
-Prólogo-
<<Quando eu pegá-lo vou arrancar suas bolas!>> pensou Inelen irritado. <<Esse 

imbecil...!>> Seu facão, com a lâmina já pegajosa pela baba das plantas, cortava os 
arbustos que surgiam na sua frente implacavelmente, com raiva. Estava procurando um 
de seus amigos que havia desaparecido enquanto caçavam um javali, mas a noite estava 
prestes a cair sobre ele, e ainda não havia encontrado nenhum rastro dos dois; dele ou 
do javali.

- Vê alguma coisa? – gritou ele para Norten, seu outro amigo de caça, que o 
ajudava na busca a alguns metros dali. Agora estava sobre uma árvore, tentando ver 
algum indício do desaparecido.

- Não vejo nada – gritou ele do alto. Segurava-se com firmeza num galho 
quebrado pelo vento, e se equilibrava sobre outro mais grosso.

- Não vou continuar com isso até amanhã – gritou Inelen limpando o suor do seu 
rosto. – Se ao anoitecer ele não aparecer, volto para casa. De mãos vazias ou não. Foda-
se ele. É bem grandinho e sabe o caminho de volta – cuspiu no chão. A tarde havia sido 
quente, mas agora que o sol ia pintando o céu de rosa e laranja, caindo no horizonte, o 
frio ia arranhando sua pele. Fechou bem o colete de pele de ovelha que usava sobre a 
camisa verde, ensopada de suor. O cabo do facão grudava em sua mão, pelo suor e a 
seiva das plantas que havia cortado. Tentou limpá-lo na calça, mas não ajudou muito. –
Vamos continuar, Norten – disse, voltando a levantar o facão.

- Espera! – gritou Norten – Acho que vejo alguma coisa. Parece... – entrecerrou 
os olhos para tentar ver melhor. – Tem alguma coisa brilhando a frente, logo depois de 
uma clareira, entre umas moitas. Parece uma lâmina.

<< A espada de Terrenes>> pensou Inelen. Era o único dos três que levava uma 
espada. Uma velha espada que pouco cortava, mas ainda servia para perfurar.

- Em que direção?
- Sul – Norten estendeu o braço, apontando naquela direção.
- Espero que pelo menos tenha pegado esse maldito animal. Desça, vamos lá –

Inelen começou a andar novamente, facão em alto e rasgando o ar. Norten desceu da 
árvore com agilidade. Recolheu a aljava, colocando-a nos ombros, e o arco curto que 
havia deixado ao pé da árvore e o seguiu.

Passaram pela clareira, onde havia um rastro de grama e arbustos mortos, 
enegrecidos, que seguia a mesma direção que eles. Uma brisa cálida, a última do dia, 
passou por eles e a sinfonia das cigarras começou a soar ao redor com mais força. O sol 
era um ponto luminoso que se via às vezes entre os troncos, sem forças. Antes mesmo 
de embrenhar-se novamente no mato fechado viram a espada de Terrenes, jogada sobre 
uma grossa moita murcha. Só a lâmina se sobressaia. Ao redor tudo havia enegrecido, 
todas as plantas haviam murchado e estavam mortas. Ao encostar nelas esfarelavam-se, 
como se fossem feitas de farinha. Inelen pegou a espada, sem perceber que até os 
troncos das árvores ali haviam morrido, e a seiva escorria em abundância, amarelada, 
empapando suas raízes. Seu último suspiro. Choravam.

- Tem sangue nela – disse ele ao ver que por toda sua lâmina um líquido 
vermelho escuro brilhava.

- Terrenes deve ter acertado o javali. Esse animal não era dos que deixavam ser 
pegos tão facilmente. Era um monstro que lutava.

- Sim, mas onde estão? – olhou ao redor.
- Aqui tem mais sangue – Norten agachou-se. No solo havia uma poça de sangue.

- O javali deve ter ido por ali – apontou para dentro da floresta, onde se via alguns 
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pingos de sangue pelas folhas dos arbustos rasteiros – e Terrenes foi atrás dele. -
Também tem muitos galhos quebrados aqui. Certamente esse bicho lutou com fúria.
Uma boa presa.

- Terrenes! – gritou Inelen para a floresta. 
Não houve resposta. Apenas os pássaros piavam em algum lugar sobre as copas.

Uma fina névoa começava a surgir agarrando tudo como se temesse perdê-los para os 
humanos ali.

- Falta pouco para o anoitecer – comentou Norten.
- Terrenes não pode estar longe. Um javali ferido não pode ter enganado ele. 

Vamos continuar até a lua brilhar no céu – Havia mudado de idéia agora que tinham 
encontrado alguma pista do amigo. Carregando a espada de Terrenes os dois seguiram o 
único rastro que viram. Poucos passos mais a frente uma vertente pedregosa lhes
impediu seguir.

- Terrenes não veio por aqui – falou Inelen olhando ao redor com seus olhos 
verdes. A vertente era profunda, cheia de pontiagudas rochas que sobressaiam da parede, 
e cortava todo o caminho de oeste a leste, até onde a vista alcançava. No fundo, plantas 
marrons, espinhosas, cresciam em abundância por entre as rochas. Mais em baixo a 
floresta tomava conta de novo, e apenas as copas das árvores era visível dali. Não era 
possível baixar sem sair ferido ou sem algum equipamento. E Terrenes não tinha 
nenhum equipamento a não ser a espada.

- O animal deve ter mudado de direção antes de chegar aqui – disse Norten
buscando alguma pista. – Possivelmente deve ter subido. Abaixo iria na direção do rio, 
e não teria como escapar. A floresta é mais aberta ali – coçou a barba de vários dias e 
suja, pensativo, enquanto olhava o chão. Não havia nenhum rastro. – O estranho é que 
não tenha nenhum rastro dos dois.

- Também acho isso muito estranho – falou Inelen. Aquela espada na sua mão 
começava a pesar. Nunca havia manejado uma espada e tampouco achava elas muito 
úteis na caça. Mas seu amigo tinha sua própria maneira de caçar. – Terrenes não é o 
caçador perfeito, seu pai deve caçar melhor que ele, um terreno limpo assim não é algo 
que ele deixaria para trás.

- O velho Sismung cresceu caçando, como ele sempre diz. Na sua idade caçaria 
melhor que o filho. Imagine se pudesse andar!

Os dois riram.
As primeiras estrelas começaram a brilhar no céu. Uma bandada de aves 

levantaram vôo, batendo pesadamente as asas enquanto procuravam um lugar para se 
protegerem do frio da noite. Chegando aos seus ouvidos como um sussurro o 
Águasrudes corria apressado tendo o Paredão dos Morcegos como um guia até deixar 
aquela área arbórea da floresta e brilhar livre e mais calmo entre as planícies.

<< É melhor você aparecer, Terrenes, ou passará a noite sozinho aqui.>>
Inelen usou a velha espada para cortar um galho de um freixo. Tirou de sua 

bolsa vários pedaços de pano e foi enrolando-os na ponta do galho. Abriu um odre e 
jogou o líquido sobre a bola de pano, ensopando-a de óleo. Com um pedernal fez o fogo 
brilhar para afastar um pouco a escuridão que já caia sobre eles. Entregou a tocha para 
Norten.

Os dois voltaram a andar indo na direção oposta ao Águasrudes, seguindo a 
vertente. Inelen ia ao lado de Norten. Andavam devagar, tentando ver algum rastro 
deixado por Terrenes ou o javali, sem sucesso. A vertente foi fazendo uma curva para 
dentro, aprofundando-se na floresta, e logo os dois já não a viram mais entres os robles 
que começavam a crescer naquele terreno. Iam gritando o nome do amigo, mas apenas o 
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vento respondia a isso, gelado e insensível. Alguns morcegos passaram voando sobre 
eles.

- Essas coisas são grandes – comentou Norten levantando a tocha e olhando para 
cima. Agitou-a por alguns momentos no alto, numa tentativa inútil de acertar algum 
daqueles bichos. – Também ouvi dizer que mordem as pessoas – sussurrou.

- Eles gostam de sangue – falou Inelen. – Chupam o sangue de vacas nas 
fazendas próximas daqui. Mas não atacam humanos.

- Sim que atacam! – retrucou Norten. – O filho de um mineiro perto do vale me 
contou que um desses bichos mordeu seu amigo enquanto estavam em uma caverna lá 
para os lados de Karyni. Poucos meses depois seu amigo morreu por uma estranha 
doença – balançou a tocha novamente no alto. As chamas dançaram de um lado a outro, 
deixando um rastro luminoso por alguns segundos por onde passava antes de 
desaparecer.

- Deixa disso, vamos continuar. Esses bichos não são minha preocupação agora 
– falou Inelen irritado.

<<Você vai virar comida de morcegos, Terrenes. Merda!>> Inelen começava a 
ter um mau pressentimento. E sempre que aquilo acontecia, algo ruim ocorria. Não 
havia erro.

Voltaram a caminhar. O terreno ia ficando mais pedregoso e inclinado, e as 
árvores ia diminuindo de tamanho, mas seus galhos iam se inclinando cada vez mais 
para baixo, como se quisessem tocar o chão com suas pontas; tocar o solo que lhes dava 
a sustentação e a energia para crescer.

<< Parecem garras de gigantes que querem nos pegar por estarmos invadindo 
seu território>> pensou Inelen quando as silhuetas delas se mostravam ante as chamas.
Apertou com mais força a empunhadura da espada. Inelen temia pouca coisa. Havia 
crescido dormindo ao léu com seus irmãos, e esses o haviam ensinado a não temer a 
floresta. 

- As árvores não tem vontade própria para te machucar – dizia Ineu, seu irmão 
mais velho. – Dentro de uma floresta você deve temer apenas os humanos, esses sim 
podem te machucar. Os animais fugirão diante da tua presença. Os humanos te atacarão.

- Merda! – xingou Norten ao escorregar quando pisava em uma pedra que se 
soltou quando subiam um leve barranco. Apoiou a ponta da tocha no solo para não ir de
cara no chão e segurou um galho de uma das árvores ao lado com outra mão. A 
escuridão os cercou mais por momentos, querendo engoli-los, quando a tocha quase se 
apagou, coberta de terra.

- Tudo bem? – perguntou Inelen ajudando-o a levantar-se.
- Essa terra está fofa e úmida. Que merda! – comentou ele endireitando-se. –

Não me estranha se essa árvore cair só com um empurrão – estendeu a tocha na direção 
da árvore, iluminando-a fugazmente. – Rasguei a calça – soltou um xingamento entre 
dentes.

- Nas raízes dessa árvore tem algo – sussurrou Inelen.
- Quê? – Norten, olhando para sua mão que doía, não havia entendido.- A árvore 

o quê?
- Tem algo entre as raízes dessa árvore.
<< Por que sinto medo?>> pensou Inelen ao ver que seu pelo eriçava sobre a 

pele. << As árvores não tem vontade própria para te machucar>> - Ilumine ali de novo 
– apontou para a árvore, que encurvava-se para dentro do barranco, numa tentativa de 
agarrar a terra com seus galhos para não ir ao chão.
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Norten se aproximou do grosso tronco dela. Do outro lado, entre as raízes que 
saiam da terra como dedos encurvados e velhos, as chamas mostraram um corpo. Várias 
folhas verdes cobriam seu rosto.

- É alguém morto... – murmurou Norten. Girou-se para confirmar isso com 
Inelen. Este estava parado, olhando como as sombras das chamas dançavam sobre parte 
daquele corpo.

<< Por favor, Allell, que não seja ele!>> rezou Inelen para a deusa que mais 
apreciava, a Deusa da vida.

Dentro de uma floresta você deve temer apenas os humanos...
Os dois se aproximaram mais. Inelen subiu alguns passos pelo barranco, para ver 

o rosto do homem ali no chão. Seus pés afundavam naquela terra estranhamente fofa e 
molhada. A pele do corpo do homem no chão estava negra, rachada e seca, e as veias 
afundavam nela como rios que passavam entre planícies rochosas, mas agora nada 
corria por elas. A roupa do homem estava imunda e totalmente rasgada, como se 
estivesse sido arrastado pelo chão por um longo tempo de forma selvagem. Inelen 
agachou-se ao lado de sua cabeça, que estava coberta por terra e várias folhas. Apoiou 
sua mão esquerda no tronco da árvore para não cair, e começou a tirar a sujeira sobre o 
rosto do que um dia havia sido um homem. Mas de repente sua mão apoiada no tronco 
afundou pelo peso e ele se desequilibrou, soltando uma maldição. Para não cair de cara 
sobre o cadáver Inelen colocou a outra mão sobre peito deste, mas esta também se 
afundou, quebrando as costelas do morto como se essas fossem bolachas. Um fino pó 
subiu pelo ar, impregnando seu nariz com o cheiro podre da morte. Norten soltou uma 
exclamação, assustado. Rapidamente Inelen se levantou, se segurando como pôde nos 
galhos que caiam sobre ele. Seu coração palpitava.

- Tudo bem? – perguntou Norten. – Este cadáver está todo seco, Inelen. Isso não 
é normal.

- Estou bem – limpava a mão que havia entrado no corpo do cadáver na calça. 
Não havia nem uma gota de sangue nela. O cheiro a carne podre não saia do seu nariz. –
Acho que faz anos que ele está morto.

Norten se aproximou mais do corpo, receoso. No peito do cadáver havia se 
formado um buraco e, as costelas, amareladas, saiam dali, como lâminas quebradas. A 
luz da tocha iluminou mais todo aquele corpo e um objeto brilhou em uma de suas 
orelhas.

...esses sim podem te machucar.
- Oh, não! – exclamou Inelen com os olhos arregalados, exteriorizando seus 

pensamentos. Havia ficado pálido. Sua mão tremia
- O quê? – perguntou Norten dando outro passo em direção ao barranco, 

saltando as raízes visíveis da árvore. Inelen apontou para a orelha do cadáver. 
<<E se não for humano, meu irmão?>>
Norten levou a mão à boca, estarrecido. Seus olhos se umedeceram e brilharam

entre o baile das chamas. Uma lágrima escorreu. - Isso não pode ser Terrenes! –
exclamou ele aterrado. Não queria admitir o que seus olhos viam. A triste dor de ver os 
efeitos da morte em outros.

<<Isso não devia acontecer! De manhã Terrenes ainda...>> Inelen não sabia o 
que dizer. Aquele era o brinco que Terrenes sempre usou na orelha, não havia dúvida.

- Não pode ser ele – se lamentava Norten. – Como ele pôde ficar nesse estado 
em tão pouco tempo? Se de manhã ele corria e ria com a gente... – começou a chorar
silenciosamente.

- Não sei, Norten. Mas infelizmente é nosso amigo Terrenes – agora que 
reconhecia aquele corpo, já não o temia. Não podia temer seu amigo. As lágrimas 
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queriam sair, mas ele as impediu. Não queria chorar. Mas um suor frio o fazia 
estremecer. Ao seu redor não se ouvia nada; a floresta havia caído num pesado mutismo 
que não fazia Inelen sentir-se bem.

- Temos que sair daqui – falou ele pulando para baixo sem pensar aonde ia cair. 
- Não podemos deixar seu corpo desse jeito – falou Norten apontando para seu 

amigo morto. – Temos que levá-lo.
- Agora não – pegou sua bolsa e a espada de Terrenes que havia deixado no chão. 

– Voltaremos para a vila e contaremos o que aconteceu. Viremos com mais gente depois.
- Mas o velho Sismung vai nos matar! Tínhamos que ter cuidado melhor de 

Terrenes... era apenas um moleque...
- Não era um moleque, Norten, e você sabe bem disso – Inelen sabia que Norten 

estava muito abalado. Terrenes era o mais novo entre os três, e Norten o conheci há
bastante tempo, muito mais que Inelen. – E o que o matou não era humano. Nenhum 
humano poderia fazer isso com ele. Você sabe que ele sabia muito bem manejar uma
espada – estava ao lado de Norten, encarando-o. A fumaça das chamas irritava seu olho.

- Não era um humano? Que tipo de animal faz tal coisa com uma pessoa, Inelen? 
De onde você tirou essa ideia?

- Tampouco foi um animal, Norten! Olhe por onde passamos. Não havia nenhum 
rastro, nem de animal nem de humano. Não tenho um bom pressentimento. Vamos 
agora. Chamaremos o Velho Cavaleiro e o Gigante para nos acompanhar até aqui 
novamente.  

Norten foi até a árvore e pegou apressadamente suas coisas no chão. Não estava 
entendendo o que Inelen queria dizer, mas como ele, tinha medo, sem saber do quê.
Olhou pela última vez o corpo do amigo jogado entre aquela estranha tumba de raízes e 
folhas. Inelen fazia o mesmo. << Voltaremos, Terrenes. Voltaremos.>> - Vamos –
apressou ele.

Norten foi correndo de encontro a Inelen e, quando ia passar por este, para ir à 
frente com a tocha, Inelen segurou seu braço.

- O q...?
- Shhhhh...
Algo se arrastava no escuro da floresta. Os dois trocaram olhares, tensos. Pouco 

a pouco o ruído vinha se aproximando deles, arrastando a terra e folhas do solo.
Norten entregou a tocha a Inelen sem dizer nada. Retirou o arco dos ombros e 

pegou uma flecha. Inelen jogou sua bolsa no chão, e levantou aquela pesada espada com 
a única mão que tinha livre. <<Que seja humano.>> pensou ele fechando os olhos. 
Norten retesou a corda do arco na direção em que vinha aquele barulho, preparado para 
disparar no que quer que fosse. Inelen percebeu que seus braços, apesar de fortemente 
esticados, tremiam. Os dois suavam.

Inelen viu que ao seu lado um arbusto que lhe chegava a cintura estava seco.
Meteu a tocha dentro dele e esperou o fogo queimá-lo. Em segundos as chamas 
iluminavam tudo ao redor. Deram uns passos atrás, esperando aquilo aparecer dentro do 
círculo de luz. Ou que as chamas o espantassem.

O que parecia ser um homem surgiu de repente diante deles. Vinha de cabeça 
baixa, arrastando uma perna com dificuldade. De um profundo corte na parte de dentro 
da coxa esquerda, escorria pus e sangue. Sua pele era branca, e não levava nenhum tipo 
de roupa. Seus cabelos loiros, tão longos que lhe chegavam a cintura, estavam 
impregnados de sujeira - assim como seu corpo -, e tapava seu rosto. Sua musculatura 
era franzina.

- É um homem ferido – exclamou Norten se relaxando pelo que via e abaixando 
o arco. – Estava tão tenso que meu braço dói agora.
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- Quem é você? – perguntou Inelen, sem abaixar a espada.
O homem não respondeu, e continuou andando com dificuldades em direção a

eles. Seus braços estavam caídos ao lado do corpo, inertes.
- Por acaso se perdeu na floresta? – perguntou Norten. – Agora mesmo 

estávamos...
- Levante o arco, Norten! – vociferou Inelen de repente. – Essa coisa não é 

humana! Olhe onde ele pisa.
Norten deixou o resto da frase pela metade e olhou. O que viu fez suas pernas 

fraquejarem: onde aquele homem colocava seus pés, tudo em volta morria. Uma sombra 
se formava ao seu redor, no chão, e ia matando tudo que tocava. As plantas ao redor 
murchavam em um piscar de olhos, e iam enegrecendo-se, para depois caírem 
esfareladas. Os troncos das árvores também iam se tornando negros pouco a pouco, e a 
seiva delas ia escorrendo, como se uma força invisível as estivessem esmagando. 
Quando aquele ser passou perto das chamas, essas pareceram diminuir de tamanho, 
ficando mais avermelhadas, crepitando de dor.

<<O sangue da espada é sangue dessa criatura>> pensou Inelen ao ver a ferida 
na perna daquele ser. <<Ele matou Terrenes.>>

Norten levantou novamente o arco, tremendo mais que antes. Retesou a corda e 
soltou. A flecha rasgou o ar, silenciosa, e foi cravar-se no peito do homem. Sem dar 
nenhum sinal de que a havia sentido, o homem continuou andando. Norten e Inelen 
arregalaram os olhos, incrédulos diante daquilo.

- Maldito! – xingou Norten pegando outra flecha na aljava pendurada em suas 
costas. – Não se aproxime. Você matou o Terrenes! – Retesou e soltou. O efeito foi o 
mesmo. Retesou e soltou. Foram dando passos para trás, recuando da criatura. Retesou e 
soltou. Inelen esperava, não sabia o que aquela criatura podia fazer se ele chegasse perto 
para atacá-la. Mais uma flecha saiu voando pelos ares.

O único que os iluminava agora era a tocha na mão de Inelen, que já ia perdendo 
brilho. Norten estava com a camisa ensopada de suor. Respirava puxando o ar ao seu 
redor com ânsia, como se fosse o único que lhe desse forças para disparar. Pegou sua 
última flecha. O corpo da criatura a frente estava coberto de flechas e o sangue escorria 
em abundância, caindo pelo chão em regueiros. Mas ela não caia.

Norten retesou o arco pela última vez. O homem parou de andar. No silêncio 
daquele momento Inelen ouviu como as plantas iam morrendo rapidamente ao redor 
dele; como elas pareciam gritar de dor. 

Nenhum dos dois tiravam seus olhos daquele ser, a menos de meio tiro de pedra 
a frente. 

- É a última flecha – falou Norten com voz cansada. Temia desperdiçar aquele
disparo.

- Use-a se for preciso. Farei o que puder com essa espada depois. Temos que 
matar essa coisa.

Norten afirmou com a cabeça, e mirou. Um pingo de suor caiu no seu olho e ele 
o fechou.  Nunca mais o abriu.

Inelen sentiu algo mover-se ao lado de Norten, mas antes mesmo de sua boca 
abrir para avisá-lo, uma mão negra segurava a cabeça dele e a puxava para trás,
esmagando-a contra o tronco de uma árvore. A flecha saiu disparada para cima sem alvo 
fixo e o arco foi cair chão. Sangue e cérebro voaram para todos os lados, espalhando-se
pelo corpo de Inelen, que num estado de torpor, não sabia como reagir. Seus músculos
não o obedeciam. Ao ver o corpo de Norten ao pé da árvore tendo leves convulsões, 
soltou a espada, sem forças, e caiu de joelhos, vomitando. Sua cabeça dava voltas. Seu 
peito doía.

Pablo Rodriguez de Melowww.shallen.wordpress.com



<<Kennayn, dai-me forças para encarar minha morte>> pensou ele quando 
sentiu que algo estava ao seu lado. Ao abrir os olhos viu o homem coberto de flechas 
em pé diante dele. Levantou a cabeça, queria ver a cara daquele ser... 

Antes das forças deixarem seu corpo para sempre, Inelen soltou um murmúrio de 
espanto ao ver o rosto daquele homem.

- ...não tem face...
A lua já estava alta no céu, redonda e brilhando com sua luz azulada. Sem 

nuvens, as coloridas estrelas fulgiam com todo seu esplendor no escuro manto celeste. 
Pousada sobre um galho, dentro da Floresta de Caça, oculta atrás das folhas, uma coruja 
observava a cena que ocorria sob ela com seus enormes olhos dourados, atenta aos 
movimentos dos seres ali embaixo. Viu como o corpo de um homem caia aos pés de 
outro, sobre uma tocha jogada no chão, incendiando-se em segundos. Ao lado, uma 
sombra negra, também observava o corpo seco que era consumido violentamente pelo 
fogo. Parecia temer o homem coberto de flechas, nu, do outro lado das chamas. A 
fumaça negra que subiu, com cheiro a carne podre, incomodou a coruja, mas antes que 
pudesse alçar vôo, uma força a fez ficar no mesmo lugar, sem energias para abrir as asas. 
Segundos depois ela caiu da árvore, indo de encontro ao chão pesadamente, morta. A 
árvore em que estava começava a agonizar e a chorar.
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