
-Dor’nell-

Quando o sol ainda estava alto no céu, queimando a terra conhecida como o 
Território Selvagem, terra de ferozes guerreiros, e fazendo as rédeas escorregarem das 
mãos pelo suor, Dor’nell pôde ver avistar completamente a muralha que estava sendo
construída. Ali acabava sua jornada e começava sua missão.

Construída com blocos de uma vara de comprimento e três palmos de altura, a 
muralha erguia-se imponente em meio aos montes e planaltos, como um gigante capaz 
de passar por cima de tudo; altiva, esnobe e impenetrável. Com suas sete braças de 
altura na maioria dos pontos, percorria toda a extensão de norte a sudoeste, 
ziguezagueando como uma serpente petrificada, coroada por barbacãs que brilhavam ao 
sol, projetando sombras dentadas no chão.

- Mais impressionante do que eu esperava – comentou Relyan, que fora à frente 
da comitiva para receber ordens de Dor’nell quando Ornell contou-lhe que estavam 
prestes a chegarem.

- Realmente – concordou ele. Tirou os olhos da imensa construção e os pôs 
sobre as torres na sua frente. Algumas se erguiam por cima da muralha, redondas, com 
janelas quadradas de vigilância. A cada tiro de flecha havia uma. Mas Dor’nell reparou 
em uma diferente. Era redonda como as outras, e o que a diferenciava era seu teto. Era 
plano, protegido por uma mureta na sua parte ocidental em caso de ataque. Sobre ele 
sobressaia-se um enorme corno de chamada, com sua boca na direção norte. Um guarda 
fitava a chegada de mais homens dali de cima. Mais ao longe, ao norte, Dor’nell pôde 
distinguir outra torre como aquela. 

Diante de uma alta porta de madeira em arco, assegurada por barras de ferro, 
vinha um homem andando apoiado em uma muleta, seguido por cinco homens. Uma 
capa vermelha ondulava nas suas costas.

- Senhor – chamou-lhe Ornell. Apontou para baixo, indicando os seis homens 
que esperavam a comitiva. – Aquele é o senhor que sirvo, e Chefe Comandante ao 
Norte da Muralha.

- Bem – falou Dor’nell. Girou-se para seu amigo – Relyan, peça para todos se 
reunirem ali abaixo. Agora esses homens já não estão sob nosso comando.

Relyan assentiu. Girou seu burro e meteu-se entre os soldados, gritando.
- Descemos – falou Dor’nell
- Sim, senhor – respondeu Ornell.
Sem muitas dificuldades sua mula desceu a última pendente antes de chegarem à 

planície onde a muralha estava construída. Desceu do animal e o levou pelas rédeas até 
o homem que os esperava.

- Espero que a viagem tenha sido melhor do que mostra sua aparência, ners –
falou cortesmente um homem de meia-idade diante de uma torre que se erguia nas suas 
costas, junto à muralha. No seu rosto quadrado, uma barba grisalha crescia abundante, 
juntando-se com um bigode bem aparado, que escondia seu lábio superior. Tinha o nariz 
bem formado, mas grande demais para seu rosto, achou Dor’nell. Seu cabelo, mais 
grisalho que negro, estava bem cortado, curto. Usava um gibão vermelho com um colete 
marrom sobre este, e uma calça de mesma cor. Apoiava-se no chão apenas com um pé, 
pois o outro estava quebrado, e se escorava em uma muleta com certa insegurança. Do 
seu lado cinco homens o acompanhavam. Nos seus duros rostos Dor’nell não viu 
nenhuma emoção. Eram homens curtidos em batalhas. – Sou Dariang Nowen, Chefe 
Comandante ao norte na muralha – apresentou-se fazendo uma sutil reverência.

- É um prazer Ners’Dariang. Chamo-me Dor’nell Loralon, cavaleiro de Pars e 
Comandante nessa missão – também se inclinou. - Em realidade a viagem foi bastante 
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parecida – falou ele voltando ao tema que Dariang havia começado -, embora nosso 
guia tenha sido impecável conduzindo-nos por essas terras.

- Ornell conhece esses desfiladeiros melhor que eu. Desculpe por não poder ir 
recebê-los com ele – disse o Comandante indicando sua perna direita com a muleta. –
Isso me impede até montar uma dessas mulas.

- Quando era pequeno também quebrei uma perna. Sei como é estar incapacitado. 
Felizmente não me deixou sequela alguma. Espero que melhore logo, ners.

- Agradeço a preocupação. Em duas semanas já estarei escalando essa muralha –
e soltou uma gargalhada. Dor’nell apenas sorriu, junto com Ornell, que parecia sentir-se 
mais a vontade diante do cavaleiro que servia.

Saindo de vários galpões espalhados ao pé da muralha e torres, apareceram os 
soldados que já estavam ali há meses. Todos esboçavam sorrisos de alegria ao verem 
mais homens chegando. Muitos traziam notícias do reino, cartas, comida e fofocas para 
os isolados ali. Era um momento que nem Dariang tinha coragem de evitar. Nesse 
momento deixava seus homens à vontade, criando uma ilusão de paz no ambiente.

Dariang olhou por sobre o ombro de Dor’nell. Atrás se aproximavam a eles os 
outros cavaleiros, rindo e trocando opiniões sobre aquela muralha.

- Quantos cavaleiros o acompanham, Ners’Dor’nell? – quis saber ele.
- Apenas cinco. E estarão encantados se lhes proporcionasse um lugar para 

assear-se, uma boa jarra de vinho e uma cama macia – pediu Dor’nell.
- E se não for pedir muito, duas moças com delicadas mãos para esfregar minhas 

costas e tirar toda essa terra entre minhas pernas – gritou Erlen. Tinha um ouvido 
bastante aguçado quando queria.

- Não sabia que um pouco de pó podia chegar a pesar tanto com o tempo –
reclamou Arian, dando tapas na roupa que usava. Uma fina nuvem de poeira voava em 
sua volta. Dor’nell levou as mãos ao nariz, prestes a espirrar.

- Senhores – saudou Dariang com um gesto de cabeça quando todos estiveram 
na sua frente. – Deixaremos as formalidades das apresentações para mais tarde. Um 
banho os ajudaria a recuperar forças antes da ceia.

- É o que mais desejo nesse momento – falou Arian.
- Ornell, leve-os para o quarto de banho e proporcione tudo que nossos 

convidados precisarem.
- Sim, senhor – respondeu prontamente o jovem escudeiro. – Acompanhem-me, 

senhores – disse, dirigindo-se aos cavaleiros.
- Sirien, Merili, acompanhe-os – ordenou Dariang a dois dos seus guardas 

pessoais. Sem dizer nada saíram para seguir as ordens dadas.
- Você não vem, Dor’nell? – perguntou Dowriall, deixando que o resto fosse à 

frente.
<<Ah, como eu gostaria!>> pensou ele resignado. Todo seu corpo doía e o pó 

preso na sua roupa irritava seu nariz. – Ainda não – disse. – Tenho assuntos que tratar 
com Ners’Dariang. Na ceia me unirei a vocês.

Dowriall concordou com a cabeça e seguiu seus companheiros.
- Fui informado que conseguiram capturar um selvagem vivo – começou a falar 

Dor’nell. Queria acabar com sua missão aquele mesmo dia se fosse possível, e 
descansar alguns outros antes de empreender o caminho de volta. – Se possível, quero 
vê-lo agora.

Dariang entrecerrou os olhos. Dor’nell notou surpresa naquele gesto. <<Sim, 
essa é minha verdadeira missão aqui.>>

- Entendo – disse Dariang, colocando sua muleta debaixo do braço. –
Acompanhe-me, por favor. Nossos calabouços estão mais à frente – apontou para o lado 
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oposto de onde haviam ido os outros, e começou a andar. A um tiro de pedra via-se a 
parede lateral de uma construção baixa, de teto plano.

- Já viu esses homens lutarem, ners?
- Nunca, senhor
- Uma coisa lhe digo, são bestas selvagens – sua voz tinha um leve tom de receio. 

– Se parecem a lobos quando encurralados. Não deixam de dar golpes até verem seus 
inimigos imóveis e sangrando no chão. Tivemos muita sorte ao capturar esse vivo. 
Quando vêem que não há escapatória, todos eles se matam. Esse já tentou suicidar-se 
duas vezes. Tem coragem.

- Muita coragem – recalcou Dor’nell. – Suicidar-se requer mais coragem do que 
estar num campo de batalha.

- De fato. E faz mais de dez dias que não come ou bebe. Temos que meter a 
comida garganta abaixo à força.

- Ele diz alguma coisa?
- Quando o capturamos ele passou o dia todo sussurrando algo. Parecia rezar. 

Mas não entendíamos nem uma palavra. Depois desse dia não abriu mais a boca, nem 
pra insultar-nos. Esses selvagens terão deuses que adorar? – perguntou Dariang, mais 
para si mesmo que para seu ouvinte.

<<Espero que sim. E que eles nos ajudem através desse homem>> - pensou 
Dor’nell. As dúvidas dançavam em sua cabeça. Sua missão ali era saber por que os 
selvagens os atacavam com fervente vontade, ao invés de viverem tranquilos em seu 
território. Sabiam que eles não os atacavam apenas por comida. E isso era o mais 
estranho. <<Mas ele falará comigo?>>

- Acha que falará com você? – quis saber Dariang, como se lesse sua mente.
- Talvez... Torturou-o alguma vez?
- Não. E tampouco tenho torturadores aqui. Tentar torturá-lo com esses homens 

poderia trazer-lhe a morte.
- Entendo.
Deram alguns passos em silêncio. Os três homens que acompanhavam Dariang 

andavam com a mão no pomo de suas espadas na cintura, como se estivessem prestes a 
serem atacados.

- Na carta que enviei ao Conselho, pedia uma quantidade de homens que não vi 
chegar com você. Estão a caminho, Ners? – falou Dariang mudando completamente de 
assunto. O selvagem não era um assunto muito interessante para ele, pois vivo ou morto, 
sua missão ali era a construção, proteção e salvaguarda a muralha dos que estavam do 
outro lado. Um que estivesse do lado oposto, já não era mais problema.

- Temo que não – disse Dor’nell dando de ombros. - Uma parte dos homens que 
trazia se dirigiram para o sul. Comigo trouxe apenas uns duzentos prisioneiros e cerca 
de mil e quatrocentos homens bem treinados, mas pouco dispostos a estarem aqui. Esse 
foi o contingente que o Conselho colocou sob meu comando.

- Mas pedi três mil homens ao Conselho, pelos Deuses! – exclamou ele irritado. 
Haviam parado, pois chegaram ao edifício que fazia de prisão. Era comprido, e se 
estendia até uma enorme rocha, a uns cinquenta passos de distância ao sul, e não estava 
junto à muralha como as torres. A entrada era um portão de pouco mais de uma braça, 
gradeado. Ao lado, dois guardas vigiavam, com lanças em mãos e eretos. Pareciam duas 
estátuas. Um dos guardas pessoais de Dariang se adiantou e abriu o portão. O barulho 
do ferro ao arrastar sobre outro afugentou o silêncio por alguns segundos. 

- Bem, deixaremos essa discussão para mais tarde, Ners’Dor’nell. Deixarei um 
dos meus homens esperando-o aqui. Quando terminar seu interrogatório ele o levará até 
nossos barracões.
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- Agradeço, Senhor – respondeu Dor’nell solenemente, inclinando-se alguns 
centímetros a cabeça para frente, com a mão direita sobre o peito.

- Ydoren, leve Ners’Dor’nell até o prisioneiro. Depois o acompanhe até a sala de 
banho.

- Sim, senhor - respondeu ele, sua voz soou grave como um trovão. Era um 
homem forte, de pele morena e olhar atento, de expressão taciturna.

Ydoren entrou primeiro, seguido de Dor’nell. Quando os dois já estavam dentro, 
Dariang girou-se e os deixou, seguido pelas duas sombras que lhe restavam naquele 
momento.

A prisão era uma construção bastante rústica. Na parede esquerda as tochas 
iluminavam o corredor de terra. Do outro lado estavam os calabouços: salas com menos 
de duas varas de um lado a outro. Ydoren ia à frente, dando passadas firmes. As chamas 
se balançavam nas suas costas depois que ele passava por elas. Parou depois de 
passarem por quatro celas vazias.

- É este – falou ele, e abriu as grades com uma chave.
No fundo da sala, Dor’nell pôde ver um homem negro acorrentado à parede, de 

mãos e pés por grossos grilhões de ferro. Estava em pé, e nu da cintura para cima. Seus 
longos cabelos cacheados lhe caiam sobre a cara, dando uma aparência amedrontadora 
àquela figura que parecia dormir. No seu musculoso corpo havia desenhos e símbolos 
pintados de branco, muitos já apagados, que Dor’nell nunca vira. Uma velha cicatriz 
descia pelo seu peito esquerdo até o umbigo. <<Isso não foi feito por uma espada.>> 
pensou ao vê-la.

- Esperarei lá fora – falou Ydoren, e se afastou.
Dor’nell entrou receoso, mas emocionado ao poder ver mais alguém de onde 

tinha vindo Kharamilea. As palmas de suas mãos suavam. Ainda saberia pronunciar 
bem sua língua? Pegou uma tocha na parede e se aproximou da figura. Ficou diante dela, 
a quatro palmos. A tocha estalou. No seu cabelo havia crostas de sangue misturado com 
terra. Seu cheiro era forte e desagradável, e aos seus pés havia uma pequena poça de 
água.

- Nhê qiruc? – perguntou Dor’nell, tentando ver o rosto daquele homem. Não 
houve resposta alguma. O cavaleiro levantou a mão para tirar aqueles cabelos de sua 
cara, e ver melhor seu rosto. De repente o selvagem teve um espasmo. Todo seu corpo 
estremeceu. Dor’nell assustou-se, retirando a mão em seguida e dando um passo atrás. 
Os grilhões nos pés e mãos distenderam-se como seus músculos, mas como estes 
suportaram a força que os puxava. O selvagem começou a respirar com mais força, 
ofegante. Do seu corpo começou a exalar um forte cheiro a suor e as gotas começaram a 
brilhar sob a luz das chamas sobre sua pele. Lentamente ele levantou a cabeça. Na sua 
boca havia um aparelho de ferro que o impedia fechá-la totalmente, ligado a uma 
espécie de gargantilha de ferro. A baba escorria pelos lábios sem cessar, caindo aos seus 
pés. 

<<Para não morder sua própria língua.>> 
Seus olhos verdes brilhavam como jóias entre as chamas e suas pupilas estavam 

dilatadas. Seu rosto, embora inchado por vários hematomas, era quadrado, com um 
nariz achatado e grande, com várias pequenas argolas de prata presas a ele. Na sua 
bochecha direita havia outras três cicatrizes, que lhe descia pelo pescoço até o ombro, 
paralelamente. Nas suas duas orelhas Dor’nell notou que também havia várias argolas e 
outras coisas presas.

O selvagem o encarou. Parecia embriagado. 
- Nhê qiruc? – tentou o cavaleiro novamente, agora que tinha a atenção dele. A 

expressão do seu rosto foi mudando lentamente e seus olhos pareceram enfocar o 
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homem a sua frente. Estava confuso. Dor’nell repetiu a pergunta mais uma vez, e o 
selvagem arregalou os olhos, assustado ou surpreso. Começou a balançar a cabeça, 
frenético, de um lado a outro e da sua boca saía uns sons guturais, sem sentido. Dor’nell 
o pegou pelo cabelo e tentou fazê-lo parar de se mover, mas foi em vão. O selvagem se 
debatia mais e mais. As feridas dos seus pulsos se abriram, e o sangue começou a 
escorrer pelo braço.

- Prometa-me que não tentará morder a língua e tirarei isso de sua boca – falou 
Dor’nell em sua língua, calmamente. O selvagem parou de lutar, cansado, e olhou para 
ele. Seu peito subia e descia rapidamente, molhado.

- Prometa-me! – pediu o cavaleiro mais uma vez. – Jure pelos seus ancestrais 
que não morderá a língua - Kharamilea nunca mentia quando jurava pelos seus 
ancestrais. Esperava que aquele homem fizesse o mesmo.

O selvagem assentiu com a cabeça.
- Bem. Agora irei tirar isso, não se mexa – pediu ele.
Dor’nell colocou a mão atrás do pescoço do selvagem, buscando um fecho. 

Encontrou-o e, com um estalo o artefato se abriu, afrouxando-se. Com cuidado foi 
retirando de dentro de sua boca uma garra de ferro ovalada; o homem gemia de dor 
conforme o objeto ia saindo, coberto de saliva e sangue.

- Pode falar? – perguntou ele pela quarta vez, quando o artefato já estava em 
suas mãos. O selvagem cuspiu na parede ao lado, e um líquido vermelho escorreu por 
esta, espesso.

- Você... – tentou falar ele em sua língua. Sua voz, fraca, quebrou-se pela dor. 
Tragou saliva, ainda ofegante. - ... o homem que me levará. Ele fala minha língua. 
Acabo de ver-te...

<<O que isso significa?>> – era a vez de Dor’nell surpreender-se. Franziu o 
cenho, confuso. – Viu-me onde? – quis saber, aproximando-se mais do selvagem. - O 
que quer dizer?

O selvagem mostrou um ricto.
- A PROFECIA!! – gritou. Uma baba sanguinolenta escorria por sua boca. – A 

profecia... as gêmeas... devemos lutar. Essa muralha deve cair... 
<<Pelos Deuses! Esse homem está louco.>> O cavaleiro não entendia nada do 

que escutava. Levantou a cabeça dele, fazendo-o olhar nos seus olhos. – Que profecia é 
essa? Quem deve lutar?

- ... um erro... - balbuciou ele, querendo voltar ao estado de embriaguez outra 
vez. – O fim... as cinco... nossas... elas... - fechou os olhos, e todo seu peso caiu à frente, 
sustentado pelos grilhões. Havia perdido os sentidos.

- Ei, abra os olhos – Dor’nell o estapeou no rosto. – Abra os olhos! Quem são 
elas? – não esperava escutar aquilo e estava perturbado. Estapeou-o mais uma vez, com 
mais violência.

O selvagem voltou a si. Olhou ao redor parecendo haver estado num sonho, e 
encarou Dor’nell.

- O homem que me levará... ele me levará... – voltou a falar o selvagem. As 
palavras se atropelavam em sua boca. - melevarámelaverá... me levará... – e começou a 
gargalhar, enlouquecido.

Dor’nell levou as mãos à cabeça, inseguro. <<Esse homem perdeu o juízo.>> 
Começou a andar pelo calabouço, pensativo. Parava e olhava para o selvagem, que 
gargalhava loucamente.

<<Profecia?... Elas?>> 
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Nada lhe vinha à mente. Kharamilea nunca lhe havia dito nada sobre alguma 
profecia que sua tribo conhecia. Olhou para o selvagem; este estava sussurrando algo 
inaudível, de cabeça baixa. Foi até ele e levantou sua cabeça pelos cabelos novamente.

- Qual o propósito de nos atacarem?
O selvagem esboçou um sorriso sarcástico, como se soubesse e quisesse algo em 

troca para falar. 
- Por que nos atacam?
- A profecia – sussurrou ele compassadamente, acariciando cada sílaba.
- Que profecia? Conte-me! – ordenou Dor’nell. Começava a ficar irritado com 

aquilo. Se fosse algo que dizia respeito ao reino, ele tinha que saber.
O selvagem voltou a gargalhar diante da pergunta.
Dor’nell mordeu os lábios, nervoso. Soltou seu cabelo e deu-lhe as costas. 

Voltou a andar. No corredor ouviu pesados passos se aproximando. Ydoren apareceu 
em seguida.

- Algum problema? – perguntou olhando para o selvagem com suspicácia, que 
ainda gargalhava.

- Nenhum – respondeu Dor’nell pegando a tocha que havia deixado no chão e 
colocando-a na parede de onde a havia tirado. – Já não o interrogarei mais por hoje. 
Leve-me até os banhos, por favor – saiu do calabouço.

Ydoren entrou na cela ao ver o objeto de ferro no chão. Pegou-o e olhou para 
Dor’nell, increpando-o por haver retirado aquilo.

- Não precisa voltar a colocar isso nele – falou Dor’nell vendo a expressão 
molesta de Ydoren. – Ele não tentará se matar.

- Como sabe, ners?
- Porque ele fez um juramento.
Atrás das grades do corredor, Dor’nell fitou o selvagem, e viu que este fazia o 

mesmo através do manto de cabelo que lhe caia na cara. Sorria.
Ydoren guardou o objeto em um dos enormes bolsos de sua túnica. Trancou a 

grade e saiu.
- Espero que esteja sabendo bem o que faz, ners. Pois Ners’Dariang não gostará 

nada disso.
- Eu mesmo falarei com ele depois de banhar-me.
Ydoren não disse nada até chegarem à sala de banho. Tampouco precisava dizer 

algo para ter Dor’nell entretido.
A profecia...
Havia ido ali tendo como missão descobrir o porquê dos ataques dos “homens do 

oeste” ao reino, pois era o único que sabia seu idioma. As perguntas que tinha que fazer 
eram poucas e diretas, mas agora, depois daquela breve conversação, saíra com uma 
dúzia de perguntas a mais.

As gêmeas... me levará...
Aquelas palavras ressoavam em sua mente. <<Que profecia pode ser esta? 

Nossos maestres terão constância de algo assim? Se sim deveria estar escrito em algum 
lugar.>> Dor’nell não era aficionado aos livros; o único que ele manuseava 
constantemente era o livro “O Reino, as Casas e seus Cavaleiros antes da Unificação”, 
que ficava em mãos do maestre Jolynan, arquivista e escrivão do reino. E nele não se 
falava de profecias. Tampouco escutara algo sobre alguma profecia entre os cavaleiros 
ou soldados. Considerava-se ignorante nesses assuntos destinados a homens que não 
tinham habilidades com as armas.

<<Talvez Relyan saiba alguma coisa – pensou ele. Relyan sempre tinha certo 
interesse por esses temas, embora não gostasse de admitir. – Ou algum mago...>> Agora 
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que começava a pensar naquilo, deu-se conta que muita gente poderia informar-lhe, 
porém, todas estavam do outro lado do reino. Ia demorar semanas para enviar e receber 
informação por meio das aves se por acaso Relyan não dissipasse aquela dúvida. E não 
pretendia ficar semanas ali.

- Ners’Dor’nell? – Ydoren o tirou de seus pensamentos. – Esta é a sala de 
banhos. Seu escudeiro o espera – indicou-o com a cabeça. Nalel estava na porta, em pé. 
- Tome o tempo que quiser, e ao acabar o levarei ao comedor.

- Sim. Obrigado – E dirigiu-se ao edifício. 
Uma fumaça alçava-se timidamente por uma chaminé quadrada no teto. No 

umbral da porta Nalel segurava uma túnica escura, púrpura e sem mangas, bordada nas 
pregas com fios de prata, e um par de sandálias de couro de sola grossa.

- Todos o esperam no comedor, senhor – falou Nalel. – Começarão a comer 
quando estiver lá.

- Pois terão que esperar mais um pouco. Quero relaxar bastante dentro dessa 
água.

- O cozinheiro lhes serviu vários aperitivos. Os pratos só serão servidos quando 
estiverem todos – entrou na sala atrás de Dor’nell. Do lado direito, junto à parede, um 
enorme caldeirão redondo de bronze esquentava água sobre um fogão à lenha. Do outro 
lado, uma enorme bacia de madeira estava com água pela metade, e o vapor emanava 
dela.

- Preparei a água faz algum tempo, senhor – falou Nalel deixando a roupa num 
banco de madeira ao lado da porta. – Deve ter esfriado um pouco já – pegou uma 
enorme concha e um balde de madeira, e começou a retirar água quente do caldeirão. 
Dor’nell descalçou-se. Seus pés estavam úmidos pelo suor. Retirou toda a roupa, 
jogando-as pelo chão e foi até a bacia.

- Coloque mais duas dessas de água quente – pediu ele. Nalel se apressou em 
despejar a água. Enquanto Dor’nell entrava no seu banho, seu escudeiro foi pegando sua 
roupa espalhada.

- Ah, poderia dormir aqui – disse Dor’nell, encantado, com a água até o pescoço. 
Em pouco tempo ela escureceu-se, marrom. O cavaleiro fechou os olhos e assim ficou 
por um longo tempo.

Seu escudeiro, sentado no banco, começou a cochilar com as roupas limpas do
seu senhor sobre as pernas, na espera de receber ordens; estava exausto pela viagem. 
Vez ou outra acordava assustado e tentava manter-se desperto, mas o cansaço o 
dominava em seguida.

- Nalel, conhece alguma profecia? – perguntou Dor’nell de repente.
- Hã? Profecia, senhor? – estranhou ele, passando a mão pelo rosto e 

endireitando-se no banco.
- Foi isso o que eu disse, não?
- Ah- - enrugou o nariz, tentando lembrar. 
Já fazia um ano que Nalel era seu escudeiro, mas era como se fosse seu primeiro 

dia sob sua tutela. Sua timidez era algo que o cavaleiro nunca havia visto. Era filho de 
um Duque em Ivelel, descendente direto da antiga casa dos Nyrvadin, prestigiosa antes 
da unificação. <<Quietos, mas sempre preparados>> lembrou Dor’nell o lema daquela 
casa. Uma casa que havia dado vários bons cavaleiros. Seria Nalel um desses?

- Não, senhor – disse afinal. – Nunca ouvi falar nada de nenhuma profecia. É 
algo importante?

<<Ainda não sei>> - Não importa. Esfregue minhas costas.
- Sim, senhor – deixou as roupas no banco e foi até ele.
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