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Esta é uma crônica relacionada ao universo da série de livros 
“Primeira Alvorada”. É recomendada a leitura do livro “Primeira 

Alvorada: A Lua”para maior compreensão da história que segue nas 
próximas páginas.   

Todas as crônicas relacionadas a série de livros “Primeira 
Alvorada” são distribuídas gratuitamente através de download pelo 

site 
www.primeira alvorada.com.br 

e não podem ser comercializadas. Jamais pague para ter uma 
dessas histórias em mãos.

Sinta-se a vontade para imprimir e ler em casa ou presentear 
alguém, mas jamais cobre por isso. ^^.

INFÂNCIA IMORTAL é uma crônica que narra uma passagem da 
infância de Arthur, ainda estudando na escola do abrigo Leholt  
enquanto seu avô trabalhava como pastor. Ela se passa tempos 

antes do primeiro livro da série “Primeira Alvorada: A Lua”, tendo 
relação direta com o universo deste. 

Espero que apreciem a leitura.
João Henrique S. Paschoal
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PRIMEIRA ALVORADA: CRONICAS

INFANCIA IMORTAL

(sobre a infância de Arthur e Ânia – É recomendada, antes, a 
leitura da primeira parte do livro “Primeira Alvorada: A Lua”.)

CAPITULO 1

“UM DIA DE AULA”

Dentro da mata densa as luzes eram difusas graças as copas das 
árvores. Alguns parcos brilhos da lua vazavam por entre a folhagem 
e, mesmo assim, a noite não era escura no bosque. Arthur e Ânia 
caminhavam com mais uma turma de crianças pela trilha, sempre 
observando atentamente cada detalhe. As plantas e suas folhas 
verdes raspando contra suas roupas leves, enquanto a brisa ligeira 
soprava os esporos luminosos das flores que cresciam rasteiras. O 
brilho colorido dos vagalumes que pairavam no ar era refletido 
nos olhos róseos de Ânia, enquanto o sopro fresco agitava seus 
cabelos prateados. Ela se sentia estranha naquele ambiente, mas não 
desgostava. Apenas parecia não pertencer a aquele mundo colorido. 
Era tudo lindo demais e cogumelos cintilantes nasciam entre poças 
de água ao lado de uma queda de água refrescante.  Não estava frio, 
muito pelo contrário, estava agradável e, talvez por isso, Ânia se 
sentisse tão mal naquele lugar colorido. O clima e a temperatura 
eram aconchegantes e isso tornava toda a experiência amena e 
fácil de se envolver. Então ela procurava aproveitar ao máximo. 

Arthur, por sua vez, estava entusiasmado com a mata. 
Aproximou-se do riacho, ao lado da pequena queda de água 
e não hesitou em se curvar e lavar o rosto. Era incrível ver água 
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corrente daquela forma, e ele curtia sentir a água escorrendo 
entre os dedos. Outras crianças saltaram por sobre as poças, 
e seus reflexos passaram rápidos pela água para onde Arthur 
olhava. Todos corriam para a mesma direção com empolgação.

– Arthur, venha! 
– Ânia o puxou pelo braço, fazendo-o derrubar a água que 

havia juntado nas mãos em forma de concha. 
Os dois correram juntos, acompanhando todas as outras 

crianças através da trilha multicolorida, saltando galhos e poças 
de água, desviando-se de folhas e afastando vagalumes e esporos 
luminosos com as mãos. Eles riam quando, vez por outra, uma folha 
ou vagalume atrapalhava seu caminho. Então, de repente, pararam. 
A mata havia terminado e revelava-se uma planície verdejante que 
refletia a luz intensa da grande lua cheia que cintilava no firmamento 
estrelado. A brisa corria rente ao chão, penteando o gramado como 
uma mão fresca acariciando cabelos. Na distancia, muito além da 
planície, construções enormes se erguiam até grandes altitudes. Feitas 
de aço e vidro, pareciam espelhos de mais de 300 metros de altura. 

– Pelos deuses! – Arthur sussurrou enquanto admirava a 
paisagem. 

– As cidades fantasmas eram assim? – Ânia perguntou. 
Foi então que uma mulher alta e bonita, com um vestido 

leve e adejante, cabelos negros, pele bronzeada e olhos cor de mel 
acariciou a cabeça da pequena Ânia e disse:

– Acredito que sim, querida – disse ela, olhando as outras 
crianças que estavam estupefatas com os olhos cravados no 
horizonte. – Nós não sabemos ao certo, exatamente como o povo 
antigo vivia antes de se recolherem nos abrigos, mas as estruturas 
que encontramos até hoje, de acordo com os peritos, sugerem 
construções descomunais. 

As crianças olhavam para o horizonte, na direção dos arranha-
céus, imaginando como seria viver dentro de estruturas tão altas, 
tão distante do chão. 
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– Como esses prédios suportavam as tempestades? – outra 
criança perguntou. 

– Não sabemos, talvez por isso tenham sido abandonados – 
disse a mulher, que era a professora da turma. 

– Se eles ainda existissem, seriam assim, como estamos vendo 
agora? – uma menina perguntou. 

– Sim querida, bem diferente do nosso mundo, não é? – 
disse a professora, e a paisagem simplesmente se transformou 
completamente, como num passe de mágica. 

O gramado verde sob a luz da lua deu lugar a um campo de 
neve, e o céu estrelado foi coberto por densas nuvens tempestuosas 
e relampejantes. Trovões agora encobriam o som do farfalhar das 
copas das árvores, e as luzes dos vagalumes desapareceram na 
escuridão. O frio tornou-se intenso, e as crianças, agora, vestiam 
uniformes de sobrevivência cobertas com densas roupas, protegendo 
o rosto com máscaras e capuzes. A brisa refrescante transformou-
se em um vento violento que envergava o tronco das árvores 
e congelava as pontas dos dedos e do nariz. Na distancia, muito 
longe de onde estavam, as crianças puderam ver os vidros dos 
arranha-céus se estilhaçando com a força e a pressão dos ventos. 

– Nosso mundo é assim do lado de fora do abrigo. O tempo 
todo, uma tempestade constante e congelante. – disse a professora. 

– Durante o dia também? – outro garoto perguntou, mas ele já 
sabia a resposta. 

– Isso mesmo, mas, durante o dia existe ainda o perigo do sol, 
além de tudo. – respondeu a professora. 

Arthur apenas observava a imensidão congelada até onde 
os grandes prédios transformavam-se em ruínas. Ele estava 
acostumado com a neve, o frio e o gelo. Não se incomodava com 
isso, mas ver uma cidade fantasma no horizonte era algo incrível. 

– Por que nossos ancestrais construíram os abrigos? – Arthur 
perguntou finalmente.

– Não sabemos, querido. Pode ter sido por causa da 
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tempestade ou devido aos espectros de quarta parte. Nunca vamos 
saber ao certo. – respondeu a professora. 

– Pode ter sido pelos dois motivos... – disse a pequena Ânia, 
juntando as duas hipóteses. 

Arthur olhou surpreso para a amiga, pois havia pensado 
exatamente em dizer aquelas palavras.

– Claro que pode, por que não? – a professora sorriu para 
Ânia. 

Então algumas crianças gritaram de empolgação quando um 
grande SAM (Sistema Avançado de Movimento), enorme, se 
aproximou por trás. 

– Uuow! – gritaram eles, empolgados. 
Onde antes existia o bosque, agora existia apenas mais planície 

branca e congelada por onde o SAM caminhava com seus passos 
retumbantes. Apesar de maravilhadas, as crianças se afastaram 
alguns passos, instintivamente mantendo uma distância “segura”. 

O SAM negro trazia o famoso escudo da família Leholt 
no ombro esquerdo, tinha uma aparência imponente e esguia, 
parecendo ágil e preciso em cada movimento. Tinha cerca 
de 10 metros de altura, e movia-se com facilidade incrível 
pelo campo de neve. De alguns encaixes entre as placas de 
metal escuro que formavam a blindagem de seu corpo, luzes 
avermelhadas surgiam conforme o fluxo de energia variava. 

– É Ângeli!! – algumas crianças exclamaram. 
Os olhos de Arthur brilharam com a presença do lendário 

SAM da família Leholt. 
– Exatamente crianças, este é Ângeli, o grande SAM de batalha 

da família Leholt. Pertencia a Aron Leholt e, hoje, pertence ao 
jovem Eleno Leholt, nosso grande líder. – disse a professora. 

As crianças correram para perto do SAM assim que ele 
estacionou, mas Arthur ficou distante, apreciando o gigante por 
inteiro, tentando imaginar quão poderosa uma máquina daquela 
poderia ser. É claro que no fundo ele não fazia idéia do poder 
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que o gigante continha, e de como eram destruidoras as armas 
que o SAM trazia. Em especial, Ângeli era ainda mais poderoso 
que qualquer SAM do abrigo, capaz de feitos destrutivos que 
iam muito além da imaginação até do mais experiente soldado. 

– Crianças, prestem atenção!! – chamou a professora, gritando 
alto para que todos ouvissem – Para a próxima aula, amanhã, quero 
que preparem uma lista das frutas que vimos e experimentamos 
hoje no bosque. Depois de conferirmos suas listas, vamos aprender 
mais sobre SAMs. É por isso que Ângeli está aqui hoje e vai voltar 
amanhã. 

As crianças vibraram com a notícia, e Arthur ficou empolgado 
com a próxima aula. Ânia não se interessava muito por SAMs, 
mas Ângeli lhe causava um fascínio diferente, talvez por causa 
da energia que ele emanava (ela podia jurar que sentia a energia 
emanando da máquina), ou talvez pelo desenho mais moderno. 
O fascínio, porém, terminava no reconhecimento de que ele 
era uma peça fenomenal de engenharia, pois, ela não gostava da 
forma com que os sensores vermelhos do SAM pareciam observá-
la. Era como um predador feroz olhando uma presa indefesa. 

A simulação virtual acabou, o pequeno Arthur despertou, abrindo 
os olhos lentamente, retirando a tiara metálica que sincronizava sua mente 
com a das outras crianças e sentando-se cautelosamente enquanto o 
efeito da droga sincronizadora ainda não havia passado completamente. 
A droga garantia que o ato de caminhar dentro do mundo virtual não 
se repetisse no mundo real, desligando as conexões nervosas do corpo, 
permitindo que a mente viajasse de forma independente do corpo, 
mas seu efeito era temporário e inofensivo. Além disso, uma substancia 
presente na droga servia de disparador eletromagnético, e era ativada 
assim que a tiara era desligada, deteriorando a droga em segundos, 
trazendo a pessoa de volta ao mundo real. O processo lembrava um 
pouco como os pilotos dirigiam os SAMs mais avançados, porém as 
conexões neurais eram mais simples e o piloto não precisava ser drogado.

Finalmente a aula de hoje havia terminado para ele.
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CAPITULO 2

“BRINCANDO COM AS CRIANÇAS“ 

Arthur abriu os olhos lentamente, como se estivesse acordando 
após um longo sono, quando na verdade despertava da conexão 
com a escola virtual. A escola consistia em simulações virtuais em 
que todas as crianças do abrigo Leholt se conectavam através da 
rede local a um ambiente fictício, em geral, muito mais propício 
a aprendizagem do que as estruturas do abrigo poderiam oferecer. 
Nas simulações eles vivenciavam o mundo exterior de forma segura, 
aprendendo muitas coisas de forma mais agradável e eficiente. Arthur 
estava dentro da tenda de seu avô, conectado através de sensores 
presentes em sua tiara, induzido ao sono e sintonizado a aula sob 
o efeito de uma droga simples em forma de comprimido. O efeito 
durava o tempo de uma aula, cerca de duas horas, e já havia passado. 
O garoto se levantou, atentou-se para a hora e correu para fora da 
tenda. Ao passar pela cortina que isolava o interior aconchegante, 
ele se viu em um grande salão, alto, tinha o pé direito com cerca de 
18 metros, e incontáveis tendas estavam organizadas em quadrantes, 
como quarteirões. As pessoas andavam de um lado a outro com 
seus afazeres, mas a noite estava apenas começando, e Arthur correu 
pelo intervalo das tendas, desviando–se dos transeuntes e passando 
como um raio, só ouvindo as mulheres e os soldados reclamarem: 

– Ô garoto, cuidado!– resmungou um soldado. 
– Devagar!– Grunhiu um velho senhor que organizava algumas 

roupas em um varal. 
– Opa, essas crianças não param mesmo. – disse outra mulher, 

que varria o chão.
Mas Arthur corria feito o vento, saltando e abaixando-se, zig-

zagueando entre tendas e mais tendas, até passar por uma grande 
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passagem que dava em um corredor amplo o suficiente para permitir 
o transito de um SAM e, de fato, existia um grande robô de guarda alí. 

Arthur parou por um tempo, contemplando o gigante de metal 
que era imenso, pesado e repleto de armas. Na altura da canela 
estava gravado o nome “Cauticos”, e o garoto sentiu o calor vindo 
dos propulsores do SAM, e viu o “rosto” do robô voltando-se para 
seus olhos, observando-o lá do alto, sincronizado com o movimento 
da cabeça do piloto. Assustado, Arthur correu e continuou seu 
caminho, juntando coragem e passando por entre as pernas do robô. 
Ele não sabia que o piloto estava se divertindo com seu pavor, rindo 
no interior do safeframe; não por maldade, mas pela situação em si. 
Mais à frente outro grande salão se abriu, repleto de tendas e pessoas.

O Abrigo Leholt era assim, constituído de salões subterrâneos 
dispostos em círculos ao redor do núcleo que era ainda mais 
fundo e com acesso restrito apenas aos militares. Arthur corria em 
direção a periferia, até parar em frente a uma tenda grande, feita 
de lona cinzenta, coberta com couro de ovelha e enfeitada com 
fitas pretas trançadas com linhas prateadas. Na cortina da entrada 
estavam penduradas inúmeras cápsulas de baterias de centelhas 
vazias, que Arthur balançou com a mão, causando ruído tilintante. 

– Arthur? – uma voz delicada perguntou lá de dentro. 
– Eu!! – Arthur respondeu. 
– Entre, venha ver!!!– Era Ânia quem chamava. 
Arthur entrou sem pensar. Lá dentro passou pela sala e, sob a 

iluminação fraca de uma lanterna branca coberta por um lençol, 
encontrou Ânia no quarto deitada de bruços, entre almofadas e 
cobertores.

Ela usava um vestido longo e cinza, e seus cabelos prateados 
pendiam de lado enquanto sua cabeça se apoiava em uma das 
mãos. Olhou para Arthur usando um visor estranho que lhe cobria 
os olhos. 

– Venha ver! – ela chamou, retirando o visor e oferecendo ao 
amigo.
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Assim que retirou o visor, seus olhos cor de rosa cintilaram.  
– O que é isso? – ele pegou o visor e correu sentar–se com a 

amiga entre os cobertores. 
– É um visor detector de quarta parte! – ela disse, sorrindo.
– Presente? – Arthur perguntou, vestindo o visor. 
– Isso. Meu tio que me deu. – disse ela.    
O tio dela era um soldado da guarda do galpão central do 

abrigo, e a tenda onde ela vivia pertencia a ele. Os longos turnos 
de serviço obrigavam o tio a permanecer muito tempo fora e, 
para compensar a ausência, ele trazia presentes para a sobrinha. 

– Legal, hein! – Arthur exclamou, olhando ao redor com o 
visor sobre os olhos. 

– Fica tudo bem diferente, né? – Ânia perguntou, empolgada. 
Se, para soldados iniciantes, visualizar quarta energia já era 

sensacional, para uma criança de 7 e uma de 12 anos de idade, era 
simplesmente incrível. 

– Fica tudo meio verde!! – Arthur falou – Mas você não, você 
fica um pouco alaranjada! – depois riu. 

– É quarta energia, seu bobo! – ela respondeu, levantando o 
visor dos olhos do amigo. – Veja isso aqui.

Ânia estendeu a mão e mostrou uma cápsula do tamanho de 
uma pilha média. 

– É o que eu estou pensando? – Arthur perguntou, e baixou o 
visor logo em seguida, vestindo–o novamente.

Seus olhos se estreitaram atrás das lentes do aparelho quando viu Ânia 
como se estivesse segurando uma pequena estrela no lugar da cápsula. 

– Está vendo? – Ânia perguntou, pois para ela, que não podia 
ver a luz sem o visor, não passava de um pedaço de metal. 

– É uma bateria de centelha carregada? – Arthur perguntou, 
estupefato, apreciando o brilho ofuscante e de um tom que oscilava 
entre o verde o laranja e o amarelo. Sem os visores ele também não 
estaria enxergando nada além de uma peça de metal. 

– É sim! A mesma que usam para as armas de quarta parte! 
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Podemos eliminar espectros com ela! – Ânia levantou a bateria 
como se fosse um troféu.

Arthur pegou uma vassoura que estava recostada ao canto 
da sala e fingiu ser uma arma, e começaram a brincar, os dois, 
desbravando desertos de neve e lutando contra espectros de quarta 
parte.

Passaram algumas horas assim, entrincheirados entre 
almofadas, depois saíram da tenda e fingiam que as outras 
tendas eram grandes rochas, e que as pessoas eram fantasmas, 
e se aventuravam entre o ambiente rochoso sempre tentando 
passar despercebidos. Assim brincaram até se cansarem. 

– Vamos até os pomares ver as folhas verdes? – Ânia disse, 
depois de eliminarem muitos espectros imaginários. 

– Não, quero ir lá fora com meu avô. – Arthur respondeu 
sorrindo. 

– Lá fora com o avô Rontar? Deve ser muito frio lá fora. 
– É frio sim. Muito. Mas é legal. – Arthur falou.
– Sem falar que é lá que os espectros vivem. – Ânia falou, 

sentindo um calafrio na espinha.
– É por isso que temos a barreira ao redor do terreno do 

abrigo. – Arthur respondeu, dando de ombros. 
– Não vou lá fora, não. Vou ao pomar. – Ânia decretou. 
– Nos vemos depois, então. – Arthur disse, correndo e 

abanando a mão em despedida. 
Ânia ficou. Pretendia ir ao pomar para trabalhar na lista de 

frutas que a professora da escola virtual havia pedido. Ela sabia 
que encontraria outras crianças lá fazendo o mesmo trabalho da 
escola, então, não se importou muito em ficar sozinha. Mesmo 
por que, com a exceção de Arthur, poucas pessoas sentiam–se à 
vontade com a garota. Ânia era uma criança de poucas companhias, 
introvertida e reclusa, até certo ponto. Ela entendia e respeitava o 
fato de Arthur gostar de passar tempo com o avô no exterior, mas 
não concordava com a idéia de ficar do lado de fora do abrigo. 
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Um tempo a mais ou a menos sozinha, não faria diferença. Ânia 
sabia que Arthur voltaria, e eles se divertiriam juntos novamente. 

Arthur, por sua vez, não via a hora de encontrar o avô, que 
pastoreava as ovelhas. 
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CAPÍTULO 3

“PASTOREANDO HISTÓRIAS”

Arthur correu apressado pelo abrigo Leholt, atravessando setores 
de tendas até chegar ao corredor de saída, tão amplo que dois SAMs 
poderiam caminhar lado a lado com folga. Não era muito claro, 
pois era imenso, e luzes fracas criavam duas linhas cintilantes onde 
o teto alto encontrava as paredes ao longo de todo caminho. O som 
do sistema de ventilação era o único ruído que o garoto podia ouvir 
enquanto corria pelo corredor até encontrar a sentinela do portão.

Arthur sentia o vento gelado entrando pela grande porta 
que estava a vinte metros à frente, e parou tremendo quando 
o sentinela do portão veio ao seu encontro. O papel deste 
soldado era guardar o portão, abri-lo e fechá-lo, e fiscalizar a 
entrada e a saída de pessoas. Os grandes portões só se abriam 
durante as noites, quando o sol perigoso não oferecia risco, 
então as pessoas tinham permissão para visitarem a superfície. 

– Olá, Arthur. – saldou o sentinela, reconhecendo o garoto e 
trazendo um uniforme contra o frio para ele vestir.

– Olá, Sirus, como vai? – Arthur perguntou enquanto Sirus o 
averiguava com um detector de quarta parte. 

– Tudo certo, rapaz. Não tem nenhuma bateria de centelha 
escondida aí hoje? – Sirus riu com a cara de espanto do garoto. 
Arthur já havia tentado sair com uma algumas vezes, afinal...

– Não, não. – Arthur respondeu enquanto vestia a roupa de 
frio para passear no exterior.

Depois Sirus ajudou o garoto a terminar de vestir o uniforme 
de frio, afivelando algumas alças e fechando zíperes.

– Pode ir, Arthur, seu avô está lá fora. – Sirus deu um tapa leve 
na cabeça do garoto que saiu correndo em direção a noite cobria o 
mundo lá fora. 

– Valeu Sirus!!! – Gritou Arthur pelo corredor. 
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A porta imensa que servia de entrada para o abrigo era 
como uma fronteira que separava o interior seguro e o mundo 
externo selvagem, e estava aberta. Sempre que Arthur passava 
pela abertura, sentia-se transpondo uma barreira natural que, 
realmente, poucas pessoas tinham disposição para atravessar. 

O pé do garoto afundou-se na neve fofa quando seu primeiro 
passo deixou o piso de concreto do abrigo e, seus olhos, estreitados 
pelo frio congelante, vislumbraram o horizonte que ele tanto adorava 
admirar. A linha escura entre as montanhas brancas e o céu negro 
e tempestuoso não parecia ficar muito distante. O frio congelante 
amortecia suas bochechas mesmo sob a máscara e o cachecol, e os 
olhos piscavam com bastante freqüência, e seu coração batia mais 
forte sempre que via a encosta do morro onde ficava a porta de 
saída do abrigo. Principalmente quando a encosta forrada de neve 
branca estava repleta de ovelhas espalhadas por todos os lados. 

Poucas pessoas estavam fora do abrigo e, como de costume, 
entre elas, estavam os dois pastores, Rontar, o avô de Arthur, e seu 
ajudante, Gilhaven. O garoto correu ao encontro do velho pastor 
que o abraçou forte.

– Olá rapaz. – Disse o velho pastor. 
– Vô, o senhor acha que um dia vou ser um sentinela igual ao 

Sirus? – Arthur perguntou, pensando no futuro. 
Rontar riu em resposta. 
– Claro, claro. Por que não? – disse o velho, levantando 

os óculos que o protegiam do frio e abaixando o cachecol para 
mostrar sua face ao seu neto. 

– Não sei... Eu gostaria de guardar o portão. – Arthur disse, 
e sorriu sob as camadas da roupa que o protegiam contra o frio. – 
Deve ser legal vestir a farda do abrigo Leholt. 

A noite estava calma e a tempestade estava bem longe 
de ser a mais violenta que Rontar já havia presenciado. O 
vento soprava forte e as ovelhas caminhavam e baliam pelo 
campo tranquilo. Rontar voltou–se para Gilhaven e disse: 
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– Olhe o rebanho pra mim um pouco, meu velho, por favor. – 
Rontar gritou. 

Gilhaven apenas acenou com o cajado sob a capa longa que vestia. 
– Venha comigo, meu jovem. – o avô pegou a mão de Arthur 

e o levou ao alto do morro, contornando a entrada do abrigo, 
subindo pelo monte e chegando até uma grande rocha que 
lembrava um palco. – Sente–se aí. 

– Vai contar histórias? – Arthur perguntou, empolgado, 
prevendo o que viria. 

– Claro. Claro. – disse o velho, apoiando-se no bastão para 
sentar-se ao lado do garoto. 

– Se você se esforçar bastante, vai conseguir ser o que quiser, 
Arthur. – Disse o velho.

Depois respirou fundo e começou a narrativa. 
“Há muitos anos atrás, um grupo de homens chamados de 

Drako, desbravaram o mundo congelado”.
Os olhos de Arthur brilharam com o começo da história, 

quando Rontar apontou o horizonte com o bastão enquanto 
falava do mundo. Era a história que Arthur mais gostava, e falava 
sobre os lendários homens do abrigo Drako. A Lenda chamava–se 
“A maldição do Dragão do Sol” e narrava a queda de um abrigo 
constituído por muitos guerreiros imbatíveis e exploradores corajosos. 

“Eram guerreiros imbatíveis, e aqueles mais valorosos dentre 
os Drako nasciam para treinar a arte da luta, dando a vida a este 
propósito. Dizem que eles lutavam contra mutantes aos socos e 
chutes, de igual para igual.”

– Nooossa! – Arthur exclamou, imaginando a luta. 
“Dizem também, que os guerreiros Drako eram capazes 

de derrubar SAMs usando suas espadas, mas isso, talvez, seja 
apenas uma história para impressionar as crianças. A verdade, 
é que esses guerreiros tão temidos, eram responsáveis por abrir 
caminho para que os mais incríveis cientistas pudessem explorar 
o mundo perigoso da superfície e ainda continuarem vivos. 
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Então, eram também guardiões de cada descoberta nova que suas 
expedições alcançavam, e isso fazia dos Drako um povo avançado, 
muito inteligente e conhecedor de inúmeros locais distantes, 
tão longínquos que ninguém ousaria nem tentar alcançar.”

– Mais longe que aquelas montanhas? – Arthur perguntou, 
apontando a montanha. 

– Muito mais. Aquele é o monte Trovão, de onde vem as 
tempestades, mas me deixe continuar... 

“Conta a história que esses homens valorosos não temiam 
nem os espectros, e que lutaram com eles até o fim sem recuar 
nem um passo; mas, antes disso, antes do abrigo Drako ser atacado 
pelos fantasmas, esses homens viajaram muito, enfrentando 
piratas das neves, mutantes, fantasmas, animais selvagens, 
o frio e a fome e, contam as histórias, foram os primeiros a 
enxergarem a quarta parte e a verem o brilho de uma centelha.”

Rontar fez de conta que segurava uma centelha na mão, 
enquanto arregalava os olhos, como se estivesse vendo a luz intensa.

“Os Drako tinham líderes poderosos, muitos deles com poderes de 
quarta parte desperta, capazes de lerem seus pensamentos, e moverem 
coisas com o simples poder da mente. Mas não era nada disso que tornava 
os Drako tão importantes. Não era a força de seus guerreiros, nem a 
inteligência de seus cientistas e muito menos o poder de seus líderes.”

– Não? Por que eles foram tão importantes, então? – Arthur 
perguntou, percebendo que, apesar do avô já ter lhe contado 
muitas histórias sobre a lenda dos Drako, essa história ele ainda não 
havia ouvido. 

“O que tornava os Drako tão especiais, era a forma como 
eles encaravam cada dificuldade. Eles simplesmente não paravam 
de tentar, sabendo que cada minuto é uma chance de fazer 
uma escolha definitiva. Perseverança era uma característica 
desses homens lendários, e dizem que os seus líderes eram 
tão evoluídos que conseguiam conversar com os deuses.”

– Com os deuses do alto palácio? Além das escadarias? – 
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Arthur perguntou, olhando as nuvens densas que corriam pelo céu. 
– Eles mesmo. É o que diz a lenda. – Respondeu Rontar, 

apontando as nuvens, onde fica o palácio dos deuses. 
“Diz a lenda, que os deuses viam os Drako como algo além de 

pessoas comuns. Seus guerreiros eram tão ferozes e tão eficientes que 
o senhor dos porões do palácio dos deuses não permitia que seus 
demônios os enfrentassem, e temia que esses guerreiros chegassem 
a seus salões. Isso, por que os próprios deuses conheciam a força de 
vontade dos Drako e, sabiam que esses guerreiros poderiam dominar 
os salões de seus palácios. Então, de acordo com a lenda, em vez de 
seguir para o palácio dos deuses, os Drako iam além, até as estrelas.”

Rontar apontou o bastão para o céu novamente, enquanto 
as nuvens relampejantes ondulavam no firmamento, até que um 
intervalo apareceu na massa tempestuosa, revelando algumas 
estrelas por um breve momento. 

– Os Drako conseguiam atravessar a tempestade? – o garoto 
perguntou, imaginando a coragem necessária para se aventurar tão 
longe. 

“Cada ponto luminoso que você vê no céu noturno pode ser 
um guerreiro Drako. Já ouvi que alguns guerreiros Drako tiveram 
permissão dos deuses para cruzarem as escadarias e adentrarem 
em seus palácios, mas só vamos saber quando chegarmos até lá.”

– Keith, um colega meu da escola, me contou que o pai 
dele disse, que os Drako eram invencíveis! Mas eram também 
orgulhosos demais para admitirem que não eram imortais. – 
Arthur falou, comentando sobre a lenda. 

– Talvez ele tenha razão. Mas para darmos razão a ele, primeiro 
precisamos entender o que é a morte, e isso eu não posso te 
explicar, ainda. – disse o velho pastor, sorrindo. 

– A professora da escola disse que todos vamos morrer um dia, 
e que isso é normal. E que se formos bons durante a vida, os deuses 
nos receberão em seus palácios. – disse o garoto, desenhando com o 
dedo um castelo na neve.
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– É, acho que ela também tem razão. Mas talvez não precise 
estar morto para visitar o palácio dos deuses. – respondeu o avô. 

– Verdade? Acha que podemos conhecer o palácio e subir as 
escadarias sem morrer? – Arthur perguntou entusiasmado. 

– Eu acho sim. Se for bom e justo, e acreditar nisso, eu acho 
que sim. Dizem que alguns Drako conseguiram isso, não é mesmo? 
– disse Rontar, suspirando enquanto sua mente claramente evocava 
memórias do passado e experiências de sua vida. 

– Como alguém poderia fazer isso? – Arthur perguntou, 
duvidando. 

– Primeiro de tudo, precisa acreditar. Sem acreditar, nem 
adianta procurar o resto, pois, se você não acredita, então o resto 
não existe. – Rontar disse, claramente pensando em voz alta. 

– Quer dizer que se eu acreditar que posso entrar no palácio 
dos deuses sem precisar morrer, eu vou conseguir?

– Quero dizer que, se você não acreditar, nunca vai encontrar o 
caminho. Nunca vai conseguir – respondeu o pastor.

– hmmm... Então se eu acreditar, como faço para chegar até lá? 
– Arthur perguntou.

Um silêncio tomou o cume do monte enquanto o som do 
vento era a única coisa audível. Ao longe, os flashs dos relâmpagos 
marcavam a linha do horizonte noturno, enquanto os olhos cansados 
do pastor refletiam seu brilho azulado, pensativo. Suas mãos tateavam 
o cajado, como se este fosse capaz de lhe dar alguma resposta para 
a pergunta do neto, mas, na verdade, era um esforço para dizer as 
palavras certas. Parecia que o velho tentava se conter. Ele sabia que 
precisava conversar e contar, sem revelar nada. Então Rontar sorriu 
depois de um suspiro, e a ponta de seu cajado apontou para o alto.      

– Isso é fácil. Basta subir. – disse Rontar, sorrindo.
Arthur ficou olhando as nuvens por algum tempo, 

imaginando o palácio gigantesco flutuando entre as estrelas. 
Em sua cabeça, o palácio era maravilhoso, esplendoroso, com 
torres altas, vitrais, adornos de metais na forma de arabescos, 
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grandes paredes brancas... e as flâmulas e os estandartes de 
cada um dos deuses adejando contra o firmamento escuro.  

– Se eu acreditar que posso ser como Sirus um dia, um 
Sentinela de portão respeitado, então, eu posso conseguir, não é? É 
isso? – Arthur finalmente entendeu a moral da história. 

Talvez então os Drako tenham ido para o palácio dos deuses, e 
além, até as estrelas, se acreditavam que podiam.

– É isso mesmo, meu querido. Se você acreditar e perseverar, 
provavelmente vai ser um sentinela de portão melhor do que Sirus. 
– Rontar abraçou o neto, dando tapinhas de incentivo nas costas. 

Eles ficaram abraçados confortavelmente com o calor de seus 
corpos afastando um pouco o frio intenso. Se não estivessem 
acostumados com o frio, provavelmente não estariam tão à 
vontade.
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CAPÍTULO 4

“POR ENTRE A NEVE.”

– Vô, se os Drako eram tão poderosos a ponto de visitarem o 
palácio dos deuses e alcançarem as estrelas, por que o abrigo Drako 
desapareceu? – Arthur perguntou finalmente, enquanto ainda 
estavam abraçados. 

Rontar suspirou com a pergunta, como se já esperasse por ela. 
Arthur sempre a fazia ao final das histórias. 

– São apenas lendas, Arthur. Ninguém sabe exatamente como 
os Drako desapareceram. Apenas as histórias que se espalharam 
ainda perduram. – Disse Rontar – Histórias de um povo especial. 

Arthur e Rontar ficaram sentados na rocha por mais algum 
tempo, só observando Gilhaven e as ovelhas, enquanto o vento 
soprava neve do chão. O assistente do pastor caminhava calmamente 
por entre o rebanho, fechado em seu grande sobretudo, coberto 
com o capuz e o cachecol, segurando o bastão com o farolete 
que balançava na ponta, medindo sinais de quarta parte com 
um detector que trazia no pulso em forma de pulseira. O som 
do vento forte fazia Gilhaven parecer distante, muito mais do 
que realmente estava, pois Arthur e Rontar não podiam ouvir 
o que o velho ajudante de pastor conversava com suas ovelhas.

Então, a calmaria passou quando um trovão retumbante 
explodiu nos céus, tão poderoso que foi como se uma bomba tivesse 
estourado bem ao lado deles. A vibração correu pelo chão vindo 
direto do alto, causando agitação entre as ovelhas. Gilhaven assoviou 
e sinalizou com o bastão luminoso, conduzindo o rebanho de volta 
para o abrigo, e todas obedeceram ao pastor, menos uma pequena 
ovelha que se desgarrou, correndo assustada pela encosta do morro. 

– Eu a trago de volta!! – Arthur gritou para Gilhaven, e depois 
saiu correndo atrás do animal.    

– Arthur, tome cuidado! – Rontar gritou para o neto, mas 
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o som do vento era alto demais, tornando–se impossível ouvir 
qualquer coisa.

Então o garoto desceu a encosta do morro correndo e saltando 
para longe até desaparecer na escuridão sem levar nem um farolete. 

Arthur correu pelas trevas, afastando–se do avô até a luz que 
emanava da entrada do abrigo ser apenas uma marca na distancia. 
A roupa grossa que formava o uniforme contra o frio e as botas, 
afundavam na neve, enquanto as mãos se apoiavam de vez em 
quando no chão para evitar uma queda ou escorregão. O jovem era 
arisco, habilidoso, mantendo o equilíbrio e correndo com facilidade 
pela neve, como havia se acostumado a fazer sempre que saia a noite. 
Correu descendo a encosta até perceber que havia perdido a ovelha de 
vista na escuridão, pois já não havia luz suficiente para enxergar nem 
um metro à sua frente. Tudo que o garoto conseguia ver era o brilho 
intermitente do ponto luminoso vermelho que marcava a fronteira 
do abrigo, muito distante onde ficava a barreira (uma sequencia de 
pequenos postes que cercava toda a área da superfície do abrigo, 
emitindo quarta energia e formando um muro letal contra espectros). 

Arthur olhou para trás, procurando a luz que saia da 
entrada do abrigo, e não conseguiu vê-la. Talvez estivesse 
atrás de alguma dobra de terreno, ou de alguma rocha, ou 
simplesmente longe demais para ser vista. O garoto se encolheu 
de susto quando mais um trovão ensurdecedor estourou no 
céu, tão forte parecia ter acontecido dentro de sua cabeça.

– Droga. – Arthur resmungou, sentindo o golpe do vento forte 
em suas costas, quase derrubando–o na neve. 

A tempestade estava piorando rapidamente, como era 
comum. Logo os ventos estariam tão fortes que o garoto não 
conseguiria permanecer em pé, mas esse não era seu maior 
medo. Seu maior temor eram os raios e o granizo pesado, 
mas esses ainda não davam sinais. “Talvez não caia granizo.” 
Arthur pensou, esperançoso, esfregando os braços contra o 
corpo e forçando a vista em direção a entrada do abrigo. Nada. 
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Então um forte relâmpago rebateu na superfície branca da 
encosta e, por um instante luminoso, o garoto conseguiu ver 
com clareza a entrada do abrigo muito longe, entre as cortinas de 
neve que o vento forte levantava do chão. Ele estava próximo das 
grandes placas captadoras de energia solar, que formavam uma 
ampla área negra espelhada, sustentadas por estruturas de metal 
que as mantinham afastadas do chão. Arthur conseguiu ouvir os 
mecanismos de segurança dos campos de captação solar levantando 
as chapas e girando-as para a posição vertical, de forma que elas 
acumulassem o mínimo de neve possível. Isso queria dizer uma 
coisa bem simples: A tempestade ia derrubar neve o suficiente 
para forrar tudo alí, e a central do abrigo havia detectado isso.

– Droga! Droga! – Arthur resmungou.
A escuridão era tão completa que o garoto não conseguia 

ver os próprios pés. Ele ouviu o zumbido mecânico das chapas 
de captação se movendo, uma a uma, entre os trovões que 
rolavam cada vez mais próximos pelos céus. Não tinha opção 
a não ser retornar imediatamente, ou a tempestade o pegaria. 

O garoto começou então a dolorosa subida pelo morro, indo 
na direção que sua memória havia registrado a posição da entrada 
do abrigo, de acordo com o que havia visto no breve instante de 
relâmpago. Conforme se esforçava na subida, sentia os pulmões 
gelando com o frio intenso, e o coração batendo forte. A respiração 
ofegante havia acumulado gelo por sobre o cachecol bem à frente de sua 
boca, e os dedos das mãos estavam insensíveis de tanto se enterrarem 
na neve conforme seu corpo se projetava para frente, contra a subida.

Estava progredindo bem, muito bem, e certamente chegaria 
até o portão do abrigo se um passo não tivesse falhado, pisando 
em falso. O chão desapareceu sob seus pés e, subitamente, Arthur 
estava despencando por entre o gelo e a neve em queda livre.

Foi uma queda feia. O poço tinha dois metros e meio de 
profundidade, e parecia grande. Era escuro demais lá dentro, 
obrigando o jovem a usar apenas o tato e a audição como referência. 
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O tombo deixou Arthur desnorteado, e ele demorou a entender 
que havia despencado por entre um tapete de neve fofa que havia 
forrado o poço com o tempo. Assim que recobrou a consciência, 
estendeu os braços para as laterais buscando apoio para se levantar, 
então ouviu um som alto de motor funcionando. Um motor 
elétrico produzindo um zumbido que estava muito distante, mas 
parecia ser muito grande e poderoso, pois soava claro. Assim que se 
colocou em pé, o garoto se localizou, entendendo onde estava. O 
lugar tinha quatro paredes e, para uma criança de 12 anos, parecia 
amplo. Ele podia mover os braços com certa folga, mas não havia 
espaço para se deitar. A sua frente, um tipo de filtro em forma de tela 
tampava uma passagem pequena, mas grande o suficiente para uma 
pessoa passar rastejando. Era um fosso que dava acesso, de alguma 
forma, para o interior do abrigo, e o som vinha de lá de dentro.  

Quando mais um relâmpago brilhou no céu afastando a 
escuridão, Arthur pôde finalmente ver por um breve instante, onde 
estava. Três das paredes que o cercavam eram de concreto, mas a 
quarta resumia–se a uma tela de arame e, atrás desta, uma porta de 
metal com 80x80 cm, como uma boca fechada e repleta de dentes 
quadrados enferrujados que se encaixavam precisamente, vedando o 
acesso ao abrigo.   A visão das trancas metálicas atrás da tela causou–
lhe um frio na espinha, como se ele estivesse em um lugar perigoso, 
que não havia sido feito para uma pessoa estar. Era como estar de 
frente com um monstro de dentes de aço e garganta que zumbia.

– Droga, droga, droga! O que é isso?! – Arthur se perguntou 
em voz alta, encolhendo–se contra a parede mais distante dos 
dentes de metal. 

Mesmo brincando freqüentemente nesta encosta, ele nunca 
havia visto esse lugar antes. Talvez por que a neve o mantivesse sempre 
escondido ou, talvez, por estar próximo aos campos de captação solar e 
ficar pequeno ao lado das grandes chapas espelhadas, mas, o fato era, que 
Arthur havia descoberto esta abertura de uma forma nada agradável. 

Depois de se recuperar do susto e de compreender que a porta 
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de metal era apenas uma passagem fechada e, não um monstro, o 
garoto apoiou-se na grade para saltar mais alto e agarrar-se à beirada 
do poço, mas não conseguiu. 2 metros e meio era uma distancia alta 
demais para o garoto de 12 anos e, mesmo que conseguisse, seus 
dedos e seus braços doíam por causa do frio, e não conseguiriam 
sustentar seu peso e içá-lo para o alto. Então, entre as paredes 
lisas de concreto, Arthur permaneceu olhando para o alto, vendo, 
vez por outra os flashs da tempestade brilhando entre as nuvens.

O medo o envolveu, chegando junto com os trovões 
violentos que pareciam cada vez mais próximos. Ele tinha medo 
da tempestade, dos raios e do gelo. Temia ficar para trás, preso 
naquele poço até o sol raiar e matá–lo de frio, ou queimado 
com a radiação do dia. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, 
mas ele segurou o soluço, com vergonha por desperdiçar água. 

– Avô!!! Me ajuda!!! – Ele gritou bem forte, e sua voz se perdeu 
no uivo ensurdecedor e incessante do vento. 

Arthur estava sozinho, preso em um buraco escuro, em uma 
noite de tempestade, e não podia fazer nada além de esperar. 
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CAPÍTULO 5

OLHOS COR DE ROSA

O Pânico começou a dominar o garoto, pois, depois 
de muitas tentativas frustradas de escapar do buraco, 
Arthur estava cansado e abatido. Seus olhos cinzas 
lacrimejavam e sua pele suava como raramente acontecia. 

“O que um lendário guerreiro Drako faria?” – Arthur se 
perguntou. 

“É claro que o guerreiro Drako não cairia em um buraco 
estúpido enquanto corria atrás de uma ovelha”. 

Arthur tentou se acalmar, lembrando das aulas virtuais, de 
quando simularam sobrevivência no deserto de neve. Mais uma vez, 
ele e Ânia estavam juntos, aprendendo como suportar o frio e a fome. 
Ele se recorda dos olhos róseos da amiga, seus cílios cobertos de gelo, 
e sua boca roxa enquanto seu corpo tremia descontroladamente. Eles 
estavam no meio do deserto gelado, encolhidos dentro de um iglu 
feito de tijolos de neve assim como haviam aprendido na aula anterior. 

– Ela vai morrer de frio. – disse a professora, enquanto 
observava o comportamento dos dois. 

– O que eu faço? – Arthur perguntou, enquanto estava 
encolhido no canto, sob as cobertas. 

– Ela precisa de calor. – Disse a professora. 
Ânia estava encolhida do outro lado do iglu, também sob cobertores, 

mas não estava suportando o frio. Estavam expostos tempo demais 
ao frio intenso, e isso, na maioria das vezes, era fatal. Acontece que a 
aula era justamente sobre sobrevivência no ambiente congelante, e a 
professora ensinou os procedimentos ao garoto, se aquecer e poupar 
energia eram fundamentais para sobreviver no frio. Ensinou como 
era importante manter os órgãos vitais afastados do frio, aquecendo 
principalmente o tórax e a cabeça. E Arthur aproximou–se de Ânia, 
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colocou a cabeça dela em seu peito, enrolaram–se nos cobertores e 
se abraçaram. Manter a calma era essencial e fazer as coisas de forma 
correta podia ser a diferença entre a vida e a morte. É claro que não 
havia perigo real, pois, apesar de toda a experiência ser extremamente 
verossímil, não passava de mais uma aula em simulação virtual. 

Mesmo assim as sensações eram bem reais, e Arthur jamais 
esqueceria aqueles ensinamentos. Poupar energia e aquecer o corpo 
eram as principais prioridades para alguém que quisesse sobreviver 
no deserto de gelo, e isso era fácil para o garoto agora. Parou de 
tentar sair do buraco, pois entendeu que não conseguiria de 
forma alguma, e decidiu esperar ajuda, afinal, Rontar e Gilhaven 
sabiam que ele estava em algum lugar pela encosta da colina. 
Alguém viria ajudar. Poupar energia era melhor do que se matar 
de cansaço, então ele se sentou, encolhido no chão, cobriu os 
ombros e a cabeça com a neve que estava acumulada no chão, 
depois juntou o resto da neve em uma espécie de monte, para ficar 
acima do ar gelado que descia lá do alto e se acumulava no fundo. 
Por fim, acomodou-se sobre o ninho de neve e começou a esfregar 
o próprio corpo com as mãos, criando calor através do atrito.

O tempo pareceu parar enquanto ele aguardava sozinho, no 
escuro, com o som zumbido do motor elétrico funcionando o tempo 
todo, e os trovões e o vento rugindo constantemente. Arthur não 
podia saber ao certo quanto tempo havia se passado, mas começou a 
ouvir um som surdo na superfície. Um retumbar de tambor seguido 
de outro, ficando cada vez mais alto em um ritmo cadenciado. 
Demorou um pouco para o garoto reconhecer o som por entre 
todos os ruídos que o envolviam mas, enfim, percebeu que eram 
passos de um SAM que se aproximava. O chão vibrou suavemente 
quando os passos se aproximaram, até um feixe poderoso de luz 
vindo de cima iluminar o poço. Era possível ouvir os sons mecânicos 
do SAM gigante movendo-se e curvando-se lá no alto. Tão intenso 
era o brilho que os olhos de Arthur doeram quando encarou o 
poderoso holofote que canalizava luz intensa para dentro do poço. 
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– Arthur! – alguém chamou, e a criança reconheceu a voz. 
Era Rontar que o chamava, e sua silhueta apareceu desenhada 

contra o brilho intenso do holofote do SAM que iluminava 
diretamente até o fundo do poço. 

– Vovô!! – Arthur exclamou, aliviado e eufórico. 
– Segure esta corda. – Rontar jogou uma corda cheia de nós no 

poço, que caiu balançando. 
Arthur não pensou duas vezes e se agarrou a corda, sendo içado 

facilmente pelo SAM imenso que estava em pé ao lado do poço. 
– Tudo bem com você? – Rontar perguntou. 
– Tudo. Eu não vi o buraco, me desculpe. – Arthur chorou nos 

braços do avô, fugindo do frio congelante da noite tempestuosa. 
– Está tudo bem por aí? – Perguntou o piloto do SAM.
O som saiu como se o próprio robô gigante estivesse falando, 

grave e alto, junto com o movimento, curvando–se um pouco para 
frente, com se estivesse vivo. 

Isso fez Arthur voltar-se para a máquina, reparando agora no 
tamanho e nas formas metálicas que desenhavam a SAM. Era grande, 
mas parecia leve enquanto se movia. Não era uma máquina de guerra, 
pois não apresentava armas. Mas os membros inferiores eram três 
pernas enormes, grossas e compostas por placas de metal e pistões 
gigantescos. Parecia mais um SAM operário. O tronco parecia muito 
mais perto do que realmente estava, graças ao tamanho avantajado, 
e os holofotes brilhavam por trás da cortina de neve que caía do céu. 

– Está tudo em ordem. Obrigado pela ajuda! Sou-lhe muito 
grato! – Rontar precisou gritar em direção ao robô para ser ouvido. 

– Disponha. Sempre que precisar, se eu estiver por perto, é só 
avisar. 

– Respondeu o robô, virando–se e se afastando a passos largos, 
com os pés maciços afundando na neve.  

Era de fato um SAM operário, e havia saído para checar as chapas 
de captação solar. Encontrou Rontar procurando alguma coisa pela 
encosta do morro com o farolete aceso. O SAM navegava com a visão 
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noturna acionada, mas assim que o piloto percebeu que o pastor 
precisava de luz, ligou os holofotes e transformou a encosta escura em 
neve branca e brilhante. Depois ligou o ecoescaneamento, varrendo 
todo ambiente ao seu redor, detectando cada reentrância. Foi questão 
de tempo até checar os possíveis lugares onde o garoto poderia estar.

Arthur ficou observando junto com o avô enquanto 
o SAM se afastava passo ante passo, passando por entre as 
imensas placas de captação solares. O SAM parecia menor do 
que realmente era perto das placas de energia, que tinham o 
tamanho de prédios deitados, e o vento uivava por entre as hastes 
de aço que oscilavam de forma flexível sob as chapas escuras.

– Pronto, agora está tudo certo. – Rontar disse para Arthur, 
passando a mão sobre a cabeça do garoto. 

– E a tempestade? – Arthur perguntou, olhando para o céu que 
trovejava, intrigado com a despreocupação do avô. 

– Vai passar aqui perto, mas não vai nos atingir com força 
total, pode ficar tranquilo. – Rontar falou. 

– Como o senhor pode saber disso?
– Eu sei, filho, eu sei. – o avô respondeu, e suas palavras 

carregavam tanta sabedoria que era difícil duvidar. 
Fato é que Rontar estava muito acostumado a aquele ambiente 

e, realmente, não se preocupava com a tempestade.
Começaram a caminhar de volta para a entrada do abrigo, com 

Rontar iluminando o caminho usando o farolete que balançava na 
ponta do bastão. 

– Eu estava atrás da ovelha quando me perdi, e caí no buraco. 
– Arthur admitiu, finalmente parando de chorar enquanto 
caminhava ao lado do avô. 

– Entendo. Não tem importância, não se preocupe com a 
ovelha, eu a vi enquanto procurava por você, e ela está bem. Depois 
eu a encontro. – Rontar respondeu. 

– Mas ela vai ficar pra fora? 
– Ela sabe cuidar de si mesma. Todos os animais sabem se 
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cuidar. – disse o velho, apoiando o bastão no chão para subir o 
morro. 

Depois de caminharem mais um pouco em silêncio, subindo 
em direção a entrada do abrigo, Arthur falou:

– Fiquei com medo. O buraco fazia barulho.
Rontar riu com a frase, dando uma leve olhada para a 

escuridão uivante onde o buraco ficava para trás. 
– Fique tranquilo. É apenas um duto de ventilação usado para 

refrigerar os geradores. Se um dia você se tornar um bom sentinela 
do portão, você vai ter que saber dessas coisas. – Rontar respondeu. 

– Então saberei. Quero ser um bom sentinela! Mas quando 
eu estava no buraco, fiquei imaginando o que um guerreiro Drako 
faria no meu lugar. Acha que ele precisaria de ajuda? – Arthur 
perguntou. 

Ja haviam se afastado dos campos de captação solar e estavam 
a meio caminho da entrada do abrigo. Pareciam estar no meio 
do nada, pois podiam ver apenas escuridão por todos os lados. 

– Todos precisam de ajuda um dia ou outro, querido. Mas é 
difícil admitir isso. – Rontar respondeu, ficando sério de repente, 
como se a frase evocasse experiências que o próprio pastor havia 
vivido. 

– Até os lendários Drako? – Arthur perguntou, desapontado. 
– Talvez, querido. Talvez. – respondeu o avô, sério. 
Depois de caminhar por mais algum tempo ambos já estavam 

praticamente na entrada do abrigo, e Sirus os aguardava na porta. 
Arthur sorriu para Sirus, que vestia armadura de combate, 

imponente como Arthur nunca havia visto antes. 
– Eu já estava pronto para ajudar a procurar o garoto! – disse o 

sentinela do portão. 
– Pode sossegar, Sirus. O garoto está bem. – Rontar respondeu. 
– Pelo menos tive uma desculpa para vestir a armadura e tirar a 

poeira. – Sirus deu risada junto com Arthur. 
Arthur se despediu do avô, que voltou para a encosta a procura da ovelha 
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desgarrada, coisa que já estava muito habituado a fazer. O garoto, por sua 
vez, seguiu de volta para os setores de tendas, correndo pelo amplo corredor 
até encontrar Ânia que o aguardava com a lista de frutas dela, e dele, prontas. 

Ele não acreditava que Ânia havia feito o dever de casa 
para ele, e ficou feliz com isso, pois, agora, teria tempo para 
brincar com a amiga e os outros. Então correram para brincar 
entre os SAMs operários que estavam desligados e estacionados 
próximos ao corredor norte. Amanhã seria outro dia, com 
mais aula, novas tarefas, e novas aventuras para Arthur. Sempre 
ouvindo as histórias do avô e olhando o horizonte escuro.
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CAPÍTULO 6

A LENDA DAS LENDAS

A aula foi empolgante no dia seguinte. O SAM de batalha da 
família Leholt era estupendo e encantou todas as crianças. Eles 
aprenderam muito sobre os SAMs e seus navessis (computadores 
centrais) que lhe conferiam personalidade e inteligência. Ânia pareceu 
meio acanhada durante toda a explicação, ficando sempre distante 
do SAM Ângeli. Enquanto a professora falava, caminhando por 
entre as poderosas pernas do gigante, todos ficaram em pé assistindo 
a máquina imensa e impecável parada como uma estátua no meio 
do campo de neve. Ângeli tinha cerca de dez metros de altura, era 
gigantesco e parecia firme, resistente a tudo, repleto de força. Sua 
aparência era intimidadora e as armas em seus braços, cheias de canos 
metálicos à mostra, pareciam perigosas mesmo com o SAM parado.

A aula virtual havia eliminado o frio congelante da paisagem 
e apenas uma brisa gelada perdurava, tornando tudo mais 
simples e fácil. Mesmo assim, Ânia parecia desconfortável.

– O que foi? – Arthur perguntou para a amiga. 
– Eu acho que não gosto dele. – ela respondeu, apontando o 

robô.
Assim como os outros eles estavam em pé observando o 

gigante e ouvindo a professora discursar sobre SAMs.  
– É só uma máquina. – Arthur disse, segurando a risada. 
– Mesmo assim, não gosto. – ela afirmou. 
– É, ele é grande, e da medo, mas é sensacional. – Arthur disse, 

olhando para o alto, na direção do gigante.
– É sim, sensacional. E mesmo assim, eu acho que não gosto 

dele. – ela respondeu com um leve sorriso debochado no rosto. 
– Por que? – ele perguntou, realmente intrigado – Você não 

gosta dele, ou de todos os SAMs?



32

– Dele. Acho que não fui com a cara dele. – ela deu de 
ombros, como se não desse importância. – Mas é sensacinal. Devo 
admitir. – e isso, ela falava com sinceridade. 

Ânia compreendia a beleza da engenharia naquela máquina 
perfeita e, mesmo assim, não conseguia se sentir à vontade com 
o gigante ao seu lado. Sentia–se pequena e frágil. Isso sem falar 
que o único propósito daquela máquina incrível era destruir.  

Depois da aula Arthur brincou com Ânia como de costume e, 
mais tarde, seguiu para o portão onde o avô sempre levava o rebanho. 

Sirus debochou quando viu o garoto se aproximando:
– Vê se não se mete em mais encrenca, hein. – disse o 

sentinela, dando risada. 
Arthur fez sinal de afirmativo, depois correu para o frio do exterior. 

O ar congelante bateu contra seu rosto, mas ele não se incomodava 
com isso. Seus olhos se estreitaram com o frio, e fitaram o firmamento 
relampejante. Era escuro e os raios criavam halos azulados entre as 
massas de nuvens. O tempo não era promissor e sem dúvida o velho 
Rontar não ficaria com seu rebanho do lado de fora por muito tempo. 

– Olá Arthur. – era Gilhaven quem falava – seu avô está alí 
– ele apontou com o cajado para o homem que estava entre as 
ovelhas peludas. 

Arthur correu entre a neve até chegar ao pastor e dizer:
– Conheci Ângeli hoje na aula! – ele disse com entusiasmo. 
– Puxa vida! É o SAM da família Leholt, não é? – Rontar 

fingiu entusiasmo. 
– É sim. E, certamente, o melhor SAM do mundo. – Arthur 

disse, exagerando.
– Não é a máquina que conta, Arthur, mas sim o coração. – 

disse o pastor. 
– AAh vô, SAM nenhum tem coração. São todos robôs 

tripulados. – Arthur fez cara de decepção. 
– Exatamente. O piloto sim, tem coração. – Rontar respondeu. 
Arthur ficou passando a mão em uma das grandes 
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ovelhas por algum tempo, apenas pensando no que o avô 
havia dito. Era óbvio que o piloto tinha coração, mas 
ele não conseguia entender a relação entre as palavras. 

– Venha comigo. – Rontar pegou na mão do garoto e 
caminhou por entre as ovelhas. 

– História? – Arthur perguntou, animado. 
– A última essa semana, certo? – O avô gargalhou. 
Sentaram–se entre as ovelhas para que a neve, que o vento levantava 

do chão, não os incomodasse, e o velho começou uma curta história. 
“É a história de um guerreiro lendário. O maior de todos os 

guerreiros.”
– É um guerreiro Drako? – Arthur perguntou entusiasmado.
“Era um guerreiro que não temia nada. Fazia parte da casta dos 

Sigurds, os mais poderosos guerreiros dentre os Drako. Seu nome 
era Fenrir.

Diz a lenda que ele sobreviveu aos espectros de quarta parte. 
Morreu, mas não morreu.”

– Como assim, morreu, mas não morreu? – Arthur perguntou, 
confuso. 

– Os espectros não conseguiram matá–lo. – Rontar respondeu, 
dando de ombros. 

– Mas a professora disse que os espectros são as coisas mais 
perigosas do mundo!!

– E ela tem razão. 
– Então como ele conseguiu sobreviver? – disse Arthur 

indignado. 
– Ora, Arthur, é uma história! Eu não sei como aconteceu, 

só sei que a história é assim! Posso continuar? – Rontar disse, 
acariciando uma das ovelhas enquanto o cajado descansava em seu 
colo.

“Fenrir havia nascido para lutar pelo seu povo. Ele tinha o dom 
de vencer sempre que entrava em combate. Isso o tornava uma figura 
marcante em qualquer conflito. Para Fenrir, não havia coisa mais 
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importante do que defender seu líder, o grande líder dos Drako.”
– Ele era guarda costas do líder Drako? – Arthur interrompeu.
O garoto já imaginava o guerreiro Fenrir, vestindo sua armadura 

brilhante com o visor espelhado, imponente. Sua espada afiada e 
precisa reluzindo na batalha enquanto sua capa longa adejava ao 
calor das chamas. A imaginação de Arthur transformava a imagem 
de Fenrir em algo glorioso enquanto o avô narrava a história. 

“Ele havia sido reconhecido como um guerreiro especial entre os 
guerreiros especiais. E isso não havia acontecido por sua inigualável 
habilidade com a espada, ou por sua capacidade de sobrevivência, 
nem por sua fúria durante o combate. Não era sua disciplina 
que o tornava especial, não... muito menos sua perseverança.”

“Era seu coração que o tornava especial. Era o modo como ele 
tratava as pessoas e a maneira como ele fazia o que fazia. O grande 
Fenrir não era só um soldado incrível, nem um grande Sigurd, 
ele era uma pessoa boa que defendia as pessoas que ele amava.”

Arthur ficou parado por algum tempo, entendendo o 
recado especial que a história lhe trazia. Todos os guerreiros 
da casta Sigurd das lendas eram letais, eficientes e muito 
poderosos, então o diferencial não poderia estar em atributos 
físicos, nem na habilidade ou na perícia com o equipamento. 
Precisava ser algo mais, capaz de fazê–lo sobreviver ao ataque 
de um espectro de quarta parte (se é que isso fosse possível). 

– Então, o piloto faz toda diferença. – Arthur disse, 
finalmente.

Rontar sorriu com a conclusão do jovem. 
– O SAM é importante sim, claro. Um bom SAM, assim como 

um bom soldado, pode vencer uma batalha. Mas, existe um motivo 
para Fenrir ter se tornado uma lenda. – disse o velho Rontar, com 
os olhos fixos no horizonte, na direção sudeste, enquanto ambas as 
mãos acariciavam o cajado esculpido em madeira, com o símbolo 
do dragão em meia lua discretamente entalhado.

– Existe. Talvez ele tenha sido bom demais. – Arthur suspirou, 
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imaginando o grande guerreiro em combate. 
– Bom demais, mas não em combate. Ele foi bom demais, 

onde nenhum outro conseguiu ser. – respondeu o velho, tocando a 
ponta do cajado no peito de Arthur. 

– No coração?
– Talvez sim. Exatamente onde fica o piloto de um grande 

SAM de batalha. 
– Mas ele matou muitos monstros também, não é? E venceu 

muitas guerras? – Arthur perguntou. 
– Claro, claro. Um guerreiro é feito de batalhas. Mas lembre–

se que a lenda de Fenrir não fala nada sobre sua habilidade em 
combate, ou sobre seus feitos heróicos em ação. Diz a história que 
ele foi o último guerreiro Drako no abrigo, e que lutou até o fim. 

Os olhos de Arthur se voltaram ao horizonte enquanto 
a imagem do gigante Ângeli estava em sua mente. Para 
o garoto, aquela máquina negra de combate parecia 
simplesmente indestrutível, invencível. Era difícil de acreditar 
que uma pessoa ou outra em seu interior faria a diferença. 

Como se o velho Rontar adivinhasse o pensamento do garoto, 
ele disse:

– Cada um de nós tem uma centelha aí. É muita energia, filho, 
e a energia pulsa diferente em cada um. 

– E o grande Fenrir tinha muita energia? – Arthur perguntou, 
colocando a mão no próprio peito. 

– Talvez ele fosse a própria energia. – Rontar respondeu, 
soltando uma risada de ironia. – E você? Quanta energia tem aí? 

Mais uma vez o silêncio ficou entre eles, anulado apenas por 
um grande trovão que urrou no horizonte. Arthur se abraçou, 
esfregando as mãos no tórax como havia aprendido a enfrentar o frio. 

O garoto riu. 
– Eu acho que não tenho essa energia. – ele riu, dando a 

entender que isso era impossível.
– Claro, você não é uma lenda, nem uma história. – Rontar 
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sorriu, depois se levantou. – Vamos rapazinho, o tempo está 
ficando feio. Precisamos voltar para dentro, chega de histórias. – 
um gesto do cajado e as ovelhas começaram a se mover. 

É claro que Arthur foi o mais rápido deles, e em um piscar de 
olhos já estava correndo pela neve em direção ao interior do abrigo. 
O velho Rontar ficou assistindo o jovem correr pela neve por entre 
as grandes ovelhas peludas, suspirou, mais uma vez esfregando o 
dedo da mão na meia lua em forma de dragão entalhada no cajado. 

– Você não é uma lenda, nem uma história... Ainda... E espero 
que não seja. – Rontar falou baixo, apenas para as ovelhas ouvirem. 
Seu semblante era triste, seus olhos alternavam entre o horizonte e 
o garoto correndo e, depois de ver Arthur sumindo para o interior 
do abrigo Leholt, ele colocou os óculos e arrumou o cachecol sobre 
a boca.

“A história vai tentar te alcançar, mas tudo tem seu tempo”.
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