
-Dor’nell-
Suas nádegas começavam a adormecer. Fazia dois dias que havia trocado a 

macia e confortável sela do seu cavalo pelo lombo de uma mula para atravessarem 
aquela região seca e rochosa, cheia de barrancos e desfiladeiros, e já a odiava, como se a 
conhecesse há anos. Sua mula não parecia estar com muito ânimo para caminhar aquele 
dia tampouco, e não parava de rebusnar, reclamando. 

<<Também não estou à vontade com essa situação, garota, mas temos que nos 
suportar>> pensou Dor’nell acariciando a pelagem cinzenta de sua montaria, que bufou 
irritada.

- Agora falta pouco, senhor – falou o jovem que vinha montado em um burrico 
ao seu lado. Havia ido até a entrada do desfiladeiro para guiá-los até a muralha. – Ao 
anoitecer já poderemos ver os fogos ao norte, onde uma parte da muralha já está 
construída. Com sorte amanhã antes de escurecer chegaremos a ela.

- Com sorte? – perguntou Dor’nell levantando uma sobrancelha, desconfiado.
- Bom, se não tivermos nenhum acidente pelo caminho, senhor – apressou-se em 

explicar o jovem. Afastou uma franja de cabelo negro que caia sobre seus olhos, e 
puxou as rédeas para trás; seu animal parecia querer correr.

- Não seria o primeiro – comentou Dor’nell dando de ombros. No dia anterior 
haviam tido o terceiro acidente desde que entraram naquele território de rochas 
amareladas e uma fina terra que entrava por seu nariz e o fazia espirrar. Duas mulas que 
transportavam mantimentos e ferramentas para a muralha caíram por um precipício que 
estavam circulando. Passaram toda manhã e tarde tentando resgatar o que os animais 
levavam. Com dois animais a menos, agora muitos dos burros que eram usados como 
montaria carregava parte do que caíra pelo precipício, o que fazia a marcha andar mais 
lentamente, deixando homens nas filas de trás bem nervosos por terem que ir a pé.

Do outro lado de Dor’nell, montado num burro da mesma cor que sua mula, 
vinha seu escudeiro, Nalel, balançando-se de um lado ao outro sobre o animal e, pela 
sua expressão no rosto, a ponto de chorar. Segurava as rédeas sem vontade, e a cada 
salto que dava seu traseiro sobre o lombo do burro, tentava segurar um gemido de dor, 
em vão.

<<Embora não pareça, Nalel está aguentando bem.>> pensou Dor’nell sorrindo. 
<<Mas ainda temos que voltar, seria melhor deixá-lo descansar mais uns dias nas 
muralhas.>>

Nalel olhou para o homem que servia, e tentou esboçar um sorriso forçado. O 
burro começou a subir uma pendente e ele gemeu. Abaixou a cabeça, envergonhado.

Dor’nell voltou a olhar para frente. Começavam a subir por um caminho 
empinado, mas felizmente com poucas pedras pelo chão. Tentou ficar numa posição 
mais cômoda sobre o lombo do seu animal.

- Depois de contornar esse penhasco – começou a falar o guia. – se abre um 
planalto adiante. Acamparemos ali para passar a noite. E como estamos num terreno 
elevado, veremos tudo ao nosso redor, em caso de ataque. Assim mais homens poderão 
descansar sem o temor de uma emboscada - Seu animal era o mais animado de todos ali 
à frente da comitiva. Subia a encosta apressado, como se estivesse competindo com os 
outros. Ele puxou as rédeas para acompanhar o passo de Dor’nell. 

- Os selvagens ainda atacam essas regiões depois da muralha? – quis saber 
Dor’nell. Sabia muito pouco sobre aquele árido lugar, apenas o que se ouvia de boca em 
boca. Desde sempre os “Homens do Oeste” atacaram os povoados mais próximos da 
região deles, trazendo bastante prejuízo e caos para os camponeses que não tinham 
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meios de enfrentá-los, pois todos que assaltavam suas fazendas e plantações eram 
guerreiros bem preparados. Mas após a unificação os ataques intensificaram mais. 
Depois de insistir muito, os camponeses daquela região conseguiram fazer com que o 
Conselho enviasse mais soldados para protegerem o território, mas mesmo assim as 
incursões dos selvagens continuaram, e agora, acabavam em mortes, pois os soldados 
não temiam enfrentar aqueles homens de pele negra coberta com estranhos símbolos por 
todo o corpo e perfurações. Ambos os lados saíam perdendo, porém, os selvagens eram 
guerreiros furtivos e rápidos, e atacavam os soldados de formas traiçoeiras, fazendo com 
que a balança da morte pendesse mais para um lado. Depois de muitos anos, cansados 
de muitas baixas, o Conselho decidiu começar a construção de uma muralha para 
proteger aquelas terras dos ataques e saqueios dos homens do oeste. Embora nem todo o 
Conselho estivesse de acordo com aquilo, a muralha havia começado a ser erguida. E os 
camponeses começaram a respirar mais aliviados.

- É bastante frequente, senhor – respondeu o guia. - A construção ainda está no 
início. No centro desse território apenas construímos um bastião de demarcação. Apesar 
de bem protegido, eles fazem incursões até nossas vilas, sem sequer serem vistos. Mas 
agora há menos selvagens que fazem isso. Parece que estão concentrando suas forças no 
lado sul e norte, onde as construções estão avançando rapidamente. 

- Sabe me dizer quantos homens no total têm vigiando esse monte de pedras 
empilhadas?

- A Grande Mesa não lhe informou a quantidade de contingente que dispomos, 
senhor? – Ornell parecia surpreso.

- Não – respondeu Dor’nell balançando a cabeça – o Conselho não me informou 
nada de números dos que já estão aqui. Minha missão aqui é outra. Só perguntei por 
curiosidade.

- Entendo, senhor. No bastião que lhe mencionei temos um total de duzentos 
homens, talvez um pouco mais. Dentre eles mais da metade são arqueiros. Está situado 
num local de difícil acesso para a infantaria ou cavalaria em caso de ataque, mas de fácil 
visão para os atiradores nas torres. Na parte sul e norte contamos com quase quatro mil 
homens até esse momento.

Dor’nell começou a calcular mentalmente. 
Haviam saído de Lynus com dois mil homens armados e nada dispostos a 

permanecer meio ano – talvez mais - vigiando um monte de pedras e criminosos. Antes 
de chegarem ao desfiladeiro onde seu guia já os estava esperando, havia um 
acampamento com mais de mil homens também esperando-o, sob o comando de 
Ners’Orlyon, um velho cavaleiro que Dor’nell havia falado apenas uma vez na capital, 
quando era mais jovem.

- Lentos como um burro! – rugiu ele antes mesmo de Dor’nell descer do cavalo. 
– Não tenho a mínima vontade de criar raízes nesta terra que Oronye cuspiu – vinha 
andando a passos largos, e sua barriga balançava flácida e pesada. – Meus jardins me 
esperam. Onde estão meus homens, jovem?

<< Jovem?>> Não sabia se era um insulto ou um elogio, mas não quis dizer nada. 
– Nalel, encontre o Relyan e diga-lhe para preparar todos os homens de Ners’Orlyon 
como o previsto. E não se aproxime dos criminosos – avisou ele para Nalel.

- Isso, jovenzinho. E que seja rápido! Quero ver a cara de todos esses homens 
antes do sol se pôr – falou Ners’Orlyon, segurando seu cinturão por debaixo da barriga, 
como se ele fosse cair. Vendo-o mais de perto, Dor’nell notou que bordado no gibão 
azul e negro que usava, sobre o coração, estava o brasão da antiga casa Veralian; duas 
estrelas de cinco pontas, uma dourada e outra prateada, sobre campo de sable. 
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<< Ainda gosta de mostrar com orgulho esse brasão da casa que servia - pensou 
Dor’nell- Como se hoje em dia as “estrelas da morte” criassem algum temor em quem 
as visse!>>

No dia seguinte, antes do sol aparecer no horizonte, Ners’Orlyon marchava para 
o sul, rugindo com todos e com seiscentos homens a mais. Dor’nell seguia para o norte, 
com seiscentos homens a menos, mas com a mesma quantidade de ladrões e outros 
criminosos de pouca monta que levava para os trabalhos na muralha.

<<Que desperdício de soldados>> Havia terminado o cálculo. Nunca havia visto 
com bons olhos o levantamento daquela muralha. E as notícias que traziam os soldados 
que voltavam para as cidades não eram nada encorajadoras. Muitos homens morriam ali 
devidos os constantes acidentes que aconteciam, o clima sufocante e os ataques dos 
selvagens. Sempre era necessário levar um maior número de “operários”, porém, as 
prisões das cidades já estavam ficando vazias, e pelo que ele escutava entre os 
marqueses e condes, a única alternativa para acabarem seria mandarem mineiros, 
artesãos, camponeses e outros da classe mais baixa para acabar a muralha. Não sabia 
quando isso poderia acontecer, mas sabia que não ia demorar muito. Nenhum camponês 
aceitaria deixar de plantar ou de pastorear para ir trabalhar naquele território cercado de 
cruéis selvagens, onde a morte observava todos trabalharem com a paciência de quem 
sabe que logo cairão rendidos aos seus pés. “A única alternativa para impedir isso seria 
pararem a construção” - havia dito Vorien, um dos escrivães e amigo seu -, “e o 
Conselho não tem essa ideia em mente. Principalmente Irdalen Velarian, afinal de 
contas, suas terras são os alvos dos ataques dos selvagens. E você sabe quem tem mais 
voz dentro do Conselho”. Sim, Dor’nell sabia bem quem tinha mais voz no Conselho. 

<< O passado ainda pesa sobre o presente entre os velhos.>> 
Girou-se sobre a mula e olhou para trás; vários portadores vinham guiando os 

burros carregados com voluminosos sacos; gaiolas de madeiras com galinhas e coelhos; 
vacas e bois, que ajudariam durante certo tempo na construção, mais depois virariam 
alimento para os homens. Montado sobre um burro branco, Ners’Sordi dava ordens sem 
parar, levando as rédeas do seu zaino com pontos pretos numa mão. Entre eles também 
vinham alguns palanquins, com as mulheres que esquentavam as noites dos soldados em 
troca de dinheiro, carregados por homens fortes, acostumados com aquele tipo de 
adversidades do terreno. Atrás vinham metade do contingente de soldados, espadachins 
e arqueiros, todos bem agrupados e organizados, sob o comando de Ners’Arian e 
Ners’Erlen. Atrás destes os prisioneiros, acorrentados de mãos e pés, andando como 
podiam, e com as forças bastante minguadas. Durante toda a viagem Dor’nell havia 
escutado os lamentos daqueles homens que lhe chegavam aos ouvidos. Gritos de 
desespero e às vezes prantos. Aqueles homens temiam aquele lugar, e muitos já sabiam 
que não voltariam vivos dali. Talvez todos soubessem isso. Pelo caminho haviam 
perdido apenas oito prisioneiros; três enfrentaram os soldados, e só se acalmaram 
quando uma fria lâmina atravessou seu peito, os outros se jogaram dos barrancos ou 
precipícios. Marchando por último vinha o restante dos soldados, carregando lanças e 
tridentes, com Ners’Relyan e Ners’Dowriall, um homem tão forte que era chamado d’O 
Muro Negro, apelido que ele não achava nenhuma graça. Dor’nell apenas distinguia o 
brilho de suas armas entre o pó que subia e flutuava sobre todos. Até os estandartes 
levando o emblema do reino – quatro torres negras com um sol acima delas sobre 
campo de goles- desaparecia de vez em quando entre a nuvem de poeira.

Começaram a contornar o penhasco à esquerda. O caminho a frente era estreito. 
O jovem guia e seu escudeiro cavalgava ombro a ombro à frente. Do lado direito um 
barranco terminava numa espécie de canal seco que seguia rumo ao nordeste, como uma 
serpente amarela feita de pedras, desaparecendo atrás de um monte.
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Dor’nell começou a espirrar, e sua mula o imitou.
- Não zombe de mim! – conseguiu falar ele entre espirro e espirro.
- Senhor, já lhe disse, tape seu nariz com esse lenço até acostumar-se –

aconselhou-lhe Ornell.
- Esse lenço me molesta mais que esses espirros – passou a mão pelo nariz, 

coçando-o, uma lágrima escorreu pelo seu rosto. – E nunca me acostumarei com essas 
terras.

Quando uma enorme sombra caiu sobre eles, criada por um monte ao leste que 
tapava o sol, sua crise de espirros parou. O caminho começava a alargar-se e a pendente 
foi nivelando-se, e de repente abriu-se diante deles. O terreno de um enorme planalto 
apareceu iluminado pela luz alaranjada do astro que timidamente descia no horizonte 
para dar lugar à noite.

- Acamparemos aqui, senhor – falou o guia apontando o terreno à frente. Desceu 
do seu burro e o levou pelas rédeas para o lado direito do terreno, onde a parede de um 
rochedo se erguia três metros sobre o planalto, impedindo uma fatal queda. Nalel, com 
dificuldades, fez o mesmo. Passou as mãos pelas costas, para tentar afugentar a dor que 
sentia, e ao caminhar coxeava. O cavaleiro os imitou. Sua mula rebusnou nervosa, e 
tentou mordê-lo quando ele a puxou. Dor’nell soltou um tapa na fuça dela, e esta ficou 
quieta, mas seu olhar deixou o cavaleiro desconfiado. 

O primeiro cavaleiro a aparecer foi Ners’Sordi. Tinha a pela clara e o cabelo 
negro como betume; de estreitos olhos castanhos, parecia desconfiar de tudo que via. De 
sua cara quadrada sobressaia um nariz achatado, quebrado durante os treinamentos. 

- Nossos batedores não voltaram ainda? – foi o primeiro que ele disse enquanto 
descia do burro. Puxou-o sem obter resistência levando-o para onde estavam os outros. 
Na outra mão tinha as rédeas do seu cavalo castanho, um animal que adorava mais que 
sua própria mulher. Só havia levado ele àquele terreno tão perigoso porque em Lynus 
não havia ninguém digno de cuidá-lo. – Quer que vá ver onde estão?

- Não precisa. Antes de escurecer eu disse para voltarem e informar – respondeu 
Dor’nell sem tirar o olho de sua mula. Nalel segurava suas rédeas.

Sordi olhava o terreno em volta, parecendo absorto, franzindo as rugas que 
começavam a aparecer em sua testa.

- Colocarei os suprimentos ao lado da parede desse penhasco, então - falou ele 
indicando com a cabeça o outro lado. – É um bom lugar para acamparmos, mas temos 
que ter cuidado com os prisioneiros. Não quero perder mais nenhum pulando dessas 
malditas beiras.

- Senhor, onde devemos descarregar? – perguntou um soldado.
- Ali. Quero todos os animais junto a essa parede – respondeu Sordi mostrando 

aonde queria que ficassem todos os animais. – Montem as tendas ao redor deles. Não 
quero que fiquem nervosos e despenquem desse lugar no meio da noite.

- Vocês – falou Dor’nell se virando para os dois jovens, - levem os animais para 
lá. Desse lado deixaremos as vacas e bois.

- Sim, senhor – respondeu Nalel. – Onde deseja montar sua tenda, senhor?
- Logo lhe direi. Antes quero ver algumas coisas. Entregue seu burro para Nalel 

– disse para Ornell. - Quero que você me acompanhe.
- Claro – respondeu o jovem. 
-... e quero trinta guardas, dois turnos de quinze – ia dizendo Sordi do outro lado. 

O pó começou a subir quando os burros e mulas e outros animais começaram a chegar 
aos montes.

A crise de espirros de Dor’nell voltou. Um palanquim, com uma cortina 
vermelha com brocados prateados de flores, parou diante dele. Os quatro homens que o 
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levavam estavam ensopados de suor e cobertos de terra. Metade da cortina se abriu. 
Dentro havia uma mulher de meia-idade, de pele negra e olhos azuis. Mastigava umas 
ervas para branquear os dentes, enquanto se abanava com um leque, sem pressa.

- Onde podemos ficar, Ners’Dor’nell? – perguntou ela sem sair do palanquim. 
Sua voz era melodiosa e tranquila.

- Escolham qualquer lugar longe das bordas e longe do centro – respondeu 
Dor’nell. - Mas não andem pelo acampamento até acendermos os fogos. 

- Assim faremos, ners – bateu duas vezes na madeira dentro do palanquim com o 
leque, e os fortes homens começaram a andar de novo. Atrás dela vieram palanquins um 
pouco maiores, que levavam duas mulheres dentro cada um, e eram carregados por oito 
homens. Ao passar por Dor’nell, a cortina de um deles se abriu. Colocando parte da 
cabeça para fora, uma das mulheres piscou para o cavaleiro, entre risadas da outra lá 
dentro. Um cheiro a laranja inundou o nariz de Dor’nell, que apenas tentou disfarçar um 
sorriso. Esperava que Anya o deixasse sossegado pelo menos aquela noite.

Logo Ners’Arian apareceu, seguido por Ners’Erlen, que vinha mais devagar, 
esporeando sua mula com raiva.

-Ah, que bela vista! – disse Arian ao ver o horizonte alaranjado ao redor – Oh, e 
aquela é a muralha? – perguntou ele parecendo muito surpreso. Ao longe se distinguia 
algumas partes da muralha. Desceu do burro que montava e deixou as rédeas nas mãos 
do seu escudeiro que vinha mais atrás; um jovem de pele escura e olhos verdes, com um 
físico considerável para sua idade. - Olhando daqui não parece muito grande, como 
havia escutado.

Arian era o cavaleiro mais novo entre todos daquela comitiva. Sua pele era negra, 
lustrosa, e embora fosse magro, seus músculos eram bem definidos. Tinha os olhos 
castanhos claros, e um rosto redondo como todos os ter’alumianos, sempre com um 
sorriso brincalhão nos seus finos lábios. Usava uma túnica verde, que lhe chegava aos 
joelhos, com bordados na barra, atada a cintura por um cinturão negro. Abaixo dela 
usava uma calça fina, marrom, e umas sandálias de couro.

- É maior do que parece, Ners – falou Ornell. – Pelo acidentado terreno não se 
nota a esta distância, mas ela pode chegar a ter sete braças em certos lugares. As torres 
são bem maiores. 

Arian se girou para ele, boquiaberto.
- Sete braças!? Se é mais alta que os muros do castelo na capital!
- É mais alta que qualquer muro que protegem nossos castelos – afirmou Ornell.
- Bom, deve ser assim, afinal de contas, vai proteger todo nosso reino. Só espero 

que os selvagens não tenham gigantes que a possam atravessar apenas com um passo –
e riu da própria ideia que acabava de ter.

Nas suas costas começaram a ouvir gritos. Erlen brigava com sua montaria.
- Maldito animal! – bramiu ele descendo de sua mula marrom, irritado. Soltou 

um pontapé nas costelas do animal. Este mostrou os dentes, espumando pela boca. –
Este bicho quase me joga pelo barranco! O que foi? Acha que mostrando os dentes me 
amedronta? Atravessarei você com minha espada se te vir novamente e te servirei aos 
meus homens na ceia – balançou seu dedo gordo na frente da mula, ameaçador. - Sordi! 
Onde está você, maldito? Quero outro animal para amanhã. E que seja um macho. Não 
se pode confiar nessas fêmeas – seu escudeiro veio correndo para tomar conta da mula. 
– Leve-a para longe de mim! – completou ele. Erlen usava um camisão vermelho e 
negro, de manga longa, arremangadas pelo calor agora, e uma calça negra. Era um 
homem de meia-idade rechonchudo, aonde a gordura ia tomando o lugar dos músculos 
que tivera na juventude. No alto da cabeça apenas tinha uma coroa de cabelo que 
começavam a branquear-se. Entre seus olhos escuros descia um nariz aquilino, torto, 
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onde um espesso bigode crescia até quase cobrir toda sua boca, em um rosto gordo com 
um queixo proeminente.

- Aproveite e mude o nome da tua espada, Erlen. De Mata Urdhacs para Mata 
Burros. O que acha? – zombou Arian se escorando no ombro de Dor’nell.

- Claro, e assim já atravesso você também com ela. Burro maior não há.
Arian e Dor’nell riram a gargalhadas.
Erlen olhou em volta. As rugas na sua cara aprofundaram-se, mostrando um 

enorme descontentamento com o que via. 
- Bonita vista? Por acaso você é um lagarto, Arian? – esbravejou ele.
- Não me leve a mal, Erlen, mas um lagarto é mais rápido que um sapo.
- Seu... – o rosto de Erlen encheu-se, vermelho de raiva; expressão que lhe havia 

dado o apelido de Sapo. Arian gargalhava com a mão na barriga. 
- Posso matá-lo diante de você, Dor’nell? – perguntou com a mão no pomo de 

sua Mata Urdhacs, presa a sua cintura. Dor’nell deu de ombros.
- Não seria melhor jogá-lo daqui de cima e ver sua cara de terror? 
- Não é uma má ideia – e olhou para Arian, sopesando a proposta.
- Bom, deixando as brincadeiras para momentos mais oportunos – começou 

Arian, mais sério, – onde querem que deixem os prisioneiros? Estão mais calmos agora, 
mas não confiaria nisso.

- No centro – respondeu Dor’nell apontando o lugar exato. – E montem nosso 
acampamento em volta deles, em círculo. Sordi não gostou muito desse lugar pela 
facilidade que têm para se suicidarem.

- Sordi não gosta nem do pau dele – falou Erlen. Arian voltou a gargalhar. –
Deixe de ter esses espasmos de velhas e mãos à obra, jovem! – ordenou a Arian. Anda,
vamos! – pegou Arian pelo braço e o arrastou, gritando ordens, acomodando os homens. 
Atrás deles as tropas de arqueiros e espadachins entravam sem parar. 

- Esses dois são sempre assim? – quis saber Ornell, sua cara estava vermelha ao 
tentar segurar as gargalhadas, por respeito.

- Um não viveria sem o outro – respondeu Dor’nell sorrindo. – Antes da união 
do reino a família de Erlen era vassala da casa Velarian, e a serviu com muito esmero, 
mas sem ir contra seus princípios. Tem uma habilidade com a espada que muitos 
cavaleiros invejam, apesar da sua idade. Arian é um cavaleiro que vem de uma família 
humilde. É o único cavaleiro de sua família. Seu pai é apenas um visconde em 
Ter’Alum. Quem não conhece o acharia um fanfarrão, coisa que é às vezes, mas é sério 
no momento oportuno e suas habilidades com a espada são boas. Pode ser rápido como 
o raio.

- Não os conhecia – falou Ornell em modo de desculpa por não reconhecer dois 
bons cavaleiros do reino. Nos dias anteriores não havia tido oportunidade de ver com 
atenção os outros cavaleiros que vinham falar com Dor’nell, pois acamparam em 
terrenos que os separava.

- Agora já os conhece.
Entre os soldados que apareciam, vigiando os prisioneiros, surgiu Relyan, 

tirando o pó de sua roupa com golpes. 
- Algum problema, Relyan? – perguntou Dor’nell.
- Nada grave – respondeu ele bagunçando seus cabelos, na tentativa de tirar a 

sujeira sobre eles. – Uma mula caiu por essa pendente, mas não levava nada importante. 
Dowriall está tentando resgatá-la. Mas talvez tenhamos que sacrificá-la.

- Será mais carne para nossos homens essa noite – respondeu Dor’nell.
- Coisa que desejam desde faz dias. Amanhã chegaremos à muralha?
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- Sim – respondeu Ornell. – Daqui pode-se ver parte dela – apontou na direção 
onde se alçava ela. Relyan passou o olho, mas não conseguiu distinguir nada. O brilho 
do sol sobre aquelas rochas ainda irritavam sua vista. Apenas assentiu com a cabeça. 
Relyan conhecia Dor’nell já fazia vários anos. Por casualidade sempre iam juntos nas 
missões ordenadas pelo Conselho, e tornaram-se grandes amigos. Tinha os cabelos 
castanhos claros, um rosto de traços finos e olhos verdes. Era forte, e dois dedos mais 
alto que Dor’nell. Usava uma túnica de linho amarela e verde, e um colete escuro sobre 
ela, simples; e botas. Na orelha esquerda um brinco de prata em forma de meia lua 
brilhava.

- Erlen e Arian colocarão os prisioneiros no centro, e montarão nossas tendas ao 
redor – começou a explicar Dor’nell. – Vou olhar ao redor desse planalto para 
reconhecimento. Sordi está aí ao lado. Aqui ficarão os animais maiores – indicou toda a 
parede às suas costas. – Deixo você no comando durante esse tempo. Quando tudo 
estiver montado, acendam as fogueiras. Coloque o número de guardas que você achar 
apropriado aqui na entrada.

- Sim – respondeu ele, e girou sobre os calcanhares, atento aos prisioneiros. 
Muitos o olhavam de lado, receosos. Outros encaravam os dois cavaleiros em pé, com 
ódio, como se eles fossem a causa por estarem ali.

- Vamos, Ornell.
- Sim, senhor. Mostrarei os pontos de mais fácil acesso a esse planalto – disse  

tentado acompanhar os largos passos de Dor’nell. – Mas é impossível subirem por eles 
sem serem vistos. 

- Quantos pontos há?
- Apenas três, senhor.
Dor’nell assentiu, satisfeito por serem tão poucos.
<<Com cinco homens em cada um e estaremos tranquilos>>, pensou.
O primeiro lugar que Ornell lhe mostrou estava a oeste. Era uma pendente mais 

suave daquela direção, mas impossível de ser escalada em silêncio. Era necessário mais 
que cordas pra chegar ali em cima através dela. Seguiram em frente, mais ao oeste.

- Esse é o caminho que seguiremos amanhã para partir- falou Ornell. – É o único 
lugar que podem nos atacar de noite com um bom número de guerreiros - A noite já 
havia caído quando chegaram ali, e o único que se via era um largo caminho que descia 
serpenteando até chegar ao sopé de um monte a frente.

- Eles podem subir aqui sem serem vistos pelos sentinelas das muralhas? –
perguntou o cavaleiro analisando a região ao redor que conseguia ver.

- É muito difícil, mas não impossível, senhor.
<<Mais homens aqui então.>>
- Bem. Continuemos, pois.
O último ponto era tão complicado na parte sudoeste do planalto como o outro 

que estava do lado oposto. 
Quando voltaram para o centro do acampamento, as fogueiras já estavam acesas, 

e os homens começavam a preparar a comida. Dor’nell encontrou Nalel ajudando o 
escudeiro de Arian, amarrando uma corda a um taco no chão. 

- Nalel, monte minha tenda aqui – indicou com o dedo um lugar muito próximo 
da tenda de Arian. – Peça ajuda a mais homens.

- Sim, senhor – falou ele deixando o que estava fazendo.
- Viu Dowriall e Relyan?
- Suas tendas estão mais abaixo, senhor. 
- Bem. Uma vez montada a tenda, consiga uma jarra de vinho. Voltarei em 

seguida.
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- Claro, senhor – respondeu Nalel balançando a cabeça. Saiu correndo entre os 
soldados, para buscar as ferramentas que precisaria.

Dor’nell e Ornell tentaram encontrar os dois cavaleiros entre aquela confusão de 
homens. Andavam de um lado a outro, carregando lonas e cordas, gritando. Uma 
algaravia de insultos e ordens preenchia o ar cálido da noite.

De repente as tendas foram deixadas para trás, e diante deles apareceram os 
prisioneiros. Todos sentados na rocha quente, cercado por quase duzentos soldados, que 
andavam de um lado a outro, desconfiados, sem tirar os olhos deles. Relyan e Dowrial 
falavam com um grupo de guardas na frente de uma das tendas. Antes de Dor’nell se 
aproximar os guardas saíram cada um para um lado. Dowriall estava coberto de terra, e 
tinha alguns arranhões nos braços.

- Dowriall, ouvi dizer que teve problemas com uma mula – começou Dor’nell. –
Algo grave?

- Para mim, não. Apenas alguns arranhões. Já para ela, foi sua sentença –
apontou para uma fogueira mais a frente, onde vários homens ao redor desmembravam 
um animal. – Ali está ela agora. Quebrou o pescoço ao despencar pelo barranco.

Dowriall era quase um palmo mais alto que Dor’nell, forte como um búfalo e de 
pele escura. Na sua cabeça raspada havia uma mancha vermelha, de nascença, que 
descia até perto do seu olho direito. Seu rosto, cheio de marcas de erupções, davam a ele 
um aspecto intimidador. Tinha os olhos claros, quase amarelos, e finos; e um nariz 
grande e achatado. Usava túnica de algodão bege, sem mangas, com bordados prateados 
e botas para montar.

- Bem. Assim acalmaremos a preocupação dos homens – respondeu Dor’nell. –
Pelo menos a de alguns poucos.

- Alguma ordem, ners? – perguntou Dowriall. Sua voz era grave, caindo sobre os 
outros como um martelo.

- Sim. Ornell me mostrou os possíveis pontos fracos desse planalto. Felizmente 
são poucos. Apenas três. Coloquem cinco homens na parte leste e sudoeste. Ornell lhes 
mostrará o lugar exato. Que estejam armados com arcos. Digam para dispararem em 
tudo que se mover abaixo deles, mas sem desperdiçar flechas. E na saída, deixem vinte 
homens, os melhores que tiverem.

- Sim, senhor – responderam os dois.
- Fique com eles, Ornell e indique os lugares.
- Claro, senhor.
- Bem, os deixo, então. Nalel está montando minha tenda agora. Venham me ver 

mais tarde, para planejarmos a saída amanhã.
Antes de Dor’nell deixá-los, os batedores voltaram, exaustos. Não haviam se 

deparado com nenhuma emboscada e o caminho a frente estava livre. Dor’nell os 
mandou ficar no grupo que mutilava a mula, para desfrutarem de um pouco de carne 
aquela noite. Eles agradeceram satisfeitos.

Quando Dor’nell chegou a sua tenda, esta estava completamente montada. Era 
tão grande como as outras, mas apenas ele e Nalel dormiriam nela. Nas outras, 
chegavam a dormir dez ou mais homens, dependendo da noite. No interior Nalel 
arranjava um monte de palha num canto. No centro da tenda uma jarra de bronze 
brilhava sobre uma mesa, ao lado de uma pira quadrada, que ardia deixando os cantos 
da tenda em penumbra, e fazendo sombras moverem-se, como se estivessem vivas.  

Dor’nell sentou-se numa cadeira de palha ao lado da mesa. Seu corpo estava 
tenso, pegajoso pela terra e o suor que ainda lhe escorria pelo corpo. Pegou a jarra e 
bebeu um gole do vinho. Fez uma careta. Seu paladar ficara muito sensível pelo pó ou o 
vinho havia avinagrado. 
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- Nalel, traga-me uma bacia com água limpa para limpar-me – pediu deixando a 
jarra sobre a mesa.

- Agora mesmo, senhor.
Em seguida ele voltou. Deixou uma bacia de prata sobre a mesa, repleta de água. 

Dor’nell lavou a cara e a nuca, e molhou um pouco os braços. Pegou a toalha que Nalel 
lhe estendia e secou-se.

- Traga-me alguma roupa fina. Essa está grudando no meu corpo – reclamou ele.
Nalel levou a bacia para fora. E voltou com uma túnica de linho vermelha.
- Deixe na mesa e pode preparar nossa comida, Nalel. Uma simples sopa. Meu 

estômago não parece disposto a guardar coisas mais pesadas. Pode comer o que achar 
melhor.

- Deseja a sopa com cebolas, senhor?
- Não. Nada de cebolas hoje.
Nalel saiu mais uma vez. Dor’nell notou que ele andava de forma estranha, 

mancando.
<<Sim. Nalel terá que ficar na muralha para se recuperar>>
Dor’nell retirou as botas, jogando-as num canto. Fechou os olhos e tentou 

relaxar. Lá fora alguém começou a cantar. No começo era um sussurro que chegava ao 
seu ouvido quase apagado. Pouco a pouco foi alçando-se, ganhando força com a ajuda 
de mais vozes. Ele sorriu ao dar-se conta da canção que era. Começou a sussurrá-la para 
si mesmo junto com os homens lá fora.

Cavalgando e cantando vou
debaixo do negro véu da noite.
Sobre essa maravilhosa terra

vejo as frondosas árvores passarem.
Minhas guias são as estrelas

donzelas da mãe lua
brilhantes como os olhos de minha amada.

Na cintura levo a espada
e no coração um desejo.

Recebo a chuva que cai como uma dádiva
fria como o gelo

e pura como a alma de uma criança.
Ela molha minha seca garganta

acalmando minha sede.
Mas uma coisa é certa
amanhã estarei doente.

A entrada da tenda foi levantada de repente por umas mãos cheias de pulseiras 
que tilintavam alegremente sobre o canto lá fora. Uma mulher vestida apenas com uma 
saia carmesim, de seda, com encaixes bordados em ouro, entrou nela. Seus cabelos 
negros estavam amarrados numa trança que caia sobre um dos peitos, molhados.

- O que acha de nos molharmos um pouco para aliviar esse calor, ners? –
chamou ela sorrindo. Nos seus olhos escuros Dor’nell notou que ela não queria apenas 
molhar-se, mas ele estava cansado demais para aquilo aquela noite – Há um barranco 
junto a esse paredão com uma gruta, onde a água brota do chão como uma planta, e 
forma um pequeno lago cristalino. Está fria e limpa. Um jovem nos mostrou. Como se 
chamava? – colocou os dedos sobre os lábios, pensativa. – Ornell? Orell? Bom, tinha 
uma pronúncia muito parecida ao seu nome.
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- Hoje não, Anya – recusou ele. 
Ela o encarou, entrecerrando seus redondos olhos.
- Não, ners?
Correu em sua direção e se jogou sobre seu colo, caindo sentada, quase 

derrubando-o da cadeira. De sua pele escura Dor’nell sentiu um cheiro a cravo. Aquele 
cheiro o excitava, e ela sabia isso.

- Não quer mesmo, ners? Aí fora tem vários homens que não me rejeitariam nem 
mesmo se fossem eunucos de Ittis – pegou a mão de Dor’nell e a meteu debaixo da sua 
saia. – E pagariam muito bem. O que acha? – perguntou ela no seu ouvido. 

Dor’nell sentiu seu membro crescer nos calções.
- Não me tente, mulher – respondeu ele retirando sua mão debaixo da saia. 

Estava molhada. Levantou Anya pela cintura, e a colocou na sua frente. <<Como pode 
ser tão leve?>> – Hoje não estou com ânimo para essas brincadeiras. Se quiser, escolha 
qualquer um daí de fora e apague esse seu fogo com ele. Ou me espere. Amanhã já 
estaremos nas muralhas... Num lugar longe de ouvidos e olhos alheios – piscou para ela.

Ela sorriu, burlona. Mas mudou de expressão num piscar de olhos, franzindo a 
testa.

- Que olhem e escutem – respondeu alçando o queixo. – Assim os deixarei mais 
loucos por mim. Porém, não sou das que esperam os homens, ners – disse, fingindo que 
estava ofendida. Deus as costas para ele. Suas pulseiras soaram, furiosas agora. No seu 
tornozelo direito também havia mais pulseiras, mas essas não soavam. – Já deveria 
saber. Tampouco tenho fogo algum que apagar – girou-se, encarando-o nos olhos antes 
de continuar. – Um dos amigos seus me olha como se fosse me despir sem tocar-me, 
ners. Sabe de quem lhe falo? Não? Melhor. Mas irá se arrepender num futuro. E não me 
espere amanhã acordado, ou passará a noite toda olhando o teto.

Deu-lhe as costas novamente e foi na direção da saída da tenda, balançando sua 
cintura para provocá-lo. 

- Não ande por esses lugares sozinha, Anya. Não é seguro – avisou Dor’nell, 
ignorando a discórdia que ela tentava fomentar. Sabia que era mentira. Anya adorava 
aquele tipo de jogos.

Ela parou e virou-se.
- Está confirmando que não confia nos seus homens, Ners’Dor’nell?
- Estou dizendo que esses lugares podem ter animais que desconhecemos, ou 

grutas com selvagens preparados para nos atacarem, e andar por aí sozinha não é uma 
boa ideia. Estamos muito longe de nossas terras, lembre-se.

- E quem disse que estava sozinha? – nos seus lábios apareceu o esboço de um 
cínico sorriso, fugaz. 

Com essas palavras ela saiu. O tilintar do metal foi se apagando lentamente 
enquanto ela ia na direção onde os soldados estavam comendo. Outra canção soava lá 
fora agora.

- Que mulher mais dramática! – exclamou Dor’nell em voz alta, relaxando-se 
outra vez na cadeira. Pegou a jarra de vinho e tomou outro gole. Era um vinho bastante 
ácido, ralo e amargo, mas era o que tinha.

<<Kharamilea, minha doce selvagem, por você estou aqui agora – pensou ele 
melancólico, com um sorriso nos lábios. Olhava para a jarra sobre a mesa sem vê-la –
Por você piso a terra que um dia disse que pisaríamos juntos. Você poderia estar do meu 
lado agora, mas por que quis me deixar?>>

Sua mente voltou aos dias em que ela existia. Sua pele morena, seus grandes 
olhos azuis que olhavam tudo com curiosidade, mesmo já o conhecendo; sua espessa 
cabeleira castanha, tão grande que dava voltas no seu fino corpo. Seus braços fortes, de 
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quem trabalhava na terra, seu suor doce, seus peitos macios e seus finos lábios. Dor’nell 
sentia falta de tudo aquilo. Kharamilea foi sua primeira mulher, quando Dor’nell era 
apenas um garoto, que treinava como louco com a espada. Ouvindo gritos e ordens do 
seu pai. Kharamilea era seu momento de paz. E ainda pensava nela quando queria 
tranquilizar sua mente. 

<<Queria tanto que você pudesse pisar novamente na sua terra como me falou. 
Vê-la outra vez. Que voltasse a me ensinar sobre ela o que me ensinou entre gramas e 
fenos. Debaixo dessa lua. Entre essas rochas queimadas pelo sol. E que me dissesse seu 
verdadeiro nome como havia prometido...>> Mas já era impossível. Kharamilea se foi. 
Kharamilea não existia mais. E seu nome perdeu-se no tempo.
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