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Tradução de Jorge Candeias

A presente obra respeita as regras 
do Novo Acordo Ortográfico.
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mais preciosa do que a vida — o amor pelos livros 
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Os ventos de inverno enfureciam-se lá fora, mas no interior das cavernas 
dos anões das montanhas sob os Montes Kharolis a fúria da tempestade 
não se sentia. Quando o Th ane gritou por silêncio aos anões e humanos 
ali reunidos, um bardo anão avançou para prestar homenagem aos com-
panheiros.

CANCAO DOS NOVE HEROIS

Do Norte veio o perigo, como sabíamos que viria:
Na vanguarda do inverno, uma dança de dragão

Despojou a terra , até que eles vieram
Da fl oresta, das planícies, da terra maternal,

E o céu desmultiplicou-se perante eles.
E eram nove, sob as três luas,
Sob o crepúsculo de outono:

Enquanto o mundo declinava, levantaram-se
E entraram no coração da história.

Erguendo-se um de um jardim de pedra,
Dos corredores de anões, da sabedoria, do tempo,

Onde o coração e a mente percorrem inquestionados
O veio por explorar da habilidade.

Em seus braços paternais se reuniu o espírito.
E eram nove, sob as três luas,
Sob o crepúsculo de outono:

Enquanto o mundo declinava, levantaram-se
E entraram no coração da história.

Descendo outro de um paraíso de brisas,
Ligeiro no ar manipulado,

Até aos prados ondulados, o país dos kenders
Onde por pequenez as searas se cultivam sozinhas

E crescem verdes, e douradas, e verdes de novo.
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E eram nove, sob as três luas,
Sob o crepúsculo de outono:

Enquanto o mundo declinava, levantaram-se
E entraram no coração da história.

A seguinte, das planuras, das longas terras cuidando,
Alimentada de distância, horizontes de nada.

Chegou trazendo um cajado e também um fardo
De misericórdia e luz que convergiam na sua mão:
Chegou trazendo consigo as mazelas do mundo.

E eram nove, sob as três luas,
Sob o crepúsculo de outono:

Enquanto o mundo declinava, levantaram-se
E entraram no coração da história.

O seguinte, das planuras, à sombra da lua,
Pelo costume, pelo ritual, seguindo a lua

Cujas fases, cujo crescer e minguar, controlavam
As marés do seu sangue e a sua mão de guerreiro
Ascendendo pelas hierarquias do espaço até à luz.

E eram nove, sob as três luas,
Sob o crepúsculo de outono:

Enquanto o mundo declinava, levantaram-se
E entraram no coração da história.

Uma no seio de ausências, conhecida pelas partidas,
A sombria espadachim no coração do fogo:
Suas glórias são o espaço entre as palavras,

Uma canção de embalar rememorada na idade,
Recordada à beira do despertar e do pensamento.

E eram nove, sob as três luas,
Sob o crepúsculo de outono:

Enquanto o mundo declinava, levantaram-se
E entraram no coração da história.

Um no coração da honra, formado pela espada,
Pelo voo secular do alcião sobre a terra,

Por Solamnia arruinada e reerguida, de novo em pé
Quando o coração ascende até ao dever.

Enquanto dança, a espada é para sempre uma herança.
E eram nove, sob as três luas,
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Sob o crepúsculo de outono:
Enquanto o mundo declinava, levantaram-se

E entraram no coração da história.

O seguinte numa simples luz, irmão das trevas,
Permitindo que a mão da espada experimente

Todas as subtilezas, até as intrincadas teias do coração.
De pensamentos como lagoas agitadas por ventos mutáveis —

Incapaz de ver o seu fundo.
E eram nove, sob as três luas,
Sob o crepúsculo de outono:

Enquanto o mundo declinava, levantaram-se
E entraram no coração da história.

O seguinte, o líder, meio-elfo, traído
Pelo sangue geminado que divide a terra,

As fl orestas, os mundos dos elfos e dos homens.
Convocado à bravura, mas temente de amor,
E temente de, chamado a ambos, nada fazer.

E eram nove, sob as três luas,
Sob o crepúsculo de outono:

Enquanto o mundo declinava, levantaram-se
E entraram no coração da história.

O último das trevas, respirando a noite
Onde as estrelas abstratas escondem um ninho de mundos,

Onde o corpo aguenta os ferimentos dos números,
Rendido ao conhecimento até que, incapaz de abençoar,

A sua bênção caia no que é baixo, no ignaro.
E eram nove, sob as três luas,
Sob o crepúsculo de outono:

Enquanto o mundo declinava, levantaram-se
E entraram no coração da história.

Na história, a eles outros se juntaram:
Uma rapariga sem graça, agraciada para lá das graças;

Uma princesa das sementes e rebentos, chamada à fl oresta;
Um antigo tecelão de acidentes;

E não podemos dizer quem a história reunirá.
E eram nove, sob as três luas,
Sob o crepúsculo de outono:
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Enquanto o mundo declinava, levantaram-se
E entraram no coração da história.

Do Norte veio o perigo, como sabíamos que viria:
Em acampamentos de inverno, o sono do dragão

Silenciou a terra, até que eles vieram
Da fl oresta, das planícies, da terra maternal

Defi nindo o céu perante eles.
E eram nove, sob as três luas,
Sob o crepúsculo de outono:

Enquanto o mundo declinava, levantaram-se
E entraram no coração da história.
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O MARTELO

— O Martelo de Kharas!
O Grande Salão de Audiências do Rei dos Anões das Montanhas ecoou 

com o anúncio triunfal. Foi seguido por ruidosas aclamações, nas quais as 
profundas vozes trovejantes dos anões se misturavam com os gritos ligeira-
mente mais agudos dos humanos, enquanto as enormes portas traseiras do 
salão eram escancaradas e Elistan, clérigo de Paladine, entrava.

Apesar de o salão em forma de tigela ser grande, mesmo para os pa-
drões dos anões, estava a abarrotar. Quase todos os oitocentos refugiados 
de Pax Th arkas se encontravam presentes, encostados às paredes, enquanto 
os anões se aglomeravam nos bancos de pedra esculpida, lá em baixo.

Elistan apareceu no início de um longo corredor central, trazendo re-
verentemente o gigantesco martelo de guerra. Os gritos aumentaram quan-
do o clérigo de Paladine surgiu, com as suas vestes brancas, e o som trove-
jou na grande abóbada do teto e reverberou ao longo do salão até parecer 
que o chão tremia com as vibrações.

Tanis encolheu-se quando o som lhe fez latejar a cabeça. Sentia-se aba-
fado no meio da multidão. Não gostava de estar no subsolo e, embora o teto 
fosse tão alto que o topo se erguia acima da luz dos archotes e desaparecia 
nas sombras, o meio elfo sentia-se preso, encurralado.

— Ficarei contente quando isto acabar — resmungou para Sturm, que 
se encontrava a seu lado.

Sturm, sempre melancólico, parecia ainda mais sombrio e pensativo 
do que normalmente.
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— Não aprovo isto, Tanis — murmurou, dobrando os braços em frente 
do metal brilhante do seu antigo peitoral.

— Eu sei — disse Tanis com irritação. — Já o disseste… não uma, mas 
várias vezes. Agora é tarde de mais. Não há nada a fazer além de aproveitar 
o que houver para aproveitar.

O fi m daquela frase perdeu-se noutra retumbante aclamação quando 
Elistan ergueu o Martelo acima da cabeça, mostrando-o à multidão antes 
de dar início à caminhada ao longo do corredor. Tanis levou a mão à testa. 
Ia entontecendo enquanto a fresca caverna subterrânea aquecia com aquela 
massa de corpos.

Elistan começou a avançar ao longo do corredor. Hornfel, thane dos 
anões Hylar, levantava-se para o cumprimentar num estrado colocado no 
centro do salão. Atrás do anão, dispostos a espaços, encontravam-se sete 
tronos esculpidos em pedra, todos agora vazios. Hornfel encontrava-se 
em frente do sétimo trono — o mais magnífi co, o trono destinado ao Rei 
de Th orbardin. Há muito vazio, seria de novo ocupado quando Hornfel 
aceitasse o Martelo de Kharas. A devolução daquela antiga relíquia era um 
triunfo singular para Hornfel. Como o seu clã se encontrava agora na posse 
do cobiçado Martelo, ele poderia reunir os clãs rivais de anões sob a sua 
liderança.

— Nós combatemos para recuperar aquele Martelo — disse lentamen-
te Sturm, com os olhos postos na reluzente arma. — O lendário Martelo de 
Kharas. Usado para forjar as Lanças do Dragão. Perdido durante centenas 
de anos, reencontrado, e de novo perdido. E agora dado aos anões! — disse, 
descontente.

— Já antes tinha sido dado aos anões — fez-lhe Tanis lembrar num 
tom cansado, sentindo o suor a escorrer pela testa. — Pede ao Flint para te 
contar a história, caso a tenhas esquecido. Seja como for, agora é realmente 
deles. — Elistan chegara à base do estrado de pedra onde o thane o aguar-
dava, vestido com as pesadas roupagens e maciças correntes de ouro que 
os anões adoravam. Elistan ajoelhou na base do estrado, um gesto político, 
pois de outro modo o clérigo, alto e musculoso, fi caria ao mesmo nível do 
anão apesar de o estrado se erguer a um bom metro acima do chão. Os 
anões festejaram retumbantemente o gesto. Tanis reparou que os humanos 
estavam mais contidos, alguns murmuravam entre si, desagradados por ve-
rem o seu líder a rebaixar-se.

— Aceitai esta dádiva do nosso povo… — As palavras de Elistan per-
deram-se noutra aclamação por parte dos anões.

— Dádiva! — Sturm soltou uma fungadela. — Resgate acerta mais 
perto do alvo.

— Em troca da qual — prosseguiu Elistan quando conseguiu fazer-se 



17  

ouvir — agradecemos aos anões a sua generosa dádiva de um lugar onde 
viver no interior do seu reino.

— Pelo direito de ser trancado num túmulo — resmungou Sturm.
— E prometemos apoio aos anões se a guerra chegar até nós! — gritou 

Elistan.
Vivas ressoaram no aposento, aumentando quando o Th ane Hornfel 

se baixou para receber o Machado. Os anões patearam e assobiaram, e a 
maioria trepou para cima dos bancos de pedra.

Tanis começou a sentir náuseas. Olhou em volta. Nunca se notaria a 
sua ausência. Hornfel discursaria; o mesmo faria cada um dos outros seis 
thanes, já para não falar dos membros do Conselho dos Altos Seguidores. 
O meio elfo tocou no braço de Sturm, dizendo por gestos ao cavaleiro para 
o seguir. Os dois saíram em silêncio do salão, baixando-se muito para pas-
sar por uma arcada estreita. Embora continuassem no subsolo, na maciça 
cidade dos anões, pelo menos estavam longe do ruído, ao ar fresco da noite.

— Estás bem? — perguntou Sturm, reparando na palidez sob a barba 
de Tanis. O meio elfo inspirava golfadas de ar fresco.

— Agora estou — disse Tanis, corando com vergonha da sua fraqueza. 
— Foi o calor… e o ruído.

— Bem, em breve estaremos fora daqui — disse Sturm. — Dependen-
do, claro, de o Conselho dos Altos Seguidores votar, ou não, por nos auto-
rizar a ir a Tarsis.

— Oh, não há dúvida sobre como votarão — disse Tanis, encolhendo 
os ombros. — Elistan tem claramente o controlo, agora que trouxe o povo 
até lugar seguro. Nenhum dos Altos Seguidores se atreve a opor-se-lhe… 
pelo menos cara a cara. Não, amigo, dentro de um mês, talvez, estaremos a 
zarpar de um dos navios de velas brancas de Tarsis, a Bela.

— Sem o Martelo de Kharas — acrescentou Sturm com amargura. Em 
voz baixa começou a citar: — E assim fi cou dito que os Cavaleiros levassem 
o Martelo dourado, o Martelo abençoado pelo grande deus Paladine, e o des-
sem ao Homem do Braço de Prata para que este pudesse forjar a Lança do 
Dragão de Huma, Destruidor de Dragões, e entregasse o Martelo ao anão a 
quem chamavam Kharas, ou Cavaleiro, pelo seu extraordinário valor e hon-
ra em batalha. E este conservou Kharas como nome. E o Martelo de Kharas 
passou ao reino dos anões, com a garantia dos anões de que voltaria a ser 
apresentado se necessário…

— E foi apresentado — disse Tanis, lutando por controlar a sua ira cres-
cente. Já ouvira aquela citação demasiadas vezes!

— Foi apresentado e será deixado para trás! — Sturm mordeu as pala-
vras. — Podíamos tê-lo levado para Solamnia, podíamos usá-lo para forjar 
as nossas próprias Lanças do Dragão…
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— E tu serias outro Huma, cavalgando para a glória, de Lança do Dra-
gão na mão! — O controlo de Tanis quebrou-se. — E entretanto deixarias 
morrer oitocentas pessoas…

— Não, não as deixaria morrer! — gritou Sturm numa monumental 
fúria. — A primeira pista que temos das Lanças do Dragão e tu vende-la 
por…

Ambos os homens pararam abruptamente de discutir, de súbito cons-
cientes de uma sombra que deslizava das sombras mais escuras que os ro-
deavam.

— Shirak — sussurrou uma voz, e uma luz brilhante fl amejou, relu-
zindo de uma bola de cristal agarrada pelas garras douradas de uma pata 
cortada de dragão, encaixada no topo de um simples cajado de madeira. A 
luz iluminou as vestes vermelhas de um utilizador de magia. O jovem mago 
aproximou-se dos dois, apoiando-se ao cajado, tossindo ligeiramente. A luz 
do cajado iluminou uma cara esquelética, com uma reluzente pele de um 
dourado-metálico bem esticada sobre ossos fi nos. Os seus olhos cintila-
vam, dourados.

— Raistlin — disse Tanis, com a voz tensa. — Queres alguma coisa?
Raistlin não pareceu nada incomodado com os olhares zangados que 

os dois homens lhe dirigiam, aparentemente habituado ao facto de serem 
poucos os que se sentiam confortáveis na sua presença ou o queriam por 
perto.

Parou entre os dois. Estendendo a mão frágil, o mago falou:
— Akular-alan suh Tagolann Jistrathar — e a pálida imagem de uma 

arma ganhou trémula existência, enquanto Tanis e Sturm observavam, es-
pantados.

Era uma lança de infantaria, com uns três metros e meio de compri-
mento. A ponta era feita de pura prata, farpada e reluzente, e o cabo traba-
lhado em madeira polida. A extremidade do cabo era de aço, concebido 
para ser espetado no chão.

— É bela! — arquejou Tanis. — O que é?
— Uma Lança do Dragão — respondeu Raistlin. Pegando na lança, o 

mago avançou entre os dois, que se afastaram para o deixar passar como 
se não estivessem dispostos a permitir que ele lhes tocasse. Ambos tinham 
os olhos postos na lança. Em seguida, Raistlin virou-se e apresentou-a a 
Sturm.

— Aqui está a tua Lança do Dragão, cavaleiro — silvou Raistlin — sem 
intervenção do Martelo ou do Braço de Prata. Levá-la-ás para a glória se te 
lembrares de que, para Huma, com a glória veio a morte?

Os olhos de Sturm relampejaram. Susteve a respiração, assombrado, 
ao estender a mão para pegar na Lança do Dragão. Para seu espanto, a mão 
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passou através da arma! A Lança do Dragão desapareceu no momento em 
que lhe tocou.

— Mais um dos teus truques! — rosnou. Girando sobre si próprio, 
afastou-se a passos largos, sufocado de fúria.

— Se isto foi uma brincadeira, Raistlin — disse Tanis em voz baixa — 
não teve graça.

— Uma brincadeira? — sussurrou o mago. Os seus estranhos olhos 
dourados seguiram o cavaleiro enquanto Sturm penetrava no denso negru-
me da cidade dos anões sob a montanha. — Devias conhecer-me melhor, 
Tanis.

O mago riu-se — a estranha gargalhada que Tanis só ouvira uma vez 
até àquele momento. Depois, dirigindo ao meio elfo uma vénia sardónica, 
Raistlin desapareceu, seguindo o cavaleiro para as trevas.
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LIVRO 1
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1

NAVIOS DE ASAS BRANCAS. 
A ESPERANCA ENCONTRA SE PARA LA 

DAS PLANICIES DO PO.

Tanis Meio Elfo assistia ao Conselho dos Altos Seguidores e escutava, fran-
zindo o sobrolho. Embora, ofi cialmente, a falsa religião dos Altos Seguido-
res estivesse agora morta, o grupo que constituía a liderança política dos 
oitocentos refugiados de Pax Th arkas ainda era assim chamado.

— Não é que não estejamos gratos aos anões por nos permitirem viver 
aqui — afi rmou Hederick em tom expansivo, acenando com a mão cober-
ta de cicatrizes. — Estamos todos gratos, com certeza. Tal como estamos 
gratos àqueles cujo heroísmo na recuperação do Martelo de Kharas tornou 
possível a nossa mudança para cá. — Hederick dirigiu uma vénia a Tanis, o 
qual a devolveu sob a forma de um breve aceno de cabeça. — Mas nós não 
somos anões! — Aquela enfática afi rmação gerou murmúrios de aprova-
ção, levando Hederick a animar-se.

— Nunca foi destino nosso, dos humanos, viver debaixo de terra! — 
Ruidosos gritos de aprovação e algumas palmas.

— Nós somos agricultores. Não podemos cultivar alimentos no fl anco 
de uma montanha! Queremos terras como aquelas que fomos forçados a 
deixar para trás. E o que eu digo é que aqueles que nos forçaram a abando-
nar a nossa antiga terra nos deverão fornecer uma nova!

— Será que ele está a falar dos Senhores dos Dragões? — murmurou 
sarcasticamente Sturm ao ouvido de Tanis. — Tenho a certeza que esses 
fi carão felizes por lhes fazer a vontade.

— Os palermas deviam estar gratos por estarem vivos! — resmungou 
Tanis. — Olha para eles, a virar-se para Elistan… como se isto fosse obra 
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dele! — O clérigo de Paladine, e líder dos refugiados, pôs-se em pé para 
responder a Hederick.

— É por precisarmos de novas casas — disse Elistan, fazendo o seu 
forte tom de barítono ressoar na caverna — que eu proponho que enviemos 
uma delegação para sul, à cidade de Tarsis, a Bela.

Tanis já tinha ouvido o plano de Elistan. Deixou a mente vaguear pelo 
mês que decorrera desde que ele e os companheiros tinham regressado do 
Sepulcro de Derkin com o Martelo sagrado.

Os thanes anões, agora reunidos sob a liderança de Hornfel, prepara-
vam-se para combater o mal que vinha do Norte. Os anões não temiam 
grandemente esse mal. O seu reino de montanha parecia inexpugnável. E 
tinham cumprido a promessa feita a Tanis em troca do Martelo: os refugia-
dos de Pax Th arkas puderam instalar-se em Porta Sul, a parte mais meri-
dional do reino de montanha de Th orbardin.

Elistan levara os refugiados para Th orbardin. Haviam começado a ten-
tar reconstruir as suas vidas, mas o acordo não era totalmente satisfatório.

Estavam em segurança, com certeza, mas os refugiados, na maioria 
agricultores, não se sentiam felizes por viver debaixo de terra nas enormes 
cavernas dos anões. Na primavera poderiam plantar na vertente da mon-
tanha, mas o solo rochoso não produziria mais do que colheitas escassas. 
As pessoas queriam viver ao sol e ao ar fresco. Não desejavam estar depen-
dentes dos anões.

Fora Elistan quem recordara as antigas lendas sobre Tarsis, a Bela, e os 
seus navios de asas de gaivota. Mas não passavam disso — de lendas, como 
Tanis fi zera notar quando Elistan mencionara a ideia pela primeira vez. 
Ninguém naquela parte de Ansalon ouvira alguma notícia sobre a cidade 
de Tanis desde o Cataclismo, trezentos anos atrás. Nessa altura, os anões 
tinham isolado o reino de montanha de Th orbardin, cortando com efi cácia 
toda a comunicação entre o Norte e o Sul, visto que a única passagem pelos 
Montes Kharolis se fazia através de Th orbardin.

Tanis escutou sombriamente a votação unânime do Conselho dos Al-
tos Seguidores em aprovação da sugestão de Elistan. Propuseram enviar 
um pequeno grupo a Tarsis com instruções para descobrirem que navios 
aportavam, quais eram os seus destinos e quanto custaria comprar passa-
gem — ou mesmo comprar um navio.

— E quem vai liderar este grupo? — perguntou Tanis a si próprio em 
silêncio, embora já soubesse a resposta.

Todos os olhos se viraram então para ele. Antes de Tanis ter tempo de 
falar, Raistlin, que ouvira tudo o que fora dito sem fazer comentários, avan-
çou e parou diante do Conselho. Olhou em volta, para os conselheiros, com 
um brilho dourado nos seus estranhos olhos.
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— Sois tolos — disse Raistlin, com a voz sussurrada amaciada pelo es-
cárnio — e estais a viver o sonho de um tolo. Quantas vezes terei de me re-
petir? Quantas vezes terei de vos fazer lembrar o portento nas estrelas? Que 
dizeis a vós próprios quando olhais para o céu noturno e vedes os buracos 
negros escancarados onde as duas constelações estão em falta?

Os membros do Conselho mexeram-se nas cadeiras, e vários trocaram 
olhares muito sofridos indicativos de tédio.

Raistlin reparou naquilo e prosseguiu, com a voz a fi car cada vez mais 
carregada pelo desprezo.

— Sim, ouvi alguns de vós dizer que isso não passa de um fenó-
meno natural… algo que acontece, talvez, como a queda das folhas das 
árvores.

Vários dos membros do Conselho resmungaram entre si, acenando 
com as cabeças. Raistlin observou-os em silêncio por um momento, com o 
lábio retorcido em troça. Depois voltou a falar.

— Repito, sois tolos. A constelação conhecida como Rainha das Trevas 
está desaparecida do céu porque a Rainha está presente aqui em Krynn. A 
constelação do Guerreiro, que representa o antigo deus Paladine, conforme 
nos informam os Discos de Mishakal, também regressou a Krynn para a 
combater.

Raistlin fez uma pausa. Elistan, que se encontrava presente, era um 
profeta de Paladine, e muitos daqueles homens eram convertidos àquela 
nova religião. O mago conseguia sentir a ira crescente contra aquilo que 
alguns consideravam ser uma blasfémia. A ideia de que deuses se envol-
vessem pessoalmente nos assuntos dos homens! Chocante! Mas ser visto 
como blasfemo nunca incomodara Raistlin.

A sua voz tornou-se aguda.
— Fixai bem as minhas palavras! Com a Rainha das Trevas vieram as 

suas “hostes uivantes,” como se afi rma no Cântico. E as hostes uivantes são 
dragões! — Raistlin proferiu a última palavra num silvo que, como Flint 
dizia, “fazia tremer a pele.”

— Já sabemos tudo isso — contrapôs Hederick com impaciência. Já 
passava da hora do copo diário de vinho temperado do Teocrata e a sede 
que sentia dava-lhe coragem para falar. Imediatamente se arrependeu, con-
tudo, quando os olhos de ampulheta de Raistlin pareceram perfurar o Teo-
crata como setas negras. — O-Onde quer chegar?

— A isto: já não existe paz em nenhum ponto de Krynn — sussurrou 
o mago. Acenou com uma mão débil. — Encontrai navios, viajai para onde 
quiserdes. Estejais onde estiverdes, quando quer que olhardes para o céu 
noturno, vereis aqueles buracos negros escancarados. Para onde quer que 
fordes, haverá dragões! — Raistlin começou a tossir. O seu corpo torceu-se 
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com os espasmos e pareceu prestes a cair, mas o irmão gémeo, Caramon, 
correu em frente e apanhou-o com os seus braços fortes.

Quando Caramon levou o mago para fora da reunião do Conselho, pa-
receu que uma nuvem negra tinha sido levantada. Os membros do Conse-
lho sacudiram-se e riram — ainda que de forma algo trémula — e falaram 
de histórias infantis. Pensar que a guerra se espalhara a todo o Krynn era 
cómico. Ora, se a guerra já estava perto do fi m ali em Ansalon. O Senhor 
dos Dragões, Verminaard, fora derrotado, os seus exércitos de draconianos 
repelidos.

Os membros do Conselho levantaram-se, espreguiçaram-se e saíram 
da sala, dirigindo-se à cervejaria ou às respetivas casas.

Esqueceram-se de que não tinham chegado a perguntar a Tanis se este 
lideraria o grupo até Tarsis. Simplesmente partiram do princípio de que o 
faria.

Tanis, trocando olhares sombrios com Sturm, abandonou a caverna. 
Era a sua noite de vigia. Embora os anões se achassem em segurança na 
sua fortaleza de montanha, Tanis e Sturm haviam insistido na necessidade 
de se manter uma vigia nos contrafortes que levavam a Porta Sul. Tinham 
acabado por respeitar demasiado os Senhores dos Dragões para dormirem 
em paz sem ela — mesmo debaixo de terra.

Tanis encostou-se à parede exterior de Porta Sul, com o rosto pensa-
tivo e sério. À sua frente estendia-se um prado coberto de uma neve lisa e 
pulverulenta. A noite estava calma e silenciosa. Atrás de si erguia-se a gran-
de massa dos Montes Kharolis. A porta de Porta Sul era na realidade um 
gigantesco tampão no fl anco das montanhas. Fazia parte das defesas dos 
anões, que haviam mantido o mundo afastado durante os trezentos anos 
que se seguiram ao Cataclismo e às destrutivas Guerras dos Anões.

Com dezoito metros de largura na base e vez e meia essa altura, a porta 
era operada por um gigantesco mecanismo que a forçava a entrar e a sair 
da montanha. Com uma espessura de pelo menos doze metros no centro, a 
porta era tão indestrutível como qualquer porta conhecida em Krynn, ex-
ceto a que fazia par com ela, a norte. Uma vez fechadas, não se distinguiam 
das faces da montanha, tal era a habilidade dos antigos pedreiros anões.

Contudo, desde a chegada dos humanos a Porta Sul, archotes tinham 
sido instalados em volta da abertura, permitindo aos homens, mulheres e 
crianças acesso ao ar exterior — uma necessidade humana que aos anões 
subterrâneos parecia uma inexplicável fraqueza.

Tanis fi cou aí em pé, fi tando a fl oresta que se estendia para lá do prado, 
sem encontrar paz na sua calma beleza, e Sturm, Elistan e Laurana foram 
juntar-se-lhe. Os três tinham estado a conversar — o que para Tanis foi 
óbvio — e caíram num silêncio desconfortável.
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— Estás tão sério — disse Laurana a Tanis em voz baixa, aproximan-
do-se e pousando-lhe uma mão no braço. — Crês que Raistlin tem razão, 
não é, Tanthal… Tanis? — Laurana corou. O seu nome humano ainda lhe 
vinha desajeitadamente aos lábios, mas conhecia-o sufi cientemente bem 
para compreender que o nome élfi co só lhe trazia dor.

Tanis baixou o olhar para a pequena mão esguia pousada no seu braço 
e pôs suavemente a sua sobre ela. Apenas alguns meses antes, o toque da-
quela mão tê-lo-ia irritado, causando confusão e culpa, enquanto em Tanis 
se desenrolava uma luta entre o amor por uma mulher humana e o que 
dizia a si próprio que era uma paixoneta de criança por aquela donzela élfi -
ca. Mas agora, o toque da mão de Laurana enchia-o de calor e paz, mesmo 
apesar de lhe agitar o sangue. Refl etiu sobre aqueles novos e perturbadores 
sentimentos enquanto respondia à pergunta dela.

— Há muito tempo que acho bons os conselhos de Raistlin — disse, 
sabendo que aquilo os aborreceria. E, realmente, a expressão de Sturm en-
cheu-se de sombras. Elistan franziu o sobrolho. — E acho que ele tem razão 
desta vez. Vencemos uma batalha, mas estamos muito longe de ganhar a 
guerra. Sabemos que esta está a ser travada muito a norte, em Solamnia. 
Acho que não nos enganaremos se partirmos do princípio de que não é só 
pela conquista de Abanasinia que as forças das trevas combatem.

— Mas estás só a especular! — argumentou Elistan. — Não deixes que 
a escuridão que rodeia o jovem mago te tolde o pensamento. Ele pode ter 
razão, mas isso não é motivo para desistir da esperança, para desistir de 
tentar! Tarsis é uma grande cidade portuária… pelo menos de acordo com 
tudo o que sabemos sobre ela. Aí encontraremos aqueles que nos poderão 
dizer se a guerra abarca o mundo. Se assim for, certamente ainda haverá 
portos seguros onde possamos encontrar paz.

— Dá ouvidos a Elistan, Tanis — disse Laurana com suavidade. — Ele 
é sábio. Quando o nosso povo abandonou Qualinesti, não fugiu às cegas. 
Viajou para um abrigo pacífi co. O meu pai tinha um plano, embora não se 
atrevesse a revelá-lo…

Laurana interrompeu-se, surpreendida por ver o efeito do que dissera. 
De repente, Tanis soltou o braço da sua mão e virou o olhar para Elistan, de 
olhos repletos de fúria.

— Raistlin diz que a esperança é a negação da realidade — afi rmou 
friamente. Depois, vendo que a cara desgastada pelas preocupações de Elis-
tan o olhava com mágoa, o meio elfo sorriu fatigadamente. — Peço perdão, 
Elistan. Estou cansado, nada mais. Perdoa-me. A tua sugestão é boa. Viaja-
remos para Tarsis com esperança, mesmo que sem nada além disso.

Elistan fez um aceno com a cabeça e virou-se para se ir embora.
— Vens, Laurana? Sei que estás cansada, querida, mas temos muito a 
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fazer antes de eu poder entregar a liderança ao Conselho na minha ausên-
cia.

— Já vou ter contigo, Elistan — disse Laurana, corando. — Eu… quero 
falar um momento com Tanis.

Elistan deitou a ambos um olhar avaliador e compreensivo, após o que 
atravessou a porta escurecida com Sturm. Tanis começou a apagar os ar-
chotes, preparando-se para fechar a porta. Laurana fi cou perto da entrada, 
com uma expressão que ia arrefecendo à medida que se tornava evidente 
que Tanis estava a ignorá-la.

— Que se passa contigo? — acabou por dizer. — Quase parece que 
estás a tomar o partido daquele mago de alma negra contra Elistan, um dos 
melhores e mais sábios humanos que conheci!

— Não julgues Raistlin, Laurana — disse Tanis com dureza, enfi ando 
um archote num balde de água. A luz desapareceu com um silvo. — As coi-
sas nem sempre são a preto e branco, como vós, os elfos, tendeis a acreditar. 
O mago salvou-nos as vidas mais de uma vez. Acabei por confi ar nas suas 
ideias… nas quais, admito, acho mais fácil acreditar do que na fé cega!

— Vós, os elfos! — gritou Laurana. — Como isso soa tão tipicamente 
humano! Há mais elfo em ti do que queres admitir, Tanthalas! Costumavas 
dizer que não usavas barba para esconder o teu legado, e eu acreditava em 
ti. Mas agora já não tenho tanta certeza. Vivo perto de humanos há tempo 
sufi ciente para saber o que eles sentem pelos elfos! Mas eu estou orgulhosa 
do meu legado. Tu não estás! Tens vergonha dele. Porquê? Por causa daque-
la mulher humana por quem estás apaixonado? Como se chama, Kitiara?

— Para com isso, Laurana! — gritou Tanis. Arremessando um archote 
ao chão, dirigiu-se a passos largos à donzela élfi ca que se mantinha parada 
à porta. — Se queres discutir relações, que há entre ti e Elistan? Ele pode ser 
um clérigo de Paladine, mas é um homem, facto que tu poderás, sem dúvi-
da, atestar! A única coisa que ouço de ti — e imitou-lhe a voz — é “Elistan é 
tão sábio,” “pergunta a Elistan, ele saberá o que fazer,” “dá ouvidos a Elistan, 
Tanis…”

— Como te atreves a acusar-me das tuas falhas? — retorquiu Laurana. 
— Eu gosto de Elistan. Reverencio-o. É o homem mais sábio que já conheci 
e também o mais gentil. É abnegado… toda a sua vida está dedicada ao 
serviço dos outros. Mas só há um homem que amo, só há um homem que 
alguma vez amei… se bem que agora esteja a começar a perguntar a mim 
própria se não poderei ter cometido um erro. Tu disseste, naquele lugar 
horrível, o Sla-Mori, que eu me estava a portar como uma rapariguinha e 
que era melhor que crescesse. Pois bem, cresci, Tanis Meio Elfo. Nestes últi-
mos amargos meses, vi sofrimento e morte. Tive medo como nunca soube 
que o medo existia! Aprendi a combater e levei a morte aos meus inimigos. 
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Tudo isso me magoou por dentro até eu fi car tão entorpecida que já não 
consigo sentir a dor. Mas o que mais dói é ver-te com olhos limpos.

— Eu nunca disse que era perfeito, Laurana — disse Tanis em voz bai-
xa.

A lua prateada e a vermelha tinham nascido, ainda nenhuma delas 
cheia, mas brilhavam o sufi ciente para Tanis ver lágrimas nos olhos lumi-
nosos de Laurana. Estendeu as mãos para a envolver nos braços, mas ela 
deu um passo atrás.

— Podes nunca o dizer — disse ela com desprezo — mas certamente 
gostas de nos deixar pensar que o és!

Ignorando os seus braços estendidos, ela tirou um archote da parede e 
penetrou nas trevas que se estendiam para lá da porta de Th orbardin. Tanis 
viu-a partir, viu a luz brilhar no seu cabelo cor de mel, viu-a caminhar, tão 
graciosa como as esguias faias da sua terra natal élfi ca de Qualinesti.

Tanis fi cou um momento parado a fi tá-la, coçando a espessa barba 
arruivada que nenhum elfo em Krynn podia deixar crescer. Ao refl etir na 
última afi rmação de Laurana, pensou, incongruentemente, em Kitiara. 
Chamou à mente imagens do cabelo curto, encaracolado e negro de Kit, 
do seu sorriso torto, do seu temperamento fogoso e impetuoso e do seu 
corpo forte e sensual — o corpo de uma espadachim treinada, mas des-
cobriu para seu espanto que agora a imagem se dissolvia, perfurada pelo 
calmo olhar claro de dois olhos ligeiramente amendoados, luminosos e 
élfi cos.

Um trovão rolou vindo da montanha. O eixo que fazia mover a enor-
me porta de pedra começou a girar, fechando-a. Tanis, vendo-a fechar-se, 
decidiu que não entraria.

— Trancado num túmulo. — Sorriu, recordando as palavras de Sturm, 
mas também havia um arrepio na sua alma. Manteve-se a fi tar a porta por 
longos momentos, sentindo o seu peso a instalar-se entre si e Laurana. A 
porta cerrou-se com um estrondo surdo. A face da montanha fi cou vazia, 
fria, ameaçadora.

Com um suspiro, Tanis aconchegou-se ao manto e olhou para a fl ores-
ta. Até dormir na neve era melhor do que dormir no subsolo. E de resto era 
melhor que se fosse habituando. Era provável que as Planícies do Pó que 
iriam atravessar para chegar a Tanis estivessem sufocadas de neve, mesmo 
tão no início do inverno.

Pensando na viagem enquanto caminhava, Tanis ergueu o olhar para 
o céu noturno. Estava belo, cintilando de estrelas. Mas dois buracos negros 
escancarados desfi guravam a beleza. As constelações em falta de Raistlin.

Buracos no céu. Buracos em si.
…
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Depois da discussão com Laurana, Tanis fi cou quase contente por dar iní-
cio à viagem. Todos os companheiros tinham concordado ir. Tanis sabia 
que nenhum deles se sentia realmente em casa entre os refugiados.

Os preparativos para a viagem deram-lhe bastante em que pensar. 
Conseguiu dizer a si próprio que não lhe importava que Laurana o evitasse. 
E, a início, a própria viagem foi agradável. Pareciam estar de volta aos pri-
meiros dias de outono e não no início do inverno. O Sol brilhava, aquecen-
do o ar. Só Raistlin usava o seu manto mais pesado.

As conversas, enquanto os companheiros percorriam a parte setentrio-
nal das planícies, eram animadas e alegres, cheias de provocações e brin-
cadeiras, e fi zeram lembrar aos companheiros o divertimento que tinham 
partilhado em dias mais felizes em Solace. Ninguém falou das coisas escu-
ras e malignas que tinham visto no passado recente. Era como se, ao con-
templarem um futuro mais luminoso, tentassem fazer com que, pela força 
de vontade, essas coisas nunca tivessem existido.

À noite, Elistan explicava-lhes o que andava a aprender sobre os deuses 
antigos com os Discos de Mishakal, que trazia consigo. As suas histórias 
enchiam-lhes as almas de paz e reforçavam-lhes a fé. Mesmo Tanis — que 
passara uma vida em busca de alguma coisa em que acreditar e agora que 
a tinham encontrado a via com ceticismo — sentia no fundo da alma que 
podia acreditar naquilo, se acreditasse em alguma coisa. Desejava acreditar, 
mas algo o mantinha afastado, e sempre que olhava para Laurana, sabia o 
que era. Até conseguir dar solução ao seu turbilhão interno, à furiosa divi-
são entre o élfi co e o humano no seu seio, nunca poderia conhecer a paz.

Só Raistlin não participava das conversas, da alegria, das partidas e 
brincadeiras, das histórias à volta da fogueira. O mago passava os dias a 
estudar o livro de feitiços. Se era interrompido, respondia com um rosnido. 
Após o jantar, do qual pouco comia, sentava-se sozinho, de olhos postos no 
céu noturno, fi tando os dois escancarados buracos negros que eram espe-
lhados nas pupilas negras em forma de ampulheta do mago.

Foi só passados vários dias que o moral começou a abater. O Sol foi ta-
pado por nuvens e o vento pôs-se a soprar gelado de norte. Caiu um nevão 
tão forte que um dia não puderam viajar e foram forçados a procurar abrigo 
numa caverna até a tempestade chegar ao fi m. Instituíram vigias duplas 
durante a noite, embora ninguém pudesse dizer ao certo porquê, só que 
sentiam uma crescente sensação de ameaça. Vento do Rio fi tava inquieto o 
rasto que tinham deixado na neve atrás de si. Como Flint dissera, um anão 
da ravina era capaz de o seguir. A sensação de ameaça foi crescendo, a sen-
sação de olhos à espreita e ouvidos à escuta.

Mas quem poderia ser, ali nas Planícies do Pó, onde nada nem nin-
guém vivia há trezentos anos?
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2

ENTRE MESTRE E DRAGAO. 
HORRIVEL VIAGEM.

O dragão suspirou, fl etiu as enormes asas e ergueu o pesado corpo das 
águas mornas e calmantes das nascentes quentes. Emergindo de uma 
nuvem alterosa de vapor, preparou-se para entrar no ar gélido. O ar lim-
po de inverno picou-lhe as delicadas narinas e mordeu-lhe a garganta. 
Engolindo dolorosamente, resistiu com fi rmeza à tentação de regressar 
às lagoas quentes e começou a subir para a grande plataforma rochosa 
acima de si.

O dragão patinhou violentamente nas rochas escorregadias de gelo 
que vinha do vapor das nascentes quentes, o qual arrefecia quase instan-
taneamente ao ar gelado. As pedras racharam e quebraram-se sob as suas 
patas providas de garras, rolando e ressaltando até ao vale lá em baixo.

Uma vez escorregou, perdendo momentaneamente o equilíbrio. Es-
tendendo as grandes asas, recuperou com facilidade, mas o incidente só 
serviu para lhe aumentar mais a irritação.

O sol matinal iluminava os picos das montanhas, tocando o dragão, 
levando as suas escamas azuis a reluzir douradas à luz límpida, mas pouco 
fazendo para lhe aquecer o sangue. O dragão voltou a estremecer, batendo 
com as patas no chão gelado. O inverno não fora feito para os dragões azuis, 
e viajar por aquele terrível país também não. Com aquela ideia em mente, 
onde estivera durante toda a longa noite amarga, Skie olhou em volta em 
busca da sua mestra.

Encontrou o Senhor dos Dragões em pé sobre um afl oramento rocho-
so, uma fi gura majestosa com o elmo provido de chifres e a armadura de 
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escamas azuis. O Senhor, com a capa a esvoaçar ao vento gélido, olhava 
com intenso interesse para a grande planície muito abaixo.

— Vem, Senhor, volta para a tenda. — E deixa-me voltar para as nas-
centes quentes, acrescentou mentalmente Skie. — Este vento gelado corta 
até ao osso. De resto, porque estás tu aqui?

Skie podia ter suposto que o Senhor estava a fazer reconhecimento, a 
planear a disposição das tropas, os ataques dos bandos de dragões. Mas não 
era o caso. A ocupação de Tarsis já fora planeada há muito — fora planeada, 
na verdade, por outro Senhor dos Dragões, pois aquela terra estava sob o 
comando dos dragões vermelhos.

Os dragões azuis e os seus Senhores dos Dragões controlam o Norte, e no 
entanto aqui estou, nestas frígidas terras do Sul, pensou Skie com irritação. 
E atrás de mim está um bando inteiro de dragões azuis. Virou ligeiramente a 
cabeça, baixando o olhar para os companheiros que batiam as asas ao início 
da manhã, gratos pelo calor das nascentes quentes que lhes tirava o frio dos 
tendões.

Idiotas, pensou Skie com desprezo. Só esperam um sinal do Senhor para 
atacar. Só se interessam por iluminar os céus e incendiar as cidades com os 
seus mortíferos relâmpagos. A sua fé no Senhor dos Dragões está implícita. 
E com razões para isso, admitiu Skie, o seu mestre levara-os de vitória em 
vitória no Norte e não haviam perdido nenhum dos seus.

Deixam as perguntas comigo — porque eu sou a montada do Senhor, 
porque sou mais chegado ao Senhor. Bem, assim seja. Compreendemo-nos 
um ao outro, eu e o Senhor.

— Não temos motivo para estar em Tarsis. — Skie expressava livre-
mente os sentimentos. Não temia o Senhor. Ao contrário de muitos dos 
dragões de Krynn, que serviam os seus mestres com uma relutância ressen-
tida, sabendo ser eles os verdadeiros governantes, Skie servia o seu mestre 
por respeito… e amor. — Os vermelhos não nos querem cá, isso é certo. E 
não somos necessários. Aquela cidade simples que te chama tão estranha-
mente vai cair com facilidade. Não tem exército. O exército engoliu o isco e 
marchou para a fronteira.

— Estamos aqui porque os meus espiões me dizem que eles estão aqui, 
ou estarão em breve — foi a resposta do Senhor. A voz era baixa, mas pro-
jetava-se mesmo por sobre o vento mordente.

— Eles… eles… — resmungou o dragão, tremendo e mexendo-se 
desassossegadamente ao longo da elevação. — Abandonamos a guerra no 
Norte, desperdiçamos tempo valioso, perdemos uma fortuna em aço. E 
porquê? Por uma mancheia de aventureiros itinerantes.

— A riqueza não me diz nada, sabes disso. Podia comprar Tarsis, se me 
apetecesse. — O Senhor dos Dragões afagou o pescoço do dragão com uma 
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luva de couro coberta de gelo que rangia com os seus poderosos movimen-
tos. — A guerra no Norte está a correr bem. O Lorde Ariakas não se im-
portou por eu partir. Bakaris é um jovem comandante talentoso e conhece 
os meus exércitos quase tão bem como eu. E não te esqueças, Skie, que 
estes são mais que vagabundos. Estes “aventureiros itinerantes” mataram 
Verminaard.

— Bah! O homem já tinha cavado a sua própria sepultura. Estava ob-
cecado, tinha perdido de vista o verdadeiro propósito. — O dragão deitou 
um relance ao mestre. — O mesmo pode ser dito de outros.

— Obcecado? Sim, Verminaard estava obcecado, e há quem deva 
encarar essa obsessão mais a sério. Ele era um clérigo, sabia que danos o 
conhecimento dos verdadeiros deuses nos poderá fazer, uma vez que se 
espalhe entre o povo — respondeu o Senhor. — E agora, de acordo com os 
relatórios, o povo tem um líder naquele humano chamado Elistan, o qual se 
tornou clérigo de Paladine. Adoradores de Mishakal devolvem a verdadeira 
cura ao mundo. Não, Verminaard era perspicaz. Há aqui grande perigo. 
Devíamos reconhecê-lo e agir para lhe pôr fi m… não troçar dele.

O dragão soltou uma fungadela de desprezo.
— Esse sacerdote… Elistan… não lidera o povo. Lidera oitocentos 

desgraçados humanos, antigos escravos de Verminaard em Pax Th arkas. 
E agora estão enfi ados em Porta Sul com os anões das montanhas. — O 
dragão instalou-se na rocha, sentindo que o Sol matinal fi nalmente trazia 
um tudo-nada de calor à sua pele escamosa. — E além disso, os nossos 
espiões relatam que eles estão agora mesmo a viajar para Tarsis. Por volta 
desta noite esse tal Elistan será nosso e pronto. Lá se foi o servo de Paladine!

— Elistan não me serve de nada. — O Senhor dos Dragões encolheu os 
ombros sem interesse. — Não é a ele que procuro.

— Ah não? — Skie ergueu a cabeça, surpreendido. — Então quem é?
— Há três em que tenho particular interesse. Mas vou fornecer-te des-

crições de todos — o Senhor dos Dragões aproximou-se mais de Skie — 
porque é para os capturar que participamos amanhã na destruição de Tar-
sis. Eis quem procuramos…

Tanis avançava a passos largos pelas planícies geladas, quebrando ruidosa-
mente com as botas a crosta de neve varrida pelo vento. O Sol erguia-se nas 
suas costas, trazendo bastante luz mas pouco calor. Aconchegou melhor 
o manto e olhou em volta para se assegurar de que ninguém estava a fi car 
para trás. Os companheiros estendiam-se em fi la. Caminhavam sobre os 
rastos uns dos outros, e os mais pesados e mais fortes seguiam à frente a 
abrir caminho para os mais fracos que vinham atrás.

Tanis liderava-os. Sturm caminhava a seu lado, tão inabalável e fi el 
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como sempre, apesar de continuar aborrecido por deixar para trás o Mar-
telo de Kharas, que ganhara uma qualidade quase mística para o cavaleiro. 
Parecia mais preocupado e cansado do que era hábito, mas nunca falhava 
em manter-se a par com Tanis. E a façanha não era simples, uma vez que o 
cavaleiro insistia em viajar envergando a sua antiga armadura completa de 
batalha, cujo peso forçava os pés de Sturm a afundar-se profundamente na 
neve encrostada.

Atrás de Sturm e de Tanis vinha Caramon, avançando através da neve 
como um grande urso, com o arsenal a retinir à sua volta, transportando 
às costas a armadura e a sua parte das provisões, bem como as do irmão 
gémeo, Raistlin. Bastava observar Caramon para deixar Tanis cansado, pois 
o grande guerreiro não só caminhava com facilidade pela neve profunda, 
como também conseguia alargar o trilho para os que o seguiam.

De todos os companheiros, aquele de quem Tanis poderia sentir-se 
mais próximo, uma vez que tinham sido criados juntos como irmãos, era o 
seguinte, Gilthanas. Mas Gilthanas era um nobre élfi co, o fi lho mais novo 
do Orador dos Sóis, governante dos elfos de Qualinesti, enquanto Tanis 
era um bastardo e só meio elfo, produto de uma brutal violação por um 
guerreiro humano. Pior, Tanis ousara achar-se atraído — mesmo que de 
uma forma infantil e imatura — pela irmã de Gilthanas, Laurana. E assim, 
longe de serem amigos, Tanis tinha sempre a desconfortável impressão de 
que Gilthanas talvez fi casse contente por vê-lo morto.

Vento do Rio e Lua Dourada caminhavam juntos atrás do nobre elfo. 
Envoltos nas suas capas de peles, o frio pouco afetava os habitantes das pla-
nícies. O frio certamente nada era comparado com a chama nos seus co-
rações. Tinham casado pouco mais de um mês antes, e o profundo amor e 
compaixão que cada um sentia pelo outro, um amor abnegado que levara o 
mundo à descoberta dos deuses antigos, agora atingia maiores profundida-
des à medida que eles iam descobrindo novas formas de o expressar.

A seguir vinham Elistan e Laurana. Elistan e Laurana. Tanis achava es-
tranho que, ao pensar com inveja na felicidade de Vento do Rio e Lua Dou-
rada, os seus olhos encontrassem aqueles dois. Elistan e Laurana. Sempre 
juntos. Sempre profundamente mergulhados em conversas sérias. Elistan, 
clérigo de Paladine, resplandecente em vestes brancas que reluziam mesmo 
contra a neve. De barba branca, com o cabelo a rarear, continuava a ser uma 
fi gura imponente. O tipo de homem que podia perfeitamente atrair uma 
jovem. Poucos homens ou mulheres conseguiam olhar para os olhos azuis 
como gelo de Elistan e não se sentir agitados, assombrados pela presença 
de alguém que caminhara pelos domínios da morte e encontrara uma fé 
nova e mais forte.

Com ele caminhava a sua fi el “assistente,” Laurana. A jovem donzela él-
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fi ca fugira de sua casa em Qualinesti para seguir Tanis com uma paixão in-
fantil. Fora forçada a crescer rapidamente, fora forçada a abrir os olhos pela 
dor e o sofrimento no mundo. Sabendo que muitos dos membros do grupo 
— e Tanis entre eles — a consideravam um incómodo, Laurana lutava por 
provar o seu valor. Com Elistan encontrara a sua oportunidade. Filha do 
Orador dos Sóis dos Qualinesti, nascera e fora criada no seio da política. 
Quando Elistan se vira enredado nas complicações de tentar alimentar, ves-
tir e controlar oitocentos homens, mulheres e crianças, fora Laurana quem 
avançara e lhe aliviara o fardo. Tornara-se-lhe indispensável, um facto com 
que Tanis achava difícil lidar. O meio elfo fez ranger os dentes, deixando o 
olhar saltar de Laurana e cair em Tika.

A estalajadeira transformada em aventureira atravessava a neve com 
Raistlin, pois o irmão dele pedira-lhe para ela fi car perto do débil mago, 
uma vez que Caramon era necessário na dianteira. Nem Tika nem Raistlin 
pareciam contentes com aquele plano. O mago de vestes vermelhas avança-
va carrancudo, com a cabeça baixa contra o vento. Era forçado a parar com 
frequência, tossindo até quase cair. Nessas alturas, Tika começava hesitan-
temente a pôr-lhe um braço em volta, vendo a preocupação de Caramon. 
Mas Raistlin afastava-se sempre dela com um rosnido.

O velhíssimo anão vinha a seguir, rebolando pela neve; a ponta do seu 
elmo e a mecha “de juba de grifo” eram tudo o que estava visível acima da 
neve. Tanis tentara dizer-lhe que os grifos não tinham juba, que a mecha era 
pelo de cavalo. Mas Flint, mantendo fi rmemente que o seu ódio por cavalos 
derivava do facto de eles o fazerem espirrar com violência, não acreditava. 
Tanis sorriu, abanando a cabeça. Flint insistira em seguir à frente da coluna. 
Fora só depois de Caramon o tirar de três montes de neve acumulada pelo 
vento que o anão concordara, resmungando, em “defender a retaguarda.”

Saltitando ao lado de Flint, seguia Tasslehoff  Pé-Ligeiro, cuja voz es-
tridente e afl autada era audível a Tanis na dianteira da coluna. Tas estava 
a presentear o anão com uma maravilhosa história sobre a altura em que 
encontrara um mamute lanudo — fosse isso o que fosse — prisioneiro de 
dois feiticeiros enlouquecidos. Tanis suspirou. Tas estava a mexer-lhe com 
os nervos. Já repreendera severamente o kender por atingir Sturm na cabe-
ça com uma bola de neve. Mas sabia que era inútil. Os kenders viviam para 
a aventura e as novas experiências. Tas estava a desfrutar de cada minuto 
daquela horrível viagem.

Sim, estavam todos ali. Continuavam todos a segui-lo.
Tanis virou-se de repente para trás. Porquê seguir-me?, perguntou com 

ressentimento. Mal sei para onde segue a minha vida, e no entanto contam 
que lidere outros. Não tenho o incentivo que Sturm tem, de uma demanda 
para livrar a terra de dragões como fez o seu herói Huma, não tenho a de-
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manda sagrada de Elistan para trazer ao povo o conhecimento dos deuses 
verdadeiros. Nem sequer tenho a ardente demanda pelo poder de Raistlin.

Sturm deu-lhe uma cotovelada e apontou em frente. Uma fi leira de 
pequenas colinas erguia-se no horizonte. Se o mapa do kender estivesse 
correto, a cidade de Tarsis fi cava logo atrás delas. Tarsis, e navios de asas 
brancas, e coruchéus de um branco reluzente.
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3

TARSIS, A BELA.

Tanis abriu o mapa do kender.
Tinham chegado ao sopé da cadeia de colinas nuas e sem árvores, 

as quais, de acordo com o mapa, deviam erguer-se acima da cidade de 
Tarsis.

— Não nos atrevemos a subir estas colinas à luz do dia — disse Sturm, 
puxando para baixo o cachecol que lhe cobria a boca. — Ficaríamos visíveis 
para qualquer um a cem quilómetros em redor.

— Pois não — concordou Tanis. — Acamparemos aqui na base. Mas 
eu vou subir, para dar uma olhadela à cidade.

— Não gosto disto nem um bocadinho! — resmungou Sturm som-
briamente. — Há alguma coisa errada. Queres que vá contigo?

Tanis, vendo a fadiga na cara do cavaleiro, abanou a cabeça.
— Organiza os outros. — Vestido com um manto de viagem de inver-

no, branco, preparou-se para subir as colinas rochosas cobertas de neve. 
Pronto a partir, sentiu uma mão fria no braço. Virou-se e fi tou os olhos do 
mago.

— Eu vou contigo — sussurrou Raistlin.
Tanis fi tou-o, espantado, após o que ergueu o olhar para as colinas. A 

subida não seria fácil e conhecia o desagrado do mago pela extrema exaus-
tão física. Raistlin viu o olhar e compreendeu.

— O meu irmão ajuda-me — disse, chamando Caramon com um ges-
to, o qual pareceu surpreendido mas se levantou de imediato e se veio pôr 
ao lado do irmão. — Quero ver a cidade de Tarsis, a Bela.
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Tanis olhou-o com inquietação, mas a cara de Raistlin estava tão im-
passível e fria como o metal a que se assemelhava.

— Muito bem — disse o meio elfo, estudando Raistlin. — Mas tu és 
visível na vertente daquele monte como uma mancha de sangue. Cobre-te 
com uma veste branca. — O sorriso sardónico do meio elfo era uma imita-
ção quase perfeita do de Raistlin. — Pede uma emprestada a Elistan.

Tanis, em pé no topo da colina com vista para a lendária cidade portuária 
de Tarsis, a Bela, pôs-se a praguejar baixinho. Nuvens esfarrapadas de va-
por saíram-lhe a fl utuar dos lábios com as palavras. Tapando a cabeça com 
o capuz do pesado manto, fi tou a cidade numa amarga desilusão.

Caramon acotovelou o gémeo.
— Raist — disse. — Que se passa? Não entendo.
Raistlin tossiu.
— Os teus miolos estão no braço da espada, irmão — sussurrou caus-

ticamente o mago. — Olha para Tarsis, lendária cidade portuária. O que 
vês?

— Bem… — Caramon semicerrou os olhos. — É uma das maiores 
cidades que eu já vi. E há navios… tal como ouvimos dizer…

— “Os navios de asas brancas de Tarsis, a Bela” — citou Raistlin com 
amargura. — Olha para os navios, irmão. Reparas em algo de peculiar ne-
les?

— Não estão em muito bom estado. As velas estão esfarrapadas, e… — 
Caramon pestanejou. Depois susteve a respiração. — Não há água!

— Muito observador.
— Mas o mapa do kender…
— Data de antes do Cataclismo — interrompeu Tanis. — Raios par-

tam. Eu devia ter percebido! Devia ter pensado nesta possibilidade! Tarsis, 
a Bela… lendário porto de mar, agora longe do mar!

— E assim está há trezentos anos, sem dúvida — sussurrou Raistlin.
— Quando a montanha de fogo caiu do céu, criou mares, como vimos 

em Xak Tsaroth, mas também os destruiu. Que fazemos agora com os re-
fugiados, Meio Elfo?

— Não sei — exclamou Tanis, irritado. Fitou a cidade, lá em baixo, 
depois afastou o olhar. — Não serve de nada fi carmos aqui. O mar não vai 
voltar só para nos fazer a vontade. — Virou-se e começou a descer lenta-
mente o penhasco.

— Que vamos nós fazer? — perguntou Caramon ao irmão. — Não 
podemos voltar para Porta Sul. Sei que algo ou alguém veio a seguir-nos 
os passos. — Olhou em volta, preocupado. — Sinto olhos a observar… até 
agora.
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Raistlin passou a mão pelo braço do irmão. Por um raro momento, 
os dois fi caram notavelmente parecidos. A luz e as trevas não eram mais 
diferentes do que os gémeos.

— És sensato em confi ar nas tuas sensações, irmão — disse Raistlin em 
voz baixa. — Rodeiam-nos um grande perigo e um grande mal. Senti-os a 
crescer em mim desde que o povo chegou a Porta Sul. Tentei avisá-los… — 
Interrompeu-se num ataque de tosse.

— Como sabes? — perguntou Caramon.
Raistlin abanou a cabeça, incapaz de responder durante longos mo-

mentos. Depois, quando o espasmo passou, encheu tremulamente os pul-
mões de ar e deitou um relance irritado ao irmão.

— Ainda não aprendeste? — disse com amargura. — Eu sei. Deixa as 
coisas assim. Paguei pelo conhecimento nas Torres da Alta Magia. Paguei 
com o meu corpo e quase com a razão. Paguei com… — Raistlin parou, 
olhando para o gémeo.

Caramon estava pálido e em silêncio, como fi cava sempre que o Teste 
era mencionado. Começou a dizer qualquer coisa, fi cou com a voz estran-
gulada, e depois pigarreou.

— É só que não compreendo…
Raistlin suspirou e abanou a cabeça, retirando o braço do do irmão. 

Depois, apoiando-se no cajado, começou a descer a colina.
— Nem compreenderás — murmurou. — Nunca.

Trezentos anos antes, Tarsis, a Bela, era suserana das terras de Abanasinia. 
Daí zarpavam os navios de asas brancas para todas as terras conhecidas de 
Krynn. E aí regressavam, trazendo todas as espécies de objetos, preciosos 
e curiosos, hediondos e delicados. O mercado tarsiano era algo de assom-
broso. Marinheiros gingavam pelas ruas com brincos de ouro a reluzir tão 
brilhantemente como as facas. Os navios traziam gente exótica de terras 
distantes para vender os seus artigos. Alguns vestiam-se com fl uidas sedas, 
alegremente coloridas, adornadas de joias. Vendiam especiarias e chás, la-
ranjas e pérolas, e pássaros de cores vivas em gaiolas. Outros, vestidos de 
peles toscas, vendiam luxuriantes peles de estranhos animais, tão grotescos 
como aqueles que os caçavam.

Claro que também havia compradores no mercado tarsiano, quase tão 
estranhos, exóticos e perigosos como os vendedores. Feiticeiros trajando 
vestes brancas, vermelhas ou negras percorriam os bazares, em busca de 
raros componentes de feitiços a fi m de produzirem a sua magia. Já então 
olhados com suspeita, caminhavam por entre as multidões, isolados e sós. 
Poucos falavam até com os que usavam as vestes brancas, e nunca ninguém 
os burlava.
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Também clérigos procuravam ingredientes das suas poções curativas. 
Pois havia clérigos em Krynn antes do Cataclismo. Alguns adoravam os 
deuses do bem, alguns os da neutralidade, alguns os deuses do mal. Todos 
possuíam grande poder. As suas preces, para o bem ou para o mal, obti-
nham resposta.

E sempre, caminhando entre todos os povos estranhos e exóticos reu-
nidos no bazar de Tarsis, a Bela, havia Cavaleiros de Solamnia: mantendo 
a ordem, guardando a terra, vivendo as suas vidas disciplinadas na estrita 
observância do Código e da Norma. Os Cavaleiros eram seguidores de Pa-
ladine, e eram dignos de nota pela sua pia obediência aos deuses.

A cidade murada de Tarsis possuía o seu próprio exército e — assim se 
dizia — nunca caíra perante uma força invasora. A cidade era governada, 
sob os olhos vigilantes dos Cavaleiros, por uma família senhorial e possuía 
a boa sorte de estar aos cuidados de uma família possuidora de bom senso, 
sensibilidade e justiça. Tarsis transformara-se num centro de aprendiza-
gem; sábios das terras em redor vinham até ali para partilhar a sua sabe-
doria. Foram criadas escolas e uma grande biblioteca, e foram construídos 
templos para os deuses. Jovens homens e mulheres ávidos de conhecimen-
to vinham estudar para Tarsis.

As primeiras guerras dos dragões não tinham afetado Tarsis. A enor-
me cidade murada, o seu formidável exército, as suas frotas de navios de 
asas brancas e os seus vigilantes Cavaleiros de Solamnia intimidavam até a 
Rainha das Trevas. Antes de ela conseguir consolidar o seu poder e atacar a 
Cidade Senhorial, Huma expulsara os seus dragões dos céus. E assim Tarsis 
prosperara e transformara-se, durante a Idade do Poder, numa das mais 
ricas e orgulhosas cidades de Krynn.

E, como acontecera com tantas outras cidades de Krynn, com o seu 
orgulho crescera a presunção. Tarsis começara a exigir cada vez mais aos 
deuses: riqueza, poder, glória. O povo adorara o Rei-Sacerdote de Istar, o 
qual, vendo sofrimento na terra, exigira aos deuses, na sua arrogância, o 
que tinham concedido a Huma em humildade. Até os Cavaleiros de Solam-
nia — espartilhados pelas estritas leis da Norma, encerrados numa religião 
que se transformara em puro ritual com pouca profundidade — caíram sob 
a infl uência do poderoso Rei-Sacerdote.

Então chegou o Cataclismo — uma noite de terror, em que choveu 
fogo. O solo oscilou e estalou quando os deuses, na sua justifi cada fúria, 
arremessaram uma montanha de rocha contra Krynn, punindo o Rei-Sa-
cerdote de Istar e o povo pelo seu orgulho.

As pessoas viraram-se para os Cavaleiros de Solamnia.
— Vós que sois retos, ajudai-nos! — gritaram. — Aplacai os deuses!
Mas os Cavaleiros nada podiam fazer. O fogo caiu dos céus, a terra 
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abriu-se. As águas do mar fugiram, os navios encalharam e inclinaram-se, 
a muralha da cidade ruiu.

Quando a noite de horror terminou, Tarsis estava longe do mar. Os 
navios de asas brancas jaziam em terra como aves feridas. Atordoados e a 
sangrar, os sobreviventes tentaram reconstruir a sua cidade, esperando ver 
a qualquer momento os Cavaleiros de Solamnia chegar em passo de mar-
cha da sua grande fortaleza a norte, chegar em passo de marcha de Palan-
thas, Solanthus, Castelo de Vingaard, Th elgaard, marchar para sul até Tarsis 
a fi m de os ajudar e voltar a proteger.

Mas os Cavaleiros não chegaram. Tinham os seus próprios problemas 
e não podiam abandonar Solamnia. Mesmo se tivessem sido capazes de 
marchar, um novo mar dividia as terras de Abanasinia. Os anões no seu 
reino montanhoso de Th orbardin fecharam as portas, recusando entrada 
fosse a quem fosse, e as passagens de montanha fi caram bloqueadas. Os 
elfos retiraram-se para Qualinesti, lambendo as feridas, culpando os huma-
nos pela catástrofe. Depressa Tarsis perdia todo o contacto com o mundo 
que fi cava a norte.

E assim, depois do Cataclismo, quando se tornara evidente que a cida-
de fora abandonada pelos Cavaleiros, chegara o Dia do Banimento. O se-
nhor da cidade fora colocado numa posição desconfortável. Não acreditava 
verdadeiramente na corrupção dos Cavaleiros, mas sabia que o povo pre-
cisava de algo ou alguém para culpar. Se tomasse o partido dos Cavaleiros, 
perderia o controlo da cidade, portanto fora forçado a fechar os olhos às 
multidões furiosas que atacaram os poucos Cavaleiros que haviam perma-
necido em Tarsis. Foram expulsos da cidade — ou assassinados.

Passado algum tempo, a ordem foi restaurada em Tarsis. O senhor e a 
família estabeleceram um novo exército. Mas muito se alterara. As pessoas 
acreditavam que os deuses antigos que tinham adorado durante tanto tem-
po lhes tinham virado as costas. Encontraram novos deuses para adorar, 
muito embora estes novos deuses raramente respondessem às suas preces. 
Todos os poderes clericais que tinham estado presentes na terra antes do 
Cataclismo foram perdidos. Clérigos com falsas promessas e falsas espe-
ranças proliferaram. Curandeiros charlatães percorreram a terra, vendendo 
as suas panaceias falsas.

Passado algum tempo, muitas das pessoas afastaram-se de Tarsis. Os 
marinheiros já não percorriam o mercado; elfos, anões e outras raças já 
não visitavam a cidade. A quem permaneceu em Tarsis, isso agradava. Ti-
nham começado a temer e a desconfi ar do mundo exterior. Os estranhos 
não eram encorajados.

Mas Tarsis fora um centro comercial durante tanto tempo que os ha-
bitantes do campo que rodeava a cidade e que ainda conseguiam chegar a 
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Tarsis continuaram a fazê-lo. O eixo exterior da cidade foi reconstruído. A 
parte interior — os templos, as escolas, a grande biblioteca — foi deixada 
em ruínas. O bazar foi reaberto, embora agora fosse um mercado para agri-
cultores e um fórum para falsos clérigos pregarem novas religiões. A paz 
instalou-se na cidade como uma manta. Os antigos dias de glória eram um 
sonho e poderiam nem sequer merecer crédito, se não fossem as provas no 
centro da cidade.

Agora, claro, Tarsis ouvia rumores de guerra, mas eram geralmente 
postos de parte, apesar de o senhor ter enviado o exército para defender 
as planícies do Sul. Se alguém perguntasse porquê, dizia que se tratava de 
um exercício de campo, nada mais. Esses rumores, afi nal, tinham vindo 
do Norte, e todos sabiam que os Cavaleiros de Solamnia estavam a tentar 
desesperadamente restabelecer o seu poder. Era espantoso até que ponto os 
traiçoeiros Cavaleiros eram capazes de ir — chegando mesmo a espalhar 
histórias sobre o regresso de dragões!

Esta era Tarsis, a Bela, a cidade em que os companheiros entraram nes-
sa manhã, pouco depois do nascer do Sol.
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PRESOS! OS HEROIS SAO SEPARADOS. 
UMA DESPEDIDA AGOIRENTA.

Os poucos guardas sonolentos ao serviço nas muralhas da cidade nessa 
manhã despertaram para ver o grupo armado de espadas, cansado da via-
gem, a requerer entrada. Não lha negaram. Nem sequer os interrogaram… 
muito. Um meio elfo de barba ruiva e falinhas mansas, de um tipo que há 
décadas não se via em Tarsis, disse que o grupo tinha viajado desde mui-
to longe e procurava abrigo. Os companheiros mantiveram-se em silêncio 
atrás dele, sem fazer quaisquer gestos ameaçadores. Bocejando, os guardas 
indicaram-lhes a Estalagem do Dragão Vermelho.

Aquilo podia ter posto fi m à questão. Tarsis, afi nal, estava a começar 
a ver cada vez mais estranhas personagens, à medida que os rumores de 
guerra se espalhavam. Mas o manto de um dos humanos afastou-se, so-
prado pelo vento, no momento em que ele atravessava a porta, e um guar-
da teve um vislumbre do brilho de uma armadura ao sol da manhã. O 
guarda viu o odiado e ultrajante símbolo dos Cavaleiros de Solamnia no 
antigo peitoral. Franzindo o sobrolho, o guarda fundiu-se com as som-
bras, seguindo o grupo à socapa enquanto este percorria as ruas da cidade 
que despertava.

O guarda viu-os entrar no Dragão Vermelho. Esperou lá fora ao frio 
até ter a certeza que deviam estar nos seus quartos. Depois, esgueirando-se 
para dentro, trocou algumas palavras com o estalajadeiro. O guarda esprei-
tou para a sala comum e, ao ver o grupo sentado e aparentemente instalado 
durante algum tempo, correu a fazer o seu relatório.

…
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— É isto que acontece quando se confi a no mapa de um kender! — disse o 
anão, irritado, empurrando o prato vazio e limpando a boca com a mão. — 
Leva-nos até à cidade portuária sem mar!

— A culpa não é minha! — protestou Tas. — Eu disse a Tanis quando 
lhe dei o mapa que datava de antes do Cataclismo. “Tas,” disse o Tanis antes 
de partirmos, “tens algum mapa que nos mostre como chegar a Tarsis?” E 
eu disse que tinha e dei-lhe este. Mostra Th orbardin, o reino dos anões sob 
a montanha, e Porta Sul, e aqui mostra Tarsis e tudo o resto estava mesmo 
onde o mapa dizia que devia estar. Não tenho culpa de alguma coisa ter 
acontecido ao oceano! Eu…

— Basta, Tas. — Tanis suspirou. — Ninguém te está a culpar. Não é 
culpa de ninguém. Nós é que nos deixámos levar pela esperança.

O kender, apaziguado, recuperou o mapa, enrolou-o e enfi ou-o no 
estojo que continha todos os outros preciosos mapas de Krynn. Depois 
apoiou o pequeno queixo nas mãos e olhou para os companheiros som-
brios em volta da mesa. Estes começaram a discutir o que fazer em seguida, 
conversando desanimadamente.

Tas aborreceu-se. Queria explorar aquela cidade. Havia ali todos os 
tipos de cenas e sons invulgares — Flint fora praticamente forçado a arras-
tá-lo depois de entrarem em Tarsis. Havia um fabuloso mercado com coi-
sas maravilhosas simplesmente à mostra, à espera de serem admiradas. Até 
vira uns quantos kenders e queria falar com eles. Estava preocupado com 
a sua terra natal. Flint deu-lhe um pontapé por baixo da mesa. Suspirando, 
Tas devolveu a atenção a Tanis.

— Vamos passar a noite aqui, descansamos e fi camos a saber o que 
conseguirmos, depois mandamos uma mensagem a Porta Sul — estava Ta-
nis a dizer. — Talvez haja outra cidade portuária mais para sul. Alguns de 
nós poderiam prosseguir viagem e investigar. Que te parece, Elistan?

O clérigo afastou um prato de comida não ingerida.
— Suponho que seja a nossa única opção — disse num tom de tristeza. 

— Mas eu regressarei a Porta Sul. Não posso estar longe do povo por muito 
tempo. E tu também devias vir comigo, querida. — Pousou a mão sobre a 
de Laurana. — Não posso passar sem a tua ajuda.

Laurana sorriu a Elistan. Depois, quando o olhar se deslocou para Ta-
nis, o sorriso desapareceu ao ver o meio elfo franzir o sobrolho.

— Eu e Vento do Rio já discutimos isto. Vamos regressar com Elistan 
— disse Lua Dourada. O seu cabelo prateado reluzia à luz do Sol que entra-
va pela janela. — As pessoas precisam dos meus talentos curativos.

— E além do mais, os recém-casados sentem saudades da privacidade 
da sua tenda — disse Caramon num murmúrio audível. Lua Dourada co-
rou, tomando um tom escuro de rosa, enquanto o marido sorria.
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Sturm deitou um relance de desagrado a Caramon e virou-se para Ta-
nis.

— Eu irei contigo, meu amigo — disse.
— E nós também, claro — disse prontamente Caramon.
Sturm franziu o sobrolho, olhando para Raistlin, o qual estava sentado 

perto da lareira, aconchegado às vestes vermelhas, bebendo o estranho pre-
parado de ervas que lhe aliviava a tosse.

— Não me parece que o teu irmão esteja em condições de viajar, Cara-
mon… — começou Sturm.

— Estás subitamente muito solícito com a minha saúde, Cavaleiro — 
sussurrou Raistlin com sarcasmo. — Mas a verdade é que não é a minha 
saúde que te preocupa, pois não, Sturm Lâmina Brilhante? É o meu cres-
cente poder. Tu temes-me…

— Basta! — disse Tanis enquanto o rosto de Sturm escurecia.
— Ou o mago volta para trás, ou volto eu — disse Sturm com frieza.
— Sturm… — começou Tanis.
Tasslehoff  aproveitou aquela oportunidade para abandonar a mesa 

muito depressa. Toda a gente estava concentrada na discussão entre o cava-
leiro, o meio elfo e o utilizador de magia. Tasslehoff  escapuliu-se pela porta 
da frente do Dragão Vermelho, um nome que achava particularmente en-
graçado. Mas Tanis não se rira.

Tas pensou naquilo enquanto ia caminhando, observando as novas ce-
nas com deleite. Tanis já não se ria de nada. O meio elfo andava certamente 
a carregar o peso do mundo aos ombros, segundo parecia. Tasslehoff  sus-
peitava de que sabia o que se passava com Tanis. O kender tirou um anel de 
um dos bolsos e estudou-o. O anel era dourado, de fabrico élfi co, esculpi-
do na forma de folhas de hera coladas umas às outras. Tas apanhara-o em 
Qualinesti. Desta vez, o anel não era algo que o kender “adquirira.” Fora 
atirado para junto dos seus pés por uma Laurana de coração destroçado 
depois de Tanis lho ter devolvido.

O kender refl etiu sobre tudo aquilo e decidiu que separarem-se e par-
tirem atrás de novas aventuras era precisamente aquilo de que todos preci-
savam. Ele, claro, iria com Tanis e Flint — o kender acreditava fi rmemente 
que nem um nem outro podiam passar sem ele. Mas primeiro, daria uma 
olhadela àquela interessante cidade.

Tasslehoff  chegou ao fi m da rua. Olhando para trás, viu a Estalagem do 
Dragão Vermelho. Ótimo. Ninguém andava ainda à sua procura. Apres-
tava-se a perguntar como se ia até ao mercado a um vendedor ambulante 
que passava por si quando viu algo que prometia tornar aquela interessante 
cidade bastante mais interessante…

…
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Tanis resolveu a discussão entre Sturm e Raistlin, pelo menos por enquanto. 
O mago decidiu fi car em Tarsis para procurar os restos da antiga biblioteca. 
Caramon e Tika ofereceram-se para fi car com ele, enquanto Tanis, Sturm 
e Flint (e Tas) prosseguiriam para sul, recolhendo os irmãos no caminho 
de regresso. O resto do grupo levaria a dececionante novidade a Porta Sul.

Com aquilo resolvido, Tanis foi ter com o estalajadeiro, a fi m de pagar 
o alojamento daquela noite. Estava a contar moedas de prata quando sentiu 
uma mão a tocar-lhe o braço.

— Quero que peças para me mudarem de quarto, para outro mais pró-
ximo do de Elistan — disse Laurana. Tanis deitou-lhe um relance pene-
trante.

— E porquê? — perguntou, tentando manter a dureza afastada da voz.
Laurana suspirou.
— Não vamos discutir isto outra vez, pois não?
— Não faço a mínima ideia do que tu queres dizer — disse Tanis com 

frieza, virando costas ao sorridente estalajadeiro.
— Pela primeira vez na vida, estou a fazer algo com signifi cado e utili-

dade — disse Laurana, pegando-lhe no braço. — E tu queres que pare por 
causa de ideias ciumentas que tens sobre mim e Elistan…

— Não tenho ciúmes — retorquiu Tanis, corando. — Já te tinha dito 
em Qualinesti que o que houve entre nós quando éramos mais novos se 
acabou. Eu… — Fez uma pausa, perguntando a si próprio se seria verda-
de. Enquanto falava, a sua alma tremia perante a beleza dela. Sim, aquela 
paixoneta juvenil desaparecera, mas estaria ela a ser substituída por outra 
coisa, algo mais forte e duradouro? E estaria a perdê-lo? Tê-lo-ia já perdido, 
devido à sua indecisão e teimosia? Estava a agir como um humano típico, 
pensou o meio elfo. Recusando o que se encontrava logo à mão, para chorar 
por isso quando desaparecesse. Abanou a cabeça, confuso.

— Se não tens ciúmes, porque não me deixas continuar o meu trabalho 
com Elistan em paz? — perguntou Laurana com frieza. — Tu…

— Chiu! — Tanis ergueu a mão. Laurana, aborrecida, começou a falar, 
mas Tanis fi tou-a com um olhar tão feroz que ela se silenciou.

Tanis pôs-se à escuta. Sim, tivera razão. Conseguia agora ouvir clara-
mente o gemido estridente, agudo e gritante da tira de couro na ponta do 
cajado hoopak de Tas. Era um som peculiar, produzido pelo kender ao fazer 
girar a tira de couro em círculo sobre a cabeça, e pôs em pé os pelos da nuca 
de Tanis. Também era o sinal de perigo dos kenders.

— Sarilhos — disse Tanis em voz baixa. — Vai buscar os outros. — 
Com uma olhadela ao rosto sombrio, Laurana obedeceu sem hesitação. 
Tanis virou-se de repente para encarar o estalajadeiro, o qual contornava 
furtivamente a mesa. — Onde vais tu? — perguntou bruscamente.



47  

— Estou só a ir verifi car os vossos quartos, senhor — disse o estala-
jadeiro num tom melífl uo, e desapareceu precipitadamente na cozinha. 
Nesse preciso momento, Tasslehoff  entrou de supetão pela porta da es-
talagem.

— Guardas, Tanis! Guardas! A caminho daqui!
— Certamente não podem estar aqui por nossa causa — disse Tanis. 

Parou, olhando para o kender de dedos leves, assaltado por uma ideia sú-
bita. — Tas…

— Não fui eu, juro! — protestou Tas. — Nem sequer cheguei ao mer-
cado! Só fui até ao fundo da rua e vi um grupo de guardas a vir nesta 
direção.

— Que conversa é essa de guardas? — perguntou Sturm quando apare-
ceu vindo da sala comum. — É mais uma das histórias do kender?

— Não. Escuta — disse Tanis. Toda a gente se silenciou. Ouvia-se o 
bater de pés calçados de botas a aproximar-se e os companheiros olharam 
uns para os outros, apreensivos e preocupados. — O estalajadeiro desapa-
receu. Julguei que tínhamos entrado na cidade com um pouco de facilidade 
a mais. Devia ter contado com problemas. — Tanis coçou a barba, muito 
consciente de que estavam todos a fi tá-lo à espera de ordens.

— Laurana, tu e Elistan subam para o primeiro andar. Sturm, tu e Gil-
thanas fi quem comigo. Os outros vão para os respetivos quartos. Vento do 
Rio, tu fi cas no comando. Tu, Caramon, e Raistlin, protejam-nos. Usa a ma-
gia, Raistlin, se necessário. Flint…

— Eu fi co contigo — disse o anão com fi rmeza.
Tanis sorriu e pousou a mão no ombro de Flint.
— Claro, velho amigo. Nem achei que fosse preciso dizer-te.
Sorrindo, Flint tirou o machado de batalha do suporte que trazia às 

costas.
— Leva isto — disse a Caramon. — É melhor fi car contigo do que com 

algum guarda miserável e carregado de piolhos.
— Essa é uma boa ideia — disse Tanis. Desafi velando o cinturão da 

espada, entregou a Caramon a Exterminadora de Serpes, a espada mágica 
que lhe fora dada pelo esqueleto de Kith-Kanan, o Rei Élfi co.

Gilthanas entregou em silêncio a espada e o arco élfi co.
— As tuas também, Cavaleiro — disse Caramon, estendendo a mão.
Sturm franziu o sobrolho. A sua antiga espada de pega dupla e a res-

petiva bainha eram o único legado que lhe restava do pai, um grande Ca-
valeiro de Solamnia que desaparecera depois de enviar a mulher e o jovem 
fi lho para o exílio. Lentamente, Sturm desafi velou o cinturão da espada e 
entregou-o a Caramon.

O jovial guerreiro, vendo a óbvia preocupação do cavaleiro, fi cou sério.
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— Guardá-la-ei com cuidado, tu sabes disso, Sturm.
— Eu sei — disse Sturm, fazendo um sorriso triste. Deitou um relance 

a Raistlin, que estava à espera na escada. — E além disso, há sempre o gran-
de Verme Catyrpelius para a proteger, não há, mago?

Raitlin surpreendeu-se com aquela inesperada lembrança de um mo-
mento, na cidade queimada de Solace, em que levara uns duendes a acre-
ditar que a espada de Sturm estava amaldiçoada. Era o mais próximo de 
uma expressão de gratidão que o cavaleiro dirigira ao mago. Raistlin fez 
um breve sorriso.

— Sim — sussurrou. — Há sempre o Verme. Não temas, Cavaleiro. A 
tua arma está em segurança, tal como as vidas daqueles que deixas ao nosso 
cuidado… se alguma vida estiver em segurança… Adeus, amigos — silvou, 
com os estranhos olhos de ampulheta a cintilar. — E será um longo adeus. 
Alguns de nós não estão destinados a voltar a encontrar-se neste mundo! — 
E após aquilo, fez uma vénia e, agarrando na veste vermelha que o envolvia, 
começou a subir a escada.

Pode contar-se com Raistlin para sair com um fl oreado, pensou Tanis, 
irritado, ouvindo botas perto da porta.

— Vão lá! — ordenou. — Se ele tiver razão, agora não podemos fazer 
nada.

Após um olhar hesitante a Tanis, os outros fi zeram o que ele ordenara, 
subindo rapidamente as escadas. Só Laurana deitou um olhar temeroso a 
Tanis quando Elistan lhe pegou no braço. Caramon, de espada em punho, 
deixou-se fi car para trás até o último passar por si.

— Não te preocupes — disse o grande guerreiro com um ar des-
confortável. — Nós fi camos bem. Se não estiverem de volta ao cair da 
noite…

— Não vão à nossa procura! — disse Tanis, adivinhando as intenções 
de Caramon. O meio elfo fi cara mais perturbado do que gostaria de admitir 
pela afi rmação agoirenta de Raistlin. Já conhecia o mago há muitos anos 
e vira o seu poder crescer, ao mesmo tempo que as sombras se pareciam 
reunir mais densamente à sua volta. — Se não voltarmos, leva Elistan, Lua 
Dourada e os outros para Porta Sul.

Caramon concordou relutantemente com a cabeça, após o que subiu 
pesadamente a escada, fazendo tinir as armas à sua volta.

— É provável que não passe de uma verifi cação de rotina — disse 
Sturm numa voz baixa e preocupada quando os guardas se deixaram ver 
pela janela. — Vão fazer-nos umas perguntas e depois libertam-nos. Mas 
devem ter uma descrição de todos nós, de certeza!

— Tenho a sensação de que não é rotina. É o que me diz o modo como 
toda a gente desapareceu. E vão ter de se contentar com alguns de nós — 
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disse Tanis em voz baixa quando os guardas entraram pela porta, liderados 
pelo ofi cial de justiça e acompanhados pelo guarda da muralha.

— São eles! — gritou o guarda, apontando. — Ali está o cavaleiro, 
como vos disse. E o elfo barbudo, o anão e o kender e um nobre élfi co.

— Certo — disse o ofi cial de justiça com brusquidão. — Bom, e onde 
estão os outros? — A um gesto seu, os guardas baixaram as alabardas, 
apontando-as para os companheiros.

— Não compreendo o que se passa aqui — disse Tanis com brandura. 
— Somos estrangeiros em Tarsis, simplesmente a passar pela cidade a ca-
minho do Sul. É assim que acolhem estranhos na vossa cidade?

— Nós não acolhemos estranhos na nossa cidade — respondeu o ofi -
cial de justiça. O seu olhar desviou-se para Sturm e fez um sorriso escarni-
nho. — Especialmente um Cavaleiro de Solamnia. Se forem tão inocentes 
como dizem, não se importarão de responder a algumas perguntas do se-
nhor e do seu conselho. Onde está o resto do vosso grupo?

— Os meus amigos estão cansados e foram para os quartos descansar. 
A nossa viagem foi longa e cansativa. Mas não queremos causar problemas. 
Nós os quatro iremos consigo e responderemos às suas perguntas. (“Cinco,” 
disse Tasslehoff , indignado, mas toda a gente o ignorou.) Não há motivo 
para incomodar os nossos companheiros.

— Vão buscar os outros — disse o ofi cial de justiça aos seus homens.
Dois guardas dirigiram-se para as escadas, as quais rebentaram subi-

tamente em chamas! Fumo espalhou-se pela sala, empurrando os guardas 
para trás. Todos fugiram para a porta. Tanis agarrou em Tasslehoff , que 
estava a observar com os olhos esbugalhados de interesse, e arrastou-o para 
fora.

O ofi cial de justiça estava a soprar freneticamente o apito, enquanto 
vários dos seus homens se preparavam para correr rua fora a dar o alarme. 
Mas as chamas morreram tão subitamente como tinham nascido.

— Piii… — O ofi cial de justiça sufocou o apito. Com o rosto pálido, 
voltou a entrar cautelosamente na estalagem. Tanis, espreitando por cima 
do seu ombro, abanou a cabeça, assombrado. Não havia sinais de fumo, 
nem um bocadinho de verniz chegara sequer a pelar. Ouvia tenuemente 
o som da voz de Raistlin vindo do topo das escadas. Quando o ofi cial de 
justiça deitou uma olhadela apreensiva ao topo da escada, o cântico parou. 
Tanis engoliu em seco, e de seguida respirou fundo. Sabia que devia estar 
tão pálido como o ofi cial de justiça e deitou um relance a Sturm e a Flint. O 
poder de Raistlin estava a crescer…

— O mago deve estar lá em cima — resmungou o ofi cial de justiça.
— Muito bem, Apito de Pássaro, e quanto tempo demoraste a chegar a 

essa conclusão… — começou Tas num tom de voz que Tanis sabia que sig-
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nifi cava sarilhos. Deu uma pisadela ao kender, e Tas reduziu-se ao silêncio 
com um olhar de censura.

Felizmente, o ofi cial de justiça não pareceu ter ouvido. Fitou furiosa-
mente Sturm.

— Tu vens connosco pacifi camente?
— Sim — respondeu Sturm. — Tendes a minha palavra de honra — 

acrescentou o cavaleiro — e independentemente do que possais pensar so-
bre os Cavaleiros, sabeis que a minha honra é a minha vida.

Os olhos do ofi cial de justiça saltaram para a sombria escadaria.
— Muito bem — acabou por dizer. — Guardas, vós os dois fi cais aqui 

junto da escada. Os outros, cobri as outras saídas. Verifi cai todos os que 
entram ou saiam. Todos tendes descrições dos forasteiros? — Os guardas 
confi rmaram com a cabeça, trocando olhares inquietos. Os dois destaca-
dos para fi carem de guarda no interior da estalagem deitaram à escada um 
olhar assustado e colocaram-se o mais longe possível dela. Tanis sorriu 
sombriamente de si para si.

Os cinco companheiros, com o kender a sorrir de entusiasmo, segui-
ram o ofi cial de justiça para fora do edifício. Enquanto saíam para a rua, 
Tanis vislumbrou movimento numa janela do primeiro andar. Erguendo 
o olhar, viu Laurana a observar, com o rosto retesado de medo. Ela ergueu 
uma mão e ele viu os seus lábios formar a palavra “lamento,” em élfi co. 
As palavras de Raistlin voltaram-lhe à memória e sentiu-se arrepiado. 
Doeu-lhe o coração. A ideia de poder nunca mais voltar a vê-la fazia com 
que o mundo parecesse de súbito estéril, vazio e desolado. Apercebeu-se 
do que Laurana acabara por signifi car para si após aqueles últimos meses 
sombrios quando até a esperança morrera e ele via os malignos exércitos 
dos Senhores dos Dragões a dominar a terra. A fi rme fé dela, a sua cora-
gem, a sua esperança indestrutível, interminável! Como era diferente de 
Kitiara!

O guarda empurrou as costas de Tanis com a alabarda.
— Olha para a frente! Para de fazer sinais a esses teus amigos! — ros-

nou. Os pensamentos do meio elfo regressaram a Kitiara. Não, a guerrei-
ra nunca teria agido de uma forma tão abnegada. Nunca teria ajudado as 
pessoas como Laurana as ajudara. Kit teria fi cado impaciente e zangada e 
tê-los-ia abandonado para viverem ou morrerem, conforme preferissem. 
Detestava e desprezava os que eram mais fracos do que ela.

Tanis pensou em Kitiara e pensou em Laurana, mas achou inte-
ressante notar que o velho arrebatamento doloroso já não lhe enchia a 
alma de nós quando dizia a si mesmo o nome de Kitiara. Não, agora era 
Laurana — a tola rapariguinha que meros meses antes não passava de 
uma criança mimada e irritante — quem lhe fazia arder o sangue e lhe 
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obrigava as mãos a procurar desculpas para lhe tocar. E agora talvez fosse 
tarde de mais.

Quando chegou ao fi m da rua, voltou a olhar para trás, esperando fa-
zer-lhe alguma espécie de sinal. Informá-la de que compreendia. Fazer-lhe 
saber que fora um idiota. Fazer-lhe saber que…

Mas a cortina estava corrida.
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5

O TUMULTO. TAS DESAPARECE. 
ALHANA BRISA DE ESTRELAS.

— Cavaleiro porco…
Uma pedra atingiu Sturm no ombro. O cavaleiro retraiu-se, embora a 

pedra não pudesse ter-lhe causado grande dor através da armadura. Tanis, 
olhando para o seu rosto pálido e o bigode trémulo, sabia que a dor era mais 
profunda do que uma arma podia infl igir.

A multidão foi crescendo à medida que os companheiros eram levados 
pela rua e a notícia da sua vinda se espalhava. Sturm caminhava com dig-
nidade, com a cabeça orgulhosamente erguida, ignorando as provocações 
e as troças. Apesar de os guardas empurrarem repetidamente a multidão 
para trás, faziam-no com pouco empenho e a multidão sabia-o. Foram 
atiradas mais pedras, bem como outros objetos ainda menos agradáveis. 
Depressa todos os companheiros estavam cortados, a sangrar e cobertos de 
lixo e sujidade.

Tanis sabia que Sturm nunca se rebaixaria a retaliar, não contra aquela 
gentalha, mas o meio elfo tinha de manter um controlo fi rme sobre Flint. 
Mesmo assim, sentia um receio constante de que o furioso anão ultrapas-
sasse os guardas numa arremetida e desatasse a partir cabeças. Porém, ao 
observar Flint, Tanis esquecera Tasslehoff .

Além de serem bastante descontraídos no que toca à propriedade das 
outras pessoas, os kenders têm outra característica pouco cativante conhe-
cida como a “implicância.” Todos os kenders possuem esse talento, em 
maior ou menor grau. Foi assim que a sua diminuta raça logrou prosperar 
e sobreviver num mundo de cavaleiros e guerreiros, de trolls e duendes. A 
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implicância é a capacidade de insultar um inimigo e levá-lo a um tal estado 
febril de raiva que ele perde a cabeça e começa a lutar descontrolada e errati-
camente. Tas era um mestre da implicância, embora raramente encontrasse 
necessidade de a usar enquanto viajava com os seus amigos guerreiros. Mas 
decidiu aproveitar ao máximo aquela oportunidade.

Pôs-se a gritar insultos de volta.
Tanis só se apercebeu do que estava a acontecer quando já era tarde de 

mais. Foi em vão que tentou calá-lo. Tas encontrava-se na dianteira da co-
luna, o meio elfo na retaguarda, e não havia forma de amordaçar o kender.

Tas sentia que faltava imaginação a insultos como “cavaleiro porco” ou 
“escumalha élfi ca.” Decidiu mostrar àquela gente exatamente quanta raiva 
e possibilidades de variedade estavam disponíveis na Língua Comum. Os 
insultos de Tasslehoff  eram obras-primas de criatividade e engenho. Infe-
lizmente, também tendiam a ser extremamente pessoais e ocasionalmente 
bastante ordinários, proferidos com um ar de encantadora inocência.

— Isso é o teu nariz ou uma doença? Essas moscas que andam pelo teu 
corpo sabem fazer truques? A tua mãe foi uma anã da ravina? — foram só 
o início. As coisas passaram rapidamente de mal a pior daí para a frente.

Os guardas começaram a olhar alarmados para a multidão furiosa, en-
quanto o ofi cial de justiça dava ordens para apressar a marcha dos prisio-
neiros. O que vira como uma parada de vitória a exibir troféus de conquista 
parecia estar a desintegrar-se num completo tumulto.

— Calai esse kender! — gritou, furioso.
Tanis tentou desesperadamente chegar a Tasslehoff , mas os guardas em 

difi culdades e a multidão em avanço tornaram-no impossível. Gilthanas foi 
derrubado. Sturm baixou-se sobre o elfo, tentando protegê-lo. Flint esper-
neava e esbracejava em volta, numa fúria. Tanis acabara de chegar perto de 
Tasslehoff  quando foi atingido na cara por um tomate e fi cou momentane-
amente cego.

— Eh, ofi cial de justiça, sabes o que podias fazer com esse apito? Po-
dias…

Tasslehoff  não chegou a ter oportunidade de dizer ao ofi cial de justiça 
o que ele podia fazer com o apito, porque nesse instante uma grande mão 
pegou nele e tirou-o do centro da confusão. Uma mão fechou-se por cima 
da boca do kender, enquanto outros dois pares de mãos agarravam os pés 
com que o kender esperneava violentamente. Uma saca foi-lhe enfi ada pela 
cabeça abaixo e tudo o que Tas viu ou cheirou desse ponto em diante foi 
serapilheira enquanto se sentia a ser levado.

Tanis, com os olhos cheios de tomate que os fazia arder, ouviu o som 
de botas e mais gritos e berros. A multidão gritou injúrias e provocações, e 
de seguida quebrou e fugiu. Quando o meio elfo conseguiu por fi m voltar 
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a ver, olhou rapidamente em volta para se assegurar de que estavam todos 
bem. Sturm ajudava Gilthanas a levantar-se, limpando sangue de um golpe 
na testa do elfo. Flint, praguejando com fl uência, arrancava couve da barba.

— Onde está aquele maldito kender? — rugiu o anão. — Eu… — Pa-
rou e olhou em volta, virando-se para todos os lados. — Onde está aquele 
maldito kender? Tas? Eu seja danado se não…

— Cala-te! — ordenou Tanis, apercebendo-se de que Tas conseguira 
escapar.

Flint fi cou púrpura.
— Ora aquele sacaninha! — praguejou. — Foi ele que nos meteu nisto 

e abandonou-nos a…
— Chiu! — disse Tanis, fi tando furioso o anão. Flint engasgou-se e 

silenciou-se. O ofi cial de justiça empurrou os prisioneiros para o Palácio 
de Justiça. Foi só depois de estarem em segurança dentro do feio edifício de 
tijolo que se apercebeu de que um estava desaparecido.

— Quereis que tentemos encontrá-lo, senhor? — perguntou um guar-
da. O ofi cial de justiça pensou por um momento, após o que abanou a ca-
beça, irritado.

— Não percas tempo — disse com amargura. — Sabes como é tentar 
encontrar um kender que não quer ser encontrado? Não, deixa-o ir. Ain-
da temos os importantes. Manda-os esperar aqui enquanto eu informo o 
Conselho.

O ofi cial de justiça entrou por uma porta simples de madeira, deixando 
os companheiros e os guardas em pé num corredor escuro e malcheiroso. 
Um latoeiro estava deitado a um canto, ressonando ruidosamente, tendo 
claramente bebido demasiado vinho. Os guardas limparam cascas de abó-
bora dos uniformes e livraram-se sombriamente de pontas de cenoura e de 
outro lixo que se lhes agarrava. Gilthanas dava pancadinhas no sangue que 
tinha na cara. Sturm tentava limpar o manto o melhor possível.

O ofi cial de justiça regressou, chamando-os da porta com um gesto.
— Tragam-nos.
Quando os guardas empurraram os prisioneiros em frente, Tanis con-

seguiu aproximar-se de Sturm.— Quem governa aqui? — sussurrou.
— Se tivermos sorte, o senhor ainda controla a cidade — respondeu o 

cavaleiro em voz baixa. — Os senhores tarsianos sempre tiveram a reputa-
ção de serem nobres e honrados. — Encolheu os ombros. — De resto, que 
acusações têm contra nós? Não fi zemos nada. No máximo, uma escolta 
armada obrigar-nos-á a abandonar a cidade.

Tanis abanou a cabeça, cheio de dúvidas, enquanto entrava no tribunal. 
Precisou de algum tempo para que os olhos se lhe adaptassem à escuridão 
na lúgubre sala que cheirava ainda pior do que o corredor. Dois dos mem-
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bros do Conselho de Tarsis encostavam aos narizes laranjas revestidas de 
cravinho.

Os seis membros do Conselho estavam sentados a um tablado elevado, 
três de cada lado do seu senhor, cujo cadeirão se encontrava ao centro. O 
senhor ergueu o olhar quando o grupo entrou. As suas sobrancelhas ergue-
ram-se ligeiramente quando viu Sturm, e pareceu a Tanis que a expressão 
se suavizava. O senhor até fez um aceno ao cavaleiro, num gesto de cumpri-
mento bem-educado. A esperança de Tanis aumentou. Os companheiros 
avançaram até pararem na frente do tablado. Não havia cadeiras. Os de-
mandantes ou prisioneiros que se apresentavam ao Conselho fi cavam em 
pé a apresentar os respetivos casos.

— Qual é a acusação contra estes homens? — perguntou o senhor. O 
ofi cial de justiça dirigiu aos companheiros um relance ameaçador.

— Incitar um tumulto, senhor — disse.
— Tumulto! — explodiu Flint. — Não tivemos nada a ver com tumulto 

nenhum… foi aquele cabeça-de-ratazana do…
Uma fi gura que envergava uma túnica comprida emergiu das sombras 

para murmurar ao ouvido se sua senhoria. Nenhum dos companheiros re-
parara na fi gura ao entrar. Repararam nela agora.

Flint tossiu e silenciou-se, dirigindo a Tanis um olhar sombrio e 
cheio de signifi cado sob as espessas sobrancelhas brancas. O anão aba-
nou a cabeça, os seus ombros descaíram. Tanis soltou um suspiro fati-
gado. Gilthanas limpou sangue do corte com uma mão trémula e com 
o rosto élfi co pálido de ódio. Só Sturm se manteve exteriormente calmo 
e impassível enquanto olhava para a retorcida cara, meio humana, meio 
reptiliana, de um draconiano.

Os companheiros que permaneceram na estalagem fi caram juntos no 
quarto de Elistan durante pelo menos uma hora depois de os outros serem 
levados pelos guardas. Caramon fi cou de guarda perto da porta, de espada 
em punho. Vento do Rio fi cou de atalaia à janela. Ouviram, à distância, o 
som da multidão furiosa e olharam uns para os outros com rostos tensos 
e nervosos. Depois o barulho desvaneceu-se. Ninguém os incomodou. A 
estalagem fi cou mortalmente silenciosa.

A manhã passou sem incidentes. O Sol pálido e frio subiu no céu, pou-
co fazendo para aquecer o dia de inverno. Caramon embainhou a espada e 
bocejou. Tika arrastou uma cadeira para se sentar a seu lado. Vento do Rio 
veio pôr-se vigilantemente junto de Lua Dourada, a qual conversava em voz 
baixa com Elistan, fazendo planos para os refugiados.

Só Laurana fi cou em pé junto à janela, apesar de não haver nada para 
ver. Os guardas tinham-se aparentemente cansado de marchar rua acima e 
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rua abaixo e agora abrigavam-se em soleiras de portas, tentando manter-se 
quentes. Atrás dela, ouvia Tika e Caramon a rir juntos baixinho. Laurana 
olhou-os de relance. Falando demasiado baixo para ser ouvido, Caramon 
parecia estar a descrever uma batalha. Tika escutava atentamente, com os 
olhos a reluzir de admiração.

A jovem taberneira ganhara bastante prática de combate durante a 
viagem para sul em busca do Martelo de Kharas e, apesar de não poder 
nunca vir a ser verdadeiramente habilidosa com uma espada, desenvolve-
ra o ato de bater com o escudo até o transformar numa arte. Agora usava 
habitualmente uma armadura. Ainda era feita de peças dissonantes, mas 
ela continuava a adicionar-lhe novas, saqueando o que fora abandonado 
em campos de batalha. A luz do Sol reluzia no seu colete de cota de malha 
e cintilava no seu cabelo ruivo. A expressão de Caramon mostrava-se ani-
mada e descontraída enquanto falava com a jovem. Não se tocavam — com 
os olhos dourados do gémeo de Caramon postos neles, não se atreviam — 
mas debruçavam-se muito um para o outro.

Laurana suspirou e afastou o olhar, sentindo-se muito só e — pensan-
do nas palavras de Raistlin — muito assustada.

Ouviu um suspiro a ecoar o seu, mas não como um suspiro de má-
goa. Era um suspiro de irritação. Virando-se ligeiramente, baixou o olhar 
para Raistlin. O mago fechara o livro de feitiços que estivera a tentar ler e 
dirigiu-se ao bocadinho de sol que entrava pelo vidro. Tinha de estudar o 
livro diariamente. Era a maldição dos magos terem de memorizar os fei-
tiços uma e outra vez, pois as palavras de magia tremulam e apagam-se 
como centelhas numa fogueira. Cada feitiço que é lançado esgota as forças 
do mago, deixando-o fi sicamente enfraquecido até fi car fi nalmente exausto 
e não poder fazer qualquer magia até descansar.

A força de Raistlin tinha vindo a crescer desde o encontro dos com-
panheiros em Solace, tal como o seu poder. Dominara vários novos fei-
tiços que lhe tinham sido ensinados por Fizban, o velho mago trapalhão 
que morrera em Pax Th arkas. À medida que o seu poder crescia, o mesmo 
acontecia à apreensão dos seus companheiros. Ninguém tinha nenhum 
motivo claro para desconfi ar dele, e na verdade a sua magia salvara-lhes as 
vidas por várias vezes. Mas havia nele algo de perturbador — algo de secre-
to, silencioso, contido e solitário como uma ostra.

Acariciando de forma ausente a capa de um azul noturno do estranho 
livro de feitiços que adquirira em Xak Tsaroth, Raistlin olhou para a rua. 
Os seus olhos dourados com as pupilas em forma de ampulheta cintilaram 
friamente.

Embora Laurana não gostasse de falar com o mago, tinha de saber! 
Que quisera ele dizer com uma longa despedida?
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— Que vês quando olhas para longe dessa maneira? — perguntou em 
voz baixa, sentando-se junto dele, sentindo que uma súbita fraqueza de 
medo a cobria.

— Que vejo? — repetiu ele em voz baixa. Havia grande dor e tristeza 
na sua voz, não a amargura que Laurana estava habituada a ouvir. — Vejo 
o tempo conforme afeta todas as coisas. A carne humana engelha e morre 
perante os meus olhos. As fl ores desabrocham apenas para se desvanece-
rem. Árvores deixam cair folhas verdes e não voltam a ganhá-las. Na minha 
visão é sempre inverno, sempre noite.

— E… isso foi-te feito na Torre da Alta Magia? — perguntou Laurana, 
incomensuravelmente chocada. — Porquê? Para que fi m?

Raistlin fez o seu raro e retorcido sorriso.
— Para me recordar da minha mortalidade. Para me ensinar compai-

xão. — A voz afundou-se-lhe. — Eu era orgulhoso e arrogante na juventu-
de. O mais novo a fazer o Teste, ia mostrar-lhes a todos! — O débil punho 
cerrou-se. — Oh, e mostrei. Destroçaram-me o corpo e devoraram-me a 
mente até por fi m eu estar capaz de… — Parou abruptamente, desviando o 
olhar para Caramon.

— De quê? — perguntou Laurana, temendo saber, mas fascinada.
— De nada — sussurrou Raistlin, baixando o olhar. — Fui proibido de 

falar disso.
Laurana viu as mãos dele tremer. Suor brotou da sua testa. A respiração 

tornou-se ruidosa e começou a tossir. Sentindo-se culpada por ter inadver-
tidamente causado tanta angústia, ela corou e abanou a cabeça, mordendo 
o lábio.

— Eu… lamento ter-te causado dor. Não queria. — Confusa, olhou 
para baixo, deixando a cabeça descair a fi m de esconder o rosto, um hábito 
de menina.

Raistlin inclinou-se para a frente quase de forma inconsciente, esten-
dendo a mão trémula, para tocar o maravilhoso cabelo que parecia possuí-
do de vida própria, de tal modo era vibrante e luxuriante. Depois, vendo pe-
rante os seus olhos a sua própria carne moribunda, recolheu rapidamente 
a mão e voltou a afundar-se na cadeira, com um sorriso amargo nos lábios. 
Pois o que Laurana não sabia, não podia saber, era que, ao vê-la, Raistlin 
via a única beleza que poderia ver na sua vida. Jovem, pelos padrões élfi cos, 
ela não era tocada pela morte ou pela degenerescência, mesmo na visão 
amaldiçoada do mago.

Laurana não viu nada daquilo. Estava consciente apenas de que ele se 
movera um pouco. Quase se levantou e saiu, mas agora sentia-se atraída 
por ele e o mago ainda não respondera à sua pergunta.

— O que queria perguntar é: consegues ver o futuro? O Tanis disse-me 
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que a tua mãe era… como é que se chama… presciente? Eu sei que Tanis te 
procura em busca de conselhos…

Raistlin olhou para Laurana, pensativo.
— O meio elfo procura-me em busca de conselhos, mas não porque 

eu consiga ver o futuro. Não consigo. Não sou nenhum vidente. Ele procu-
ra-me porque eu sou capaz de pensar, o que é algo que a maior parte destes 
palermas parece incapaz de fazer.

— Mas o que disseste. Que alguns de nós poderão não voltar a ver-se. 
— Laurana ergueu um olhar sério para ele. — Deves ter previsto alguma 
coisa! O que… eu tenho de saber! Foi… Tanis?

Raistlin fi cou a pensar. Quando falou, foi mais consigo próprio do que 
com Laurana.

— Não sei — sussurrou. — Nem sequer sei porque disse aquilo. É só 
que… por um instante… eu soube… — Pareceu lutar por lembrar-se, e 
depois, subitamente, encolheu os ombros.

— Soubeste o quê? — insistiu Laurana.
— Nada. É a minha imaginação extenuada, como diria o cavaleiro se 

estivesse aqui. Quer dizer que Tanis te falou da minha mãe — disse, mu-
dando abruptamente de assunto.

Laurana, desapontada mas com esperança de descobrir mais coisas se 
continuasse a falar com ele, confi rmou com a cabeça.

— Disse que ela tinha o dom da presciência. Que era capaz de olhar 
para o futuro e ver imagens daquilo que viria a acontecer.

— Isso é verdade — sussurrou Raistlin, após o que fez um sorriso sar-
dónico. — E fez-lhe grande bem. O primeiro homem com quem casou era 
um bonito guerreiro das terras do Norte. A paixão entre eles morreu passa-
dos meses, e depois disso infernizaram a vida um do outro. A minha mãe 
tinha uma saúde frágil e era dada a cair em estranhos transes dos quais não 
acordava durante horas. Eles eram pobres, viviam do que o marido dela 
conseguia ganhar com a espada. Apesar de ele ser claramente de sangue 
nobre, nunca falava da família. Não me parece que lhe tenha chegado a 
dizer o verdadeiro nome.

Os olhos de Raistlin estreitaram-se.
— Mas contou a Kitiara. Tenho a certeza. Foi por isso que ela viajou 

para norte, para encontrar a família dele.
— Kitiara… — disse Laurana com voz tensa. Tocou o nome como 

quem toca um dente doloroso, ansiosa por compreender mais sobre aquela 
mulher humana que Tanis amava. — Então esse homem… o nobre guer-
reiro… era pai de Kitiara? — disse, numa voz enrouquecida.

Raistlin fi tou-a com um olhar penetrante.
— Sim — sussurrou. — Ela é a minha meia-irmã mais velha. É cerca 
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de oito anos mais velha do que eu e Caramon. Parece-se muito com o pai, 
julgo eu. É tão bela como ele era bem-parecido. Resoluta e impetuosa, beli-
cosa, forte e destemida. O pai ensinou-lhe a única coisa que conhecia: a arte 
da guerra. Ele começou a partir em viagens cada vez mais longas, e um dia 
desapareceu por completo. A minha mãe convenceu os Altos Seguidores a 
declará-lo legalmente morto. Voltou a casar com o homem que se tornou 
nosso pai. Era um homem simples, lenhador de profi ssão. E mais uma vez, 
a vidência dela não lhe foi útil.

— Porquê? — perguntou Laurana com suavidade, envolvida pela his-
tória, espantada por o mago, habitualmente taciturno, estar tão loquaz, sem 
saber que ele estava a retirar mais dela, simplesmente por observar o seu 
rosto expressivo, do que dava em troca.

— Para começar, por causa do meu nascimento e do meu irmão — dis-
se Raistlin. Depois, dominado por um ataque de tosse, parou de falar e fez 
um gesto ao irmão. — Caramon! Está na altura da minha bebida — disse 
num suspiro sibilante que penetrava através das mais ruidosas conversas. 
— Ou será que me esqueceste no prazer de outras companhias?

Caramon silenciou-se a meio de uma gargalhada.
— Não, Raist — disse com ar culpado, levantando-se apressadamente 

para ir pendurar uma chaleira com água sobre o lume. Tika, subjugada, 
baixou a cabeça, sem desejo de enfrentar o olhar do mago.

Depois de a fi tar por um momento, Raistlin voltou a virar-se para Lau-
rana, a qual observara tudo aquilo com uma sensação de frio na boca do 
estômago. Recomeçou a falar como se não tivesse havido nenhuma inter-
rupção.

— A minha mãe nunca chegou a recuperar realmente do parto. A par-
teira convenceu-se de que eu não sobreviveria, e teria morrido mesmo se 
não fosse Kitiara. A sua primeira batalha, costumava ela dizer, tinha sido 
contra a morte, comigo como recompensa. Foi ela que nos criou. A minha 
mãe estava incapaz de cuidar de crianças, e o meu pai era forçado a traba-
lhar dia e noite apenas para nos manter alimentados. Morreu num acidente 
quando eu e Caramon éramos adolescentes. Nesse dia, a minha mãe caiu 
num dos seus transes — a voz de Raistlin perdeu força — e não voltou a 
sair. Morreu à fome.

— Que horror! — murmurou Laurana, estremecendo.
Raistlin não falou por longos momentos, com os estranhos olhos a fi tar 

o gélido e cinzento céu de inverno. Depois, a boca torceu-se-lhe.
— Isso ensinou-me uma lição valiosa: aprende a controlar o poder. 

Nunca deixes que ele te controle a ti.
Laurana pareceu não o ter ouvido. As mãos, pousadas no regaço, tor-

ceram-se nervosamente. Aquela era a oportunidade perfeita para fazer as 
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perguntas que ansiava fazer, mas isso signifi caria entregar àquele homem 
que temia e de que desconfi ava uma parte do seu íntimo. Contudo, a sua 
curiosidade — e o seu amor — eram grandes de mais. Não chegou a aper-
ceber-se de que estava a cair numa armadilha astuciosamente montada. 
Pois Raistlin deliciava-se a descobrir os segredos das almas das pessoas, sa-
bendo que poderia achá-los úteis.

— Que fi zeste depois? — perguntou, engolindo em seco. — A Kitia-
ra… — Tentando parecer neutra, tropeçou no nome e corou, embaraçada.

Raistlin observou a luta íntima de Laurana com interesse.
— Por essa altura a Kitiara já se tinha ido embora — respondeu. — Saiu 

de casa aos quinze anos, ganhando a vida pela espada. É uma especialista, 
pelo menos é o que me diz o Caramon, e não teve problemas em encontrar 
trabalho mercenário. Oh, regressava de vez em quando para ver como ía-
mos andando. Quando fi cámos mais velhos e mais hábeis, levou-nos con-
sigo. Foi aí que eu e o Caramon aprendemos a lutar juntos, eu usando a 
magia e o meu irmão a espada. Mais tarde, depois de conhecermos o Tanis 
— os olhos de Raistlin reluziram perante o desconcerto de Laurana — ela 
passou a viajar connosco mais frequentemente.

— Viajou com quem? Para onde foram?
— Com Sturm Lâmina Brilhante, já a sonhar com a cavalaria, com o 

kender, com Tanis, comigo e com Caramon. Viajámos com Flint antes de 
ele se reformar do ofício de ferreiro. As viagens tornaram-se tão perigosas 
que Flint desistiu de viajar. E por essa altura já todos tínhamos aprendido 
tudo o que podíamos com os nossos amigos. Estávamos a fi car impacien-
tes. O Tanis disse que estava na altura de nos separarmos.

— E fi zeram o que ele disse? Ele já nessa altura era o vosso líder? — 
Laurana recordou como o lembrava tal como ele era antes de abandonar 
Qualinost, sem barba e desprovido das rugas de preocupação que via agora 
no seu rosto. Mas já nessa época era reservado e meditativo, atormentado 
pelos sentimentos de pertença a ambas as raças… e a nenhuma. Nessa épo-
ca não o compreendera. Só agora, depois de viver num mundo de huma-
nos, estava a começar a fazê-lo.

— Ele tem as qualidades que, segundo dizem, são essenciais para a li-
derança. É de pensamento rápido, inteligente, criativo. Mas a maioria de 
nós possui-as, em maior ou menor grau. Porque é que os outros seguem 
Tanis? Sturm é de sangue nobre, membro de uma Ordem cujas raízes re-
montam a tempos antigos. Porque obedece ele a um meio elfo bastardo? E 
Vento do Rio? Esse desconfi a de todos os que não são humanos e de meta-
de dos que o são. E no entanto tanto ele como Lua Dourada seguiriam Tanis 
numa viagem de ida e volta até ao Abismo. Porquê?

— Já tinha pensado nisso — começou Laurana — e julgo que…
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Mas Raistlin, ignorando-a, respondeu à sua própria pergunta.
— Tanis dá ouvidos aos seus sentimentos. Não os suprime, como o 

cavaleiro, nem os esconde, como o homem da planície. Tanis compreende 
que por vezes um líder tem de pensar com o coração e não com a cabeça. 
— Raistlin deitou-lhe uma olhadela. — Lembra-te disso.

Laurana pestanejou, por um momento confusa, e depois, aperceben-
do-se de um tom de superioridade no mago que a irritou, disse num tom 
altivo:

— Reparo que te deixaste de fora. Se és assim tão inteligente e poderoso 
como afi rmas, porque segues Tanis?

Os olhos de ampulheta de Raistlin fi caram escuros e encobertos. Parou 
de falar quando Caramon trouxe ao gémeo uma chávena e despejou cuida-
dosamente água da chaleira. O guerreiro olhou para Laurana de relance, de 
rosto ensombrado, embaraçado e desconfortável como sempre que o irmão 
fi cava assim.

Raistlin não pareceu reparar. Tirando uma bolsa da mochila, borrifou 
a água quente com algumas folhas verdes. Um cheiro pungente e acre en-
cheu a sala.

— Eu não o sigo. — O jovem mago ergueu o olhar para Laurana. — 
Por enquanto, eu e Tanis simplesmente calhamos viajar na mesma direção.

— Os Cavaleiros de Solamnia não são bem-vindos à nossa cidade — disse 
o senhor com severidade e uma cara séria. O seu olhar escuro varreu o resto 
da companhia. — Nem o são elfos, kenders ou anões, ou aqueles que via-
jam na sua companhia. Sei que também tendes convosco um utilizador de 
magia, alguém que usa as vestes vermelhas. Usais armaduras. As vossas ar-
mas estão manchadas de sangue e vêm-vos rápida e prontamente às mãos. 
É óbvio que sois habilidosos como guerreiros.

— Sem dúvida mercenários, senhor — disse o ofi cial de justiça.
— Nós não somos mercenários — disse Sturm, vindo colocar-se em 

frente do tablado, com um porte orgulhoso e nobre. — Vimos das Planícies 
de Abanasinia, no Norte. Libertámos oitocentos homens, mulheres e crian-
ças do Senhor dos Dragões, Verminaard, em Pax Th arkas. Fugindo da fúria 
dos exércitos dos dragões, deixámos as pessoas escondidas num vale nas 
montanhas e viajámos para sul, esperando encontrar navios na lendária ci-
dade de Tarsis. Não sabíamos que não tinha ligação ao mar, caso contrário 
não teríamos vindo.

O senhor franziu o sobrolho.
— Dizeis que vindes do Norte. Isso é impossível. Nunca ninguém atra-

vessou em segurança o reino de montanha dos anões em Th orbardin.
— Se souberdes alguma coisa sobre os Cavaleiros de Solamnia, sabe-
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reis que nós preferimos morrer a dizer uma mentira… até aos nossos ini-
migos — disse Sturm. — Entrámos no reino dos anões e conquistámos 
salvo-conduto por termos encontrado e lhes termos devolvido o Martelo 
perdido de Kharas.

O senhor mexeu-se desconfortavelmente, deitando uma olhadela ao 
draconiano que se encontrava atrás dele.

— Realmente sei algumas coisas sobre os Cavaleiros — disse com relu-
tância. — Portanto tenho de acreditar na vossa história, apesar de soar mais 
como história de embalar crianças do que…

De súbito as portas abriram-se com estrondo e dois guardas entraram 
a passos largos, arrastando rudemente um prisioneiro entre eles. Afastaram 
os companheiros do caminho enquanto atiravam o prisioneiro ao chão. 
Aquele prisioneiro era uma mulher. Pesadamente velada, trazia vestidas 
umas saias compridas e uma pesada capa. Ficou um momento deitada no 
chão, como que demasiado cansada ou derrotada para se levantar. Depois, 
parecendo fazer um supremo esforço de vontade, começou a pôr-se em 
pé. Era claro que ninguém ia ajudá-la. O senhor fi tou-a, de rosto sombrio 
e sobrolho franzido. O draconiano atrás dele pusera-se em pé e estava a 
fi tá-la com interesse. A mulher debateu-se, embaraçada pela capa e pelas 
saias compridas e soltas.

Então Sturm surgiu a seu lado.
O cavaleiro observara, horrorizado, escandalizado com aquela for-

ma insensível de tratar uma mulher. Olhou para Tanis, viu o eternamente 
cauteloso meio elfo abanar a cabeça, mas ver a mulher a fazer um esforço 
galante para se levantar mostrou ser demasiado para o cavaleiro. Deu um 
passo em frente e descobriu uma alabarda posta na sua frente.

— Mata-me se quiseres — disse o cavaleiro ao guarda — mas eu vou 
em auxílio da senhora.

O guarda pestanejou e deu um passo para trás, dirigindo o olhar ao 
senhor em busca de ordens. O senhor abanou ligeiramente a cabeça. Tanis, 
observando atentamente, susteve a respiração. Depois julgou ver o senhor 
sorrir, um sorriso que rapidamente tapou com a mão.

— Senhora, permiti que vos auxilie — disse Sturm com a cortês e an-
tiquada polidez, há muito desaparecida do mundo. As suas fortes mãos 
ergueram-na gentilmente do chão.

— É melhor que me deixeis, Senhor Cavaleiro — disse a mulher, cujas 
palavras mal se ouviam por trás do véu. Mas quando ouviram a voz dela, 
tanto Tanis como Gilthanas arfaram suavemente, olhando um para o outro. 
— Não sabeis o que estais a fazer — disse. — Arriscais a vida.

— É meu privilégio fazê-lo — disse Sturm, com uma vénia. Depois 
colocou-se protetivamente ao lado dela, de olhos postos nos guardas.
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— Ela é uma elfa silvanesti! — sussurrou Gilthanas a Tanis. — Será que 
Sturm sabe?

— Claro que não — disse Tanis em voz baixa. — Como poderá saber? 
Eu próprio mal reconheci o sotaque.

— Que poderá estar a fazer aqui? Silvanesti fi ca longe…
— Eu… — começou Tanis, mas um dos guardas empurrou-lhe as cos-

tas. Todos se silenciaram enquanto o senhor começava a falar.
— Senhora Alhana — disse com uma voz fria. — Fostes avisada para 

abandonar esta cidade. Da última vez que vos apresentastes a mim, fui mi-
sericordioso porque vínheis em missão diplomática pelo vosso povo, e o 
protocolo ainda é honrado em Tarsis. Mas nessa altura disse-vos que não 
podíeis esperar ajuda da nossa parte e dei-vos vinte e quatro horas para 
partirdes. Agora descubro-vos ainda por cá. — Olhou para os guardas. — 
Qual é a acusação?

— Tentativa de contratar mercenários, senhor — respondeu o ofi cial 
de justiça. — Foi apanhada numa estalagem do Antigo Porto, senhor. — 
O ofi cial de justiça deitou a Sturm um olhar mordaz. — Ainda bem que 
não se encontrou com estes tipos. Claro, ninguém em Tarsis ajudaria um 
elfo.

— Alhana — resmungou Tanis com os seus botões. Aproximou-se um 
pouco mais de Gilthanas. — Porque é que esse nome me é familiar?

— Deixaste o teu povo há tanto tempo que nem reconheces o nome? 
— respondeu o elfo baixinho, em élfi co. — Só há uma mulher chamada 
Alhana entre os nossos primos silvanesti. Alhana Brisa-de-Estrelas, fi lha 
do Orador das Estrelas, princesa do seu povo, governante quando o pai 
morrer, visto que não tem irmãos.

— Alhana! — disse Tanis, sentindo a memória a voltar-lhe. O povo 
élfi co dividira-se centenas de anos antes, quando Kith-Kanan levara mui-
tos dos elfos para a terra de Qualinesti após as amargas Guerras Fraticidas. 
Mas os líderes élfi cos ainda se mantinham em contacto através da miste-
riosa técnica dos senhores élfi cos que, segundo se dizia, são capazes de ler 
mensagens no vento e falar a língua da lua prateada. Agora lembrava-se 
de Alhana: de todas as donzelas élfi cas era a que possuía fama de maior 
beleza e de ser distante como a lua prateada que brilhara sobre o seu nas-
cimento.

O draconiano debruçou-se para conferenciar com o senhor. Tanis viu 
o rosto do homem escurecer e pareceu-lhe que estava prestes a discordar, 
mas depois mordeu o lábio e, suspirando, acenou com a cabeça. O draco-
niano voltou a fundir-se com as sombras.

— Estais sob prisão, Senhora Alhana — disse pesadamente o senhor. 
Storm deu um passo para mais perto da mulher enquanto guardas a ro-
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deavam. Sturm atirou a cabeça para trás e deitou-lhes a todos um olhar de 
aviso. Parecia de tal forma confi ante e nobre, mesmo desarmado, que os 
guardas hesitaram. Contudo, o seu senhor dera-lhes uma ordem.

— É melhor que faças alguma coisa — rosnou Flint. — Eu sou muito 
favorável à cortesia, mas há um momento e um lugar para ela, e isto não é 
nem uma coisa nem outra.

— Tens alguma sugestão? — contrapôs bruscamente Tanis.
Flint não respondeu. Não havia nada que nenhum deles pudesse fa-

zer, e ambos o sabiam. Sturm morreria antes de algum daqueles guardas 
voltar a pôr uma mão na mulher, apesar de não fazer a mínima ideia de 
quem ela era. Não importava. Sentindo-se dilacerado entre a frustração e 
a admiração pelo amigo, Tanis avaliou a distância entre si e o guarda mais 
próximo, sabendo que conseguiria pôr pelo menos um fora de combate. 
Viu Gilthanas fechar os olhos, os seus lábios a mexer. O elfo era um uti-
lizador de magia, embora só raramente a tratasse com seriedade. Vendo 
a expressão na cara de Tanis, Flint soltou um suspiro e virou-se para ou-
tro guarda, baixando a cabeça protegida por um elmo como se fosse um 
aríete.

Então, de súbito, o senhor falou, com uma voz áspera.
— Esperai, Cavaleiro! — disse, com a autoridade que fora criada nele 

ao longo de gerações. Sturm, reconhecendo-a, descontraiu-se, e Tanis sol-
tou um suspiro de alívio. — Não terei sangue derramado neste salão do 
Conselho. A dama desobedeceu a uma lei do território, leis essas que, em 
dias idos, vós, Senhor Cavaleiro, teríeis jurado fazer cumprir. Mas concor-
do, não há motivo para a tratar de forma desrespeitosa. Guardas, escoltareis 
a senhora para a prisão mas com a mesma cortesia que mostrais para co-
migo. E vós, Senhor Cavaleiro, acompanhá-la-eis, visto estardes tão interes-
sado no seu bem-estar.

Tanis acotovelou Gilthanas, o qual saiu do transe com um sobressal-
to.

— Realmente, como Sturm disse, este senhor provém de uma linha-
gem boa e honrada — sussurrou Tanis.

— Não vejo o que te pode agradar tanto, meio elfo — grunhiu Flint, 
ouvindo-os. — Primeiro, o kender arranja maneira de nos acusarem de in-
citamento a motim, depois desaparece. Agora o cavaleiro faz com que nos 
atirem para a prisão. Da próxima vez façam-me lembrar para fi car com o 
mago. Que ele é doido já eu sei!

Quando os guardas começaram a pastorear os prisioneiros para longe 
do tablado, Alhana pareceu procurar algo entre as dobras da sua saia com-
prida.

— Suplico um favor, Senhor Cavaleiro — disse ela a Sturm. — Pareço 
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ter deixado cair uma coisa. Uma ninharia, mas preciosa. Podíeis procu-
rar…

Sturm rapidamente ajoelhou e viu de imediato o objeto onde ele se en-
contrava, cintilando, no chão, escondido pelas dobras do vestido dela. Era 
um alfi nete, em forma de estrela, reluzente de diamantes. Susteve a respi-
ração. Uma ninharia! O seu valor devia ser incalculável. Não admirava que 
ela não quisesse que o alfi nete fosse encontrado por aqueles guardas sem 
valor. Rapidamente o envolveu nos dedos, após o que fi ngiu olhar em volta. 
Por fi m, ainda de joelhos, ergueu o olhar para a mulher.

Sturm susteve a respiração quando a mulher tirou o capuz do manto e 
removeu o véu. Pela primeira vez, olhos humanos contemplaram o rosto de 
Alhana Brisa-de-Estrelas.

Muralasa era como os elfos lhe chamavam, Princesa da Noite. O seu 
cabelo, negro e suave como um vento noturno, era mantido no lugar por 
uma rede tão fi na como teia de aranha, cintilante de minúsculas joias seme-
lhantes a estrelas. A sua pele possuía o tom pálido da lua prateada, os olhos 
o profundo púrpura-escuro do céu noturno e os lábios a cor das sombras 
da lua vermelha.

O primeiro pensamento do cavaleiro foi dar graças a Paladine por já 
estar de joelhos. O segundo, que a morte seria um preço insignifi cante a 
pagar por servi-la, e o terceiro que devia dizer alguma coisa, mas parecia ter 
esquecido as palavras de qualquer língua conhecida.

— Obrigada por haverdes procurado, nobre Cavaleiro — disse Alhana 
em voz baixa, fi tando intensamente os olhos de Sturm. — Como eu disse, 
era uma ninharia. Por favor, levantai-vos. Estou muito cansada e, uma vez 
que parece que vamos para o mesmo sítio, podíeis fazer-me o grande favor 
de me prestardes assistência.

— Estou às vossas ordens — disse Sturm com fervor, e pôs-se em pé, 
enfi ando rapidamente a joia no cinto. Estendeu o braço e Alhana pou-
sou-lhe a mão esguia e branca no antebraço. O braço do cavaleiro tremeu 
com o toque.

Para o cavaleiro, foi como se uma nuvem tivesse coberto as estrelas 
quando ela voltou a velar o rosto. Sturm viu que Tanis se colocara atrás 
dele, mas o cavaleiro estava de tal forma extasiado com a bela face que lhe 
ardia na memória que olhou através do meio elfo sem um pestanejo de 
reconhecimento.

Tanis vira o rosto de Alhana e sentira o seu próprio coração agitar-se 
com a sua beleza. Mas também vira o rosto de Sturm. Vira essa beleza pene-
trar no coração do cavaleiro, causando mais danos do que a ponta envene-
nada duma seta de duende. Pois sabia que aquele amor teria de se transfor-
mar em veneno. Os Silvanesti eram uma raça orgulhosa e altiva. Temendo 
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a contaminação e a perda da sua maneira de viver, recusavam-se a ter o 
mínimo contacto com humanos. Fora por isso que as Guerras Fratricidas 
tinham sido travadas.

Não, pensou Tanis com tristeza, nem a própria lua prateada estava 
mais alto ou mais fora do alcance de Sturm. O meio elfo suspirou. Não lhes 
faltava mais nada.
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6

CAVALEIROS DE SOLAMNIA.
OS OCULOS DE VISAO VERDADEIRA DE 

TASSLEHOFF.

Quando os guardas levaram os prisioneiros do Palácio de Justiça, passaram 
por duas fi guras que estavam lá fora nas sombras. Ambas se encontravam 
de tal forma enfaixadas em roupa que era difícil distinguir a que raça per-
tenciam. Capuzes cobriam-lhes as cabeças, os rostos estavam envoltos em 
pano. Longas vestes encobriam-lhes os corpos. Até as mãos estavam envol-
vidas por faixas de brancura, como ligaduras. Conversavam juntas em voz 
baixa.

— Vês? — disse uma, grandemente entusiasmada. — Ali estão eles. 
Correspondem à descrição.

— Nem todos — disse a outra em tom de dúvida.
— Mas o meio elfo, o anão e o cavaleiro sim! Estou a dizer-te, são eles! 

E sei onde os outros estão — acrescentou a fi gura, satisfeita consigo própria. 
— Interroguei um dos guardas.

A outra fi gura, mais alta, refl etiu, observando o grupo a ser levado pela 
rua abaixo.

— Tens razão. Devíamos enviar imediatamente um relatório ao Se-
nhor sobre isto. — A fi gura encoberta virou-se e depois parou ao ver a ou-
tra hesitar. — Estás à espera de quê?

— Mas um de nós não devia segui-los? Olha para a insignifi cância da-
queles guardas. Sabes que os prisioneiros vão tentar fugir.

A outra soltou uma gargalhada desagradável.
— Claro que eles vão fugir. E nós sabemos para onde vão: reunir-se 

com os amigos. — A fi gura encoberta deitou uma olhadela ao Sol da tarde. 
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— Além do mais, dentro de umas horas já não faz diferença. — A fi gura 
alta afastou-se a passos largos, a mais baixa apressou-se a segui-la.

Estava a nevar quando os companheiros saíram do Palácio de Justiça. Desta 
vez, o ofi cial de justiça não voltou a cometer o erro de levar os prisioneiros 
pelas ruas principais da cidade. Levou-os para uma viela escura e sombria 
que passava ao lado do Palácio de Justiça.

Tanis e Sturm estavam a começar a trocar olhares e Gilthanas e Flint a 
preparar-se para atacar quando o meio elfo viu as sombras na viela come-
çarem a mover-se. Três fi guras encapuzadas e encobertas saltaram para a 
frente dos guardas, com lâminas de aço que reluziam à luz brilhante do luar.

O ofi cial de justiça levou o apito aos lábios, mas não chegou a fazer 
um som. Uma das fi guras deixou-o inconsciente com o cabo da espada, 
enquanto as outras duas investiam contra os guardas, os quais fugiram de 
imediato. As fi guras encapuzadas enfrentaram os companheiros.

— Quem sois? — perguntou Tanis, espantado com aquela súbita liber-
dade. As fi guras encapuzadas e encobertas faziam-lhe lembrar os draconia-
nos encapuzados que tinham combatido nos arredores de Solace. Sturm 
puxou Alhana para trás de si.

— Teremos escapado de um perigo só para enfrentarmos outro pior? 
— perguntou Tanis. — Desmascarai-vos!

Mas um dos homens encapuzados virou-se para Sturm, com as mãos 
no ar.

— Oth Tsarthon e Paran — disse.
Sturm susteve a respiração.
— Est Tsarthai en Paranaith — respondeu, após o que se virou para 

Tanis. — Cavaleiros de Solamnia — disse, indicando os três homens com 
um gesto.

— Cavaleiros? — perguntou Tanis, estupefacto. — Porque…
— Não há tempo para explicações, Sturm Lâmina Brilhante — disse 

um dos cavaleiros na Língua Comum, com um forte sotaque. — Os guar-
das regressarão em breve. Vinde connosco.

— Mais devagar! — rosnou Flint, de pés fi rmemente plantados na rua 
e as mãos a quebrar o cabo de uma alabarda para que se adequasse à sua 
baixa estatura. — Vão arranjar tempo para explicações, caso contrário eu 
não vou! Como souberam o nome do cavaleiro e como estão à nossa espe-
ra…

— Oh, passai-lhe simplesmente por cima! — entoou uma voz estri-
dente vinda das sombras. — Deixai o corpo dele para os corvos. Não que 
os corvos se dignem. Há poucas coisas neste mundo que consigam engolir 
anão…



69  

— Satisfeito? — Tanis virou-se para Flint, o qual estava ruborizado de 
fúria.

— Um dia — jurou o anão — hei de matar aquele kender.
Soaram apitos na rua atrás deles. Sem mais hesitações, os companhei-

ros seguiram os cavaleiros por vielas sinuosas e infestadas de ratazanas. Di-
zendo que tinha assuntos a tratar, Tas desapareceu antes de Tanis conseguir 
apanhá-lo. O meio elfo reparou que os cavaleiros não pareciam minima-
mente surpreendidos e que não tentaram fazer Tas parar. Recusaram-se, 
porém, a responder a todas as perguntas, limitando-se a apressar o grupo 
até entrarem nas ruínas — na cidade velha de Tarsis, a Bela.

Aí, os cavaleiros pararam. Tinham trazido os companheiros até uma 
parte da cidade onde já ninguém vinha. As ruas estavam quebradas e va-
zias, fazendo lembrar fortemente a Tanis a antiga cidade de Xak Tsaroth. 
Pegando no braço de Sturm, os cavaleiros afastaram-no um pouco dos 
amigos e puseram-se a conferenciar em solâmnico, deixando os outros a 
descansar.

Tanis, encostado a um edifício, olhou em volta com interesse. O que se 
mantinha em pé dos edifícios daquela rua era impressionante, muito mais 
belo do que a cidade moderna. Viu que Tarsis, a Bela, devia ter merecido o 
nome antes do Cataclismo. Agora nada os rodeava a não ser enormes blo-
cos de granito. Vastos pátios estavam cobertos de ervas daninhas, tornadas 
castanhas pelos mordentes ventos de inverno.

Foi sentar-se num banco com Gilthanas, o qual estava a conversar com 
Alhana. O nobre élfi co apresentou-o.

— Alhana Brisa-de-Estrelas, Tanis Meio Elfo — disse Gilthanas. — Ta-
nis viveu entre os Qualinesti durante muitos anos. É fi lho da mulher do 
meu tio. — Alhana afastou o véu do rosto e olhou para Tanis com frieza. 
Filho da mulher do meu tio era uma forma educada de dizer que Tanis era 
ilegítimo, de outra forma Gilthanas tê-lo-ia apresentado como “fi lho do 
meu tio.” O meio elfo corou, sentindo a velha dor regressar com força, do-
endo tanto agora como doera cinquenta anos antes. Perguntou a si próprio 
se alguma vez se veria livre dela.

Coçando a barba, Tanis disse com rispidez:
— A minha mãe foi violada por guerreiros humanos durante os anos 

escuros que se seguiram ao Cataclismo. O Orador acolheu-me gentilmente 
depois da morte dela e criou-me como seu fi lho.

Os olhos escuros de Alhana escureceram mais até se transformarem 
em lagoas de noite. Ergueu as sobrancelhas.

— Achais necessário pedir desculpa pelo vosso legado? — perguntou, 
com uma voz gélida.

— N-não… — gaguejou Tanis, com o rosto a arder. — Eu…
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— Então não peçais — disse ela, e deslocou a atenção dele para Giltha-
nas. — Perguntastes porque vim a Tarsis? Vim em busca de auxílio. Tenho 
de regressar a Silvanesti para procurar o meu pai.

— Regressar a Silvanesti? — repetiu Gilthanas. — Nós… o meu povo 
não sabia que os elfos de Silvanesti tinham abandonado a sua antiga pátria. 
Não admira que tenhamos perdido contacto…

— Sim — a voz de Alhana entristeceu. — O mal que vos forçou a vós, 
nossos primos, a abandonar Qualinesti também chegou até nós. — Baixou 
a cabeça, e depois ergueu o olhar, com a voz suave e baixa. — Combatemos 
este mal durante muito tempo. Mas por fi m fomos forçados a fugir para 
não perecermos por completo. O meu pai enviou o povo, sob a minha lide-
rança, para Ergoth do Sul. Ficou em Silvanesti a combater sozinho o mal. 
Eu opus-me a esta decisão, mas ele disse que tinha o poder de evitar que o 
mal destruísse a nossa pátria. De coração pesado, levei o meu povo para a 
segurança e eles aí permanecem. Mas voltei em busca do meu pai, pois os 
dias foram longos e não recebemos notícias dele.

— Mas não tínheis guerreiros, senhora, para vos acompanharem numa 
viagem tão perigosa? — perguntou Tanis.

Alhana, virando-se, olhou para Tanis como que espantada por ele se 
intrometer naquela conversa. A princípio pareceu preparar-se para se re-
cusar a responder-lhe, mas depois — olhando mais longamente para o seu 
rosto — mudou de ideias.

— Houve muitos guerreiros que se ofereceram para me acompanhar 
— disse com orgulho. — Mas quando eu disse que levei o meu povo para 
lugar seguro, falei com imprudência. Já não existe lugar seguro neste mun-
do. Os guerreiros fi caram para trás para defender o povo. Vim a Tarsis na 
esperança de encontrar guerreiros que viajassem comigo até Silvanesti. 
Apresentei-me ao senhor e ao Conselho como o protocolo exige…

Tanis abanou a cabeça, franzindo sombriamente o sobrolho.
— Isso foi estúpido — disse sem rodeios. — Devíeis saber o que eles 

sentem pelos elfos, e já sentiam antes de os draconianos chegarem! Tendes 
uma sorte dos diabos por só ordenarem a vossa expulsão da cidade.

A pálida face de Alhana fi cou ainda mais pálida — se tal coisa era pos-
sível. Os seus olhos escuros reluziram.

— Fiz o que o protocolo exige — replicou, demasiado bem-educada 
para mostrar a ira para além do tom frio da sua voz. — Fazer outra coi-
sa seria vir como uma bárbara. Quando o senhor se recusou a ajudar-me, 
disse-lhe que tencionava procurar ajuda sozinha. Fazer menos que isso não 
teria sido honrado.

Flint, que conseguira acompanhar apenas fragmentos da conversa em 
élfi co, deu uma cotovelada em Tanis.
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— Ela e o cavaleiro vão dar-se lindamente. — Fungou. — A menos que 
a honra os mate primeiro. — Antes de Tanis ter tempo de responder, Sturm 
voltou a juntar-se ao grupo.

— Tanis — disse Sturm, entusiasmado. — Os cavaleiros encontraram 
a antiga biblioteca! É por isso que estão aqui. Descobriram registos em Pa-
lanthas dizendo que em tempos antigos o conhecimento sobre os dragões 
era guardado na biblioteca aqui de Tarsis. O Conselho dos Cavaleiros en-
viou-os para averiguar se a biblioteca ainda sobrevivia.

Sturm fez um gesto aos cavaleiros para se aproximarem.
— Este é Brian Donner, Cavaleiro da Espada — disse. — Aran Arco-

grande, Cavaleiro da Coroa, e Derek Guarda-da-Coroa, Cavaleiro da Rosa. 
— Os cavaleiros fi zeram vénias.

— E este é Tanis Meio Elfo, o nosso líder — disse Sturm. O meio elfo 
viu Alhana sobressaltar-se e fi tá-lo espantada, deitando um relance a Sturm 
para ver se ouvira bem.

Sturm apresentou Gilthanas e Flint, após o que se virou para Alhana.
— Senhora Alhana — começou, depois parou, embaraçado, aperce-

bendo-se de que nada mais sabia sobre ela.
— Alhana Brisa-de-Estrelas — concluiu Gilthanas. — Filha do Orador 

das Estrelas. Princesa dos elfos de Silvanesti.
Os cavaleiros voltaram a fazer vénias, desta vez mais profundas.
— Aceitai a minha sincera gratidão por me haverdes salvo — disse fria-

mente Alhana. O seu olhar incluiu todo o grupo, mas demorou-se mais 
tempo em Sturm. Depois virou-se para Derek, que sabia ser o líder por 
pertencer à Ordem da Rosa. — Descobristes os registos que o Conselho vos 
mandou encontrar?

Enquanto ela falava, Tanis examinou com interesse os cavaleiros, agora 
sem capuzes. Também ele sabia o sufi ciente para saber que o Conselho dos 
Cavaleiros — o corpo que governava os Cavaleiros de Solamnia — enviara 
os seus melhores. Estudou em particular Derek, o mais velho e de mais ele-
vada posição na hierarquia. Poucos Cavaleiros atingiam a Ordem da Rosa. 
Os testes eram perigosos e difíceis, e só Cavaleiros de linhagem pura po-
diam pertencer-lhe.

— Encontrámos um livro, senhora — disse Derek — escrito numa 
língua antiga que não conseguimos compreender. Mas havia imagens de 
dragões, portanto planeávamos copiá-lo e regressar a Sancrist onde, espe-
rávamos, os eruditos poderiam traduzi-lo. Mas em vez disso encontrámos 
alguém capaz de o ler. O kender…

— Tasslehoff ! — explodiu Flint.
A boca de Tanis escancarou-se.
— Tasslehoff ? — repetiu, incrédulo. — Ele mal consegue ler Comum. 
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Não sabe nenhuma língua antiga. O único entre nós que talvez pudesse ser 
capaz de traduzir uma língua antiga é Raistlin.

Derek encolheu os ombros.
— O kender tem um par de óculos que diz que são “óculos mágicos de 

visão verdadeira.” Pô-los e conseguiu ler o livro. Diz que…
— Eu consigo imaginar o que diz! — retorquiu Tanis. — Histórias so-

bre autómatos e anéis mágicos de teleportação e plantas que vivem do ar. 
Onde está ele? Vou ter uma conversinha com Tasslehoff  Pé-Ligeiro.

— “Óculos mágicos de visão verdadeira” — resmungou Flint. — E eu 
sou um anão da ravina!

Os companheiros entraram num edifício destruído. Avançando por 
cima de entulho, seguiram Derek através de uma arcada baixa. O cheiro a 
mofo e a bolor era forte. A escuridão era intensa, após a luminosidade do 
Sol da tarde lá fora e, por um momento, toda a gente fi cou cega. Depois De-
rek acendeu um archote, e viram uma escada estreita em espiral que descia 
para mais escuridão.

— A biblioteca foi construída no subsolo — explicou Derek. — Foi 
provavelmente essa a única razão para ter sobrevivido tão bem ao Cataclis-
mo.

Os companheiros desceram rapidamente a escada e depressa se viram 
no interior de uma enorme sala. Tanis susteve a respiração e até os olhos 
de Alhana se dilataram à luz trémula do archote. A gigantesca sala estava 
cheia, do chão ao teto, de altas estantes de madeira que se prolongavam a 
perder de vista. Nas estantes havia livros. Livros de todos os tipos. Livros 
com encadernações de couro, livros encadernados a madeira, livros enca-
dernados com aquilo que parecia ser folhas de alguma árvore exótica. Mui-
tos não eram encadernados de todo, eram apenas molhos de pergaminhos, 
unidos com fi tas pretas. Várias estantes tinham caído, derramando os livros 
no chão até ele fi car coberto de pergaminhos até à altura dos tornozelos.

— Devem ser milhares! — disse Tanis, assombrado. — Como encon-
traram um livro no meio disto?

Derek abanou a cabeça.
— Não foi fácil — disse. — Passámos longos dias aqui em baixo, à pro-

cura. Quando fi nalmente o descobrimos, sentimos mais desespero do que 
triunfo, porque foi óbvio que o livro não podia ser movido. Quando tocá-
mos as páginas, elas desfi zeram-se em poeira. Tememos vir a passar longas 
horas cansativas a copiá-lo. Mas o kender…

— Pois, o kender — disse Tanis, sombrio. — Onde está ele?
— Aqui! — trilou uma voz estridente.
Tanis espreitou ao longo da sala mal iluminada e viu uma vela a arder 

sobre uma mesa. Tasslehoff , sentado numa cadeira alta de madeira, estava 
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debruçado sobre um livro grosso. Quando os companheiros se aproxima-
ram dele, viram um par de pequenos óculos empoleirados no seu nariz.

— Está bem, Tas — disse Tanis. — Onde os arranjaste?
— Onde arranjei o quê? — perguntou o kender com inocência. Viu 

os olhos de Tanis a estreitar-se e levou a mão aos pequenos óculos de aros 
de metal. — Oh, ah, isto? Tinha-os numa bolsa… e, bem, se tens de saber, 
encontrei-os no reino dos anões…

Flint soltou um gemido e levou a mão à cara.
— Estavam simplesmente pousados numa mesa! — protestou Tas, 

vendo Tanis franzir o sobrolho. — Juro! Não havia ninguém por perto. Jul-
guei que talvez alguém os tivesse perdido. Só os levei para os guardar. E 
ainda bem. Algum ladrão podia ter aparecido e podia tê-los roubado, e eles 
são muito valiosos! Tencionava devolvê-los, mas depois disso fi cámos tão 
ocupados, com o combate contra anões negros e draconianos e a encontrar 
o Martelo, que eu me esqueci… mais ou menos… que os tinha. Quando 
me lembrei, estávamos a milhas dos anões, a caminho de Tarsis, e não achei 
que quisesses que eu voltasse para trás só para os devolver a…

— O que é que eles fazem? — interrompeu Tanis, sabendo que fi ca-
riam ali até ao dia seguinte se não o fi zesse.

— São maravilhosos — apressou-se a dizer Tas, aliviado por Tanis não 
gritar com ele. — Um dia deixei-os em cima de um mapa. — Tas deu pal-
madinhas no estojo dos mapas. — Olhei para baixo, e, imagina! Conseguia 
ler o que estava escrito no mapa através dos óculos. Isso assim não parece 
muito maravilhoso — disse apressadamente Tas, vendo Tanis começar ou-
tra vez a franzir o sobrolho — mas era um mapa escrito numa língua que 
eu nunca tinha sido capaz de compreender. Portanto experimentei-os em 
todos os meus mapas e conseguia lê-los, Tanis! A todos! Mesmo aos mes-
mo, mesmo velhos!

— E nunca nos falaste disso? — Sturm olhava para Tas com fúria.
— Bem, o assunto nunca veio à baila — disse Tas como quem pede 

desculpa. — Se me tivesses perguntado diretamente: “Tasslehoff , tens uns 
óculos mágicos?”, eu teria dito logo a verdade. Mas não perguntaste, Sturm 
Lâmina Brilhante, portanto não me olhes dessa maneira. Seja como for, eu 
consigo ler este livro antigo. Deixa que te diga o que…

— Como soubeste que são mágicos e não só um aparelho mecânico 
qualquer dos anões? — perguntou Tanis, vendo que Tas estava a esconder 
qualquer coisa.

Tas engoliu em seco. Esperara que Tanis não lhe fi zesse aquela pergunta.
— Ah… — gaguejou. — Eu… suponho que, bom, calhou, hm, men-

cioná-los a Raistlin uma noite em que estavam todos ocupados a fazer 
outra coisa qualquer. Ele disse-me que os óculos talvez fossem mágicos. 
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Para descobrir, disse um daqueles feitiços esquisitos lá dele e os óculos… 
aa… começaram a brilhar. Isso queria dizer que estavam encantados. Ele 
perguntou-me o que os óculos faziam e eu demonstrei e ele disse que eram 
“óculos de visão verdadeira.” Os anões utilizadores de magia de antigamen-
te fi zeram-nos para ler livros escritos noutras línguas e… — Parou.

— E? — insistiu Tanis.
— E… aa… livros de feitiços. — A voz de Tas era um sussurro.
— E que mais disse Raistlin?
— Que se eu tocasse nos seus livros de feitiços ou sequer os olhasse 

pelo canto do olho, me transformava num grilo e me en-engolia in-inteiro 
— gaguejou Tasslehoff . Ergueu uns olhos esbugalhados para Tanis. — E eu 
acreditei nele.

Tanis abanou a cabeça. Podia-se confi ar em Raistlin para arranjar uma 
ameaça sufi cientemente horrenda para abafar a curiosidade de um kender.

— Mais alguma coisa? — perguntou.
— Não, Tanis — disse Tas com inocência. Na verdade, Raistlin men-

cionara mais um pormenor acerca dos óculos, mas Tas não conseguira 
compreendê-lo lá muito bem. Qualquer coisa sobre os óculos verem as 
coisas com demasiada verdade, o que não fazia sentido nenhum, portanto 
achou que provavelmente não valia a pena falar nisso. De resto, Tanis já 
estava sufi cientemente furioso.

— Bom, e que descobriste? — perguntou Tanis a contragosto.
— Oh, Tanis, é tão interessante! — disse Tas, grato por a provação ter 

terminado. Virou cuidadosamente uma página e quando o fez, a página 
rasgou-se e estalou sob os seus dedos. Abanou a cabeça com tristeza. — 
Isto acontece quase sempre. Mas conseguem ver aqui — os outros incli-
naram-se em volta para olhar para onde o kender apontava — imagens de 
dragões. Dragões azuis, dragões vermelhos, dragões pretos, dragões verdes. 
Não sabia que havia tantos. Então, veem esta coisa? — Virou outra pági-
na. — Ups. Bem, agora não se consegue ver, mas era uma enorme bola de 
vidro. E, segundo diz o livro, se tiverem uma dessas bolas de vidro, podem 
ganhar controlo sobre os dragões e eles farão o que disserem!

— Bola de vidro! — Flint soltou uma fungadela, após o que espirrou. 
— Não acredites nele, Tanis. Acho que a única coisa que aqueles óculos 
fi zeram foi ampliar as histórias que conta.

— Eu estou a dizer mesmo a verdade! — disse Tas, indignado. — Cha-
mam-se orbes de dragão, e podes interrogar Raistlin sobre elas! Ele deve 
saber porque, de acordo com isto, foram feitas há muito tempo pelos gran-
des feiticeiros.

— Eu acredito em ti — disse Tanis num tom sério, vendo que Tass-
lehoff  estava realmente aborrecido. — Mas temo que isso não nos sirva de 
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muito. É provável que tenham todas sido destruídas no Cataclismo e de 
qualquer forma não saberíamos onde procurar…

— Sabemos sim — disse Tas, excitado. — Há aqui uma lista de onde 
elas estavam guardadas. Vês… — Parou, inclinando a cabeça. — Chhhhh 
— disse, à escuta. Os outros silenciaram-se. Durante um momento, nada 
ouviram, depois os seus ouvidos apanharam o que a audição mais rápida 
do kender já detetara.

Tanis sentiu as mãos a arrefecer; o sabor seco e amargo do medo en-
cheu-lhe a boca. Agora conseguia ouvir, à distância, o som de centenas de 
trombetas a bramir, trombetas que todos já antes tinham ouvido. O rugido 
das trombetas de metal que anunciavam a aproximação dos exércitos dra-
conianos — e a aproximação dos dragões.

As trombetas da morte.
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7

“… NAO ESTAO DESTINADOS A VOLTAR 
A ENCONTRAR SE NESTE MUNDO.”

Os companheiros tinham acabado de chegar ao mercado quando o primei-
ro bando de dragões atacou Tarsis.

O grupo separara-se dos cavaleiros e não fora uma separação agra-
dável. Os cavaleiros tinham tentado convencê-los a fugir com eles para as 
colinas. Quando os companheiros recusaram, Derek exigira que Tasslehoff  
os acompanhasse, uma vez que só o kender conhecia a localização das or-
bes de dragão. Tanis sabia que Tas se limitaria a fugir aos cavaleiros e vira-se 
forçado a voltar a recusar.

— Trazei o kender, Sturm, e vinde connosco — ordenara Derek, igno-
rando Tanis.

— Não posso, senhor — respondera Sturm, pousando a mão no braço 
de Tanis. — Ele é o meu líder, e a minha primeira lealdade é para com os 
meus amigos.

A voz de Derek estava fria de ira.
— Se é essa a vossa decisão — respondera — não vos posso impedir. 

Mas esta é uma marca negra contra vós, Sturm Lâmina Brilhante. Lem-
brai-vos de que não sois um Cavaleiro. Ainda não. Rezai para eu não estar 
lá quando a questão do vosso grau for apresentada ao Conselho.

Sturm fi cara pálido como a morte. Deitara um relance de viés a Tanis, 
o qual tentara ocultar o espanto que aquela novidade surpreendente lhe 
causara. Mas não havia tempo para pensar no assunto. O som das trom-
betas, gritando desarmoniosamente no ar gélido, estava a aproximar-se a 
cada segundo. Os cavaleiros e os companheiros separaram-se; os cavaleiros 
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em direção ao acampamento que tinham nas colinas, os companheiros de 
regresso à cidade.

Encontraram o povo da cidade à porta de casa, especulando sobre os 
estranhos toques de trombeta que nunca antes tinham ouvido e que não 
compreendiam. Só um tarsiano ouvira e compreendeu. O senhor, na sala 
do Conselho, pôs-se em pé ao ouvir o som. Girando sobre si próprio, vi-
rou-se para o draconiano de ar presumido sentado nas sombras atrás de si.

— Disseste que seríamos poupados! — disse o senhor por entre dentes 
cerrados. — Ainda estamos a negociar…

— O Senhor dos Dragões fartou-se de negociações — disse o draco-
niano, abafando um bocejo. — E a cidade será poupada… depois de lhe ser 
dada uma lição, claro.

A cabeça do senhor afundou-se entre as mãos. Os outros membros 
do Conselho, sem compreenderem por inteiro o que estava a acontecer, 
olharam uns para os outros tomando uma consciência horrorizada do que 
se passava quando viram lágrimas a escorrer por entre os dedos do senhor.

Lá fora, os dragões vermelhos estavam visíveis nos céus, às centenas. 
Voando em grupos regimentais de três a cinco, as suas asas reluziam num 
vermelho de chamas ao sol poente. O povo de Tarsis compreendeu uma 
coisa e apenas uma coisa: a morte voava sobre as suas cabeças.

Quando os dragões fi zeram as suas primeiras passagens sobre a cidade 
em voo rasante, o horror dos dragões jorrou deles, espalhando um pânico 
mais mortífero do que o fogo. As pessoas tinham uma única ideia nas cabe-
ças quando as sombras das asas apagaram a luz moribunda do dia — fugir.

Mas não havia fuga.
Após a primeira passagem, sabendo agora que não enfrentariam ne-

nhuma resistência, os dragões atacaram. Um após outro, descreveram cír-
culos, e depois caíram do céu como disparos incandescentes, engolindo 
edifício atrás de edifício com as chamas do seu ígneo hálito. Os incêndios 
em propagação criavam os seus próprios vendavais. Fumo sufocante en-
cheu a rua, transformando o crepúsculo em noite alta. Caíram cinzas como 
chuva negra. Gritos de terror foram-se transformando em gritos de agonia 
à medida que as pessoas iam morrendo no abismo em brasa que era Tarsis.

E, enquanto os dragões atacavam, um mar de humanidade enlouque-
cida pelo medo enchia as ruas iluminadas pelas chamas. Poucos faziam al-
guma ideia clara do lugar para onde iam. Alguns gritavam que fi cariam em 
segurança nas colinas, outros corriam pela antiga zona portuária, outros 
ainda tentavam chegar às portas da cidade. Por cima deles voavam os dra-
gões, queimando ao seu critério, matando o que lhes apetecesse.

O mar humano quebrou-se sobre Tanis e os companheiros, esmagan-
do-os contra a rua, separando-os entre os seus turbilhões, encostando-os 
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aos edifícios. O fumo sufocou-os e fez-lhes arder os olhos, lágrimas cega-
ram-nos enquanto tentavam controlar o terror dos dragões que ameaçava 
destruir-lhes a razão.

O calor era tão intenso que edifícios inteiros explodiam. Tanis apa-
nhou Gilthanas quando o elfo foi atirado contra a fachada de um edifício. 
Agarrando-se a ele, o meio elfo só pôde ver, impotente, o resto dos amigos 
a serem arrastados pela populaça.

— De volta à estalagem! — gritou Tanis. — Encontramo-nos na esta-
lagem! — Mas não conseguiu perceber se eles o tinham ouvido. Só pôde 
confi ar que todos tentariam dirigir-se nessa direção.

Sturm envolveu Alhana nos seus fortes braços, levando-a pelas ruas re-
pletas de medo, em parte carregando-a, em parte arrastando-a. Espreitan-
do através das cinzas, tentou ver os outros, mas era inútil. E depois deu iní-
cio à mais desesperada batalha que algum dia travara, tentando manter-se 
em pé e sustentar Alhana enquanto, uma e outra vez, as horríveis vagas de 
humanidade se quebravam sobre eles.

Então, Alhana foi-lhe arrancada dos braços pela turba aos gritos, cujos 
pés calçados de botes pisoteavam tudo o que vivia. Sturm atirou-se à mul-
tidão, empurrando e batendo com os braços e o corpo revestidos de ar-
madura, e apanhou os pulsos de Alhana. Mortalmente pálida, ela tremia 
de medo. Agarrou-se às mãos dele com todas as suas forças e, por fi m, ele 
conseguiu puxá-la para si. Uma sombra passou por eles. Um dragão, sol-
tando um grito cruel, caiu sobre a rua que ondulava e se enchia de homens, 
mulheres e crianças. Sturm encolheu-se contra a soleira de uma porta, 
arrastando Alhana consigo, e protegeu-a com o corpo quando o dragão 
passou por cima em voo rasante. Chamas encheram a rua; os gritos dos 
moribundos dilaceravam o coração.

— Não olheis! — sussurrou Sturm a Alhana, encostando-a a si, com 
lágrimas a correr pela sua própria cara. O dragão passou, e de súbito as ruas 
fi caram horrivelmente, insuportavelmente calmas. Nada se movia.

— Vamos embora enquanto podemos — disse Sturm, com uma voz 
trémula. Agarrando-se um ao outro, os dois tropeçaram para fora da solei-
ra, com os sentidos atordoados, movendo-se apenas por instinto. Por fi m, 
nauseados e entontecidos pelo cheiro a carne esturricada e a fumo, foram 
forçados a procurar abrigo noutra porta.

Por um momento nada puderam fazer além de se agarrarem um ao 
outro, gratos pelo breve descanso, mas perseguidos pela consciência de que 
dentro de segundos teriam de regressar às ruas mortíferas.

Alhana encostou a cabeça ao peito de Sturm. Sentia a velha e antiquada 
armadura fria contra a pele. A sua superfície dura de metal era tranquiliza-
dora e, por baixo, conseguia sentir o coração dele a bater, rápido, constante 
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e calmante. Os braços que a abraçavam eram fortes, duros, musculosos. A 
mão dele afagava-lhe o cabelo escuro.

Alhana, casta donzela de um povo severo e rígido, há muito sabia 
quando, onde e com quem casaria. Ele era um nobre élfi co, e era um sinal 
do acordo entre ambos que ao longo de todos os anos transcorridos desde 
que o acordo fora feito nunca se tivessem tocado. Ele fi cara para trás com 
o povo, enquanto Alhana regressava para encontrar o pai. Ela partira para 
aquele mundo de humanos, e os seus sentidos cambaleavam com o choque. 
Detestava-os, e no entanto sentia-se fascinada com eles. Eram tão podero-
sos, com emoções cruas e indomadas. E no preciso momento em que jul-
gava que os odiaria e desprezaria para sempre, um destacava-se dos outros.

Alhana ergueu o olhar para o rosto afl ito de Sturm e viu aí gravados o 
orgulho, a nobreza, uma estrita e infl exível disciplina, uma constante pro-
cura pela perfeição — uma perfeição inatingível. E daí a profunda mágoa 
nos seus olhos. Alhana sentiu-se atraída por aquele homem, aquele huma-
no. Rendida à sua força, reconfortada pela sua presença, sentiu um calor 
doce e abrasador insinuar-se em si, e de súbito apercebeu-se de que estava 
em maior perigo por causa desse fogo do que devido ao fogo de um milhar 
de dragões.

— É melhor irmos — murmurou Sturm suavemente mas, para seu 
espanto, Alhana afastou-se dele.

— É aqui que nos separamos — disse, com uma voz fria como o vento 
da noite. — Tenho de regressar ao lugar onde estou hospedada. Obrigada 
por me acompanhardes.

— O quê? — disse Sturm. — Ir sozinha? Isso é uma loucura. — Esten-
deu a mão e agarrou-lhe o braço. — Não posso permitir… — Apercebeu-se 
de que era a coisa errada a fazer ao senti-la fi car tensa. Ela não se moveu, 
fi cou simplesmente a fi tá-lo autoritariamente até ele a libertar.

— Eu tenho amigos — disse ela — tal como vós. A vossa lealdade é 
para com eles. A minha para com os meus. Temos de seguir caminhos se-
parados. — A voz falhou-lhe perante a expressão de intensa dor no rosto 
de Sturm, ainda húmido de lágrimas. Por um momento Alhana não con-
seguiu suportá-la e perguntou a si própria se teria forças para continuar. 
Depois pensou no seu povo… que dependia dela. Encontrou a força. — 
Agradeço-vos a gentileza e a ajuda, mas agora tenho de ir enquanto as ruas 
estão vazias.

Sturm fi tou-a, magoado e confundido. Depois o seu rosto endureceu.
— Fico feliz por ter sido útil, Senhora Alhana. Mas ainda estais em 

perigo. Permiti que vos leve até ao vosso alojamento, e de seguida não vos 
incomodarei mais.

— Isso é impossível — disse Alhana, fazendo ranger os dentes para 
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manter o queixo fi rme. — O meu alojamento não está longe e os meus 
amigos esperam-me. Temos maneira de sair da cidade. Perdoai-me por não 
vos levar, mas nunca sei bem se devo confi ar em humanos.

Os olhos castanhos de Sturm relampejaram. Alhana, perto dele, conse-
guiu sentir o seu corpo tremer. Uma vez mais quase perdeu a determinação.

— Eu sei onde estais alojado — disse ela, engolindo em seco. — Na 
Estalagem do Dragão Vermelho. Se encontrar os meus amigos… talvez 
possamos oferecer-vos ajuda…

— Não vos preocupeis. — A voz de Sturm ecoou a frieza dela. — E não 
me agradeçais. Nada fi z além do que o meu Código obrigava. Adeus — dis-
se, e começou a afastar-se.

Depois, lembrando-se, voltou para trás. Tirando o cintilante alfi nete de 
diamantes do cinto, enfi ou-o na mão de Alhana.

— Tomai — disse. Olhando para os seus olhos escuros, viu de súbito 
a dor que ela tentava esconder. A sua voz suavizou-se, apesar de não con-
seguir compreender. — Estou contente por me terdes confi ado esta joia — 
disse com gentileza — mesmo que por alguns momentos.

A donzela élfi ca fi tou a joia por um instante, de seguida começou a 
tremer. Os seus olhos ergueram-se para os de Sturm e neles viu não des-
prezo, como esperava, mas compaixão. Uma vez mais, interrogou-se sobre 
os humanos. Alhana baixou a cabeça, incapaz de enfrentar o olhar dele, 
e tomou-lhe uma mão nas dela. Depois pousou-lhe a joia na palma e fe-
chou-lhe os dedos sobre ela.

— Ficai com isto — disse em voz baixa. — Quando olhardes para ela, 
pensai em Alhana Brisa-de-Estrelas e sabei que, algures, ela pensa em vós.

Lágrimas súbitas inundaram os olhos do cavaleiro. Baixou a cabeça, 
incapaz de falar. Depois, beijando a pedra preciosa, voltou a enfi á-la cuida-
dosamente no cinto e estendeu as mãos, mas Alhana recuou para a soleira 
da porta, com o pálido rosto virado para o lado.

— Ide, por favor — disse. Sturm fi cou um momento parado, irresolu-
to, mas não podia, honradamente, recusar-se a obedecer àquele pedido. O 
cavaleiro virou-se e voltou a mergulhar no pesadelo da rua. Alhana fi cou 
a vê-lo da soleira por um momento, com uma carapaça protetora a endu-
recer à sua volta. — Perdoa-me, Sturm — murmurou de si para si. Depois 
parou. — Não, não me perdoes — disse com dureza. — Agradece-me.

Fechando os olhos, invocou na mente uma imagem e enviou uma 
mensagem aos arredores da cidade onde os amigos esperavam para a le-
var daquele mundo de humanos. Recebendo a resposta telepática, Alhana 
suspirou e pôs-se a esquadrinhar ansiosamente os céus repletos de fumo, à 
espera.

…
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— Ah — disse calmamente Raistlin quando os primeiros toques de trom-
beta estilhaçaram a calma da tarde. — Eu bem vos disse.

Vento do Rio deitou um olhar irritado ao mago, enquanto tentava 
pensar no que fazer. Que Tanis dissesse para proteger o grupo contra os 
guardas da cidade estava muito bem, mas protegê-lo de exércitos de draco-
nianos, de dragões? Os olhos de Vento do Rio percorreram o grupo. Tika 
pôs-se em pé, com a mão na espada. A jovem era corajosa e fi rme, mas não 
tinha perícia. O homem das planícies ainda via as cicatrizes na sua mão, 
onde ela se cortara.

— Que é? — perguntou Elistan, parecendo desconcertado.
— O Senhor dos Dragões, a atacar a cidade — respondeu Vento do Rio 

com rispidez, tentando pensar.
Ouviu um som metálico. Caramon estava a levantar-se. O grande guer-

reiro parecia calmo e imperturbado. Graças aos deuses por isso. Apesar de 
Vento do Rio detestar Raistlin, tinha de admitir que o mago e o seu irmão 
guerreiro combinavam o aço e a magia com efi cácia. Viu que também Lau-
rana parecia calma e resoluta, mas ela era uma elfa — Vento do Rio nunca 
chegara propriamente a aprender a confi ar em elfos.

Tanis dissera-lhe: “Sai da cidade se nós não voltarmos.” Mas Tanis não 
previra aquilo! Se saíssem da cidade, só iriam encontrar os exércitos dos Se-
nhores dos Dragões nas Planícies. Vento do Rio tinha agora uma excelente 
ideia sobre quem estivera a observá-los durante a viagem até àquele maldi-
to lugar. Praguejou de si para si na sua língua e depois — no momento em 
que os primeiros dragões sobrevoavam a cidade — sentiu o braço de Lua 
Dourada à sua volta. Baixando o olhar, viu-a sorrir — o sorriso da Filha do 
Líder — e viu a fé nos seus olhos. Fé nos deuses e fé nele. Descontraiu-se, 
tendo chegado ao fi m o seu breve momento de pânico.

Uma onda de choque atingiu o edifício. Ouviram os gritos nas ruas, lá 
em baixo, o rugido dos incêndios.

— Temos de sair deste piso, temos de voltar ao nível térreo — disse 
Vento do Rio. — Caramon, traz a espada do cavaleiro e as outras armas. 
Se Tanis e os outros ainda… — Parou. Estivera prestes a dizer “estiverem 
vivos,” mas vira a cara de Laurana. — Se Tanis e os outros escaparem, re-
gressarão para aqui. Esperaremos por eles.

— Excelente decisão! — silvou o mago em tom cáustico — Especial-
mente porque não temos mais sítio nenhum para onde ir!

Vento do Rio ignorou-o.
— Elistan, leva os outros lá para baixo. Caramon e Raistlin, fi quem 

um momento comigo. — Depois de os outros se irem embora, disse ra-
pidamente: — A nossa melhor hipótese, segundo vejo, é fi car cá dentro, 
barricar-nos na estalagem. As ruas serão mortíferas.
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— Durante quanto tempo julgas que podemos resistir? — perguntou 
Caramon.

Vento do Rio abanou a cabeça.
— Talvez horas — disse com amargura.
Os irmãos fi taram-no, cada um a pensar nos corpos torturados que 

tinham visto na aldeia de Que-shu, no que tinham ouvido dizer sobre a 
destruição de Solace.

— Não podemos ser capturados vivos — sussurrou Raistlin.
Vento do Rio respirou fundo.
— Resistiremos o máximo que pudermos — disse, com a voz a tre-

mer um pouco — mas quando compreendermos que não podemos durar 
mais…

Parou, incapaz de prosseguir, com a mão na espada, pensando no que 
teria de fazer.

— Não haverá necessidade disso — disse Raistlin em voz baixa. — Eu 
tenho ervas. Um bocadinho de nada num copo de vinho. Muito rápido, 
indolor.

— Tens a certeza? — perguntou Vento do Rio.
— Confi a em mim — respondeu Raistlin. — Tenho conhecimentos 

da arte. Da arte das ervas — acrescentou suavemente, vendo o homem das 
planícies estremecer.

— Se eu estiver vivo — disse Vento do Rio em voz baixa — dou-lhe, 
dou-lhes… a bebida pessoalmente. Se não…

— Eu compreendo. Podes confi ar em mim — repetiu o mago.
— E Laurana? — perguntou Caramon. — Sabes como são os elfos. Ela 

não…
— Deixa comigo — repetiu Raistlin em voz baixa.
O homem das planícies fi tou o mago, sentindo o horror a inundá-lo. 

Raistlin estava friamente na sua frente, com os braços dobrados e enfi a-
dos nas mangas da veste, o capuz puxado para a cabeça. Vento do Rio 
olhou para o punhal, avaliando a alternativa. Não, não poderia fazê-lo. 
Assim não.

— Muito bem — disse, engolindo em seco. Fez uma pausa, temendo 
ir para baixo e enfrentar os outros. Mas os sons da morte na rua estavam 
a subir de volume. Vento do Rio virou-se de repente e deixou os irmãos 
sozinhos.

— Eu morrerei a combater — disse Caramon a Raistlin, tentando falar 
num tom terra-a-terra. Mas depois das primeiras palavras, a voz do gran-
de guerreiro quebrou-se. — Promete-me, Raist, que fazes isso se eu… não 
estiver lá…

— Não haverá necessidade — disse simplesmente Raistlin. — Não te-
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nho força para sobreviver a uma batalha desta magnitude. Morrerei no seio 
da minha magia.

Tanis e Gilthanas lutaram por atravessar a multidão, o meio elfo, mais forte, 
segurando o elfo enquanto iam empurrando, agarrando e abrindo caminho 
pelas massas em pânico. Uma e outra vez, abrigaram-se de dragões. Gil-
thanas torceu o joelho, caiu contra uma porta e foi forçado a coxear, numa 
agonia, apoiando-se ao ombro de Tanis.

O meio elfo sussurrou uma prece de graças quando viu a Estalagem 
do Dragão Vermelho, prece essa que se transformou em praga quando viu 
as negras formas reptilianas a rodear a fachada. Arrastou Gilthanas, que 
avançava cegamente aos tropeções, exausto pela dor, para o interior de uma 
soleira recuada.

— Gilthanas! — gritou Tanis. — A estalagem! Está sob ataque!
Gilthanas ergueu olhos vidrados e olhou, sem compreender. Depois, 

aparentando ter entendido, suspirou e abanou a cabeça.
— Laurana — arquejou, e forçou-se a avançar, tentando cambalear 

para fora da soleira. — Temos de chegar até eles. — E caiu nos braços de 
Tanis.

— Fica aqui — disse o meio elfo, ajudando-o a sentar-se. — Não estás 
capaz de te mexer. Eu vou tentar passar. Dou a volta ao quarteirão e entro 
pelas traseiras.

Tanis correu em frente, entrando e saindo de portas, escondendo-se 
na devastação. Estava a cerca de um quarteirão da estalagem quando ouviu 
um grito rouco. Virando-se para olhar, viu Flint a fazer grandes gestos. Ta-
nis precipitou-se para o outro lado da rua.

— Que é? — perguntou.
— Porque não estás tu com os outros… — O meio elfo parou. — Oh, 

não — sussurrou.
O anão, com a cara manchada de cinza e riscada por lágrimas, ajoe-

lhou-se ao lado de Tasslehoff . O kender estava preso debaixo de uma trave 
que caíra na rua. A cara de Tas, parecendo-se com a cara de uma criança 
sábia, estava cinzenta, a pele peganhenta.

— Maldito kender de cabeça oca — gemeu Flint. — Tinha de deixar 
que uma casa lhe caísse em cima. — As mãos do anão estavam dilaceradas 
e sangravam de ter tentado erguer uma trave que só poderia ser levantada 
de cima do kender por três homens ou um Caramon. Tanis pôs a mão no 
pescoço de Tas. O pulso estava muito fraco.

— Fica com ele! — disse Tanis inutilmente. — Vou à estalagem. Já tra-
go o Caramon!

Flint fi tou-o sombriamente, após o que deitou uma olhadela à estala-
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gem. Ambos ouviam os gritos dos draconianos, ambos viam as suas armas 
relampejar ao clarão dos incêndios. Ocasionalmente, uma luz não natural 
reluzia de dentro da estalagem — a magia de Raistlin. O anão abanou a 
cabeça. Sabia que Tanis era tão capaz de regressar com Caramon como de 
voar.

Mas Flint conseguiu sorrir.
— Com certeza, moço, eu fi co com ele. Adeus, Tanis.
Tanis engoliu em seco, tentou responder, mas depois desistiu e partiu 

a correr pela rua fora.

Raistlin, tossindo até mal conseguir manter-se em pé, limpou sangue dos 
lábios e tirou uma pequena bolsa de couro negro dos mais internos bolsos 
da sua veste. Só lhe restava um feitiço e mal tinha energia para o lançar. 
Agora, com as mãos a tremer de fadiga, tentou espalhar o conteúdo da bol-
sinha num jarro de vinho que ordenara a Caramon que lhe trouxesse antes 
do início da baralha. Mas a sua mão tremia violentamente, e dobrava-se 
todo com os espasmos de tosse.

Então sentiu outra mão agarrar na sua. Erguendo o olhar, viu Laura-
na. Esta tirou-lhe a bolsa dos dedos débeis. Tinha a mão manchada com o 
verde-escuro do sangue draconiano.

— Que é isto? — perguntou.
— Ingredientes para um feitiço. — Faltou a respiração ao mago. — 

Despeja isso no vinho. — Laurana concordou com a cabeça e despejou a 
mistura, conforme indicado. A mistura desapareceu no mesmo instante.

— Não a bebas — avisou o mago quando o ataque de tosse passou. 
Laurana fi tou-o.

— O que é?
— Uma poção para dormir — sussurrou Raistlin, com os olhos a luzir.
Laurana fez um sorriso torcido.
— Achas que não vamos conseguir dormir esta noite?
— Não é dessa espécie — respondeu Raistlin, observando-a atentamen-

te. — Esta imita a morte. O bater do coração abranda até quase nada, a res-
piração quase para, a pele fi ca fria e pálida, os membros tornam-se hirtos.

Os olhos de Laurana esbugalharam-se.
— Porque… — começou.
— Para ser usada como último recurso. O inimigo pensa que estás 

morta, deixa-te no campo de batalha… se tiveres sorte. Se não…
— Se não? — insistiu ela, com o rosto pálido.
— Bem, sabe-se de quem tenha acordado na sua própria pira funerária 

— disse Raistlin com frieza. — Mas não me parece provável que isso nos 
aconteça.
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Respirando mais facilmente, sentou-se, baixando-se involuntariamen-
te quando uma seta com pouca força fl utuou por cima dele e caiu ao chão 
mais atrás. Viu então a mão de Laurana tremer e apercebeu-se de que ela 
não estava tão calma como se forçava a aparentar.

— Pretendes que tomemos isto? — perguntou ela.
— Salvar-nos-á de sermos torturados por draconianos.
— Como sabes?
— Confi a em mim — disse o mago com um ligeiro sorriso.
Laurana fi tou-o de relance e estremeceu. De forma ausente, limpou de-

dos manchados de sangue na armadura de couro. O sangue não saiu, mas 
ela não reparou. Uma seta acertou com um baque perto dela. Nem sequer 
se sobressaltou, limitou-se a olhá-la com apatia.

Caramon apareceu, saindo aos tropeções do fumo da sala comum in-
cendiada. Sangrava de uma ferida de seta no ombro e o seu sangue mistu-
rava-se estranhamente com o sangue verde do inimigo.

— Estão a arrombar a porta da frente — disse, respirando pesadamen-
te. — O Vento do Rio ordenou que recuássemos para aqui.

— Escuta! — avisou Raistlin. — Esse não é o único sítio que estão a 
arrombar! — Ouviu-se um estrondo de estilhaçamento que vinha da porta 
que levava da cozinha à viela das traseiras.

Prontos a defender-se, Caramon e Laurana giraram nos calcanhares 
no momento em que a porta se estilhaçava. Uma fi gura alta e escura entrou.

— Tanis! — gritou Laurana. Embainhando a arma, correu para ele.
— Laurana! — arquejou ele. Apanhando-a nos braços, abraçou-a com 

força, quase a soluçar de alívio. Depois Caramon pôs os seus enormes bra-
ços em volta de ambos.

— Como está toda a gente? — perguntou Tanis quando conseguiu fa-
lar.

— Por enquanto tudo bem — disse Caramon, espreitando para trás de 
Tanis. O seu sorriso morreu quando viu que ele estava sozinho. — Onde 
estão…

— Sturm está perdido — disse Tanis com uma voz fatigada. — Flint 
e Tas estão do outro lado da rua. O kender está preso debaixo duma viga. 
Gilthanas está a uns dois quarteirões de distância. Está ferido — disse Tanis 
a Laurana. — Não é grave, mas não conseguiu continuar.

— Bem-vindo, Tanis — sussurrou Raistlin, tossindo. — Chegaste a 
tempo de morrer connosco.

Tanis olhou para o jarro, viu a bolsa negra perto dele e fi tou Raistlin 
num súbito choque.

— Não — disse com fi rmeza. — Não vamos morrer. Pelo menos não 
ass… — Interrompeu-se de súbito. — Juntem toda a gente.
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Caramon saiu pesadamente, berrando com toda a força dos pulmões. 
Vento do Rio entrou a correr vindo da sala comum onde estivera a dis-
parar contra o inimigo as setas do próprio inimigo, visto que há muito se 
lhe tinham esgotado as suas. Os outros seguiram-no, sorrindo a Tanis com 
esperança.

Ver a fé que nele depositavam enfureceu o meio elfo. Um dia, pensou, 
vou falhar-lhes. Talvez já lhes tenha falhado. Abanou a cabeça, zangado.

— Escutem! — gritou, tentando fazer-se ouvir por cima do barulho 
dos draconianos lá fora. — Podemos tentar escapar pelas traseiras! É só 
uma pequena força que está a atacar a estalagem. A parte principal do exér-
cito ainda não está na cidade.

— Alguém está a tentar apanhar-nos — murmurou Raistlin.
Tanis concordou com a cabeça.
— É o que parece. Não temos muito tempo. Se conseguirmos chegar 

às colinas…
De súbito silenciou-se, erguendo a cabeça. Todos se calaram, à escuta, 

reconhecendo o grito estridente, o ranger de gigantescas asas de couro, a 
aproximar-se cada vez mais.

— Abriguem-se! — berrou Vento do Rio. Mas era tarde de mais.
Houve um lamento gritado e um estrondo. A estalagem, com três an-

dares e feita de pedra e madeira, estremeceu como se fosse feita de areia e de 
paus. O ar explodiu em poeira e detritos. Chamas irromperam lá fora. Por 
cima, ouviam-se os sons de madeira a lascar e a partir-se, os batimentos da 
madeira a cair. O edifício começou a ruir sobre si próprio.

Os companheiros observaram num fascínio atordoado, paralisados 
por verem as gigantescas traves do teto a estremecer sob a tensão quando o 
telhado caiu sobre os andares superiores.

— Saiam! — gritou Tanis. — Isto vai tudo…
A viga imediatamente por cima do meio elfo soltou um grande gemi-

do, e depois lascou e estalou. Agarrando em Laurana pela cintura, Tanis 
atirou-a para o mais longe de si que conseguiu e viu Elistan, em pé perto da 
porta da frente da estalagem, a apanhá-la nos braços.

Quando a enorme viga por cima de Tanis cedeu com um ruído de 
arrepiar, ouviu o mago a guinchar estranhas palavras. Depois sentiu-se 
cair, cair para a escuridão — e pareceu-lhe que o mundo lhe caiu em 
cima.

Sturm contornou uma esquina para ver a Estalagem do Dragão Vermelho 
ruir numa nuvem de chamas e fumo enquanto um dragão pairava no ar 
por cima dela. O coração do cavaleiro bateu violentamente de desgosto e 
medo.
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Enfi ou-se na soleira de uma porta, escondendo-se nas sombras quan-
do um grupo de draconianos passou por si — rindo e conversando na sua 
língua fria e gutural. Aparentemente, partiam do princípio de que o seu tra-
balho estava terminado e iam em busca de outro divertimento. Outros três, 
reparou — vestidos com uniformes azuis, não vermelhos —, pareceram 
extremamente consternados com a destruição da estalagem, sacudindo os 
punhos contra o dragão vermelho no céu.

Sturm sentiu a fraqueza do desespero cobri-lo. Encostou-se à porta, 
observando apaticamente os draconianos, perguntando a si próprio o que 
fazer a seguir. Estariam todos ainda lá dentro? Talvez tivessem escapado. 
Então o seu coração deu um salto doloroso. Vira um clarão branco.

— Elistan! — gritou, vendo o clérigo emergir do entulho, arrastando 
alguém consigo. Os draconianos, de espadas desembainhadas, correram 
para o clérigo, gritando-lhe em Comum para se render. Sturm berrou o de-
safi o de um cavaleiro solâmnico a um inimigo e saiu a correr da sua porta. 
Os draconianos giraram sobre si próprios, consideravelmente desconcer-
tados por verem o cavaleiro. Sturm tomou ténue consciência de que outra 
fi gura estava a correr com ele. Deitando uma olhadela para o lado, viu o 
brilho da luz do fogo a reluzir num elmo de metal e ouviu o anão a rugir. 
Então, vindas de uma porta, ouviu palavras de magia.

Gilthanas, incapaz de se levantar sem ajuda, rastejara para fora e estava 
a apontar para os draconianos, recitando o seu feitiço. Dardos de chamas 
saltaram das suas mãos. Uma das criaturas caiu, agarrada ao peito em cha-
mas. Flint saltou sobre outra, batendo-lhe na cabeça com uma pedra, en-
quanto Sturm derrubava outro draconiano com um golpe com os punhos. 
Sturm recolheu Elistan nos braços quando o homem cambaleou em frente. 
O clérigo carregava uma mulher.

— Laurana? — gritou Gilthanas da porta.
Entontecida e nauseada pelo fumo, a donzela élfi ca ergueu os olhos 

vidrados.
— Gilthanas? — murmurou. Depois, olhando para cima, viu o cava-

leiro.
— Sturm — disse, confusa, apontando vagamente para trás de si. — A 

tua espada está ali. Eu vi-a…
E de facto, Sturm detetou um clarão de prata que mal se via debaixo do 

entulho. A sua espada, e ao lado encontrava-se a de Tanis, a lâmina élfi ca de 
Kith-Kanan. Afastando pilhas de pedra, Sturm ergueu reverentemente as 
espadas que jaziam como artefactos numa hedionda e gigantesca mamoa. 
O cavaleiro pôs-se à escuta de movimento, chamamentos, gritos. Havia 
apenas um terrível silêncio.

— Temos de sair daqui — disse devagar, sem se mexer. Olhou para 
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Elistan, o qual fi tava os destroços, com a cara mortalmente pálida. — Os 
outros?

— Estavam todos lá dentro — disse Elistan com voz trémula. — E o 
meio elfo…

— Tanis?
— Sim. Entrou pela porta das traseiras, logo antes de o dragão atingir 

a estalagem. Estavam todos juntos, mesmo no centro. Eu estava à soleira 
de uma porta. Tanis viu a viga partir-se. Atirou Laurana. Eu apanhei-a, e 
depois o teto ruiu em cima deles. Não há maneira de poderem ter…

— Não acredito! — disse Flint com ferocidade, saltando para cima do 
entulho. Sturm agarrou-o, puxou-o para trás.

— Onde está Tas? — perguntou o cavaleiro ao anão com severidade.
A cara do anão entristeceu.
— Preso debaixo duma viga — disse, com o rosto cinzento de desgosto 

e mágoa. Agarrou-se violentamente ao cabelo, fazendo cair o elmo. — Te-
nho de voltar para junto dele. Mas não posso deixá-los… Caramon… — O 
anão desatou a chorar, com lágrimas a escorrer-lhe até à barba. — Aquele 
grande boi estúpido! Eu precisava dele. Não me pode fazer isto! E o Tanis 
também não! — O anão praguejou. — Raios partam, eu preciso deles!

Sturm pousou a mão no ombro de Flint.
— Volta para junto de Tas. Ele agora precisa de ti. Há draconianos a 

percorrer as ruas. Ficamos todos…
Laurana gritou, um som terrível, de dar dó, que perfurou Sturm como 

uma lança. Virando-se, agarrou-a no momento em que ela começava a cor-
rer para o entulho.

— Laurana! — gritou. — Olha para aquilo! Olha! — Sacudiu-a na sua 
própria angústia. — Nada pode estar vivo ali!

— Tu não sabes se é verdade! — gritou-lhe ela numa fúria, libertan-
do-se das suas mãos. Caindo sobre as mãos e os joelhos, tentou erguer uma 
das pedras enegrecidas. — Tanis! — gritou. A pedra era tão pesada que só a 
conseguiu mover alguns centímetros.

Sturm fi cou a ver, desolado, sem saber o que fazer. Depois obteve a 
sua resposta. Trombetas! Cada vez mais próximas. Centenas, milhares de 
trombetas. Os exércitos estavam a invadir. Olhou para Elistan, o qual ace-
nou com a cabeça numa compreensão cheia de mágoa. Ambos os homens 
correram para Laurana.

— Querida — começou gentilmente Elistan. — Não há nada que possas 
fazer por eles. Os vivos precisam de ti. O teu irmão está ferido e o kender tam-
bém. Os draconianos estão a invadir. Temos de fugir agora e continuar a lutar 
com aqueles horríveis monstros, ou desperdiçar as vidas num desgosto inútil. 
Tanis deu a vida por ti, Laurana. Não deixes que seja um sacrifício inútil.
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Laurana fi tou-o, com o rosto negro de fuligem e sujidade, riscado 
de lágrimas e sangue. Ouviu as trombetas, ouviu Gilthanas a chamar, 
ouviu Flint a gritar qualquer coisa sobre Tasslehoff  morrer, ouviu as pa-
lavras de Elistan. E depois a chuva começou a cair, pingando dos céus, 
pois o calor do fogo dos dragões derretia a neve, transformando-a em 
água.

A chuva escorreu-lhe pela cara, arrefecendo a sua pele febril.
— Ajuda-me, Sturm — sussurrou através de lábios quase demasiado 

entorpecidos para dar forma às palavras. Ele pôs o braço à volta dela. Le-
vantou-se, entontecida e doente de choque.

— Laurana! — chamou o irmão. Elistan tinha razão. Os vivos precisa-
vam de si. Tinha de ir ter com ele. Apesar de preferir deitar-se naquela pilha 
de pedras e morrer, tinha de prosseguir. Seria isso que Tanis faria. Precisa-
vam dela. Tinha de prosseguir.

— Adeus, Tanthalas — sussurrou.
A chuva aumentou, uma chuvada suave como se os próprios deuses 

chorassem por Tarsis, a Bela.

A água pingou-lhe na cabeça. Era irritante, fria. Raistlin tentou rolar sobre 
si próprio, para fora de água. Mas não se conseguiu mexer. Havia um gran-
de peso a fazer pressão por cima dele. Entrando em pânico, tentou deses-
peradamente escapar. Quando o medo lhe percorreu o corpo numa vaga, 
regressou por completo à consciência. Com a chegada do conhecimento, 
o pânico desapareceu. Raistlin tinha de novo o controlo e, como lhe fora 
ensinado, forçou-se a descontrair-se e estudou a situação.

Não conseguia ver nada. A escuridão era intensa, portanto foi força-
do a depender dos outros sentidos. Primeiro, tinha de tirar aquele peso de 
cima de si. Estava a ser sufocado e esmagado. Moveu cautelosamente os 
braços. Não havia dor, nada parecia estar partido. Erguendo a mão, tocou 
um corpo. Caramon, pela armadura… e pelo cheiro. Suspirou. Devia ter 
percebido. Usando todas as suas forças, Raistlin empurrou o irmão para o 
lado e saiu a gatinhar de baixo dele.

O mago respirou mais facilmente, limpando água do rosto. Localizou o 
pescoço do irmão nas trevas e tateou-o em busca dos batimentos cardíacos. 
Eram fortes, a pele do homem estava morna, a sua respiração regular. Rais-
tlin voltou a deitar-se no chão, aliviado. Ao menos, estivesse onde estivesse, 
não estava sozinho.

Onde estava? Raistlin reconstruiu aqueles últimos momentos de terror. 
Lembrou-se da viga a quebrar-se e de Tanis a empurrar Laurana de debaixo 
dela. Lembrou-se de lançar um feitiço, o último que tinha força sufi ciente 
para lançar. A magia atravessara-lhe o corpo, criando à sua volta e dos que 
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lhe estavam próximos uma força capaz de os proteger de objetos físicos. 
Lembrou-se de Caramon se atirar para cima de si, do edifício ruir à sua 
volta e de uma sensação de queda.

Queda…
Ah, compreendeu Raistlin. Devemos ter caído na cave da estalagem 

através do chão. Tateando no chão de pedra, o mago apercebeu-se de sú-
bito de que estava completamente ensopado. Por fi m, contudo, encontrou 
aquilo que procurava — o Cajado de Magius. O seu cristal estava intacto; 
só o fogo de um dragão poderia danifi car o cajado que lhe fora dado por 
Par-Salian nas Torres da Alta Magia.

— Shirak — sussurrou Raistlin, e o cajado ganhou luz. Sentando-se, 
olhou em volta. Sim, tinha razão. Estavam na cave da estalagem. Garrafas 
quebradas de vinho derramavam o conteúdo no chão. Barris de cerveja 
estavam rachados em dois. Não era só água aquilo em que estivera dei-
tado.

O mago passou a luz pelo chão. Ali estavam Tanis, Vento do Rio, Lua 
Dourada e Tika, todos aninhados perto de Caramon. Pareciam bem, pen-
sou, inspecionando-os rapidamente. À volta deles estavam espalhados de-
tritos. Metade da viga atravessava o entulho em diagonal, para ir repousar 
no chão de pedra. Raistlin sorriu. Um belo trabalho, aquele feitiço. Uma vez 
mais, estavam em dívida para consigo.

Se não morrermos de frio, lembrou amargamente a si próprio. O seu 
corpo estava a tremer tanto que quase não conseguia segurar no cajado. 
Desatou a tossir. Aquilo matá-lo-ia. Tinham de sair dali.

— Tanis — chamou, estendendo a mão para sacudir o meio elfo.
Tanis estava enrolado sobre si próprio mesmo no limite do círculo má-

gico, protetor, de Raistlin. Murmurou e mexeu-se. Raistlin voltou a sacu-
di-lo. O meio elfo soltou um grito, cobrindo a cabeça por refl exo com o 
braço.

— Tanis, estás em segurança — sussurrou Raistlin, tossindo. — Acor-
da.

— Quê? — Tanis sentou-se de repente, olhando em volta. — Onde… 
— Então lembrou-se. — Laurana?

— Desapareceu. — Raistlin encolheu os ombros. — Atiraste-a para 
longe do perigo…

— Sim… — disse Tanis voltando a encolher-se. — E ouvi-te dizer pa-
lavras, magia…

— Foi por isso que não fomos esmagados. — Raistlin agarrou-se à ves-
te ensopada que o envolvia, tremendo, e aproximou-se mais de Tanis, o 
qual olhava em volta como se tivesse caído numa lua.

— Onde, em nome do Abismo…
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— Estamos na cave da estalagem — disse o mago. — O chão cedeu e 
deixou-nos cair aqui em baixo.

Tanis ergueu o olhar.
— Por todos os deuses — sussurrou, assombrado.
— Sim — disse Raistlin, seguindo com o olhar o de Tanis. — Estamos 

enterrados vivos.
Sob as ruínas da Estalagem do Dragão Vermelho, os companheiros 

avaliaram a situação em que se encontravam. Não parecia esperançosa. Lua 
Dourada tratou-lhes dos ferimentos, que não eram sérios, graças ao feitiço 
de Raistlin. Mas não faziam a mínima ideia de quanto tempo tinham pas-
sado inconscientes nem do que estava a acontecer acima deles. Pior ainda, 
não faziam a mínima ideia de como escapar.

Caramon tentou mover cautelosamente algumas das pedras por cima 
das cabeças dos companheiros, mas toda a estrutura rangeu e gemeu. Rais-
tlin fez-lhe lembrar em tom penetrante que não dispunha de energia para 
lançar mais feitiços, e Tanis disse fatigadamente ao grandalhão para esque-
cer. Sentaram-se na água que ia fi cando cada vez mais profunda.

Como Vento do Rio afi rmou, a questão parecia ser o que os mataria 
primeiro: a falta de ar, o frio, a estalagem cair-lhes em cima ou o afogamen-
to.

— Podíamos gritar por ajuda — sugeriu Tika, tentando manter a voz 
fi rme.

— Então acrescenta os draconianos à lista — contrapôs Raistlin. — São 
as únicas criaturas lá em cima que é possível que te ouçam.

O rosto de Tika enrubesceu e a rapariga passou rapidamente a mão 
pelos olhos. Caramon dirigiu um olhar de censura ao irmão, após o que pôs 
o braço em volta de Tika e a apertou contra si. Raistlin deitou a ambos um 
olhar de repugnância.

— Não ouvi um som vindo lá de cima — disse Tanis, confundido. — 
Julgar-se-ia que os dragões e os exércitos… — Parou, cruzando o olhar 
com Caramon, e ambos os soldados acenaram lentamente com as cabeças, 
numa súbita compreensão sombria.

— O quê? — perguntou Lua Dourada, olhando-os.
— Estamos atrás das linhas inimigas — disse Caramon. — Os exércitos 

de draconianos ocupam a cidade. E provavelmente a terra milhas e milhas 
em redor. Não há maneira de sair, e não há nenhum lugar para onde ir se 
houvesse maneira de sair.

Os companheiros ouviram sons acima das suas cabeças, como que 
para sublinhar as palavras de Caramon. Vozes guturais de draconianos que 
tinham acabado por conhecer demasiado bem vaguearam até aos seus ou-
vidos.
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— Já te disse, é uma perda de tempo — lamuriou-se outra voz, de 
duende a avaliar pelo som, falando em Comum. — Não está ninguém vivo 
nesta confusão.

— Digam isso ao Senhor dos Dragões, seus miseráveis devoradores 
de cães — rosnou o draconiano. — Tenho a certeza que sua senhoria está 
interessada na tua opinião. Ou melhor, o dragão dele está interessado. Tens 
as tuas ordens. E agora, todos, toca a cavar.

Ouviram-se sons de raspar, sons de pedras a serem arrastadas. Peque-
nos ribeiros de terra e poeira começaram a cair pelas fendas. A grande viga 
estremeceu ligeiramente mas aguentou-se.

Os companheiros olharam uns para os outros, quase a suster a res-
piração, todos a recordar os estranhos draconianos que tinham atacado a 
estalagem. “Alguém está a tentar apanhar-nos,” dissera Raistlin.

— O que é que procuramos neste entulho? — coaxou um duende na 
língua dos duendes. — Prata? Joias?

Tanis e Caramon, que falavam um pouco de duende, esforçaram-se 
para ouvir.

— Ná — disse o primeiro duende, aquele que resmungara sobre as or-
dens. — Espiões ou coisa do género, procurados pessoalmente pelo Senhor 
dos Dragões para interrogatório.

— Aqui? — perguntou o duende, espantado.
— Foi o que eu disse — rosnou o companheiro. — Viste onde isso 

me levou. Os homens-lagarto dizem que eles fi caram encurralados na 
estalagem quando o dragão a atingiu. Disseram que nenhum escapou, 
portanto o Senhor acha que ainda devem cá estar. Se queres saber o que 
eu penso… os dracos meteram a pata na poça e agora temos de pagar 
pelos erros deles.

Os sons de escavação e de deslocamento de pedras tornaram-se mais 
fortes, o mesmo acontecendo às vozes dos duendes, ocasionalmente pontu-
adas por uma ordem brusca na voz gutural dos draconianos. Deviam estar 
alguns cinquenta lá em cima, pensou Tanis, espantado.

Vento do Rio ergueu lentamente a espada da água e começou a secá-la. 
Caramon, cujo rosto normalmente alegre estava agora sombrio, libertou 
Tika e encontrou a espada. Tanis não tinha uma espada, portanto Vento 
do Rio atirou-lhe o seu punhal. Tika começou a puxar pela espada, mas 
Tanis abanou a cabeça. Iriam lutar num espaço apertado, e Tika precisava 
de muito. O meio elfo olhou com olhos interrogadores para Raistlin.

O mago abanou a cabeça.
— Tentarei, Tanis — sussurrou. — Mas estou muito cansado. Muito 

cansado. E não consigo pensar, não me consigo concentrar. — Baixou a 
cabeça, tremendo violentamente dentro das suas vestes molhadas. Estava 
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a exercer todos os esforços para não tossir e denunciar a sua presença, aba-
fando na manga a difi culdade em respirar.

Um feitiço acabará com ele, se conseguir fazê-lo, compreendeu Tanis. 
Ainda assim, talvez tenha mais sorte do que o resto de nós. Pelo menos não 
será capturado vivo.

Os sons acima deles foram-se tornando cada vez mais fortes. Os duen-
des eram trabalhadores fortes e incansáveis. Queriam concluir aquele tra-
balho rapidamente e depois regressar ao saque de Tarsis. Os companheiros 
esperavam lá em baixo num silêncio sombrio. Um fl uxo quase contínuo de 
terra e pedra esmagada caía-lhes em cima, em conjunto com água da chuva 
acabada de cair. Apertaram as armas. Era apenas uma questão de minutos, 
talvez, antes de serem descobertos.

Então, de súbito, ouviram-se novos sons. Ouviram os duendes gritar 
de medo, os draconianos berrar-lhes, ordenando-lhes que regressassem ao 
trabalho. Mas ouviram o som de pás e picaretas a serem largadas nas pedras 
por cima deles, e depois as pragas dos draconianos ao tentarem parar aqui-
lo que era, aparentemente, uma revolta generalizada dos duendes.

E sobre o ruído dos guinchos dos duendes soou um chamamento so-
noro, claro e agudo, que teve resposta de outro mais distante. Era seme-
lhante ao grito de uma águia a pairar sobre as planícies ao pôr-do-sol. Mas 
aquele chamamento soara mesmo por cima deles.

Ouviu-se um grito — um draconiano. Depois um som de rasgar — 
como se o corpo da criatura estivesse a ser dilacerado. Mais gritos, o estron-
do do aço a ser empunhado, outro chamamento e outra resposta — esta 
muito mais próxima.

— Que é aquilo? — perguntou Caramon, de olhos esbugalhados. — 
Não é um dragão. Soa como… como alguma gigantesca ave de rapina!

— Seja o que for, está a fazer os draconianos em bocados! — disse Lua 
Dourada, assombrada, enquanto escutavam. Os gritos pararam de repente, 
deixando atrás de si um silêncio que era quase pior. Que novo mal substi-
tuíra o antigo?

Então chegou o som de pedras e calhaus, de argamassa e madeira a 
serem erguidos e atirados com estrondo para a rua. Fosse o que fosse que 
estava lá em cima, estava decidido a alcançá-los!

— Comeu todos os draconianos — murmurou Caramon com brus-
quidão — e agora vem atrás de nós!

Tika fi cou mortalmente branca, agarrando-se ao braço de Caramon. 
Lua Dourada arquejou suavemente e mesmo Vento do Rio pareceu perder 
alguma da sua compostura estoica, olhando atentamente para cima.

— Caramon — disse Raistlin, tremendo — cala-te!
Tanis sentiu-se inclinado a concordar com o mago.
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— Estamos todos a assustar-nos por coisa nenh… — começou. De 
súbito ouviu-se um estrondo dilacerante. Pedra e cascalho, argamassa e 
madeira caíram à volta deles. Correram a abrigar-se enquanto uma enorme 
pata provida de garras que reluziam à luz do cajado de Raistlin mergulhava 
através do entulho.

Procurando impotentemente abrigo sob traves quebradas ou barris de 
cerveja, os companheiros viram assombrados a gigantesca pata arrancar-se 
do entulho e recolher-se, deixando para trás um grande buraco escancara-
do.

Tudo fi cou em silêncio. Por alguns momentos nenhum dos compa-
nheiros se atreveu a mover-se. Mas o silêncio continuou por quebrar.

— Esta é a nossa oportunidade — sussurrou Tanis de forma bem audí-
vel. — Caramon, vê o que está lá em cima.

Mas o grande guerreiro já estava a gatinhar para fora do seu esconde-
rijo, avançando o melhor possível pelo chão coberto de entulho. Vento do 
Rio seguia-o, de espada desembainhada.

— Nada — disse Caramon, confundido, espreitando para cima.
Tanis, sentindo-se nu sem a espada, colocou-se debaixo do buraco, 

olhando para cima. Então, para seu espanto, uma fi gura escura apareceu 
acima deles, delineada contra o céu ardente. Atrás da fi gura erguia-se uma 
grande fera. Conseguiram distinguir com difi culdade a cabeça de uma gi-
gantesca águia, com os olhos a luzir à luz do fogo, e o bico cruelmente curvo 
a brilhar nas chamas.

Os companheiros encolheram-se, mas era tarde de mais. Era claro que 
a fi gura os tinha visto. Aproximou-se. Vento do Rio pensou — demasiado 
tarde — no arco. Caramon puxou Tika para si com uma mão, segurando 
na espada com a outra.

A fi gura, contudo, limitou-se a ajoelhar perto da beira do buraco, com 
cuidado com o sítio onde punha os pés entre as pedras soltas, e removeu o 
capuz que lhe cobria a cabeça.

— Voltamos a encontrar-nos, Tanis Meio Elfo — disse uma voz tão 
fria, pura e distante como as estrelas.
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8

FUGA DE TARSIS. 
A HISTORIA DAS ORBES DE DRAGAO.

Os dragões voaram com asas coriáceas sobre a esventrada cidade de Tarsis 
enquanto os exércitos draconianos se precipitavam para a cidade a fi m de 
dela tomarem posse. A tarefa dos dragões estava concluída. Em breve o 
Senhor dos Dragões os chamaria de volta, mantendo-os de prontidão para 
o ataque seguinte. Mas por agora podiam descontrair-se, pairando nas cor-
rentes de ar sobreaquecido que se erguiam da cidade em chamas, colhendo 
o ocasional humano sufi cientemente tolo para sair do seu esconderijo. Os 
dragões vermelhos fl utuaram no céu, mantendo-se agrupados em bandos 
bem organizados, pairando e picando numa rodopiante dança de morte.

Agora não existia em Krynn nenhum poder capaz de lhes pôr travão. 
Eles sabiam-no e exultavam na sua vitória. Mas ocasionalmente algo ocor-
ria para lhes interromper a dança. Um líder de bando, por exemplo, rece-
beu um relatório sobre uma luta perto dos destroços de uma estalagem. O 
dragão vermelho, macho e jovem, levou o seu bando para esse local, res-
mungando para si próprio sobre a inefi ciência dos comandantes das tropas. 
Mas que se podia esperar quando o Senhor dos Dragões era um duende 
inchado que nem tivera a coragem de observar a captura de uma simples 
cidade como Tarsis?

O macho vermelho suspirou, recordando os dias de glória em que Ver-
minaard os liderara pessoalmente, montado no dorso de Pyros. Esse fora 
um Senhor dos Dragões! O vermelho abanou desconsoladamente a cabeça. 
Ah, ali estava a batalha. Via-a agora claramente. Ordenando ao bando para 
fi car no ar, fez um voo rasante para ver melhor.
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— Ordeno-te! Para!
O vermelho parou em pleno voo, olhando para cima, espantado. A voz 

era forte e clara, e vinha da fi gura de um Senhor dos Dragões. Mas o Senhor 
dos Dragões não era de certeza Toede. Este Senhor dos Dragões, apesar 
de coberto com um espesso manto e vestido com a máscara brilhante e a 
armadura de escamas de dragão dos Senhores, era humano, ajuizando pela 
voz, não duende. Mas de onde viera aquele Senhor? E porquê? Pois, para 
espanto do dragão vermelho, via agora que o Senhor montava um enorme 
dragão azul e era acompanhado por vários bandos de azuis.

— Quais são as vossas ordens, Senhor? — perguntou severamente o 
vermelho. — E com que direito nos mandais parar, vós que não tendes tra-
balho a realizar nesta parte de Krynn?

— O meu trabalho é o destino da humanidade, quer seja nesta parte 
de Krinn quer seja noutra — retorquiu o Senhor dos Dragões. — E o poder 
do meu braço da espada dá-me todo o direito de que necessito para te co-
mandar, vermelho falante. E quanto às minhas ordens, peço para captura-
res aqueles miseráveis humanos, não para os matares. São procurados para 
interrogatório. Trá-los a mim. Serás bem recompensado.

— Olhai! — gritou uma jovem fêmea vermelha. — Grifos!
O Senhor dos Dragões soltou uma exclamação de espanto e descon-

tentamento. Os dragões baixaram o olhar para ver três grifos a sair de entre 
o fumo. Sem chegarem a ter metade do tamanho de um dragão vermelho, 
os grifos eram notórios pela sua ferocidade. Tropas de draconianos dis-
persaram como cinzas ao vento perante as criaturas, cujas afi adas garras e 
dilacerantes bicos iam arrancando as cabeças dos homens-réptil sufi ciente-
mente azarados para serem apanhados no seu caminho.

O vermelho rosnou de ódio e preparou-se para mergulhar, levando o 
bando consigo, mas o Senhor dos Dragões picou para a sua frente, levan-
do-o a subir.

— Estou a dizer-te que eles não podem ser mortos! — disse severa-
mente o Senhor dos Dragões.

— Mas estão a fugir! — silvou furiosamente o vermelho.
— Que fujam — disse o Senhor com frieza. — Não irão longe. Liber-

to-te do teu dever nisto. Regressa ao corpo principal. E se aquele idiota do 
Toede falar disto, diz-lhe que o segredo de como perdeu o cajado de cristal 
azul não morreu com o Lorde Verminaard. A memória do Chefe de Pou-
cos Toede ainda vive, na minha mente, e será conhecida de outros se ele se 
atrever a desafi ar-me!

O Senhor dos Dragões fez uma saudação, após o que obrigou o grande 
dragão azul a dar meia-volta no ar e a voar rapidamente atrás dos grifos, 
cuja tremenda velocidade lhes permitira fugir com os que os montavam até 
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bem para lá das portas da cidade. O vermelho viu os azuis desaparecer no 
céu noturno em perseguição.

— Não devíamos dar-lhes caça também? — perguntou a vermelha.
— Não — respondeu o macho vermelho, pensativo, com os fogosos 

olhos postos na fi gura do Senhor dos Dragões que minguava na distância. 
— Não quero aborrecer aquele!

— Os vossos agradecimentos não são necessários ou sequer desejados. — 
Alhana Brisa-de-Estrelas interrompeu as palavras hesitantes e exaustas de 
Tanis a meio de uma frase. Os companheiros atravessavam a chuva fusti-
gante montados em três grifos, agarrando-se com as mãos aos seus pesco-
ços cobertos de penas, olhando apreensivamente para a cidade moribunda 
que caía rapidamente lá em baixo.

— E talvez não queirais dá-los depois de me ouvirdes até ao fi m — 
afi rmou Alhana com frieza, olhando para Tanis, que estava montado atrás 
dela. — Salvei-vos para os meus próprios fi ns. Preciso de guerreiros para 
me ajudarem a encontrar o meu pai. Voamos para Silvanesti.

— Mas isso é impossível! — arquejou Tanis. — Temos de ir ao encon-
tro dos nossos amigos! Voai para as colinas. Não podemos ir para Silvanesti, 
Alhana. Está demasiado em jogo! Se conseguirmos encontrar as tais orbes 
de dragão, teremos uma hipótese de destruir aquelas nojentas criaturas e 
pôr fi m a esta guerra. Depois, podemos ir a Silvanesti…

— Vamos para Silvanesti agora — retorquiu Alhana. — Nisto não ten-
des escolha, Meio Elfo. Os meus grifos obedecem às minhas ordens e ape-
nas às minhas. Desfazer-vos-iam, como desfi zeram aqueles homens-dra-
gão, se eu desse a ordem.

— Um dia os elfos acordarão e descobrirão que são membros de uma 
vasta família — disse Tanis, com a voz trémula de fúria. — Já não podem 
ser tratados como o fi lho mais velho e mimado a quem é dado tudo en-
quanto o resto de nós tem de esperar pelas migalhas.

— As dádivas que recebemos dos deuses foram por nós conquistadas. 
Vós, os humanos, e os meio-humanos — e o escárnio na voz dela cortava 
como um punhal — receberam as mesmas dádivas e deitaram-nas fora na 
vossa avidez por mais. Nós somos capazes de combater pela nossa sobre-
vivência sem a vossa ajuda. Quanto à vossa sobrevivência, ela pouco nos 
importa.

— Pareceis bastante contente por aceitar a nossa ajuda agora!
— E por ela sereis bem recompensados — retorquiu Alhana.
— Não há em Silvanesti aço ou joias sufi cientes para nos pagar…
— Procurais as orbes de dragão — interrompeu Alhana. — Eu sei onde 

uma se encontra. Está em Silvanesti.
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Tanis pestanejou. Por um momento não conseguiu arranjar nada para 
dizer, mas a menção à orbe de dragão devolveu-lhe o amigo à mente.

— Onde está Sturm? — perguntou a Alhana. — Da última vez que o 
vi estava convosco.

— Não sei — respondeu ela. — Separámo-nos. Ele ia para a estalagem, 
ao vosso encontro. Eu chamei a mim os meus grifos.

— Porque não deixastes que ele vos levasse a Silvanesti, já que necessi-
tais de guerreiros?

— Isso não é da vossa conta. — Alhana virou costas a Tanis, o qual 
fi cou sem palavras, demasiado cansado para pensar com clareza. Depois 
ouviu uma voz a gritar-lhe, quase incompreensível por entre o ruído das 
penas das poderosas asas do grifo.

Era Caramon. O guerreiro gritava e apontava para trás. Que é agora?, 
pensou fatigadamente Tanis.

Tinham deixado para trás o fumo e as nuvens de tempestade que co-
briam Tarsis, voando para o céu limpo da noite. As estrelas reluziam acima 
deles, com luzes cintilantes que brilhavam frias como diamantes, enfati-
zando os escancarados buracos negros no céu noturno onde as duas cons-
telações tinham rodopiado no respetivo percurso por cima do mundo. As 
luas, a prateada e a vermelha, tinham-se posto, mas Tanis não precisava 
da luz delas para reconhecer as formas escuras que apagavam as estrelas 
brilhantes.

— Dragões — disse a Alhana. — A seguir-nos.

Mais tarde, Tanis nunca foi capaz de se recordar com clareza da fuga de 
pesadelo de Tarsis. Foram horas de um vento gélido e mordente que fazia 
com que até a morte pelo hálito fogoso de um dragão parecesse apelati-
va. Foram horas de pânico, de olhar para trás e ver as silhuetas escuras 
a ganhar-lhes terreno, de olhar até os olhos lacrimejarem e as lágrimas 
lhe congelarem nas bochechas, mas incapaz de afastar o olhar. Foi parar 
ao pôr-do-sol, desgastado pelo medo e pela fadiga, para dormir numa 
gruta num grande penhasco de rocha. Foi acordar à alvorada só para ver, 
quando voltavam a erguer-se no ar, as escuras silhuetas aladas ainda atrás 
deles.

Poucas criaturas vivas são capazes de voar mais depressa do que o grifo 
de asas de águia. Mas os dragões — dragões azuis, os primeiros que tinham 
visto — estavam sempre no horizonte, sempre em perseguição, sem dar o 
mínimo repouso durante o dia, forçando os companheiros a esconder-se 
à noite quando os grifos exaustos tinham de dormir. Havia pouca comida, 
só quith-pa, uma espécie de ração de emergência feita de fruta seca que 
sustenta o corpo mas pouco faz para aliviar a fome — e que Alhana tinha 
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consigo e partilhava. Mas até Caramon estava demasiado cansado e abatido 
para comer muito.

A única coisa de que Tanis se lembrava com nitidez ocorreu na segun-
da noite da viagem. Estava a contar a descoberta do kender na biblioteca 
de Tarsis ao pequeno grupo que se aglomerava em volta de uma fogueira 
numa gruta húmida e tristonha. Quando mencionou as orbes de dragão, os 
olhos de Raistlin reluziram e a sua cara magra iluminou-se por dentro com 
um brilho intenso e ávido.

— Orbes de dragão? — repetiu em voz baixa.
— Achei que talvez soubesses algo sobre elas — disse Tanis. — O que 

são?
Raistlin não respondeu de imediato. Envolto no seu manto e no do 

irmão, estava deitado tão perto do fogo quando possível, e mesmo assim o 
seu débil corpo tremia de frio. Os olhos dourados do mago fi taram Alhana, 
a qual se sentava algo distante do grupo, dignando-se a partilhar a gruta, 
mas não a conversa. Agora, contudo, parecia que ela virava parcialmente a 
cabeça, à escuta.

— Disseste que há uma orbe de dragão em Silvanesti — sussurrou o 
mago, deitando uma olhadela a Tanis. — Certamente não é a mim que que-
res fazer essa pergunta.

— Eu pouco sei sobre ela — disse Alhana, virando o pálido rosto para 
a luz da fogueira. — Conservamo-la como relíquia de dias passados, mais 
uma curiosidade do que outra coisa. Quem julgaria que os humanos volta-
riam a despertar este mal e a trazer os dragões de volta a Krynn?

Antes de Raistlin conseguir responder, Vento do Rio falou com uma 
voz zangada.

— Não tendes provas de que foram os humanos!
Alhana deitou ao homem das planícies um olhar imperioso. Não res-

pondeu, julgando abaixo de si discutir com um bárbaro.
Tanis suspirou. O homem das planícies pouco apreço sentia por elfos. 

Demorara longos dias até acabar por confi ar em Tanis, e mais tempo ainda 
para fazer o mesmo com Gilthanas e Laurana. Agora, quando Vento do Rio 
parecia fi nalmente capaz de ultrapassar os preconceitos herdados dos ante-
passados, Alhana infl igira novos golpes com preconceitos idênticos.

— Muito bem, Raistlin — disse Tanis em voz baixa. — Diz-nos o que 
sabes sobre as orbes de dragão.

— Traz-me a bebida, Caramon — ordenou o mago. Trazendo o copo 
de água quente como lhe fora ordenado, Caramon pousou-o à frente do 
irmão. Raistlin apoiou-se num cotovelo e despejou ervas na água. O odor 
estranho e acre encheu o ar. Raistlin, com uma careta, foi beberricando da 
mistura amarga enquanto falava.
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— Durante a Idade dos Sonhos, quando os membros da minha Ordem 
eram respeitados e reverenciados em Krynn, havia cinco Torres da Alta 
Magia. — A voz do mago perdeu força, como quem recorda memórias do-
lorosas. O irmão fi tou o chão de pedra da gruta, de rosto sério. Tanis, vendo 
a sombra cair sobre ambos os gémeos, voltou a interrogar-se sobre o que 
acontecera na Torre da Alta Magia para mudar tão drasticamente as suas 
vidas. Era inútil perguntar, bem o sabia. Ambos tinham sido proibidos de 
falar do assunto.

Raistlin fez um momento de pausa antes de prosseguir, após o que ins-
pirou profundamente.

— Quando rebentou a Segunda Guerra dos Dragões, os mais altos 
membros da minha Ordem juntaram-se na maior das Torres, a Torre de 
Palanthas, e criaram as orbes de dragão.

Os olhos de Raistlin desfocaram-se, a sua voz sussurrada cessou por 
um momento. Quando voltou a falar, foi como se estivesse a contar um 
momento que estava a reviver na sua mente. Até a voz mudou, tornando-se 
mais forte, mais profunda, mais clara. Já não tossia. Caramon fi tou-o, es-
pantado.

— Os de Vestes Brancas entraram primeiro na sala do topo da Torre, 
quando a lua prateada, Solinari, nasceu. Depois Lunitari apareceu no céu, 
pingando sangue, e os de Vestes Vermelhas entraram. Por fi m o disco ne-
gro, Nuitari, um buraco de escuridão entre as estrelas, pôde ser visto por 
aqueles que o procurassem, e os de Vestes Negras penetraram na sala.

» Foi um estranho momento na história, em que toda a inimizade entre 
as Vestes foi suprimida. Só aconteceria mais uma vez no mundo, quando os 
feiticeiros se juntaram nas Batalhas Perdidas, mas esse momento não podia 
ser previsto. Bastava saber que, por agora, o grande mal tinha de ser destru-
ído. Pois pelo menos tínhamos visto que o mal estava decidido a destruir 
toda a magia do mundo, para que só a sua sobrevivesse! Havia alguns entre 
as Vestes Negras que talvez tivessem tentado aliar-se a este grande poder — 
Tanis viu os olhos de Raistlin arder — mas depressa se aperceberam de que 
não seriam os seus mestres, só os seus escravos. E assim nasceram as orbes 
de dragão, numa noite em que todas as três luas estavam cheias no céu.

— Três luas? — perguntou Tanis em voz baixa, mas Raistlin não o ou-
viu e continuou a falar numa voz que não era a sua.

— Grande e poderosa magia foi feita nessa noite… tão poderosa que 
poucos conseguiram suportá-la e os magos caíram, com as forças físicas e 
mentais esgotadas. Mas nessa manhã estavam cinco orbes de dragão em 
pedestais, reluzindo de luz, escuras de sombras. Todas exceto uma foram 
levadas de Palanthas e transportadas, sob grande perigo, para cada uma das 
outras quatro Torres. Aí ajudaram a livrar o mundo da Rainha das Trevas.
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O clarão febril desvaneceu-se dos olhos de Raistlin. Os seus ombros 
descaíram, a voz afundou-se-lhe, e começou a tossir com violência. Os ou-
tros fi taram-no num silêncio sufocado.

Por fi m, Tanis pigarreou.
— Que queres dizer com três luas?
Raistlin ergueu um olhar mortiço.
— Três luas? — sussurrou. — Não sei nada sobre três luas. Que estáva-

mos a discutir?
— Orbes de dragão. Contaste-nos como foram criadas. Como foi 

que… — Tanis parou, vendo Raistlin afundar-se na enxerga.
— Eu não vos disse nada — disse Raistlin com irritação. — De que 

estás tu a falar?
Tanis olhou para os outros de relance. Vento do Rio abanou a cabeça. 

Caramon mordeu o lábio e afastou o olhar, com o rosto retesado de preo-
cupação.

— Estávamos a falar das orbes de dragão — disse Lua Dourada. — Ias 
contar-nos o que sabias sobre elas.

Raistlin limpou sangue da boca.
— Não sei grande coisa — disse fatigadamente, encolhendo os om-

bros. — As orbes de dragão foram criadas pelos grandes magos. Só os mais 
poderosos da minha Ordem podiam usá-las. Diz-se que um grande mal 
cairia sobre aqueles que não fossem fortes na magia e tentassem coman-
dá-las. Além disso não sei nada. Todo o conhecimento sobre as orbes de 
dragão morreu durante as Batalhas Perdidas. Duas, segundo se diz, foram 
destruídas na queda das Torres da Alta Magia, destruídas para não se per-
mitir que a turba fi casse com elas. Os conhecimentos sobre as outras três 
morreram com os respetivos feiticeiros. — A voz esgotou-se-lhe. Voltando 
a afundar-se na enxerga, exausto, adormeceu.

— As Batalhas Perdidas, três luas, Raistlin a falar com uma voz estra-
nha. Nada disto faz sentido — murmurou Tanis.

— Não acredito em nada do que ele disse! — retorquiu friamente Ven-
to do Rio. Sacudiu as peles, preparando-se para dormir.

Tanis estava a começar a seguir-lhe o exemplo quando viu Alhana sair 
em silêncio das sombras da gruta e vir colocar-se junto a Raistlin. Fitava o 
mago adormecido com as mãos enclavinhadas.

— Forte na magia! — sussurrou numa voz cheia de medo. — O meu 
pai!

Tanis olhou-a, com súbita compreensão.
— Julgais que o vosso pai tentou usar a orbe?
— Tenho medo disso — sussurrou Alhana, contorcendo as mãos. — 

Ele disse que só ele podia combater o mal e mantê-lo afastado da nossa 
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terra. Deve ter querido dizer… — Dobrou-se devagar perto de Raistlin. — 
Acordai-o! — ordenou, com os olhos negros a fl amejar. — Eu tenho de 
saber! Acordai-o e obrigai-o a dizer-me qual é o perigo!

Caramon puxou-a para trás, com suavidade mas com fi rmeza. Alhana 
fi tou-o, furiosa, com o belo rosto contorcido pelo medo e pela raiva, e por 
um momento pareceu que talvez lhe batesse, mas Tanis chegou junto dela 
e pegou-lhe na mão.

— Senhora Alhana — disse em voz calma. — Não serviria de nada 
acordá-lo. Ele disse-nos tudo o que sabe. E quanto àquela outra voz, é claro 
que não se lembra de nada do que ela disse.

— Eu já tinha visto o mesmo acontecer a Raistlin — disse Caramon 
em voz baixa — como se se transformasse noutra pessoa. Mas isso deixa-o 
sempre exausto e ele nunca se lembra.

Alhana arrancou a mão à de Tanis, enquanto a cara recuperava a sua 
quietude fria, pura e marmórea. Girou sobre si própria e avançou para a 
entrada da caverna. Pegando na manta que Vento do Rio pendurara para 
ocultar a luz da fogueira, quase a arrancou quando a puxou para o lado e 
saiu a passos largos.

— Eu fi co com o primeiro turno de vigia — disse Tanis a Caramon. — 
Dorme um pouco.

— Vou fi car acordado com Raist por um bocado — disse o granda-
lhão, estendendo a enxerga ao lado da do débil gémeo. Tanis seguiu Alhana 
para o exterior.

Os grifos dormiam profundamente, com as asas enfi adas nas suaves 
penas dos pescoços, bem seguros à borda do penhasco com as patas da 
frente providas de garras. Por um momento não conseguiu encontrar Alha-
na na escuridão, mas depois viu-a, encostada a um enorme penedo, cho-
rando amargamente, com a cabeça enterrada nos braços.

A orgulhosa mulher silvanesti nunca o perdoaria se ele a visse fraca e 
vulnerável. Tanis recolheu-se atrás da manta.

— Eu fi co de vigia — disse ruidosamente antes de voltar a sair. Er-
guendo a manta, viu, sem parecer ver, Alhana a sobressaltar-se e a limpar 
apressadamente a cara com as mãos. Virou-lhe costas e ele dirigiu-se a ela 
lentamente, dando-lhe tempo para se dominar.

— A gruta estava abafada — disse ela em voz baixa. — Não consegui 
suportá-la. Tive de vir cá fora respirar ar fresco.

— Eu tenho o primeiro turno de vigia — disse Tanis. Fez uma pausa, 
após o que acrescentou: — Pareceis temer que o vosso pai possa ter tentado 
usar essa orbe de dragão. Ele certamente conheceria a sua história. Se bem 
me lembro do que sei sobre o vosso povo, ele era um utilizador de magia.

— Ele sabia de onde a orbe tinha vindo — disse Alhana, com a voz a 
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tremer antes de conseguir retomar o controlo. — O jovem mago teve ra-
zão quando falou das Batalhas Perdidas e da destruição das Torres. Mas 
enganou-se quando disse que as outras três orbes estavam perdidas. Uma 
foi trazida para Silvanesti pelo meu pai, para ser mantida em segurança.

— O que foram as Batalhas Perdidas? — perguntou Tanis, encostan-
do-se à rocha ao lado de Alhana.

— Não se conserva nenhum saber em Qualinost? — retorquiu ela, 
olhando para Tanis com desprezo. — Que bárbaros vos tornastes desde que 
vos misturastes com os humanos!

— Digamos que a falha é minha — disse Tanis — que não prestei sufi -
ciente atenção ao Guardião do Saber.

Alhana olhou-o de relance, suspeitando que ele estava a ser sarcástico. 
Vendo o rosto sério de Tanis e sem grande desejo de ser deixada sozinha, 
decidiu responder à pergunta.

— Quando Istar ascendeu durante a Idade do Poder a glórias cada vez 
maiores, o Rei-Sacerdote de Istar e os seus clérigos foram fi cando cada vez 
mais invejosos do poder dos utilizadores de magia. Os clérigos já não viam 
no mundo necessidade para a magia, temendo-a, claro, como algo que não 
podiam controlar. Os próprios utilizadores de magia, apesar de serem res-
peitados, nunca foram objeto de muita confi ança, nem mesmo os que usam 
as vestes brancas. Agitar as pessoas contra os feiticeiros foi simples para os 
sacerdotes. Quando os tempos se tornaram cada vez mais malignos, os sa-
cerdotes deitaram as culpas para os utilizadores da magia. As Torres da Alta 
Magia, onde os magos tinham de ultrapassar os seus derradeiros e severos 
Testes, eram onde residiam os poderes dos magos. As Torres transforma-
ram-se em alvos naturais. Turbas atacaram-nas e foi como o vosso jovem 
amigo disse: pela segunda vez na história, as Vestes reuniram-se para de-
fender os seus últimos bastiões de força.

— Mas como puderam ser derrotados? — disse Tanis, incrédulo.
— Podeis fazer essa pergunta, sabendo o que sabeis sobre o vosso ami-

go mago? Poderoso é, mas tem de descansar. Até os mais fortes têm de ter 
tempo para renovar os feitiços, para voltar a gravá-los na memória. Até os 
mais antigos da Ordem, feiticeiros cujo poderio não foi visto em Krynn 
desde então, tinham de dormir e de passar horas a ler os livros de feitiços. 
E também nessa época, como agora, o número de utilizadores de magia 
era baixo. São poucos os que se atrevem a fazer os Testes nas Torres da Alta 
Magia, sabendo que falhar é morrer.

— O falhanço signifi ca a morte? — disse Tanis em voz baixa.
— Sim — respondeu Alhana. — O vosso amigo é muito corajoso por 

ter feito o Teste tão jovem. Muito corajoso ou muito ambicioso. Ele nunca 
vos tinha dito?
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— Não — murmurou Tanis. — Nunca fala do assunto. Mas continuai.
Alhana encolheu os ombros.
— Quando se tornou claro que a batalha não tinha esperança de vitó-

ria, foram os próprios feiticeiros que destruíram duas das Torres. As explo-
sões devastaram o campo milhas em redor. Restaram apenas três… a Torre 
de Istar, a Torre de Palanthas e a Torre de Wayreth. Mas a terrível destruição 
das outras duas Torres assustou o Rei-Sacerdote. Concedeu aos feiticeiros 
das Torres de Istar e Palanthas salvo-conduto para saírem dessas cidades 
se deixassem as Torres intactas, pois os feiticeiros podiam destruir as duas 
cidades, como o Rei-Sacerdote bem sabia.

» E portanto os magos viajaram para a única Torre que nunca fora 
ameaçada: a Torre de Wayreth nos Montes Kharolis. E para Wayreth foram 
lamber as feridas e alimentar a pequena centelha de magia que ainda resta-
va no mundo. Os livros de feitiços que não puderam levar com eles, pois o 
número de livros era vasto e muitos estavam presos por feitiços de proteção, 
foram dados à grande biblioteca de Palanthas, e aí ainda permanecem, de 
acordo com a sabedoria do meu povo.

A lua prateada nascera e os raios que deitava adornavam a sua fi lha 
com uma beleza que deixava Tanis sem fôlego, ao mesmo tempo que a sua 
frieza lhe perfurava o coração.

— Que sabeis sobre uma terceira lua? — perguntou, fi tando o céu no-
turno, a tremer. — Uma lua negra…

— Pouco — respondeu Alhana. — O utilizador de magia retira poder 
das luas: as Vestes Brancas de Solinari, as Vestes Vermelhas de Lunitari. Há, 
de acordo com as histórias, uma lua que dá às Vestes Negras o seu poder, 
mas só eles conhecem o seu nome ou como encontrá-la no céu.

Raistlin conhecia o nome, pensou Tanis, ou pelo menos aquela outra 
voz conhecia-o. Mas não o disse em voz alta.

— Como foi que o vosso pai obteve a orbe de dragão?
— O meu pai, Lorac, era um aprendiz — respondeu Alhana em voz 

baixa, virando o rosto para a lua prateada. — Viajou até à Torre da Alta 
Magia de Istar para os Testes, que fez e aos quais sobreviveu. Foi aí que viu a 
orbe de dragão pela primeira vez. — Silenciou-se por um momento. — Vou 
dizer-vos o que nunca disse a ninguém, e que ele nunca disse, exceto a mim. 
Só vos digo porque tendes o direito de saber o que… o que esperar.

» Durante os Testes, a orbe de dragão… — Alhana hesitou, parecendo 
procurar as palavras certas — falou com ele, com a sua mente. Temia uma 
terrível calamidade qualquer que se aproximava. “Não podes deixar-me 
aqui em Istar,” disse-lhe. “Se deixares, eu perecerei e o mundo fi cará perdi-
do.” O meu pai… suponho que podeis dizer que roubou a orbe de dragão, 
embora ele encarasse o ato como um salvamento.
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» A Torre de Istar foi abandonada. O Rei-Sacerdote mudou-se para lá e 
usou-a para os seus próprios fi ns. Finalmente, os magos abandonaram a Torre 
de Palanthas. — Alhana estremeceu. — A história desta é terrível. O Regente 
de Palanthas, um discípulo do Rei-Sacerdote, chegou à Torre para selar as por-
tas… segundo afi rmou. Mas todos viram os seus olhos demorar-se avidamen-
te sobre a bela Torre, pois as lendas sobre as maravilhas que se encontravam lá 
dentro, tanto as belas como as malignas, tinham-se espalhado pela terra.

» O Feiticeiro de Branco fechou as esguias portas de ouro da Torre e 
trancou-as com uma chave de prata. O Regente estendeu a mão, ansioso 
pela chave, quando um dos das Vestes Negras apareceu à janela de um dos 
andares superiores.

» “As portas fi carão fechadas e os corredores vazios até ao dia em que o 
mestre do passado e do futuro regresse com poder,” gritou. E depois o mago 
maligno saltou, atirando-se contra as portas. Quando as farpas perfuraram 
a veste negra, ele enfeitiçou a Torre. O seu sangue jorrou para o chão, as 
portas de prata e ouro mirraram, retorceram-se e enegreceram. A reluzente 
Torre branca e vermelha desvaneceu-se em pedra cinzenta de gelo, e os seus 
minaretes negros desfi zeram-se em poeira.

» O Regente e o seu povo fugiram aterrorizados. Até hoje, ninguém 
se atreveu a entrar na Torre de Palanthas… ou mesmo a aproximar-se das 
suas portas. Foi depois da maldição da Torre que o meu pai trouxe a orbe 
de dragão para Silvanesti.

— Mas certamente que o vosso pai sabia algo sobre a orbe antes de a 
levar — insistiu Tarsis. — Como usá-la…

— Se sabia, não falou disso — disse Alhana em tom de fadiga — pois 
isto é tudo o que sei. Agora tenho de descansar. Boa-noite — disse ela a 
Tanis sem olhar para ele.

— Boa-noite, Senhora Alhana — disse Tanis com suavidade. — Des-
cansai facilmente esta noite. E não vos preocupeis. O vosso pai é sábio e 
sobreviveu a muito. Tenho a certeza que tudo está bem.

Alhana começou a passar por ele sem lhe dirigir palavra mas depois, 
ouvindo a simpatia na sua voz, hesitou.

— Apesar de ter passado no Teste — disse tão baixinho que Tanis teve 
de se aproximar para ouvir — não era tão poderoso na magia como o vosso 
jovem amigo é agora. E se pensava que a orbe de dragão era a nossa única 
esperança, temo que… — A voz quebrou-se-lhe.

— Os anões têm um ditado. — Parecendo por um momento que as 
barreiras entre os dois tinham sido afastadas, Tanis pôs um braço em volta 
dos ombros magros de Alhana e aproximou-a de si. — “Problemas empres-
tados serão pagos com juros compostos de mágoa.” Não vos preocupeis. 
Nós estamos convosco.
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Alhana não respondeu. Permitiu-lhe confortá-la por um instante e 
depois, libertando-se da mão dele, dirigiu-se para a entrada da gruta. Aí, 
parou e olhou para trás.

— Estais preocupado com os vossos amigos — disse. — Não estejais. 
Escaparam da cidade e estão em segurança. Embora o kender tenha estado 
durante algum tempo próximo da morte, sobreviveu, e agora viajam para 
Muralha de Gelo em busca de uma orbe de dragão.

— Como sabeis isso? — arquejou Tanis.
— Disse-vos tudo o que posso dizer. — Alhana abanou a cabeça.
— Alhana! Como sabeis? — perguntou Tanis com severidade.
Com as pálidas bochechas manchadas de rosa, Alhana murmurou:
— Eu… eu dei ao cavaleiro uma joia-estelar. Ele não conhece o seu 

poder, claro, nem como usá-la. Nem sequer sei porque lha dei, além de…
— Além de o quê? — perguntou Tanis, espantado até mais não.
— Ele foi tão galante, tão bravo. Arriscou a vida para me ajudar, e nem 

sequer sabia quem eu era. Ajudou-me porque eu estava em sarilhos. E… — 
Os olhos dela reluziram. — E chorou, quando os dragões mataram as pes-
soas. Nunca tinha visto um adulto chorar. Nós não chorámos, nem mesmo 
quando os dragões chegaram e nos expulsaram da nossa terra. Julgo que 
talvez nos tenhamos esquecido de como se faz.

Depois, como se se apercebesse de que dissera demasiado, afastou 
apressadamente a manta e entrou na gruta.

— Em nome dos deuses! — suspirou Tanis. Uma joia-estelar! Que pre-
sente raro e sem preço! Presente trocado por amantes élfi cos forçados a 
separar-se, a joia cria um vínculo entre almas. Assim ligadas, partilham as 
mais íntimas emoções dos seus amados e podem ceder forças um ao outro 
em tempos de necessidade. Mas nunca antes na longa vida de Tanis o meio 
elfo ouvira falar de uma joia-estelar ser dada a um humano. Que faria ela a 
um humano? Que tipo de efeito poderia ter? E Alhana… ela nunca poderia 
amar um humano, nunca poderia devolver amor. Aquilo devia ser alguma 
espécie de paixoneta cega. Ela estivera assustada, sozinha. Não, aquilo só 
podia terminar em mágoa, a menos que algo mudasse drasticamente entre 
os elfos ou no seio da própria Alhana.

Ao mesmo tempo que o coração de Tanis se expandia de alívio por sa-
ber que Laurana e os outros estavam em segurança, contraía-se com medo 
e dor por Sturm.


