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No Mosteiro dos Servos, situado em uma das Ilhas Korin, os Servos 
corriam pelos longos corredores esbarrando-se um nos outros em um entre e 
sai de salas à procura de um livro Cardim. Toda essa procura começou três 
dias atrás com a chegada de uma mensagem para o Antigo Servo.  

A mensagem foi escrita por um grande e velho amigo do Antigo Servo, 
o Druida Branco. Eles se conheceram quando o Antigo Servo era apenas um 
Servo Domes em sua Cidade Corventia, uma cidade ao sul da Região de 
Groten. Quando o Antigo Servo conheceu o druida Branco ele estava com 
17 anos, e nos três anos que o Druida permaneceu em sua cidade, eles 
começaram uma grande amizade. O jovem Servo Domes gostava de ouvir as 
coisas que o druida tinha para lhe ensinar, e muitos desses ensinos ele 
aplicou no mosteiro desde que se tornou o Antigo Servo.  

O Jovem Nemestrino fazia parte da família de nobres Kaleato, que 
eram jurados à família Bolachan. Nemestrino Kaleato era o sexto filho do 
nobre Filonem Kaleato. Ele e outro irmão, o sétimo, foram dados por seus 
pais para o Mosteiro dos Servos. Eles foram deixados aos cuidados de um 
Servo na cidade de Corventia para ensiná-los a serem Servos Domes. Esses 
Servos tinham como obrigação escrever sobre a vida de cada pessoa na 
cidade onde estavam. Uma vez por ano um Servo Observan passavam pelas 
cidades e pegavam os pergaminhos escritos com as histórias dos habitantes e 
levavam para o Mosteiro dos Servos, onde eram copiados pelos Servos 
Copilam nos livros Cardin.  

O Servo Domes Nemestrino, assim que começou o seu serviço de 
Servo, sentiu que aquela era a sua vocação e ficou feliz em ser um Servo 
Domes.  

Quando um rapaz se tornava um Servo, seus cabelos eram raspados, 
ficando assim até a morte. Todos os Servos eram obrigados a raspar a cabeça 
ficando careca para sempre. Esse era um ritual importante na vida de um 
Servo, ao raspar sua cabeça, ele deixava para trás toda a vaidade que tinha na 
vida e mostrava ao mundo que estava pronto para se dedicar a ser um Servo 
para toda a sua vida. Quando Nemestrino colocou as mãos em sua cabeça e 
sentiu no toque dos seus dedos a maciez da pele onde antes ficava seus 
cabelos negros, ele sentiu em seu coração uma grande felicidade. Mas não foi 
o mesmo que aconteceu com o seu irmão, um ano depois ele fugiu e o Servo 
Domes Nemestrino nunca mais soube dele. Cinco anos depois ele passou a 
ser um Servo Observan. Por causa do seu novo dever, o jovem Servo 
Observan Nemestrino viajou por quase todo o Reino de Theranã. Dez anos 



depois seu dever mudou e ele passou a ser um Servo Copilam dentro do 
Mosteiro dos Servos. Quando um Servo Copilam chegava aos 40 anos, ele 
passava a ser um Servo Vigion. Os Servos Vigion cuidavam dos Servos e do 
mosteiro. Quando Nemestrino foi eleito como Antigo Servo, ele tinha 20 
anos como Servo Vigion.  

O Antigo Servo era um homem muito velho, com cerca de 90 anos, 
mas ainda era um homem muito lúcido. Ele era o Antigo Servo do Mosteiro 
dos Servos já por trinta anos. O Antigo Servo Nemestrino sempre foi 
acessível para quem lhe precisava. Era sempre um bom ouvinte para quem 
quisesse desabafar. Tinha sempre bons conselhos para as almas aflitas. Era 
amigo de todos no mosteiro desde que chegou para ser um Servo Copilam. 
Todos sabiam que o Servo Copilam Nemestrino um dia seria o Antigo 
Servo. E foi o que aconteceu. Trinta anos atrás o Antigo Servo, um homem 
de 105 anos, morreu tranquilamente enquanto dormia. Depois de uma 
semana de luto, os três Servos Vigion mais velhos foram eleitos para serem o 
próximo Antigo Servo. O Antigo Servo era escolhido pelos Servos Vigion 
restante em uma votação. O Servo Vigion Nemestrino foi escolhido por 
unanimidade para ser o próximo Antigo Servo do Mosteiro dos Servos. 
Mesmo todos sabendo que o Servo Vigion Nemestrino seria o escolhido 
como o próximo Antigo Servo, eles tiveram que fazer a votação porque essa 
era a regra. 

Há trinta anos que o Antigo Servo esperava por aquela mensagem. 
Quando se tornou o Antigo Servo, seu amigo o Druida Branco, veio visitá-lo 
e lhe contou que um dia precisaria da ajuda dele, mas não lhe contou 
exatamente que tipo de ajuda seria. Somente disse que aquela ajuda mudaria 
a história do Reino de Theranã. E depois de ler sobre a história da Guerreira 
Vermelha, ele sabia que era algo referente a ela. E isso mostrou ser verdadeiro 
com a chegada da mensagem do druida três dias atrás. O Antigo Servo 
colocou todos os Servos Copilam e Vigion para procurarem os livros Cardin 
de mais de mil anos atrás. Depois que o Antigo Servo leu a mensagem no 
pergaminho, mandou que todos deixassem o que estavam fazendo e 
procurassem pelo livro.  

A mensagem do Druida Branco contava ao Antigo Servo que ele tinha 
encontrado a donzela vermelha e que em breve ela se tornaria a Guerreira 
Vermelha e que formaria um exército com os homens que estavam 
insatisfeitos com o reinado do Rei Túlion. E que dessa vez eles venceriam e 
destruiriam o Rei Túlion e seu Druida Negro, terminando assim com as 
trevas no Reino de Theranã. E quando isso acontecesse o Trono Real ficaria 
vazio, e para que uma nova guerra não começasse para determinar quem 
seria o próximo rei, ele precisaria da ajuda dele para colocar um rei de 
direito no Trono Real e guiar o povo para uma nova era de tranquilidade. 

Ao ler a mensagem do Druida Branco, o Antigo Servo lembrou das 
palavras que estavam escritas na profecia que um druida encontrou em um 



pergaminho nas Montanhas Geladas na Região Pholari, nas primeiras eras 
do Reino de Theranã. Nessa profecia estava escrito sobre um tempo de 
trevas, sobre uma Guerreira Vermelha, um Cavaleiro com um lobo gigante e 
um Druida Branco, que lutariam para acabar com as trevas no Reino de 
Theranã. E no final dessa profecia, uma promessa. Assim que as trevas 
fossem destruída, um novo reino se ergueria, um reino de paz, de justiça e 
esperança. Um reino prometido. 

— Antigo Servo — chamou da porta o Servo Copilam Abimael. Abimael 
era um rapaz de 25 anos, tinha os lábios avermelhados e os olhos azuis 
escuros. Tinha um semblante de menino, por isso parecia ser bem mais 
jovem. Era muito querido pelo Antigo Servo e por todos no mosteiro. 

Quando chegou na porta, o Servo Copilam Abimael viu o Antigo 
Servo debruçado em cima de um grande e grosso livro. Era um dos livros 
Cardin, um dos muito antigos. Era tão velho que as folhas tinham que ser 
folheadas com muito cuidado, o que o Antigo Servo fazia com maestria. O 
Antigo Servo retirou seus velhos e cansados olhos de cima do grande livro e 
olhou para o jovem Servo. 

— Por que vem me incomodar em meu cansativo trabalho? — perguntou 
zangado. 

O jovem Servo não se intimidou com as frias palavras do Antigo Servo. 
Ele sabia que suas palavras frias eram por causa do cansaço e da demora de 
encontrarem o livro que era tão importante. Não deixando se intimidar, 
andou lentamente até a mesa. 

— Eu vim para substituí-lo na leitura, Antigo Servo. Todos estamos 
preocupados com o senhor. Desde que recebeu a mensagem do Druida 
Branco não saiu mais dessa sala. Sabemos que é importante encontrar o livro 
o mais rápido possível, mas o senhor tem que descansar, tem que dormir um 
pouco. O senhor só se alimentou uma vez nesses três dias. — Sua voz soou 
como uma repreensão. 

— Não podemos desperdiçar o tempo com essas coisas — voltou a olhar 
para o livro. — Ainda nem descobrimos a família do nosso futuro rei. Temos 
muito trabalho pela frente, jovem Servo Abimael. 

— Todos nós sabemos, Antigo Servo. E estamos nos esforçando 
procurando em todos os livros antigos sobre a família. O senhor precisa 
descansar um pouco para o trabalho que ainda temos pela frente. 

O Antigo Servo parou de ler e pensou um pouco nas palavras de 
Abimael. Ele sabia que o jovem Servo estava certo, ele não podia usar toda a 
sua força logo no começo, ele sabia que seria um trabalho ardo à procura 
pelo nome da família do próximo Rei de Theranã. Já tinha se passado mil 
anos, e muitas coisas poderia ter acontecido naquele longo tempo. Ele olhou 
para o jovem Servo com um olhar sereno. Levantou-se com certo cuidado e 
esticou devagar o corpo. Uma forte dor começou em sua coluna, desceu por 
todo o seu corpo e parou em seus pés. Agora ele sentia o mal que tinha feito 



ao seu corpo ao ficar três dias sentado naquela cadeira. Virou o corpo e 
voltou a olhar para o livro em cima da mesa. 

— Comece da página onde parei. Não deixe de ler nenhuma página 
sequer — olhou para Abimael. — Encontre a família, Servo Abimael. Para o 
bem de toda Theranã, encontre o nosso futuro rei. 

— Eu encontrarei, Antigo Servo. — Era uma promessa. 
O velho Servo, cansado pelos anos de vida e pelos três dias que passou 

sentado naquela cadeira debruçado em cima de vários livros Cardin, andou 
com passos lentos em direção ao corredor. Abimael observou o Antigo Servo 
deixar sua sala de leitura. Assim que o Antigo Servo saiu da sala, Abimael 
olhou o ambiente a sua volta. A sala estava cheia de livros Cardin pelo chão, 
um em cima do outro. Aqueles eram livros de mais de mil anos. Ele nunca 
tinha visto os livros Cardin antigos. Somente o Antigo Servo e os Servos 
Vigion podiam entrar nas salas onde eram guardados os livros antigos. 
Olhou para a cadeira do Antigo Servo. A cadeira era feita de madeira da 
árvore do dragoeiro, uma árvore muito resistente ao tempo. Ele sabia que 
aquela cadeira tinha mais de 500 anos, que cinco Antigos Servos tinham se 
sentado naquela cadeira. Era uma honra para o jovem Servo Copilam 
Abimael sentar naquela cadeira tão importante. No encosto da cadeira foram 
entalhado o símbolo da família Real de Theranã, uma exigência do próprio 
Rei Túlion. Era uma flor de cinco pétalas e dentro dela tinha um cervo em 
cima de uma torre. Aquele símbolo, ou somente a flor, tinha por todo o 
mosteiro. Era um lembrete para os Servos que eles eram importantes para 
Theranã, mas, mais importante ainda era a família Real.  

O jovem Servo sentou na cadeira e olhou para o livro, com todo o 
cuidado tocou em suas páginas antigas que continham as histórias de cada 
habitante de Theranã. Aquele era um livro muito antigo, ele sabia que era 
um privilégio tocá-los sendo apenas um simples Servo Copilam. Ele 
começou a ler desde o começo da página.  

O Antigo Servo parou em frente à sua cela que ficava no mesmo andar 
que ficava a sua sala de leitura, e abriu a porta. Sua cela estava preparada 
para ele, com certeza antes ir tomar seu lugar o jovem Servo Copilam 
Abimael passou na cela e a preparou. O Antigo Servo sorriu com o 
otimismo do jovem Servo. Ele tinha certeza que o convenceria a deixar o que 
estava fazendo e fosse descansar por alguns momentos.  

Fechou a porta e sentiu que seu corpo tinha muitas necessidades 
naquele momento, necessidades que negligenciou durante os três dias que 
ficou em sua sala de leitura. O Antigo Servo abriu a boca em um grande 
bocejo, aquele era o primeiro bocejo desde que começou a procurar pela 
família do próximo rei. Sua magra barriga anunciou que também precisava 
de atenção. Nesse momento o velho olhou para a cama e depois para a mesa 
ao lado onde tinha uma travessa com pães, frutas e um copo de vinho. Ao 
lado da mesa, em cima do aparador, tinha uma pequena bacia com água e ao 



lado da bacia um pano limpo. O jovem Abimael tinha preparado tudo para 
ele, cama, comida e água para se lavar. E ele precisava de tudo aquilo 
urgentemente. 

— Estou com muita fome — disse olhando para a mesa. Depois olhou 
para o aparador. — Também preciso urgentemente de um banho — olhou 
para a cama e caminhou lentamente em sua direção. — Mas antes de tudo 
isso preciso dormir um pouco.  

Tirou a corda dourada que ficava ao redor da sua cintura, depois tirou 
a túnica marrom escura, ficando somente com o camisolão branco que 
todos os Servos usavam por baixo da túnica. Deitou na cama e fechou os 
olhos esperando descansar por alguns momentos. Mas o descanso que tanto 
necessitava não chegou até o seu corpo. Seus pensamentos estavam agitados, 
não deixando ter a paz que precisava para dormir. Seus pensamentos 
correram pelos corredores do mosteiro e foram diretamente para a sala onde 
ficavam os livros Cardim de mais de mil anos. Não era certo ele ficar 
deitado descansando enquanto seu amigo, o Druida Branco, usava as poucas 
forças que ainda lhe restava para encontrar e treinar a donzela vermelha. O 
Antigo Servo tentou se levantar, mas seu corpo estava tão cansado que o 
impulsionou a continuar deitado. Durante um longo tempo brigou com o 
seu próprio corpo para poder se levantar, mas não conseguiu, estava cansado 
demais. Seu corpo pesava e suas pálpebras teimavam em se fechar.  

— Eu tenho que levantar — disse para si mesmo. — Um reino sem um 
rei é um reino amaldiçoado. Seus habitantes lutarão entre si para escolher o 
próximo rei, e muitos morrerão, será uma guerra sem fim. — O Antigo Servo 
estava quase sendo vencido pelo cansaço e pelo sono. Suas palavras foram 
ditas espaçadas e em um pequeno sussurro. — O Reino de Theranã estará 
condenado a um futuro de guerras e mortes. 

Aquela era uma profecia pronunciada por um homem sábio, um 
Antigo Servo que em seu delírio de cansaço viu um possível futuro para os 
habitantes de Theranã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 1 
 

Nem Tudo Está Perdido! 
 

 

 

 

 

O rei Túlion estava sozinho na sala do Conselho Real. Estava parado 
em frente a grande mesa com as duas mãos apoiadas nela. Tinha a respiração 
acelerada. Olhava para o cadeirão dourado com fúria nos olhos. Momentos 
antes, tinha jogado todas as cadeiras por toda a sala, atirado as garrafas de 
bebidas que ficavam nos longos aparadores, e que ficavam de cada lado da 
sala. Não sobrou nenhuma garrafa em cima dos aparadores. O rei também 
quebrou copos e vários vitrais estavam quebrados em várias partes, 
danificando assim os desenhos das batalhas. O rei estava furioso e com 
muito ódio. A metade desse ódio ele dedicava a si mesmo.  

O ódio que sentia de si mesmo era por ter subestimado o inimigo. 
Nunca passou por sua cabeça que o Druida Branco fosse um inimigo que 
tivesse que ser temido e que por isso tivesse que se precaver contra ele. O que 
faria agora sem o seu Druida Negro? Era o que o rei se perguntava ao olhar 
para o cadeirão dourado. 

O Rei Túlion fechou os olhos e lembrou-se do que aconteceu 
momentos antes. Ele jamais imaginou que encontraria a cena que encontrou 
no círculo das Pedras da Vida.  

Ele saiu do Castelo Real e foi em direção ao monumento das Pedras da 
Vida com o comandante da Guarda Celeste e um dos guarda. Os três 
cavalgaram rapidamente pela estrada que os levariam até o círculo. A 
audiência com os doms e nobres da Região de Andarin por causa da Prisão 
do Tormento durou mais do que ele esperava. Ele deixou bem claro para os 
doms e nobres que nada mudaria, que a prisão ficaria onde estava e que eles 
teriam que proteger melhor suas cidades. A única ajuda que ele poderia dar 
era colocar mais guardas para cuidar dos presos. Os doms e nobres saíram de 
cabeça baixa, mais uma vez o rei tinha negado-lhes uma petição. 

Aquela audiência tinha deixado o rei nervoso, não era a primeira vez 
que os doms e nobres da Região de Andarin tinham ido até ele para pedir 
que tirasse a Prisão do Tormento da sua região. Em todos os séculos aquilo 
acontecia, ele já estava ficando cansado. Estava pensando em fazer de toda a 



Região de Andarin a Prisão do Tormento. Só assim nunca mais seria 
perturbado em seu castelo pelos seus doms e nobres.  

Mas o humor do rei mudou assim que ele montou em Ventania, seu 
garanhão malhado, marrom e branco. Ventania era um cavalo grande e forte, 
obedecia somente ao Rei Túlion. Todos os seus cavalos chamavam Ventania. 
Esse era o nome de um pônei que sua mãe lhe deu quando ele tinha cinco 
anos. Ela tinha escolhido o nome para o cavalo. Quando tinha dez anos, a 
Rainha Mailin vendeu o cavalo que sua mãe lhe deu como castigo por 
respondê-la por ela não lhe deixar brincar com os filhos de um príncipe que 
estava visitando o Rei Aderbaldo. O garoto Túlion implorou ao pai que não 
deixasse que ela vendesse seu primeiro cavalo, mas o pai disse que agora ela 
era sua mãe e que ele tinha que aprender a obedecê-la, e não fez nada para 
impedir que seu primeiro cavalo Ventania fosse vendido. O Rei Túlion 
adorava os seus cavalos, Ventania tinha um estábulo só para ele. O rei se 
sentia feliz quando estava montado em Ventania. E ele parecia ainda mais 
animado ao ver a aproximação do círculo de pedras à sua frente. 

Mas ao se aproximar das Pedras da Vida, o semblante do rei mudou. 
Ele ficou sério ao perceber que algo estava errado. O silêncio que envolvia o 
círculo de pedras era ensurdecedor. Os cavalos aos poucos diminuíram os 
passos e quando chegaram à clareira que circulava as Pedras da Vida, o rei e 
os dois guardas viram os dois corpos no chão. Um dos corpos era de um dos 
guardas da Guarda Negra, que estava do outro lado do círculo. De longe o 
rei viu o corpo do Druida Negro e em sua frente um monte feito de flores 
das árvores paineiras.  

O rei desmontou Ventania e deu as rédeas do cavalo para Sir Renon.  
— Vossa majestade quer que o acompanhe? 
— Fique onde está. 
Foi somente o que o rei disse e caminhou em direção onde estava o 

corpo do Druida Negro. Parou em frente ao corpo que estava sem cabeça. 
Olhou em volta e viu a cabeça alguns passos do corpo. Voltou a olhar para o 
corpo do homem aos seus pés. O seu Druida Negro estava morto. Foi difícil 
para o rei constatar aquela verdade. E de repente sentiu como se suas forças 
o deixasse e um medo, que nunca tinha sentindo antes em sua vida, tomou 
conta de todo o seu corpo. Sua respiração ficou acelerada e ele começou a 
olhar para todos os lados. O que ele faria agora? O que faria sem o seu 
Druida Negro? Ele precisava dele para realizar o Ritual da Vida.  

Ele voltou a olhar para o druida e o medo que antes sentiu, deu lugar a 
um ódio feroz. Com a sua morte ele tinha acabado com a única forma dele 
poder viver por mais mil anos. Só ele sabia como realizar o Ritual da Vida. E 
em um ataque de fúria o rei desembainhou sua espada, Tomadora de Vidas, 
feita especialmente por três ferreiros para o Rei Túlion dias antes da Grande 
Guerra começar. Sua lâmina tinha quase um metro e meio de altura, era tão 
afiada que cortava um feio de cabelo ao meio. Seu cabo era cravejado de 



pedras verdes e azuis, as cores do brasão da família Suloen. Ele segurou com 
as duas mãos o cabo da espada e apontou sua lâmina para o corpo morto do 
Druida Negro. E tomado pela fúria, começou a furar o corpo do druida 
várias vezes com a espada.  

De longe o comandante Renon e o guarda olharam abismados com a 
reação do rei. Tomado pelo ódio, o rei gravou sua espada no corpo do 
druida tantas vezes que agora ele estava banhado de sangue. Os dois olharam 
um para o outro e não entenderam porque tanta fúria.  

Depois de cravar sua espada várias vezes no corpo do druida, o rei caiu 
ajoelhado e se apoiou em sua espada, estava cansado. Sir Renon entregou 
rapidamente as rédeas de Ventania para o guarda e correu em direção ao rei, 
que rejeitou a ajuda do seu comandante. Ele se levantou sozinho e virou de 
costas para o corpo do Druida Negro. 

— Veja o que tem debaixo dessas flores. 
O comandante afastou algumas flores e se espantou com o que 

encontrou. Viu o rosto enrugado de um velho com barba e cabelos 
totalmente brancos. Tirou mais algumas flores. 

— É um velho nu morto! 
O rei virou-se para Sir Renon e viu o velho que estava parcialmente 

coberto com as flores. Ele se aproximou e olhou sem reconhecer o velho 
morto em sua frente. 

— Foi esse velho que matou o Druida Negro? — perguntou o rei 
incrédulo. 

Sir Renon terminou de retirar as flores e examinou o corpo. 
— Não acredito que seja possível. Não vejo nenhuma espada ao lado do 

corpo e ele não morreu de nenhum ferimento de espada. 
— Outra pessoa deve ter matado o Druida Negro e esse velho deve ter 

morrido de velhice. Vamos embora. 
— Vossa majestade vai deixar o corpo do vosso druida aqui? 
— Vou — disse sem nenhuma emoção. 
Caminhou em direção ao guarda que segurava as rédeas dos três 

cavalos. Sir Renon caminhou rápido para ficar ao lado do rei. Mas antes que 
ele o alcançasse, o rei parou e olhou para o comandante com uma expressão 
de incredulidade. 

De repente o rosto daquele velho morto veio na mente do rei, ele 
lembrou daquele rosto de um tempo que ele ainda era somente um garoto. 
Ele correu de volta ao corpo do velho e se ajoelhou, segurou seu rosto com 
as duas mãos e olhou em silêncio para aquele rosto familiar. 

O comandante também correu e se aproximou do rei. 
— Está tudo bem, majestade? 
— Eu conheço esse homem, Sir Renon. Eu sei quem ele é — levantou a 

cabeça e olhou para o comandante. — Esse é o Druida Branco. Eu imagino o 



que tenha acontecido aqui. Os dois lutaram — olhou para o Druida Negro —
, e o Druida Branco o matou. 

— Mas como se ele não tem nenhuma espada? — indagou Sir Renon e 
olhou novamente tudo em volta. — E se ele matou o Druida Negro, o que o 
matou? 

— O Druida Negro. 
Sir Renon olhou para o rei sem compreender a resposta. 
Mas o rei compreendia muito bem o que tinha dito. As pessoas não 

acreditavam na lenda da Guerreira Vermelha, não acreditava que o rei vivia 
mais de mil anos por causa de um ritual que o Druida Negro tinha feito 
com o sangue dela. Todos acreditavam que o druida tomava e também dava 
ao rei alguma poção feita com ervas que os fazia ficar imune a morte. As 
pessoas nem sabiam do envolvimento do Druida Branco no ritual da vida. 
Por isso eles não sabiam que a vida do Druida Branco estava ligada a do 
Druida Negro. E por isso que ele estava morto, ao matar o Druida Negro ele 
procurou a própria morte. Naquele momento o único que sabia de toda a 
verdade era somente o rei. 

— Vamos embora. Mas antes pegue a espada do Druida Negro. Eu vou 
guardá-la. Ela pode me servir para alguma coisa. 

Os três voltaram para o Castelo Real. Assim que o rei passou pelos 
portões do castelo, as pessoas olharam para as suas roupas toda 
ensanguentada e se perguntavam o que teria acontecido. Elas não olhavam 
diretamente para o rei, todos tinham muito medo do Rei Túlion, que podia 
mandar executar uma pessoa só por ter olhado para ele. 

O rei entrou no castelo de forma intempestiva e foi diretamente para a 
sala do Conselho Real. Estava se sentindo perdido e não queria que ninguém 
percebesse. Ele descontou toda sua fúria por tudo o que estava acontecendo 
em tudo o que encontrou em sua frente naquela sala. Ele não conseguia 
entender por que tudo estava dando errado. Não conseguiu dormir naquela 
noite. Sempre que pegava no sono acordava sobressaltado com os sonhos 
que o atormentavam. O sonho era sempre o mesmo. Ele se via velho e 
sentado em seu trono. O castelo estava vazio e em ruína. Ele estava no trono, 
mas vestia trapos velhos em vez das suas roupas coloridas e adornadas com 
ouro e pedras preciosas. E de repente, ele começava a ouvir várias risadas, ele 
sabia que riam dele, mas não via ninguém. Era como se as risadas estivessem 
somente em sua cabeça. Em seu sonho ele era um velho, louco e pobre. No 
meio da madrugada ele desistiu de tentar dormir e ficou acordado até o 
amanhecer. 

O rei passou a manhã toda sentado em seu trono. Ele decidiu mandar 
um mensageiro até a Cidade de Sabrin para entregar uma mensagem para 
Morten, seu mercenário, na mensagem ele mandava que Morten matasse a 
donzela vermelha, ela já não lhe servia para mais nada. Sem o Druida Negro 
ela não tinha nenhuma serventia para ele. 



Seus pensamentos foram interrompidos pela entrada de Sir Renon. 
— O que faz aqui? Eu ordenei que não deixassem ninguém entrar na 

sala do Trono Real. Quero ficar sozinho. 
— Eu preciso muito falar com vossa majestade. 
— O que quer, Sir Renon? Diga logo e saia. 
— Nem tudo está perdido, majestade. Eu posso ajudá-lo! Eu sei de 

alguém que pode conhecer o segredo de como fazer a poção que fazia o 
senhor e o Druida Negro viverem por tanto tempo. 

O rei tentou disfarçar sua surpresa ao ouvir as palavras do comandante 
da sua Guarda Celeste. Ele não ficou surpreso em Sir Renon saber que ele e 
o druida tomavam algo para prolongar suas vidas. Já tinha ouvido muitas 
histórias sobre como ele e o druida conseguiam viver por tantos anos. Uma 
vez perguntou para uma das suas amantes o que ela acreditava que acontecia 
para eles viverem por tantos anos. Ela disse que acreditava que o rei e o 
druida tivessem achado a fonte da juventude. 

— A fonte da juventude? — Sua voz soou com incredulidade. 
— Meu pai me contou como aconteceu. 
— E como foi? — O rei ficou curioso para saber. 
— Ele contou que o senhor e o Druida Negro descobriram onde a fonte 

da juventude ficava e foram até lá. A fonte era guardada por um grande urso 
branco, com mais de dois metros de altura. Ele disse que os dois mataram o 
urso e tomaram da água. E que uma vez por ano vocês tomam da água e não 
envelhecem nunca. 

— E onde fica essa fonte? 
— Meu pai acredita que fica escondida dentro das Montanhas Geladas. 
O rei deu uma forte gargalhada. Era impressionante como as pessoas 

preferiam acreditar em histórias fantasiosas do que acreditar na verdade, que 
ele e o Druida Negro conseguiram seus mil anos de vida através do sangue 
da mulher vermelha. Uma mulher tão rara, que só nascia uma a cada mil 
anos. Era uma mulher especial.  

O rei estava surpreso por Sir Renon saber de alguém que soubesse de 
algo que o Druida Negro sempre lhe garantiu que somente ele sabia. Talvez 
essa pessoa só soubesse sobre o Ritual da Vida, isso muitos sabiam, mas não 
sabiam que ervas usar para fazer com que o sangue da mulher vermelha 
pudesse fazer uma pessoa viver por mil anos. Será que isso seria possível? Se 
isso fosse mesmo verdade, isso queria dizer que o Druida Negro mentiu para 
ele durante aquele tempo todo. Uma fúria tomou conta do rei por ter sido 
enganado por mil anos.  

O rei tentou controlar sua fúria e olhou para o homem que estava 
parado abaixo do Trono Real e esperava por sua resposta. 

— Do que está falando, Sir Renon? — O rei achou melhor sondar o que 
Sir Renon realmente sabia, não falaria nada sobre a donzela vermelha. 

O rei desceu os degraus e ficou em frente a Sir Renon. 



— Nem tudo está perdido, majestade. 
— Quem é essa pessoa, e o que e ela sabe sobre a poção? 
Sir Renon ficou em silêncio por um tempo antes de responde ao rei. 
— O que sei terá um preço, majestade. 
O rei olhou de lado para Sir Renon e caminhou lentamente ao redor 

dele. A ouvir aquelas palavras, o rei teve certeza que Sir Renon sabia 
realmente de algo, ele não ousaria atrair sua fúria senão tivesse absoluta 
certeza que o que ele sabia era realmente valioso.  

— Vai me chantagear, Sir Renon? — perguntou ao parar novamente em 
sua frente. 

— Não, majestade — disse rapidamente. — Eu nunca chantagearia o meu 
rei. Eu só gostaria que o senhor me recompensasse pelo o que sei. 

O rei sentiu a falsidade em suas palavras. O rei sempre soube o quanto 
Sir Renon era ganancioso, por isso gostava dele. Ele sempre almejava o cargo 
mais alto. Desde que chegou ao castelo ele almejou o cargo de comandante 
da Guarda Celeste, três anos depois duelou com o comandante e o matou, 
tomando assim o lugar para si. Depois sua ambição foi direcionada ao cargo 
do Druida Negro, o conselheiro do rei. Ele tentou, mas nunca conseguiu. E 
nunca conseguiria, o Druida Negro já tinha tirado do seu caminho muitos 
comandantes da Guarda Celeste que queriam tomar seu lugar. O rei nunca 
se preocupou, sabia que o Druida Negro sabia cuidar de si mesmo e do seu 
lugar ao seu lado. Agora que o druida estava morto e fora do seu caminho, 
com certeza ele pediria para ser o seu conselheiro. 

— O que você quer? 
— Eu também quero tomar a poção para viver para sempre.  
Aquele pedido pegou o rei de surpresa. A ambição do seu comandante 

era ainda maior do que ele pensava. 
— Quer viver para sempre? 
— Sim, vossa majestade. Quero poder servi-lo para sempre. Quero ser 

sempre o comandante da sua Guarda Celeste. 
O rei encarou o homem que estava à sua frente. Ambicioso e 

mentiroso. Com certeza não passava em sua cabeça ser comandante para 
sempre, ele com certeza queria mais. Mas não ousava exigir mais. O que ele 
queria realmente era reinar no lugar do rei. E se ele não se livrasse dele, isso 
poderia acontecer. O rei decidiu fingir que aceitaria o pedido de Sir Renon e 
assim que tivesse essa pessoa em suas mãos, ele mandaria seu mercenário 
acabar com a ambição do seu comandante. 

— Está certo. Eu o recompensarei. Mas somente se essa pessoa souber 
realmente como se faz a poção da vida. Então você também poderá beber da 
poção e me servir para todo o sempre. — O homem sorriu ao ouvir as 
palavras do rei. — Agora me conte o que sabe. 

— Há uma mulher que era muito querida para o Druida Negro. Uma 
vez eu o segui até a Cidade de Danlírio. Ele foi encontrar com uma linda 



mulher. Eles foram para um bosque perto da cabana dela, que ficava nas 
redondezas de Danlírio. Eu vi o druida ensinando os nomes de algumas 
ervas para a mulher. O druida deixou que ela colhesse a erva e preparasse 
uma porção com a erva. Depois a mulher deu essa erva para um coelho que 
estava dentro de uma gaiola. O coelho bebeu e logo depois morreu. Foi o 
que eu pensei, que ele estivesse morto, mas pouco depois o coelho começou 
a se mexer, e estava vivo novamente. Depois desse dia o druida voltou a 
visitá-la muitas vezes. Sempre a ensinando. Eu descobri que a mulher vivia 
naquela cabana há mais de vinte anos. E pesquisando mais um pouco, 
descobri que ela era uma das amantes do druida e que ela tinha desaparecido 
do castelo quando tinha 20 anos e que isso tinha sido há mais de vinte anos. 
A mulher parecia ter realmente uns 20 anos. Mas como uma mulher que já 
tinha vivido mais de 40 anos podia ainda ter a aparecia de uma mulher de 
20 anos? Com certeza o druida também estava dando a poção da vida para 
ela. Ou ela mesma fazia a poção e tomava. 

O rei estava muito surpreso com aquela história. Estava tão surpreso 
que não conseguiu esconder de Sir Renon. O rei sentou no segundo degrau e 
olhou para o vazio. Como o seu Druida Negro podia ter lhe traído daquela 
forma? Contar o nome da erva que ele usava no Ritual da Vida para uma 
mulher e nunca ter contado para ele? O que mais o seu druida escondia dele. 

— Por acaso o nome dessa mulher é Louvane. Ela tem longos cabelos 
dourados, com grandes olhos verdes e com uma pinta preta um pouco 
abaixo do olho esquerdo? 

— É essa mulher mesmo, majestade.  
— Eu nunca acreditei realmente que ele a tivesse descartado como tinha 

feito com todas as outras. O Druida Negro nunca ficou muito tempo com 
uma mulher. Um ano, no máximo dois. Mas com essa foi diferente, ele 
ficou com ela por cinco anos. Eu não sei o que ela fez, mas conseguiu ter a 
atenção do druida só para ela. Quando fez cinco anos, eu disse que ele já 
estava tempo demais com ela. Dias depois perguntei pela mulher e ele disse 
que a tinha descartado.  

— Todos dizem que quando ele se cansava das amantes, ele as usava 
para testar suas poções. Que algumas morreram, outras ficaram malucas ou 
deformadas. Contam muitas histórias. Uma vez ouvi dizer que um dos 
guardas encontrou uma das amantes do Druida em uma caverna que fica nas 
montanhas da Floresta Trancosa. Ele disse que ela deveria ter menos de vinte 
anos quando o Druida a descartou. Ele a encontrou dois anos depois dela 
desaparecer do castelo. Ele disse que a mulher da caverna parecia ter mais de 
cem anos. Os poucos cabelos que tinha na cabeça estavam totalmente 
brancos e sua pele estava toda enrugada. Os olhos da mulher eram 
totalmente brancos, e por isso ela não enxergava. Ele disse que foi a pior 
visão que já teve. 



O rei não se impressionou com a história de Sir Renon, ele sempre 
soube que o Druida Negro fazia experiências com as suas amantes quando 
não as queria mais. Ele estava impressionado por saber que uma delas tinha 
escapado desse destino, e por vontade do próprio Druida Negro. 

— Como ficou sabendo que o Druida Negro visitava essa mulher? 
— No castelo todos sabem que o druida e eu nunca fomos amigos. Eu 

queria descobrir as fraquezas dele para um dia usar contra ele. 
— Chantageá-lo como está fazendo comigo. Com certeza iria querer que 

ele lhe fizesse a poção. 
— Sim, não vou negar que esse era o meu plano, majestade. Mas 

somente porque quero servi-lo para sempre. — Suas palavras soaram tão 
inocentes que o rei não teve dúvida que eram falsas. 

O rei fingiu acreditar. 
— E você acredita que Louvane saiba fazer a poção que prolonga a vida? 
— Tenho certeza, majestade. Se o senhor colocar os olhos nela também 

acreditará. Uma mulher de mais de 40 anos com a aparência de uma mulher 
de 20 anos. Com certeza ela também usa a poção. 

— Quero que traga Louvane até a mim, Sir Renon. Quero isso o mais 
rápido possível. 

— Vou imediatamente buscá-la, majestade. 
O comandante saiu da sala com passos apressados. Enquanto o rei 

olhava Sir Renon deixar a sala do Trono Real, tudo o que tinha sido falado 
naquela sala passou rapidamente por sua cabeça. Como ele pôde ter se 
deixado enganar pelo Druida Negro? O rei perguntava a si mesmo enquanto 
andava pela sala. Será que era mesmo verdade que alguém, além do Druida 
Negro, também sabia como realizar o Ritual da Vida? Ele sempre o fez 
acreditar que somente ele sabia em toda Theranã. Por que ele diria para uma 
de suas amantes? O que essa Louvane tinha de especial para ele ter lhe 
contado um segredo tão importante? 

— Majestade. 
Os pensamentos do rei foram interrompidos pela entrada de um dos 

seus guardas. 
— O que é? 
— O mensageiro que vossa majestade pediu está aqui. 
— Mande-o embora — acenou com a mão —, não vou mais precisar dele. 
O criado saiu e deixou o rei sozinho novamente. Ele subiu os cinco 

degraus segurando seu longo manto real verde com desenhos em dourado. 
Sentou em seu grande trono e se sentiu confiante. Ele não precisaria mais do 
mensageiro porque não queria mais a donzela vermelha morta. Se Sir Renon 
estivesse certo e Louvane soubesse mesmo sobre o Ritual da Vida, ele iria 
precisar dela viva. Como Sir Renon disse, nem tudo estava perdido. 

 


