, dor e exaustão. 
Era até mesmo difícil acreditar na inusitada vitória que obtivera quando tudo 

parecia perdido. Conseguira mandar a criatura de volta para o Abadom, agora 
poderia mostrar aos seus líderes que esse feito era possível. Havia dado um golpe 
considerável no poder dos shedins de Salmavet. A energia malévola do Abadom, 
que fluía das profundezas e subia até a terra de Hoshek por meio do nephilim 
acorrentado sobre a passagem de pedra, estava interrompida. Sabia que era só um 
em centenas, talvez até mais, mas pelo menos poderia convencer seus líderes. O 
tempo da inércia acabara; isso já era uma vitória.

O guerreiro de Olam permaneceu alguns instantes no centro da plataforma com 
um dos joelhos no chão e as mãos descansando sobre o cabo da espada. Quarenta 
anos atrás havia escapado dali por um triz, e carregara o fracasso e a vergonha por 
todas aquelas décadas. Agora finalmente se livrara daquele fardo indesejável. Sua 
vingança começava a se cumprir.

Ele vagarosamente se levantou sentindo agulhadas por todo o seu corpo. Come-
çou a verificar os estragos. Provavelmente duas ou três costelas quebradas e várias 
luxações pelo corpo. O saldo era incrivelmente positivo. Kenan ergueu Herevel e 
a contemplou orgulhoso e trêmulo. Parecia ainda mais bela. O cabo e as hastes 
cravejados de pedras brancas quais diamantes, a pedra vermelha, a harmonia de 
seus dois gumes. Era perfeita. A longa lâmina, apesar de ter cortado as correntes 
indestrutíveis como se fossem de papiro, não exibia nenhuma marca, como se 
nunca tivesse sido usada. 

Ainda havia poder na espada dos kedoshins. 
“Aproveite a estadia!”, ironizou olhando para a plataforma onde há pouco o 

híbrido, que alimentava a cidade, estivera acorrentado.
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Colocou Herevel para repousar em sua bainha. Agora ela lhe pertencia, con-
quistara o direito de usá-la, não era mais um usurpador.

Bem longe da cortina de trevas que isolava a terra de Hoshek da terra de Olam, 
a aurora despontava no horizonte quando o líder supremo da mais sagrada e temida 
classe de guerreiros de Olamir, os giborins de Olam, deixou o abismo da sombria 
Salmavet. 

Kenan, o Guerreiro, surpreendeu-se por não encontrar resistência ao sair. 
Concluiu que o ato de mandar o nephilim de volta para o Abadom não havia cau-
sado o barulho que ele imaginava, ou talvez a realidade ilusória criada pela pedra 
shoham ainda imobilizasse os guardiões. Porém ele estava errado a respeito dessas 
coisas... De uma coisa, entretanto, ele estava certo: não havia mais retorno, havia 
começado uma guerra.
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