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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 TREINAMENTO é uma crônica que narra parte do treinamento 
militar pelo qual Arthur di Drako passou, mostrando com mais 
detalhes a relação entre Keltz e seu discípulo. A crônica também 
apresenta ao leitor a esposa de Eleno Leholt, mostrando-a pela 

primeira vez no universo de Primeira Alvorada. Na cronologia oficial 
da série, a história se se passa entre os capítulos 4 e 6 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 TREINAMENTO

(sobre o treinamento de Arthur di Drako por Keltz Haijik 
durante o livro “A LUA”) 

CAPÍTULO 1

“UM DRAKO NO CHÃO”

Arthur havia acordado cedo, despertado pelo próprio Keltz, seu 
tutor. O professor gostava de vê-lo levantando sob uma surra de 
porrete feito de espuma de treinamento. Era uma arma macia e criada 
exatamente para não machucar, então Keltz batia e gritava, até o 
jovem começar a se defender. Isso acontecia com freqüência e tornava 
o sono de Arthur cada vez mais leve. Apesar das tendas vizinhas do 
jovem membro da guarda superior detestarem isso, o treinamento 
continuava.  Hoje não havia sido diferente e a surra matinal havia 
sido ministrada antes da lua nascer, ao fim do dia. Arthur xingava 
o treinador, que se divertia vendo o garoto tentando se defender. 

- Tu tem que ficar sempre atento. Não existe descanso, pois a 
surpresa só acontece por que, justamente, não estamos preparados. 
Nenhum soldado gosta de surpresas, rapaz. – Keltz falava. 

O jovem Arthur reclamava, mas sabia que era para seu próprio 
bem. Estava empenhado em se tornar um bom soldado, um membro 
digno da guarda superior do abrigo Leholt, merecedor do título de 
nobreza. Acima de tudo, queria fazer jus ao seu nome “di Drako.”

Depois da surra e de um breve desjejum, Keltz conduziu Arthur 
até o exterior do abrigo para treinar. O horizonte ainda pegava 
fogo em cores incandescentes no lado oeste, enquanto o céu estava 
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escuro e cinzento no lado leste. Uma tempestade se aproximava, 
como sempre acontecia, e os ventos fustigavam o peito de Arthur, 
empurrando-o para trás, fazendo seus pés se enterrarem na neve. Os 
dois caminhavam pela encosta do morro que cobria o grande abrigo 
subterrâneo, e era difícil locomover-se. Vestiam armaduras que os 
isolavam do ambiente congelante, mas o vento turbulento e a neve 
que levantava criavam a sensação de se estar caminhando dentro 
de um bloco de gelo. Diversas vezes eles precisavam passar a mão 
no visor do capacete para tirar a neve e o gelo que se acumulavam 
e bloqueava a visão. O equipamento de sobrevivência que ficava 
embutido nas armaduras (como baterias de centelha sobressalentes, 
tonfas, munição, espada, aquecedores internos, capa de camuflagem, 
arma disparadora, e alguns artigos como faca, e lanterna) pesava 
bastante conforme se distanciavam da entrada e rumavam cada vez 
mais em direção as trevas da noite que caía. Em breve o céu estaria 
preto e o fulgor chamejante que pairava no horizonte oeste se apagaria 
completamente, deixando apenas o branco da neve e a escuridão.  

Keltz havia se habituado à forma como Arthur ficava à vontade 
do lado de fora do Abrigo Leholt, sem incomodar-se enquanto 
enfrentavam o ambiente hostil. Parecia natural ao garoto e o 
frio congelante, o brilho do sol ou a simples exposição ao céu 
tempestuoso e trovejante não abalavam seu aprendiz. Isso era bom, 
pois sabia que o fato de não temer o ambiente já inspiraria muitos 
homens que o vissem desbravando o exterior da forma que fazia.

- Aqui, pode parar! – Keltz disse, levantando a mão direita em 
sinal de parada. 

Arthur o seguia logo atrás e, assim que parou, olhou ao redor 
procurando um motivo para estarem ali no meio do nada. Obviamente 
não encontrou nada especial sobre o local. Era apenas uma encosta 
branca de neve, muito longe de tudo. Estavam distantes de qualquer 
entrada do abrigo, afastados dos campos de captação solar e de 
qualquer poste de sinalização de superfície. O jovem esfregou o visor do 
capacete, retirando o pó de gelo que atrapalhava seus olhos, insistindo 
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em tentar encontrar alguma coisa, mas a parada parecia aleatória. 
- Por que...? – Arthur ia perguntar para Keltz por que haviam 

parado, porém, não houve tempo para o garoto terminar a frase. 
O professor truculento investiu contra, chutando-o com força no 
tórax.

O impacto brutal apertou os pulmões do jovem dentro da 
armadura, fazendo-o perder o ar e derrubando-o de costas na neve. 
Arthur tossiu tentando respirar, mas o ar não entrou, pois a pancada 
havia paralisado o diafragma que se movia em espasmos. Arthur rolou 
no chão, ficando de bruços e flexionando os braços para se levantar. 

- Tu realmente precisa prestar mais atenção. – Disse Keltz, 
dando risada enquanto sacava uma das tonfas que a armadura 
trazia preza nas pernas. 

- Sim, senhor... – Arthur conseguiu dizer enquanto gemia no 
chão. 

- Sabe guri, hoje tu vai saber a diferença de lutar na academia 
e de lutar aqui fora. – Keltz disse, batendo com a tonfa contra as 
costas de Arthur. 

O jovem tentou rolar para se desviar, como havia aprendido, mas 
suas mãos escorregaram na neve e afundaram, e a pancada nas costas 
jogou-o contra o chão. Foi dolorido, mas ele não desistiu. Arthur 
conseguiu rolar, finalmente, virando-se a tempo de defender-se de 
mais uma pancada, usando o bracelete da armadura. Ele estava caído 
no chão enquanto o ciborgue atarracado batia repetidas vezes e com 
força. Desta vez não era um bastão de espuma. Era uma tonfa feita de 
alumínio e revestida de couro e cada pancada no braço fazia seus ossos 
vibrarem e doerem. Foram três pancadas defendidas e absorvidas pelos 
seus ossos e armadura, até a mente de Arthur despertar e entender que 
o professor o machucaria para conseguir uma reação, se fosse preciso. 
Em um insight o jovem lembrou-se dos treinamentos na academia, 
dos movimentos repetidos até a exaustão, onde Keltz sempre lhe 
dizia: “Um homem no chão durante uma luta é um homem morto”.

Arthur, mesmo deitado, chutou com força a canela esquerda 
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de Keltz que escorregou na neve e caiu por cima. O jovem prendeu 
os ombros do professor com as mãos e aproveitou o movimento 
da queda dele para girar, rolando de lado e terminando o 
movimento montado sobre o abdômen do professor, revertendo a 
situação. Agora era Arthur quem possuía a posição de vantagem.

Eles estavam quase cobertos de flocos de neve, arrastando-se 
sobre o gelo enquanto o som trovejante da tempestade retumbava e 
ecoava na imensidão. 

Quando Arthur recobrou-se da explosão de adrenalina achou 
que a lição havia sido aprendida e a aula acabado, mas Keltz moveu-
se rápido como um raio, prendendo a haste da tonfa contra a nuca 
do jovem, puxando-o com força, enfiando sua cabeça contra a dele. 
Os capacetes se chocaram com um som estalado e a pancada retirou 
completamente a noção de Arthur sobre o que estava acontecendo, 
deixando-o atordoado. Logo depois o professor usou a tonfa 
novamente, prendendo-a como um gancho na alça do pescoço da 
armadura do jovem, puxando-o mais uma vez, alargando a proteção 
da garganta para acertá-la com a outra mão. Assim que o golpe bateu 
contra a garganta de Arthur, Keltz sorriu, percebendo que o corpo 
do rapaz estava molengo como de um boneco. Então foi só girar com 
facilidade, saindo debaixo e caindo sobre ele, trocando as posições. 

Quando a mão de Keltz atingiu o pescoço de Arthur, sua 
respiração parou por um instante crucial, fazendo seus olhos 
escurecerem e sua mente se desligar. Um tipo de knockout muito 
breve, que não durou dois segundos, mas foi tempo mais que suficiente 
para transformá-lo em um peso morto. Assim que a consciência do 
jovem retornou, ainda com a garganta latejando e engasgada como 
se tivesse engolido uma bola de borracha, ele já estava sob o professor 
que o atacava novamente, batendo com a tonfa contra seu rosto. 

Apenas o reflexo fez Arthur levar o braço de encontro ao 
golpe e a força do impacto atirou sua mão contra o próprio rosto. 

- Não seja molenga! – Keltz rugiu, segurando o braço que o jovem 
usava para se defender e tirando-o do caminho do próximo golpe.
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O rapaz sentiu a pancada forte contra o capacete e percebeu 
sua cabeça afundando-se contra a neve. O coração martelava no 
peito e as palavras de Keltz ecoavam distantes, como se tivessem 
sido gritadas de muito longe. 

O jovem di Drako sentiu mais um golpe chacoalhando sua 
cabeça e percebeu que não conseguia mais se orientar, lutando para 
manter a consciência. Sentiu os dedos firmes de Keltz presos em seu 
braço, dificultando sua defesa e, instintivamente, girou o quadril, 
tirando as pernas que estavam ao redor da cintura do professor, 
passando uma delas entre o braço e o pescoço do agressor. Era uma 
tentativa, mesmo que pífia, de uma chave de braço, mas o jovem 
estava atordoado demais para isso e não conseguia manter a firmeza. 

- Vai precisar muito mais que isso. – Keltz rugiu, firmando os 
pés na neve, levantando o jovem do chão e devolvendo-o contra a 
superfície como se as costas dele fosse uma marreta.

As juntas da armadura de Arthur estalaram com a pressão e a 
respiração simplesmente desapareceu. Os braços do rapaz caíram 
inertes ao lado do corpo enquanto sua mente dizia: “defenda-se! Levante 
os braços!” Mas seu corpo não respondia. Então veio uma estranha 
pressão contra seu peito, os olhos tomaram foco suficiente para ver 
Keltz com o pé contra seu tórax e a espada apontada para sua garganta. 

- É, tu morreu mesmo. – Disse Keltz, divertido com a situação.
A lição havia terminado.  
Arthur afastou a lâmina do professor usando uma das mãos 

enquanto tentava se levantar, mas seu nível de consciência 
ainda não era suficiente para manter seu corpo em pé. 

- Que merda. – Arthur praguejou, irritado. 
Estava bravo consigo mesmo, pois sabia quais eram os movimentos 

necessários para ter vencido o embate, mas, simplesmente, não 
havia conseguido efetuar nenhuma manobra corretamente.

- Sabe o que eu acho mais divertido? – Keltz perguntou, 
gargalhando, enquanto batia a mão contra a armadura para retirar 
a neve acumulada.
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- O que é? – Arthur perguntou, irritado com a surra e 
finalmente conseguindo se sentar enquanto a cabeça ainda girava. 

- Você é um di Drako, rapaz, um dos guerreiros lendários e eu 
acabei de chutar tua bunda! – Ele gargalhou com a ironia. 
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CAPÍTULO 2

“O SAM” 

Os dois ficaram sentados na beira da encosta enquanto o 
vento soprava com força e agitava as capas que os envolvia. Arthur 
ainda não estava totalmente recuperado da surra. Sua garganta 
doía e parecia difícil engolir, sua cabeça latejava enquanto seus 
braços estavam dormentes e insensíveis por causa das pancadas. 

- É assim que acontece durante um combate real? – Arthur 
perguntou finalmente.

Keltz nem olhou para o garoto, só respondeu enquanto 
apreciava a tempestade que escurecia o horizonte a leste dali 
com os raios cortando o firmamento em tons azuis cintilantes. 

- Não. É bem pior. – Disse ele, e bufou depois. 
- Bem pior que isso? – Arthur perguntou, tentando imaginar a 

situação. 
- Muito. Estamos só nós dois aqui. Se fosse um combate 

real provavelmente não estaríamos sozinhos. Haveriam outras 
preocupações, rapaz, que não apenas um inimigo, mas vários. Isso 
sem falar nas explosões e nos tiros passando perto de sua cabeça. – 
Keltz disse. 

Era a primeira vez que Arthur treinava combate corporal 
do lado de fora do abrigo e percebeu que isso drenava a energia 
de forma impiedosa. Seus músculos latejavam e seus pulmões 
ainda lutavam para se inflarem, querendo cada vez mais ar. 

- Foi em um combate desse tipo que você perdeu seu braço? – 
Arthur perguntou, relutante em abordar esse assunto. 

- Claro, claro. – Keltz respondeu parecendo não se importar. 
– Foi um combate e tanto. Lembro-me como se tivesse acontecido 
ontem! Estávamos fazendo uma limpeza em um pequeno abrigo 
subterrâneo que já nos havia causado problemas, sabe. 
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- Problemas? – Arthur perguntou. 
- É, eles interceptavam nossas caravanas, matavam pessoas, 

roubavam água, comida, armas, baterias, essas coisas... então 
decidimos que seria melhor terminar com eles. – Keltz deu de 
ombros, parecendo pouco se importar. 

- Entendi.
- Então lá fui eu, empolgado com a batalha. Eu estava me 

saindo bem, meu grupo já havia atravessado a primeira linha 
inimiga e eles estavam recuando. Aí um SAM apareceu, veio do 
nada. Máquina do inferno... – grunhiu o professor, movendo o 
braço artificial enquanto as imagens voltavam a sua mente. 

- Um SAM? Era grande? – Arthur perguntou, só para 
participar da conversa.

- Não muito. Mas, nos pegou de repente, estávamos todos 
muito próximos, como um grupo blindado. Quando eu percebi o 
perigo, já era tarde e, com uma salva de tiros, o SAM varreu nosso 
grupo do campo de batalha. Muitos homens morreram, eu dei 
sorte, só perdi um braço e um olho. – Keltz suspirou. – Máquina 
do inferno... – sussurrou ele. 

- Sei. Vocês venceram a batalha? – Arthur perguntou. 
- Claro. Ângeli estava do nosso lado. Aquele SAM é imbatível. 

– Keltz falou, fazendo parecer que a vitória era uma coisa óbvia.
- Ângeli? O SAM do senhor Eleno? – Arthur conhecia a 

reputação da máquina de guerra da família Leholt. 
- Ele mesmo. Antes de ser de Eleno ele é um patrimônio da 

família Leholt, e foi o pai de Eleno, Aron Leholt, quem pilotava 
o SAM naquele dia. Maquina do inferno. – disse Keltz, depois 
deu risada quando se lembrou do SAM negro exterminando os 
inimigos e reduzindo seus SAMs a escombros.

- Claro, claro. – Arthur entendeu. 

Depois de conversarem um pouco enquanto apreciavam o 
ambiente escuro, trovejante e gelado, voltaram aos exercícios. Keltz 
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fez questão de orientar Arthur em movimentos de defesa e ataque 
contra inimigos vestindo armaduras. 

- A espada é inútil contra uma armadura de combate, a não ser 
que você consiga acertar os pontos mais frágeis. Esqueça os pontos 
vitais, vamos focar nas juntas e nas articulações. Axilas, virilha, 
parte de trás dos joelhos e garganta, se você conseguir um espaço. – 
Disse Keltz, mostrando os pontos com sua lâmina. 

As placas da armadura impediriam qualquer corte ou 
perfuração em qualquer outra parte do corpo. Era preciso 
encontrar os vãos entre a blindagem para causar dano.

- Se você não tiver perícia para usar a espada contra uma 
armadura, prefira uma arma como uma tonfa ou porrete. Vai lhe 
servir melhor. – Keltz disse. 

- Entendo. – Arthur respondeu. 
- Arma disparadora não vai lhe servir muito bem de longe, pois 

as blindagens da armadura vão conter os tiros. À queima roupa, 
sem chance, a armadura não agüenta. Muito menos o capacete. 
Use a arma disparadora sem dó, mas lembre-se, a munição acaba, a 
bateria também acaba, então tome cuidado. 

Depois de repassar a teoria treinaram mais um pouco algumas 
repetições de movimentos e, por fim, voltaram para o interior do 
abrigo. 

O primeiro treino de Arthur combatendo no exterior havia 
sido simples, humilhante e doloroso e Keltz se divertia com isso. 

Na noite seguinte Keltz poupou Arthur da surra matinal 
com espuma e quando o rapaz se levantou marcas de todos os 
treinamentos ficaram satisfatoriamente evidentes. Eram manchas 
roxas esverdeadas e hematomas por todo o corpo, principalmente 
nos braços. Quem não conhecia a respeito de treinamentos de 
combate ficaria impressionado do jovem ainda estar em pé com 
todas aquelas marcas vermelhas. O corpo dolorido era apenas 
uma das coisas que havia se tornado rotina na vida de Arthur.

- Ué!? Sem porrete de espuma hoje? – Arthur perguntou 
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fazendo uma expressão de estranheza enquanto vestia o macacão 
que usava sob a armadura.

- Hoje seu corpo vai descansar, vamos iniciar nossos 
treinamentos em pilotagem de SAMs e entender como eles 
funcionam. Acho que tu vai aprender logo. – disse Keltz, dando 
um soco de leve no ombro do rapaz. 

- Vamos começar a treinar com as “máquinas do inferno”? – 
Arthur perguntou, debochando um pouco do professor em um 
tom divertido. 

Mas Keltz não viu graça. 
- Um dia tu vai entender o poder de destruição de uma 

máquina dessas. - respondeu o professor, com o semblante fechado. 
– Venha logo comigo, seu molenga. – terminou o professor, saindo 
da tenda e esperando o garoto do lado de fora. 

Depois seguiram juntos em direção ao centro do abrigo 
Leholt, enquanto as pessoas despertavam para o cotidiano durante 
a caminhada longa do setor de tendas da periferia, onde Arthur 
morava na tenda que havia sido do avô, até o centro, na parte 
mais nobre, onde as tendas eram enormes, luxuosas e com grandes 
espaços privados. Ketz levou Arthur pelas ruas e o garoto olhava as 
tendas que se estendiam até grandes alturas, com mastros altos e as 
lonas usando até o teto distante do abrigo como apoio. Pareciam 
verdadeiros palácios construídos com lonas, cabos, armações de 
metal e tecidos coloridos. Muitos soldados se encontravam nesse 
setor, pois Arthur sabia que, bem abaixo de onde estavam, ficava 
o galpão militar, local onde se encontrava o núcleo do abrigo. 

Estavam no andar onde ficavam as tendas da maioria dos 
nobres que faziam parte da guarda superior, e era incrível a 
presença militar neste setor. 

- Keltz, senhor, o elevador para o galpão militar fica para 
lá. – Arthur disse, meio sem jeito, quando percebeu que Keltz 
caminhava para outra direção.

Ele dizia isso por que sabia que as docas onde os SAMs ficavam 
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atracados eram exatamente no galpão militar.  
- Eu sei, rapaz. Acha que eu me enganaria? – Keltz falou e 

gargalhou. – Não, não. Estamos indo para outro lugar. – Ele disse e 
seu olho azul luminoso brilhou. 

- Que lugar? – Perguntou Arthur, curioso de repente. 
- Aqui. – disse Keltz, parando bem à frente de uma tenda 

gigantesca onde quatro guardas estavam a postos na entrada 
principal, portando escudos acrílicos transparentes e vestindo 
armaduras escuras com o emblema da família Leholt nas ombreiras. 

Acima da entrada uma flâmula com o emblema da família 
Leholt (a ave de rapina com a espada nas garras) pendia 
desde o teto muito alto, até quase quatro metros do chão, 
adejando as vezes, quando o sistema de circulação de ar soprava.

- A tenda dos Leholt? – Arthur perguntou atônito.
Ele conhecia Eleno, já havia conversado com ele quando soube 

da herança que o avô havia lhe deixado, mas jamais havia entrado 
na nobre tenda da família Leholt.

- Não. O setor da família Leholt. – Keltz sorriu.
O professor sabia que atrás dos panos pomposos existia um 

último e pequeno setor privado de tendas, protegido por muros 
e com sistemas independentes de aquecimento e circulação de 
ar e energia. Sem dúvida a parte mais nobre do abrigo Leholt.

- Pelos deuses do alto palácio, Keltz! Achei que fosse me 
ensinar a pilotar um SAM! – Arthur falou, espantado, pois era tudo 
grandioso demais. 

- Exatamente, moleque, para aprender a pilotar essas máquinas 
você precisa ver a mais espetacular delas com seus próprios olhos. – 
disse o professor com um meio sorriso desenhado no rosto.

Keltz se referia ao grande Ângeli, o SAM de Eleno Leholt.
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CAPÍTULO 3

“HOMEM E MÁQUINA”

Assim que se aproximaram da entrada da tenda os soldados 
abriram caminho. Eles já haviam sido avisados do agendamento de 
Keltz, pois ninguém podia entrar na tenda Leholt sem um aviso 
prévio. Era luxuoso lá dentro enquanto caminhavam pelo salão 
de entrada, onde a decoração exibia cadeiras, almofadas enormes 
e tapeçarias penduradas que mostravam imagens de guerreiros 
e SAMs em batalhas épicas. Mais à frente, iluminadas por spots 
de luz dicróicas, estavam as armaduras que haviam sido usadas 
pelos líderes da família Leholt durante a história do abrigo. Era 
impressionante a imponência do ambiente e, enquanto os dois 
caminhavam sobre o tapete preto que se estendia até o outro lado, 
sentiam o cheiro do incenso que queimava fumegando perfume de 
onde estava, pendurado na mão de uma estátua que representava um 
guerreiro armado com uma longa vara de disparo de quarta parte. 

- Muito bonito aqui. – Arthur disse, atônito.
- Eles podem, né... – Keltz disse, depois deu uma risadinha. – 

E você ainda não viu nada. – Completou ele. 
- Verdade? Tem muito mais? – Arthur perguntou, enquanto 

eles ainda caminhavam. 
Antes de Keltz responder, porém, eles passaram por mais uma 

cortina que dividia um cômodo e outro, quando se revelou um amplo 
salão com o teto muito alto e sustentado por arcos de metal frio, 
bancos bonitos nos quatro lados, com vasos de plantas verdes que 
eram raramente vistas. O verde das folhas saltava aos olhos de Arthur, 
mas, o que estava ao centro do salão, sob a principal iluminação 
do ambiente como se fosse uma jóia rara, era algo magnético que 
roubava toda a atenção e não a dividia com o restante do ambiente 
majestoso. Gigantesco, com aproximadamente 10 metros de altura, 
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negro como uma obsidiana, sobre um pedestal de um metro de 
altura e grande, cercado por uma corrente prateada que mantinha 
as pessoas a uma distancia segura, Ângeli, o SAM da família Leholt, 
estava estacionado. Dos escudos dos ombros, uma enorme capa feita 
de lona preta e fosca pendia até o chão e, conforme Arthur e Keltz 
caminhavam ao redor do SAM, viram o emblema da família Leholt, 
a ave de rapina segurando uma espada nas garras, gravado na capa 
em um tom prateado. Os grandes dedos dos pés estavam protegidos 
por capas isolantes que cobriam todas as articulações e sensores. 

- Não sei sobre o SAM que seu avô lhe deixou, mas esse é 
impressionante, não é? – Keltz falou, batendo no ombro de Arthur.

- Ninguém sabe muita coisa sobre meu SAM, mas esse é 
impressionante! – Arthur repetiu, pasmo com a máquina a sua 
frente. – Sabe... eu já havia visto ele através da escola virtual 
quando era criança, mas isso é realmente impressionante.

Caminhavam lentamente ao redor do SAM, observando 
cada detalhe. Os propulsores atrás das pernas articuladas (como 
a perna traseira de um gato) estavam tapados com telas de tecido 
branco, feitas especialmente para os bocais de saída das chamas, 
impedindo o acumulo de poeira. Nas extremidades dos braços, 
nada de dedos bizarros como os do SAM Drakon, mas sim os canos 
das armas, protegidos por capas escuras presas através de elásticos. 

- É o primeiro SAM que vê de tão perto assim? – Keltz 
perguntou, já sabendo que Arthur já havia visto muitos SAMs de 
perto, afinal, ele era um sentinela de portão. 

- Não. Drakon mesmo... Já olhei, já subi e já desci, mas nunca 
vi um assim. Angeli parece diferente. Ele brilha, e eu posso me ver 
refletido em sua blindagem. 

- Ângeli é assim, todo pintado com tinta esmaltada. – Keltz 
sorriu, ainda caminhando em volta do pedestal. 

Ângeli parecia uma fera adormecida, um animal raro de beleza 
hipnótica, e ainda sim, perigoso. Era possível enxergar os projéteis cor 
de bronze, que saiam do depósito de munição nas laterais dos braços, e 
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seguiam, em forma de colar, até a câmara magnética, protegida por uma 
tampa e vedada com um pano (só enquanto se encontrava adormecido).

- São projéteis hiper sônicos. O atrito com o ar é tanto que 
eles mudam de cor, ficam avermelhados. O núcleo delas é de aço 
e a ponta é de explosivo plástico. Calibre pesado, 30 mm, pode 
atravessar uma blindagem de 150 mm a 1,5 quilômetro de distância. 
A ponta explode ainda na aproximação, a milímetros de distância, 
derretendo a blindagem para o núcleo de aço atravessar. A cadência 
de tiro chega a 4000 por minuto. – disse Keltz, enquanto Arthur 
analisava os quadrelos cor de bronze com 10 cm de cumprimento. 
– E essa é a arma dele que menos impressiona. – Terminou o tutor.

Arthur olhava aquilo com um brilho nos olhos.
- Armas disparadoras leves, calibre 15 mm, capazes de criar 

uma chuva de metal sobre uma infantaria móvel... mas inútil 
contra blindados. – Keltz analisou, apontando outros canos 
vedados com capas de proteção. 

O jovem di Drako se aproximou do pedestal, fazendo o SAM 
negro parecer maior ainda. Seus sensores visuais eram vermelhos e 
cintilantes, parecendo olhos de rubi. 

- Condutores de cristal? – Arthur perguntou.
- O SAM com a maior rede de condutores de cristal do abrigo. 

E o único com ninho para abrigar uma centelha. – Keltz explicou. 
Todo SAM era movido principalmente por meio de baterias de 

quarta energia que eram abastecidas pela centelha do abrigo Leholt 
chamada Halinna. As armas e os propulsores e, muitas funções, 
usavam quarta energia das baterias, convertidas em energia elétrica 
nos transformadores enquanto que, alguns sistemas menores, 
usavam energia solar armazenada nas baterias menos potentes. 
Eram raros os SAMs que suportavam uma centelha de verdade ao 
invés de uma bateria de centelha. A centelha em si era uma fonte 
praticamente infinita de energia e a rede de condutores de cristal era 
importantíssima para se lidar com tamanha quantidade de energia. Os 
condutores de cristal eram como fibras óticas que conduziam quarta 
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energia, porém, como a maioria dos sistemas dependiam de energia 
elétrica, poucos SAMs tinham grandes redes de condutores de cristal. 
Uma grande rede de condutores de cristal significava só uma coisa... 

- Então ele deve ter muitas armas de quarta energia, certo? – 
Arthur deduziu. 

- Sem dúvida. Até onde eu sei, tem armas o suficiente para 
varrer uma horda de espectros. Mas, o mais interessante é que ele 
pode lidar com uma quantidade tão grande de energia, capaz de 
abastecer até uma espada de luz, como uma espécie de espada laser 
ou algo assim. Não sei ao certo para que serve, mas apenas ele possui 
uma arma desse tipo. – Keltz riu do que havia acabado de dizer.

Mas aos olhos de Arthur, Ângeli era cada vez mais incrível e 
assustador. 

- Navissis bio-integrada. – Keltz comentou, quando viu o 
emblema na canela do SAM, uma forma pentagonal que significava 
inteligência artificial. 

- É diferente de uma Navessis comum? – Arthur perguntou, 
curioso. 

- É sim. Muito melhor. Ela detecta a maior parte das suas 
intenções e, enquanto os comandos estiverem firmes em suas mãos, 
ela vai compreender seus movimentos. É uma espécie de extensão 
sua. O SAM deixa de ser uma máquina, e passa a ser um tipo de 
exoesqueleto. Dizem que você se sente como se tivesse pilotado o 
SAM por anos a fio, mesmo na primeira pilotagem, pois é tudo 
muito intuitivo. – o professor falou. 

Os olhos de Arthur ainda esquadrinhavam toda a superfície 
escura do SAM, o metal esmaltado às vezes lhe permitia se ver 
caminhando pelo grande salão.

- Esses SAMs se movem como uma pessoa, rápido, fácil, como 
se fosse leve, sabe... – Keltz completou, olhando o gigante de 10 
metros de metal.

- Ele participou de muitas batalhas? – Arthur perguntou, chegando 
até a cerca de corrente, ficando a apenas cinco passos do gigante.
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- Até onde sei, sim, participou de várias. – disse o tutor. 
A blindagem estava impecável, com pintura aparentemente nova. 

Tinha pasta térmica nos lugares certos e na quantidade certa. Parecia 
novo em folha, como se os artífices tivessem acabado de construí-lo.

- Não parece. – Arthur disse. 
- Não mesmo, guri. Não mesmo. – Keltz gargalhou com o 

jeito de Arthur, o jovem parecia estar vendo um fantasma. 
- Ele nunca levou um tiro? – Arthur perguntou, intrigado, não 

acreditando no que via. 
- Você está vendo com seus próprios olhos. Acha que ele já 

levou algum tiro? – Keltz riu.
- Não, senhor. – Arthur respondeu, ainda pensando que era 

uma máquina grande demais para nunca ter levado nem um tiro.
Arthur não sabia que Ângeli já havia quase sido 

completamente destruído muito tempo atrás, fato que os 
Leholt não gostavam de se lembrar. De qualquer forma a família 
Leholt o havia reconstruído melhor e mais forte do que nunca.

Ficaram os dois em silêncio enquanto seus olhos, voltados para 
o alto, contemplavam a máquina espetacular da família Leholt. Era, 
sem sombra de dúvida, um SAM digno de um líder de abrigo. As 
hastes de manobra estavam abertas como longas asas estabilizadoras, 
responsáveis por manter a direção em vôos de baixa altitude. 
Os disparadores magnéticos poderosos possuíam aberturas de 
ventilação e sistema de refrigeramento avançado, pois mesmo no frio 
congelante eles poderiam super aquecer e travar. As articulações eram 
protegidas por forros de fibra de carbono e equipadas com linhas de 
aquecimento, e isso as tornava mais flexíveis e menos quebradiças. 

- Deve ser muito letal. – Arthur falou, apreciando a máquina. 
Ângeli era uma obra prima da engenharia, e ninguém podia 

negar isso. Era a máquina de guerra definitiva. 
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CAPITULO 4

“A DAMA DO ABRIGO”

- Então a família Haijik resolveu acolher o novo membro da 
Guarda Superior. – disse uma voz feminina forte que ecoou pelo 
grande hall. 

Quando Arthur viu, uma mulher de estatura média caminhava 
vindo de longe em sua direção. Estava ainda bem afastada de onde 
eles estavam e ficava pequena no pátio gigantesco. Ela trajava um 
longo vestido escuro, azul quase preto, com detalhes em prateado 
ao longo do corpo. Seus passos ecoavam pelo ambiente conforme 
suas sandálias de salto tocavam o piso de granito nobre. Sua pele 
cor de gelo e seus longos cabelos brancos trançados contrastavam 
com o vestido e com a maquiagem de sombras negras ao redor dos 
olhos. Um pingente de prata com brilhantes, modelado na forma 
do escudo da família Leholt, pendia de seu pescoço enquanto 
uma de suas mãos brincava com a corrente fina que o segurava. 

Seguramente ela era mais velha que Arthur, mas não muito. 
Sua beleza não era estonteante, mas possuía um apelo estético 
refinado com trejeitos elegantes. A mulher sabia exatamente 
como caminhar, como olhar e, principalmente, como falar. 
Emanava uma imponência, mas, ao mesmo tempo, conseguia 
deixar as pessoas à vontade. Seus olhos cor de mel correram por 
Ângeli de cima a baixo, parando quando encontraram o reflexo 
do próprio rosto na blindagem esmaltada, usando como espelho 
para arrumar os cabelos. Depois ela olhou para os dois visitantes. 

- Boa noite, senhora Satília. – Keltz disse, prestando reverência 
à esposa de Eleno Leholt.

Arthur se curvou seguindo o exemplo do professor, pois aquela 
era a casa de Satília e ela era a primeira dama do abrigo Leholt. 
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- Sintam-se a vontade, afinal, não é sempre que recebo uma 
lenda viva em minha casa. – Ela falou, sorrindo e se aproximando 
de Arthur, caminhando ao redor do SAM negro. 

- Obrigado, senhora. – Arthur respondeu, sem saber o que 
mais dizer. 

- Eu sou Satília, esposa de Eleno, como você bem deve saber. – 
Ela se apresentou formalmente ao jovem. 

O vestido balançando junto com o quadril a cada 
novo passo enquanto caminhava, circundando Ângeli. 

- É um prazer, senhora. Eu sou Arthur di Drako. – Ele 
respondeu, ainda parado. 

- Keltz dispensa formalidades, ele já é de casa. – Ela sorriu para 
Keltz, sabendo que ele sempre trazia seus melhores alunos para 
conhecer Ângeli.

- O que acha do SAM, Arthur? – Ela perguntou ao jovem, 
dirigindo o olhar ao gigante de metal. 

- Espetacular, senhora. Uma obra prima, sem dúvida. – Arthur 
respondeu.

Satília caminhou até o grande palco onde Ângeli estava 
estacionado e cruzou a área reservada que as correntes de prata 
mantinham. Subiu os degraus um a um, com o salto das sandálias 
ecoando a cada passo, e tocou o metal frio da canela do SAM. 

- É sim, você tem razão. É uma máquina espetacular. – 
Respondeu ela, observando Arthur e Keltz pelo reflexo na pintura 
esmaltada do SAM. – A última vez que Ângeli entrou em ação faz 
muito tempo... – ela suspirou. 

- Em batalha? – Arthur perguntou. 
- Isso. Em batalha, a última vez que Ângeli entrou em ação foi 

pelas mãos de Aron Leholt, pai de Eleno. – Ela disse. 
- Senhor Eleno nunca lutou pilotando Ângeli?
- Não. Apenas manobras estratégicas de liderança. Combate 

direto, não, e eu agradeço por isso. – Satília sorriu.
Keltz estava quieto, só ouvindo a conversa. Ele sabia que a primeira 
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dama do abrigo Leholt não era de ficar conversando com seus alunos. 
Ela jamais havia feito isso antes, mas Arthur era uma exceção. Esse 
jovem era membro da guarda superior e último descendente de uma 
linhagem lendária e Satília estava muito curiosa acerca destes fatos. 

- Esse SAM é uma espécie de anjo da guarda pra meu marido. 
– disse ela, passando a mão pelo metal, correndo os dedos pelos 
rebites. 

- Entendo. – Arthur disse, olhando para o alto, para as lentes 
vermelhas na cabeça do SAM.

- E seu SAM, Arthur di Drako? Como é mesmo o nome dele? 
– Ela perguntou, caminhando ao redor do grande pé de Ângeli até 
se voltar de frente para o jovem. 

- É Drakon, senhora. – Arthur respondeu, a postura 
respeitosamente com as mãos para trás do corpo. 

- Isso! Drakon. O que me diz de Drakon? – Ela perguntou. 
Arthur coçou a cabeça sem jeito, sem saber o que dizer. 

Olhou para o chão, pensativo e Satília percebeu que havia causado 
constrangimento. 

- Um SAM dos lendários di Drako deve ser espetacular 
também, não acha? – Ela disse, educadamente sorrindo, 
respondendo a própria pergunta. 

Arthur ainda não fazia idéia de como abrir a cabine 
do SAM que seu avô havia lhe deixado de herança e era 
por isso que se sentia tão constrangido. Era embaraçoso 
ter uma máquina espetacular e não saber usá-la. 

- Tem toda razão, senhora. – Arthur concordou. 
Satília desceu os degraus e caminhou finalmente ao encontro 

dos dois visitantes. 
- Como seu aluno está se saindo, Keltz? – Ela perguntou 

olhando Arthur analiticamente, mas sem deixá-lo desconfortável, 
mostrando com um sorriso leve que não o estava criticando ou 
julgando. 

- É determinado, senhora. Veio até mim por que quer ser 
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digno de pertencer à guarda superior, e não apenas por que tem um 
nome lendário. – Keltz respondeu sério, falando exatamente o que 
via em Arthur. 

- Interessante! Fico admirada com sua determinação meu 
jovem. Vejo que o treinamento de Keltz não deve ser muito fácil. – 
Ela apontou uma marca roxa na testa de Arthur. 

Keltz sorriu satisfeito. 
- Tem razão mais uma vez, senhora. Não é nada fácil, confesso 

que já pensei em desistir diversas vezes, mas isso acontece com 
quem enfrenta os próprios limites, eu acho. – Arthur disse e pensou 
em Ânia. 

Ele tinha cada vez menos tempo a passar com a amiga e era 
exatamente ela que o inspirava. Ele não queria impressioná-la, 
não era isso. Era uma questão de merecimento e ela conseguia 
enxergar exatamente isso em Arthur. Ela via alguém que gostaria 
de merecer o nome e o título e não apenas ganhá-lo. Ânia sabia 
que a satisfação do amigo com o treinamento o havia transformado 
em uma pessoa mais centrada, mais confiante e apreciava isso. Ela 
sentia que Arthur estava bem, e ele podia ver o brilho nos olhos 
róseos dela sempre que contava sobre o treinamento. Era essa 
inspiração que o impedia de parar. Era isso que abastecia seu espírito. 

- Sabe, Arthur di Drako – continuou Satília – Não são nossos 
nomes que mostram quem somos e sim nossas ações e atitudes. 
Aproveite as aulas do guerreiro Keltz, ele realmente tem o que ensinar. 

- Certamente, senhora. – Arthur agradeceu curvando-se 
levemente. 

- Agora preciso ir, mas, por favor, fiquem a vontade. Tenho 
alguns afazeres junto ao conselho. Peço licença para me retirar, e 
desculpas se os atrapalhei de alguma forma.  – Satília despediu-se 
educadamente, depois saiu, com o salto da sandália ecoando a cada 
passo, até deixar os dois sozinhos com Ângeli novamente. 

Por algum tempo eles ficaram em silêncio, apenas apreciando o 
grande SAM negro. “Ânia não vai acreditar quando eu disser que estive 
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na presença de Ângeli e de Satília ao mesmo tempo.”- Pensava Arthur. 
- Guri, tu já pensou mesmo em desistir? – Keltz perguntou, 

colocando uma das mãos no ombro de Arthur. 
- Sempre que olho sua cara. – Arthur respondeu com um meio 

sorriso debochado no rosto. 
Keltz deu um tapa na cabeça de Arthur que fez os cabelos do 

rapaz levantarem. 
- Molenga. – Keltz resmungou, mas logo em seguida começou 

a gargalhar.
- Vamos andando. Ainda temos que pilotar um SAM hoje. – 

Keltz disse finalmente.
Enquanto ainda andavam no salão, Keltz disse: 
- Se Eleno lhe perguntar sobre Ângeli, diga que nunca o viu. 

Ele gosta de um ar misterioso. – depois riu ruidosamente.
Arthur não se esqueceu do conselho do tutor. 
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CAPITULO 5

“O SAM BRANCO”

 Keltz seguiu até uma das docas da família Haijik a fim de 
encontrar um SAM que pudesse usar para ensinar Arthur a pilotar 
e, enquanto isso, o jovem ficou caminhando pelo gigantesco galpão 
militar do abrigo Leholt. Era um local tão imenso que um SAM 
de 10 metros de altura parecia uma formiga perto das paredes, 
das colunas e do espaço aberto. Na verdade, centenas de SAMs 
ficavam estacionados dentro do grande galpão e, mesmo assim, o 
espaço aberto restante era imensurável. Empilhadeiras carregavam 
caixas cheias de munição e peças de reposição de um lado para 
outro, enquanto soldados executavam suas tarefas, limpando robôs 
operários, mantendo as máquinas responsáveis pela circulação do ar e 
da água, assim como garantindo a segurança dos técnicos responsáveis 
pela produção de alimento. Além disso, o galpão servia de acesso as 
unidades de controle de energia, e ao ninho da centelha Halinna, a 
estrela do abrigo Leholt. O local era conhecido como “coração do 
abrigo” e, após caminhar bastante, Arthur parou em frente a um SAM 
gigantesco que ficava em outro local, mais no canto, distante das docas.

As docas eram locais apropriados para se estacionar um 
SAM, onde andaimes móveis ajudavam na manutenção dos 
robôs e tornavam o trabalho mais simples quando o problema 
era alcançar o alto das máquinas. Ao longo das docas ficavam 
dispostos guindastes móveis para a elevação de peças pesadas, 
ajudando na montagem e desmontagem dos robôs. Na base, um 
sistema de conectores feitos para ligar o SAM ao computador do 
abrigo, necessário para configurações de Navessis e para regulagens 
avançadas de consumo de quarta energia que vinha das baterias 
de centelha. Em caso de tremor de terra grilhões de segurança 
prendiam os SAMs nas plataformas e desabilitavam os sistemas de 
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ignição, garantindo a integridade dos veículos e evitando acidentes. 
O SAM que estava à frente de Arthur não tinha nenhuma dessas 

regalias, pois estava estacionado naquele mesmo lugar há muito 
tempo, esquecido por todos, como se não existisse. Todos os soldados e 
técnicos em manutenção conversavam esporadicamente sobre o SAM 
abandonado, mas no fim, era apenas isso, algo velho. Este era Drakon, 
o SAM herdado pelo jovem Arthur. O velho SAM havia ganhado fama 
ultimamente, pois além de pertencer ao mais novo membro da guarda 
superior, estava trancado e nem mesmo seu dono sabia como abri-lo.

Arthur ficou parado enquanto olhava o SAM, correndo seus 
olhos por toda a máquina, cada curva da blindagem, cada detalhe 
da armadura, cada saída de ar e orifício de refrigeração, parecia 
feito com capricho, cuidado e muito planejamento. Era imponente, 
enorme, possuía mãos estranhas no lugar das armas de guerra, 
e era impressionante. Mesmo largado ao tempo ainda parecia 
extremamente poderoso. O jovem se aproximou e passou a mão 
por sobre a blindagem do peito do pé de Drakon e observou o pó 
acumulado pelo tempo saindo em seus dedos. Um suspiro lhe veio 
quando imaginou de quantas batalhas aquela máquina já havia 
participado e por quantos lugares distantes ela já havia passado. 
Imaginou também o avô em seu interior, viajando pelo deserto de 
neve. Enquanto seus dedos deslizavam pela superfície de metal dava 
pra sentir os desníveis leves criados por marcas de balas em alguns 
lugares. Drakon fora o SAM de seu avô por muito tempo e havia 
trazido o velho Rontar até o abrigo Leholt depois da queda do abrigo 
Drako, então, sem dúvida, muitas memórias se entrelaçavam com a 
imagem do imponente SAM branco. Mas não eram suas memórias. 
Arthur não conhecia aquele SAM e, apesar de lhe pertencer, jamais 
havia imaginado possuir um desses até recebê-lo de herança. 

Arthur caminhou ao redor do SAM de forma contemplativa, 
sempre intrigado com a máquina. Puxou uma escada de metal 
e a apoiou nas costas do gigante, subindo por ela até a altura do 
quadril, de onde podia ver as articulações por trás das blindagens. 
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Soprou a poeira, que subiu em forma de nuvem, fazendo-o tossir. 
- Droga. – resmungou o jovem, limpando o rosto com uma 

das mãos.
O SAM ficava em um canto onde a iluminação do local não 

alcançava direito, então Arthur pegou uma pequena lanterna 
que trazia no bolso e iluminou o interior do quadril, bem onde 
as articulações que formavam a larga coluna vertebral do SAM 
terminavam. Capas protetoras de fibra se espalhavam como um 
leque ao redor das juntas, formando um tipo de armadura sob as 
placas da blindagem externa. Abaixo destas chapas de fibra, vários 
filamentos eram distribuídos, todos vindos da coluna e se espalhando 
em direção as pernas. Dentro da coluna, por trás dos anéis defletores 
de liga leve (com desenho segmentado para ricochetear projéteis) 
que formavam a espinha central, os filamentos subiam em um 
feixe, todos vedados com camadas duplas de aço maleável, envoltos 
em tecido sintético feito de fibras impermeáveis e à prova de 
congelamento. Na base da coluna um símbolo pequeno pintado 
em amarelo ao lado do distribuidor dos filamentos, um triângulo 
com o número 4 em seu interior, podia significar apenas uma coisa: 
“Todos aqueles filamentos, protegidos sob mais de cinco camadas 
de blindagem, eram condutores de cristal de quarta energia”. 

Arthur colocou a lanterna na boca para poder usar as duas 
mãos e subiu no quadril de Drakon, apoiando-se no braço do SAM, 
depois forçou caminho mais acima, mantendo-se entre o ombro e os 
propulsores e motores das costas. Cuspiu a lanterna de volta em uma 
das mãos e assoprou a axila da máquina, sob as poderosas proteções 
dos ombros e as blindagens que cobriam o braço, fazendo uma nuvem 
de poeira se espalhar pelo ar. Assoprou o próprio nariz em seguida 
para aliviar a irritação causada pelo pó e depois voltou a atenção para 
o foco da lanterna. Entre os pistões largos as estruturas de metal bruto 
que formavam a articulação reforçada, atrás das vedações laminadas 
de ouro, mais filamentos corriam em feixes forrados por uma 
armadura que lembrava escamas prateadas. Tudo isso correndo por 
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sob as poderosas placas da armadura externa do SAM, completamente 
escondido dos olhos de qualquer pessoa que o observasse de longe.

Arthur desceu mais um pouco com cuidado, com os dois pés no 
quadril de Drakon, apoiou os braços no braço do gigante e curvou-
se para frente, abaixando-se até olhar para dentro do punho do 
gigante, através da pequena brecha existente na blindagem, por onde 
a articulação reforçada do cotovelo se encaixava. Era difícil de ver 
qualquer coisa entre as vedações térmicas à prova de balas, mas, com 
esforço, o jovem viu travas de segurança prendendo enormes pentes 
feitos em polímero translúcido que abrigavam os projéteis de calibre 
20 mm. Muitos projéteis. Não conseguiu ver nenhuma câmara 
magnética disparadora, ou núcleo de cristal, mas percebeu que tudo 
era diferente demais naquele SAM; toda sua estrutura não parecia 
ter sido criada para combate, nem viagem. Suas armas eram todas 
embutidas e travadas e, aparentemente, demorariam a entrar em 
ação caso fossem necessárias. Os pentes de munição ficavam ocultos 
e protegidos pela blindagem, o que não era ruim, mas estranho, 
pois não pareciam estar encaixados a nenhuma câmara de disparo 
magnético. Através de algumas frestas parcamente iluminadas por 
sua lanterna, Arthur conseguiu focar a luz e ver alguns dispositivos 
poderosos de resfriamento. Isso significava grande concentração 
de calor na região dos punhos e, talvez, significasse alguma arma 
poderosa. Ele sabia que conversores usados para transformar quarta 
energia em energia bruta podiam superaquecer, mas não via nada 
que indicasse isso, diretamente. Então buscou pelas frestas estreitas, 
enfiando o braço no interior e arrastando para a lateral um feixe de 
cabos de comunicação, dando espaço para ver melhor o interior, 
enxergou novamente a forração em forma de escamas de metal 
ao redor de conduítes. Esticou mais ainda o braço e foi preciso 
virar a cabeça e colocar a bochecha contra o metal, enfiando até 
o ombro para dentro da estreita abertura. Estendeu os dedos e 
tateou, tentando tocar nos cabos. Agarrou os conduítes blindados 
assim que os alcançou, mas soltou-os então, logo em seguida, pois 
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estavam gelados a ponto de machucar. Recolheu o braço e focou 
a lanterna mais uma vez nas entranhas do punho do SAM até 
encontrar o triangulo amarelo com o 4 gravado em seu interior.

Arthur ficou recostado ali por um bom tempo 
contemplando o símbolo da quarta energia e os mecanismos 
que formavam o interior oculto de Drakon. Os condutores 
de cristal estavam gelados e isso só podia significar uma coisa: 
havia quarta energia circulando pela rede de cristais do SAM.

- Você está funcionando?! – Arthur sussurrou as palavras, 
voltando seus olhos para o “rosto” do SAM enquanto fazia algumas 
contas. 

Não fazia sentido, afinal. Não existia bateria de centelha 
capaz de manter um SAM daquele porte funcionando com 
uma rede de condutores de cristal tão extensa, toda preenchida 
com quarta energia, por tanto tempo. O avô Rontar havia 
falecido com pelo menos 80 anos, claro que ninguém sabia 
ao certo a idade dele, mas ele havia chegado ao abrigo Leholt 
e trancado Drakon por cerca de 60 anos, talvez mais. Bateria de 
centelha alguma conseguiria se manter ativa por tanto tempo. 

Na mente de Arthur o jovem logo se perguntou se os 
di Drako tinham alguma tecnologia de quarta energia mais 
avançada do que o conhecido. Era possível; era a única explicação 
para os condutores de cristal de Drakon estarem ativos, como 
se o SAM estivesse vivo, funcionando, com energia correndo 
por todos os sistemas. Talvez estivesse apenas inerte, como se 
estivesse dormindo, talvez observando todo o movimento do 
galpão desde a ultima vez que Rontar desceu de sua cabine e 
o trancou. Na verdade, Arthur não podia ter certeza de nada.         

O jovem desceu e caminhou até ficar de frente a Drakon e poder 
vê-lo por inteiro de uma só vez. Ficava mais intrigado com o SAM 
sempre que o estudava e olhou a máquina bem na direção de suas 
lentes azuladas, dois pares esguios e ferinos, como se estivesse sempre 
com os quatro olhos muito bravos, mais uma grande lente central, 
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redonda, sempre atenta. Ele parecia retribuir o olhar, observando o 
pequeno Arthur em resposta, como se todos seus aparelhos visuais 
estivessem focados no jovem. É claro que o SAM não se moveu 
nem um milímetro, mas parecia de fato esperando o jovem, como 
alguém respirando calmamente em um sono profundo. Talvez 
Arthur tenha visto um ligeiro ajuste de lente no olho central de 
Drakon, mas era apenas uma impressão, fruto de sua imaginação.

Arthur suspirou sem perceber que cada dia que passava 
aquele SAM parecia mais único, mais complexo e mais poderoso. 

- Tantos condutores de cristal e nenhuma arma aparente... 
– Arthur suspirou mais uma vez. – Por que um SAM seria 
estruturado para receber tanta energia, tendo tão pouco 
armamento? 

- Um dia tu vai pilotar esse aí, pode apostar. Mas, agora, vai 
começar com os pequenos. – Keltz gargalhou. – Vamos, descolei 
um SAM batedor para começarmos nosso treinamento. Está 
estacionado na doca 23-b. 

- Sim, senhor. – Arthur respondeu, surpreso com a volta 
repentina de Keltz.

Logo em seguida Arthur partiu sem pensar na direção da doca 
23-b. Keltz, por sua vez, perdeu mais alguns segundos observando 
o SAM branco, natural do lendário abrigo Drako. Esse era o SAM 
mais impressionante que Keltz já havia visto, e ele não sabia nem 
dizer por que.
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CAPITULO 6

“O PRIMEIRO PASSO DE AÇO”

Quando Keltz chegou a doca 23-b, lá estava Arthur, parado 
em frente ao SAM batedor de cinco metros e meio de altura 
chamado Alkar. Era esguio, seu corpo era compacto e suas pernas 
longas. Parecia magrelo se comparado a outros SAMs de batalha, 
era predominantemente na cor chumbo escuro, rajado de cinza 
claro. Andaimes nas laterais forneciam um acesso rápido até a 
cabine de onde homens estavam desplugando alguns conectores. 

- O nome dele é Alkar, é rápido e simples de pilotar. Vamos lá 
guri. – Keltz disse, empurrando o jovem até a perto da perna do 
SAM. 

Keltz digitou três números no painel digital que ficava 
na batata da perna esquerda de Alkar e se afastou enquanto o 
SAM se abaixava e os andaimes se afastavam automaticamente. 

A cabine se abriu quando o SAM terminou de se curvar.
- Agora é só subir e entrar na cabine. Eu vou subir pelo 

andaime e te encontro lá no alto. – Falou o professor. 
Arthur usou dos degraus que ficavam disfarçados ao longo da 

blindagem leve do SAM para chegar ate a cabine. Assim que alcançou 
o safeframe de Alkar o jovem ficou parado, apenas observando 
tudo que a cabine continha. Era a primeira vez que o jovem via a 
cabine de um SAM e ficou pasmo com a simplicidade do ambiente. 

- Está faltando alguma coisa aqui, não está? – Ele perguntou 
para Keltz. 

- Não, não. Está tudo aí. 
- Só esse painelzinho? – Arthur apontou um pequeno console 

com uma dúzia de comandos. 
- Entre aí moleque, enquanto o piloto não estiver acomodado 

o Navessis não vai se comunicar. – Keltz falou.
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Arthur saltou para dentro da cabine bem iluminada e se acomodou 
no acento (se é que podia chamar de acento). O “banco” o mantinha 
quase em pé, um pouco recostado para trás, com as pernas semi-
flexionadas e um pouco abertas. Os pés se prendiam a uma espécie 
de pedal móvel e, assim que se acomodou no banco e encaixou os 
pés nos mecanismos, as laterais da cabine se moveram, envolvendo-o 
como uma concha enquanto sensores a laser se acenderam 
discretamente em diversos pontos, sempre voltados para o piloto. 

- Olá piloto. Seja bem vindo a Alkar. – disse o Navessis. 
As sobrancelhas de Arthur se levantaram em surpresa.
- Eu disse. – Keltz falou.
A cabine ainda estava aberta, e Arthur olhou para a lateral, 

onde estava o professor. 
- E agora? – Arthur perguntou, completamente perdido. 
- Agora, preste atenção. O painel a sua frente contém todos 

os comandos mais importantes para você executar. Abrir e fechar 
a cabine, acionar ou desligar os motores, além de monitoramento 
de funções de suporte, como a pressão dos propulsores, pressão da 
cabine, temperatura interna e externa e autonomia. – Keltz falou, 
apontando para o painel. 

- Então ele é muito importante, não é? – Arthur perguntou. 
- Quanto maior e mais complexo o SAM, mas informações 

você terá nesse painel, mas, mesmo assim, não. Ele não é 
importante. 

- Como não? 
- Você só vai usá-lo ao entrar e sair do SAM, mas enquanto 

estiver pilotando vai esquecer que ele existe. Ele só nos é útil 
enquanto o Navessis estiver em estado de espera. – Keltz falou. 

- Explica isso vai, por favor. – Arthur falou, apoiando as duas 
mãos no painel. 

- Olha, o SAM está desligado, não está? – Keltz perguntou, 
batendo com a mão de metal no braço blindado de Alkar. 

- É, está. 
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- Então o Navessis está em espera. Assim que a cabine é 
destrancada e aberta o Navessis é acionada, ela nunca se desliga 
completamente, mas com o SAM desligado ela não pode fazer 
muita coisa. Peça para ela lhe informar a temperatura dos 
propulsores, por exemplo. 

- Alkar, mostre-me a temperatura dos propulsores. – Arthur 
repetiu. 

- Os sensores estão desligados. – respondeu Alkar. 
- Ele vai te responder isso na maioria das vezes que quiser 

informações com o SAM desligado. – Keltz respondeu.
- Certo. Então, para ligar eu preciso desse painel. – Arthur 

falou. 
De acordo com instruções de Keltz, pressionou um botão 

no painel, e escutou um zumbido leve enquanto mecanismos 
eletrônicos se moviam automaticamente por todo o robô. 

- Iniciando Alkar. Checando todos os dispositivos. É 
recomendado o fechamento da cabine. – disse o navessis. 

Keltz balançou a cabeça positivamente. 
- Feche a cabine. – Arthur falou.
Logo em seguida placas blindadas deslizaram ao longo do 

peito do SAM e começaram a se encaixar com perfeição, até um 
chiado de pressão soar quando a última vedação aconteceu. 

O safeframe era extremamente apertado, justo ao piloto como 
uma armadura. Caberia uma segunda pessoa apertada atrás do 
piloto e esse espaço era geralmente usado para resgates e outros 
tipos de emergência. O interior era escuro também, mas logo que 
a cabine se trancou uma tela holográfica surgiu bem à frente de 
seus olhos onde gráficos de inicialização estavam sendo mostrados. 

- Cabine lacrada. Alkar pronto. – disse a navessis quando todos 
os gráficos chegaram até 100% e cada check up do sistema recebeu 
sinal verde.

O coração do jovem bateu forte no peito com a adrenalina 
que o som dos propulsores (que parecia vir de suas próprias 
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costas) trazia. O painel que ele havia pensado ser tão 
importante havia desaparecido nas trevas e tudo que Arthur 
conseguia ver era o holograma luminoso e transparente à 
frente de seus olhos. Os sons do exterior haviam desaparecido. 

Então, quando Arthur começava a se sentir preso e claustrofóbico, 
a luz surgiu quando seus olhos passaram a enxergar o galpão do 
abrigo Leholt através do holograma como se não houvesse nada 
entre ele e o exterior. Para onde seus olhos miravam, seja para o alto, 
para baixo, ou para onde quer que fosse, a tela luminosa parecia 
estar presente, como e o SAM adivinhasse o que o piloto gostaria 
de ver ao lado de fora. De qualquer forma, olhando para qualquer 
lado, a tela de luz estava sempre à frente dos olhos do piloto. 

- Pelos deuses do céu! – Arthur sussurrou consigo mesmo, 
pasmo com o funcionamento do SAM. 

Depois olhou na direção de Keltz que ainda estava no andaime. 
- Keltz. Você me escuta? – Arthur chamou, mas era óbvio que 

o professor não o ouvia. 
- Liberando comunicação em voz. – Disse o navessis. 
- Como você sabe que eu quero falar com ele? – Arthur 

perguntou para Alkar. 
- Tempo de focalização implica em interesse. – respondeu o 

navessis. 
- Ele percebeu que você estava me olhando e, como não está 

com nenhum armamento acionado, deduziu que preferiria falar 
comigo ao invés de me destruir. – Keltz disse, e Arthur ouviu 
claramente mesmo com toda a blindagem entre eles. 

- Está brincando?! – Disse Arthur, perplexo. 
- A Navessis pensa junto contigo, guri. É assim que funciona. 

A esta altura você já tem metade das funções dela funcionando. – 
Respondeu Keltz. 

- Metade? 
- Ao lado do painel central você tem dois manches e precisam 

de liberação para você poder acionar o modo de deslocamento. 
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Só assim o SAM vai acionar as funções de viagem e combate. Por 
enquanto você ainda está estacionado. – Respondeu Keltz. 

Arthur olhou na direção do painel, mas não podia ver o interior 
da cabine. Ele enxergava apenas os pés de Alkar e o lado de fora 
do SAM, tudo através do holograma que sempre se posicionava 
a frente de seus olhos. Então as mãos de Arthur tatearam o 
escuro, procurando os manches e assim que encontraram a 
empunhadura, seguraram os comandos com firmeza e puxaram. 

- Encontrei os comandos. – ele disse. 
Ao mesmo tempo, Arthur sentiu o tronco do SAM se 

movendo de forma muito parecida com o seu próprio corpo. 
A iluminação interna da cabine se alterou para um tom mais 
avermelhado e o visor holográfico mostrou um alerta de liberação. 

O jovem pôde ouvir os músculos biônicos do 
SAM movendo-se, os ombros buscando equilíbrio, os 
joelhos flexionando levemente enquanto alguns estalidos 
apontavam pequenas travas de estabilidade sendo liberadas. 

Seu campo de visão mostrava, agora, a medição da 
potencia dos propulsores e informações como velocidade, 
altura e baterias consumidas: todos medindo zero. 

- Pelos deuses do alto palácio!! – Arthur exclamou quando 
sentiu uma pressão leve nas pernas, como se fosse realmente preciso 
sustentar o próprio peso, como se precisasse, de fato, ficar em pé. 

A cabine funcionava perfeitamente como um tipo de simulador 
de postura. Ela detectava os movimentos principais do piloto, 
reproduzia-os através do SAM e, além disso, fornecia a resposta 
necessária para o piloto, como peso, equilíbrio e pressão, dando 
a sensação muito próxima de estar “vestindo” o robô. Encantado, 
ele tateou os comandos que estavam em suas mãos e percebeu 
que mais botões existiam ali. Eram gatilhos que acionavam 
aceleração dos propulsores, comandos de flaps e armas de fogo.

Do lado de fora, ainda no andaime, Keltz viu o SAM 
Alkar movendo seu tronco lentamente e olhando na direção 
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de seu braço direito, repetindo o movimento exato de Arthur. 
- Olhe para frente! – Keltz gritou e depois segurou a risada 

quando percebeu que o SAM ficou ereto em sua postura. 
Arthur suspirou lá dentro, atordoado com a 

quantidade de informações que estava assimilando. 
- Vamos lá garoto, não temos a noite toda. Viemos aqui para 

você dar seu primeiro passo, é nosso objetivo hoje. Então faça logo 
isso. – Keltz falou – Só um passo. 

- E como eu faço pro SAM caminhar? – Arthur perguntou, 
olhando para Keltz, e foi como se o próprio Alkar se voltasse para o 
professor.

- A navessis vai replicar seus movimentos, é só dar um passo.
- Dar um passo? E como vou saber onde está o chão? – Arthur 

perguntou, olhando para o chão.
- A navessis saberá e vai te passar essa informação. Agora pare 

de choramingar e de logo um passo. – Keltz respondeu, batendo no 
braço de metal do SAM.

Para surpresa de Arthur a navessis detectou o impacto e 
emitiu um alerta na tela lhe mostrando onde havia ocorrido e de 
onde havia vindo. Talvez ela pudesse mesmo simular um passo. 

Então Arthur moveu a perna como se fosse dar um 
passo e todo o SAM balançou. Temeroso e hesitante ele 
desistiu do passo e devolveu o pé ao mesmo local onde estava. 

- Vai, guri. É preciso muito pra fazer um SAM cair. A Navessis 
não permitiria isso, pode ficar tranqüilo.

Depois de ouvir isso Arthur moveu a perna com confiança 
e sentiu a resposta de leve em seu corpo, mas percebeu toda a 
estrutura do SAM se realinhando para manter o equilíbrio e, então, 
veio o som surdo do pé pesado de Alkar batendo contra o piso. 

Arthur suspirou aliviado enquanto seus olhos observavam o 
próprio pé do gigante, tendo certeza do passo realizado. Keltz, 
finalmente, não se conteve e caiu na risada descontroladamente 
enquanto assistia a máquina gigante olhando para o pé. Era uma 
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cena hilária para o guerreiro. 
O primeiro passo havia sido dado, e o treinamento com SAMs 

estava apenas começando.


