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Prólogo 

 

 

O dia estava amanhecendo, no horizonte o céu começava a ficar 
alaranjado indicando que seria um lindo dia de sol naquela manhã de verão. O 
Rei Túlion, que depois da última batalha no Vale da Garganta Profunda, onde 
obteve a vitória em cima do exército da Guerreira Vermelha, era agora 
chamado de Túlion, o Temível. E os anos à frente mostrariam ao povo de 
Theranã o quanto o seu novo rei se tornaria temível para todos eles. Depois 
de conseguir capturar a Guerreira Vermelha e acabar com o seu exército, o 
Rei Túlion, o Temível, foi em direção ao círculo de pedras que era chamado 
de Pedras da Vida. Ali ele se encontrou com o seu Druida Negro para um 
ritual que faria com que os dois vivessem por mil anos. 

O rei olhou para a linda mulher que estava deitada na grande mesa de 
pedra que tinha no meio do círculo das Pedras da Vida. Ela respirava com 
dificuldade, seu olhar estava fixo no céu, mas tudo o que via era uma mancha 
branca. Ela sentia que a vida estava deixando o seu corpo e não podia fazer 
nada para evitar, em pouco tempo estaria morta. O Druida Negro tinha feito 
um corte em cada pulso, por onde todo o sangue do seu corpo se esvaía. O rei 
olhou para o círculo de pedras e se sentiu vitorioso. Desde que encontrou o 
Druida Negro, onze anos atrás, e esse lhe prometeu fazer com que vivesse por 
mil anos, desde então ele sonhava com esse momento. Ter o poder não só 
por uma ou duas gerações, mas por várias, poder viver para sempre. Essa foi a 
promessa do Druida Negro para um garoto de 17 anos. E ele conseguiria 
aquele poder através daquele círculo. 

O círculo onde o ritual seria realizado era chamado de Pedras da Vida e 
ficava na Região de Danley. Ele existia no Reino de Theranã desde a fundação 
do mundo. Foram colocadas ali pelos primeiros Druidas Brancos com a 
finalidade de capturar a primeira luz do sol para um ritual em particular. Com 
muito esforço e trabalho, eles levaram as pedras até aquele local e formaram 
um círculo com elas e depois as esculpiram de várias formas, algumas maiores 
que as outras, outras pontiagudas ou retas nas pontas, mas todas eram planas 
na frente e atrás e no formato retangular. Também esculpiram uma mesa de 
pedra no meio do círculo. As pedras eram usadas para prolongar a vida dos 
druidas nos tempos passados. Eles usavam uma erva que era muita rara em 
Theranã e a luz do sol para esse ritual. Mas, há muito tempo atrás, um druida 
ousou fazer um ritual para que ele vivesse para sempre, combinando a erva, o 
círculo de pedras e o sangue de uma Guerreira Vermelha. A Guerreira 
Vermelha era uma mulher especial que só nascia em Theranã a cada mil anos. 
Os druidas o impediram de fazer o ritual e depois disso o Rei Afonso proibiu 
qualquer um de usar as pedras novamente. Com o passar dos tempos os 
habitantes de Theranã não acreditavam mais na história das Pedras da Vida, 



para eles não passava apenas de uma lenda, ninguém acreditava que elas 
tinham realmente o poder de prolongar a vida de uma pessoa.  

Dois mil anos se passaram desde que o Rei Afonso proibiu os druidas de 
usarem as Pedras da Vida para o ritual. Nessa época um Druida Branco 
pesquisou durante muitos anos sobre elas nos livros Cardin, os livros dos 
Servos, os livros onde era escrito tudo sobre as histórias e a vida dos 
habitantes de Theranã, e ele passou a acreditar no poder que elas tinham. Esse 
homem tinha um coração mau e com o tempo passou a ter um coração negro. 
Sendo assim, aquele Druida Branco passou a ser o primeiro Druida Negro do 
Reino de Theranã. Um druida do mal não nasce com um coração negro, ele 
vai adquirindo conforme a maldade for tomando o seu coração. E foi o que 
aconteceu com o primeiro Druida Negro. E com o tempo ele conseguiu que 
mais Druidas Brancos passassem para o lado do mau e se tornassem Druidas 
Negros. Com o tempo o Reino de Theranã estava tomado por esses druidas 
do mal. Tudo o que esses druidas queriam, era descobrir o nome da erva que 
era usada no Ritual da Vida. O nome da erva tinha sido retirado dos livros 
Cardin a mando do Rei Apolon. Por isso que depois de dois mil anos, desde o 
último Ritual da Vida, ninguém sabia que erva era usada para fazer o ritual. 

Passaram-se mais dois mil anos, até que um dia um Druida Negro 
conseguiu descobrir a erva que era usada no Ritual da Vida. Esse druida era o 
que estava ajudando o Rei Túlion. 

Esse Druida Negro nasceu como Quirino e pertencia a Família Thiran, 
uma família muito respeitada na Região de Danley. A Família Thiran pertencia 
aos Doms que juraram lealdade ao Príncipe da Região de Danley, que por sua 
vez jurou lealdade ao Rei Aderbaldo, que era o pai do então Rei Túlion. O Rei 
Aderbaldo era querido e respeitado por todos em Theranã. Era um rei justo, 
como nunca houve em Theranã. Por isso era conhecido em todo o reino 
como Rei Aderbaldo, o Justo. O rei tinha dois filhos, Ricardy, o Guerreiro, 
que era casado e tinha dois filhos, uma menina de quatro anos e um menino 
que ainda era um bebê quando morreu em seu berço, no dia que o Rei Túlion 
executou sua vingança em cima dos que odiava. O outro filho era Túlion, o 
Servo, como era conhecido em sua mocidade, mas ele nunca gostou de ser 
chamado assim. Quem lhe deu esse apelido foi seu irmão Juliano. Quando 
Túlion foi morar no Mosteiro dos Servos, ele passava horas lendo os livros 
Cardin dos Servos. Ele morou um ano no Mosteiro dos Servos nas Ilhas 
Korin, na remota Região de Korin. Foi onde ele leu sobre os Druidas Negros 
e sobre o Ritual da Vida. 

Depois da Grande Guerra, o Druida Negro sabia que sua família estava 
condenada à morte. A família Thiran ficou do lado do Príncipe Bramir, que 
lutou ao lado do exército da Guerreira Vermelha. E ele sabia que o Rei Túlion 
não perdoaria nenhum dos seus inimigos. Por isso ele sabia que quando o rei 
começasse a punir seus inimigos, ele deixaria de ter uma família. Mas ele não 
se importava com aquele detalhe, nunca se importou com sua família e nem 
eles com ele. O Druida Negro era o quinto filho de uma família de sete filhos. 



Desde cedo teve que cuidar de si mesmo e se dedicou ao serviço de Servo 
Domes na Cidade de Somesete às margens do Rio Toren. Nunca teve vontade 
de ser um guerreiro como alguns dos seus irmãos. Anos depois ele passou a 
ser um Servo Copilam e foi morar no Mosteiro dos Servos nas Ilhas Korin. E 
foi durante a leitura dos livros de Cardin que descobriu sua verdadeira 
vocação, ser um Druida Negro. Durante muitos anos ele pesquisou tudo 
sobre esses druidas do mal. Quando estava com a idade de 20 anos, deixou o 
mosteiro e se isolou em uma das Ilhas de Korin, onde começou sua trajetória 
de Druida Negro. Ele começou a experimentar várias fórmulas com plantas, 
ervas, folhas e flores daquela região. Fórmulas que o ajudaria em suas 
maldades. Ele ficou recluso nessa ilha por cinco anos. Em uma das suas visitas 
clandestina ao Mosteiro dos Servos, conheceu o jovem Túlion, na época com 
17 anos. E durante suas conversas eles perceberam que tinham algo em 
comum. Queriam poder. Túlion sabia que só conseguiria se vingar das pessoas 
que odiava se tivesse poder. E foi com a ajuda do Druida Negro que Túlion 
começou a planejar sua vingança contra todos que odiava. E pouco tempo 
depois, com a ajuda do Druida Negro e de um exército de mercenários, ele 
conseguiu o que queria.  

Mas agora ele não era mais aquele garoto magro de 18 anos, de quando 
assassinou toda sua família e se tornou o Rei de Theranã. Assim que se tornou 
rei, ele contratou os melhores espadachins de Theranã, os Homens Leatis, que 
viviam na Cidade de Montevida, na Região de Passadini. Os Homens Leatis 
eram os melhores professores espadachins do reino. Durante anos o Rei 
Túlion aprendeu a arte da esgrima com vários professores de Montevida. Ele 
se transformou em um ótimo guerreiro. Com o tempo ele ganhou músculos 
no corpo magro que antes tinha. Ficou com os ombros largos, com braços 
fortes e um largo peitoral. O Rei Túlion sempre foi um homem bonito como 
todos os homens da família Suloen. Mas com os treinos e a confiança que foi 
adquirindo com o passar dos anos, ele ficou ainda mais bonito. Tinha os 
cabelos loiros encaracolados que envolviam sua cabeça, que sempre estava 
adornada com sua coroa, que somente tirava para dormir.  

A coroa do Rei Túlion era a joia mais bonita de todo o Reino de Theranã. 
Era feita de ouro e tinha nove pontas, representando as nove Regiões de 
Theranã. Embaixo de cada ponta tinha uma pedra preciosa de cor diferente, 
feita especialmente para a coroa do rei. A pedra branca representava a Região 
Pholari com suas terras sempre brancas por causa da neve que cai durante 
todo o ano. A pedra verde representando a Região de Broden por causa da 
Floresta Trancosa, famosa no reino por ser o lugar com a maior concentração 
de lobos. A pedra marrom representando a Região de Danley com as famosas 
Pedras da Vida. A pedra vermelha representando a Região de Solares, o 
vermelho simbolizava o sangue dos guerreiros mortos na Grande Guerra que 
aconteceu no começo do reinado do Rei Túlion. A pedra preta representando 
a Região de Passadini, por causa da terra preta que circunda o Lago Sem 
Fundo. A pedra transparente representa a Região de Andarin, representando a 



cidade mais famosa de sua região, a Cidade Luz. A pedra Amarela representa a 
Região de Groten, a região com os doms mais ricos de Theranã, a região mais 
rica do Reino de Theranã. A pedra azul representando a Região de Quiera, o 
azul era por causa do Lago Azul, com as suas águas sempre tão claras que 
refletia o azul do céu.  

O Rei Túlion se sentia ainda mais belo com sua coroa na cabeça. E para 
completar ainda mais sua beleza, tinha os olhos pequenos como de uma 
raposa, e azuis da cor do céu de Theranã na estação do verão. Tinha uma rala 
e lisa barba dourada emoldurando seu lindo rosto. E por mil anos ele teria 
aquela aparência. Não envelheceria nenhum dia, não teria nenhuma ruga em 
seu lindo rosto. Teria 28 anos por mil anos. 

Depois de relembrar de tudo o que passou até aquele momento, o rei se 
afastou da mesa e ficou olhando para a floresta que cercava o círculo de 
pedras. Todas as paineiras estavam floridas naquela época do ano, suas cores 
davam um colorido na paisagem. Tudo estava calmo, o vento não soprava e 
por isso as árvores estavam calmas, nenhuma folha balançava em suas copas. 
Ele olhou para cima e viu os primeiros raios do sol que começavam a tocar 
nas pontas das grandes pedras. Elas ficaram tingidas por uma linda cor 
dourada. O rei Túlion ficou maravilhado com o que estava vendo. 

― Temos que começar agora, majestade. 
O rei olhou para o druida ainda admirado pelo espetáculo presenciado. 

― Temos que tirar o corpo da guerreira da mesa, majestade ― informou o 
Druida Negro para o rei. 

O rei ajudou o druida a tirar o corpo sem vida da Guerreira Vermelha da 
mesa e o colocaram no chão. Aquela era a mulher que com coragem e 
determinação juntou metade dos homens de Theranã e formou um grande 
exército. Ela lutou em várias batalhas e somente foi capturada porque foi 
traída. Traída por alguém de sua confiança. O Druida Negro ajudou o rei a 
tirar suas roupas reais. Nu, o rei deitou na mesa de pedra que estava banhada 
como o sangue da guerreira. O druida pegou o punhal que usou para cortar os 
braços da guerreira e deu um pequeno corte nos dois braços do rei, que olhou 
preocupado para os cortes que começava a sangrar. O sangue começou a se 
juntar com o da guerreira na mesa de pedra. O druida viu o olhar de 
preocupação do rei. 

― Não se preocupe, majestade. Logo o sangue vai parar.  
E foi o que aconteceu. Agora eles só teriam que esperar os raios do sol 

tocar na mesa de pedra. Pouco depois, quando os raios do sol tocaram em 
todas as pedras do círculo, o rei gritou ao sentir uma queimação tomar o seu 
corpo. Ele sentiu como se todo o seu corpo estivesse pegando fogo. Mas, 
mesmo sentindo toda aquela dor, o rei se manteve firme em cima da mesa. 
Ele sabia que aquilo aconteceria, já tinha sido alertado pelo Druida Negro. 
Aos poucos a sensação de queimação foi passando e ele sentiu como se seu 
corpo estivesse se renovando, fechou os olhos e pôde sentir a vitalidade do 
sangue da Guerreira Vermelha passar por todo o seu corpo e fortalecê-lo. 



Ainda sobre o brilho dos raios do sol na mesa, o rei saiu de cima dela. Agora 
seria a vez do Druida Negro. O druida usaria a vitalidade do rei, que agora 
estava no sangue em cima da mesa de pedra, para também conseguir os mil 
anos de vida, ele juntaria o seu sangue com o dele. Assim, o Druida Negro 
estaria ligando sua vida com a vida do rei, ele só morreria se o rei morresse. 
Depois do ritual só haveria um modo do rei morrer, se cortassem sua cabeça. 
O druida também se despiu, deitou na mesa e deu um corte em cada braço. 
Ele também sentiu seu corpo queimando e quando a queimação cessou, ele 
sabia que o ritual tinha dado certo. Pouco depois os dois homens deixaram o 
círculo de pedras.  

Um homem que observou toda a cena detrás de uma das árvores, 
caminhou rapidamente até a mesa de pedra. Olhou para o chão e viu o corpo 
sem vida da Guerreira Vermelha, ele tocou em seu rosto e a olhou com pesar. 
Ele a amava como se fosse uma filha. Prometeu em pensamento que um dia 
vingaria sua morte. Levantou e olhou em direção à mesa, viu que faltava 
pouco para que os raios do sol não tocassem mais nela. Ele tinha que ser 
rápido. Tirou rapidamente sua túnica branca e deitou nu na mesa. Deu um 
corte em cada braço e assim que seu sangue juntou com o sangue do Druida 
Negro, ele começou a sentir a queimação. E assim ele ligou sua vida com a 
vida do druida do mal. Agora ele era o único que poderia atrapalhar os planos 
do Rei Túlion, o Temível, e do seu Druida Negro. Ele só não esperava que 
fosse ter que esperar tanto para ter a sua vingança. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 1 
 

A Emboscada 
 

 

 

 

Mil anos depois 
 

 

 

 

A missão de Sir Brandon Heat tinha sido um fracasso. Dias antes, Dom 
Acelo Catan mandou que ele escolhesse cinco homens do seu exército e fosse 
até a Praia dos Ossos. A praia era chamada assim por causa de uma batalha 
que aconteceu em suas areias brancas mil anos atrás durante a Grande Guerra. 
Muitos guerreiros morreram nessa batalha e seus corpos ficaram expostos aos 
predadores e ao tempo. Dias depois, quando as famílias chegaram à praia para 
levar os corpos para serem sepultados, encontraram somente ossos por toda a 
praia. Eles não tinham como reconhecer os corpos dos seus familiares, por 
isso fizeram uma grande vala perto da praia e enterraram todos os corpos 
juntos. Desde então a praia ficou conhecida como a Praia dos Ossos. A 
missão de Sir Brandon era ir até a Praia dos Ossos para buscar alguns homens 
que viriam das Ilhas Korin para reforçar o exército do Dom Acelo Catan. 
Mas, quando chegaram à praia não havia nenhum navio com homens 
esperando por eles. Brandon e os cinco homens esperaram pelo reforço por 
dois dias, mas como o navio não apareceu, Brandon resolveu voltar para o 
acampamento nos arredores de Midmar. Ao deixar a praia naquela manhã, 
Brandon sentiu que algo estava errado, pediu que os cinco homens tivessem 
bastante cuidado e que se mantivessem alertas para qualquer movimento 
estranho durante a viagem de volta. 

A família Heat era jurada a Dom Acelo Catan há mais de mil anos. Antes 
da Grande Guerra as regiões eram governadas por uma poderosa família, que 
era escolhida por um rei. Os governantes das regiões eram chamados de 
príncipes, pois ser tornavam simbolicamente filhos do rei e os ajudavam a 
cuidar dos habitantes das suas regiões. Em cada região, além dos príncipes, 
havia também os doms, nobres e camponeses. As famílias dos doms juravam 
lealdade aos príncipes. Os nobres, as famílias com menos posses que os doms 
e os príncipes, juravam lealdade aos doms, e os camponeses trabalhavam ou 
eram escravos dos príncipes, doms e nobres. Os casamentos só podiam ser 



realizados de famílias de príncipes com famílias de príncipes, doms com 
doms, nobres com nobres e camponeses com camponeses. Era proibido o 
casamento fora dessa hierarquia, com pena de morte para o casal e uma severa 
multa para a família do casal. Essa lei foi imposta por um rei há muitos anos 
atrás porque sua única filha se apaixonou por um nobre e para forçá-la a não 
cometer um erro, ele fez essa lei. Mas sua filha casou assim mesmo com o 
nobre, e o rei teve que executar a lei, mandou enforcá-los na grande praça que 
ficava na Cidade Real de Sabrin, de onde o rei governava todo o Reino de 
Theranã. Desde então nunca mais um casamento foi realizado em Theranã 
fora dessa hierarquia. 

A família de Brandon, a família Heat, era uma família de nobres que 
viviam na Cidade de Kalebe, uma cidade que ficava a beira mar na Região de 
Broden. O Salão da família Heat ficava em um rochedo e aos pés desse 
rochedo ficava a cidade. A família Heat era jurada a família Catan que 
governava a Cidade de Midmar. Brandon estava no exército do Dom Acelo 
desde que tinha 13 anos, ele foi um dos escudeiros do próprio Dom Acelo. 
Brandon tinha uma grande amizade pelo dom, a quem via como um pai. O 
pai de Brandon, Brenon Heat, morreu quando ele tinha 13 anos. Dias depois 
da morte do pai, o irmão de Brandon o entregou a Dom Acelo para ser seu 
escudeiro. Seu pai morreu durante uma batalha contra o exército do Dom 
Forgan Baine, inimigo da família Acelo. Agora era seu irmão mais velho, 
Bionor Heat, quem comandava a família Heat. Seu irmão era casado e tinha 
três filhos. A mãe de Brandon morreu quando ele tinha 10 anos, um 
momento muito trágico para a família Heat. Tudo o que Brandon conhecia 
como família era o exército do Dom Acelo, onde estava há onze anos. 

A rivalidade entre os Doms Acelo e Forgan vinha de muitos anos atrás. 
Há 400 anos, o último descendente dos príncipes da Região de Broden, que 
viviam em Midmar, morreu sem deixar um herdeiro. Terminando assim com a 
linhagem dos príncipes na Região de Broden. Em outras épocas, se isso 
acontecesse, o rei escolheria outra família para se tornar príncipe daquela 
região, isso porque o título de príncipe só podia ser passado de pai para filho. 
Mas como o Rei Túlion tinha acabado com o poder dos príncipes depois da 
Grande Guerra, ele não achava mais importante nomear príncipes para as 
regiões. Por isso, os dois doms mais ricos da Região de Broden começaram a 
lutar pelo direito de se tornar o próximo príncipe. Era uma guerra sem 
importância para o Rei Túlion, ele não se importava com essas batalhas de 
poder. Desde a Grande Guerra os príncipes não tinham mais o poder de 
antes, e tinham sido banidos do Conselho Real. O Conselho Real era realizado 
para aconselhar o rei com os assuntos do reino. Antes nesses conselhos 
participavam os nove príncipes, o Druida Branco, o Antigo Servo, o 
comandante da Guarda Celeste e o tesoureiro do reino. Mas há mil anos que 
os Conselhos Reais eram realizados com a presença do comandante da 
Guarda Celeste, do Druida Negro, a única pessoa de quem o rei aceitava 
conselhos, do tesoureiro e do capitão da Prisão do Tormento, que era uma 



cidade na Região de Andarin, que tinha sido transformada em cidade Prisão. 
Todos os prisioneiros de Theranã foram levados para a Prisão do Tormento. 
Era uma cidade com uma grande muralha e com muitos guardas, que foi 
transformada em uma prisão. O comandante da Guarda Celeste só participava 
dos conselhos para executar as ordens do rei. Agora todos os doms juravam 
lealdade diretamente ao rei e os príncipes não podiam mais convocar um 
exército. Por esse motivo o rei não se intrometia nas batalhas dos doms. Não 
era somente a Região de Broden que estava em guerra, outras regiões também 
tinham as suas disputas. Mas o rei não se incomodava, ele só intervinha 
quando o seu governo era ameaçado. Por isso ele não respondeu as várias 
mensagens de pedido de ajuda vinda do Dom Forgan Baine.  

Enquanto os cinco homens caminhavam pela Floresta Trancosa, que 
ficava entre a Praia dos Ossos e a Cidade de Midmar, ficavam alertas a cada 
barulho que ouviam. Brandon ainda sentia que algo estava errado, não via o 
momento de sair daquela floresta e chegar às mediações de Midmar onde 
ficava o exército do Dom Acelo e junto dele descobrir o que tinha acontecido 
com o reforço que o nobre de Karin tinha prometido. A floresta estava 
agitada naquela noite, que por falta da lua estava ainda mais escura. Barulhos 
dos animais noturnos e das águas do Rio Fion eram ouvidos pelos homens 
constantemente. Isso deixava Brandon ainda mais cauteloso e Tormento 
Negro precisou de todo o seu instinto animal para caminhar naquela forte 
escuridão. Ao se aproximarem do Rio Fion, Brandon resolveu montar 
acampamento em sua margem até o amanhecer, por causa da escuridão. 

― Vamos parar e esperar o dia clarear para continuarmos a viagem, está 
muito escuro e podemos nos perder ou um dos cavalos pode cair em algum 
barranco e quebrar uma pata. 

Os cinco homens montaram o acampamento às margens do Rio Fion e 
fizeram uma fogueira para afastar um pouco o frio da noite. Brandon afastou-
se um pouco dos homens e encostou-se a uma grossa árvore de dragoeiro que 
ficava perto da margem do rio e ficou olhando de longe os cinco homens que 
rodeavam a pequena fogueira. Três deles estavam deitados no chão e 
dormiam tranquilamente, dois estavam conversando sobre uma dívida que um 
tinha com o outro. Brandon olhou para o céu e suspirou, seria uma longa 
noite. Eles pareciam não ver nenhum problema com o que tinha acontecido 
na Praia dos Ossos. Brandon sentia que o ar estava pesado, aquilo sempre 
indicava que algo estava para acontecer. Por isso resolveu ficar de olhos e 
ouvidos bem atentos. 

Brandon voltou a olhar para os homens e se lembrou dos seus dois 
companheiros de batalhas, homens que eram jurados a ele. O primeiro 
homem a jurar lealdade para Brandon foi seu amigo de infância, Dulon 
Gailon, o Falcão. Brandon o conhecia desde criança, a família de Dulon 
cuidava de algumas terras da sua família. Dulon vinha de uma família de 
camponeses. Eles não eram escravos, mas trabalhadores que podiam ficar 
com uma pequena parte do que colhiam. Quando era apenas um menino, 



Dulon pegou um filhote de falcão e o criou como bicho de estimação. Desde 
então, Brandon passou a chamá-lo de Dulon, o Falcão. Nos anos que criou o 
falcão, Dulon aprendeu como o animal caçava. E aprendeu com a ave como 
se tornar um dos melhores caçadores de homens. Ele sabia como se colocar a 
espreita da sua presa e o momento certo para atacar. Por causa dessa 
habilidade, Brandon sempre o colocava para vigiar. Além de ser um ótimo 
vigia, Dulon também era um ótimo arqueiro. Quando entrou no exército de 
Dom Acelo, treinou com os melhores arqueiros e se aperfeiçoou. Sempre 
estava com seu arco e suas flechas nas costas. Dulon e Brandon tinham a 
mesma idade, 24 anos. Tinha um corpo moreno, forte e másculo. Em seu 
rosto quadrado, os olhos redondos e verdes se sobressaíam. Seus cabelos 
eram curtos e dourados. 

O segundo homem que lhe jurou lealdade foi Tusalen Heat, o Gentil. 
Tinha 25 anos e duas mulheres, as únicas mulheres que teve em sua vida. Era 
chamado de o gentil por ter se casado com as únicas duas mulheres com 
quem se deitou. Carregava as mulheres para onde ia, jamais as deixava para 
trás. Era um homem bonito, alto como Brandon e Dulon. Tusalen tinha 
longos cabelos castanhos que iam até a cintura, eram lisos e ralos. Como 
Brandon e Dulon, ele também era forte e musculoso. Seus olhos castanhos e 
seu sorriso meigo encantaram suas duas mulheres. Tusalen era generoso, 
todos os espólios de batalha ele dividia com suas mulheres. Quando Tusalen 
chegou ao exército de Dom Acelo à procura de Brandon com duas mulheres 
ao seu lado, pedindo que o aceitasse como um dos seus homens, Brandon 
quis saber como ele tinha chegado até aquela situação. Brandon sabia que 
Tusalen era um Servo de Kalebe, e que os Servos não podiam ter esposas, 
quanto mais duas. Tusalen contou para Brandon como tudo começou. 

Aos 13 anos, Tusalen decidiu ser um Servo Domes de Kalebe. Por ser o 
terceiro filho o pai não se importou, já que os outros dois eram guerreiros que 
lutavam no exército do Dom Acelo. Na época Tusalen não sentia atração 
pelas mulheres, tudo no que pensava era no trabalho que tinha como Servo. 
Quando tinha 17 anos, ele teve que escrever a história de umas das criadas que 
tinha chegado ao Salão do pai de Brandon. Ela tinha vindo da Cidade de 
Tarsis, e sua vinda para a Cidade de Kalebe tinha que ser escrita nos livros que 
depois iria para o Mosteiro dos Servos e copiada para os livros Cardin dos 
habitantes de Kalebe. O trabalho dos Servos Domes era escrever tudo o que 
acontecia com os habitantes de cada cidade de Theranã. Depois ele faria uma 
cópia que seria enviada para o Mosteiro dos Servos e copiada para os livros 
Cardin. Os Servos Domes não podiam deixar o registro da história de 
nenhuma pessoa em sua cidade sem ser escrito nos livros e passado para os 
Servos Copilam nas Ilhas Korin, fazer isso era algo imperdoável. Uma vez por 
ano, um Servo Observan chegava à cidade para fiscalizar o trabalho dos 
Servos Domes e levar seus escritos para o mosteiro. Enquanto Tusalen colhia 
as informações da nova criada, que se chama Savana, ele começou a ter 
sentimentos que nunca antes sentiu por nenhuma mulher. Savana era uma 



garota linda de 14 anos, com lindos olhos cor de mel e cabelos encaracolados 
castanhos claros. Eles passavam horas conversando, até que em uma noite o 
desejo dos dois ultrapassou a conversa e se amaram pela primeira vez no 
quartinho de mantimentos do Salão de Kalebe. Tusalen continuou como 
Servo, mas não conseguia tirar Savana da cabeça. Depois daquela noite nunca 
mais a procurou. Um ano depois Tusalen precisou ir até Midmar para 
comprar pergaminhos e tintas. Antes, parou em uma taverna chamada Olho 
de Tartaruga e tomou uma caneca de vinho. Uma discussão que acontecia na 
mesa ao lado chamou sua atenção. Um homem estava discutindo o preço da 
sua esposa com o dono da taverna, um homem gordo e com manchas 
marrons no rosto e braços. Tusalen olhou para a mulher que tinha os olhos 
marejados de lágrimas. Ao perceber que estava sendo observada, a mulher 
virou o rosto e olhou para Tusalen. Naqueles olhos azuis claros tinha um 
pedido de socorro. Ela sabia que Tusalen eram um Servo Domes por causa da 
túnica marrom e a corda verde que rodeava sua cintura. Cada Servo tinha a 
cor da corda indicando sua posição como Servo. Os Servos Domes usavam a 
corda da cor verde. Nos Servos Observan a corda era vermelha. A cor da 
corda dos Servos Copilam era branca e a do Antigo Servo, dourada. Tusalen 
não conseguiu ignorar o pedido de socorro da mulher. Depois de tudo 
acertado entre os homens, o dono da taverna entregou um saco com algumas 
moedas de ouro e o homem foi embora. O dono da taverna olhou para a 
mulher e abriu a boca sem alguns dentes em um sorriso obsceno. Tusalen 
sentou ao lado do homem o assustando. Depois de várias horas discutindo 
com o homem, Tusalen comprou Eliena com as moedas que eram para 
comprar os pergaminhos e as tintas. Enquanto caminhava de volta para 
Kalebe, ele se perguntava a todo o momento porque tinha feito aquilo, porque 
simplesmente não ignorou o pedido dela e saiu da taverna. Eliena não tinha 
sido a primeira mulher que tinha visto ser vendida por um parente. Olhou 
para os braços que rodeava seu corpo e sentiu em seu coração que ela era 
especial. Apesar de saber que não devia ter feito o que fez, ele não se 
arrependia. 

Enquanto cavalgavam em direção a Kalebe, Eliena lhe contou porque seu 
marido a tinha vendido para o dono da taverna. Eles moravam com os pais do 
marido dela, onde tinha mais sete pessoas, eles trabalhavam para um dos 
nobres de Midmar, mas o pouco que conseguiam não dava para matar a fome 
de todos, por isso seu marido resolveu vendê-la para conseguir dinheiro e ir 
para Porto Alegrin conseguir trabalho. Eliena tinha 16 anos e não queria ser 
uma prostituta na taverna Olho de Tartaruga. Ela passou o dia inteiro 
agradecendo o que Tusalen fez.  

À noite Tusalen fez uma fogueira e colocou as mantas para que ela 
deitasse. Ele ficou sentado, encostado em uma árvore. Enquanto estava 
sentado, Tusalen pensava como faria para conseguir o dinheiro para pagar o 
que gastou comprando Eliena. Durante a madrugada Tusalen viu que a garota 
tremia de frio mesmo debaixo das mantas. Ele deitou ao lado dela para 



aquecê-la e a abraçou. Eliena também o abraçou, e sem que percebessem 
estavam se beijando e fazendo amor. Na manhã seguinte Tusalen estava 
apaixonado pela garota de grandes olhos azuis e cabelos loiros.  

Quando chegaram a Kalebe, ele a levou até seus pais e pediu que a 
deixasse trabalhar como criada para eles. Depois de tudo resolvido com seus 
pais, foi até Domício, também Servo Domes em Kalebe. Ele contou o que 
tinha acontecido, mas omitiu a parte que se deitou com Eliena. Ele disse que 
lutaria no exército do Dom Acelo e só voltaria quando tivesse conseguido as 
moedas para pagar o que devia. Dias depois, quando estava se preparando 
para partir, Savana e Eliena apareceram na porta do estábulo, cada uma com 
uma trouxa nas mãos. 

― Nós vamos com você ― disse Savana confiante. 

― Somos suas mulheres, Tusalen. Não pode nos deixar aqui. 
Tusalen não queria deixá-las, estava apaixonado pelas duas. Chegou a 

pensar em levar uma com ele, mas não conseguiu escolher uma delas, queria 
as duas. Por isso ficou muito surpreso ao ver as duas juntas dispostas a ir com 
ele. 

― Estou indo para a guerra ― disse Tusalen sério. 

― Nós também iremos ― Savana agora estava séria, ela faria de tudo para 
que ele as levasse. 

Tusalen pensou um pouco. 

― Prometem nunca brigarem e sempre obedecer minhas ordens? 

― Prometemos ― disse as duas ao mesmo tempo sorrindo. 
Tusalen preparou mais um cavalo e montou as duas nele. E depois de sete 

anos os três viviam de batalha em batalha, sempre juntos. Anos depois 
Tusalen conseguiu as moedas e voltou à Cidade de Kalebe para pagar o que 
devia, mas não voltou mais a ser um Servo, ele amava demais a vida que tinha, 
batalhando e sendo marido de Savana e Eliena. E durante aqueles sete anos, 
Brandon nunca viu as duas mulheres brigando, elas eram muito amigas, e 
sempre obedeciam as ordens de Tusalen. Pouco depois que se juntou aos 
homens de Brandon, Tusalen jurou lealdade a Brandon. Tusalen era um primo 
distante de Brandon.  

Ao lembrar-se de tudo isso, Brandon sentiu falta dos seus homens. Eram 
brincalhões, divertidos, mas também estavam sempre alertas. Sempre confiou 
nos dois homens durante uma batalha.  

No dia que partiu para a Praia dos Ossos, para buscar o reforço que o 
Dom Acelo precisava, eles tinham acabado de chegar de uma escaramuça com 
alguns homens do Dom Forgan. Ele lutou contra um dos filhos do Dom 
Forgan, Fulton Forgan, e o matou. Nessa escaramuça Brandon perdeu o seu 
escudeiro, Colén, um garoto de 15 anos. Ele pensava em torná-lo um 
cavaleiro, mas o estúpido foi para cima de Fulton, filho mais novo do Dom 
Forgan, e lutou com ele, que tinha muito mais experiência em batalha. 
Brandon viu a luta de longe enquanto lutava com um dos homens de Fulton. 
O cavaleiro só teve que dar três golpes para matar o estúpido escudeiro. 



Agora Brandon teria que arrumar um novo escudeiro. Quando chegaram ao 
acampamento do Dom Acelo seus homens estavam cansados da escaramuça, 
por isso Brandon achou melhor que eles ficassem no acampamento e resolveu 
ir sozinho com os cinco homens do Dom Acelo. Os dois reclamaram, mas 
Brandon tinha dado uma ordem e eles tinham que acatar. 

Eles estavam acampados a margem do Rio Fion, um pequeno afluente do 
grande Rio Flen, que cortava quase toda a Região de Broden. Brandon olhou 
para a outra margem e viu que tudo estava calmo. Toda aquela calma o estava 
deixando ainda mais preocupado. Entre o Rio Fion e o Rio Flen havia um 
pântano onde dificilmente um exército se esconderia, mas, mesmo assim 
Brandon estava atento. 

De repente, Brandon ouviu um barulho de galho sendo pisado, o barulho 
veio de dentro da floresta. Pelo som do barulho ele sabia que somente pés 
humanos poderiam quebrar um galho e fazer aquele barulho. E no instante 
seguinte tudo virou um caos. Só deu tempo de Brandon se levantar 
rapidamente, desembainhar sua espada Fúria do Guerreiro e correr em 
direção aos homens que saíam de dentro da escuridão da Floresta Trancosa. 

Brandon se viu cercado por dois homens com grandes espadas, mas não 
tão grandes como Fúria do Guerreiro. Os dois homens partiram para cima de 
Brandon ao mesmo tempo, ele conseguiu se defender de um e rapidamente 
lutou com o outro. Sua espada não parava, lutava com os dois homens 
loucamente, sua atenção estava totalmente voltada para os dois homens que 
tentavam matá-lo desesperadamente. Um dos homens se desequilibrou e ele o 
empurrou com o pé o que o fez cair. Ele aproveitou e lutou rapidamente com 
o segundo e em um momento de distração do inimigo, acertou Fúria do 
Guerreiro no braço que ele segurava a espada. Brandon sentiu quando sua 
espada cortou pele e chegou até o osso do braço do homem, que largou a 
espada e segurou o braço com a outra mão. O que foi um erro! Rapidamente 
Brandon girou sua espada e cortou a garganta do homem que caiu para trás 
ainda segurando o braço ferido. Ao virar o corpo, ele viu o outro homem em 
pé já preparado para lutar. Enquanto lutava com o homem, Brandon olhou 
rapidamente para onde os outros homens lutavam e mentalmente contou 15 
inimigos, contando com o homem que ele tinha matado. Viu dois homens que 
estavam lutando com um dos homens do Dom Acelo e viu o Cavalo Dourado 
no escudo de um dos inimigos. O Cavalo Dourado era o símbolo da família 
Baine. Aqueles eram homens do Dom Forgan. Brandon se perguntou como 
eles sabiam que eles estariam ali? Deixou para pensar nisso depois. Naquele 
momento só ele e mais dois homens ainda estavam vivos lutando, um acabava 
de morrer ao ser perfurado por duas espadas ao mesmo tempo.  

Brandon matou o segundo homem e foi para o terceiro, a luta não foi 
difícil, era um cavaleiro sem experiência em batalha. Assim que retirou Fúria 
do Guerreiro do corpo do homem, sentiu uma queimação do lado direito do 
seu corpo. Virou um pouco a cabeça e viu a espada do inimigo cravada em 
suas costas. Ele viu que mais homens se aproximavam dele. Virou para o lado 



e o homem retirou a espada do seu corpo, e em só um golpe ele cortou a mão 
do homem. Brandon sentiu que não sairia vivo daquela luta. Correu para as 
margens do Rio Fion e jogou sua espada no rio. Brandon sabia que ia morrer, 
era somente ele e mais um dos homens do Dom Acelo que ainda estava vivo e 
lutando, mas não por muito tempo, o homem estava cercado por quatro 
inimigos. Ele teria que lutar com seis ou sete homens que ainda restavam 
vivos. Estava ferido mortalmente, sabia que não conseguiria sair vivo dali. Por 
isso decidiu jogar Fúria do Guerreiro no rio, ele jamais deixaria que aquela 
espada fosse desembainhada por um homem que não fosse ele. Ao virar de 
frente para o inimigo, ele sentiu suas forças o deixando. Ele tinha usado o 
restante das suas forças para ir até o rio e jogar a espada. Ele caminhou em 
direção aos homens que olhava para ele com expressão de divertimento no 
rosto. Um dos homens se aproximou e sorrindo lhe deu um soco no rosto. 
Brandon se desequilibrou e caiu de rosto no chão. Antes de a morte chegar ele 
ainda ouviu as gargalhadas dos homens que começaram a vasculhar os corpos 
à procura de algo de valor, pegariam as roupas e as armas dos homens mortos. 
Aos poucos tudo foi se transformando em silêncio e escuridão. 
 


