Os Deuses de Bel’Qamar – Marés da Insanidade
Capítulo 1 - Consequências

"Ma.gi-kha. Em algumas culturas antigas, este termo era usado para definir dons
sobrenaturais que permitiam a alguns raros indivíduos o controle sobre a natureza. Os
primeiros a descobrir essas habilidades eram chamados de "magos", e usavam seus dons para
conseguir as melhores colheitas, ameaçar seus inimigos, fascinar as multidões, ou para obter
vantagens sobre os seus rivais.
Mas desde o começo, o mais conhecido e provavelmente mais comum uso dos poderes
sobrenaturais dos magos foi o de dominar e destruir."

Em uma ampla sala repleta de estantes e livros precariamente iluminados por velas e
lamparinas, uma jovem lia em voz alta um livro que aparentava ser muito mais velho do que
ela, que por sua vez não poderia ter mais do que quinze anos.
Seus olhos cor de âmbar percorriam avidamente as linhas e parágrafos, e pareciam emitir uma
certa luz em meio à penumbra que dominava o local. Seus dedos acompanhavam a sua leitura,
às vezes abandonando as páginas desgastadas e correndo por seus curtos cabelos negros, que
apesar de não passarem da altura dos ombros, vez por outra insistiam em cobrir a sua visão.
- À exceção da improvável possibilidade de eu estar errada - ela continuou com seu tom
excepcionalmente calmo. - Essa parece uma descrição bem simplificada dos nossos poderes.
Seu olhar se direcionava ao canto oposto da sala onde estava um rapaz alto e de aparência
despojada o qual também lia um livro, mas sem declamá-lo para ninguém, preferindo ocupar a
boca com o seu jantar.
- Isso - ele tentou dizer, um pouco abafado após dar uma grande mordida em uma coxa de
frango. - Significaria que somos apenas humanos com habilidades especiais, não deuses no
sentido literal da palavra.
- Aqui também menciona outros nomes, como druidismo, bruxaria, ilusionismo e feitiçaria.
- E o que teria de tão especial nesses daí? - perguntou o rapaz, levantando-se e indo até a moça,
ainda com o seu prato em uma das mãos enquanto com a outra, correu os dedos brevemente por
seus cabelos negros, ajuntando-os em um desmazelado topete. Ele era bem mais alto do que ela,
e ambos portavam trajes iguais, túnicas acinzentadas que desciam quase até os joelhos, presas
na cintura. Seguiram em uma discussão sobre nomenclaturas e práticas místicas, ignorando
completamente o fato de que não estavam sozinhos. Em outro canto um pouco mais distante da
sala, sobre um velho sofá, estava outro rapaz, este um pouco mais baixo e de cabelos fartos e
castanhos. Olhava para o teto, com as mãos entrelaçadas atrás da cabeça, era difícil saber se
estava acordado ou dormindo de olhos abertos, mas era fácil dizer que não estava nem um
pouco interessado na discussão que se passava a poucos metros à sua esquerda.
Mas mesmo ele não estava sozinho.
- Tennen, você está tão calado. - disse uma moça de cabelos longos e cacheados, sentada
poucos metros à frente, sobre uma poltrona que um dia havia sido mais vermelha do que agora.
- no que está pensan- Em nada, Claire - Interrompeu Tennen, secamente, apertando levemente os seus olhos azuis
que continuavam contemplando o que quer que houvesse de tão interessante no simples teto de
madeira - eu estou cansado, é só isso.
Claire não insistiu, Tennen cruzou os braços, ainda evitando olhar para ela.
- Além do mais, se quer falar de pessoas caladas, tente o Felipe. Ele não disse uma palavra
desde que deixamos a academia, não é? - ele completou, acenando para o quinto e último
indivíduo presente na sala, um garoto que estava sentado em outra poltrona surrada ao lado de
Claire. Não parecia ter mais do que treze anos e apenas contemplava a parede oposta como se

sentisse compaixão pela mesma. – E isso faz meses, ele deveria te preocupar bem mais do que
eu.
- Eu já desisti de tentar falar com o Felipe - respondeu Claire insatisfeita, também cruzando os
braços e desviando o olhar.
Felipe parecia visivelmente alheio a tudo, seu olhar era vazio e abatido, fixo em um ponto
qualquer próximo ao chão, mas não parecia estar realmente presente no local. Seus cabelos
curtos e amarelados estavam tão bagunçados quanto era possível, e seu olhar, tão cansado
quanto os dos outros, evitava qualquer um dos presentes a todo tempo.
Houve um clima desagradável no ar após a menção de seu nome, ficou claro que todos
gostariam muito de evitar aquele assunto, mas ele estava logo ali ao lado, existindo, respirando
e permanecendo desagradavelmente visível.
Tennen lançou um breve olhar para os outros dois que agora apontavam textos um para o outro
em diferentes livros espalhados sobre a mesa. Revirando os olhos, Tennen ergueu
displicentemente uma das mãos e uma maçã voou imediatamente de um fruteira entre as
poltronas de Claire e Felipe, indo parar diretamente em sua mão.
- Eu ainda te invejo por isso - Disse Claire, observando o amigo devorar a fruta com o mesmo
desinteresse que dispensava a todo o resto.
- Tem aí do seu lado - Tennen respondeu de boca cheia, apontando para a fruteira ao lado da
amiga, cujo semblante se tornou instantaneamente mais sério.
- Você sabe do que eu estou falando. O resto de nós precisa dos instrumentos de foco para
poder usar os nossos poderes - Claire ergueu um objeto que até então permanecera oculto no
interior da manga de sua túnica. Era uma espécie de haste de metal de um palmo de
comprimento, com um pontiagudo cristal vermelho do mesmo tamanho preso a ele, o que dava
ao objeto o aspecto de uma adaga especialmente larga.
- Está reclamando à toa - Tennen retrucou, limpando a boca com as costas da mão que já
segurava outra maçã mordida. - O Diego é quem fica carregando um cajado nada discreto pra
baixo e pra cima. - Ele apontou para o amigo de cabelos negros, que estava ao lado do que
parecia mais uma lança do que qualquer outra coisa, com um cristal branco de dois palmos e
meio na ponta.
- O fato da situação dele ser pior, não faz com que eu goste mais da minha. Todos os deuses
precisam de alguma coisa para manifestar os seus poderes e sem isso não conseguimos fazer
nada. Você, porém, pode fazer o que quiser.
Tennen não respondeu, continuou apenas olhando para a discussão acadêmica de seus colegas
no outro lado da sala. Assim como ele, os outros quatro jovens foram membros da Academia
dos Cavaleiros Arcanos, uma instituição militar de onde haviam fugido há cerca de quatro
meses. Assim como ele, seus amigos eram capazes de fazer coisas fantásticas com as quais
muitos apenas sonhavam.

Não era à toa que os membros da Academia dos Cavaleiros Arcanos fossem vistos, e também se
considerassem, como os deuses de Bel’Qamar.
Claire também voltou sua atenção para os outros dois que ainda discutiam o conteúdo de seus
achados literários, sua expressão mudando rapidamente para uma de tédio e sono.
- E então, alguma novidade ou vamos ter de esperar vocês começarem a discutir leitura barata
de novo? – Ela perguntou, levantando a voz para que os outros dois a ouvissem.
- Pois fique sabendo que aquela é uma forma legítima de literatura! - Exclamou Diego.
- Ora vamos, Diego, novelas dramáticas em periódicos? Sério? - Perguntou Claire, sua cabeça
pendendo do sofá, quase virada ao contrário.
- Nada novo, só de sempre! - Interrompeu a jovem de cabelos negros, antes que Diego pudesse
continuar a defender a sua escolha de leitura. - Superstições, historietas, as mesmas coisas com
nomes diferentes, mas nada sobre o nosso artefato.
Tennen já havia se levantado. Pegou um longo casaco que estava pendurado próximo ao seu
assento e se dirigiu para o que parecia ser a saída do local. Estava visivelmente insatisfeito.
Sem compartilhar da mesma frustração, e até um pouco a contragosto, os seus companheiros
logo imitaram o gesto. A garota de cabelos negros ainda colocou alguns livros e um jornal em
uma sacola de pano que havia sobre a mesa, passando a alça pelo ombro e se juntando aos
demais. Ao saírem, Claire ainda se despediu do corpo de um senhor de idade que se encontrava
desacordado junto à ponta, com os olhos estatelados.
- Será que ele acorda até de manhã? - Perguntou Diego.
- Ah, cala a boca. - Respondeu Claire. - Eu sei bem o que faço.
Os cinco jovens saíram enfim para o que parecia ser uma vila um tanto simples e provavelmente
bem antiga, a julgar pelo desgaste das pedras quase arredondadas usadas na pavimentação. A
iluminação era fraca, feita por postes com luminárias aqui e ali, as poucas casas naquela parte
da vila já não apresentavam qualquer sinal de atividade naquela hora da noite.
O local de onde saíram era um dos maiores e também o último de uma viela de aspecto rural.
A fresca brisa da noite era a causa dos poucos sons que se ouvia enquanto cruzavam os sinuosos
caminhos de pedra. Alguns cães ladravam ao longe e um ou outro sino de vento ou janela
batiam preguiçosamente.
Fazia poucos meses desde que aqueles misteriosos garotos apareceram na cidade, vindos não se
sabe de onde e com sabe-se lá qual intenção. Eram um tanto reclusos e a princípio muito
tímidos, desconfiados em relação a tudo e todos. Mesmo depois de várias semanas, poucos
eram os que conseguiram conquistar a sua confiança, mas eram muitos os que se interessavam.
Qualquer um que chegasse na cidade e se desse ao trabalho de perguntar sobre aqueles cinco
adolescentes teria dificuldade de encontrar qualquer informação para saciar a sua curiosidade, e
estranhamente, muitos sequer notavam a sua presença, mas aos que percebiam, tal falta de

informação era frustrante, se tornando quase uma obsessão para alguns descobrir o que havia de
errado com aqueles cinco adolescentes desacompanhados de qualquer adulto. Não que
estivessem preocupados, muito pelo contrário, mas naquele pequeno condado, o maior
passatempo era descobrir informações uns sobre os outros e trocá-las como moeda ou exibi-las
como troféu. Era comum, para os que tentassem reparar, ver pessoas olhando pelas janelas por
horas, como se esperassem que a rua fosse se levantar e sair correndo caso não estivesse sendo
devidamente vigiada. A maioria mantinha certa discrição em sua vigília, se escondendo nas
sombras dentro de suas casas, mas outros pareciam águia astutas, ficando bem à vista e virando
suas cabeças para todo lado em que pensassem ver algum movimento.
Ao chegar a um ponto mais densamente povoado, Diego também começou a vigiar as janelas ao
redor. Passavam ao lado de um longo aglomerado de casas, e se mantinham vigilantes quanto à
possibilidade de estarem sendo vigiados.
- Ok - disse Diego em voz baixa, sem tirar os olhos das janelas superiores ao seu redor. Quanta grana ainda temos?
- O suficiente - Claire respondeu prontamente.
- O suficiente para que?
- Para alguns dias de alojamento, deve ser mais que precisamos.
- Você não vai mesmo dizer de onde tirou toda essa- Não.
Diego não disse mais nada, já sabia a resposta antes mesmo de perguntar, mas isso não o
impedia de tentar.
- Não restam muitos lugares para procurar neste fim de mundo. - disse Tennen, que também
observava as sombras em volta, mas sem a mesma diligência de Diego. - Devíamos ir logo para
o litoral, as maiores cidades normalmente estão na costa ou próximas a grandes rios, idealmente
os dois.
- Olha quem virou o especialista em geografia desde que leu aquele livro - Crystal comentou
sarcasticamente. - Mudem de assunto antes que ele comece a citar todas as capitais.
Mesmo se Tennen soubesse o nome de todas as capitais, porém, preferiria guardar essa
informação para si, voltando sua atenção aos seus arredores à medida que afastavam do
principal aglomerado de casas da cidade.
Havia quem dissesse que as áreas mais afastadas surgiram por causa dos hábitos menos nobres
dos habitantes locais. Por algum motivo, a ideia de ter a vida monitorada não parecia ter um
apelo muito grande. Mas fosse como fosse, os cinco Arcanos preferiram se instalar nessas
imediações onde às vezes conseguiam encontrar um pouco de paz em meio aos caminhos
desertos e menos iluminados.
Seguiram através de uma das ruas de terra até o alto de uma pequena colina, onde haviam várias
casas mais novas e uma grande, contrastantemente velha estalagem na qual entraram após uma

razoável e silenciosa caminhada. Era um local simples, paredes de madeira acinzentada sobre
uma base de pedra suja. O vento agora soprava mais insistentemente, passando por algumas
frestas, assim como a luminosidade de um dos postes do lado de fora que criavam listras
brilhantes no assoalho.
A sala de entrada estava vazia e silenciosa, o que acentuava ainda mais o som dos passos sobre
o chão áspero e o rangido da porta. Ainda assim, os cinco jovens tentaram ser o mais discretos o
possível quando se dirigiam aos seus aposentos.
- Fora da cama a essa hora novamente... - Disse uma calma voz, vinda de algum lugar na
escuridão. Diego deixou escapar um suspiro de frustração, quase admitindo que se sentia
completamente contrariado. Recuou os três degraus que já havia subido na cinzenta escada de
madeira e se preparou para ouvir um discurso que já era conhecido.
Uma senhora de aparência simpática surgiu de trás de um balcão na fraca luz que passava pelas
frestas superiores na parede ao seu lado. Ela era bem mais baixa que Diego, mas um tanto mais
larga. Suas vestes pareciam trapos velhos, não muito diferentes da que portavam os outros cinco
presentes no cômodo escuro.
- Não é seguro para jovenzinhos como vocês lá fora durante a noite.
Tennen desviou o olhar com um sorriso debochado, como se a ideia lhe fosse absurda, os outros
três também não pareceram se importar muito e Felipe parecia totalmente alheio à situação. De
todos, ele claramente era o que menos gostaria de estar ali.
- Estamos bem, Dona Vera, é sério. A gente sabe se virar. - Disse Claire. Dona Vera, porém,
apenas contorceu o rosto para a moça.
- Ora essa, que absurdo. Inconsequentes é o que vocês são. Típico dos jovens, nunca pensam
nas consequências dos seus atos, sempre acham que nada irá acontecer com eles. Sabe-se lá que
tipo de criaturas da floresta podem perambular por essas ruas durante a noite. - Ralhou a
senhorinha enquanto acendia um pequeno lampião.
- Tudo bem, não vai acontecer de novo, a senhora não tem que se preocupar - Prometeu a moça,
no tom mais brando que conseguiu. Exageradamente brando. - Podemos ir pra cama agora?
- Ora essa, mas é claro que não, vocês devem estar famintos. Olhem pra vocês, mal tem carne
nesses ossos, vocês não comem o suficiente para a idade que têm! Venham logo para a cozinha,
eu não recebo o seu dinheiro à toa.
Tennen deu um tapa na própria testa, Crystal parecia querer arrancar a própria face e Felipe,
isolado em um canto atrás de todos, fez uma expressão semelhante à de choro. Dona Vera não
percebeu nada disso, porém. Apenas continuou andando em direção a cozinha, falando mais
consigo que com os outros a essa altura.
Todos seguiram a contragosto, mas a verdade é que realmente estavam famintos.
Qualquer pompa, altivez ou mesmo orgulho que os jovens haviam demonstrado até aquele
momento desapareceu em cinco minutos. Em instantes, Diego estava atacando um prato de

cereais como se esse pudesse desaparecer a qualquer momento, agarrando alguns pães e
estufando-os na boca, bebendo um copo de leite para engolir sem mastigar devidamente. Os
outros quatro, apesar de não se portarem com a mesma graça de Diego, também não escondiam
a sua voracidade.
Tennen vez por outra desviava o olhar para o amigo que parecia não ter comido nada em dias, o
que estava longe de ser verdade, visto que este havia acabado de jantar a menos de uma hora.
Dona Vera observava satisfeita.
Lá fora, o vento cantava animadamente e os sinos-de-vento balançavam freneticamente,
adicionando a sua própria melodia ao ar noturno. Janelas batiam e às vezes se ouvia o distante
som de alguma coisa que havia sido derrubada pelo vendaval.
- Eu não vou perguntar o que vocês faziam lá fora a essa hora, mas jovenzinhos como vocês deveriam
pensar um pouco mais antes de sair assim no meio da madrugada. Me lembram bastante o meu neto, o
Jofer, quando tinha a idade de vocês. Ah mas ele aprendeu tanto com o tempo, ele amadureceu tanto...
Vou falar a ele para conversar com vocês quando vier me visitar. Não deve demorar muito, já faz tanto
tempo que ele não vem...

Dona Vera ainda falava mais para si do que para os jovens que apenas se concentravam em seus
pratos e canecas. Ninguém se atrevia a falar uma palavra, apenas trocavam olhares de vez em
quando, quase comentando com os olhos o que era dito pela velha senhora.
Satisfeitos, os cinco finalmente foram liberados para seu descanso, e que descanso seria aquele.
O dia fora cansativo para todos e não tinha gerado muito resultado. Aquela não era a primeira
vila que visitaram em sua misteriosa busca, mas era de longe a maior e, portanto, onde
permaneceram mais tempo. Todos os dias eles procuravam por algo que nem eles mesmos
tinham certeza do que era. Rumores, histórias, lendas. Qualquer coisa que os deixassem mais
próximos de seu objetivo.
- Ouvi dizer que o trem chegou com mais de três horas de atraso hoje, amanhã talvez ele nem
venha - Disse Claire enquanto retirava a sua túnica, com mais dificuldade do que o necessário
devido à sua pressa.
- Que dia - Disse Diego, com um tom nada preocupado em sua voz. - Esse lugar tá cada vez
mais parado.
- É, temos que ir logo pro litoral, é lá que acontece tudo - Disse Tennen já deitado em sua cama
que ficava abaixo da de Diego.
O quarto era amplo e nele havia seis leitos, dois em cada parede, mas não faziam parte do
mesmo móvel. As camas superiores eram colchões sobre estruturas acopladas às paredes, como
grandes prateleiras, e as escadas pareciam do tipo comum de uma casa.
Tennen e Diego tinham os leitos no canto esquerdo do cômodo, Claire e Crystal o direito, e no
centro, na parede de frente para a porta, Felipe ficava isolado dos outros. De fato, ele já estava
deitado, virado para a parede em silêncio, talvez já dormindo.

- Bem... - Disse Diego, se esticando em sua cama. - Que continue assim, prefiro que fique tudo
parado do que ter notícia dos nossos velhos amigos.
- As coisas vão melhorar quando finalmente encontrarmos o cinturão de Thoth, só precisamos
continuar procurando. – Claire se jogou por fim em seu leito.
- Disso não tenho dúvidas, sinto até que estamos cada vez mais perto, mas só espero que
achemos ele antes que a academia nos ache.
- Eu não estou com pressa para sair daqui. - Crystal era a única que ainda não havia se deitado.
Dobrava metodicamente as suas vestes acinzentadas, pendurando-as sobre uma cadeira ao lado
da porta. Era comum usarem todas as roupas que tinham ao mesmo tempo. Túnicas, casacos,
uns por cima dos outros e por baixo de tudo, apenas uma camisa e calças simples. – Não quero
correr pra outra cidade e arriscar ter deixado pra traz a única pista existente desse artefato e
nunca nem perceber.
Quando ela finalmente terminava de dobrar a última peça, alguma coisa lhe chamou a atenção.
Deixando sua blusa de lado, ela se aproximou vagarosamente da parede oposta, onde estava a
cama de Felipe. Forçando os olhos entre as frestas, ela subiu sem pressa no leito inferior, vazio,
e tentou ver melhor alguma coisa que acontecia lá fora. Seus olhos cor de âmbar refletiam uma
fraca luz alaranjada e sua expressão era de grande desconfiança.
- O que foi, Crystal? - Disse Claire, se apoiando sobre um dos braços e virando o corpo para
olhar a garota. Tennen e Diego também se debruçaram sobre suas camas para olhar, e até
mesmo Felipe, que já estava encarando a parede, abriu os olhos.
- Eu não tenho certeza... – Ela respondeu, tentando aumentar o espaço entre as tábuas da parede
para ver melhor.
Apesar de ser tarde da noite, via-se luzes em muitas janelas, cada vez mais delas. Os sons da
noite já não entoavam sozinhos a sua canção. Havia uma agitação na cidade, vozes de pessoas
ao longe, falando ao mesmo tempo, muitas delas gritando umas com as outras enquanto cães
ladravam insistentemente.
De repente, uma forte luz cortou o céu e o barulho de uma explosão distante se seguiu. Gritos se
espalharam pela noite, o som das vozes altas se tornou ainda mais insistente, e por todos os
lados acendiam-se as luzes das casas. Logo a confusão se espalhou até mesmo na estalagem, era
possível ouvir os comentários cada vez mais altos das pessoas de outros quartos onde pouco a
pouco também acendiam-se todas as luzes.
Diego já havia se levantado sobre a sua cama, Tennen tinha um pé no chão.
- Será que estão em missão? - Perguntou o último.
- Eu é que não vou arriscar - Respondeu Diego. - Claire!
Sem dizer nada, Claire se levantou sobre a sua cama e ergueu a sua adaga de ponta de cristal.
As paredes do quarto foram repentinamente iluminadas por brilhantes inscrições estranhas. Os
cinco jovens desceram de onde estavam e foram olhar logo abaixo de suas camas, cada um
puxando uma caixa de madeira. Mal tiveram tempo de abri-las quando seus braços começaram

a ser envoltos por placas de metal polido que delas saiam. As peças foram aos poucos tomando
conta de seus corpos até os cobrir por completo, transformando-os em verdadeiras armaduras
ambulantes. Felipe pegou por fim uma grande haste de metal do tamanho de um antebraço, que
se desdobrou até se transformar em uma espécie de lança igual à de Diego, mas sim um cristal
roxo ao invés de branco.
Tennen e Crystal tinham objetos menores em suas mãos, adagas com pontas de pedra azul no
lugar de lâminas, semelhantes à que Claire utilizava.
O som de novas explosões reverberava pelas paredes, acontecendo em intervalos menores e
distâncias variadas.
- Ah cara... - Disse Diego.
Os gritos eram incessantes, sinos de alarme badalavam por todos os lados, pessoas corriam
pelas ruas e também na estalagem.
- Então - Disse Claire, tentando arrumar um pouco os seus longos cachos - Litoral, né? Acho
que agora é uma boa hora....
- Quantos será que mandaram? - Perguntou Tennen.
- Ah, coisa de uns quinhentos. Eu mandaria quinhentos - Respondeu Diego. - E o panteão.
De repente, duas explosões ao lado da estalagem, os gritos vindos dos quartos adjacentes
deixavam clara a proximidade.
Os cinco jovens saíram pelo corredor repleto de pessoas desesperadas, as quais ficaram ainda
mais confusas ao ver as armaduras que seus vizinhos de quarto usavam. Dona Vera tentava
acalmar os mais aflitos, apesar de também estar com uma expressão perdida diante do perigo
desconhecido.
- Tudo bem, crianças! Eu já estive em uma cidade atacada antes. Eles tentam nos assustar, mas
só vão ferir aqueles que saírem nas ruas - Disse a senhora, tentando manter a ordem no local.
Aquilo, porém, não era o ataque de um exército, pensava Tennen. Pelo menos não um exército
normal.
Os próprios deuses desciam sobre o vilarejo, e eles estavam enfurecidos. Teria tentado explicar
para dona Vera o que acontecia, mas seria inútil. O rapaz olhou para aqueles rostos assustados e
confusos, ninguém parecia realmente acreditar nas palavras daquela senhora, mas também não
pareciam ter uma ideia melhor e estavam agitados demais para voltar aos seus quartos.
Tomado por um impulso repentino, Tennen desceu as escadas decidido, se desvencilhando da
pouca resistência imposta por dona Vera.
- O que está fazendo meu jovem? Pelos deuses, você acabou de comer...
Seus companheiros olharam para ele, inseguros por um momento, antes de o seguir.

Tennen saiu da estalagem e se deparou com um cenário de destruição. O céu brilhava em
alaranjado, iluminado pelas muitas chamas espalhadas pela cidade. A colina não era alta, mas
dava para ver claramente as labaredas que subiam por todos os lados nas casas ao longe, as
explosões continuavam acontecendo e várias pessoas corriam pelas ruas.
- Tennen, você está louco? - Perguntou Diego, agarrando o rapaz pelo braço. - O que pensa que
está fazendo?
- Olha só pra isso! - Respondeu o rapaz, se desvencilhando de Diego e apontando para a rua. Eles estão aqui por nossa causa, e estão matando todas essas pessoas sem nenhum motivo!
- E o que você pensa que pode fazer a respeito?
- Eu sou um cavaleiro de elite, eu sou um dos deuses mais poderosos de Bel'Qamar, eu não vou
deixar que isso aconteça!
- É, mas você é apenas um!
- E vocês são quatro! E são meus amigos loucos, não são? A força mais poderosa do universo,
se lembra?
Diego não conseguiu responder. De fato, Tennen acabara de fazer isso em seu lugar, usando as
palavras que ele mesmo havia dito no dia em que fugiram da Academia dos cavaleiros Arcanos.
As explosões continuavam, os gritos e a correria aumentavam, e não muito longe dali se ouvia o
distinto som de rajadas de fogo. Nas janelas em cada lado da rua, na estalagem e nas casas,
pessoas olhavam para a discussão entre os jovens deuses. Dona Vera e alguns hóspedes estavam
na porta, mudos diante da situação.
Num movimento súbito, Diego levantou o seu cajado e bradou: Pelo mestre!
Sem pensar duas vezes, Tennen partiu na direção do som das rajadas, seguido de perto por
Diego, e mais distante por Claire, Crystal e Felipe, os quais não pareciam ter a mesma
convicção.
- Esse cara está louco! - Disse Crystal.
- Então fala alguma coisa! - Respondeu Claire.
- Eu não...
As casas ao redor estavam em chamas. Pessoas corriam desesperadas, confusas e perdidas em
meio à fumaça.
Poucos metros à frente, um vulto ateava fogo a uma das casas maiores, em suas mãos uma
adaga com ponta de cristal azul.
De repente um raio de luz cortou a noite, indo parar diante de um dos atacantes, que portava o
mesmo tipo de armadura que os cinco amigos.
Tennen e Diego surgiram do raio de luz, apontando suas armas para o inimigo que, assustado,
recuou alguns passos.

Os dois amigos olharam incrédulos para o indivíduo à sua frente, que em pânico, não sabia o
que fazer. Era mais baixo, franzino e inexperiente que qualquer um do outro grupo. De fato, por
trás daquela máscara estava o rosto de um garoto que não poderia ter mais de dez anos de idade.
- Dá pra parar de deixar a gente pra tr- Disse Claire enquanto se aproximava com Felipe e
Crystal, mas interrompeu seu pensamento no momento em que se deparou com o jovem
agressor. Ela tentou dizer alguma coisa, mas não encontrava as palavras para expressar. De fato,
ela não encontrava nem as ideias para explicar o que estava vendo.
O menino hesitou por um momento, deu mais alguns passos hesitantes pra trás, levantou a
varinha e dela saiu um raio de luz vermelha que subiu pelo céu noturno como um farol em
direção às nuvens.
Tennen e Diego se jogaram contra o garoto aterrorizado, os três indo ao chão.
As constantes explosões pararam quase instantaneamente, sendo reduzidas ao som das
estruturas que desmoronavam sob o efeito das chamas.
- Ah, mas que...- Diego tentou dizer, já se pondo de pé e ajudando Tennen a se levantar.
- E lá vamos nós... - Disse Claire.
Tão certo quanto esperavam, logo começaram a surgir outros soldados por todos os lados, e
aparentavam ser tão ou até mais jovens que o menino que lançara aquela luz. Alguns inclusive
pareciam pequenos demais para as suas armaduras.
- Tennen! - Gritou alguém em meio aos recém-chegados, tentando se sobrepor aos gritos e
demais ruídos.
O rapaz se virou a tempo de ver um rastro de luz indo do telhado de uma das casas às suas
costas até um ponto poucos metros à sua frente.
Outro cavaleiro surgiu daquela luz, não um garoto, mas sim um homem alto que parecia ter ao
menos quatro vezes a idade de seus jovens soldados, com seu semblante extremamente sério e
rígido, cabelos bem penteados e um pouco longos, presos atrás da cabeça de forma impecável.
Sua pele era levemente corada e seus olhos azuis fitavam o garoto como se tentassem ver
através da sua alma, como se o estivesse julgando ali, naquele momento. Ele se aproximou a
passos largos e calmos, seus braços juntos, atrás do corpo.
- Ikiem... - Respondeu o jovem.
- Por que fazer isso, Ikiem, por que matar essas pessoas? - Perguntou Claire. - O seu negócio é
com a gente, elas não têm nada a ver com isso.
- Todos nesse mundo têm a ver com os assuntos dos deuses - Respondeu Ikiem, de forma calma
e contida. - Vocês acham que poderiam desafiar a academia, e que tudo ficaria por isso mesmo?
Acham que poderiam simplesmente se desgarrar de nosso domínio e que não haveriam
consequências? Jovens, tolos e imaturos. Sempre pensam que poderão lidar com qualquer
situação. Me digam, estavam prontos para isso? - Concluiu o cavaleiro arcano, apontando para
seus pequenos soldados.

- Desde quando vocês promovem crianças? - Perguntou Claire.
- Esse foi um caso especial, sabíamos que tentariam resistir, que achariam que estavam prontos
para tudo. Pois bem, vamos. Aqui está um inimigo, mostrem do que são capazes - Respondeu
Ikiem, empurrando um dos aterrorizados pequenos soldados na direção dos jovens. - Matem-no,
reajam, defendam essa cidade. Não é isso que estavam dispostos a fazer?
Os cinco amigos permaneceram em silêncio. Claire estava abismada com a situação, a boca
aberta e os olhos semicerrados em uma expressão de incredulidade. Tennen olhava para Ikiem
com desprezo. Queria ser capaz de fazer o que Ikiem estava pedindo, de surpreendê-lo e acabar
com aquela atitude altiva de uma vez. Mas ele não conseguia. Por trás de cada um daqueles
capacetes metálicos ele via o rosto de seus amigos e de tantos outros que ele conheceu como
aspirante na Academia dos Cavaleiros Arcanos, o lar dos Deuses de Bel'Qamar, de onde ele
havia fugido há menos de seis meses. Quantos deles teriam amigos esperando que voltassem de
sua primeira missão? Quantos desses estavam animados para participar no torneio arcano, assim
como ele mesmo estivera?
- Não tem que ser assim - Disse Ikiem mais uma vez, interrompendo os pensamentos de
Tennen. - Olhem à sua volta, vejam o sofrimento que trouxeram à essa cidade. A sua presença
os condenou. Não há lugar no mundo onde vocês possam se sentir seguros, não há ninguém no
mundo que possa lhes oferecer abrigo, não há nada que possam amar aqui fora. Tudo aquilo que
tocarem será amaldiçoado, tudo o que virem estará condenado. Mas não precisa ser assim.
Vocês podem voltar, podem aceitar seu destino e compensar por seu erro na academia.
Os cinco amigos olharam para Ikiem com espanto, mais uma vez não estavam preparados para
o que ele trazia: Uma oportunidade.
- Nikolai me permitiu oferecer essa proposta a vocês. Tennen, você tem uma capacidade muito
acima normal e um futuro brilhante conosco, não deixe que seus pensamentos egoístas o
impeçam de alcançar o seu potencial, de aceitar o seu destino.
Tennen ficou sem palavras. Não sabia o que pensar. Os últimos quatro meses foram muito
difíceis e por vezes ele pensou que sua ideia de achar artefatos antigos e se tornar poderoso o
suficiente para não precisar temer a academia era uma corrida contra o vento, uma busca fútil
que não levaria a nada. Ele vivia tentando fugir e se esconder, não dos cavaleiros arcanos, mas
da possibilidade de que talvez tivesse sido tolo por achar que havia esperança, por não querer
que o usassem e o transformassem em uma ferramenta, em um soldado sem coração, alguém
capaz de colocar crianças na linha de frente para alcançar seus objetivos, de jogar amigos uns
contra os outros, de destruir tudo e todos sem pensar duas vezes e ainda se chamar de deuses...
Novamente, o rosto do rapaz se contorceu em uma expressão de fúria.
- Jamais… Não depois do que fizeram. Eu não vou me tornar um de vocês para fazer a mesma
coisa! Vocês não têm escrúpulos, você não é um bom soldado, Ikiem, você é um monstro que
mente para si mesmo todas as noites, que se esconde atrás de toda a dor e ressentimento que
carrega, justifica isso dizendo que é necessário, mas no fundo tem medo de que não seja
verdade. Eu não vou me tornar um escravo como você!

Ikiem encarou, com a mesma rigidez de antes, os olhos e o ódio que emanavam de dentro de
sua armadura do ex-soldado. Sua postura e convicção pareciam ainda mais inquebráveis que o
seu equipamento de proteção, impassível diante da enérgica resposta do rapaz.
- Que egoísmo, jovem Tennen. É uma pena que pense assim, mas e quanto aos seus amigos?
Felipe - Disse o cavaleiro arcano, estendendo a mão na direção do garoto. - Você sempre
admirou a academia, os magocratas. Venha e poderemos dar um jeito de você se juntar a eles.
Você pode se tornar um magocrata, Felipe. Não precisará fazer nada que não queira fazer...
Felipe parecia atônito. Seria possível isso? Um magocrata? Sem perceber, ele deu um relutante
passo à frente enquanto ainda tentava assimilar aquelas palavras.
- Felipe - Interveio Tennen. - Eles mentiram pra você antes, eles te enganaram por toda a sua
vida. O que os impediria de fazer o mesmo agora?
- Não dê ouvidos a ele - insistiu Ikiem. - Nós tentamos manter uma ideia aprimorada de quem
somos, mas não mentimos. Apenas deixamos algumas verdades para serem reveladas no tempo
certo. Mas agora você está pronto...
- Os magocratas não são o que você sonhava, Felipe. Não se esqueça disso... - Concluiu
Tennen. – Eles são tão escravos quanto os cavaleiros arcanos.
Foi como se um mundo belo e promissor tivesse se partido e revelado a cruel realidade cheia de
corpos, chamas, fumaça e gritos de desespero na qual Felipe agora se encontrava. Era a segunda
vez agora que destruíam o seu mundo, a segunda vez que lhe traziam para a horrível realidade.
Por que ele ainda estava com essas pessoas?
- Tudo bem, Felipe - Disse Claire, colocando uma mão sobre o ombro do garoto. - Estamos
todos juntos nessa. Ninguém vai voltar para a academia.
Ikiem observou a cena com descaso, seu rosto inexpressivo. Sem demonstrar qualquer emoção,
ele estendeu o braço direito para a casa mais próxima e com esse simples gesto o lugar
simplesmente explodiu, com chamas imensas subindo para o céu e pedaços flamejantes de
madeira chovendo por todos os lados.
- E o que irão fazer então, me enfrentar?
Antes que qualquer um dos jovens pudesse responder, estavam todos no chão. Ikiem
desapareceu em um instante, um raio de luz surgindo em seu lugar, passando por cada um dos
jovens de uma só vez.
Tennen tentava se levantar como podia, sua perna havia sido dolorosamente atingida por um
golpe tão rápido e preciso que ele mal conseguia entender o que havia acontecido.
- Você não teve sequer tempo de ser treinado após ser promovido, Tennen. Você não entende a
verdade. Os cavaleiros de elite são infinitamente superiores aos soldados comuns. Nós não
temos limites, não temos restrição.
Dizendo isso, o cavaleiro arcano surgiu ao lado de Tennen, olhando para a cidade que descia
morro abaixo.

- Contemple o poder dos deuses.
Ikiem levantou seu cajado e, surpreendentemente, a cidade obedeceu. Como se uma imensa
criatura se levantasse do chão sob casas e ruelas de pedra, a terra começou a se erguer
lentamente, destruindo tudo o que se apoiava sobre ela. Claire tentou atacar o cavaleiro com um
raio, mas foi interrompida por Felipe, que apontou para os pequenos cavaleiros arcanos. Os
garotos haviam formado um círculo ao redor do seu comandante e canalizavam uma espécie de
energia vermelha que se dissipava em sua direção.
Claire olhou atentamente por um segundo e se virou assustada para o amigo
- Essa barreira. Os ataques serão redirecionados para eles, não é isso?
Felipe respondeu positivamente com a cabeça, Claire voltou a olhar para a cidade, a terra
continuava a levantar, se revolver e se contorcer como uma criatura agonizante enquanto os
cinco jovens podiam apenas observar, sem saber como reagir, sem conseguir imaginar uma
saída. Os gritos que se ouviam ao longe se acentuavam por um momento, mas logo começaram
a diminuir.
No céu surgiam os primeiros traços de luz. Em algum lugar além do horizonte, o sol se
aproximava.
- É nesta área que vocês... Vivem, não é mesmo? Por isso os encontrei por aqui - Disse
novamente o cavaleiro arcano, estendendo os braços para a vizinhança ao seu redor. - Então é
aqui que temos mais chances de encontrar pessoas que vocês conheçam.
E com isso o cavaleiro arcano estendeu o braço mais uma vez, explodindo outra casa que se
desintegrou em uma tempestade de lascas e fogo. Ele foi em direção à rua mais próxima, de
onde os garotos haviam vindo. Seus cavaleiros mirins apenas observavam tudo de longe,
aterrorizados com tudo o que viam, mas mantendo o seu macabro escudo que redirecionaria
qualquer ataque de volta a eles.
Tennen tentou se transportar para a rua, mas antes que pudesse chegar no meio do caminho, foi
atingido novamente por um forte golpe nas costas. Ele mal conseguia ficar de pé agora. Como
era possível que Ikiem fosse tão forte que nem mesmo a sua armadura era capaz de protegê-lo?
Definitivamente os cavaleiros de elite estavam em um nível completamente superior aos
demais.
Ikiem seguiu andando entre as casas, explodindo todas em seu caminho. As pessoas que ainda
estavam em suas residências, tentando se abrigar, buscavam inutilmente refúgio enquanto o ar
ao seu redor queimava, se contraía e se expandia rapidamente, trazendo o seu fim.
- Ikiem, para! - Exclamou Claire, que andava com dificuldade atrás do instrutor.
- Assim será com tudo o que virem nesse mundo se escolherem fugir. Jamais estarão seguros!
Essa é a sua punição.
Ikiem chegou por fim diante da estalagem à qual servia de lar para os jovens desde que chegaram
na cidade. Sem pensar duas vezes, ele levantou o cajado novamente, várias pessoas correram

para dentro, outras tentaram fugir do local. Dona Vera se encontrava à porta e, enquanto
rastejava para tentar alcançar seu antigo instrutor, Tennen conseguiu ver a velha senhora
murmurar um distinto "não" antes que o cavaleiro arcano explodisse o prédio em um simples
movimento, tirando a vida de todos os seus habitantes.
Tennen não conseguia dizer nada, a dor em suas costas era excruciante e ele mal conseguia
respirar. Diego estava pouco melhor, assim como Claire e Crystal que permaneciam caladas por
escolha. Felipe, porém, nada sofrera.
- Eu gostaria de voltar com pelo menos um de vocês com vida. Felipe, eu sei que você gostaria,
vamos. Se vier comigo eu pouparei os seus amigos dessa vez – Insistiu o cavaleiro de elite,
estendendo a mão para o garoto.
Relutante, Felipe deu um passo para a frente novamente. E outro.
- Felipe... Não - Disse Tennen, tentando se colocar de pé.
Felipe continuou indo em direção a Ikiem, que estendia a sua mão em resposta.
Neste momento, porém, outra luz surgiu no céu, cortando o ar que agora já ficava cada vez mais
claro à medida que o sol começava a querer despontar no horizonte.
Um homem apareceu diante de Felipe, de frente para Ikiem. Era um homem comum, não um
cavaleiro Arcano. Usava longas vestes de cor bege, vestes de qualidade muito superior aos
trapos que Tennen e seus Amigos estavam acostumados a ver. Ele trazia em suas mãos um
longo e elaborado cajado de madeira marrom escura, com uma cabeça de dragão entalhada na
ponta. Naquele momento, foi a vez de Ikiem abandonar um pouco a postura de seriedade e
arregalar os olhos.
O cavaleiro arcano deu um passo à frente e quase chegou a erguer a mão, mas antes que
pudesse terminar o gesto, o homem diante dele levantou o cajado e tudo desapareceu.

