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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 SOLDADO é uma crônica que narra os feitos de Sora na batalha 
pelo galpão militar do abrigo Leholt após separar-se de Arthur di 

Drako. Mostra também como o soldado perdeu a irmã, fato que o 
levou a juntar-se ao jovem di Drako e sua amiga Ânia em sua jornada. 
Na cronologia oficial da série, a história se se passa entre os capítulos 

11 e 13 do livro “Primeira Alvorada: A Lua”, tendo relação direta com 
o universo deste.

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

 
O SOLDADO

(sobre as ações de Sora durante a batalha pelo Galpão Militar do 
Abrigo Leholt)

CAPÍTULO 1

“UMA CHUVA NO ESCURO”

Após pegar a arma disparadora de Arthur, Sora seguiu junto 
com o soldado que havia recebido a ordem de Tânia Tredadi 
para chegar até a sala do sistema de alternância que, resumia-
se a uma espécie de núcleo de controle e distribuição de energia. 
Talvez lá, teoricamente, poderiam reiniciar os sistemas do abrigo 
e destravar as portas, tornando-se a única esperança de socorro. 

- Seu nome, qual é? - Sora perguntou para o soldado que o 
acompanhava enquanto os dois desciam as escadas apressadamente 
em direção ao galpão militar do abrigo. 

- Gylen, e o seu? - respondeu o soldado ofegante. 
- Sora.
Eles desciam os degraus saltando grandes porções das 

escadas, apoiando-se nos corrimãos e pulando para as próximas 
sessões de degraus até chegarem à porta que dava para o 
gigantesco galpão. Era uma área aberta de centenas de metros 
de diâmetro, com o teto a mais de 60 metros de altura e estava 
tenebrosamente escura iluminada apenas pelas luzes de emergência. 

Gylen olhou para a amplitude escura do outro lado da 
porta e apoiou-se na parede ao mesmo tempo em que percebia 
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os grandes SAMs do abrigo Leholt estacionados no breu e 
lacrados como sombras imensas e imóveis. Por entre eles 
pequenas fagulhas azuis cintilavam consecutivas vezes quando 
os disparos do inimigo atingiam as blindagens de metal. 

- Droga, eles estão espalhados pelo galpão escuro. - Gylen 
disse, ofegante. 

O soldado já estava lutando há algumas horas 
e as marcas em sua armadura deixavam claras as 
dificuldades que ele já havia passado até então. 

- Gylen, preste atenção... - Disse Sora, batendo no escudo do 
ombro da armadura de Gylen e depois segurando o capacete do 
soldado com as duas mãos, fazendo seus visores se encontrarem. 
- Respire, amigo, respire fundo. Oxigene seu corpo, não perca a 
cabeça, ainda não.

Gylen seguiu o conselho de Sora e inspirou 
profundamente, preenchendo os pulmões ao máximo e 
soltando o ar vagarosamente. Sentiu a adrenalina correndo no 
corpo, mas percebeu uma calma momentânea tomando-o.  

- Agora, sente-se aí. Recupere um pouco de suas forças, pois 
vamos precisar. - Sora forçou o outro soldado até o chão e ele não 
resistiu, sentando-se e recostando-se na parede ao lado da porta, 
inspirando e expirando. 

Os sons estridentes do combate ecoavam pela amplitude 
do galpão, pois a troca de tiros violenta fazia os projéteis 
atingirem superfícies de metal e concreto, assoviando e estalando 
alto. Os gritos dos soldados que lutavam podiam chegar até 
os ouvidos de Sora e Gylen como se fosse uma espécie de 
aviso, mostrando-lhes o caos em que estariam mergulhando.

- Escute, eles não sabem que estamos aqui, então precisamos 
correr quase juntos para não dar tempo de nos perceberem. 
Entendeu? - Sora disse, referindo-se ao inimigo. 

- Certo. Eu vou na frente e você me segue - disse Gylen, 
olhando através da porta, assistindo a batalha e vendo seus 
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aliados que se amontoavam em proteções feitas com barricadas de 
concreto, colunas de sustentação e SAMs estacionados. Estavam 
acuados e em minoria.

O sistema de alternância de energia, até onde deveriam chegar, 
ficava do outro lado do galpão, a pelo menos 100 metros de distância, 
perdido na escuridão. Tanto Sora quanto Gylen sabiam que chegar 
vivos até lá, sob a chuva mortal que as armas disparadoras inimigas 
criavam do alto da torre de comando, era uma tarefa quase impossível.

As armas disparadoras de grosso calibre e alta rotatividade, 
disparando quadrelos de alto poder de impacto calibre 20 mm. 
como se fossem cometas azuis incandescentes, podiam cobrir uma 
grande área e eram, sem dúvida, a principal vantagem do inimigo.

- Assim que você estiver pronto, conte até três, bata no meu 
ombro e comece a correr. Estarei bem atrás - Sora falou, checando 
o funcionamento da arma disparadora. 

Gylen respirou profundamente, depois levantou-se, encarou 
o capacete inexpressivo de Sora, piscou demoradamente 
enquanto orava aos deuses e então começou a contar.

- 1... 2... 3... - bateu no ombro de Sora, virou-se e começou a 
correr na escuridão. 

O sistema de visão noturna do capacete tornava tudo esverdeado 
e luminoso através da viseira e Gylen era um borrão brilhante no 
campo de visão de Sora durante a corrida até a frente de combate. 

Assovios cortantes de projéteis que passavam muito próximos 
soavam a todo momento durante a corrida tensa, enquanto pedaços 
do piso saltavam no ar sempre que os quadrelos pesados de 20 mm. 
explodiam ao redor dos soldados como uma chuva letal de aço. Poeira 
e fragmentos do piso batiam contra a armadura de Sora e, a tensão e a 
adrenalina minavam as energias, resultando em uma eficiente explosão 
muscular. Os aliados estavam entrincheirados entre barricadas 
e containeres de carga e um dos soldados gritou na direção deles: 

- Cabeça baixa! Cabeça baixa! - enquanto abanava a mão como 
se tentasse puxá-los mais rapidamente na direção de seu abrigo.



6

Foi então que o pedaço de um SAM estacionado próximo à 
linha de defesa aliada explodiu quando uma granada inimiga, 
arremessada da torre, enroscou-se no gigante. Um flash cegante 
seguido de uma chuva de estilhaços flamejantes veio do alto do robô 
danificado, cortando o ar com rastros fumegantes que ricocheteavam 
para todos os lados. O estrondo ensurdecedor da explosão ecoou 
nos tímpanos de Sora e o borrão em sua visão ofuscada pelo flash 
da explosão embaçou-se com sangue. O soldado cabeludo atirou-se 
ao chão imediatamente após a explosão, deslizando até a segurança 
de uma das barricadas que os aliados usavam como proteção onde, 
imediatamente, um soldado amigo ajudou-o a se restabelecer. 

- Você está bem? - Gritou o soldado bem perto de seu rosto, 
lutando para fazer-se ouvir por entre os ruídos ensurdecedores 
dos ricochetes, das chamas e de outras explosões que vieram em 
seqüência. 

- Estou. - Sora respondeu, limpando o sangue do visor e 
recuperando-se do borrão em sua visão criado pelo clarão, tentando 
localizar Gylen, que deveria estar bem a sua frente, mas não estava.

- Onde está o outro? - Sora perguntou imediatamente ao 
soldado que o havia ajudado. 

- Aqui! - Gylen gritou, caído no chão, ainda no meio do 
caminho, deixando manchas de sangue pelo piso enquanto 
rastejava em direção a Sora. 

- Que droga! - Sora resmungou, pois o sangue, que havia 
manchado seu visor, era de Gylen.

Aquele soldado enviado por Tânia representava a 
esperança de destrancarem as portas e os SAMs, porém, 
estava caído, ferido e vulnerável. Assistindo à luta de 
Gylen para sobreviver, Sora apenas pensava que aquele 
soldado era a única chance que teria de voltar a ver a irmã... 

Sora saltou na direção do soldado, agarrou-lhe a mão, estendeu 
o braço ao aliado que o havia ajudado e, formando uma corrente 
humana, resgataram Gylen do campo aberto pouco antes de uma 
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saraivada devastadora de quadrelos 20mm. esburacarem o piso. 
- Agüente firme!! - Sora disse, arrastando Gylen para a 

segurança e procurando o ferimento. 
- Meu braço. Alguma coisa acertou meu braço - disse o 

soldado. 
Eles olharam o ferimento e perceberam que a 

armadura estava completamente destruída entre o cotovelo 
e o pulso do braço direito. O sangue escorria enquanto 
Sora via a única esperança de vitória se esvaindo com ele.

- Médico!! - Sora gritou, pedindo que socorressem Gylen, que 
tremia de dor. 
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CAPÍTULO 2

“ENTRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO”

 
Os disparos inimigos vindos da torre eram simplesmente 

poderosos demais para serem confrontados. A guarnição 
do galpão Leholt resumia-se a poucas dezenas de homens 
acuados pela chuva violenta de quadrelos incandescentes. 

Gylen gemia de dor, recostado contra a barricada de concreto 
enquanto o sangue escorria do braço, criando pequenas poças pelo 
chão. 

- Que porcaria! - Gylen resmungou, percebendo que mal 
conseguia mover os dedos da mão do braço ferido.

- Fique calmo, o médico vai ajudá-lo. - Sora disse, observando 
o calombo criado pelo osso quebrado e o corte na pele por onde 
o sangue vazava. A Armadura trincada pela pancada forte apenas 
pressionava ainda mais o ferimento. 

- Não temos tempo para um médico! - Gylen grunhiu, 
puxando o braço para si e improvisando uma tipóia com a 
bandoleira de uma arma disparadora. Teria de confiar no 
mecanismo de coagulação rápida do traje de combate, que ajudava 
em muito a cicatrização.

A malha dupla do forro do traje isolante tinha uma terceira 
camada fina entre a interna e a externa formada por farelos de 
um material químico coagulante e bactericida. Era como um pó 
fino de talco que se liberava a qualquer dano sofrido pela malha 
e, conseqüentemente, pelo corpo do usuário. Em contato com o 
pó, o ferimento instantaneamente era esterilizado e começava a 
coagular, evitando grandes hemorragias. Obviamente, funcionava 
melhor contra perfurações de balas e cortes superficiais, 
uma fratura exposta tornava o cenário mais complicado.   
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- Tem certeza? - Sora perguntou. 
- Precisamos chegar ao alternador - Gylen disse e encolheu 

a cabeça quando um tiro atingiu a proteção de concreto que 
eles usavam, causando um ruído estridente bem ao lado de suas 
cabeças.

- O sistema de alternância fica do outro lado!! - o soldado que 
estava com eles ficou surpreso com o objetivo dos dois - outros já 
tentaram chegar até lá, mas é impossível! 

- Não podemos combatê-los daqui, não desta forma - disse 
Sora, concordando com Gylen, querendo dizer que a única forma 
de vencerem seria chagando ao alternador.

- Precisamos retomar a torre! - gritou outro soldado, que se 
protegia próximo de onde estavam. 

- É impossível!! Eles estão muito bem guarnecidos lá. - Gylen 
retrucou.

Então, uma movimentação diferente entre os 
aliados que estavam acuados chamou a atenção deles. 

- Estão tentando flanquear!! - Gritou um sargento, 
arremessando um sinalizador em chamas na direção dos inimigos 
que corriam por entre os SAMs que estavam do outro lado do 
galpão. A luz avermelhada do sinalizador revelou os inimigos na 
escuridão e chamou a atenção dos soldados para o perigo.

Os assaltantes tentavam um ângulo que lhes permitissem 
atingir os soldados atrás de suas proteções, mas logo os 
soldados da família Tredadi se reorganizaram e começaram 
a atirar contra os assaltantes que tentavam flanquear.

- Agora!! Vamos!!! - Sora agarrou o colarinho da armadura de 
Gylen e o puxou com força. 

Os soldados que atacavam os assaltantes chamaram 
a atenção da torre enquanto Sora e Gylen corriam 
desesperadamente por entre as proteções aproveitando 
o novo foco das pesadas armas disparadoras do inimigo. 

Mais uma vez eles escutaram o assovio letal dos quadrelos 
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passando perto de suas cabeças, vendo seus brilhos azulados como 
pequenos cometas. Ainda assim, correram pela extensão das defesas 
aliadas, por trás das barricadas e da linha de SAMs estacionados, 
passando por soldados feridos, saltando armas caídas pelo chão e 
deslizando em marcas de sangue até as proteções terminarem.

“Pelos deuses do alto palácio”. Sora pensou, ao mesmo 
tempo em que corria pelo espaço aberto logo atrás de 
Gylen, percebendo que estavam completamente vulneráveis, 
tornando inevitável a atenção dos atiradores da torre. 

Sora saltou nas pernas do companheiro, agarrando-o e 
derrubando-o no chão, bem no momento que a torre abriu fogo 
contra sua posição. Ele e Gylen arrastaram-se sob fogo pesado 
até protegerem-se entre uma gigantesca coluna de sustentação 
e grandes caixas repletas de peças de reposição de SAMs. 

- Mantenha a cabeça baixa!! - Sora gritou para Gylen, 
enquanto os poderosos quadrelos batiam contra a proteção e 
ricocheteavam nas peças metálicas. 

Gylen encolhia-se contra as caixas de peças, ouvindo 
aterrorizado o som estalado de metal se partindo, graças 
aos tiros que bombardeavam seu abrigo, transformando 
as caixas de peças em chapas deformadas de metal. 

- Não vamos durar muito aqui!! - Gylen disse para Sora, 
enquanto os tiros arrancavam pedaços das peças de SAMs que 
recheavam as caixas.

O medo de Gylen era tanto que mal podia concentrar-
se na dor intensa que irradiava de seu braço ferido. Toda sua 
atenção estava voltada para a sobrevivência enquanto seus 
ouvidos zuniam com o ressoar agudo e estridente das balas 
batendo contra as grandes caçambas cheias de peças de metal.

Logo Sora percebeu que o abrigo realmente não duraria 
muito tempo sob o fogo pesado. A maldita torre tomada pelo 
inimigo era um ponto de ataque perfeito, dezenas de metros 
distante do chão, segura, repleta de munição e armas pesadas. 
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Os atiradores assistiam os inimigos correndo pelo galpão como 
se fossem insetos. Bastava apontar e despejar a carga pesada.

Sora não conseguia nem olhar para o galpão a fim de tentar localizar 
os agressores, pois era perigoso demais expor qualquer parte do corpo 
ao fogo inimigo. A adrenalina fluía rápida pelo corpo e os pulmões 
ofegavam enquanto a mente buscava uma solução para a situação. 
Se saíssem do abrigo da coluna e das caçambas de peças, obviamente 
morreriam e, se ficassem, também não durariam muito tempo. 

As instalações de alternância de energia estavam perto, mas 
parecia impossível moverem-se por mais um metro que fosse. 
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CAPITULO 3

“OS CORREDORES ESCUROS”

2300 disparos por minuto, cerca de 38 tiros por segundo, 
projéteis voando a quase 3400 km/h, capazes de viajar mais de 
950 metros em um segundo. Essas eram as armas disparadoras 
que os assaltantes usavam do alto da torre. Três delas, na 
verdade... fato que multiplicava a quantidade de tiros por três.  

Esses números dominavam a mente de Sora com o som que os 
projeteis incandescentes faziam enquanto destroçavam seu abrigo, 
ecoando como se fosse uma maldita britadeira. Ele viu Gylen 
encolhido atrás da caixa de peças de reposição para SAMs e as peças 
se desintegravam lentamente, uma a uma, sob as rajadas de tiros. 

- Agüente aí, Gylen! - Sora gritou para o companheiro, 
esforçando-se para encontrar uma solução. 

Mas o fato era que não sabia o que fazer. As armas disparadoras 
pesadas estavam simplesmente obliterando as chances de revide 
dos aliados, pois quando alguém se aventurava em tentar uma 
reação, era atingido por uma bateria violenta de projéteis de alta 
velocidade que chegavam a arrancar o piso e estilhaçar as placas de 
concreto que serviam de barricada.  Se um projétil encontrasse uma 
pessoa em seu caminho simplesmente não tomaria conhecimento 
desta, vestindo armadura ou não, a atravessaria com facilidade. 

Sora encolheu-se quando uma sessão de tiros abateu-se contra a 
coluna de sustentação que ele usava para se proteger e, por trás dos 
visores luminosos do capacete, viu a poeira sendo levantada enquanto 
a massa de concreto que cobria a viga de metal era transformada 
em pó. Parecia impossível prosseguir com a missão e a única coisa 
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que mantinha a concentração do soldado era a vontade de rever a 
irmã. Era por ela que ele lutava e por isso precisava dar um jeito de 
destrancar as portas de segurança do abrigo Leholt. Se conseguisse isso 
poderia voltar a vê-la, pois receberiam reforços e venceriam a batalha. 

A mente do soldado estava em um devaneio louco com a imagem 
da irmã dançando em sua imaginação, seus olhos, perdidos entre o pó 
e as trevas, vislumbravam os aliados acuados e caídos no chão, atrás 
das proteções. O som da batalha ficou distante, como se Sora não 
pertencesse mais àquele ambiente, como se ele estivesse mergulhado 
sob a água e a batalha estivesse acontecendo na superfície. Tudo 
parecia em câmera lenta: faíscas, estilhaços quicando no chão, os 
flashs das armas, os soldados se protegendo atrás das barricadas, 
enquanto os quadrelos passavam lentamente deixando rastros de luz. 

“Respire, Sora. Não se esqueça de respirar. Vamos lá, 
mantenha a calma.” Pensava ele, lutando contra a sensação de 
pânico que a derrota iminente trazia. Por um instante o soldado 
chegou à beira de uma crise nervosa, sentindo o coração acelerar 
descompassadamente. Porém, mesmo mergulhado no caos, 
forçou-se a relaxar e suspirou profundamente. Deixou a arma 
descansando em seu colo, fechou os olhos e ignorou os sons 
perturbadores da guerra. Respirou intensamente e vagarosamente 
repetidas vezes enquanto continha o pânico crescente, afastando 
os medos, aceitando a situação e, finalmente, voltando ao estado 
de alerta e de consciência necessário para enfrentar o perigo.  

Então, de repente, a grande plataforma elevadiça ao centro 
do galpão começou a subir com um rangido titânico que ecoou 
pelo campo de batalha. Um som pesado de metal e engrenagens 
se movendo, levantando a imensa plataforma quadrada através das 
quatro colunas em forma de trilhos. Por um instante eterno, a batalha 
parou enquanto todos olhavam a plataforma elevadiça a subir.

Foi nesse momento que alguém tomou a iniciativa e gritou:
- Agora! Espalhem-se! - Veio o eco de uma voz liderando os 

aliados de algum lugar no campo de batalha. 
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Sora ouviu a ordem, viu os aliados se levantando, 
correndo sob os disparos inimigos, saltando das barricadas 
e espalhando-se pelo galpão entre as saraivadas de balas. 

Agora o inimigo tinha muitos alvos e, como era de se esperar, 
teve dificuldade em focalizar todos, então Sora não perdeu a chance.

- Gylen!! - Sora gritou a plenos pulmões, seguindo rápido na 
direção de Gylen, abraçando-o e rebocando-o com força de onde 
estava, arrastando-o em uma corrida arriscada. 

Os dois saíram sem parar, sem pensar em revidar fogo, 
muito menos olhar para trás. Focaram os olhos na porta que 
dava no sistema de alternância e correram a plenos pulmões. 
Escutaram projéteis assoviando e só assim perceberam que os 
inimigos estavam tentando atingi-los. Isso não os fez parar. 

Gylen atirou-se com o ombro de encontro à porta, que se abriu 
com um baque violento, fazendo-o cair rolando dolorosamente do 
outro lado. Sora veio logo em seguida, passando pela porta pouco 
antes de uma chuva de balas arrancar o batente de alumínio. Os 
dois soldados estavam ofegantes, mas haviam milagrosamente 
conseguido atingir o setor do alternador. Agora estavam seguros 
dos atiradores inimigos que atacavam da torre e afastados 
da batalha que acontecia no galpão. No interior do setor de 
alternância um longo e escuro corredor estendia-se a sua frente. 

Sora limpou o visor, que mostrava a escuridão em tons esverdeados 
e luminosos, depois ajoelhou-se e aproximou-se de Gylen, que ainda 
estava caído e gemendo no chão, recostado a parede. Através de 
sinais Sora pediu silêncio ao companheiro, observando atentamente 
o ambiente ao redor, percebendo que poderiam não estar sozinhos. 

Haviam manchas de sangue no chão e marcas estranhas 
ao longo do corredor, um rastro avermelhado indicando que, 
provavelmente, algum corpo havia sido arrastado enquanto sangrava.

Gylen suspirou. 
- Se eles destruírem o sistema de alternância, estaremos 

perdidos. - sussurrou o soldado, lutando para recobrar o fôlego, 
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ainda recostado na parede, sentido seu braço extremamente 
dolorido, olhando o rastro de sangue que se estendia no chão.

- Não podemos deixar isso acontecer. - Sora disse mais uma 
vez, pensando na irmã. 

O soldado ajoelhou-se ao lado de Gylen enquanto 
os sons da batalha ecoavam do lado de fora do 
pequeno hall de entrada onde eles se encontravam. 

- Você conhece este lugar, certo? - Sora quis se certificar. 
- Sim, sim - respondeu Gylen, ainda segurando o braço ferido. 
Os dois olharam ao redor, acompanhando os muitos 

canos e conduítes que corriam por toda a extensão do 
corredor escuro. Seis portas se espalhavam pelo corredor, 
estando três delas de cada lado. Uma sétima e última porta 
ficava ao fundo do corredor e parecia apenas recostada. 
Sobre ela havia uma placa sinalizando “Alternador central”.

A porta parecia arrombada e era para lá que o rastro de sangue 
seguia.

- Vamos precisar abrir as chaves laterais, nas portas que estão 
ao longo do corredor. Isso é relativamente simples e vai liberar a 
operação do alternador central. O trabalho no alternador central 
será mais difícil.

- Entendi. Você acha que pode lidar com as chaves laterais 
sozinho?

- Tenho certeza que posso. - Gylen disse, respirando fundo e 
pegando sua arma disparadora.   

Sora desmontou a arma disparadora que trazia e encaixou 
a câmara de disparo no punho da armadura. Depois sincronizou 
o aparelho de pontaria da arma disparadora com o capacete de 
seu traje de combate, permitindo-lhe enxergar a linha de tiro. 
Isso tornava sua pontaria mais instintiva e rápida, o que era 
importante em ambientes fechados. Checou a bateria da arma, 
que estava ok; e, por último, trocou o pente de munições por 
um novo, feito de polímero translúcido e mais leve, que deixava 
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os 60 pequenos quadrelos de metal visíveis em seu interior. 
- Você vai para as chaves laterais e eu vou direto para o 

alternador central - disse Sora, disposto a proteger o dispositivo 
que controlava a quantidade de energia da centelha Halinna que 
era transformada em energia elétrica e distribuída para as redes do 
abrigo - Nos encontraremos lá - terminou ele. 

- Certo - disse Gylen, por fim, levantando-se com dificuldade.
Ambos caminharam cautelosamente pelo corredor 

sombrio e, quando chegou o momento de se separarem, 
frente à primeira das portas laterais, Sora disse.

- Gylen... - o outro olhou de volta - Não morra! - Sora pediu.
Depois a porta se abriu quando Gylen tocou o dispositivo 

de abertura e ele desapareceu no interior, deixando Sora sozinho. 
Sora sabia que a energia de Halinna abastecia o setor de 

alternância, sendo este local o único que ainda tinha energia. Os 
assaltantes podiam desligar a força do abrigo através da central 
de controle da torre, mas tudo que o sistema fazia era bloquear 
a circulação de energia que saia do sistema de alternância. 
Não era possível, porém, cortar o abastecimento que chegava 
ao sistema de alternância; e isso funcionava dessa forma por 
um motivo bem simples: É impossível desligar uma centelha. 

Podia-se ouvir um zunido leve que parecia correr pelos 
conduítes que forravam o teto. Alguns canos tinham o símbolo 
triangular amarelo com o número 4 gravado em seu interior, o que 
significava que eram feixes de condutores de cristal transportando 
quarta energia pura e limpa da centelha Halinna. Ao longo do 
corredor pequenas luzes de emergência mantinham tudo com 
um tom purpúreo, enquanto pequenos fios de fumaça caiam 
das emendas dos conduítes devido ao fenômeno conhecido por 
“congelamento de quarta energia”, causado pela circulação contínua 
de força. Estava muito frio e a temperatura caía conforme Sora 
progredia, passo a passo, com a mira sempre pronta para o disparo. 

A porta estava entreaberta e ecos podiam ser ouvidos 
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vindos do interior, porém, eram ruídos dissonantes, 
difíceis de serem identificados. Uma coisa era certa, 
havia inimigos dentro da câmara principal do sistema 
de alternância e eles não tinham chegado ali por acaso. 

- Pelos deuses do alto palácio!! - Sora disse, passando pela porta 
e observando os lances de escada que desciam por um fosso circular 
em espiral.

A fumaça gelada escorria pelos degraus feitos em tela metálica 
e o fundo do fosso tinha uma luminescência levemente azulada. 

O soldado engoliu pesadamente, sabendo que o socorro 
demoraria a chegar lá embaixo se fosse preciso, mas depois franziu 
o cenho e respirou fundo. Mais uma vez manteve a calma acima de 
qualquer coisa, da forma como fora treinado. Sora precisava descer, se 
não pelo abrigo Leholt, então pela irmã. Precisava vê-la novamente. 

Sacou a espada que trazia nas costas e começou a descer 
cautelosamente. Pé ante pé, a escuridão o envolvia e chegava 
até seus olhos em tons de verde luminoso através do visor do 
capacete. O Rastro de sangue ainda descia pela escadaria, e 
não demorou até que Sora conseguisse ouvir algumas vozes. 

- Esse idiota não sabe de nada!! - rosnou alguém.
- Eu não sei como isso funciona, pelos deuses... - gemeu outra 

pessoa em tom de súplica.  
De fato, Sora tinha companhia e claramente não era nada 

amistosa.
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CAPÍTULO 4

“O ALTERNADOR CENTRAL”

Quatro homens portando armas disparadoras interrogavam 
um soldado do abrigo Leholt, enquanto Sora observava tudo 
sorrateiramente. A escadaria terminava em uma sala pequena, de 
mais ou menos 4x5 metros, com um console digital que estava 
acionado, sustentando uma interface holográfica azulada em pleno 
ar, onde gráficos demonstravam o funcionamento do alternador. 
À frente do console, uma grande janela com vidro (praticamente 
uma vitrine) separava a sala de trabalho do alternador central em si, 
que consistia em uma câmara circular para onde convergiam todos 
os condutores de cristal do abrigo, diretamente em uma estrutura 
de metal bruto em forma geométrica de icosaedro (como uma 
esfera facetada com vinte lados). Além disso, abaixo do icosaedro 
metálico coberto de gelo e carregado de quarta energia, conversores 
trabalhavam o tempo todo distribuindo a energia para os cabos que 
abasteceriam os outros setores do abrigo com eletricidade limpa. 

Se Sora e Gylen conseguissem acionar o alternador e chaveá-
lo de forma correta, a energia de Halinna passaria direto para 
os conversores em doses avassaladoras. A sobrecarga iminente 
do sistema dispararia as travas de segurança do núcleo, isso 



19

simplesmente anularia o núcleo e cancelaria terminantemente 
todas as rotinas do abrigo, incluindo as rotinas que controlavam 
as portas de segurança. Assim as portas poderiam ser abertas 
manualmente pelo lado de dentro, além de perderem as travas de 
reforço, que eram acionadas pela rotina de segurança, tornando-se 
mais frágeis. Só então o reforço chegaria e Sora voltaria a ver a irmã. 

Mas, se os invasores descobrissem como destruir os controles, 
tudo estaria perdido. Desligar o sistema, simplesmente, não 
dispararia as medidas emergenciais que cortariam as rotinas do 
abrigo. A sobrecarga era essencial para a abertura manual das 
portas, pois o sistema de segurança entendia que um abastecimento 
desligado podia ser religado, mas uma sobrecarga era, por si 
só, um risco para toda a estrutura física e digital do abrigo.

- Bergon disse que, se destruíssemos a chave central, eles não 
poderiam abrir as portas! - rugiu um dos assaltantes, depois chutou 
o soldado aliado que estava caído no chão. 

- Eu juro que não entendo nada disso. - ganiu o soldado. 
- Por mim, mataríamos ele e destruiríamos tudo, o quanto 

antes! - disse o assaltante “B”, apontando a arma disparadora para o 
painel de controle. 

- Não seja idiota. Pode ser perigoso, veja aquilo!! - disse o 
assaltante “C” apontando o vidro embaçado com a estranha peça 
de metal atrás. 

O alternador central era grande e impressionava muito. Como o 
zunido de energia era alto neste local, obrigava as pessoas a elevarem 
o tom da voz e, enquanto os assaltantes discutiam, o vapor saia de 
suas bocas em forma de fumaça. O frio parecia envolver a todos. 

- Será que podemos andar logo com isso? Está frio demais e 
escuro demais aqui! - reclamou o assaltante “D”, sua face iluminada 
apenas pelo holograma do painel de controle. 

Sora respirou fundo e sentiu o ar gelado entrando pelos filtros 
do capacete, piscou longamente e rezou aos deuses para que o 
protegessem e que lhe dessem forças para lutar e vencer. Ele queria 
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rever a irmã e salvar o abrigo e, para tanto, precisava enfrentar os 
quatro inimigos sozinho e imediatamente. Não tinha escolha, pois 
não havia tempo. A cada segundo os quatro assaltantes chegavam 
mais perto de se decidirem. Então, esperar Gylen, não era uma opção. 

Na mente de Sora os números e as possibilidades do combate 
inevitável eram calculados rapidamente. Com a experiência 
que tinha, sabia que dois inimigos seriam mortos no primeiro 
segundo do conflito. Os outros dois terão tempo para se defender 
se forem bem treinados, mas, talvez, três deles sejam abatidos em 
menos de dois segundos de luta. O quarto é um problema, pois, 
se tiver o mínimo de treinamento, vai revidar a tempo de atingi-
lo enquanto ainda estaria atacando o terceiro inimigo. Era um 
risco que Sora ainda calculava quando o assaltante “B” gritou. 

- Vamos destruir tudo logo! - em seguida apontou a arma para 
o painel de controle.

Nesse momento a luz azulada do painel luminoso 
mudou para amarela e os assaltantes olharam para o soldado 
aliado que estava caído no chão, buscando algum indício 
de informação a respeito daquela alteração inexplicável. 

Sora não pensou duas vezes e aproveitou a distração geral 
causada pelo evento, entrando imediatamente em ação. Mirou 
primeiro nos inimigos mais distantes, na altura do peito, entre 
os ombros. Disparou várias vezes e os projéteis atravessaram seus 
corpos, batendo ruidozamente contra a parede do fundo, fazendo 
faíscas saltarem e borrifando sangue para as laterais, manchando o 
vidro e escorrendo em linhas avermelhadas que se espalhavam como 
manchas brilhantes pelos cristais de gelo que estavam impregnados.                                      

Os outros dois assaltantes, pegos de surpresa, não reagiram 
muito bem. Assustaram-se e, enquanto o terceiro assaltante lidava 
atrapalhadamente com a arma, foi alvejado por Sora, recebendo 
disparos no tórax e dois na cabeça. O último dos assaltantes era o 
mais próximo e teve tempo para reagir e, mesmo assim, não soube 
aproveitar a chance. Errou dois disparos fáceis e então Sora segurou 
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no cano da arma antes que o assaltante conseguisse uma pontaria 
correta. O soldado, competente, levantou o cano da arma, fazendo 
os disparos ricochetearem por toda a sala e, por um instante, o 
assaltante tentou uma luta pelo controle da arma, mas logo Sora 
chutou em baixo, nos testículos, tirando as forças do inimigo. Em 
seguida torceu a arma com um grito de força, quebrando um dos 
dedos do inimigo usando a arma como chave e alavanca. O assaltante 
caiu com a torção e com o dedo quebrado, mas agarrou-se com força 
a alça bandoleira da arma, puxando Sora consigo. O soldado tentou 
resistir, mas o peso do corpo do homem caído era uma força maior 
do que poderia suportar. Com seu equilíbrio comprometido, Sora 
caiu por sobre o inimigo, certificando-se de pousar com o cotovelo 
sobre o rosto dele. A pancada foi pesada, mas não certeira no nariz, 
pois o homem virou o corpo, e rolaram uma vez engalfinhados em 
uma situação de luta onde puxavam a alça da arma e se chutavam, 
até o visor de Sora se cobrir em vermelho e o sujeito parar de lutar, 
inerte. Sora arrastou-se debaixo do inimigo que, obviamente, 
estava morto. Atrás deles o soldado que havia sido torturado, 
agora segurava uma espada que respingava sangue. O aliado de 
Sora havia desferido um golpe certeiro contra a cabeça do inimigo.

- Obrigado! - disse o soldado, estendendo a mão para Sora. 
- Obrigado! - respondeu Sora, levantando-se com o apoio dele 

e observando os corpos caídos ao redor. 
- Acho que você fez uma limpa. - disse o outro soldado. 
- Precisamos ligar o alternador e configurá-lo para uma 

sobrecarga. - Sora falou, ajoelhando-se e checando os pentes de 
munição que os assaltantes tinham guardados. 

- Você veio sozinho? Como conseguiu chegar aqui? - 
Perguntou o outro soldado, agora ajudando a recolher armas e 
munições.

- Não vim sozinho, não. - respondeu Sora, observando o painel 
holográfico que, agora, já estava vermelho e com um aviso de alerta 
piscando no centro - Acho que estamos no caminho certo, então... 
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- comentou o próprio Sora, surpreendido pela mudança. 
De repente os dois soldados assumiram posição quando um ruído 

alto de passos ecoou pela escadaria que descia até o alternador central. 
Quando Gylen apontou na porta assustou-se e levantou os 

dois braços, pois ambos os soldados apontavam armas para ele. 
- Calma, gente!!! Sou eu!! - Respondeu Gylen, entrando 

lentamente na sala e observando os corpos caídos no chão. 
- Eles danificaram alguma coisa? - Gylen perguntou.
- Acho que não. - Sora respondeu. 
- Não! Não danificaram nada! - disse o soldado.

Então Gylen correu para o painel holográfico e começou a 
configurar os sistemas e observar os gráficos que saltavam no ar, 
enquanto a peça metálica, quase esférica, do outro lado do vidro, 
começava a se cobrir completamente de gelo criando estalactites 
longas e cristalinas. Sinais de alerta piscavam em diversos pontos 
de checagem do funcionamento do sistema e, mesmo assim, 
Gylen continuava reconfigurando o fluxo para o alternador.

- Vai dar certo? - Sora disse, sem entender absolutamente nada 
do que estava acontecendo. 

- Estamos usando uma falha no sistema para poder usar o 
modo de segurança e reiniciar tudo. - disse Gylen. 

- Nada é certo. - respondeu o outro soldado, entendendo a 
situação e tentando resumir o que Gylen havia acabado de dizer. 

Sora levou as duas mãos até a cabeça e virou-se de 
costas, sem coragem para continuar olhando o painel 
de luz. Detestava aceitar a possibilidade do fracasso. 

Subitamente uma grande explosão ressoou vinda do galpão. 
O som era forte e violento demais para ser uma simples granada, 
causando até vibração nos alicerces da sala do alternador.

- Que diabos foi isso? - perguntou o outro soldado. 
Gylen apenas olhava em direção a escada, nervoso e apreensivo. 
- Eu preciso de mais tempo aqui. - disse Gylen, supondo que 
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os inimigos poderiam enviar mais homens. 
- Eu achei que seria rápido! - Sora respondeu, nervoso. 
- É rápido, se levarmos em conta o tempo que levaram para 

arrumar todos os sistemas que vamos destruir. É muito rápido!! - 
Gylen respondeu - eu preciso de algum tempo, só isso. 

Sora chutou o corpo de um dos assaltantes, 
extravasando a raiva, depois virou-se e saiu andando. 

- Vou ficar de guarda no corredor lá em cima. Ninguém 
chegará até você sem passar por mim, então faça o que tem que 
fazer para podermos destrancar as portas. - disse Sora.

Outra grande explosão retumbou. 
“Pelos deuses do alto palácio! O que diabos está acontecendo 

lá em cima?” Pensava Sora, durante a subida, sentindo as estruturas 
vibrarem.

Quando chegou até o corredor escuro onde as portas laterais 
ficavam, olhou direto através dele, na direção do galpão, vendo 
muitas chamas altas reluzindo, como se a porta escura fosse uma 
moldura para o fogo. Contra as labaredas gigantes uma enorme 
perna mecânica pisou bem à frente da porta e o som do pé 
titânico tocando o chão parecia um tambor grave e seco soando. 

“Um SAM?” - Sora observou com espanto e ânimo, 
imaginando que fosse uma esperança, mas logo em seguida notou 
que era uma máquina dos inimigos - “Pela escadaria sagrada, 
estamos perdidos!!!” Pensou Sora, caminhando com muita 
cautela em direção a porta e assim que se aproximou da abertura 
que levava ao galpão militar viu quatro SAMs disparando contra 
os soldados e destruindo tudo. O inferno completo havia tomado 
conta do galpão enquanto as máquinas de guerra pareciam 
bestas gigantes com suas armas impiedosas. Homens gritavam 
enquanto as explosões ecoavam a todo momento. Um massacre 
havia começado, muito pior do que Sora podia imaginar. Mais 
assustador do que combater assaltantes era lutar contra máquinas 
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de guerra sem o equipamento certo para poder enfrentá-las. 
Sora ficou sem ação por algum tempo, perplexo demais para 

reagir. Ele havia conseguido atravessar a zona de conflito e chegado 
até o alternador, mas isso não parecia o suficiente. As bestas de 
metal pareciam poderosas demais para que qualquer reforço dos 
soldados pudesse fazer diferença. A frustração o tomou pela fração 
de um instante, mas, então, um dos gigantes tombou por entre 
a poeira, caindo sob a luz bruxuleante das chamas e por entre as 
sombras. O vulto imponente de um homem era visível por entre 
as chamas. Ele saltou sobre a máquina e matou o piloto fincando 
uma espada longa e pesada através das fendas da cabine. Assim, 
menos um SAM inimigo estava na ativa, mas ainda faltavam três 
deles. Uma grande explosão tirou Sora do transe quando uma 
das máquinas de guerra alvejou um grupo de homens e a onda 
de choque do estrondo lançou destroços para todos os lados. 

Sora encolheu-se quando a nuvem de poeira resultante da 
explosão veio em sua direção e fez pedrinhas baterem contra 
sua armadura. Depois disso o soldado correu de volta até a boca 
da escadaria que descia para a câmara do alternador central. 

- Gylen!! Pelos deuses, rápidooo! - gritou ele em direção ao 
poço da escada, onde o companheiro trabalhava. 

Outra explosão fez ar quente bater contra suas costas. A explosão 
foi tão próxima que as chamas invadiram o corredor como uma bola 
de fogo, ofuscando completamente a visão noturna de seu visor. 

- Rápido! - Sora gritou uma segunda vez para Gylen e então 
correu de volta até a porta que levava ao galpão.

Era como correr em direção ao inferno, como se pudesse fazer 
alguma coisa para ajudar ou como se sua proximidade pudesse resolver 
o problema de alguma forma. Na verdade, a vontade de ajudar 
era tanta, que Sora sentia-se angustiado em poder apenas assistir.

Apoiou-se no batente da porta e observou ao redor. Estava difícil 
de enxergar através de tanta fumaça e chamas, mas era possível ver 
a silhueta de homens correndo e gritando, sempre se afastando das 
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máquinas infernais. O caos completo havia se instalado no campo 
de guerra e Sora não conseguia entender o que fariam para mudar 
a situação. Já não acreditava que, mesmo destrancando as portas, 
conseguiriam ajuda antes daqueles monstros causarem um estrago 
irreversível. Aqueles SAMs estavam com um apetite voraz demais para 
que o reforço viesse a tempo de revidar. As armas deles disparavam a 
esmo, mesmo sem um alvo claro, visando causar o máximo possível 
de destruição e não parariam até que o galpão fosse definitivamente 
deles. Mas foi de repente que... BUM! Um baque avassalador causou 
um estrondo gigantesco, atirando pedaços de um SAM inimigo 
no ar e a grandes distancias. Quando a visão de Sora recuperou-se 
do impacto e voltou ao foco, vislumbrou uma pilha disforme de 
metal retorcido que, antes, havia sido um SAM inimigo e, sobre 
ela, um imenso SAM de batalha se encontrava aprumado. Ele havia 
simplesmente saltado sobre o inimigo e o esmagado com seu peso. 

Era difícil de identificar a máquina aliada através da visão 
noturna e por entre a névoa e a densa fumaça, mas parecia ser um SAM 
branco, imenso, imponente e de aparência maciça. Certamente, 
era uma espécie de obra prima da engenharia, muito maior que 
os SAMs do inimigo e visivelmente mais poderoso. Sora não se 
lembrava dele estacionado em nenhuma das docas, mas obviamente 
era um aliado. Através da nuvem de poeira, era possível ver apenas 
linhas intensas de energia que vazavam por entre a blindagem, 
como fios de luz desenhados na máquina e reluzindo nas trevas.

- Graças aos deuses sagrados. - disse Sora para si mesmo, 
suspirando e sem forças, como se não suportasse mais reviravoltas 
naquela batalha.
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CAPÍTULO 5

“ATRAVESSANDO O INFERNO.”

 
Havia uma esperança afinal. 
Enquanto Sora assistia impotente o SAM aliado se colocando 

no campo de batalha, sentiu uma vibração correr ao longo do 
corredor, seguida da oscilação das luzes de emergência. Uma 
fração de segundo depois Gylen apontou na escadaria e gritou:

- Conseguimos! O sistema foi sobrecarregado e as rotinas 
pararam!

Logo que Gylen terminou de dizer, Sora percebeu as 
travas da porta bem ao seu lado estalando três vezes seguidas. 

“As travas foram canceladas!” Sora pensou, entusiasmado. 
Os olhos do soldado se ergueram e esquadrinharam 

o campo de batalha procurando um meio de avisar 
Tânia ou Keltz urgentemente. Não seria uma tarefa fácil. 

Seus olhos se estreitaram, surpreendidos por um brilho azul 
intenso vindo do SAM aliado e acompanhado de um som contínuo 
de energia se concentrando. Sora aproveitou a luz para correr ao longo 
do galpão. Respirou fundo e saltou a diante, saindo de seu abrigo e 
correndo por entre a fumaça e os destroços da batalha, cabeça baixa, 
corpo inclinado para frente, passos rápidos e amplos impulsionando-o 
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através da fumaça e das chamas. A adrenalina o dominava 
completamente e Sora não deu atenção para os homens que gemiam 
no chão ao longo do seu percurso, nem para os escombros, saltando 
obstáculos e rolando no chão sempre que sentia o perigo próximo. 
Subitamente o soldado foi surpreendido por uma explosão que o 
pegou pela lateral e a pressão foi como uma pancada em seu flanco. 
Sora tropeçou em pedras de concreto que estavam soltas no chão, 
desequilibrando-se e caindo de bruços no chão por entre os escombros. 

- Droga! - resmungou ele, caído no chão e protegendo a cabeça 
com ambas as mãos, assumindo posição fetal e protegendo-se de 
uma chuva chamejante de fragmentos da explosão que caia ao seu 
redor.

Suas mãos tatearam o chão a sua volta e sentiram buracos de balas 
no piso, baterias de centelha esgotadas e uma substancia pegajosa que 
cobria o chão. Parecia uma poça de sangue, mas não era o seu sangue. 
Enquanto seus sentidos se embaralhavam com o ambiente caótico 
tentando se localizar após o baque da explosão, um brilho lhe chamou 
a atenção, conduzindo seus olhos junto com uma rajada de luz intensa 
que atravessou as nuvens escuras de fumaça que flutuavam no ar. 

O raio de luz atingiu em cheio um SAM inimigo, explodindo 
de forma devastadora, criando uma chuva de chamas e espalhando 
estilhaços para todos os lados. 

Sora não desviou os olhos da batalha quando a explosão 
aconteceu. Apenas cobriu a cabeça com as mãos enquanto ainda 
estava deitado no chão e, por sorte, teve o vislumbre do grupo de 
Tânia Tredadi, que aguardava o resultado do embate entre os SAMs 
na entrada do grande galpão. Ele rastejou por entre as fagulhas que 
caiam como chuva, aproximou-se do corpo de um soldado que estava 
caído no chão e chacoalhou-o, sem resposta. Estavam caídos em uma 
poça melada de sangue e, depois de constatar que o soldado estava 
realmente morto, Sora fuçou em sua armadura, puxou e revirou 
o cadáver pelo chão, até encontrar uma lanterna de sinalização.

Assim que pegou a lanterna Sora se ajoelhou usando os 
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escombros de um SAM abatido como abrigo, levantou o sinalizador 
aceso e começou a movê-lo de um lado a outro. Não demorou 
até Tânia percebê-lo. Então, o soldado gritou a plenos pulmões:

- Corram para a torre! Agora! Podemos abrir as portas!
Depois de gritar Sora abaixou-se imediatamente, pouco antes de 

uma saraivada de disparos vindos da torre bateram contra seu abrigo.
Depois ele se levantou novamente e acenou mais uma vez 

para Tânia, gritando o máximo que pôde. Não teve muito 
tempo para sinalizar, pois precisou se proteger novamente, 
encolhendo-se atrás dos escombros, pois as balas inimigas caiam 
como pequenos cometas, causando um ruído ensurdecedor. 
Era angustiante sustentar a esperança de que o abrigo 
suportaria mais uma saraivada de disparos. Logo que as armas 
inimigas deram trégua, Sora procurou Tânia novamente, mas 
ela não estava mais lá. Tânia Tredadi já havia entendido o 
recado e desaparecido levando seu grupo em direção a torre.

Sora olhou ao redor e viu Gylen se protegendo ainda dentro 
do corredor do alternador central. Empenhado em atravessar o 
galpão de volta ao portão de entrada para poder seguir de volta ao 
setor onde a irmã morava, o soldado saltou do abrigo e correu sob 
o som de disparos até uma grande coluna de sustentação que usou 
como escudo. No percurso, Sora alvejou um assaltante inimigo que 
atirava inutilmente contra o grande SAM branco. Foi implacável, 
atingindo o inimigo na cabeça para depois deslizar no chão até o 
abrigo da coluna. Respirou fundo, recobrando o fôlego e a calma, até 
sentir uma pancada leve ombro direito e se assustar repentinamente.

- Desculpe! - era Gylen que havia corrido mais do que as 
pernas suportavam, caindo desengonçadamente ao seu lado. 

- Tenha cuidado, Gylen! - Sora falou e ouviu o rugido dos 
propulsores do SAM branco assoviando tão alto que os tímpanos 
doíam, como se jamais tivessem ouvido som mais alto do que 
aquele. 

Logo depois a pressão do ar quente deslocado pelos motores 
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do SAM fez os dois soldados caírem no chão, desequilibrados. 
- Pelos deuses!! Não podemos cruzar o galpão com esses 

gigantes combatendo! - Sora praguejou. 
- Vamos pelas laterais! Vamos seguir por trás dos SAMs! 

- respondeu Gylen, apontando os SAMs que ainda estavam 
estacionados nas docas. 

Eles gritavam para poderem ouvir um ao 
outro, pois os ruídos dos SAMs batalhando dentro 
do grande galpão criavam ecos ensurdecedores.   

- Preciso voltar para os setores de tendas!! Preciso ver minha 
irmã! - Sora gritou para Gylen e, mesmo assim, era difícil um ouvir 
o outro.

Gylen apenas deu um leve soco no ombro do soldado 
amigo, querendo dizer que conhecia um caminho. 

De fato, Gylen conhecia muito bem o galpão, pois 
trabalhava com freqüência junto da guarda de Tânia na proteção 
do local. Grudou no braço de Sora e correram juntos mais 
uma vez, atravessando as cortinas de fumaça e saltando por 
sobre barricadas, contornando parte do galpão pelas laterais. 

Os dois soldados se assustaram e paralisaram quando um 
som trovejante ecoou pelo ambiente e o pedaço de um SAM 
inimigo caiu bem no caminho que seguiam. Era a coxa de uma 
das pernas mecânicas. Uma peça pesada e enorme que caiu 
completamente destruída, ainda com marcas incandescentes. 

- Deuses! - Gylen exclamou assustado com as fagulhas que 
saltavam, causadas pelo atrito da perna gigantesca contra o 
concreto do chão.

Sora sabia que não podiam ficar parados, pois, além dos 
SAMs lutando, a batalha ainda acontecia e os assaltantes 
provavelmente tentariam matá-los se fossem alvos fáceis. 

- Vamos!! - Sora puxou Gylen e correram pisando no pedaço 
do SAM e saltando por sobre ele, continuando seu caminho. 

Uma nuvem imensa de fumaça, de repente, dominou 
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o ambiente, espalhando-se rapidamente e tornando tudo 
embaçado e escuro mesmo com o equipamento de visão noturna. 
Caminharam apressadamente por entre a névoa, às cegas e 
então, logo após a nuvem de fumaça tomar todo o local, mais 
uma vez o retumbante som quebradiço de um SAM se partindo 
estalou. Sora se encolheu atrás dos escudos dos ombros de sua 
armadura, sentindo alguns pequenos fragmentos do piso do 
galpão caindo como uma chuva de areia. Chamas esquentaram 
o ambiente e, enquanto estava perdido no meio da nuvem, 
mais uma vez, Gylen pegou em seu braço e o puxou com força. 

- Aqui!! - gritou ele, fazendo Sora perder o equilíbrio e cair, 
engatinhando e erguendo-se logo em seguida. 

Seguiram até atrás de uma das docas de estacionamento 
de um SAM e afastaram algumas caixas, revelando uma 
pequena portinhola de um metro e meio de altura. 

- Vai! Vai! - Gylen disse, empurrando Sora para dentro da 
abertura. 

- O que é isso? - Sora perguntou.
- É a passagem de manutenção para o poço do elevador de 

acesso ao pavimento superior. Vai! É melhor do que cruzar o 
galpão! 

- Você não vem? - Sora perguntou, vendo a fumaça quente 
entrando pela abertura onde ele se encontrava encolhido. 

- Tânia ainda está aqui! Preciso ficar com ela. Mas você pode 
ir! Já fez demais! Vá atrás de sua irmã! Obrigado! - Gylen gritou e 
ambos apertaram as mãos. 

Sora virou-se e caminhou pelo pequeno túnel sem hesitar, 
deixando lentamente os sons da batalha para trás. Os ecos pareciam 
rugidos monstruosos avançando pelo corredor apertado, até o 
soldado chegar a uma portinhola que dava no túnel do elevador. 
Ele a abriu e subiu a escada de serviço na escuridão completa, 
enxergando o caminho apenas com os visores noturnos, enquanto os 
cabos do elevador vibravam com os tremores causados pelo combate.
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Sora havia atravessado a guerra novamente e 
agora, finalmente, subia apressado em direção a irmã. 
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CAPÍTULO 6

“TENDAS QUEIMADAS”

O elevador estava parado e Sora passou espremido pelo vão de 
manutenção do poço, entre o elevador e a parede, continuou subindo 
durante um bom tempo. Precisou parar para descansar no meio do 
caminho, pois o poço era muito longo e profundo e o caminho 
era mais difícil no escuro. Sora não gostaria de perder tempo, mas 
compreendia que precisaria poupar energia, pois havia se esforçado 
de forma absurda no campo de combate e começava a sentir os efeitos. 
Longe da batalha a adrenalina se diluía e ele começava a sentir dores 
por todo o corpo, graças ao grande esforço que havia feito ao longo da 
missão. Reduziu o ritmo da subida, mas não parou completamente, 
obrigando-se a continuar sempre, mesmo que vagarozamente. 

Por fim, Sora chegou até topo e sacou a espada que 
estava em suas costas, usando-a como alavanca para forçar a 
porta do poço do elevador. Assim que a porta se abriu, viu 
soldados passando correndo pelo corredor que levava até as 
escadarias e ficou ainda mais empolgado, pois eram reforços 
que passavam apressados em direção ao galpão, muitos homens 
correndo organizadamente como um grupo de combate. 

É claro que Sora não planejava voltar ao galpão com o 
grupo, de forma alguma, então correu por entre as filas de 
soldados, seguindo no sentido contrário enquanto gritava:

- Corram! Tânia e Keltz ainda estão lutando! - Até um 
comandante segurar em seu braço. 

- Você estava no galpão? - Ele perguntou. 
- Eles trouxeram SAMs para dentro. Vocês precisam correr! - 

Sora respondeu. 
- Mais reforços estão vindo de todas as famílias da Guarda 

Superior e em breve vamos dominá-los. Qual é a situação? - O 
comandante perguntou enquanto os grupos de soldados corriam 
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por eles. 
- A pior possível! Eles dominaram a torre! Vocês precisam ir! - 

disse Sora - Eu preciso chegar até o andar das tendas. Sabe qual o 
melhor caminho?

- Siga pelo vão central, de a volta pela rampa de acesso ao 
corredor principal. - disse o comandante, fazendo gestos com as 
mãos enquanto muitas filas de soldados passavam correndo ao lado 
deles.

- Mas isso é longe! - Sora exclamou. 
- É o mais rápido, pois as passagens mais próximas estão 

bloqueadas por entulhos! - disse o comandante. 
Só então Sora percebeu quão violento o ataque 

organizado havia sido. O setor onde ele e Arthur estavam 
não havia sido, nem de perto, o mais criticamente atingido. 
De repente uma preocupação profunda o invadiu e 
transformou-se, instantaneamente, em medo. Medo pela irmã.

O soldado agradeceu o comandante e correu pelos 
corredores e, durante seu avanço, notava cada vez com 
mais freqüência os danos que o ataque havia causado nas 
estruturas do abrigo. Destroços fumegantes espalhavam-se por 
todos os lados sempre em locais estratégicos e, a cada novo 
corredor que Sora alcançava, mais pessoas manchadas por 
cinzas e sangue sendo atendidas por paramédicos apareciam. 

Ele rapidamente alcançou a grande porta que servia de 
entrada para o setor onde a irmã vivia e, assim que cruzou, 
ficou vários segundos parado, estarrecido, enquanto seus 
olhos esquadrinhavam a paisagem desoladora. Todas as tendas 
do local estavam fumegantes e enegrecidas e, muitas, ainda, 
queimavam com chamas altas e reluzentes que iluminavam 
toda a câmara gigante como grandes piras funerárias. 

Homens ainda corriam de um lado ao outro em grupos 
organizados com abafadores em mãos, golpeando as chamas. 
Feridos gemiam e pessoas choravam por todos os cantos. As 
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grandes colunas de fumaça subiam e forravam o teto alto como 
uma mortalha, fazendo cinzas caírem como neve do alto. Sora não 
conseguia mais correr e, chocado demais para continuar, passou 
a caminhar vagarosamente, deixando-se envolver pelo caos. O 
medo e a angustia drenaram completamente sua pressa e cada 
passo parecia pesado e sofrido. Mesmo assim ele seguia lentamente 
observando detalhadamente o massacre que havia acontecido. Não 
estava mais no terrível cenário de batalha pela qual ele havia passado 
no galpão, mas estava ainda mais amedrontado, pois o que havia 
acontecido aqui não envolvia luta, nem soldados; era pior, muito 
pior. Havia acontecido uma luta de pessoas inocentes pela simples 
sobrevivência. Eram vítimas de um ataque covarde e brutal e, 
enquanto a mente de Sora processava essas informações, seus olhos 
iam de uma cena aterradora a outra, perdidos em uma desesperança 
aflita que fazia seu estômago refluir ácido de volta a garganta. Ele 
tentava evitar as imagens para poder sustentar a esperança, pois 
cada cena desoladora trazia apenas mais medo e apreensão, mas 
não conseguia impedir seus olhos de enxergarem. Para qualquer 
lugar para onde voltasse sua visão existia morte e sofrimento. 

Ele viu uma criança chorando ao lado de sua tenda 
completamente queimada; a mãe arrastava os restos do pai de 
baixo da lona queimada. Depois observou um grupo de homens 
socorrendo um combatente de chamas intoxicado pela fumaça, 
amo mesmo tempo que outros golpeavam as labaredas enfurecidas 
usando os abafadores. Uma mulher que jazia de joelhos e pranteava 
o corpo de uma criança que estava completamente esbranquiçada 
por queimaduras. Mais a frente ele viu corpos arrumados no 
chão, um ao lado do outro, queimados, irreconhecíveis. Algumas 
pessoas exaustas por lutarem contra a destruição, simplesmente 
aguardavam ajuda, caídas no chão, sentadas, cobrindo os olhos, 
tentando evitar as lágrimas. Estavam sem esperanças e sentiam-
se abandonados. Muitos deles olhavam Sora enquanto ele 
caminhava, pois, vestindo sua armadura completa, tornava-se 
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um sinal, um exemplo, até encontrarem o próprio reflexo no 
visor do capacete e perceberem quão duramente haviam sido 
atingidos. Seria difícil levantarem-se, e o soldado sabia disso. 

Dobrou uma esquina e teve de medir seus passos para se desviar 
de mais corpos que se amontoavam entre entulhos fumegantes. Lona, 
metal, couro e pessoas haviam se fundido em um único monte de restos 
cinzentos. O cheiro era difícil de suportar e Sora levava a mão ao filtro 
de ar do capacete com freqüência tentando impedir o odor de entrar. 

Então, os olhos de Sora encontraram exatamente o que ele 
temia. Não havia de ser diferente, tendo como base tudo que 
ele havia visto desde que entrara no setor. A tenda onde a irmã 
vivia praticamente não existia mais, resumindo-se a um monte 
enigmático de arames, hastes de metal, cordames, lonas e couro, 
tudo fumegante e ainda com pequenas chamas saltando do 
interior retorcido de alguns tubos estruturais. Em meio ao monte 
de entulho cinzento, uma pequena peça brilhante saltou aos seus 
olhos, obrigando-o a se ajoelhar pacientemente junto do pingente 
que se destacava dos tons enegrecidos; ainda sustentando um 
brilho embaçado em suas curvas modeladas a mão. Havia sido 
um presente seu para a irmã no dia do aniversário um ano atrás 
e parecia ser a única coisa aproveitável que havia restado. Uma 
calma serena invadiu o soldado frente a grande possibilidade 
da perda irreparável. Era uma forma de enfrentar um fim 
abrupto, um jeito humano de aceitar o inaceitável; encarando 
uma situação extrema como se fosse um incidente qualquer. 
Triste, o soldado suspirou profundamente enquanto passava 
o dedo pelos detalhes do pingente, limpando-o da fuligem.

Depois, ainda de joelhos, Sora se virou para um velho 
que jazia sentado não muito distante. Conhecia o velho 
senhor, pois era o vizinho de sua irmã. Ele segurava em 
suas mãos um brinquedo de pelúcia na forma de um 
cachorrinho que estava completamente queimado e destruído. 

- Olá. - Sora chamou, caminhando lentamente na direção dele.
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O velho parecia compenetrado demais para responder, 
como se estivesse mergulhado em outra realidade, talvez, uma 
realidade onde a criança a quem o brinquedo havia pertencido 
ainda estivesse viva. Seus olhos não se desviaram da pelúcia, 
mas, ainda assim, mesmo imerso em lembranças, o velho, 
sem tirar os olhos do cachorrinho de pelúcia, respondeu.

- Eu preferia que tivessem me levado ao invés dela. Já vivi 
demais... - disse o velho senhor, finalmente deixando uma lágrima 
escorrer. 

Sora caminhou até o velho e curvou-se ao seu lado.
- Eu não sei onde está minha irmã. O senhor a viu? - Sora 

perguntou. 
O velho levantou os olhos para o soldado de armadura e, só 

então, reconheceu Sora e isso trouxe mais lágrimas para seu rosto. 
Seus olhos claros, de um branco azulado, estavam encharcados 
e refletiam o brilho das chamas tremeluzentes dos arredores. A 
pupila, dilatada por causa da escuridão, parecia se apoiar nas 
olheiras e nas rugas cansadas. O suor escorria da testa, arrastando 
a fuligem com que estava impregnada, deixando rastros pelas 
rachaduras da pele ressecada. Ele levou o cachorro de pelúcia até 
o rosto, escondendo sua face e enxugando-a, aos prantos, disse:

- Você não vai encontrá-la por aqui, meu jovem. Eu sinto 
muito. - Disse o velho senhor, curvando-se sobre o brinquedo de 
pelúcia. 

- O senhor a viu? Sabe para onde ela foi? - Sora perguntou, 
segurando os ombros do vizinho e ajudando-o a sustentar o 
próprio peso enquanto homens lutando contra as chamas gritavam 
ordens uns aos outros à distância. 

- Ela me arrastou para fora da tenda, depois entrou para pegar 
minha neta. Estava tudo em chamas, eu não conseguia me mover, 
não conseguia respirar direito. Eu tossia e não consegui falar, não 
consegui evitar. Ela estava lá dentro tentando tirar minha neta, 
então, a tenda desabou. - O velho chorava - Eu sinto muito. Não 
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vai mais encontrá-la aqui. 
Sora o soltou, deixando que o velho se curvasse sobre a 

pelúcia novamente, abraçando-a em posição fetal. Ao lado deles 
a tenda mais parecia uma montanha fumegante de escombros 
e não mais ostentava o encanto da morada de uma família.

- Todos morreram... - lamentou o velho senhor. 
O soldado levantou-se e caminhou, perplexo, em direção 

ao amontoado de restos. Retirou uma fina viga metálica do 
caminho, avançou mais, depois se abaixou e puxou uma cadeira 
retorcida de sob um monte de pedaços queimados, fazendo 
cinzas subirem no ar. Suas mãos já estavam enegrecidas por 
causa da fuligem, era possível ouvir o crepitar da brasa ainda 
queimando sob as camadas negras e amontoadas da tenda. 

- Ela ainda está aqui? - Sora perguntou, levantando outra parte 
queimada da tenda. 

O velho apenas chorava, sem conseguir responder à pergunta.
Sora, sem ouvir a resposta do velho senhor, jogou o pedaço 

que havia erguido de volta ao amontoado, causando um ruído que 
ecoou pelo galpão. 

O velho ergueu-se assustado, repentinamente, vendo o soldado 
caminhar de volta, em sua direção.

- Não tem ninguém lá embaixo! Onde ela está? - Sora 
perguntou com rispidez, quase ameaçadoramente.

- Ali. Estão todos ali. - O velho apontou para outro lado, 
as mãos trêmulas, o dedo manchado de preto apontando para a 
escuridão.

- Levante-se e ajude as pessoas. Vamos poder chorar muito 
assim que arrumarmos essa bagunça. - Disse o soldado, passando a 
mão na cabeça do velho como se ele fosse uma criança. 

O vizinho não ficou olhando Sora desaparecer por entre as pessoas 
que trabalhavam nos arredores enquanto seguia na direção apontada, 
apenas voltou sua atenção novamente para o cachorrinho de pelúcia. 

Mesmo sem saber ao certo para onde o velho havia apontado o 
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soldado caminhou na direção, meio sem rumo, tomando cuidado 
para não atrapalhar nenhuma das pessoas que ainda lutavam 
para se restabelecerem. Sora parou de caminhar quando dois 
homens impediram seu caminho, retirando um grande tapume 
dos escombros e bloqueando todo o corredor de passagem. Ele os 
ajudou a manobrar a peça, depois seguiu seu caminho por entre 
os restos de tendas, sempre olhando ao redor, buscando um sinal 
da irmã. Parou para ajudar uma mulher a se levantar enquanto 
ela lutava para erguer uma haste que serviria de trave para o apoio 
de outras peças. Depois ajudou um pai a retirar uma criança 
de uma nuvem de fumaça negra que ainda subia dos escombros. 

Para todo lugar que Sora olhava, via a necessidade de ajuda e 
o desespero estampado no rosto das pessoas inocentes. Mas não 
encontrava a irmã. Provavelmente estaria na enfermaria improvisada... 

- Quantos homens atacaram? - ele perguntou a um homem 
que ajudava a separar objetos reaproveitáveis. 

- Três. Todos armados. Tinham até granadas. - respondeu o 
homem, limpando o rosto com o braço, retirando suor e fuligem. 

Chocado, Sora continuou caminhando por entre as nuvens 
de fumaça que subiam espiralando pelo seu caminho. Quando 
estava chegando até a grande parede do salão, viu soldados em 
armaduras trabalhando em conjunto com um SAM operário 
de mais ou menos 4 metros de altura. Eles organizavam sacos 
grandes, uns juntos dos outros, para que o robô pudesse pegar a 
maior quantidade possível de uma vez e colocar em uma caçamba.

- A enfermaria fica aqui perto? - Sora perguntou a um soldado.
- Não. Foi montada do outro lado... - Respondeu o soldado, 

displicente enquanto trabalhava. Provavelmente já havia 
respondido essa pergunta por muitas vezes. 

- Minha irmã está por aqui? - Sora resolveu perguntar ao 
soldado, mesmo intuindo que não devesse fazer tal pergunta. 

- Em que tenda ela morava? - perguntou o soldado, 
consultando uma folha holográfica onde uma lista de números e 
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nomes apareciam. 
- É para lá, perto do centro do salão. Não lembro o número. - 

respondeu Sora, aflito. 
- Ela deve estar por ali. - respondeu o soldado, apontando para 

o chão, onde inúmeros sacos estavam organizados, paralelos uns ao 
lado dos outros - mas espero que não esteja. - terminou o soldado, 
batendo com a mão no ombro de Sora em consolo. 

Eram corpos ensacados, prontos para reciclagem. Todos os 
corpos que ainda não haviam sido reconhecidos tinham a parte do 
saco que cobria os rostos aberta.

Sora caminhou ao longo da linha de corpos ensacados, 
olhando os rostos um por um. Eram incontáveis e, só 
neste setor, umas cinqüenta pessoas deveriam ter sido 
vítimas dos três assaltantes e do incêndio criminoso. 

- Eles tinham armas disparadoras e nós não tínhamos nada. 
Pelo contrário, estávamos dormindo. - disse o soldado que 
caminhava com Sora enquanto olhavam os corpos.

Sora imaginou a situação que haviam enfrentado no 
setor onde ele estava com Arthur e a multiplicou por três. 
Eles haviam tido sorte, pois alguém havia lidado rapidamente 
com os assaltantes daquele setor, mas, aqui, a coisa arrastara-
se por muito tempo até que os assaltantes fossem dominados. 

Sora parou de caminhar bem em frente a uma mulher ensacada. 
O rosto dela estava muito queimado, quase irreconhecível. 
Ele, porém, percebeu uma corrente no pescoço da garota, 
na qual faltava um pingente. Ajoelhou-se, então, finalmente 
suspirando e lutando contra uma explosão de emoções, com 
um esforço incrível para conter as lágrimas. Na palma de 
sua mão encontrava-se o pingente que pertencia à garota.

- Sinto muito. - disse o outro soldado, passando a mão no 
capacete de Sora, deixando-o sozinho para lamentar. Era tudo que 
podiam fazer.

Outras pessoas além dele pranteavam ao longo da linha de corpos 
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ensacados, mas, para Sora, ver a irmã daquela forma não parecia 
certo. Não era a recompensa que ele esperava por todo esforço que 
havia feito. Ela havia sido o motivo de todo seu empenho e de toda 
sua luta. Encontrá-la morta, deformada e ensacada, era revoltante. 

Sora abriu a viseira do capacete, pois precisava limpar as 
lágrimas que se forçavam a sair. Os dedos sujos mancharam sua face 
com fuligem no momento em que tocou o próprio rosto. Franziu o 
cenho quando sua expressão fechou, depois levantou-se, respirando 
profundamente e, contendo as emoções, estava substituindo 
a tristeza pelo ódio. Seu punho se fechou com força ao redor do 
pingente, levantando-o até a altura dos olhos e abrindo-o, revelou o 
brilho tímido da jóia fosqueada pela fuligem na palma de sua mão.

- Não era para ser assim. - ele disse enquanto encarava a jóia 
por entre as lágrimas.

O pingente parecia não se enquadrar com a 
realidade que o cercava, como se não pertencesse a ela. 
Ele teimava em brilhar, mesmo com toda a fuligem 
cinzenta e o sofrimento que tomava conta do abrigo.  

Sora, emocionado, devolveu o pingente para a 
irmã, deixando-o cair dentro do saco que a envolvia. 

- Foi um presente. Leve contigo. Que ele a guie em segurança 
até as escadarias do palácio dos deuses. - não tocou na irmã, nem 
olhou muito para seu rosto deformado, pois não gostaria de 
lembrá-la daquela forma.

Era ela, ele estava certo disso. Mais cedo ou mais tarde 
o exame de DNA confirmaria seu reconhecimento, mas ele 
reconheceria a irmã de qualquer forma. Depois de deixar o 
pingente deu meia volta e saiu andando sem olhar para trás.

Não lhe havia restado mais nada importante na vida. Seus pais já 
haviam morrido há muito tempo, não tinha esposa, nem primos ou 
tios. A irmã sempre fora sua razão, agora, ela havia partido para sempre.
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CAPÍTULO 7

“A ENCOSTA E O HORIZONTE.”

Sora seguiu caminhando pelo abrigo até o setor onde 
ele fazia guarda no momento da insurgência. As pessoas 
trabalhavam ativamente na organização do local e, procurando 
por entre as filas de soldados que já haviam montado uma 
estrutura hierárquica para o auxilio dos civis, Sora encontrou 
o experiente Festos, que fora encarregado pela segurança do 
setor pelo membro da Guarda Superior, Arthur di Drako.

Ficou satisfeito em ver que aquele setor estava 
quase completamente recuperado do ataque. As tendas 
incendiadas já haviam sido limpas e o material reaproveitável 
já estava separado. Todos os feridos já haviam recebido 
os devidos cuidados e Festos coordenava a arrumação.

- Festos. - Sora chamou. 
- Você! - Festos reconheceu o soldado na mesma hora - 

Conseguiram, então!
- Sim, o plano do senhor Arthur di Drako funcionou. 
- Quando as portas foram destrancadas acreditei mesmo que 

poderiam ter sido vocês. - disse o homem robusto com um leve 
sorriso no rosto.

- Preciso sair. - Sora respondeu. 
- Alguma coisa errada? - Festos perguntou, notando o 

abatimento na voz do soldado. 
- Mais errada do que isto? - Sora respondeu, apontando a 

situação do abrigo ao redor deles. 
- Você não entendeu, soldado. Quero saber se tem alguma 

coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você? - a 
voz de Festos soou mais imponente desta vez, deixando óbvia a 
hierarquia do grupo. 
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- Desculpe, senhor. Perdi minha irmã. - respondeu Sora, com o 
olhar voltado para baixo. 

Por um instante os dois ficaram em silêncio enquanto Festos 
ponderava sobre a situação, observando Sora e imaginando 
quantas pessoas estariam passando pela mesma dor. Talvez o abrigo 
Leholt jamais pudesse se recuperar completamente deste ataque. 

- Assim que a Guarda Superior chegar aqui estarei de volta a 
minha patente usual. Porém, ainda estou no comando. Pode sair 
se quiser, só não faça besteira. - disse Festos, com uma das mãos 
dando tapinhas no capacete de Sora. 

- Não se preocupe. Só vou trazer Vent para dentro. Ele ficou de 
guarda ao lado de fora da passagem que usamos para contornar as 
portas fechadas. - Sora respondeu.

De fato, Arthur havia ordenado que um deles ficasse para trás 
em caso de o plano dar errado. Vent era grande amigo de Sora e 
o único outro soldado que vestia a armadura completa no setor 
e havia tido a coragem de permanecer sob o sol junto de Arthur.

- Entendo. Mesmo assim, não faça besteira. - desta vez Festos 
disse com legítima preocupação. 

Sora prestou reverencia, virou-se e partiu em direção ao 
portão sem pestanejar. Caminhou firmemente ao longo do 
escuro corredor iluminado apenas por luzes de segurança em tons 
avermelhados, até a voz do sentinela gritar imponente das trevas. 

- Alto lá! Identifique-se!
- Soldado Sora, da família Foulage! - respondeu Sora, sem 

parar sua caminhada determinada. 
As luzes de segurança falharam e tudo escureceu 

completamente para, instantes depois, acenderem-se as luzes 
normais e tudo ficar mais claro. 

Assim que o sentinela viu Sora com mais clareza relaxou e 
baixou o tom de voz.

- Parece que estão restabelecendo os sistemas. - disse o 
sentinela. 
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- Provavelmente estão controlando a situação. - Sora falou, sem 
querer entrar em detalhes para não perder mais tempo. 

O sentinela reparou nas manchas de sangue que marcavam 
a armadura de combate do soldado e isso o fez imaginar 
como a batalha havia sido dura e cruel no interior do abrigo. 
Então, ambos olharam para o alto quando o som do sistema 
de ventilação voltou com um ruído característico e contínuo. 

De fato, os sistemas da infra-estrutura do abrigo 
pareciam retornar um a um e Sora ficava satisfeito em 
ter participado ativamente de tudo, só não aceitava o 
fato de todos esses esforços não terem salvado a irmã. 

- Abra a porta, preciso sair. Recebi ordens de trazer o soldado 
Vent de volta para dentro do abrigo. - Sora falou. 

O sentinela ficou pensativo por algum tempo, pois havia 
recebido ordens diretas de um membro da Guarda Superior 
para manter a porta fechada. É claro que isso aconteceu quando 
o abrigo parecia estar caindo sob um ataque impiedoso e, 
agora, porém, tudo se mostrava mais organizado e controlado. 

- Eu precisaria de uma comprovação desta ordem. - disse o 
sentinela, apenas cumprindo seu papel.

Sora sabia que ele estava certo, mas não tinha 
mais paciência nem humor para suportar as normas. 

- Você realmente acredita que as equipes de socorro, lá 
embaixo, tem tempo de me fornecer uma autorização? Acredita 
que os membros da Guarda Superior estão preocupados com um 
soldado lá fora, enquanto 3 SAMs inimigos invadem o galpão 
principal do abrigo? - Sora fez uma pausa enquanto o sentinela 
dava um leve passo atrás para corrigir a falta de equilíbrio causada 
pela tontura momentânea, tenso com as informações - Abra a 
porcaria da porta para que Vent possa entrar!

Mesmo com a luz difusa do dia brilhando lá fora 
o sentinela abriu a grande comporta e Sora, mais uma 
vez, partiu em direção ao exterior sob a radiação letal. 
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Seus passos cadenciados afundavam-se na neve fofa e sua 
respiração profunda soava alta em seus ouvidos. O visor espelhado 
de seu capacete refletia a encosta do morro, mostrando, na cor 
avermelhada da proteção, a neve branca e as nuvens cinzentas e 
densas que corriam no céu. Jatos de neve se levantavam com os 
ventos fortes e batiam contra o capacete como farelos brancos.

Sora seguiu até a boca do duto de ventilação que ele e Arthur 
haviam usado para invadirem o galpão, mas Vent não estava 
mais lá. Intrigado, observou ao redor procurando, sem sucesso, 
por sinais do amigo. Depois foi caminhando em direção aos 
campos de placas de captação solar, grandes formações brilhantes 
que estendiam-se por longas distâncias, parou e contemplou 
a paisagem que as placas gigantescas criavam. Percebeu que 
demoraria muito até checar cada possibilidade de esconderijo. 

- Vent!! - ele gritou, então, mesmo sabendo que o som poderia 
atrair um perigo em potencial caso algum inimigo ainda estivesse 
na espreita. 

Sora ficou algum tempo esperando por uma resposta, mas esta 
não veio. Frustrado, retornou para perto da entrada do duto de ar e 
percebeu que este já estava lacrado pelo sistema de segurança.  

“Sora pensou, exausto e sem saber mais onde procurar. 
A área era ampla demais e ele já estava cansado, não 
conseguiria manter-se em pé se seguisse nesta busca.

De repente, Sora pisou em falso em um pequeno buraco 
no chão, caindo na neve. Sentado, depois de se recuperar do 
tombo besta, ele viu muitos outros rombos arredondados 
no chão e, aterrorizado, percebeu que era o rastro de uma 
rajada de arma disparadora de grosso calibre. Canhões, talvez. 

- Pelos deuses... - seus olhos seguiram o rastro de destruição e 
encontraram alguma coisa suspeita quase completamente coberta 
pela neve. 

Sora correu até lá ansioso e temeroso, pois sabia 
que poderia encontrar o corpo do amigo. Fuçou com as 
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mãos afastando a neve, desenterrou-o e, infelizmente, 
era Vent. Conforme Sora o desenterrava com as 
próprias mãos, percebeu as fraturas e desmembramentos 
causados pelos canhões de um dos SAMs inimigos. 

- AAah Vent... Meu bom amigo... - disse ele, sentando-se 
sem forças ao lado do corpo e lamentando muito - você tentou se 
desviar, não é mesmo? - Sora olhava o rastro dos tiros desenhado 
no chão e notou que formavam uma curva.

Sora sabia que Vent foi um soldado sempre disposto a 
dar a vida na batalha, então não lamentava tanto a morte 
do amigo, apenas sabia que jamais o veria novamente e isso, 
por si só, já era triste demais. Suspirou, percebendo que 
os assaltantes haviam lhe tirado tudo o que lhe era valioso.

Por um longo tempo Sora permaneceu sentado na neve 
ao lado do corpo do amigo enquanto observava o vento 
turbulento levantando neve do chão e as nuvens enormes 
e escuras que rolavam pelo céu tempestuoso. Ele havia 
passado por uma batalha infernal para devolver o controle 
do abrigo ao povo e sobreviveu para rever a irmã. Não havia 
conseguido cumprir parte de seu objetivo pessoal, além disso, 
o amigo que o havia ajudado a enfrentar o ataque jazia morto.

- Eles pegaram você também, amigo. - disse Sora, suspirando.
Se não precisasse usar o capacete provavelmente estaria 

limpando o nariz que escorria graças ao choro contido.
Sora ficou ponderando sobre o que deveria fazer de agora em 

diante. Não sentia mais vontade de se mover, então deixou o corpo 
cair com as costas na neve, com os olhos voltados paro o céu. Se não 
estivesse com o capacete, certamente ficaria cego graças à luz, ou pior, 
morreria queimado pela radiação do dia. Surpreendeu-se, então, 
ao perceber que a idéia, apesar de terrível, não lhe parecia ruim. 

Sua mão destravou a proteção do pescoço da armadura e Sora 
respirou fundo ao afrouxar a placa peitoral que cobria o forro 
da roupa protetora. Apenas a roupa térmica estava entre ele e a 
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radiação do sol depois que as proteções blindadas foram retiradas 
e o medo ainda era menor do que a tristeza. Foram precisas as duas 
mãos para soltar o velcro que prendia a gola que subia até dentro 
do capacete. O fecho soltou-se com o som rasgado do velcro 
denso cedendo. Depois, botões de metal se soltaram com um 
estalo e o zíper, sob duas camadas de tecido, começou a se abrir, 
revelando o pescoço descorado do soldado branco como a neve.

A sensação de queimar começou a tomar Sora quase 
imediatamente, enquanto o vapor do calor de seu corpo saia 
como fumaça no ar. O ardor rapidamente tornou-se insuportável 
quando a pele em seu pescoço começou a se derreter, resultando 
em uma dor lancinante, como se milhares de agulhas o estivessem 
furando. Um misto de congelamento com derretimento, incomum 
e destruidor, que obrigou Sora a se virar na neve para proteger a 
área exposta. O soldado não teve forças para suportar a dor... Só 
então ele chorou, sentindo-se patético pelo que estava fazendo e 
completamente arrasado pelas perdas, principalmente pela irmã. 

- Você não vai conseguir desta forma, seu soldado idiota. - Sora 
choramingou com a face voltada para a neve enquanto fechava 
novamente a roupa protetora. 

“Você tem uma arma disparadora em mãos, e tem a brilhante idéia 
de se matar queimando pela luz do dia!” De fato, sentia-se patético. 

Aos prantos Sora vestiu-se novamente, lacrando a armadura. 
Ainda estava chorando e pensando em deixar esta vida quando, de 
repente, a raiva o preencheu fervilhando como a radiação havia feito 
com seu pescoço, marcando-o para sempre. Ele levantou-se e seguiu 
de volta para o abrigo, deixando o corpo de Vent congelando sob neve. 

- Adeus, amigo. - disse ele, caminhando na neve fofa. 
Estava decidido a caçar o líder dos assaltantes e lutar com todas 

as forças para vingar a irmã. A queimadura no pescoço não lhe 
permitiria esquecer deste dia e de suas conseqüências, jamais. Então 
voltou para dentro do abrigo Leholt sem imaginar que a família da 
Guarda Superior que o apadrinhava não participaria da represália, 
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e que outra família o acolheria, aceitando seu pedido de ajuda. 
Ele havia salvado o abrigo Leholt, mostrando-se digno 

de servir ao último membro da lendária família di Drako.
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