
Keranärny e os Ihnmaars
Keranärny, uma palavra que apesar de estar em lartendery, o idioma secreto dos 

magos, todos sabem o que significa: O Poder Negro.
Esse poder ficou conhecido desde o momento em que os dois Deuses; Oronye, 

Deus do Caos, e Diirum, Deus da Morte, cometeram seu primeiro pecado no mundo 
quando ainda eram Espíritos, fazendo assim com que todos os outros Espíritos 
conhecessem esse poder destrutivo e lutassem contra ele.

Mas o keranärny é um poder que existe muito antes dos Espíritos chegarem ao 
mundo, é um poder eterno, assim como tantos outros que estão dentro de todas as raças 
em Villnor. É o outro lado do poder da vida. O keranärny é o ódio, o desejo de 
vingança, a ira, a cobiça, a vontade de causar o mau ou matar, a satisfação de ver outros 
sofrerem.

Todos têm esse poder dentro de si, mas ele sempre está adormecido, e quase 
todos passam a vida toda sem despertá-lo. Dos poucos que conseguem despertá-lo, 
menos são os que exteriorizam tal poder puro por si mesmo. É um poder que causa dor 
e sofrimento à pessoa, mas ao controlá-lo, pode-se fazer coisas que nenhum humano é 
capaz.

Os únicos seres - que um dia foram humanos, elfos, ou anões - que têm a 
capacidade de fazerem desabrochar esse poder em outro com muita facilidade, são os 
ihnmaars*, seres condenados para sempre, onde o keranärny já corrompeu suas almas, 
e agora começa a corromper seu corpo físico. Vivem ocultos de todos, nos lugares mais 
imundos das cidades ou em cavernas nas montanhas. Mas são contratados como 
assassinos, pois são letais e silenciosos. Até reis já os contrataram.

Estes homens ou mulheres, conhecem um ritual que os Três Inimigos criaram há 
milhares de anos, quando ainda causavam destruição pelo mundo. Ninguém que não 
seja um ihnmaar conhece o ritual, mas os próprios ihnmaars dizem que é um ritual 
simples, porém, a dor que sentirá nos dias seguintes é algo que poucos dos que o fazem 
aguentam e saem vivos. Muitos se matam pelo sofrimento, outros se mutilam de várias 
formas a fim de tentar suportar.

Uma vez passada essa fase, a pessoa adquire certas habilidades que o fazem ser 
muito melhor que uma pessoa normal, porém, ela também perde coisas do que um dia 
foi. Sua audição, visão e olfato, agudizam-se; seus movimentos ficam mais rápidos, e ao 
andarem, é como se levitassem sobre o solo, não fazem barulho algum. Mas tudo que 
um ihnmaar toca é frio, como se já estivesse morto, e pouco a pouco ele perde a fala, e 
apenas sons guturais saem de sua garganta com o tempo, como se estivessem saindo de 
uma abismo sem fim. Seu corpo também começa a deformar-se, e muitos vão perdendo 
a pele. Muitas vezes confundem um ihnmaar com um leproso. 

Outro poder que ganham é a capacidade de sentir o keranärny em outro ser –
como os magos da verlimäsy -, podendo assim transformá-lo em um ihnmaar.

Isso é o que o keranärny pode fazer com as raças livres de Villnor, entretanto, 
ainda existe um keranärny muito mais forte que esse, e apenas os mortte’els tem a 
capacidade de usá-lo e dominá-lo sem que isso afete seu corpo.

*Significa literalmente “Condenado” em língua comercial.

Pablo Rodriguez de Melowww.shallen.wordpress.com


