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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. ^^. 

 

O LÍDER DO FALCÃO é uma crônica que narra os feitos de Eleno Leholt no hall nobre 

do abrigo Leholt contra os assaltantes enquanto a batalha pelo galpão militar do abrigo 

Leholt acontecia.  Na cronologia oficial da série, a história se passa entre os capítulos 8 e 

11 do livro “Primeira Alvorada: A Lua”, tendo relação direta com o universo deste. 

 

 

 

 

Espero que apreciem a leitura. 
João Henrique S. Paschoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

O LÍDER DO FALCÃO 

 

(sobre o líder Eleno Leholt, durante a batalha no galpão do abrigo Leholt) 

 

CAPITULO 1 

"ENTRE AS OVELHAS E A LUA" 

 

 Eleno estava tranquilo como o clima que se estendia pela noite do lado de 
fora do abrigo. O céu estava calmo como ele nunca havia visto antes. Era uma rara 
trégua dada pela tempestade inclemente e, aparentemente, eterna. Ele e sua escolta de 
homens caminhavam pela encosta da montanha nevada com as capas escuras 
adejando ao vento, enquanto suas armaduras negras (típicas da família Leholt) 
ganhavam tons acinzentados graças aos jatos de neve branca que subiam do chão. 
Sob seus pés, centenas de metros abaixo, o abrigo Leholt fervilhava com as pessoas 
cumprindo com seus deveres cotidianos. Mas ao lado de fora, onde estavam 
caminhando com o reflexo das estrelas em seus visores espelhados, o mundo parecia 
abandonado ao relento, vítima da solidão e do frio interminável.  

 Eleno e seus 6 guardas haviam saído junto com um perito em construções 
para estudarem o local onde ergueriam uma nova e gigantesca placa de captação 
solar, mas a noite estava tão incrivelmente agradável que começaram a caminhar a 
esmo após a reunião. O vento forte puxava as capas e quase conseguia mantê-las na 
horizontal, enquanto os passos deixavam pegadas marcadas na neve firme do chão. 
O horizonte estava iluminado sob o céu limpo e o ar transformava-se em fumaça 
quando tocava os picos cristalinos de gelo das grandes montanhas ao norte.  

 – O Monte do Trovão. – disse Eleno, apontando um dos morros distantes. 

 Os guardas pararam para contemplar a paisagem que aparecia ineditamente 
espalhando-se a longas distâncias. Era possível ver com clareza os pequenos postes 
que cercavam o perímetro do abrigo e demarcavam o local exato da barreira de 
quarta energia que os mantinham a salvo dos espectros; e ela estava à cerca de um 
quilometro e meio de distância. 

 – Estranho. – disse um dos soldados, levando a mão até a cabeça e voltando 
os olhos para o chão.  

 – Vertigem? – Eleno sorriu e bateu com a mão no ombro do companheiro 
em brincadeira – é normal.  
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 Poucos estavam acostumados a observar distancias tão amplas e sentiam-se 
mal ao fazê-lo. O corpo não sentia-se a vontade na imensidão do deserto. 

 – Só fiquei um pouco tonto. – disse o soldado, balançando a cabeça.  

 – Fiquem a vontade, vou caminhar um pouco, só quero dois guardas comigo. 
Os demais podem voltar para dentro – Eleno disse, caminhando novamente 
enquanto seus olhos se voltavam para o alto e seus passos seguiam sem rumo. 

 O silêncio e a amplitude eram as maiores marcas da ausência da tempestade 
eterna. Apenas às vezes ele podia ouvir os trovões ecoando muito distantes, mas as 
nuvens quase deixavam de ser vistas, pois estavam muito longe ao norte. O vento era 
o responsável pelo som mais alto que podiam ouvir e a lua transformava tudo em 
prata. 

 – Não é como o interior do abrigo. – disse ele, caminhando com os dois 
guardas que haviam ficado.  

 – Não. – respondeu um dos guardas.  

 – Não. – Uma outra voz respondeu vinda de outro lugar.  

 O visor vermelho do capacete de Eleno procurou ao redor e demorou-se 
para perceber as ovelhas camufladas de branco espalhando-se por uma ampla área ao 
longo da encosta. O líder Leholt seguiu caminhando na direção dos animais, 
observando o pastor que havia respondido a pergunta.  

 Eleno estava ocupado demais observando o horizonte que não havia visto as 
ovelhas e o pasto bem ao seu lado. 

 – Não é como o interior do abrigo, certo? – Eleno perguntou para o pastor.  

 Observando a braçadeira vermelha e o símbolo da família real no ombro da 
armadura, o pastor se curvou respeitosamente, apoiando-se no cajado.  

 Eleno estendeu a mão para o velho pastor, ajudando-o humildemente a se 
levantar.  

 – Não é como o interior do abrigo, não senhor. – respondeu o pastor, dessa 
vez olhando em direção ao horizonte, fazendo seus óculos de proteção espelhados 
refletirem a paisagem infinita.  

 – Por que você diz isso? Por que concorda comigo? – Eleno perguntou 
curioso.  

 Era o líder de um abrigo inteiro, o senhor de uma centelha, o piloto do 
grande Ângeli que mostrava-se interessado em conversar com um mero pastor. Os 
guardas acharam a cena peculiar e mantiveram-se a uma distância discreta para que 
mantivessem a privacidade da conversa. 
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 – O senhor gostaria de ouvir a resposta óbvia, ou a resposta certa? – O pastor 
perguntou enquanto afagava uma das ovelhas. 

 Eleno deu risada do que havia ouvido.  

 – O óbvio não é o correto? – Eleno perguntou, enrolando-se na capa.  

 – O óbvio é simplesmente o óbvio, senhor. Lá dentro é fechado, aqui fora é 
aberto. – respondeu o pastor.  

 – Estamos de acordo. – o líder fez positivo com a cabeça – E o certo, seria 
qual resposta?  

 – O certo é dizer que no abrigo nós nos escondemos para nos sentirmos 
seguros, aqui fora não. – o pastor olhou para o céu quando respondeu, como se as 
estrelas tivessem algum significado para ele.  

 Eleno ponderou sobre a resposta, pois jamais havia pensado daquela forma. 
Nunca havia encarado o abrigo como um esconderijo.  

 O silêncio entre os dois era apenas quebrado pelo balir das ovelhas enquanto 
ambos olhavam para as estrelas. Sem uma resposta aparente, Eleno apenas disse o 
que pensava:  

 – Eu não havia pensado dessa forma. – respondeu o líder Leholt.  

 A lua estava redonda e cintilante bem no centro do céu escuro. Era possível 
até observar algumas de suas crateras desenhadas na superfície luminosa.  

 – Acha que os deuses virão um dia? Acha que eles sairão de seu palácio? – o 
pastor perguntou. 

 – O senhor sairia? – Eleno questionou o velho.  

 – Posso me sentar um pouco, senhor? – o pastor pediu permissão 
respeitosamente.  

 – Fique a vontade. – respondeu o líder. 

 – Obrigado. 

 O pastor apoiou-se no cajado e sentou-se em uma rocha que, provavelmente, 
ele já estava habituado a usá-la desta forma. 

 – ... mas o que o senhor havia perguntado mesmo? – o pastor retomou o 
assunto, voltando os olhos para as estrelas novamente. 

 – Se você fosse um dos deuses, sairia de seu palácio? Desceria até aqui? – 
Eleno esclareceu a pergunta.  
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 O velho pastor parou de olhar para o céu, voltando os olhos para o chão, e 
então suspirou. Uma ovelha se aproximou e ele afagou sua lã densa, parecendo sem 
resposta para a indagação, até dizer: 

 – Talvez. Se pudesse aprender alguma coisa fazendo isso... – respondeu ele.  

 Eleno continuava fitando o firmamento onde lua reluzia, grande, imponente.  

 – Dizem que os Drako poderiam ensinar até os deuses. – Eleno se lembrou 
dos guerreiros lendários.  

 – Dizem que os guerreiros mortos se tornavam estrelas. Mas são histórias, 
certo? – respondeu o pastor. 

 – Isso, meu velho, só você pode nos dizer. – Eleno respondeu, com seu visor 
espelhado refletindo a imagem do velho pastor.  

 Todos conheciam o pastor como Rontar, mas o líder do abrigo sabia que seu 
nome verdadeiro era Rontar di Drako. 

 – Sinto muito desapontar o senhor. – respondeu o velho.  

 – Já ouvi dizerem que os guerreiros Drako eram invencíveis. – Eleno disse, 
olhando para o céu novamente. 

 – Depende do ponto de vista. – O velho gargalhou baixinho.  

 – Como assim? – perguntou o líder Leholt, curioso.  

 – Para mim, ou para você, sim senhor, eles eram invencíveis. – Rontar riu 
novamente, ao imaginar Eleno enfrentando um guerreiro Drako.  

 – Entendo. – Eleno suspirou – Então você não acredita nos guerreiros 
Leholt? 

 O velho pastor suspirou novamente e o ar saiu feito fumaça de sua boca. 

 – Já teve vontade de viajar, senhor? Já sentiu vontade de saber o que existe 
além do horizonte? – perguntou Rontar, estrategicamente mudando de assunto.  

 – Sempre que venho para fora e olho a curva do mundo sinto curiosidade. 
Mas então vejo os postes da barreira e me lembro das pessoas que precisam de mim. 
Não posso mudar meu foco, acho que não consigo me dividir assim. Meu pai pode 
ter perdido a razão, mas eu ainda não. – disse Eleno, caminhando um pouco por 
entre as ovelhas.  

 – O senhor é um bom líder, meu jovem. – Rontar respondeu – Eu tentei me 
dividir, e acabei perdendo metade de mim. – o pastor parecia compenetrado, como 
se estivesse se lembrando de passagens de sua vida. 
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 Eleno seguiu sua caminhada relaxante por entre o rebanho, pensando nas 
palavras ditas pelo velho pastor. A capa envolvendo o corpo e escondendo a 
armadura pomposa, negra com detalhes avermelhados. Ela lembrava as formas 
agressivas de seu SAM, chamado de Ângeli. Eleno estava confortável vestindo-a, 
mesmo com a temperatura congelante e o vento cortante.   

 – Os Drako diziam que, quando duas pessoas olham para a lua juntos, criam 
laços que não podemos explicar. – Rontar falou. 

 O líder do abrigo Leholt parou e observou o velho pastor sentado na rocha e 
rodeado por ovelhas, abraçado ao cajado de madeira. Por um momento estranho, o 
pastor deixou de parecer velho e vulnerável, para tornar-se jovem e forte, vestindo 
uma armadura linda e assustadora. A pedra onde ele estivera sentado era agora um 
dos dedos dos pés do grande SAM branco abandonado no galpão militar. Eleno 
olhou assustado para o alto, em direção aos olhos de lentes azuladas do robô gigante, 
instintivamente dando um passo atrás. As ovelhas haviam desaparecido e, em seus 
lugares, apenas chamas rugiam furiosamente.   

 

 Eleno abriu os olhos de repente, assustado com alguma coisa. Ele havia 
acabado de sonhar com o velho pastor. Recordava-se de uma passagem como aquela, 
mas não havia sido como no sonho, na verdade, quando aconteceu o encontro, ainda 
não sabia que Rontar era um di Drako, o pastor não estava tão velho e o tempo não 
era nublado. De fato haviam conversado, mas não como no sonho. Talvez estivesse 
imaginando coisas pelo fato de Rontar ter morrido a alguns meses, mas não tinha 
certeza disso. O fato é que, o que o despertara não havia sido o sonho, mas um 
estrondo alto e repentino. 
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CAPITULO 2 

"SOB ÂNGELI" 

 

 Eleno sentou-se na cama com um único e rápido movimento fazendo as 
cobertas grossas voarem para o chão. Satília, sua esposa, assustou-se com seu e 
imediatamente acendeu a lamparina que iluminou o quarto forrado com tapeçarias 
das cores vinho, e preto.  

 – Apague a luz. – Eleno disse em um tom baixo porém, imperativo, levando 
o dedo até a boca e pedindo por silêncio.  

 – O que? – ela perguntou, achando tudo aquilo estranho demais.  

 Então Satília viu o brilho da lamparina nos olhos cinzentos de Eleno e 
percebeu que ele parecia muito mais sério e compenetrado do que o usual. Não 
parecia com uma pessoa que havia sido despertada no meio do dia, estava mais 
atento e preocupado.  

 O líder Leholt levantou-se e caminhou até o armário, abrindo-o e revelando a 
armadura e seus pertences pessoais. Satília assistiu, sem saber o que dizer, seu marido 
retirando seu equipamento de guerra e organizando-o sobre a cama. Eleno vestiu 
rapidamente o forro isolante, depois sacou a espada que saiu da bainha com um som 
agudo de metal, deixando a lâmina curta reluzir com um brilho frio sob a luz da 
lamparina.  

 – Apague a luz e me ajude com a armadura. – ele disse novamente, dessa vez 
com mais rispidez.  

 Satília não pensou duas vezes em atender ao marido. Apesar de não 
compreender suas intenções, era claro que alguma coisa estava errada. Apagou a 
lamparina e correu auxiliá-lo com a vestimenta. 

 – Por que você está agindo assim? – ela perguntou.  

 – Alguma coisa errada está acontecendo. – ele disse. 

 Logo em seguida outro som explosivo ecoou pelos salões do setor nobre 
onde a família real vivia.  

 – Pelos deuses! – Satília exclamou e encolheu-se com o susto.  

 – Ajude! – Eleno ordenou, chamando a atenção da esposa enquanto ele 
terminava de prender as fivelas e os velcros. 
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 A armadura clara lentamente lhe cobria o corpo, até a última placa ser 
encaixada. Era a armadura de gala e, sinceramente, Eleno preferia a militar usual, cor 
de chumbo, quase preta, mas esta serviria ao propósito. A diferença entre elas era 
meramente o acabamento, mais refinado e cuidadoso.   

 – Fique aqui e cuide da criança. Vou ver o que está havendo e volto em 
breve. – Eleno disse, beijando a testa de Satília que olhou em direção ao berço. 

 Depois, o senhor do abrigo abriu uma gaveta no armário e desenrolou de um 
cobertor uma arma disparadora. Ele sabia exatamente que uma das leis do abrigo era 
a proibição de armas nas áreas civis, o que incluía o setor nobre onde eles moravam, 
mas Eleno não ficaria sem uma arma ao seu alcance. Não o líder do abrigo Leholt.  

 Assoprou o pó e destravou o gatilho, soltando o pente de munições e 
checando os projéteis cor de chumbo no interior. Depois ligou a arma, observando o 
contador digital de disparos se acender e marcar o numero zero. Eleno encaixou o 
pente de munições e viu a arma fazendo a contagem dos projéteis armazenados no 
pente, calibrando o disparador magnético para a potência certa, permitindo assim que 
todo o pente de munições pudesse ser usado de uma só vez em uma única seqüência 
de tiros, sem causar o emperramento do sistema por superaquecimento.  

 No indicador da arma o computador rapidamente inicializou o sistema de 
tiro: “dsp (disparos seqüenciais programados) 50” 

 – Não saia daqui. – Eleno disse, olhando mais uma vez para Satília, que 
estava debruçada sobre o berço – Cuide de nossa criança. 

 Virou-se com a longa capa se arrastando pelo chão e saiu pela porta. Logo no 
corredor ele interpelou seu guarda particular. 

 – O que está havendo? 

 – Não sei, senhor, não deixei o posto. Ouvi os estrondos e a energia parece 
ter acabado em todo setor. Ninguém veio até aqui por enquanto. 

 De fato, o “palácio” parecia vazio depois de uma breve olhada nos 
corredores.  

 – Não saia daqui! Proteja Satília e a criança a todo custo. – Eleno falou, 
deixando claro qual era a prioridade do soldado. Ele deveria proteger sua esposa com 
a própria vida se fosse preciso. Depois de deixar as ordens, o líder do abrigo Leholt 
saiu em marcha apressada pelos corredores escuros entre os salões ricamente 
adornados da família real. Mais uma vez a sensação de abandono e solidão lhe 
rodeou enquanto podia ouvir apenas os ecos de seus próprios passos. 

 Enquanto caminhava ordenou que alguns curiosos que viviam no complexo 
voltassem para seus aposentos e não saíssem mais. Primos, primas e agregados da 
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família, tios e tias, todos que não fossem militares deveriam manter-se seguros em 
seus próprios aposentos. 

 – Voltem para os quartos e não saiam até segunda ordem. – Ele dizia sempre 
que encontrava alguém assustado e curioso nos salões e corredores escuros.   

 Para o estranhamento do líder do abrigo Leholt, não havia mais guarda algum 
nos salões, apenas um som estranho ecoava vindo de longe. Pareciam gritos, mas 
Eleno não podia ter certeza. Suas acomodações ficavam três andares acima do piso 
principal do setor e o som chegava até seus ouvidos distorcidos por muitas paredes, 
cortinas e portas. Sem pensar, ele correu pelas escadas descendo os degraus aos 
saltos, chegando rapidamente ao piso principal.     

 Logo que abriu uma das portas que davam ao pátio da fortificação, os gritos 
se fizeram óbvios e a preocupação se concretizou. Ele tinha certeza que algo muito 
ruim estava acontecendo. Havia chegado no pátio onde o SAM Ângeli estava 
estacionado e, para seu desespero, percebeu que a plataforma de manutenção estava 
acionada e levantada ao redor do robô, além disso, os grilhões de segurança haviam 
sido ativados, impossibilitando completamente o uso do gigante. Apenas as fracas 
luzes vermelhas de emergência iluminavam todo o ambiente, dando ao local um ar de 
abandono e escuridão. O imenso hall estava vazio e silencioso e apenas os gritos 
distantes podiam ser ouvidos ecoando pelo ambiente. Não eram gritos de desespero, 
mas sim gritos de ordens... Como se ouvia em um campo de batalha.  

 Determinado, Eleno correu até os pés do grande SAM e estudou os grilhões 
de segurança, que inibiam o mecanismo de ignição do motor para proteger a 
máquina e impedir acidentes. Enquanto os grilhões estivessem acionados o SAM não 
funcionaria de forma alguma e, por mais que se esforçasse, Eleno não fazia idéia de 
como liberá-lo sem a assistência da torre de comando. Pelo menos, não sem energia. 

 De repente um som vindo da distante porta de entrada retirou Eleno de seu 
raciocínio enquanto estudava os grilhões e chamou sua atenção, fazendo-o apontar a 
arma naquela direção. A mira laser criou uma linha vermelha reluzente na escuridão 
até o sujeito que entrava correndo e ofegando.  

 – Senhor!? – o sujeito perguntou, assustado com a arma.  

 Eleno reconheceu a voz imediatamente. Era um de seus comandantes e 
parecia muito nervoso.  

 – Arkel? É você? – Eleno perguntou, levantando-se de seu abrigo, atrás dos 
pés de Ângeli, mas ainda com a arma apontada.  

 – Sim, senhor. – respondeu Arkel, ainda correndo na direção de Eleno.  

 – Onde estão todos? O que está havendo? – Eleno perguntou, finalmente 
abaixando a arma e abrindo o visor do capacete.  
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 – Ordenei formação de segurança, senhor. Estão todos em seus postos ao 
redor da parede externa, mas a pressão está aumentando no portão! – Arkel 
respondeu, parando bem à frente de seu líder.  

 – Estamos sob ataque?! – Eleno não podia acreditar no que estava ouvindo.  

 – Sim, senhor. Eles tem armas disparadoras e parecem organizados. 
Tentamos sair, mas eles bloquearam o acesso da saída com entulhos em chamas. 
Estamos presos aqui na fortaleza Leholt. – disse o comandante, que vestia uma 
armadura de combate completa.  

 – E por que diabos ninguém me avisou? – Eleno perguntou, furioso.  

 – Por que eles tem armas, senhor, e nós apenas tonfas e espadas. Foi quase 
impossível impedi-los de invadir o forte Leholt. Não tivemos tempo para nada além 
dos procedimentos de emergência. Além do mais, precisei de todos os homens para 
bloquear a passagem do inimigo, então ninguém teve tempo de avisá-lo. Sinto muito, 
senhor. 

 – Onde eles conseguiram armas?! Mas que droga!! – Eleno sabia que a única 
forma de trazer uma arma disparadora para os salões de habitação era tendo acesso à 
armaria que ficava no galpão militar principal.  

 – Não sabemos, senhor, mas sabemos quantos eles são. Contamos pelo 
menos seis deles. – disse Arkel.  

 – Bom trabalho, Arkel. Quantos homens nós já perdemos? – Eleno 
perguntou, concluindo que a resistência ao ataque com as armas disparadoras havia 
tido implicações graves.  

 – Temos seis mortos e oito feridos. Dois dos feridos provavelmente 
morrerão em breve. – Arkel falou.  

 Eleno abaixou a cabeça em uma tristeza profunda, mas logo em seguida 
olhou em direção a viseira de Arkel e perguntou enquanto via seu próprio reflexo.  

 – Foi a entrada da fortaleza que eles bloquearam com entulho, ou o acesso ao 
setor nobre, vindo do elevador central? 

 – Foi a entrada, senhor. Eles estão livres para se moverem pelo setor.  

 Os dois conversavam sob a figura imponente e imóvel de Ângeli.  

 – E as outras famílias, das outras fortificações? Nenhuma reação? – 
perguntou o líder.  

 – Enquanto nos defendíamos pudemos ver a família de Garka e a família 
Foulage engajados no combate. Mas as armas disparadoras estavam conseguindo 
mantê-los à distância.  
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 – Entendo. Quanto tempo vamos levar para desbloquear a passagem?  

 – Quando perceberam que não permitiríamos a passagem, eles decidiram nos 
fechar aqui. Agora a passagem da entrada está entupida de entulhos de tendas 
menores, e tudo está em chamas. Sempre que nos aproximamos para apagar as 
chamas eles disparam contra nós através do bloqueio. Acho que levaremos pelo 
menos meia hora. – respondeu Arkel, tentando estipular um tempo.  

 – Isso não é bom. – Eleno respondeu, levando uma das mãos até o queixo 
barbeado – Eles vão matar muita gente se continuarem soltos.  

 – Existe outra saída. – disse uma voz vindo de dentro da fortificação, dos 
quartos da guarda.  

 – Apresente-se. – Eleno ordenou, enxergando apenas um vulto nas sombras 
do interior do quarto distante.  

 – Sou eu, senhor, “Seu Seba”. – disse a voz rouca e fraca do interior do 
quarto, acompanhada pelos ecos dos passos lentos.  

 O nome verdadeiro do velho Sebastian não era muito conhecido entre a 
família Leholt, mas sua alcunha, “Seu Seba”, era famosa em todo abrigo. Seu Seba 
era o responsável pela limpeza rotineira do SAM Ângeli, e conhecia a máquina como 
nenhuma outra pessoa. Havia trabalhado para a família Leholt durante toda a vida e 
o SAM era um tipo de obsessão para o velho, que o tratava como se fosse o próprio 
filho. Além de “Seu Seba” ser uma redução carinhosa para Sr. Sebastian, era também 
uma alusão direta ao trabalho de “ensebar” as juntas do SAM, para não emperrarem.  

 

 Eleno se surpreendeu com a presença do velho serviçal neste momento de 
desespero. Ele não apostaria a segurança do abrigo nas mãos do faxineiro, mas se 
confiava Ângeli a esse homem, não custaria ouvir suas sensatas palavras. Afinal de 
contas, dificilmente a situação poderia se tornar pior. 
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CAPITULO 3 

"A SALA DE MANUTENÇÃO" 

  

 Sem dúvida o líder do abrigo Leholt sentia-se em conflito. Queria estar com a 
esposa e protegê-la, mas sabia que seus homens precisavam de sua presença. Há 
algumas horas atrás estavam comemorando a visitação e uma grande festa tomava o 
abrigo e isso tornava ainda mais difícil acreditar que estavam sob um ataque tão 
feroz. Pior ainda era decidir sobre como proceder a um ataque tão peculiar. Mais 
parecia uma ação orquestrada minuciosamente, pois os agressores haviam dominado 
todo o setor nobre do abrigo Leholt e, até onde Eleno podia entender, talvez já 
estivessem no controle da central de comando. 

 Mesmo com seus guardas a postos, o inimigo havia bloqueado sua saída, 
podendo mover-se livremente pelo abrigo.  

 – O senhor quer dizer que conhece um jeito de sairmos? – Eleno perguntou 
ao velho que se aproximava.  

 – Sim, senhor. – respondeu o velho.  

 Seu Seba era uma figura muito incomum no abrigo. Um senhor de idade 
praticamente albino, tinha a barba longa e bigodes volumosos que lhe cobriam a 
boca. Seus olhos brancos tinham as pálpebras cansadamente deitadas, quase 
fechadas, sobre a superfície constantemente lacrimejante. Tinha uma aparência que 
apontava exaustão, mas o brilho em seus olhos e a sua postura não demonstravam 
isso. Pelo contrário, sua voz rouca tinha energia e seus gestos eram soltos, suaves e 
firmes, claramente mostrando o vigor do velho faxineiro. Suas roupas reforçavam 
esta postura, sempre vestindo luvas de trabalho, macacão grosso e óculos de 
segurança, um cachecol grosso que protegia o pescoço de fagulhas e sujeira durante o 
trabalho. As botas ficavam largas em suas canelas finas, mas seu caminhar lento era 
sólido e constante, sem hesitação. O apelido havia surgido a muito tempo, quando 
sua especialidade ainda era preparar e passar a pasta térmica no SAM. Como se ele 
estivesse “ensebando” o SAM, seu apelido havia evoluído de “senhor Sebo” para 
simplesmente “Seu Seba”.    

 Eleno observou o velho se aproximando enquanto ponderava sobre o que 
fazer. Mesmo que existisse outra saída não poderia levar consigo muitos homens, ou 
correria o risco de ter sua área invadida pelos inimigos. Se isso acontecesse a situação 
se inverteria, e os inimigos ficariam com sua fortaleza. Ele não se importaria com isso 
se sua esposa não estivesse usando o local como abrigo.  

 – O que você sugere? – Eleno perguntou ao velho.          
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    – Podemos usar a passagem de serviço para podermos ter acesso ao lado de 
fora. – seu Seba disse, curvando-se em respeito assim que aproximou-se de seu líder. 

 – Está falando das passarelas de manutenção inferiores? – Eleno perguntou, 
sabendo que as passagens inferiores eram na verdade vãos entre os níveis de 
concreto que constituíam o piso do abrigo.  

 – Se o senhor chama assim, pode ser. – O velho concordou.  

 Como líder do abrigo Eleno sabia que os vãos estruturais eram verdadeiros 
labirintos ao longo do abrigo. Eles permitiam a circulação de ar e ajudavam na 
manutenção da temperatura. Entrar nesse conjunto de conexões infinitas era muito 
perigoso e arriscado. Jatos de calor escaldante ou de ar congelante circulavam pelos 
vãos através de tubulações apropriadas, isso sem contar os quilômetros de conduítes 
elétricos e feixes de condutores de cristal que formavam a malha vital do abrigo. Era 
um universo diferente dentro do abrigo que poucas pessoas sabiam existir.    

    – Você acha que pode nos conduzir através das passarelas inferiores até o 
lado de fora? – Eleno perguntou mais uma vez.  

 – Eu tenho certeza, senhor. Pode confiar em mim.  

 – Você está falando sério? – o comandante perguntou ao velho faxineiro. 

 – Eu uso a passarela com frequencia. – respondeu Seu Seba.  

 Por um instante Eleno se virou e caminhou de um lado ao outro, 
ponderando sobre que decisão tomar. Caso se perdessem nesses túneis dificilmente 
conseguiriam voltar a tempo de combater o inimigo, então tudo estaria perdido. 

 – Por que usa a passarela com freqüência? – finalmente Eleno parou de 
caminhar de um lado ao outro e perguntou.  

 – Para limpar os sensores de caminhada que ficam nas bases dos pés dele. – 
Seu Seba respondeu apontando o SAM Ângeli. 

 De fato, Seu Seba tinha o esmero de usar as passagens subterrâneas para 
chegar abaixo dos pés do SAM, remover algumas lajotas e usar um jato de ar 
pressurizado para limpar os sensores de caminhada. É claro que isso não era muito 
usual, mas, Seu Seba era assim e Ângeli era seu tesouro.  

 Para Eleno era difícil imaginar o que Seu Seba estava dizendo, mas sabia que 
o velho não era louco, além disso, realmente não tinha muitas opções. No fim das 
contas, cada segundo que perdia enquanto ponderava sobre a situação era um 
segundo a mais para o inimigo destruir tudo que sua família havia levado anos pra 
construir. 

 – Muito bem, Seu Seba, mostre o caminho. – Eleno decretou.  
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 – Está certo disso, senhor? – O comandante, inseguro da decisão, perguntou.  

 – Monte uma força de ataque e espere meu sinal. Até lá mantenha os homens 
em seus postos e defendam a fortaleza a todo custo. Não quero nenhum destes 
bastardos pisando aqui. Assim que receber o sinal force a passagem pela abertura 
bloqueada e vamos pegá-los. – Quando Eleno respondeu ao soldado sua voz soou 
diferente do que estavam habituados a ouvir.  

 O próprio Eleno não tinha certeza sobre o que estava fazendo, mas sua voz 
não havia soado hesitante, pelo contrário, parecia confiante e, acima de tudo, parecia 
com raiva. Ele não permitiria que pessoas destruíssem o que sua família havia lutado 
para erguer. Seu Seba estava falando que conseguiria conduzi-lo até o exterior do 
forte pelas labirínticas passarelas inferiores, então ele não se importaria em tentar, 
pois apenas assim poderiam contra-atacar. 

 

 Eleno e Seu Seba partiram dali seguindo pelos escuros corredores luxuosos 
da fortaleza real da família Leholt. Deixaram o pátio amplo, onde Ângeli estava, e 
caminharam pelos salões e corredores iluminados apenas por luzes de emergência 
vermelhas, enquanto ouviam os gritos e os sons da batalha que acontecia do lado de 
fora.  

 – Por favor, velho, seja mais rápido. Para onde estamos indo? – Eleno 
perguntou, segurando a arma sempre a postos, com a linha vermelha da mira a laser 
dançando no ar para onde era apontada. 

 – Estamos indo para o almoxarifado, senhor. É lá que vamos conseguir 
descer para uma passarela que vai nos conduzir até o palácio dos Haijik. 

 – Como sabe disso? – Eleno perguntou com curiosidade legítima.  

 – Se descermos antes, em outros vãos, teríamos de atravessar condutos de 
aquecimento, e isso não seria agradável. Se tivéssemos sorte conseguiríamos ficar 
entre os dutos de calor... e não sei se sairíamos. Se descêssemos antes do corredor 
norte, perto do pátio de Ângeli, teríamos que cruzar o com um grande feixe de 
condutores de cristal... e sabe como é isso, né? O senhor já se aproximou de uma 
grande concentração de quarta energia? É assustador. – Seu Seba ia falando e 
caminhando apressadamente sem parar. 

 – Entendi. – Eleno concordou, caminhando logo atrás do velho. 

 Seguiram até uma pequena sala de manutenção, uma espécie de almoxarifado, 
maior e mais complexo, onde guardavam peças de reposição para o sistema de 
iluminação e controle de temperatura da fortaleza. Apesar de Eleno estar usando o 
capacete fechado e com a visão noturna acionada, o velho usava uma lanterna para 
poderem enxergar tudo na escuridão completa que tomava a sala.  
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 – Por aqui, senhor. – disse Seu Seba, removendo uma caixa de um canto do 
chão e logo em seguida pegando uma chave-inglesa gigantesca. 

 A chave era usada para apertar grandes roscas em SAMs operários, mas o 
velho faxineiro a estava usando como alavanca para levantar um pesada placa de 
concreto que se encaixava ao piso do local. Quando a placa foi levantada uma onda 
gelada de ar surgiu da abertura, soprando com força algumas lonas plásticas que 
cobriam muitas caixas e peças que estavam guardadas no local. Na escuridão fria que 
se revelava abaixo do piso, ficava o vão labiríntico entre as placas que compunham o 
piso do nível onde se encontravam e o teto do nível inferior. Esse vão variava de 
tamanho e forma ao longo da estrutura do abrigo e, ali, naquele ponto especifico, 
cabia facilmente uma pessoa em pé.  

 – Está gelado por que os respiradores de emergência foram abertos... 
provavelmente. – disse Seu Seba, com sua barba agitada pelo vento congelante. 

 – Está falando dos respiradores que vão até o núcleo? – Eleno perguntou.  

 – Isso, sim senhor. Eles se abrem quando o sistema de circulação de ar pára 
de funcionar. – respondeu o velho, descendo para a escuridão das passarelas 
inferiores.  

 – Eu sei... – Respondeu Eleno enquanto seguia o velho faxineiro sem 
imaginar que o jovem Arthur estaria nesse momento em plena luz do dia procurando 
pela entrada de um desses dutos de respiro. 

 A passagem por onde estavam entrando era estranhamente úmida graças ao 
sistema de ar condicionado que era responsável pela manutenção de temperatura do 
forte da família Leholt, e tinha condutos que passavam ali perto e captavam a água 
resultante do processo para evitar desperdícios. 

 Eleno sabia que estavam praticamente dentro da terra neste momento, 
caminhando cautelosamente, passo ante passo, por entre tubos, conduítes e vigas, 
entre os salões que formavam o setor nobre logo acima, e o vão gigantesco que 
criava o galpão central militar, muitos metros abaixo de onde pisavam. Os ecos da 
batalha pareciam mais distantes neste espaço escuro e vazio por onde caminhavam 
tranqüilamente, podendo até endireitar a coluna e caminhar em pé normalmente. 
Logo Eleno percebeu a quantidade incontável de galerias que se abria entre as 
grandes colunas verticais e as vigas horizontais que criavam a malha responsável pela 
sustentação do abrigo. A flutuação da inclinação do terreno por onde estavam 
pisando e a variação da altura geral que tinham no vão ajudava a criar uma 
desorientação total que, associada à escuridão e a similaridade de todas as vigas e 
tubulações por onde passavam, de fato, criava uma estrutura enigmática 
aparentemente infinita aos olhos, sem um caminho claro, exatamente como um 
labirinto. 
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Depois de alguns minutos caminhando atrás de Seu Seba, Eleno deu uma 
rápida olhada para trás, de onde haviam vindo, e percebeu que não saberia mais 
retornar. Já havia perdido a noção de posição depois de saltar vigas, se abaixar para 
passar sob conduítes e dobrar algumas esquinas mudando de direção, simplesmente 
não sabia onde estava, muito menos onde ficava o próximo ponto de acesso ao piso 
superior.  

Então, enquanto um certo medo tomava o líder do abrigo Leholt, Seu Seba 
parou.  

– Engraçado. Não era pra cá que eu gostaria de vir. – disse o velho faxineiro.  

Sozinhos no meio da escuridão, talvez metros abaixo de onde gostariam de 
estar, os dois pareciam perdidos.  
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CAPÍTULO 4 

"UM LABIRINTO NO ABRIGO LEHOLT" 

 

Seu Seba esticou um dos braços e voltou à palma da mão em uma direção, 
como se tentasse sentir alguma coisa.  

– Está dizendo que estamos perdidos? – Eleno perguntou.  

– Não, não. Só estou dizendo que não viemos para o lado certo. – disse o 
velho, concentrando-se em seu tato para sentir o ambiente. 

– Então, presumo que saiba onde estamos? 

– Estou tentando descobrir. – respondeu o velho.  

– Como? Abanando a mão? – Eleno estava irritado.  

O tempo passava e o inimigo continuava o ataque enquanto eles estavam 
perdidos nas passarelas inferiores. Logo não teriam mais a quem salvar e uma 
represália não teria mais sentido.  

– Não, senhor. Se os dutos de refrigeração que descem para o núcleo 
estiverem nesta direção, a palma de minha mão vai se esfriar, e então saberei onde 
estamos. – disse o velho.  

– Entendi. Então? Sentiu alguma coisa na mão? – Eleno perguntou, 
apreensivo.  

Ficaram em silêncio por algum tempo, enquanto o velho se concentrava para 
tentar sentir a temperatura do local. Podiam ouvir alguns sons da batalha, mas estava 
muito baixo e muito distante enquanto que os sons predominantes eram os estranhos 
ecos gerados pelos seus próprios passos, além de alguns rangidos monstruosos que 
ouviam de vez em quando, vindo dos alicerces por onde caminhavam. Um leve som 
de brisa soprando também podia ser ouvido, mas era, talvez, a ampliação de ecos do 
sistema de circulação de ar. 

– Não... não senti nada. O senhor sentiu? – Seu Seba perguntou, meio sem 
jeito.  

– Não. Não senti. O que isso quer dizer? – Eleno perguntou. 

– Hmmm... Agora quer dizer que estamos perdidos. Mas não se preocupe, 
vamos caminhar mais um pouco até encontrar um ponto de referência. – disse o 
velho. 
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Eleno suspirou, controlando seu desespero e mantendo a calma. Sabia que 
repreender o velho não era o melhor caminho e, talvez, seguí-lo ainda poderia trazer 
frutos. Porém não podia descartar uma outra opção... 

– Podemos voltar por onde viemos? – Eleno perguntou enquanto 
caminhavam. 

Seu Seba parou e se voltou para o líder, apontando a lamparina em sua 
direção, iluminando o caminho por onde haviam vindo. O hálito do velho saiu em 
forma de fumaça graças ao frio que tomava o local, e um resmungo deixou o nariz 
arredondado do faxineiro.  

– Não... sinto muito. Não faço idéia de como voltar. –disse o velho, por fim.  

Seu Seba tinha vergonha de ter se perdido naquele local, mas não fazia o tipo 
de ficar implorando mil desculpas. Talvez jamais encontrariam o caminho de volta, 
mas ele não acreditava nisso. Não se perdia com freqüência nas passarelas inferiores 
e já há muito tempo se aventurava naquele ambiente. Infelizmente é preciso um 
pequeno deslize para encontrar-se sem direção nessa imensidão escura e perdida. O 
velho era experiente e conhecia como funcionava o local. Ele sabia que não podia 
confiar em seus olhos, pois tudo ali era igual em todo lugar, precisava encontrar os 
pontos de referência que os levariam de volta a um caminho orientado.  

Eleno, por sua vez, gostaria de gritar no ouvido do velho, mas isso apenas 
pioraria as coisas. O velho podia ser experiente, sem dúvida, mas o nervosismo 
provavelmente havia feito errar em alguma parte do caminho, levando-os a um local 
desconhecido. 

– Acho melhor seguirmos em frente. – disse o velho por fim, dando de 
ombros, percebendo que não tinham mesmo nada a mais o que fazer. 

Seguiram caminhando com o farolete de Seu Seba mostrando o caminho, 
com a mira laser de Eleno sempre apontada para onde seguiam até ouvirem um som 
estranho. Vinha da direita, um eco estranho como se alguém tivesse batido contra 
placas de latão não muito longe de onde estavam. Primeiro o som ficou mais forte e 
depois começou a desaparecer. 

– Que diabos é isso? – Eleno perguntou.  

Seu Seba não respondeu, ficando sem silêncio enquanto sua mente procurava 
em sua memória que estrutura poderia criar um som como aquele. 

– São os dutos de refrigeração de emergência!! Eles ficam para aquele lado! 
Eu sabia que não estava completamente perdido. – disse o velho, sem saber que eram 
Arthur e Sora que rastejavam dentro das passagens de ventilação causando os ruídos. 

– Então, sabe exatamente onde estamos? – Eleno perguntou.  
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– Mais ou menos. Pelo menos sei para que lado precisamos ir. – Disse Seu 
Seba, mostrando sua boca banguela em um sorriso leve de encontro com a lanterna. 

Eles seguiram de acordo com a vontade de Seu Seba. Eleno não tinha poder 
de decisão naquele local obscuro e inóspito do abrigo, então, simplesmente acatou a 
decisão e caminhou cautelosamente com a arma em punho. Depois de um tempo 
ouvindo apenas seus passos e o eco perturbador das vigas estruturais rangendo, Seu 
Seba parou de caminhar novamente.  

– O que foi agora? – Eleno perguntou, impaciente.  

– O senhor tem aqueles sensores de captação de quarta parte aí no capacete, 
não tem? – Seu Seba voltou o farolete contra o capacete para analisá-lo. A luz 
ofuscou a vista de Eleno, que imediatamente tampou o farolete com a palma da mão.  

– Pare com isso! – disse ele irritado, afastando o farolete de seu rosto. – 
Tenho sim! Por que quer saber? 

– Existem feixes de condutores de cristal seguindo na direção que precisamos 
ir. Acredito que daqui de onde estamos já possa ser possível enxergá-los. Serão bons 
guias se pudermos vê-los. – Seu Seba explicou.  

Eleno olhou ao redor avaliando o ambiente, depois abriu o pequeno painel de 
comando no punho da armadura e acionou a varredura de quarta parte, ligando o 
visor do capacete logo em seguida. O visor ficou numa cor vermelha intensa, 
brilhando levemente como se uma aura de luz pairasse sobre o vidro espelhado.  

Mais uma vez Eleno tinha que dar o braço a torcer, o velho sabia o que 
estava fazendo. 

– Estou vendo, mas está distante. – afirmou o líder Leholt. 

Em modo de varredura de quarta energia Eleno enxergava uma leve aura 
alaranjada que desenhava uma tênue linha de energia na imensidão esverdeada e 
escura do labirinto. 

– Agora é só seguirmos. – Seu Seba disse.  

– Tem certeza? Me parece distante... – Eleno disse, temendo mergulhar ainda 
mais nestas passagens labirínticas.  

– Pode ficar tranqüilo, senhor. Em breve sairemos daqui. – Seu Seba disse 
isso com uma calma que Eleno ainda não havia visto no velho faxineiro.  

Mas a calma era justificável, pois, depois de seguirem na direção das linhas de 
quarta energia por algum tempo, sem grandes percalços, exceto por um degrau 
traiçoeiro ou uma passagem mais estreita, logo chegaram a uma saída que, se Eleno 
estivesse sozinho, jamais perceberia. 
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– Eu jamais saberia que isso é uma saída. – afirmou Eleno, já sentido o frio 
latente emanando dos feixes de condutores de cristal dos quais eles se aproximaram e 
usaram como guias. 

– As passagens são traiçoeiras. – Seu Seba se limitou a esse comentário 
enquanto pegava uma chave inglesa do macacão e usava para alavancar uma trava de 
metal que prendia uma placa de concreto na parede.  

A trava soltou-se em um estalo metálico que ecoou pelo labirinto por 
bastante tempo, enquanto suas peças (porcas e parafusos partidos) quicavam no 
chão. Seu Seba arrastou a fina placa de concreto com dificuldade, auxiliado por 
Eleno, até que o espaço aberto lhes permitissem passagem. 

O líder do abrigo Leholt seguiu primeiro e percebeu que estava em um 
pequeno cômodo, um porão talvez.  

– Parece um almoxarifado... – comentou Eleno, olhando ao redor e vendo 
baldes, vassouras, rodos, trapos e outras coisas usadas na limpeza. A sua frente uma 
convidativa escada levava de volta a superfície.  

– Era aqui mesmo que eu pretendia chegar, senhor. Me desculpe o atraso. – 
disse o velho, cabisbaixo.  

– Não se preocupe, Seu Seba. Você será recompensado. Mas agora me diga 
onde estamos. – Eleno falava em tom baixo, procurando evitar ruídos 
desnecessários. 

– Estamos sob o setor privado a família Haijik, senhor. – respondeu o velho, 
olhando ao redor e avaliando a localização.  

– Pelos deuses, você conseguiu mesmo. – Disse Eleno, surpreso com a 
localização. 

Começaram a subir a escada, mas, logo que ouviu o som da batalha ao longe 
o líder parou e se voltou para o velho pousando-lhe a mão ao ombro.  

– É melhor ficar aqui embaixo, velho. Para sua própria segurança. 

Sebastian ficou paralisado olhando o grande líder, com seu nariz de batata, 
sua barba farta e suas rugas profundas. Estava desapontado, pois gostaria de ajudar 
mais e sabia que poderia ser útil.  

– Talvez eu possa ajudar em mais alguma coisa... – disse ele, esperançoso.  

– Você já fez o suficiente. – Eleno deu uns tapinhas no ombro do faxineiro e 
sumiu escadaria acima. 
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CAPITULO 5 

"RECORDAÇÃO" 

 

Eleno ainda era jovem enquanto caminhava pelo exterior do abrigo junto 
com sua guarda particular e mais alguns peritos. Eles haviam saído para averiguar os 
danos causados por uma tempestade nas articulações rotatórias de uma placa de 
captação solar. O tempo estava ligeiramente agradável para quem estava dentro de 
uma armadura e caminhando com neve até o tornozelo. Apenas alguns trovões 
esporádicos e um vento leve e incessante soprando, sem sinal claro de tempestade 
pesada. As nuvens pesadas, como sempre, rolavam pelos céus escuros, e a noite 
parecia calma.  

Eleno se recorda de apoiar a mão direita em uma das colunas dar socos na 
estrutura, comprovando os danos com a vibração resultante.  

– É essa mesmo. – ele confirmou. 

– Sem dúvida. – Respondeu um dos peritos. 

– Vamos organizar o pessoal para consertarmos ainda hoje. Vamos precisar 
de um SAM operário aqui fora. – disse o outro perito, olhando diretamente para 
Eleno.  

Quando o vento soprava a estrutura que sustentava a placa de captação solar 
vibrava e era possível ouvir um estalado característico. Os rolamentos da dobradiça já 
não serviam para mais nada.  

– É... é possível ver o óleo dos rolamentos vazando. Acho que não temos 
muita escolha. – respondeu Eleno dando de ombros.  

Virou-se então para seu imediato e disse: 

– Quero dois SAMs de batalha em prontidão junto com o SAM operário. 
Liberem as peças de reposição que eles requisitarem – apontou os peritos – e tragam 
quatro soldados armados. – Eleno falou com displicência, seguindo o protocolo, mas 
com serenidade suficiente para soar claro e imperativo. 

O imediato marcou tudo em uma prancha de cristal holográfico usando um 
dos dedos, depois olhou para todos e disse: 

– Muito bem! Acho que estamos todos acertados aqui. Agora podemos voltar 
para dentro. – falou de um modo que ficava claro como estava sorrindo por sob o 
capacete.  

Um dos peritos deu risada. 
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– Claro. Logo ela estará nova em folha. – disse o perito, batendo com a mão 
na coluna.  

– Vocês podem voltar para o abrigo, eu quero caminhar um pouco e 
aproveitar que já estou aqui fora um pouco. – Eleno disse, tranqüilamente.  

Todos prestaram reverencias ao líder e saíram caminhando e conversando de 
volta ao interior do abrigo Leholt. Eleno ficou acompanhado de dois soldados 
armados de sua guarda particular, e nada mais.  

O líder do abrigo enrolou-se na capa e começou a caminhar a esmo pela 
encosta do morro, sempre com os olhos dançando entre o horizonte e a encosta 
nevada. Na distância a noite perdia-se numa escuridão profunda e tenebrosa, 
pontilhada apenas pelas luzinhas vermelhas dos postes que marcavam a localização 
da barreira de quarta energia que circundava os limites da superfície do abrigo. 
Realmente estava uma noite agradável.  

Sem perceber, perdido em seus devaneios de jovem líder de um grande 
abrigo, Eleno caminhou em direção a um dos portões de saída, o grande portão leste. 
Quando deu por si, estava andando por entre ovelhas, muitas delas, e isso não o 
incomodou. Sob a feroz expressão do capacete ele, na verdade. Sorriu. Seus olhos 
passearam ao longo do rebanho observando cada detalhe que pudesse captar. Viu 
ovelhas correndo, pulando... Algumas rolaram na neve, mas a maioria ficava parada, 
sempre uma bem perto da outra, juntas. Aquilo divertiu o líder do abrigo que 
continuou a caminhada ao longo da encosta.  

Em seu olhar casual pelo rebanho o jovem Eleno avistou uma cena curiosa. 
O pastor forasteiro que seu pai tanto respeitava jazia sentado sobre uma rocha por 
entre o rebanho. 

O líder do abrigo Leholt não pensou duas vezes em seguir naquela direção. 
Seu pai sempre conversava com o pastor de ovelhas e o considerava um grande 
amigo. Uma boa conversa seria agradável a esta altura da noite.  

– Boa noite, pastor. – Eleno disse, aproximando-se por entre as ovelhas que 
lhe abriam passagem.  

– Boa noite, senhor Leholt. – o pastor respondeu, apoiando-se no cajado 
para levantar e prestar as devidas reverencias, mas foi interrompido com um gesto de 
mão de Eleno. 

– Por favor, não se incomode com isso agora. – disse o líder, mantendo o 
pastor tranqüilamente sentado na posição que se encontrava – Não quero incomodá-
lo.  

– Não é incomodo algum. – respondeu o pastor forasteiro, amistosamente – 
mas agradeço a gentileza.  
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– Noite tranqüila, não acha? – Eleno perguntou, cordial. 

– Sim. Poucos trovões, vento leve e constante... Uma bela noite. – o pastor 
observou – mas o que o trás a caminhar por entre meu rebanho, senhor? Presumo 
que não seja apenas o agradável clima...  

O líder do abrigo Leholt observou o pastor todo vestido para enfrentar o frio 
congelante do exterior, parecia afundado em proteções e grossas roupas de pele. Sua 
face estava protegida com a máscara e sua cabeça coberta com um gorro grosso. Ele 
não falava como um pastor...  

– Você está certo. Saímos para avaliar danos nos campos de captação solar, e 
resolvi aproveitar o clima suave para uma caminhada despretensiosa.  – Eleno deu de 
ombros, talvez dizendo que não havia sido uma ocorrência significante.  

– E como estão os campos de captação solar? – o pastor perguntou e, para a 
surpresa de Eleno, parecia realmente interessado. 

– Nada muito sério. Os peritos vão arrumar hoje mesmo. – Eleno disse 
enquanto observava as ovelhas e, vez por outra, as montanhas no horizonte escuro. 

– Entendo. Isso é bom. O clima pode agravar os danos com o tempo... – o 
pastor abanou a mão em direção aos campos de captação solar de forma aleatória.  

Por algum tempo os dois ficaram em silêncio, apenas sentindo o vento e 
ouvindo as ovelhas. De vez em quando um trovão retumbava, mas parecia distante e 
vinha ecoando pela imensidão até alcançá-los.  

Foi então, observando as ovelhas, que Eleno quebrou o silêncio.  

– Você sempre as traz para fora?  

– Sempre que o tempo está propício, sim senhor. – respondeu o pastor. 

– Por que não as mantém lá dentro? – Eleno perguntou realmente curioso. 
Ele sabia que não havia nada para as ovelhas comerem aqui fora... além do frio 
intenso que elas pareciam suportar muito bem.  

– Hora, senhor, lá dentro elas mal tem espaço para se virarem, quanto mais 
para correrem e pularem. – O pastor fez um gesto amplo com as suas mãos, 
mostrando o espaço aberto.  

– Mas a intenção não é justamente essa? Mantê-las quietas para engordarem 
mais rapidamente? – Eleno estava confuso.  

– Não me parece justo. Só isso. – respondeu o pastor, dando de ombros – 
Sinto muito se estou sendo intransigente. – depois fez uma mesura.  
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Eleno ponderou por algum tempo, mas ainda assim não conseguiu 
compreender.  

– Justo? Como assim? – Eleno perguntou.  

– Mais uma vez, senhor, sem querer faltar-lhe o respeito, o conceito de justiça 
deve ser íntimo do líder de um abrigo.  

Eleno empertigou os ombros e olhou diretamente para o pastor, nada 
contente com o comentário. Mesmo assim, manteve-se completamente calmo. Seu 
humor estava bom e não havia ninguém testemunhando a conversa, então não via 
motivo para impor sua autoridade. Mas, de fato, ele não falava como um pastor. 

– Quer dizer que não seria justo com as ovelhas? – insistiu o líder.  

– Exato, senhor. Já que as estamos criando, então acredito que a felicidade 
delas seja de nossa responsabilidade. – respondeu o pastor. 

Eleno soltou um riso incontido e, sem conseguir reprimir, gargalhou. Assim 
que recobrou a compostura observou o rebanho e perguntou. 

– Nós as estamos criando para nosso sustento! Elas vão morrer de qualquer 
forma, pelos deuses. – disse Eleno divertido – Você se importa com a felicidade 
delas, mas não é contra matá-las?  

O pastor deu de ombros, como se a pergunta de Eleno fosse de fácil 
resposta. Ou talvez fosse uma pergunta inocente demais... 

– Me importo com elas enquanto estão vivas, sem me esquecer do propósito 
delas. Só prezo por uma vida digna, só isso. Isso é justo. Depois de mortas não 
passam de restos, então, não preciso mais me preocupar. Além do mais, tanto eu, 
quanto vossa excelência também morreremos de qualquer forma. – respondeu, 
obviamente sorrindo para o líder do abrigo sob a máscara.  

As palavras do pastor ficaram rebatendo na mente de Eleno enquanto ele 
observava o rebanho. Por algum tempo ele ponderou sobre a resposta, pensando no 
que poderia significar. 

– Então... – Eleno ia dizer alguma coisa, mas desistiu no meio do caminho, 
dando-se por vencido. Deu risada quando percebeu que havia sido vencido pelo 
pastor na argumentação. 

O pastor deu de ombros mais uma vez, percebendo que o líder do abrigo 
ainda buscava uma argumentação. 

– Pelos deuses, meu senhor. Elas são parte de nossa vida! Não acha justo 
tratá-las com dignidade e carinho? – falou o pastor, mas as palavras saíram em um 
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tom sossegado, dando a entender que parecia óbvio demais para que fosse necessário 
uma explicação, ou, que fosse possível uma argumentação.  

Por um instante Eleno Leholt levou ambas as mãos até atrás da cabeça e 
voltou os olhos para o céu, observando o manto negro no firmamento e suspirando 
enquanto ponderava a respeito do assunto preguiçosamente.  

– Você tem razão. – respondeu então o líder do grande abrigo Leholt e, em 
seu interior, estava maravilhado com o pastor. 
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CAPÍTULO 6 

"A VERDADE E A LUA" 

 

– O senhor gostaria de se sentar? – O pastor perguntou, arrastando o traseiro 
na pedra e cedendo um espaço para o líder do abrigo. 

Eleno observou a pedra, olhou ao redor e suspirou. Não gostaria de voltar 
para o interior agora. Por fim, sentou-se e agradeceu ao pastor com um gesto de 
cabeça. 

Os dois ficaram sentados um ao lado do outro. O pastor encolhido sob suas 
vestes especiais enquanto mantinha um cajado de madeira no colo. Eleno por sua 
vez, estava envolto em sua capa azul marinho e protegido do frio pela armadura 
escura e climatizada.  

– É Rontar, não é? O seu nome... – Eleno se certificou.  

– Sim, senhor. Ao seu dispor. – Respondeu Rontar, muito solícito.  

Eleno tirou a espada das costas e colocou-a no colo, pois ela o incomodava 
enquanto permanecia sentado. O pastor nem observou o gesto, tomando-o como 
uma ação comum, como se estivesse acostumado.  

– Você veio de longe, certo? – Eleno perguntou enquanto observava o 
horizonte distante.  

O pastor suspirou profundamente como se uma torrente de memórias o 
invadissem e precisasse juntar forças para suportá-las.  

– Sim, senhor. – respondeu o pastor.  

– Conte-me. – Eleno pediu.  

O pastor apoiou o cajado de madeira no chão e abaixou a cabeça, olhando 
para o ponto onde a haste furava a neve, pensativo.  

– O mundo é muito maior do que os corredores de um abrigo, senhor. – 
disse Rontar.  

– Posso imaginar.  

Algumas ovelhas baliram no instante de silêncio que se seguiu enquanto 
Eleno aguardava que o pastor seguisse com o discurso.  

– Eu vi muitas coisas impressionantes, e muitas coisas que gostaria de não ter 
visto. – o pastor falou, levantando o olhar para o horizonte escuro. 
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Eleno não percebeu, mas uma das mãos de Rontar tateava o símbolo de 
dragão em meia lua gravado na madeira do cajado, como se estivesse tangendo as 
próprias memórias. 

– O senhor tem curiosidade em conhecer o horizonte, senhor Leholt? 
Seguiria em direção à curva do mundo e para além de onde seus olhos podem 
alcançar? – Rontar perguntou, por fim.  

Eleno ficou observando o horizonte distante, assistindo as nuvens densas 
dançarem rolando no céu enquanto relâmpagos longínquos criavam manchas 
luminosas no firmamento e desenhavam os contornos das montanhas em silhuetas 
negras e pontiagudas. Leholt surpreendeu-se quando sentiu o coração palpitar mais 
rapidamente e remexeu-se em seu acento, ligeiramente ansioso. A aventura implícita 
na pergunta do pastor era tentadora. Por algum motivo, porém, seus olhos 
escaparam do horizonte e desceram em direção a seus pés e a neve revolvida ao 
redor deles. Sob seus pés estava todo um abrigo, repleto de pessoas. Sua guarda 
superior morava naquele local, sua família e a centelha que pertencia a ela. Era tudo 
que ele tinha. Por sob o capacete Eleno sorriu ao se recordar da jovem Satília, a 
quem tanto prezava e amava.  

– Tenho muita curiosidade, Rontar. Mas entendo que tudo que tenho está 
aqui, sob meus pés. Além do horizonte a única coisa que terei será a mim mesmo e 
nada mais. Como não posso me dividir em dois, acredito que escolho ficar no local 
onde sou mais necessário. – Depois que terminou de falar, Eleno olhou em direção 
ao pastor, esperando uma reação.  

– São sensatas as palavras de vossa excelência. O senhor será um grande líder 
quando o seu pai assim o incumbir. Eu tentei me dividir da forma como sugeriu e 
acabei por perder metade de mim. – o pastor disse, e pareceu encolher-se ainda mais 
sob a roupa pesada, como se sentisse vergonha.  

Eleno esperou por mais algumas palavras, algo que lhe desse uma pista sobre 
o significado da frase enigmática, mas Rontar não disse mais nada.  

– Meu pai sempre falou sobre você. Me disse que era mais sábio do que 
aparentava. – Eleno disse, como quem não quer nada.  

Uma ovelha se aproximou deles, o bastante para poderem tocar seus pelos e 
Rontar sorriu ao afagá-la. Fazer isso sempre o ajudava a esquecer o passado. Isso era 
bom.  

– E Satília? O senhor já conversou com a senhorita Satília? – Rontar 
perguntou, surpreendendo Eleno com o novo tópico e ignorando seu comentário 
prévio.  

Eleno endireitou-se, fincando a espada no chão e envolvendo-se mais na 
capa. 
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– Sinto muito se estou me intrometendo, senhor. Só estou jogando conversa 
fora. – o pastor falou de forma casual enquanto afagava a ovelha.  

– Não... Está tudo bem. – Eleno respondeu, depois de se recompor.  

Era de conhecimento de todos que o filho de Aron Leholt estava cortejando 
Satília Raphael. O sobrenome da moça não era muito famoso e sua família era 
pequena e quase anônima, apesar do pai pertencer à guarda superior. Ele era o mais 
formidável artífice do abrigo Leholt e a filha, Satília, havia se tornado popular nas 
rodas da alta sociedade por sua elegância e inteligência.  

– Eu... – Eleno deu de ombros, sem palavras. Juntou as mãos à frente do 
queixo enquanto seus cotovelos descansavam nos joelhos. – Não acredito que ela 
sinta o mesmo por mim que sinto por ela. – disse por fim.  

Rontar soltou uma leve risada e, graças a sua reação, a ovelha se afastou 
mansamente. Mais uma vez Eleno não gostou da reação do pastor e se perguntou 
por que estaria conversando com ele sobre aquele assunto. Ele era o líder do abrigo 
Leholt, sucessor legítimo de Aron Leholt, e não fazia sentido algum conversar com 
um pastor de ovelhas a respeito do futuro da família real.  

– Sinto muito pela minha reação, senhor. Minhas humildes desculpas. – 
Rontar antecipou-se desculpando-se. Às vezes esquecia-se de que era apenas um 
pastor.  

– Desculpas aceitas. – Eleno pegou-se dizendo automaticamente.  

– Sabe, senhor, as pessoas são diferentes umas das outras. É natural então 
que sintam as coisas de forma diferente. Não acha? Satília é uma boa moça, 
inteligente... traga-a aqui para fora uma noite a passeio – o pastor olhou para o céu e 
fez as contas de cabeça – em cinco dias. Cinco dias. – mostrou os dedos das mãos 
simbolizando os dias.  

– Por que? Aqui fora é muito hostil para uma dama. – Eleno repreendeu o 
conselho de Rontar.  

– Por que as pessoas lá dentro não sabem o que é a curva do horizonte. Ver 
com os próprios olhos é diferente. Se ela se permitir o passeio vai se maravilhar, 
principalmente por causa da lua. Ela precisa se permitir a sua companhia... se mostrá-
la a lua, tudo ficara bem. – Rontar apontou para o céu.  

O firmamento era negro como o manto da morte.  

– Lua? – Eleno deu risada – Já ouviu falar de “tempestade sem fim”? Ou da 
onde você veio as nuvens iam embora de vez em quando? 

– Eu disse cinco dias, senhor. – Rontar afirmou. 
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O pastor sabia que em cinco dias a lua estaria cheia, grande no céu, e poderia 
ser vista através de qualquer vão entre as nuvens. Sabia também que a tempestade 
viria em dois dias, duraria dois dias inteiros e daria uma leve trégua em seguida. 

– Como sabe que em cinco dias conseguirei ver a lua? – Eleno perguntou.  

– Pode acreditar, senhor. Sei que é difícil acreditar no que não se vê, ou se 
sabe, mas é uma forma de se acreditar, afinal. – Rontar disse e, por algum motivo, 
parecia ter certeza de que estava 100% correto.  

– É um jeito de acreditar? – Eleno perguntou, olhando diretamente para o 
pastor.  

– Sim. Você pode acreditar no que vê, e pode acreditar no que sabe ou no 
que aprendeu. Mas pode também acreditar no que não vê, não sabe e não aprendeu. 
É o jeito mais difícil de acreditar, mas também é o mais poderoso. – O pastor falou, 
olhando diretamente para Eleno.  

– Assim como acreditamos nos deuses do alto palácio? – Eleno sorriu – Você 
não é um deus, sinto muito.  

Rontar sorriu em resposta.  

– Aqueles que olham juntos para a lua criam laços que não podemos explicar. 
Então o senhor pode escolher em acreditar ou não. – Ele deu de ombros – O que 
tem a perder? 
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CAPÍTULO 7 

"ELENO LEHOLT" 

 

Eleno não sabe ao certo por que a memória da conversa com o velho pastor 
voltou a sua mente, mas entende agora, pelo menos em parte, o que ele quis dizer. 
Satília era especial, e o abrigo Leholt e seu povo são tudo pelo qual lutaria até a 
morte. Fazia sentido correr qualquer risco por esses dois motivos. Fazia sentido 
acreditar no que não sabia e não via. Ele acreditava que poderiam vencer o inimigo 
de qualquer forma. Não importava quão alarmante fosse a situação. Eleno acreditava 
que poderiam vencer. 

Quando terminou de subir as escadas que o levaram ao piso das tendas 
percebeu que estava nas instalações pertencentes à família Haijik graças a um dos 
brasões pendurados na parede de um pátio. Percebeu também que não haviam 
soldados de guarda, nem sinal algum dos moradores e, conforme caminhava pelos 
corredores podia ouvir o eco da batalha acontecendo na distância. Seguiu mais rápido 
pelas reentrâncias das grandes tendas da família até começar a encontrar mulheres 
encolhidas de medo, sempre afagando crianças, enquanto gritos de ordens de batalha 
tornavam-se audíveis.  

Após atravessar a passagem que levava ao pátio externo das instalações 
Haijik, Eleno chocou-se com a imagem clara da derrota e da impotência. Ken Haijik, 
o irmão mais velho de Keltz e membro da guarda superior, lutava para manter o 
moral de seus homens enquanto eles sofriam para manterem o portão frontal a salvo. 
Muitos homens já estavam caídos no chão e organizados em leitos, enfaixados e 
sangrando. Médico fazia o que estava ao seu alcance para lhes ajudar, mas suas 
limitações, sem o acesso à enfermaria, eram grandes. Era possível encontrar a 
organização de um grupo de combate na paisagem, havia a enfermaria improvisada, 
os soldados de suporte, sempre ajudando, e o grupo da linha de frente, protegidos 
contra a parede onde ficava o portão que levava ao exterior.  

Quando notaram a presença de Eleno os gritos de ordens desapareceram no 
silêncio tumular que tomou o pátio. A face de Eleno ao encarar a imagem da 
submissão era, no mínimo, congelante. Sua expressão séria não se alterou em 
momento algum enquanto seus passos firmes o levaram de encontro a Ken, que 
levantou-se e prestou reverência.  

– Senhor Eleno! O que faz aqui? – Ken perguntou com curiosidade legítima.  

– Isso não importa agora. Precisamos acabar com aqueles bastardos o quanto 
antes. Meu setor ficou bloqueado por entulho em chamas e meus homens precisam 
de tempo para retirá-los. Quantos homens ainda tem em condições de lutar? – A 



 
32 

 

firmeza na voz de Eleno era tão intensa que o velho Ken não se recordava de tê-lo 
ouvido com aquele tom antes.  

– No máximo dez, senhor. – Ken respondeu com o rosto ainda carregando 
marcas da ordem de recuo que havia proferido para seus homens. Estava manchada 
com sangue e abatido, exibindo uma marca arroxeada na lateral da cabeça, 
conseqüência de um tombo devido a uma explosão. 

– Precisamos dar uma abertura a meus homens, eles cairão no inimigo e 
poderemos vencê-los. – Eleno falou, gesticulando com a mão no sentido de 
exemplificar a manobra de combate. 

– Mas eles estão com armas disparadoras pesadas... – Ken deu de ombros, 
mostrando que não poderia fazer muita coisa – E eu já perdi muitos homens. – Ele 
apontou a enfermaria. 

– Vamos perder mais alguns, infelizmente. – Eleno respondeu friamente, 
sentindo pesar pelas suas próprias palavras.  

Depois seus olhos correram pelo pátio escuro. Se não estivesse com a visão 
noturna acionada provavelmente veria apenas diferentes tons de escuridão 
permeados pelas lanternas dos soldados que iluminavam os feridos para ajudar o 
médico. Se as chamas do lado de fora não emitissem um som de rugido, talvez 
poderia ouvir as mulheres chorando nos cômodos anteriores... Nada daquilo fazia 
sentido. Satília não poderia estar correndo tal risco, isso Eleno não poderia admitir. 
Ele havia acreditado no velho pastor e agora entendia o por que. O velho pastor 
havia sido um di Drako e suas palavras carregavam mais sabedoria do que qualquer 
um no abrigo poderia explicar. 

O ódio repentino rasgou a face de Eleno e, de sobrolho carregado, mordeu 
forte, tencionando os músculos da maxila.  

– Providencie escudos grandes e homens fortes. Eu tenho uma arma 
disparadora comigo. Vamos derrubar os malditos e mandá-los direto para o porão 
flamejante dos deuses. – Eleno ordenou para Ken.  

O irmão mais velho de Keltz imediatamente repassou a ordem e os soldados 
começaram a se movimentar. Seria uma operação organizada onde os escudos dariam 
tempo para Eleno atacar o inimigo com sua arma. 

– Senhor Eleno, os escudos serão despedaçados pelas armas disparadoras de 
grosso calibre que eles estão usando. – Ken Haijik alertou.  

– Só precisamos que eles atraiam a atenção. Deixe claro para os homens que 
é uma operação de alto risco. – Eleno rebateu, apenas observando toda a 
movimentação.  
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– Se o senhor preferir, um de meus soldados pode seguir em seu lugar. – Ken 
sugeriu – Seria melhor do que arriscar a vida do líder do abrigo, eu acredito.  

Por um instante apenas o gemido dos feridos e o som trovejante das chamas 
do lado de fora puderam ser ouvidos, enquanto o líder do abrigo Leholt ponderava 
sobre aquelas palavras. Eleno sabia que Ken Haijik tinha razão. Era uma decisão até 
muito lógica. 

– Tem razão, Ken. Suas palavras fazem sentido. – disse Eleno – Mas não 
posso delegar essa tarefa. Eles invadiram meu abrigo e estão matando meu povo. Se 
me perguntassem se eu gostaria de puxar esse gatilho, minha resposta seria positiva.  

Ken Haijik apenas concordou, sem saber que comentário tecer sobre a 
escolha, afinal, ele compreendia plenamente. Se tivesse uma arma disparadora em 
suas mãos nesse momento, provavelmente não abriria a mão de matar os bastardos.  

– Mas se o senhor não conseguir e morrer, o abrigo... – Ken ia argumentar 
seu ponto de vista quando Eleno interrompeu. 

– A vida segue. – Respondeu Eleno, abruptamente.  

Nesse momento seis homens apareceram portando escudos no formato de 
torres, grandes, capazes de cobrir todo o corpo do soldado das canelas até o pescoço. 
Eram escudos usados para o controle de tumultos, firmes, resistentes, feitos de um 
polímero transparente e cristalino. 

– Se suportarem um disparo cada um teremos sorte. – disse Ken, batendo 
com um soco leve em um dos escudos.  

– Vão agüentar. – Eleno falou, depois se virou para os seis homens e deu um 
tapa leve na armadura de um deles – Vocês poderão morrer lá fora, mas os bastardos 
certamente morrerão graças aos seus escudos. Vamos cair sobre eles como uma 
maldita chuva de demônios e não lhes restarão nada além do desejo de jamais terem 
pisado neste abrigo. – a voz do líder dominou o ambiente e a ultima frase soou alto 
ecoando pelo salão.  

Eleno passou as instruções para os soldados que serviriam de parede e 
checou a arma disparadora pela ultima vez antes de seguir em direção as chamas. Ele 
sabia que estava fazendo a coisa certa e que a segurança de Satília era à prioridade 
máxima. 
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CAPÍTULO 8 

"PONDERAÇÕES" 

 

Os soldados de Ken Haijik não hesitaram em momento algum. Tiveram uma 
conduta corajosamente exemplar apesar do medo e dos corações apertados na 
angustia da morte iminente. Eleno sabia que a coragem advinha de várias fontes, mas 
duas eram muito fortes e distintas: a motivação clara no comprimento de um 
objetivo. A outra era a vontade apoiada pelo reforço. 

A motivação no comprimento de um objetivo era a mais simples, bastava 
explicar para o soldado quais seriam os benefícios de seu sucesso e as conseqüências 
de seu fracasso. Nesse caso em particular, a conseqüência da derrota era a possível 
perda de todo o abrigo. Claro que Eleno sabia que não poderia ressaltar apenas o 
lado das conseqüências, mas sim o do sucesso. Se conseguissem derrubar o inimigo, 
retomariam o controle do pátio central do setor principal do abrigo e poderiam 
acessar a passagem que levava até o galpão militar.  

A segunda fonte de coragem estava exatamente no grupo de homens. O 
termo “irmão de armas” não existia à toa, pois ver seu amigo enfrentar o perigo é um 
tonificante de coragem. Não seria exagero dizer que coragem gera coragem. Nesse 
caso Eleno também sabia que o envolvimento do grupo entre si era um fator 
decisivo, onde cada um dos homens serviria de alicerce uns para os outros. Cada 
homem serviria de inspiração para seu parceiro e, juntos como um grupo uníssono, 
tornar-se-iam uma unidade eficiente de batalha.  

Assim Eleno juntou-se aos homens, fazendo-os compreender que estavam 
todos “no mesmo barco”, correndo os mesmos riscos e que, tanto a vida do próprio 
Eleno, quanto à deles e de todas as pessoas do setor, dependiam do 
comprometimento e da perseverança. Essa seria uma operação crucial para a 
retomada do setor e os soldados da família Haijik estavam empenhados em fazer a 
diferença. 

Por outro lado, apesar de compreender a crença cega como o pastor havia lhe 
falado, há muito tempo atrás, seu lado mais racional sabia que uma arma disparadora 
pesada faria os escudos de controle de multidão em pedaços sem nem tomar 
conhecimento deles. Porém, em um pensamento estrategista, ele precisava ganhar a 
atenção dos inimigos para dar tempo a seus homens abrirem caminho para um 
ataque. Além disso, queria uma janela para disparar com sua própria arma contra os 
bastardos. Afinal, ele era o único equipado a altura da tarefa. Enfrentar soldados bem 
equipados com armas disparadoras pesadas capazes de disparar uma chuva de 
cometas vermelhos 4000 vezes em um minuto com espadas e tonfas seria a mesma 
coisa que assoprar contra um tornado. Mesmo assim, como o pastor um dia lhe 
disse, precisava acreditar. E, pelos deuses, como era difícil. 
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O plano era simples: Atravessar a passagem para o pátio onde o inimigo 
estava, montar os escudos em formação de delta, permitindo que Eleno se movesse 
para os flancos sem ser percebido. Quando o inimigo abrisse fogo, o líder Leholt 
daria o sinal para seus homens atacarem.  

Nunca antes o líder do abrigo Leholt sentiu-se mais apreensivo que nos 
segundos que antecederam o ataque. Seu coração batia forte no peito, como se 
quisesse sair através da armadura e a responsabilidade por trás daquela represália era 
tanta que o suor podia ser sentido nos dedos, mesmo com as luvas protetoras. Todos 
fecharam as viseiras e acionaram a visão noturna, enquanto portavam os grandes 
escudos e observavam Eleno fazendo a ultima verificação na arma disparadora. O 
aparelho de mira estava sincronizado com seu capacete e tudo estava ajustado para a 
batalha quando ocorreu ao líder uma idéia diferente. Ele levantou a mão espalmada 
em sinal de espera para os seis soldados que aguardavam atentamente a ordem de 
ataque; depois voltou-se para Ken Haijik, que correu até bem perto do portão onde 
Eleno estava.  

– Quem foi o último homem a recuar aqui para dentro? – Eleno perguntou, 
curioso.  

– Como, senhor? – Ken não entendeu, pois o som das chamas do lado de 
fora estava mais alto bem perto da saída. 

– Quero saber quem foi o último que observou o inimigo? – Eleno 
perguntou.  

– Deve estar na enfermagem. – Ken apontou o canto onde os feridos eram 
atendidos, longe, do outro lado do pátio.  

Eleno simplesmente pediu que os escudeiros esperassem, deixou a arma 
disparadora balançar na bandoleira ao lado do corpo e caminhou com Ken até a 
enfermaria. 

– Foi este, senhor. Seu nome é Máxin. – Ken apontou um homem deitado 
com boas porções da perna direita lhe faltando. Havia muito sangue em seu rosto, e 
os ferimentos estavam todos forrados com panos brancos, cuja a cor já havia sido 
tomada por um vermelho vivo. A armadura havia sido completamente inútil contra 
as balas.  

– Máxin, pode me entender? – O capacete de Eleno se abriu com um zunido 
quando se aproximou do homem ferido, bem perto, para que pudesse ouvi-lo. 

O rosto a mostra do líder do abrigo trouxe um brilho diferente aos olhos de 
Máxin. 

– Entendo sim, senhor. – Respondeu o soldado, suspirando de dor. 

– Quantos homens armados você contou lá fora? – Eleno perguntou. 



 
36 

 

– Não sei ao certo, senhor. Três, talvez quatro. No máximo quatro. – 
respondeu Máxin.  

– Isso não é bom... – Eleno reclamou. – Arkel, meu comandante de guarda 
contou seis deles. – explicou o líder para Ken.  

– Isso quer dizer que dois ou três deles estão perambulando por aí, e não 
sabemos seu paradeiro. – Ken concluiu.  

– Exatamente. Se entrarmos no pátio para atacarmos os homens que estão 
protegendo a passagem para o galpão, os outros poderão nos pegar pela retaguarda. – 
disse Eleno, fazendo gestos com as mãos.  

– Que escolha temos? – Máxin, murmurou, com sua meia face coberta com a 
gaze melada de sangue.  

Em parte o soldado tinha razão. Quanto mais tempo esperavam, mais danos 
o inimigo causava. 

– Você conseguiu ver as armas que eles estavam usando? – Eleno perguntou.  

Máxin ponderou, depois deu de ombros e disse.  

– Armas disparadoras, grandes. Tambores duplos e câmaras magnéticas 
abertas. Podem ser de ciclo duplo, pela potência dos disparos. Talvez um tripé... 
Pesadas, sem dúvida. Acho que pelo menos duas dessas. As demais eram DMC 
normais, todas com coronha. 

Muitas armas tinham essas características, mas já era um começo.  

– Tambores duplos são rápidas e poderosas... – observou Eleno.  

– Mas possuem duas câmaras de disparo magnético, então aquecem 
rapidamente. Se tiverem disparadores magnéticos de ciclo duplo, certamente não 
suportam muito tempo sem aquecerem. – disse Ken, entortando a boca em uma 
avaliação rápida.  

– Até aquecerem, as duas juntas, poderiam dizimar metade deste setor. – 
Eleno balançou a cabeça negativamente, pensando em outra fraqueza.  

– Eles já gastaram um bocado de disparos... – Observou Máxin, sob a luz das 
lanternas de outros soldados que acompanhavam os líderes e formavam um 
aglomerado de pessoas ao redor do soldado ferido.  

– Viu se tinham munição extra? Mochila ou caixa? – Ken perguntou.  

– Caixa. – Respondeu outro soldado que acompanhava a conversa. – Eu vi 
quando recuávamos, três caixas arrumadas ao redor deles. 
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Não demorou para que todos os soldados presentes começassem a participar 
da conversa, empenhados em descobrir uma forma de melhorar as chances de 
vencer. 

– Tambores duplos também funcionam com correias de munição. – disse 
Eleno – Apesar de dispararem um pouco lentamente. Se estiverem usando assim, 
então as caixas de fato são as melhores opções. 

– Mas, caixas de munição não podem ser carregadas com facilidade. – disse 
Ken.  

Era esse o ponto mais fraco do inimigo. Era a conclusão que Eleno gostaria 
de chegar.  

– Eles não podem sair de lá. É por isso que apenas três deles deixaram o 
posto. Os outros precisariam carregar as caixas e não poderiam usar as armas. – 
Eleno falou, concluindo o pensamento. 

Máxin, deitado em seu leito, no chão do pátio, havia se tornado um tipo de 
mesa de reuniões onde, ao seu redor, líderes e soldados ponderavam sob as luzes das 
lanternas, tentando encontrar um plano de ataque.  

– Se abriram mão da mobilidade para terem maior poder de fogo, significa 
que seu principal objetivo é guardar aquele posto. – Ken observou.  

– Estão protegendo as passagens para o coração do abrigo. – Eleno disse, 
preocupado.  

Depois dessa frase um estranho silêncio tomou o ambiente enquanto todos 
imaginavam o que, de fato, isso significava.  

– Eles tomaram o coração do abrigo. – Eleno finalmente falou o que todos 
não tinham coragem de sugerir.  

– É a melhor explicação para a ausência de energia. – disse Ken.  

– E para o desligamento do sistema de circulação de ar... – observou um 
soldado.  

– Eles não abandonarão aquele posto. Foi tudo premeditado. Estão até 
usando um tripé. – Ken disse.  

– Fomos traídos. – Eleno exalou raiva lembrando-se de Bergon de Glad, o 
líder dos visitantes.  

– Da posição onde estão possuem linha limpa de tiro para a maioria das 
saídas das fortalezas de cada uma das famílias nobres desse setor. – Ken falou.  
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– Mas pelo menos sabemos que não poderão evitar um anteparo móvel... 
Eles não podem nos flanquear se não podem se mover. – Eleno falou.  

– Também não poderão atirar no que não podem ver... – Máxin sugeriu.  

– Os capacetes não são guardados junto com a armaria. Cada soldado cuida 
da própria armadura... – Ken concordou com Máxin.  

– Então eles estão dependendo das luzes de emergência e das chamas do 
incêndio para nos enxergarem. – Eleno concordou, batendo palmas animado com o 
plano que lhe ocorria.  

O líder apertou com cuidado a mão de Máxin em agradecimento pela ajuda e 
levantou-se olhando para os soldados ao redor.  

– Muito bem, homens, prestem atenção! – disse em alto e bom tom – Quero 
que tragam até esse pátio todos os extintores de incêndio que encontrarem na 
fortaleza Haijik. Vamos fazer uma parede de fumaça e pegá-los através da nevoa. 
Eles não conseguirão nos ver. Mostraremos a esses desgraçados com quem eles estão 
lidando.  

– Vamos homens! Ouviram o líder, movam-se. – Ken Haijik incentivou. 

A maioria dos homens, exceto os guardas do portão, seguiram para dentro 
das instalações a fim de localizar extintores.  

– E como vamos acertá-los? – Ken perguntou para Eleno, enquanto os 
homens moviam-se correndo para cumprir a tarefa.  

– Usarei o visor em modo de calor para enxergá-los através da fumaça, assim 
os pegaremos. – Eleno falou, batendo com um dedo no visor do capacete.  

– E os três inimigos que deixaram o posto? 

-Não sei. Vamos torcer para Arkel mover meus homens com presteza, e para 
que as outras famílias percebam a brecha. – Eleno deu de ombros, sem encontrar 
outra opção, voltou-se para Ken e perguntou – Você tem uma idéia melhor? 

Ken Haijik suspirou estufando o peito e assoprando nervosamente. Na 
escuridão fria do pátio, seu hálito espiralou em forma de fumaça.  

– Não, senhor. – Respondeu, finalmente. 

– Então precisamos acreditar que tudo dará certo. – Eleno bateu no ombro 
do membro da guarda superior e, mais uma vez recordou-se da conversa que havia 
tido com o velho pastor. Precisava acreditar. 
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CAPÍTULO 9 

"EM MEIO À NÉVOA" 

 

O inimigo estava postado de forma que as mais nobres famílias não 
pudessem entrar em ação, nem seguir em direção ao galpão militar onde ficava o 
coração do abrigo, sem que fossem obliteradas pela chuva de balas. Mas Eleno 
esperava que os demais inimigos houvessem se espalhado pelo setor, talvez 
contornado o centro murado que formava o fosso do elevador principal, ou seguido 
para os fundos. De qualquer forma, o líder Leholt apostava que a falta de visão do 
inimigo lhes fornecessem a vantagem necessária, afinal, não se pode acertar o que 
não se vê. O problema é que o inimigo teria mais ou menos 4.000 chances de acerto 
por minuto. 

O visor do capacete de Eleno fechou-se sobre seu rosto com um movimento 
brusco e zunido, dando ao líder Leholt uma aparência feral, depois acendeu-se em 
um tom vermelho radiante quando a visão de calor foi acionada.  

Muitos homens haviam trazido extintores de incêndio de dentro das 
instalações Haijik e assim que Ken deu a ordem, começaram a abrir as válvulas para, 
depois, destrancarem os portões e arremessarem os cilindros fumegantes para fora. A 
adrenalina era palpável no ambiente e o som dos passos pesados dos escudeiros 
correndo para fora da fortaleza Haijik ecoou junto com o quicar metálico dos 
cilindros. Os seis soldados passaram para fora do abrigo com um trotar ritmado e 
penetraram na névoa que as dezenas de extintores abertos haviam criado. Ao lado de 
fora o calor das chamas altas que queimavam estandartes, cortinas, e caixas, fustigou 
seus pulmões enquanto eles se misturavam com a fumaça dourada, mergulhando na 
névoa com seus grandes escudos e criando desenhos espiralantes na cortina 
esfumaçada conforme agitavam o ar.    

Eleno seguiu-os de perto, correndo logo atrás dos soldados. Assim que 
deixou o interior da fortaleza Haijik o líder do abrigo sentiu o tapa de calor batendo 
em seu rosto. As chamas eram grandes manchas vermelhas no seu campo de visão de 
detecção de calor. Os demais soldados não enxergavam muito além de alguns 
metros, mas o inimigo percebeu a movimentação.  

– Estão saindo por ali! – Eleno ouviu o eco dos gritos do inimigo vindos na 
distância.  

Logo depois o assovio frio e mortal dos projéteis disparados começou a gritar 
em seus ouvidos, tantos, que mais parecia o som de uma hélice girando próximo da 
cabeça. As balas entravam na névoa dos extintores e desenhavam rastros de vazio na 
fumaça como se estivessem mergulhando na água. A fraca iluminação do ambiente 
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transformava os projéteis em cometas incandescentes de um alaranjado vibrante que 
cortavam o ar na forma de linhas de luz.  

Os olhos de Eleno procuraram o inimigo na bagunça que o abrigo havia se 
transformado, enquanto seus pulmões se expandiam e comprimiam rapidamente 
com a respiração arfada que a adrenalina impunha. O som quebradiço de um dos 
escudos explodindo ao golpe de uma saraivada de balas chegou até seus ouvidos 
como uma série de granizos batendo violentamente contra uma cobertura de metal. 
Eleno atirou-se ao chão a tempo de escapar das linhas luminosas que cortaram o ar 
onde havia estado.  

– Médico!! – Gritou um dos soldados escudeiros, colocando-se à frente do 
soldado ferido. O escudo dele havia se despedaçado com o ataque e, aparentemente, 
ele não sobreviveria. As balas haviam varado seu escudo e seu corpo várias vezes, e a 
poça vermelha escorria até onde Eleno estava caído.  

O líder rastejou por entre a névoa, afastando-se um pouco dos homens e 
buscando uma posição de tiro. Escutou estilhaços do piso concretado chovendo em 
sua armadura na forma de pedrinhas conforme as balas inimigas batiam no chão ao 
seu redor e destroçavam as lajotas, ressoando como um estampido agudo. Rastejou 
até alcançar uma dobra na parede criada pela presença de uma coluna de sustentação 
e escondeu-se, deixando apenas a arma e os olhos para fora da proteção.  

O inimigo não estava tão longe. Eram menos de cinquenta metros entre ele e 
os invasores e, até então, não havia sinal dos outros membros. Usando a visão de 
calor Eleno conseguia enxergar três pessoas disparando contra seus soldados, seus 
corpos eram formas amarelas contra o fundo azulado, e as câmaras de disparo 
magnético das armas apareciam em um tom vermelho, quase como o do fogo. 

– Arkel! Agora!! – Eleno gritou a plenos pulmões e sua voz ecoou pelo 
pavimento.  

A casa da família Leholt não ficava perto, mas a voz de Eleno tomou o 
ambiente, quase tão intensa quanto o trovejar dos incêndios que queimavam ao 
redor. Eleno olhou na direção da fortaleza Leholt enquanto gritava e percebeu mais 
dois escudeiros caindo no meio da fumaça. Em sua visão de calor ele percebeu 
pontos amarelos se espalhando ao redor da cabeça de um dos soldados onde o 
burrifar do sangue manchou o ar. Não havia mais tempo a perder, ele precisava 
revelar sua posição ao inimigo. Sabia que após o primeiro disparo todo o poder de 
fogo deles se voltaria para onde ele estava.  

Apontou a arma disparadora, respirou fundo, prendeu o ar, e abriu fogo.  

 

Eleno sempre foi um grande guerreiro. Desde a infância e juventude, sempre 
demonstrou facilidade na lida com o treinamento militar, operando armas e 
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equipamentos com facilidade. Era inteligente, acima da média, perspicaz, conseguia 
resultados sem força, apenas fazendo uso de estratégia. Claro, nunca foi um guerreiro 
que se destacasse, mas era, sem dúvida, um dos melhores pilotos de SAMs do abrigo. 
Desta vez, porém, não poderia contar com seu SAM Ângeli e seu estupendo arsenal.  

Em sua visão de calor ele viu a linha de fogo criada pelo seu disparo. Um tiro, 
e a cabeça amarela de seu inimigo, com seu contorno alaranjado na visão de calor, 
teve uma parte arrancada. O homem atingido tombou imediatamente depois, 
deixando a grande arma disparadora que segurava cair, batendo contra o piso em um 
ruído metálico que ecoou pelo ambiente. 

Depois disso Eleno respirou mais uma vez, puxou o ar, prendeu, apontou a 
arma novamente e disparou. No momento que seu dedo apertou o gatilho uma 
chuva de disparos do inimigo veio em sua direção. 

Eleno foi obrigado a encolher-se no abrigo da coluna de concreto sem ter 
certeza se seu tiro havia ou não atingido o alvo. Escondeu-se a tempo de ver as balas 
destruindo o piso onde estava e escutou a saraivada batendo contra o outro lado da 
coluna de concreto. O som arrepiante era singular e diferente de tudo, como se um 
monstro estivesse atacando seu abrigo com garras de aço e golpes tão rápidos que os 
olhos não poderiam enxergar.  

Foi em meio a esse ruído infernal que Eleno pôde escutar gritos do outro 
lado. Um som variado de entulho sendo arrastado ecoou pelo ambiente e, 
subitamente, o ruído das balas desapareceu, como se o monstro tivesse, 
repentinamente, desistido.  

Dois soldados escudeiros ainda estavam em condições de lutar e, 
provavelmente, os outros já estavam mortos. A fumaça dos extintores já ia fraca e 
sem força, dissipando-se e, mesmo assim, ninguém estava disparando contra eles. Foi 
então que Eleno percebeu o que estava acontecendo. Colocou a cabeça para fora do 
abrigo e assistiu o inimigo disparando em outra direção.  

“Arkel e meus soldados romperam o bloqueio!” Pensou Eleno. 

Parte do plano havia funcionado. Os escudeiros e Eleno haviam atraído 
atenção suficiente para que Arkel conseguisse romper o bloqueio de entulhos. 
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CAPÍTULO 10 

"A RETOMADA" 

 

Quando Eleno percebeu que o inimigo não o tinha mais como centro de 
atenção, não hesitou em assumir posição de ataque e disparar. Seus projéteis 
derrubaram um segundo homem, acertando-o consecutivas vezes. O terceiro voltou-
se imediatamente para sua direção. Desta vez, porém, o líder Leholt foi rápido e 
preciso, acertando o inimigo antes que ele pudesse reagir. Com isso, todos os 
invasores que protegiam a passagem para o galpão militar haviam sido abatidos e a 
repressão parecia terminada.  

Com o coração batendo forte no peito graças à adrenalina Eleno deixou a 
posição de ataque e se levantou, observando cautelosamente ao redor, por onde as 
fumaças das chamas que queimavam o abrigo pareciam tornar tudo mais escuro 
ainda. Ele observou os médicos e socorristas de várias famílias de nobres deixando 
seus abrigos e correndo pelo campo de combate na tentativa de salvar as vidas 
daqueles que jaziam caídos e feridos. 

Satisfeito com a ação coordenada, Eleno, novamente voltou sua atenção para 
o portão que levava até o galpão militar. Foi quando assustou-se, surpreendido pelos 
inimigos errantes. Um deles dobrava a esquina em sua direção. 

Eleno e o assaltante dispararam um contra o outro quase que 
simultaneamente. A perícia de Eleno, porém, prevaleceu, e o líder atingiu o inimigo 
fatalmente várias vezes sem se deixar alvejar. Os disparos do inimigo passaram rente 
ao seu corpo, rasgando o ar com assovios sombrios e se perdendo na escuridão 
enquanto os tiros de Eleno atravessavam o tórax desprotegido do atirador.  

Ciente da presença de um oponente armado e, por ter percebido os 
companheiros mortos, o segundo inimigo que vinha lançou mão de uma granada de 
fragmentação, rolando-a pela esquina na direção de Eleno, enquanto mantinha-se 
protegido pelos muros.  

Por um momento sinistro o líder do abrigo Leholt paralisou-se, sem ação, 
enquanto a esfera de metal quicava e rolava ao seu encontro, até bater em um pedaço 
partido do piso destruído e estacionar a apenas dez metros de distância.  

Em sua mente Eleno já havia saltado ao chão e assumido posição fetal, 
virando as costas para a granada e torcendo para que os escudos da armadura 
suportassem o impacto. Seu corpo, porém, só fez tremer e hesitar enquanto a arma 
disparadora continuava firme em sua mão e apontada para a esquina. Certamente 
seria atingido pela explosão e pelos fragmentos letais, não fosse um dos soldados 
escudeiros se antecipar.  



 
43 

 

O soldado havia percebido a movimentação mesmo em meio à bagunça de 
sombras, fumaça de chamas e névoa, e correu em auxílio. Ele pretendia ajudar contra 
os inimigos que se aproximavam quando Eleno abateu o primeiro deles, foi então 
que a granada veio rolando. Postou-se entre a granada e seu líder com coragem, 
abaixando-se até a borda do escudo transparente apoiar-se no chão, retesou os 
músculos e torceu para suportar. 

Quando Eleno percebeu a presença do soldado protetor, só então, despertou 
da paralisia tensa e abaixou-se junto com um estampido agudo e violento que fez 
toda a névoa e fumaça que os envolviam se espalhar junto com a onda de choque. A 
pancada veio quase que simultaneamente, transformando o escudo transparente em 
uma folha com tantas rachaduras e marcas, fazendo lascas generosas se 
desprenderam e pedaços serem arrancados. 

Ao redor de Eleno a parede ficou destruída por fragmentos da granada, 
parecendo uma peneira, com a superfície toda porosa; mas onde o próprio Eleno se 
encontrava, bem atrás do escudo, nada havia acontecido. Mesmo assim a força da 
explosão lançou, tanto o soldado, quanto seu líder, para trás, arremessando-os um 
sobre o outro contra a parede. 

A escuridão do local pareceu intensificar-se enquanto Eleno lutava para 
manter a consciência. Sua cabeça latejava de dor graças à força da explosão, e suas 
mãos tateavam debilmente ao seu redor procurando a arma disparadora enquanto 
seu corpo tentava se erguer. Ele estava caído de costas no chão, atordoado como se a 
explosão tivesse lhe acertado a cabeça com um martelo. Sabia que o inimigo poderia 
atacar a qualquer momento. Sentia cheiro do gás resultante da explosão da granada 
em suas narinas, era forte e queimava um pouco. Podia ouvir o som embaralhado da 
gritaria de um campo de batalha enquanto sentia restos da massa da parede se 
soltando e caindo sobre seu corpo como areia. Ficou ansioso, pois sua consciência 
demorava a se restabelecer, enquanto a única arma disparadora que tinham para se 
defenderem estava caída em algum lugar perto de onde estava. 

Com um esforço incrível Eleno conseguiu virar-se sobre os cotovelos e ficar 
de quatro no chão, ainda apoiando a testa contra o piso, ouvindo o capacete 
raspando no concreto. Escutou o escudeiro gemendo de dor e imaginou que o pobre 
soldado provavelmente estaria muito pior do que ele. Tentou enxergar o homem, 
mas sua visão ainda estava escura e embaçada. Era difícil identificar formas e cores, 
sem considerar ainda a visão de calor que falhava oscilando entre lidado e desligado.  

De repente sua audição pareceu recuperar-se do baque e todos os sons do 
ambiente se intensificaram em uma explosão auditiva. O urro das chamas, o grito dos 
homens aliados e inimigos, o ruído agudo das balas rasgando o ar. Apenas um 
instante havia se passado desde que a granada havia explodido, mas, para Eleno, o 
tempo parecia parado. O inimigo parecia mais numeroso do que eles haviam 
estimado e mais bem armado.  

– Tirem ele de lá!! – Era a voz forte de Ken gritando no meio do pátio.  
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Eleno ainda lutava para restabelecer a orientação quando sentiu uma mão 
firme prendendo-se ao seu colarinho e outra puxando por sob o braço. Seus pés 
ficaram leves e começaram a deslizar no chão enquanto ele era carregado aos 
solavancos pelo campo de batalha.  

– Eles eram cinco a mais do que havíamos contado!! – Escutou um dos 
soldados gritando.  

– Aqui está limpo! – respondeu outro. 

– Limpo! – gritou outro soldado, e sua voz veio de muito longe, ecoando 
pelos corredores. Certamente de uma das casas nobres distantes de onde estavam. 

– Limpo! – Respondeu outra voz na distância. 

Os sons das balas cortando o ar e atingindo o concreto haviam desaparecido 
e apenas as vozes dos soldados conversando e dos feridos gemendo preenchiam o 
ambiente além do som das chamas. 

Quando Eleno conseguiu recobrar a consciência estava sentado com as 
costas apoiadas em uma parede com Arkel ao seu lado enquanto Satília lhe segurava 
a mão. Uma correria desenfreada tomava conta do pátio da fortaleza Haijik, mas não 
era por causa da batalha, desta vez a luta era para controlar o incêndio. O capacete 
estava ao seu lado, e manchas de sangue espalhavam-se por toda a sua armadura. O 
sangue, porém, não era seu.  

– Derrubamos eles? – Eleno perguntou para Arkel.  

– Sim, senhor. Seu plano deu certo. – Arkel respondeu e, junto com Satília, 
ajudou Eleno a se erguer.  

– Está tudo bem? – Satília perguntou, visivelmente preocupada.  

– Sim. Estou bem, apenas um pouco atordoado. O que você faz aqui? – 
Eleno perguntou, obviamente reprovando a presença da esposa no campo de guerra.  

– A luta acabou há cinco minutos. Precisei ver como você estava, não 
agüentei esperar. – Ela respondeu, com um sorriso preocupado no rosto. 

– Eu apaguei por cinco minutos? – Eleno pareceu abismado com o tempo. 

– Fique tranqüilo querido, o médico aplicou um analgésico forte e um 
sedativo leve. Por isso que dormiu um pouco. – Satília passou a mão em seu rosto, e 
Eleno retribuiu o olhar.  

Afinal, seu maior objetivo havia sido atingido. Satília e sua família estavam 
bem.  
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– Os escudeiros de Ken e nossos homens... Como estão todos? – Eleno 
perguntou para Arkel. 

– Nenhum escudeiro sobreviveu. De nossos homens, perdemos mais três na 
investida final.  

Eleno tirou a mão de Satília de seu rosto e, apesar da delicadeza usada no 
gesto, era claro que não queria carinho de ninguém enquanto seu povo era 
massacrado. Balançou a cabeça indignado.  

– Eu não entendo como sobrevivi. Depois que a granada explodiu eu estava 
certo de que atacariam logo em seguida. – Eleno disse, ainda segurando a mão de 
Satília.  

– Atacaram, senhor. Mas o velho estava próximo, pegou a arma e revidou. 
Pelo menos é isso que dizem. – contou Arkel. 

– Velho? – Eleno perguntou, sem entender nada. 

– O velho Seba, querido. – disse Satília, apontando para um canto onde os 
feridos estavam sendo atendidos.  

– O Seu Seba?! – Eleno exclamou atordoado, caminhando na direção 
apontada imediatamente – O que ele fazia no meio daquela bagunça.  

– Estava salvando o líder do abrigo. – Satília respondeu, objetiva e seca 
enquanto caminhava ao seu lado. 

– Que droga... Arkel, – Eleno chamou – Reuna um grupo de assalto e siga em 
direção ao galpão militar. Os outros homens devem combater as chamas. – Eleno 
ordenou.  

– Sim, senhor. – Arkel respondeu e saiu para repassar as ordens, deixando 
apenas Eleno, Satília e todas as outras pessoas agoniadas que se juntavam no pátio 
Haijik para ajudar a socorrer as vítimas.  

– Abram espaço para senhor Eleno. – alguém que havia percebido a 
aproximação do líder falou em um tom de voz mais alto do que os outros.  

Várias pessoas se amontoavam próximas aos leitos dos feridos, carregando 
bandagens, medicamentos e bolsas de sangue enquanto enfermeiros e médicos 
socorristas da casa Haijik lutavam para atender a todos. Lanternas mais pareciam 
criaturas vivas conforme todos os atendentes as usavam presas em seus ombros, 
testa, ou até segurando-as com a boca. Em resposta ao aviso os focos de luz se 
voltaram para Eleno que se aproximava caminhando, ainda, lentamente graças aos 
remédios.  
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– O velho conhecido como Seu Seba, onde está? – Eleno perguntou, 
cerrando os olhos para enfrentar as luzes das lanternas. 

Por um momento toda a bagunça criada pelas ordens médicas e pela correria 
dos enfermeiros ao redor dos leitos improvisados terminou, enquanto todos olhavam 
na direção do líder e sua expressão fechada, triste. Um médico ousou se levantar e 
dizer: 

– Continuem trabalhando. – depois disso todos voltaram para seus afazeres 
emergenciais. – Senhor Eleno, por favor, venha comigo.  

Eles caminharam ao longo dos leitos enquanto o médico iluminava cada 
paciente com a lanterna. A situação era alarmante. Cerca de 40 pessoas feridas e, 
destas, pelo menos 20 apresentavam ferimentos graves. O médico ainda não havia 
computado os mortos. As pessoas estavam deitadas no chão com bolsas de soro e de 
sangue colocadas em tripés improvisados feitos de cadeiras, penduradas nos encostos 
ou em espadas presas entre as lajotas, enquanto que o sangue dos próprios feridos 
era freqüentemente enxugado do chão. As bandagens eram manchadas com borrões 
vermelhos e materiais cirúrgicos descansavam em bandejas sobre cadeiras, ainda 
sujos e com restos de ferimentos. Satília virou o rosto quando viu um braço 
amputado descansando em um saco plástico transparente ao lado de um paciente. 
Para a surpresa deles, era o velho Seba.  

– Ele está aqui, senhor. Está sedado no momento. Talvez não consiga 
conversar direito. – O médico disse, lançando o feixe de luz em direção aos olhos do 
velho pálido.  

– Pelos deuses do alto palácio! – Satília exclamou, séria, juntando as duas 
mãos à frente do rosto.  

Seu Seba estava sem um dos braços.  

– Meu velho amigo, como está? – Eleno se abaixou junto do velho e 
aproximou-se de seu rosto. – Fiquei sabendo que salvou minha vida lá fora.  

– Quando o portão abriu, eu saí logo atrás de você. Deduzi que o inimigo 
não se preocuparia com um velho fracote... Eu estava certo. Todas aquelas balas 
passaram por mim no meio da fumaça. – o velho sorriu um pouco, com dificuldade.  

– Ele deu muita sorte. Teve o braço esquerdo atravessado por mais ou menos 
dez tiros. O Úmero foi esfarelado e sua musculatura destroçada. A articulação do 
cotovelo se partiu em fragmentos quando um dos tiros a atingiu. O Rádio e o Ulna 
sofreram dois impactos cada um, e as balas explodiram contra eles, quebrando-os em 
pedaços numerosos. A mão levou apenas um tiro, foi o bastante para arrancá-la. 
Além disso, um de seus ossos se perdeu na escuridão do campo de guerra. Ele teve 
sorte dessa quantidade de tiros lhe atingir apenas o braço. – O médico observou – 
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Não tivemos alternativas a não ser amputar. Os projéteis se esfarelavam quando 
batiam nos ossos... Havia pó de chumbo e lascas de ossos por toda parte. 

– Já estava na hora de eu me aposentar. – Seu Seba disse, dando de ombros e 
fazendo as mangueirinhas do soro e do sangue balançarem.  

– Ele vai sobreviver. – o médico terminou.  

Eleno deu-se por satisfeito e, ainda olhando para o velho, levantou-se.  

– Eu disse que podia ajudá-lo. – Seu Seba falou, com um sorriso banguela 
aparecendo.  

Quando Eleno caiu vitima da granada o velho, que havia assistido a tudo, 
correu de forma titubeante para ajudá-lo e, num impulso guerreiro, tomou a arma 
disparadora que havia caído em sua direção, apontou e disparou contra o inimigo.  

Três homens dispararam contra o velho. Seu Seba havia perdido um braço, 
mas, assim como o grande Eleno Leholt, o velho faxineiro havia matado três 
inimigos. 

– Desculpe por não tê-lo ouvido antes. – Eleno respondeu – Logo terá um 
braço novo em folha.  

Eleno pegou a mão de Satília, virou-se e saiu.  

– Dê cuidado especial ao velho. Me é uma pessoa especial. – disse o líder ao 
médico antes de deixar a enfermaria improvisada. 

Ao lado de fora, Eleno, junto de Satília, encontrou uma amostra, talvez, do 
que seria o inferno. Seus olhos refletiam os incêndios enquanto os homens corriam 
ordenadamente e lutavam contra as chamas. Cinzas se espalhavam pelo ar enquanto 
manchas de sangue se aglomeravam no chão. Os soldados gritavam uns com os 
outros tentando coordenar suas ações. Doeu no coração do líder Leholt quando a 
imagem do estandarte com o falcão portando uma espada nas garras, símbolo de sua 
família, foi tomado pelas chamas.  

– Senhor! Senhor! – Era Arkel que vinha correndo em sua direção e, apesar 
de ter a espada em mãos e a cara suja de cinzas, não parecia ter se envolvido em mais 
combate.  

– Diga. – Eleno respondeu secamente.  

– Todo o setor está seguro, mas as portas de segurança foram acionadas. – 
disse o imediato. 

– Por causa do incêndio, eu suponho. – Eleno falou apontando as chamas. 
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– Acho que não, senhor. Nossa passagem para o galpão está bloqueada pelas 
portas blindadas. – Enfatizou Arkel.  

– Vamos explodi-las imediatamente. – Eleno falou e, logo em seguida, 
percebeu que era impossível.  

Arkel apenas acenou com a cabeça, decepcionado, pois todas as cargas de 
explosivos e granadas ficavam guardadas no galpão militar. 

– Os outros setores, como estão? – Eleno perguntou.  

– Estamos isolados. Todas as portas de segurança foram acionadas. – Arkel 
repetiu.  

– Não podemos abrir manualmente? – Satília perguntou.  

– Não. Elas só podem ser abertas do centro de controle na ponte de 
comando, ou se os sistemas e rotinas da Navessis central forem desligados e 
reiniciados. – Eleno explicou.  

– Então, por que o centro de comando não destranca as portas? – Satília 
perguntou.  

Arkel coçou a cabeça, sem jeito com a pergunta, visivelmente abatido. O 
silêncio de Eleno acompanhou o de Arkel. Satília chegou sozinha a assustadora 
conclusão do pensamento de ambos. 

– Pela escadaria sagrada... – os lábios dela tremeram e seus olhos se 
arregalaram – Eles tomaram o controle da central. – Quando terminou de falar sua 
mão trêmula postou-se contra a testa em um gesto de desespero.  

– Como podemos reiniciar os sistemas? – Arkel perguntou, finalmente.  

– Ou atrás do console no centro de comando, ou sobrecarregando o 
alternador central com energia de Halinna. Isso, em teoria... – Eleno disse.  

– Onde fica o alternador central? – Satília perguntou, ainda com a mão 
trêmula sobre a testa. 

– No galpão militar. – Eleno falou, sua voz era amarga como se tentasse 
afogar o ódio que vinha se acumulando em seu interior. 

Os três olharam ao redor enquanto todos da guarda superior já estavam 
tomando as providências adequadas para combater as chamas. Eleno sabia que o 
incêndio era pura distração criada propositadamente para tomar-lhes tempo. Ainda 
assim não tinha o que fazer. Estava dolorosamente com sem ação. A única coisa em 
que conseguia pensar era em procurar um modo de abrir as portas de acesso ao 
galpão militar. Ele sabia, porém, que sem explosivos, isso duraria muito tempo.  
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– Você, volte para suas acomodações e cuide de nossa família. – Eleno disse 
para Satília, beijou-lhe brevemente a boca, e saiu caminhando com Arkel. – Você, 
traga-me Bergon de Glad e os membros da guarda superior. Avise-os para se 
reunirem imediatamente à frente do palácio Leholt.  

Assim que terminou de passar as ordens, Eleno bateu no escudo do ombro 
da armadura de Arkel e se separaram. Enquanto líder caminhava na direção do 
palácio Leholt o chão tremeu. Uma vibração familiar tomou todo o abrigo enquanto 
um som uivante e rangido longo e tenebroso se espalhou. 

Ken Haijik viu o líder parado e caminhou ao seu encontro.  

– A plataforma de elevação de carga foi acionada? É isso que estou sentindo? 
– Ken perguntou para Eleno, com uma expressão sombria. 

– Foi acionado e já está chegando ao topo. Esse som vem das comportas 
externas se deslocando. – Eleno confirmou.  

Mal sabiam eles que quatro SAMs inimigos estavam invadindo o coração do 
abrigo neste exato momento. Nada podiam fazer contra isso. 

A batalha no setor nobre do abrigo havia terminado e eles haviam retomado 
o controle, mas, no coração do abrigo, Arthur, Sora, Keltz, Tânia e os soldados fiéis 
ao abrigo Leholt ainda tinham muita luta pela frente. 

 


